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شەهیدانی شەڕی داعش –
وەشانی 1
تایبەتە بە لیستی ئەو شەهیدانەی لە
شەڕی داعشدا شەهیدکراون کە رێکخراوی
کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە.
ئەم بیبلۆگرافیایە بەتایبەت بۆ مۆزەخانەی
ئەمنە سوورەکەی سلێمانی دروستکراوە.

ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا
بە هاوکاریی ئەندامانی کارا:
 مانو بەرزنجی
 بەناز جۆاڵ
 رۆژهات سەعید
 سەریاس ئەحمەد
 هەڤاڵ نەژاد

رێکخراوی کوردیپێدیا بۆ کۆکردنەوەی زانیاری دەربارەی کوردستان و کورد
http://www.kurdipedia.org
28-09-2015

چەند وتەیەک
ئەمەی بەردەستتان ،لیستەیەکی رێکخراوی تایبەتە بە لیستی ئەو شەهیدانەی لە شەڕی
داعشدا شەهیدکراون کە رێکخراوی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە..
لەم لیستەیەدا رەچاوی ریزبەندیی ئەلفوبێی ناوەکان کراوە ،پاشان زمان و شێوەزمانەکان.
تۆمارەکان بەپێی توانا و دەستکەوتنی زانیاری ،پێناسیان نووسراوە ،وێنە ئەگەر دەستمان کەوتبێت
خراوەتە پاڵ تۆمارەکەیەوە .هەروەها هەر مێتاداتایەکی تری پێویستیش وەک پاشکۆ لەگەڵ
تۆمارەکاندا دانراون.
لەگەڵ هەر تۆمارێک لینکێک هەیە ،ئەو لینکە گریدراوە بە تۆمارەکەوە لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا،
بابەتەکان هەندێکجار گۆڕانکارییان بەسەردادێت و باشتر دەکرێن ،مێتاداتا و وێنەیان دەخریتەسەر،
بۆ ئەوەی لە دوا ڤێرشنی ئەو تۆمارە ئاگاداربیت ،کلیک لە بابەتەکە بکە و لە ماڵپەڕی کوردیپێدیادا
بیکەرەوە.
لە کۆتایی هەر بابەتێکدا ،وێنەی کویک ریسپۆنس هەیە ،یەم وێنەیە کە سکێن دەکرێت ،یەکسەر
دەتباتە سەر بابەتەکە لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا.
هەندێک بابەت پەیوەستکراوە بە بابەتی ترەوە ،بۆ نموونە نووسەر بە پەڕتووکەکانییەوە ،یان
هەندێک بابەت فایلی پەیوەندیداری لەگەڵە ،ئەوانە لێرەدە پیشان نەدراون و بۆ بینینیان دەبێت لە
ماڵپەڕی کوردیپێدیادا سەیریان بکەیت.
تێبینی :وەشانی یەکەمی ئەم کوردیپێدیانامانە ،تاقیکردنەوەن!
ئەم پەڕتووکە بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی لە بەرنامەیەکی کۆمپیوتەریی تایبەت بە دەزگای
کوردیپێدیاوە ئافرێندراوە.
بەهیوای ئەوەی ئەم لیستەیە زۆرتر و پاکژتری بکەین و بەزووترین کات وەشانێکی تر بخەینە
بەردەستی ئێوەی بەڕێز..
رێکخراوی کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org
http://www.kurdipedia.info
contact@kurdipedia.org
28-09-2015
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لەباڵوکراوەکانی رێکخراوی کوردیپێدیا
ناوی پەڕتووک

ژمارەی
وەشان

ژمارەی الپەڕە -
A4

ژمارەی
تۆمار

رۆژی
دەرچوون

یارینامە  -وەشانی 1

1

11

9

17-09-2015

ناندینامە  -وەشانی 1

1

29

45

17-09-2015

189

141

11-09-2015

2

1219

2075

10-09-2015

چاالکواننامە  -وەشانی 2ەم 2

1249

2075

10-09-2015

وێنەنامە  -وەشانی 2ەم

2

882

2333

10-09-2015

بەڵگەنامە  -وەشانی 1ەم

1

847

771

10-09-2015

ئەتڵەسنامە  -وەشانی
1ەم

1

42

93

10-09-2015

ئامارنامە  -وەشانی 1

1

901

1191

09-09-2015

2703

4563

09-09-2015

325

719

08-09-2015

5207

11223

08-09-2015

گەپنامە  -وەشانی 2ەم

2

190

476

07-09-2015

ناونامە  -وەشانی 2ەم

2

1347

4294

07-09-2015

پەندنامە  -وەشانی 2ەم

2

1579

5613

07-09-2015

زیندانینامە  -وەشانی 2ەم

2

2849

7015

07-09-2015

پاسۆکنامە  -وەشانی 1ەم 1

89

117

18-03-2015

داعشنامە  -وەشانی 2ەم

2

58

92

14-03-2015

کۆبانێنامە  -وەشانی 2ەم

2

136

191

01-02-2015

شوێنەوارنامە  -وەشانی
2ەم

2

135

226

24-01-2015

شوێننامە  -وەشانی 2ەم

2

1347

2957

22-01-2015

پێشمەرگەنامە  -وەشانی
2ەم

2

353

536

21-01-2015

75

113

19-01-2015

جاشنامە  -وەشانی 2ەم

2

140

287

18-01-2015

ژنکوژینامە  -وەشانی 2ەم

2

30

41

18-01-2015

510

960

16-01-2015

1859

5035

15-01-2015

براکوژینامە  -وەشانی 2ەم 2

172

285

11-01-2015

ئەنفالنامە  -وەشانی 2ەم

2

165

359

10-01-2015

شەهیدنامە  -وەشانی
2ەم

2

3935

7345

04-01-2015

2014نامە  -وەشانی 1

1

166

344

01-01-2015

پاسۆکنامە  -وەشانی 2ەم 2
هونەرنامە  -وەشانی 2ەم

نووسەرنامە  -وەشانی 2ەم 2
باڵوکراوەنامە  -وەشانی
2ەم

2

پەڕتووکنامە  -وەشانی 2ەم 2

وەرزشنامە  -وەشانی 2ەم 2

رێکخراونامە  -وەشانی 2ەم 2
هاوڕێنامە  -وەشانی 4ەم

4

2

کۆبانێنامە  -وەشانی 1ەم

1

118

130

23-11-2014

گەپنامە  -وەشانی 1ەم

1

236

428

23-11-2014

داعشنامە  -وەشانی 1ەم

1

26

27

16-11-2014

پێشمەرگەنامە  -وەشانی
1ەم

1

403

514

10-06-2014

هاوڕێنامە  -وەشانی 3ەم

3

1653

4811

03-06-2014

وێنەنامە  -وەشانی 1ەم

1

722

1419

03-06-2014

وەرزشنامە  -وەشانی 1ەم 1

78

101

02-06-2014

چاالکواننامە  -وەشانی 1ەم 1

1284

1778

02-06-2014

31

33

01-06-2014

219

282

01-06-2014

هونەرنامە  -وەشانی 1ەم

1

1204

1695

01-06-2014

زیندانینامە  -وەشانی 1ەم

1

1812

3172

01-06-2014

ناونامە  -وەشانی 1ەم

1

1238

3259

01-06-2014

رێکخراونامە  -وەشانی 1ەم 1

546

937

31-05-2014

شوێنەوارنامە  -وەشانی
1ەم

1

100

171

31-05-2014

شوێننامە  -وەشانی 1ەم

1

1396

2887

31-05-2014

باڵوکراوەنامە  -وەشانی
1ەم

1

435

756

31-05-2014

پەندنامە  -وەشانی 1ەم

1

110

404

31-05-2014

جاشنامە  -وەشانی 1ەم

1

163

285

30-05-2014

ئەنفالنامە  -وەشانی 1ەم

1

188

358

28-05-2014

نووسەرنامە  -وەشانی 1ەم 1

2291

3289

28-05-2014

1

2753

6140

27-05-2014

پەڕتووکنامە  -وەشانی 1ەم 1

3562

12747

25-05-2014

ژنکوژینامە  -وەشانی 1ەم

1

براکوژینامە  -وەشانی 1ەم 1

شەهیدنامە  -وەشانی
1ەم
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دەربارەی کوردیپێدیا
کوردیپێدیا ،پڕۆژەیەکە بۆ کۆکردنەوەی هەر زانیارییەکی پەیوەست بە کوردستان و کورد و بەهیوایە
لە پاشەڕۆژدا ببێتە پڕزانیاریترین سەرچاوەی کوردی و بەهۆیەوە بەئاسانی بزانرێت :کێ ،کێیە؟! و
کوێ ،کوێیە؟! و چی ،چییە؟!...
کوردیپێدیا وشەیەکی لێکدراوە و لە کوردی و پێدیا پێکهاتووە .وشەی پێدیا ،وشەی دووەمی وشەی
لێکدراوی گریکیی ئەنسیکلۆپێدیایە ) (encyclopediaکە بەواتای ناسین یان زانینی یاخود زانیاریی
گشتی دێت .وشەی کوردیپێدیاش لەوەوە داتاشراوە و دەکرێت واتای کوردناسی ،کوردیناسی یان
کوردزانین یاخود زانیاریی کوردی بدات.
سەرچاوەکانی کوردیپێدیا بریتییە لە:
ئەو تۆمارانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لەنێو ماڵپەڕەکانی ئنتەرنێت دەیدۆزێتەوە و لە یەکێک لە
پۆلەکانی کوردیپێدیادا چڕوپڕیدەکاتەوە و هەندێکجاریش هەوڵی گۆڕینی رێنووسە هەڵەکانی
دەدرێت و بەشێوەیەکی دروست تۆماریدەکاتەوە ،بەبێ ئەوەی دەستکاریی ناوەڕۆکی بابەتەکان
بکرێت .هەر بابەتێک لە هەر ماڵپەڕێکەوە وەربگیرێت ،وەک ئەمانەتێکی زانستی ناوی ماڵپەڕەکە لە
لیستی سەرچاوەکەدا تۆماردەکرێت.
ئەو بابەتانەی کە میوانانی کوردیپێدیا بۆماندەنێرن و لەڕێی فۆڕمی تۆمارکردنی بابەتێکەوە
ئامادەیدەکەن .هەر بابەتێک لەالیەن هەر میوانێکەوە بەدەستمان بگات ،ناوی ئەو میوانە دەبێتە
سەرچاوەی ئەو بابەتە .تکایە هەر کەسێک نایەوێت ناوی لە لیستی سەرچاوەکانی کوردیپێدیادا
ببێت با ئاگادارمانبکاتەوە.
ئەو نامە تایبەتییانەی کە بەدەست کوردیپێدیا دەگەن و پەیوەستن بە ژیان و کارنامەی ئەو
کەسانەی کە دەخوازن وەک بابەتێک بێنە نێو ئەم کوردیپێدیایەوە.
ئەو بابەتانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لە دوو توێی باڵوکراوەکاندا ئامادەیدەکات و چڕوپڕیدەکاتەوە و
پۆلێنی دەکات.
ئەو دیمانانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لەگەڵ کەسانێکدا ئەنجامی دەدات ،بەمەبەستی
نووسینەوەی بیۆگرافیی کەسێک ،شوێنێک ،رێکخراوێک ،باڵوکراوەیەک یان هەر شتێکی تری
پەیوەست بە کوردستان و کورد.
تەواوی بابەتەکانی پۆلی رێکەوت و رووداو لە داتابەیسی هاوڕێنامەوە وەرگیراوە ،بڕوانە :هاوڕێنامە
بۆ مێژووى کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەى چاپ و پەخشی
سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانى – . 1999
هەر تۆمارێک بێتە نێو کوریدپێدیاوە ،بە شێوەیەک لە شێوەکان پەیوەندیی بە کوردستان و
کوردستانییانەوە هەیە ،هیچ بابەتێک لە دەرەوەی ئەو تەوەرانە تۆمار ناکرێت .لەو تێڕوانینەوە
هەندێکجار ژیان و کارنامەی کەسێکی ناکورد دەبینیت ،ئەو کەسە یان کوردناسە و خاوەنی باسێکە
لەسەر کورد یان کوردستانییەکی ناکورده ،یاخود پەیوەندیی بەڕووداوێکی کوردستانییەوە هەیە.
کوردیپێدیا ،هیچ پەیوەندییەکی بە ویکیپێدیا و هەر رێکخراوێکی ترەوە نییە ،پڕۆژەیەکی سەربەخۆیە
و ئەرکێکی تایبەتیی رێکخراوی کوردیپێدیایە.
تکایە ئەگەر هەر زانیارییەک لەم داتابەیسەدا بۆ بەڕێزتان گونجاو نییه و ناخوازن لێرەدا ببێت ،ئەوا
کوردیپێدیای لێ ئاگاداربکەنەوە.
کوردیپێدیا هەر زانیاری و وێنەیەک لە هەر سەرچاوەیەکەوە وەربگرێت ،بۆ مەبەستێکی بازرگانی
بەکاریناهێنێت.
کوردیپێدیا بەردەوامە لەسەر پاکژکردنی بابەتەکان و وەرگێڕانی ساڵە کۆچی و هەتاوییەکان بۆ
ساڵی زایینی بەشێوەیەکی دروست ،تکایە لە هەڵە و کەموکورتییەکانمان ببوورن.
هەر زانیارییەک لە کوردیپێدیاوە وەربگیرێت ،پێویستە ناوی سەرچاوەکەیی و ناوی کوردپێدیای
لەسەر بنووسرێت.
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ماڵپەڕ و داتابەیسی کوردیپێدیا بە دۆت نێت  - #Cو  SQLو لە هەندێک الپەڕەشدا بە گووگڵ API
ئامادەکراوە کە بەشێکی زۆر کەمی  Adobe Flash Playerبەکاردێنێت .رۆژانە لەسەر دوو سێرڤەری
جوودا بەکئەپی داتا و وێنەکان دەکرێت ،تاوەکو پارێزراوبن لەهەر هێرشێکی هاکەرەکان!.
ماڵپەڕی کوردیپێدیا لەسەر براوسەرەکانی ئنتەرنێت ئێکسپلۆرەر ،فایەر فۆکس ،سەفاری ،ئۆپێرا و
گووگڵ کرۆم بەتەواوەتی تێست کراوە و بەبێ کێشە کاردەکات ،تکایە ئەگەر هەر کێشەیەکتان بوو
ئەوا ئاگادارمان بکەنەوە..
بەهۆی هەوڵەکانی هاوکارمان کاک (هەڤاڵ نەژاد)ەوە ،کوردیپێدیا لە رۆژی  ٢٠١٣-١١-١١بووە
رێکراوێکی فەڕمی و لە هەولێر لە فەرمانگەی رێکخراوە ناحکومییەکان تۆمارکرا.
بەهیوای ئەوەی کوردیپێدیا بکەینە پڕزانیاریترین سەرچاوەی کوردی و بانکی زانیاریی نەتەوەیی
کورد!
لەگەڵ رێزی هاوکارانی کوردیپێدیا:

مانو بەرزنجی ،بەناز جۆاڵ ،رۆژهات سەعید ،سەریاس ئەحمەد ،هەڤاڵ نەژاد ،شکۆ
حەمەد شێخانی ،هاوبیر قادر رەسوڵ ،بەختیار شەمەیی ،داناز عەبدولڕەحمان بابان،
رێناس نەورۆزی ،ڕەوەز جەالل ئەمین ،دلێر رەفیق ،کاروان دوراندیش ،ئامانج حاجی
نوری ،حیكمهت رهسوڵ ،شیال ،شوان مامساڵ ،مەڵبەند غازی ،ئوسامە گوڵپی،
داستان ئاسۆ ،چاالک محەمەد ،ساموەيس ،دانا تەیب مەنمی ،شاهۆ حوسێنی ،خالد
بلباس  ،دیلمان محەمەد کەریم ،پەشێو ،زانا سەرگەتی ،کامەران ئیبراهیم ،قادر
دووردار ،رزگاری...
دامەزرێنەری کوردیپێدیا :هاوڕێ باخهوان
Tel.: +31 (6) 54710293
2008 - 2015
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بابەتی ژمارە1 :

ئاخا کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084025124683
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2 :

ئاراس جەالل عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141354120466
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1989 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3 :

ئاراس فەیسەڵ مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141335120450
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1995 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە4 :

ئارام جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011015125884576
لە  2015-01-10لە شەڕی هێزەکانی پێشمەرگە و داعش لە گوندی
سوڵتان عەبدوڵاڵ ،لە ناحیەی گوێر شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کفری
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە5 :

ئاران حەمدون ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141007120285
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1996 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6 :

ئارگەش زاگۆرس
http://www.kurdipedia.org/?q=2015081810413970364
خەڵکی شاری مەهابادی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە و لە شەڕێکی
قارەمانانەدا لەشارۆچکەی سرینی کوبانێ ،لە لەگەڵ سێ هەڤاڵیدا
شەهید بوون و گەشتنە کاروانی نەمران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7 :

ئارناڤوت کارکەر کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084019124676
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە8 :

ئارین میرکان
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http://www.kurdipedia.org/?q=20141006112007116964
ئێوارەی  2014-10-05بەهۆی چاالکیەکی گیان فیداییەوە ،دەیان
چەکداری داعشی کوشت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد

بابەتی ژمارە9 :

ئاریەل کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051309385985282
شەڕڤانێکی فارس بوو ،لەساڵی  2015بەشداری ریزی یەکینەکانی
پاراستنی گەل یەپەگە بووە و لە 9ی گواڵنی  2015لە تل بۆخای سەربە
شاری سەرێکانی شەهید دەبێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

🇷🇮فارسی

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
� �🇮ئێران

کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە10 :

ئازاد ئیسماعیل خەدیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141238120399
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1990 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە11 :

ئازاد ئەدیب بیلەن ناسراو بە جومعە گۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141023114900117045
لە نینەوای باشوروی کوردستان لە دایکبووە و 2014-10-09 ،شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
موسڵ
کورد

بابەتی ژمارە12 :

ئاسۆ مەریوان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084024124682
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە13 :

ئاشتی فارس قادر حوسێن دیبەگەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030921292765126
رۆژی  2015-03-09لە باشووری کەرکوک شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دیبەگە
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە14 :

ئاشلی جۆنستن  -باکۆک ئوسترالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015022623232484805
ئاشلی جۆنستۆن :یەکەم شەڕڤانی بیانیی شەهید.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە15 :

ئاگری کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141012215434116980
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رۆژی  10ی تشرینی یەکەمی  2014لە کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە16 :

ئامارا جوودی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084018124675
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە17 :

ئامەد چاوەش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180156124597
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە18 :

ئامەد کوبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140923143733116376
لە گوندی بۆغاز شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە19 :

ئاوس نایف خزر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140830120202
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2012 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە20 :

ئاڕشین عەفرین
http://www.kurdipedia.org/?q=20140923143733116377
لە گوندی قەمچی شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە21 :

ئاڤێستا هارون
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091318132668431
رۆژی  2014-09-12لە ناوچەی مەخمور شەهیدکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👩خانمان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
وان
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە22 :

ئاکر کوبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827104835125571
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە23 :

ئاکف یارەماز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084030124690
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە24 :

ئااڵن محەمەد ناسراو بە (ئااڵن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116477
لە شاری تربەسپی لە دایک بووە .رۆژی  2014-05-01بەشدار بووە.رۆژی
 2014-09-27لە جەزعە شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە25 :

ئایدین ئیبراهیم ئۆغڵو ناسراو بە (چەکدار ئامەد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116487

85

ساڵی  1995لە ئامەد لە دایک بووە .ساڵی  2014لە گابارەوە بەشداری
کردوە .رۆژی  2014-09-25شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە26 :

ئوسمان شێخ حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180203124605
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە27 :

ئوسو کجی ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140923120244
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1952 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە28 :

ئومێد عوسمان دێکۆنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112311151878027
رۆژی  2014-11-23لە رزگارکردنی جەلەوال گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە29 :

ئۆجاالن جومعە ناسراو بە سیپان کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141020210648117028
لەشاری کۆبانێ لەرۆژئاوای کوردستان لەدایک بووە ،لە رۆژی 17ی تشرینی یەکەم لەکۆبانێ
شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە30 :

ئۆرخان عەزیز بەشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141113120331
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خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە31 :

ئۆرهان تەکین ،ناسراو بە سەرحەد جۆڵەمێرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920155713116188
لە شاری جۆڵەمێرگ لە دایک بووە و لە جەزعە ژیانی لە دەست داوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە32 :

ئۆزلەم توروگ ناسراو بە یەریڤان بۆتان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141020210640117019
لە شاری جزیرە لەدایک بووە ،لە رۆژی 15ی تشرینی یەکەم لەکۆبانێ شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
جزیرە
کورد
️⬆باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە33 :

ئیبراهیم ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180136124575
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە34 :

ئیبراهیم ئیدریس بەشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141432120496
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1996 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە35 :

ئیبراهیم ئیسماعیل لوكو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141046120315
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خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1950 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە36 :

ئیبراهیم ئەحمەد كارس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141241120402
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1965 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە37 :

ئیبراهیم خەلیفە مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082716171885914
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رۆژی  2015-08-27لە باشووری کەرکوک شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە38 :

ئیبراهیم خەلیل ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140958120275
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1993 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە39 :

ئیبراهیم خەلیل ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141103120326
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1993 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە40 :

ئیبراهیم خەلیل ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141023120299
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1994 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە41 :

ئیبراهیم دولەک ناسراو بە زنار دێرسیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141020210643117023
لەشاری سێرت لەدایک بووە ،لە رۆژی 15ی تشرینی یەکەم لەکۆبانێ شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
سێرت
کورد
️⬆باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە42 :

ئیبراهیم رەسک ناسراو بە شۆرش شۆرگێر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150601225546121271
لە شاری ماکۆی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایکبووە و لە 17ی گواڵنی  2015لە حەسەکە
شەهیدبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ماکۆ
کورد
️➡رۆژهەاڵتی کوردستان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە43 :

ئیبراهیم سەاڵح محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042508540085164
لەدایکبووی ساڵی 1977ەو خێزاندارە ،دوو کوڕو سێ کچی هەیەو
دانیشتووی قوشتەپەن ،پلەی نائیب عەریف بووە لە هێزی 1ی بەتالیۆنی
2ی سوپای 5ی زێرەڤانی ،لە 7ی ئابی  ،2014کەوتووەتە دەست
داعش".
رۆژی  2015-04-22ڤیدۆی شەهیدکردنەکەی لەالیەن داعشەوە
باڵوکراویەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە44 :

ئیبراهیم شێخە ،ئەندامی پۆلیسی سەربازی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180145124585
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە45 :

ئیبراهیم عوزیۆلجوو بە نازناوی ئازاد ئاگری
http://www.kurdipedia.org/?q=2015070610183269754
لە شەڕی 29ی حوزەیرانی 2015دا ،لە شەنگال بریندار بوو ،وێڕای هەموو
هەوڵەکان بەاڵم نەتوانرا رزگار بکرێت و شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە46 :

ئیبراهیم كریت حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141152120363
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خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1980 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە47 :

ئیبراهیم محەمەد عەبدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180218124621
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە48 :

ئیبراهیم مشكو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141537120552
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە49 :

ئیبراهیم والی ناسراو بە (چیا سیپان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003171756116500
لە گوندی چاقڵ لە دایک بووە .ساڵی  2014بەشداری کردوە و رۆژی -25
 2014-09لە کوبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە50 :

ئیبۆ مەسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180141124580
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە51 :
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ئیدریس جدعان حولو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140846120216
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1971 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە52 :

ئیرشاد سلیمان تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140926120247
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1989 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە53 :

ئیسماعیل خەدیدە خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141235120397
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1954 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە54 :

ئیسماعیل خەڵەف مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141141120355
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1985 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە55 :

ئیسماعیل کاکی کۆل (ڕۆبین ئارگێش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150618102634124518
ناوی تەڤگەر :ڕۆبین ئارگێش
ناوی ڕاست :ئیسماعیل کاکی کۆل
ناوی دایک :زۆسان
ناوی باوک :سەعید
جێی لە دایکبوون :سلۆپی
جێ و مێژووی شەهادەت 2015-6-14 :باژارۆکی سلووک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
جزیرە
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە56 :

ئیڤان وەیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015022623375484808
بچوکترین شەڕڤانی یەپەگە لە ناحیەی تەل تەمیر لەرۆژئاوای کوردستان
شەهید دەبێت و تەمەنی  16سااڵنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە57 :

ئیڤانا هۆفمان (ئاواشین تێکۆشین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150310222717119672
ئیڤانا هۆفمان ناسراو بە " ئاواشین تێکۆشین"
ژنێکی بە رەگەز ئەفریقی بوو ،لە ئاڵمانیاوە بەشداری شۆڕشی ڕۆژئاوا بوو
لە بەرخۆدان و شەڕی دژی داعشدا .
لە ڕۆژئاوای کوردستان لە کانتۆنی جزیرە لە هەرێمی تل تەمر گیانی
بەخشی.
سەرچاوە :محەمەد گۆران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
بێگانە
🌏دەرەوە
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کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە58 :

ئەبو شێرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014121113072078187
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە59 :

ئەبوبەکر خزر رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062110581685583
تەمەن  48ساڵ بە پلەی موقەدەم ،رۆژی  2015-06-21بەهۆی بۆمبێکەوە لە خورماتوو شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
جۆری کەس:

💣قوربانیی مین و تەقینەوە

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە60 :

ئەحمەد ئیبراهیم ئەمان

100

http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141005120282
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1986 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە61 :

ئەحمەد جاسو قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141451120513
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1950 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە62 :

ئەحمەد جوامێر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012223030658783
لەالیەن داعشەوە دەستگیرکرا و پاشان شەهیدکرا .تەرمەکەی لە گۆڕێکی بەکۆمەڵ لە ناوچەی
جەلەوال دۆزرایەوە و رۆژی  2015-01-22لە کەالر نێژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە63 :

ئەحمەد جەبار تاکشین ناسراو بە فەرمان ئاگری
http://www.kurdipedia.org/?q=20141023114902117047
لەدایکبووی جزیرەی بۆتان و 24ی سێپتەمبەر شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە64 :

ئەحمەد حەسۆ ناسراو بە (چیا کوبانێ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004120911116558
لە گوندی کۆر حەسۆ لە دایک بووە .ساڵی  2014بەشداری کردوە .رۆژی
 2014-09-24لە ئەلی شار شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە65 :

ئەحمەد خەلیل ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141018120296
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2009 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە66 :

ئەحمەد خەڵەف ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141114120332
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1972 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە67 :
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ئەحمەد سادۆ ناسراو بە (مەزلوم باگۆک)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014093013044477672
لە شاری قامیشلۆ لە دایک بووە .ساڵی  2014لە قامیشلۆ بەشدار بووە.
رۆژی  2014-09-28لە رەبیعە شەهیدبوو.
لەکاتی روماڵکردنی هەواڵەکانی شەڕ و پێکدادانەکانی نێوان شەڕڤانانی
YPGو گروپە چەتەکانی داعش لە قەزای رەبیعە شەهید دەبێت .باگۆک
بەر لە شەهید بوونی دەڵێت '':بێدەنگ بن و تەنیا دەنگی
کالشینکۆفەکانی شەڕڤانانی  YPGببیستن ''.
سەرچاوە :ماڵپەڕی فرات نیوز 2014-09-30 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
قامیشلۆ
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە68 :

ئەحمەد سەمەد سلێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150601095554121264
بەتاوانی هاوکاریکردنی پێشمەرگە لە رۆژی  2015-05-28لە موسڵ لەالیەن داعشەوە بە بلۆک
کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
موسڵ
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە69 :

ئەحمەد شاهید حەپسی
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http://www.kurdipedia.org/?q=20140915143712115743
رۆژی  2014-09-14لە بۆردومانی داعش لە قامیشلۆ گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
قامیشلۆ
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە70 :

ئەحمەد شێخۆ حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180210124613
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە71 :

ئەحمەد عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082700160385910
تەمەنی لە نزیکەی  30ساڵ بووە و خێزاندارە و خاوەنی سێ منداڵە و
تاقانەی چوار خوشکە و باوکیشی خاوەن پێداویستی تایبەتە .رۆژی -26
 2015-08لە هێرشەکانی باشووری کەرکوک شەهید دەبێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی

105

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە72 :

ئەحمەد عەلی عەرەب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180140124579
شوفێر لەگەڵ هەڤاڵ رۆستەم لە یەکینەکانی پاراستنی گەل
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە73 :

ئەحمەد قاسم جاومخ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141345120459
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1950 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە74 :

ئەحمەد محەمەد عەباس ناسراو بە گەنجۆ گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015090222085985940
لە ڕۆژی 2ی ئاداری  2015و لە گوندی جەلەبی لە کۆبانێ لە شەرێکی
سەختدا بەرامبەر چەتەکانی داعش شەهیدبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە75 :

ئەحمەد میرزا ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032322431465489
خەڵکی ناحیەی بامەڕنێی پارێزگای دهۆکە و پلەی نەقیبی هەبووە لە ناو
هێزەکانی زێڕەڤانیدا.
ماوەی سێ مانگە ئەو پێشمەرگەیە لەالیەن چەکدارانی رێکخراوی
تیرۆریستی داعشەوە بەدیل گیراوە ،بەاڵم جلوبەرگی ئەم پێشمەرگە
دیلە جیاوازترە لە پێشمەرگە دیلەکانی دیکەو لەکاتی شەهید کردنیدا
جلوبەرگێکی رەنگ زەردی لە بەردایە.
چەکدارێکی رێکخراوی تیرۆریستی داعش بەناوی (ئەبو ئیسحاق) لە
ڕێگای تەقاندنی چەند فیشەکێکی دەمانچەوە پێشمەرگەکە شەهید
دەکات .رۆژی  2015-03-23ڤیدیۆی شەهیدکردنەکەی لەالیەن داعشەوە
باڵوکرایەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♐سەربازی
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👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە76 :

ئەحمەد مەحمود (منداڵ )
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180225124630
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە77 :

ئەحمەد وەسمان حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180208124611
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

108

بابەتی ژمارە78 :

ئەحمەد یلماز ناسراو بە رێبەر دیزە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141020210641117021
لە جۆلەمێرگ لەدایک بووە لە رۆژی 15ی تشرینی یەکەم لەکۆبانێ شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە79 :

ئەردەالن محەل حەسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141524120543
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1990 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە80 :

ئەردەاڵن ....حسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141042120312
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1989 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە81 :

ئەرسەالن خەلیل ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141045120314
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1998 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە82 :

ئەركان ئەمین ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141121120338
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە83 :

ئەزهر سوهیل محل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141526120545
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2001 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە84 :

ئەزهەر سوهیل محەل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140954120271
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2000 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە85 :
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ئەسعەد بەهجەت حەسەن  -نەقیب ئەسعەد جەباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062009594276752
رۆژی  2014-06-19لە شەڕی داعش لە بەرەی موسڵ گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

🔥کەرکوک

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە86 :

ئەسەد نومان ناسراو بە (شیار حەسەکە)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140927091427116425
لە شاری حەسەکە لە دایک بووە .ساڵی  2013بەشداری ریزەکانی YPG
ەی کردوە و رۆژی  2014-09-24لە مەبروکا شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
حەسەکە
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە87 :

ئەگید ئامەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084027124685
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە88 :

ئەلیاس ئەحمەد عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140947120264
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1974 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە89 :

ئەلیاس خزر ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140936120256
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1980 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە90 :

ئەلیاس خەڵەف ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141036120307
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1988 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە91 :

ئەلیاس خەڵەف عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141218120383
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1950 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە92 :
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ئەلیاس مراد بسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141434120498
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1973 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە93 :

ئەمیر فاخر ئەنوەر ناسراو بە گەنجۆ حەسەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082313153366586
لە شاری هەولێر لە دایک بووە و ڕۆژی 14ی ئابی  2014لە ناوچەی
سنون ژیانی لە دەست داوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە94 :

ئەمیرە شاهین ناسراو بە (پەیمان کوبانێ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140923143733116372
لە گوندی بلەکی کوبانێ لە دایک بووە .ساڵی  2013بەشداری ریزەکانی  YPJبووە .رۆژی -09-19
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 2014لە گوندی بەخدێ کوبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە95 :

ئەمین بەشار سلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141433120497
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1977 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە96 :

ئەمین خەدیدە خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141227120391
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1971 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە97 :

ئەمین ساڵح ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141117120336
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1969 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە98 :

ئەمین ساڵح قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141446120509
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1966 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە99 :

ئەمین شەرەف ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141004120281
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1996 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە100 :

ئەمین عەبدولکەریم ئیبراهیم خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141001120278
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1998 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە101 :
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ئەکرەم بیلگە ناسراو بە (دیار باگۆک)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101412102077759
لە ناوچەی نسێبینی شاری مێردینی باکووری کوردستان لە دایک بووە.
ساڵی  2013بەشداری کردوە و رۆژی  8ی تشرینی یەکەمی  2014لە
کوبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ماردین
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە102 :

ئەیاد داود کجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140908120236
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1986 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە103 :

ئەیاز ئەمین خەدیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141232120395
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
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لەدایکبوون1991 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە104 :

ابراهیم العبد( رستم عکید)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903044319125792
االسم الحرکي :رستم عکید
االسم الحقیقي :ابراهیم العبد
اسم األم :نورة
اسم األب :سعود
مکان الوالدة :سري کانیة
مکان وتاريخ االستشهاد 2015-7-16 :کري سبي (تل أبیض)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
سهرێکانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە105 :

بابان بەکر حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120613374078138
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لە کۆتایی مانگی 11ی  2014لە کۆبانێ شەهیدکرا و پاش  7رۆژ
تەرمەکەیان هێنایەوە بۆ باشوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پێنجوێن
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە106 :

باپیر کسر حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141255120417
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1971 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە107 :

بارزان عیسا هەرکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015053109145285415
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە108 :

بارق عەزیز مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140904120233
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2004 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە109 :

باسل عەزیز مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140905120234
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2001 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە110 :

باسم قاسم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141405120474
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1972 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە111 :

باسم قاسم عەڤدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141006120284
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2004 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە112 :

باهۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010120501884472
رۆژی  2015-01-01لە کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە113 :

برجس خەڵەف مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141144120357
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1977 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە114 :

بسی مراد بسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141336120451
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1976 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە115 :

بورهان حەمە رەزا کواوایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912151856126633
پلەی نەقیب بوو ،رۆژی  2015-09-12بە هۆی بۆمبی چێندراوی
چەکدارانی داعشەوە لە گوندی ئەلبومحەمەدی میحوەری داقوقی
باشووری کەرکوک شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پێنجوێن
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە116 :

بورهان عیزەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150715145241124843
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بەهۆی بۆردومانی کوێرانەی چەتەکانی داعش لە بەرەکانی شەڕ
لەناوچەی حەسەن شام لەمیحوەری خازر ،بورهان عیزەت شەهید
دەبیت لە 2015-07-15
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە117 :

بوڵەنت ئوونەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150418133140120917
رۆژی  2015-04-17لە تەقینەوەکەی عەنکاوە گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە118 :

بێریڤان چارچێال
http://www.kurdipedia.org/?q=20150404184832120795
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غوربەت چفتچی
نازناو  /بێریڤان چارچێال
لەدایک بووی جۆلەمێرگ
ناوی باوک  /داود
ناوی دایک  /ئایسەڵ
لە  02.04.2015لە شەنگال شەهیدبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -تیپی التینی
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە119 :

بێریڤان وەسمان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180200124601
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە120 :

بێهزاد یڵدرم ناسراو بە (کانی گارزان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003171756116501
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لە گوندی چاقر کۆی شاری بەدلیسی باکووری کوردستان لە دایک بووە.
ساڵی  2014لە ئەستەنبوڵ بەشدار بووە .رۆژی  2014-09-23لە کوبانێ
شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
بەدلیس
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە121 :

بەختیار ئیبراهیم مامە عەزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092121434377583
لەم مانگی 7ی  2014لە بەرەی جەلەوال گیانی بەخشی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە122 :

بەختیار خدر عەباس ئەحمەد ئیلنجاغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030923082768900
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لە ساڵی  1981لە گوندی (ئیلنجاغی گەورە)ی ناوچەی کۆیە لەدایک
بووە .
ساڵی  1994دەبێتە پێشمەرگەی (یەکێتی نیشتمانیی کوردستان).
رۆژی  2015-03-09لە باشووری کەرکوک لەنزیک گوندی (سەخرە)
شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە123 :

بەرخۆدان ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141012215435116982
رۆژی  10ی تشرینی یەکەمی  2014لە کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە124 :

بەروین حەمۆ :مامۆستا لە دامەزراوەی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180207124610
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە125 :

بەرەکات خەڵەف مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141143120356
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1986 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە126 :

بەرەکات عەمو سلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141502120524
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1968 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە127 :

بەسام سەدام حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140832120203
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2004 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە128 :

بەسمان ئەلیاس ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141443120506
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1982 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە129 :
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بەشار تەحسین تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141028120302
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2001 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە130 :

بەشار حولو عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141528120546
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1957 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە131 :

بەشیر سەمەد سلێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150601095554121265
بەتاوانی هاوکاریکردنی پێشمەرگە لە رۆژی  2015-05-28لە موسڵ لەالیەن داعشەوە بە بلۆک
کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
موسڵ
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە132 :

بەهرۆز باقر عەالدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112616103578068
لەرۆژی  2014-11-23لە کاتی ئازادی جەلەوال لە دەست داگیرکەرانی
تیرۆریستی داعش شەهید بوو ،هاوکات لە گەڵ هەواڵی شەهیدبوونی
کچێکی لە دایک بوو کە لە سەر هیوای هاوسەرە شەهید کراوەکەی
ناوی دانا "بارین".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە133 :

بەیان حەمید خدر ئیسمائیل  -دەستینا قەندیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2014103117072977862
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خەڵکی چوار قوڕنەیە ،ناوی دایکیشی(زەینەب)ە و ساڵی 2012
بەشداری ڕیزەکانی بەرخۆدانی رۆژئاوای کوردستان بووە..نازناوی
(دەستینا قەندیل)ە،لە ڕۆژی  2014-10-20کەفەرمانداری يەپەژە بووە
شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە134 :

بەیرەق عەلی عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141037120308
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1996 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە135 :

پاڵە ئامەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20141012215434116981
رۆژی  10ی تشرینی یەکەمی  2014لە کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە136 :

پشتیوان عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319230400120172
یەکێک بوو لە دیلەکانی پێشمەرگە الی داعش ،رۆژی 2015-03-19
لەالیەن داعشەوە سەردەبڕدرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چەمچەماڵ
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە137 :

پێژمان تاڵ ناسراو بە (کارۆ سنە)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141002153507116468
لە شاری سنەی رۆژهەاڵتی کوردستان لە دایک بووە .ساڵی  2011لە
قەندیل بەشدار بووە .رۆژی  2014-09-28شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
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واڵت:

️➡رۆژهەاڵتی کوردستان

کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە138 :

پەروین ئاگری -پەروین کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031410040972555
پێیان دەگووت :شەڕڤانە شۆخەکەی کۆبانێ ،لە  2015-02-16لە
باشووری کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە139 :

پەڵدا ساغالم ناسراو بە (ئاڕینی دێرسیم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116485
ساڵی  1991لە ئامەد لە دایک بووە .ساڵی  2010لە ئامەدەوە بەشداری
کردوە .رۆژی  2014-09-28لە کوبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
️⬆باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە140 :

پەیمان عەلی ناسراو بە (پەیمان عەلی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140926094119116422
ئەندامی کۆنسەی سەربازی  YPJبوو .لە شاری عامودە لە دایک بووه .ساڵی  2012بەشدار بووە.
رۆژی  2014-09-22لە گوندی دێهام شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامودا
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە141 :

تالب ئەلیاس ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140951120267
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1993 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

137

بابەتی ژمارە142 :

تانژۆ ئەسین ناسراو بە زیندان سەربەست
http://www.kurdipedia.org/?q=20141020210644117024
لە شاری موشی باکووری کوردستان لەدایکبووە ،لە رۆژی 15ی تشرینی یەکەم لەکۆبانێ
شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە143 :

تایەر ئەحمەد گەاڵڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101222151277753
ساڵی  1973لەگوندی گامێش تەپەی ناوچەی شارەزوور لەدایکبووە،
ساڵی  1991لەهێزی 3ی هەڵەبجەی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
دەبێتە پێشمەرگە .شەهیدی نەمر بەشداریی لەزۆربەی نەبەردییەکانی
هێزی پێشمەرگەی کوردستاندا کردووه و رۆژی 10ی نیسانی ساڵی
 2014پەیوەندی بەهێزەکانی ئاسایشی ناوخۆوە دەکات و لەئاسایشی
شارەزوور چەکی پاراستنی ئەمنیەتی هاوواڵتیان دەکاتە شان .وەک
کارمەندێکی ئاسایش رۆڵێکی ئازایانە دەبینێت ،لەسەرەتای شەڕی
داعشەوە بەشداریی لەشەڕەکاندا دەکات ،تارۆژی 12ی ئابی ئەمساڵ
لەشەڕێکی دەستەویەخەدا لەناوچەی نەقشبەندی نزیک جەلەوال،
شەهید دەبێت و دوای خۆی  3منداڵی چاوگەش بەناوەکانی هاوکارو
سۆزیارو هێڤار بەجێدەهێڵێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە144 :

تیرێژ ئاسۆ (ئادەم ئەسالن)
http://www.kurdipedia.org/?q=2015091611255257392
ناسناو :تیرێژ ئاسۆ
ناو و پاشناو :ئادەم ئەساڵن
شوێنی لەدایکبوون :مێرسین
ناوی دایک :رەبیعە
ناوی باوک :سلێمان
کات و شوێنی شەهیدبوون 2015-09-11 :لە شەنگال.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە145 :

تەالل حسین حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141154120365
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1996 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە146 :

تەالل نایف جاسو
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141412120480
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1976 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە147 :

تەها یاسین خەتیب ناسراو بە (کەنداڵ سەربەست)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141002153507116467
لە گوندی کانی رەس لە دایک بووە .ساڵی  2011لە شاری چەولیکی
باکووری کوردستان بەشدار بووە .رۆژی  2014-10-01شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە148 :

تەڵعەت نایف جاسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141413120481
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1978 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە149 :

جابر شاكر مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140902120230
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1996 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە150 :

جاسم باپیر کسر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141259120419
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2000 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە151 :

جاسو ئەحمەد جاسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141453120515
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1980 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە152 :

جانسو یڵدز ناسراو بە (گۆکسو شیار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141002153507116470
لە شاری موشی باکووری کوردستان لە دایک بووە .ساڵی  2012لە
شاری ئامەدەوە بەشدار بووە .رۆژی  2014-09-24شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
موش
کورد
️⬆باکووری کوردستان
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بابەتی ژمارە153 :

جگەرخوین کوبانی (خەلیل خەلیل)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827105730125572
ناوی دایک :حەلیمە
ناوی باوک :مستەفا
لەدایکبووی کوبانی
لە رێکەوتی 2014-09-20م لە کوبانی شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە154 :

جگەرخوێن مەحمود پاالس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180226124632
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە155 :

جلو مراد بسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141339120453
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1975 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە156 :

جوان جەالل ئەحمەد (سادق کۆبانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150618100639124513
ناوی تەڤگەر :سادق کۆبانێ
ناوی ڕاست :جوان جەالل ئەحمەد
ناوی دایک :سبحیا
ناوی باوک :جەالل
جێی لەدایکبوون :گوندێ قاسمیێ
جێ و مێژووی شەهادەت 2014-11-12 :کۆبانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە157 :

جیان مەحمود خەلۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015022623203384804
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یەکەمین ژنە شەڕڤانی یەپەژە کە لەشەڕەکەی تەل تەمر شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە158 :

جیگەرخوین شێخ حەسەن ناسراو بە (هۆگر کوردە)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116498
ساڵی  1995لە گوندی کوردە لە دایک بووە .ساڵی  2014بەشداری
کردوە .رۆژی  2014-09-26لە گوندی عەلی شار شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە159 :

جیهاد كەمال خزر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141217120382
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1986 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە160 :

جیهاد یوسف مەتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141516120536
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1075 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە161 :

جیهان خەلیل ناسراو بە (بەفرین عەفرین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141014154315116990
لە شاری عەفرین لە دایک بووە .ساڵی  2012بەشداری کردوە و رۆژی
 12تشرینی یەکەمی  2014شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئەفرین
کورد
️رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە162 :

جیهان شێخ هەم ناسراو بە (سەما دەریا مەزلوم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116482
لە دیمەشق لە دایک بووە .لە دیمەشقەوە بەشداری کردوە .رۆژی -22
 2014-09لە گوندی مەبروکای شاری سەرێکانی شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە163 :

جەالل خیرو عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141049120318
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1992 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە164 :
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جەالل شڤان عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141458120520
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1979 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە165 :

جەمال خزر کسر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141328120444
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1976 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە166 :

جەمال عیسا قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141350120463
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1972 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە167 :

جەمال عەلی خەشمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141202120372
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1983 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە168 :

جەنگیز خان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141002153507116474
لە هەرێمی بۆتان لە دایک بووە .ساڵی  2014بەشداری کردوە .رۆژی -26
 2014-09لە کۆربیهکار شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
جزیرە
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە169 :

جەیالن ئۆزلەب
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100320221077687
کچە شەڕەڤانێکی سەر بە یەپەگە دوای ئەوەی سەرجەم هاوڕێکانی
لەالیەن تیرۆرستانی داعشەوە شەهیددەکرێن بۆ ئەوەی تیرۆرستانی
داعش وەک دیل دەستگیری نەکەن بەدواین فیشەکی دەستی کۆتایی
بەژیانی خۆی دەهێنێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
باتمان
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە170 :

چاوەڕێ محەمەد فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2015080115033985799
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە171 :

چەتین دورموش ناسراو بە (تیرێژ گەلی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141002153507116471
لە ناوچەی وێرانشاری شاری روحای باکووری کوردستان لەدایک بووە.
ساڵی  2012بەشداری کردوە و رۆژی  2014-09-20شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
روحا
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە172 :

چەکدار چیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084026124684
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە173 :

چەکدار حاجی ناسراو بە (چەکدار دێریک)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116481
لە گوندی هەسانی شاری دێریک لە دایک بووە .ساڵی  2014بەشداری
کردوە .رۆژی  2014-09-27لە جەزعە شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە174 :

حاجم جزاع كلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141318120435
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1964 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە175 :

حازم قاسم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141401120471
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1979 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە176 :

حافیز کەچاک ناسراو بە کەمال ئورمیە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141020210650117030
لەشاری ئورمیەیی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایک بووە ،لە رۆژی 9ی تشرینی یەکەم لەکۆبانێ
شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە177 :

حامد سەعید سلیمان ئەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140940120259
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1996 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە178 :

حاوی خەڵەف قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140844120214
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1956 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە179 :

حسین حەسەن سیدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141153120364
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1964 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە180 :
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حسین خەڵەف قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140842120212
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1950 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە181 :

حسین سورچی ،ناسراو بە وەستا حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041220590867157
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە182 :

حسێن عەلی فەقێ ناسراو بە ئارام کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092820245177656
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ناوی دایکی"مەدینە ئەمین"ە و ناوی باوکی"عەلی فەقێ"یە و ساڵی
 1996بەشداری ریزەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان بووە و
لەبەرواری" "2014/9/12لە قەندیل بەشداری کاروانی شەهیدانی
کوردستان دەبێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی فرات نیوز 2014-09-28 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە183 :

حسێن مەنسور
http://www.kurdipedia.org/?q=2015013115234248121
لیوا حوسێن مەنسوور فەرماندەی هێزەکانی پشتیوانی دوو لە وەزارەتی
پێشمەرگە ،لە  2015/1/31لە گووندی مەال عەبدوڵاڵی سەر بە پارێزگای
کەرکووک شەهیدکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♐سەربازی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
خانەقین
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە184 :
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حوزەیفی ئەرەدنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040221470268961
لە  2014-12-18لە شەڕی داعشدا شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە185 :

حیكمەت مەحمود جلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141522120542
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1988 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە186 :

حیکمەت براهیم ناسراو بە (جوان تل ئەبیاد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116493
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لە گوندی سالۆک لە دایک بووە .ساڵی  2013بەشدار بووە .رۆژی -09-24
 2014شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە187 :

حەجی بەشار سلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141429120493
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1952 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە188 :

حەجی حسین سیدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141157120367
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1937 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە189 :

حەجی حسین عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141146120358
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1978 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە190 :

حەجی خەدیدە خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141221120387
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1952 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە191 :

حەسون حولو علو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141520120540
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1953 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە192 :

حەسەن ؟
http://www.kurdipedia.org/?q=2015053109092085414
لە تەقینەوەیەک لە گوندی عەتشانەی باشووری کەرکوک لەگەڵ سەاڵح
دیلمانیدا شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
️⬇باشووری کوردستان

160

بابەتی ژمارە193 :

حەسەن ئەحمەد عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141147120359
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1957 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە194 :

حەسەن ئەحمەد كارس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141244120404
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1982 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە195 :

حەسەن بەشار خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140816120192
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1988 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە196 :

حەسەن بەینا ناسراو بە (ئەمین ئەرکەندی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141002153507116472
لە شاری سێرتی باکووری کوردستان لە دایک بووە .ساڵی  2012لە
بۆتان بەشداری کردوە و لە گوندی هلنجێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
سێرت
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە197 :

حەسەن حەسەن ناسراو بە (رۆژ عەفرین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116495
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لە قبسین لە دایک بووە .رۆژی  2014-09-22لە قەمجا شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە198 :

حەسەن شێخۆ ناسراو بە (ئاواز عەفرین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004120911116554
لە کوبانێ لە دایک بووە ،ساڵی  2013بەشداری کردوە ،رۆژی -09-22
 2014لە دۆنخیز شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە199 :

حەسەن شەمو خزر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141139120352
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1969 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە200 :

حەسەن عەلی ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141531120548
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1983 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە201 :

حەسەن عەمی ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141209120376
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1967 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە202 :

حەكیم خەدیدە قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141311120429
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1992 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە203 :

حەماد شەهاب ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141453120516
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2000 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە204 :
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حەمدی ئەمین خەدیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141231120394
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1990 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە205 :

حەمزە محەمەد ناسراو بە چەمچەلەک ناسراو بە (خەبات چەمچەلەک)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116480
لە شاری دێریک لە دایک بووە .ساڵی  2014بەشداری کردوە .رۆژی -27
 2014-09لە جەزعە شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە206 :

حەمود یوسف سلیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141126120343
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1991 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە207 :

حەمید بورکانلۆ مەدلۆ ،ناسراو بە چاوڕەش ماکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032509003684985
لە دایکبووی شاری ماکۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 2015-03-15 ،لە
گوندی خزێلیای سەر بە هۆل ی سەر بە کۆبانێ گیانی بەختکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
ماکۆ
کورد
️➡رۆژهەاڵتی کوردستان

کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە208 :

حەمید دەخیل بەشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140759120182
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1998 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە209 :

حەمید هافند خشمان رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141309120427
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1993 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە210 :

حەنیفە گونگۆر ناسراو بە (هێڵین باگۆک)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141002153507116469
لە شاری مێردینی باکووری کوردستان لە دایک بووە .ساڵی  2012لە
ناوچەی نسێبین بەشدار بووە .رۆژی  2014-09-28شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ماردین
کورد
️⬆باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە211 :

حەواس تەالل نایف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141415120483
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1997 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە212 :

حەواس ساڵح ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141123120340
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1973 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە213 :
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حەکیم عەلی ساتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150801150709124985
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە214 :

خالد ئیبراهیم ئەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140955120272
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1991 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە215 :

خالید شێخ وەسانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012521162565169
فەرماندەی فەوجی (-)4ی سەر بەلیوای  112بوو ،رۆژی  2015-01-25لە باشیک بەهۆی تۆپبارانی
داعشەوە شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👨پیاوان
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە216 :

خالید محەمەد عەلی کۆچ (چایی ئاگری)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150806135611125061
خەڵکی ناوچەی ئاگرێیە لە باکوری کوردستان لە گوندی گابار شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
🌋ئاگری
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە217 :

خالید مەحمود کەرەم (یەڵماز چیلۆ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150806135957125062
خەڵکی ناوچەی هەکاری لەباکوری کوردستان لەگوندی گابار شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
هەکاری
کورد
️⬆باکووری کوردستان
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بابەتی ژمارە218 :

خزر جدعان حولو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140847120217
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1970 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە219 :

خزر خەڵەف عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141249120410
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1948 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە220 :

خزر عمو سلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141406120475
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1955 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە221 :

خزر عەزیب موڕاد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141340120454
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1935 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە222 :

خزر موسلیم ناسراو بە رۆستەم کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140801095618115437
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە223 :

خزر مەتۆ قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141512120533
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2000 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە224 :

خزر نایف قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140853120223
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1963 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە225 :
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خزر کسر محدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141327120443
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1947 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە226 :

خیرو عومەر سیدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141048120317
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1950 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە227 :

خەدیدە رەشو ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141131120346
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1978 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە228 :

خەلیل ئیبراهیم ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141043120313
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1976 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە229 :

خەلیل ئیبراهیم خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140956120273
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1963 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە230 :

خەلیل ئیسماعیل عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141057120323
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1960 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە231 :

خەلیل ئەحمەد عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141017120295
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1977 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە232 :
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خەلیل بەشار خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140814120191
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1976 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە233 :

خەلیل خەلیل  -لەوەند قامیشلۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150913213244126653
رۆژی  2015-09-09کاتژمێر 4ی ئێوار لە ناوچەی گاباری سەر بە شەنگال
لە پێکدادانێکدا لەگەل چەتەکانی داعش شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
قامیشلۆ
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە234 :

خەلیل سەعدو خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141252120414
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1981 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە235 :

خەلیل عەمی ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141010120288
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1972 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە236 :

خەڵەف اوسو كجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140916120240
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1975 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە237 :

خەڵەف حسین عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141204120373
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1972 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە238 :

خەڵەف عەلی كندور
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141346120460
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە239 :

خەڵەف مراد سیدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141140120353
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1935 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە240 :

خەیری مراد بسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141030120303
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1983 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە241 :

خەیری کاتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015071107233385712
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ناوی ساڵح یالج ،رۆڵێکی بەرچاوی لە شۆڕشی رۆژئاوادا هەبووە ،لە -7-7
 2015لە گوندی مخاسینی سەربە شارۆچکەی سرین شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە242 :

دارڤان عەباس رەشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140929120249
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1994 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە243 :

دانا یاسین حسێن تاوەگۆزی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150821021220125415
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دانا یاسین حسێن تاوەگۆزی خەڵکی هەڵەبجەیە و ساڵێک لەوەپێش لە
ریزی گەریالکانی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە)دا بووە و دواتر بۆ
شەڕ دژی چەکدارانی داعش چووتە ناو ریزەکانی یەپەگە لە رۆژئاوای
کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە244 :

داود سلیمان حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141450120512
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1993 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە245 :

داود سلیمان عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141353120465
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1983 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە246 :

داود کجی ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140911120237
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1945 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە247 :

دژوار محەمەد ئیبراهیم (منداڵ )
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180219124623
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە248 :

دلمان خزر جدعان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140849120219
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2002 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە249 :

دلێر سەعید جزاع
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141314120432
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1989 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە250 :
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داڵڤا عوسمان ناسراو بە (بێریتان تۆڵهڵدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116490
لە گوندی تل حاجیب لە دایک بووە .ساڵی  2013بەشدار بووە .رۆژی -22
 2014-09لە گوندی دۆنخزی کوبانی شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە251 :

دڵبرین عیسا ناسراو بە (دڵبرین پاشۆ)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092709115377650
لە شاری حەسەکە لەدایک بووە .ساڵی  2012بەشدار بووە .رۆژی -24
 2014-09لە گوندی مەبروکا شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
حەسەکە
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە252 :

دڵسۆز بەهار (کیڤن جوخیم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150801151612124987
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دڵسۆزبەهار ،لە ئۆپراسیۆنی تۆڵەی شەهید رووبارە لەگوندی
شەڕگەراتی سەربە شارۆچکەی سرین لە  2015-7 - 6شەهیدبووە.
هەربەپێی ئه و بەیاننامەیە کیڤن جوخیم تەمەنی  25سااڵنە و خەڵکی
شاری کارلسروهەی ئەڵمانیابوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

🇪🇩ئەڵمانی

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە253 :

دیار شەڕاڤا ناسراو بە حەسەن بۆدک
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913212849115722
لەساڵی  1987لەعەفرین لەدایک بووە و لەساڵی  2010بەشداری
ریزەکانی گەریالبووە.
رۆژی  2014-09-12لە ناوچەی مەخمور شەهیدکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئەفرین
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە254 :

دیالن بنگۆل ناسراو بە بێریتان ژن
http://www.kurdipedia.org/?q=20141020210640117020
لەئەستەنبوڵ لەدایک بووە ،لە رۆژی 15ی تشرینی یەکەم لەکۆبانێ شەهیدبوو.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە255 :

دیالن یاڵچینکایا  -دیالن گارزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111709444877971
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە256 :

دیمەن خەلیل ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141105120327
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە257 :

دەخیل سعدو خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141251120413
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1972 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە258 :

دەخیل عومەر سیدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141055120322
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1970 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە259 :
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دەلیل محەمەد سەرێ کانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180206124609
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە260 :

دەلیل مەحمود ناسراو بە (محێدین ئەحمەد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116478
لە قامیشلۆ لە دایک بووە .ساڵی  2011بەشدار بووە .رۆژی —09-26
 2014لە جەزعە شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
قامیشلۆ
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە261 :

رائد شەمو خزر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141138120351
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1987 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە262 :

راغب ئەلیاس ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140951120268
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2001 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە263 :

رافد سوهیل محەل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140952120269
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1997 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە264 :

رافع هادی حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141016120293
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1993 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە265 :

راكان سلیمان قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140840120209
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1999 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە266 :
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راكان سیدو حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141200120369
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2003 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە267 :

رامان شاهید حەپسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140915143713115744
رۆژی  2014-09-14لە بۆردومانی داعش لە قامیشلۆ گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
قامیشلۆ
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە268 :

رامز سوهیل محل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141525120544
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1994 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە269 :

رامی بەركات عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141503120526
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1989 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە270 :

ردوان مۆتلۆ ناسراو بە (شەڤگەر لیجە)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141015162457117011
لە ناوچەی لیجەی شاری ئامەد لە دایک بووە .ساڵی  2014بەشداری
کردوە .رۆژی  11ی تشرینی یەکەمی  2014شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە271 :

رزگار حەمە ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319230659120173
یەکێک بوو لە دیلەکانی پێشمەرگە الی داعش ،رۆژی 2015-03-19
لەالیەن داعشەوە سەردەبڕدرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چەمچەماڵ
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە272 :

روستەم گەڤەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084034124694
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە273 :

رووبار قامیشلۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062122202685591
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
قامیشلۆ
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە274 :

رووکەن خانم ناسراو بە شیالن رووکەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20141020210639117018
لە قامیشلۆ لەدایک بوە و لە رۆژی 15ی تشرینی یەکەم لەکۆبانێ شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
قامیشلۆ
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە275 :

ريناس شورشکر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910085016126492
االسم الحرکي  :ريناس شورشکر
مکان وتاريخ االستشهاد  21 :کانون الثاني  2015کوباني
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە276 :

رۆژاڤا گەریال
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084021124678
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە277 :

رۆژبین حاج مەحمود ناسراو بە (دیرۆک کوردستان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141015162456117009
لە تیرمک شێخان لە دایک بووە .ساڵی  2013بەشداری کردوە .رۆژی 13
ی تشرینی یەکەمی  2014شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان
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بابەتی ژمارە278 :

رۆشین ئۆسۆ ناسراو بە (هەولێ جودی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116499
ساڵی  1993لە گوندی خورخور لە دایک بووە .ساڵی  2013بەشداری
کردوە .رۆژی  2014-09-24لە گوندی عەلی شار شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە279 :

ریاز بەركات عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141502120525
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1988 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە280 :

ریاز سالم بەشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140806120186
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2000 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە281 :

ریحانە ساڵح ئەلفارس ناسراو بە (پەیمان جودی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116491
لە دێرازۆر لە دایک بووە .ساڵی  2014بەشدار بووە .رۆژی  2014-09-26لە
گوندی ئایدیق شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە282 :

ریس هاردینگ ناسراو بە (باکۆک ڕۆژئاوا)
http://www.kurdipedia.org/?q=2015070116191985684
لە 4ی ئایاری  2015پەیوەندی کردووە بە ڕیزەکانی یەپەگە و دووەمین
شەڕڤانی ئوسترالی-یە کە لە شەڕی دژی چەتەکانی داعش لە ڕۆژئاوا
لە  2015-06-27بەهۆی مینەوە شەهید دەبێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
جۆری کەس:

💣قوربانیی مین و تەقینەوە

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە283 :

رێباز عەبدولڕەحمان شەریف ئیلنجاغی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150809124926125101
ناوی تەواوی :رێباز عەبدولڕەحمان شەریف حەمەالو.
پۆلیسی (نەوت و گاز)ی هەرێمی کوردستان بووە .
لە شەوی  2014-8-9لە شەڕی تیرۆرستانی داعش لە (دووز خورماتو)
شەهیدکراوە .
لە گوندی (ئیلنجاغی گەورە)ی دەڤەری کۆیە لە زێدی باب و باپیرانی
بەخاک سپاردراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە284 :

رێبەر محەمەد حەبەش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180202124604
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە285 :

رێحانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102812033477838
لەالیەن داعشەوە سەربڕدرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە286 :

رێما حەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180214124617
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە287 :

رەباح عیسا عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141035120306
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1998 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە288 :

رەحیم سەدام حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140834120205
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1997 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە289 :

رەساد دەمیر ناسراو بە (شەوکەت مازی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116497
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لە ساڵی  1993لە مێردین لە دایک بووە .رۆژی  2014-09-26لە گوندی
منازێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ماردین
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە290 :

رەشید ئاڤارەش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084029124688
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە291 :

رەشید ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011215294565258
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لەدایکبووی ساڵی  1956لە گوندێکی سەر بە ناحییەی شێروان مەزنە و
پاسەوانی تایبەتی مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان کە
ماوەی زیاتر لە  150رۆژە لە بەرەکانی جەنگ دایە ،لە 2015-01-11
لەشەڕێکی قورسدا لە تێکشکاندنی هێرشێکی چەکدارانی داعش لە
میحوەری مەخموور-گوێر شەهید بووە ".
شەهید رەشید ئیبراهیم لە تەمەنی  13ساڵییەوە بووتە پێشمەرگە و لە
ژیانی پێشمەرگایەتیدا چەندین جار بە سەختی برینداربووە .
ناوبراو لەبەر شارەزایی و دڵسۆزیی لە ماوەیەکی کەمی ژیانی
پێشمەرگایەتیدا چەندین پلەی سەربازیی پێ بەخشراوە و دواتریش
کراوەتە پاسەوانی تایبەتی مەسعود بارزانی سەرۆکی هەرێمی
کوردستان و لە کاتی هاتنی داعش بۆ ناوچەکانی کوردستان لە
سەنگەرەکانی پێشەوەی بەرگریدا بووە .
شەهید رەشید خاوەنی دوو کوڕ و کچێکە و لە شەڕی راونانی
چەکدارانی داعش لە میحوەری گوێر و مەخموور لە بەرزاییەکانی سوڵتان
عەبدوڵاڵ شەهید بوو.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2015-01-12 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە292 :

رەعد حەجی بەشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141431120495
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1995 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە293 :

رەمەزان بالی ناسراو بە (باهۆز ئامەد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116486
ساڵی  1983لە شاری ئامەدی باکووری کوردستان لە دایک بووە.ساڵی
 2012بەشدسار بووە .رۆژی  2014-09-29شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە294 :

رەمەزان جۆلیک
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004120911116557
لە گوندی جەخور لە دایک بووە .ساڵی  2014بەشداری کردوە .رۆژی -01
 2014-10لە جەخمەر شەهید بوو( .باوکی ( )9منداڵە)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە295 :

رەنگین یوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101120064377745
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نەقیب رەنگین یوسف ،لە فەوجی دووی هێزی ژنان کە لە یەکەم رۆژی
جەژنی قورباندا لە رووبەڕووبوونەوەی چەکدارانی داعش لە سنووری
قەزای دادقوق  -خورماتوو برینداربوو ،رۆژی  2014-10-11لە نەخۆشخانە
گیانی لەدەستداو شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👩خانمان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە296 :

رەڤو موكری ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141135120348
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1935 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە297 :

رەیان بەركات عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141505120527
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1999 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە298 :

رەیان عیسا عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141033120305
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2003 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە299 :

زانیار کاوە حەمە باش ناوسراو بە (جوتیار جاف )
http://www.kurdipedia.org/?q=20140924132022116386
شەڕڤانی یەکینەکانی پاراستنی گەل  YPGرۆژی 16ی ئەیلولی 2014
لەگوندی سەرمۆخ لەگەڵ حەوت هەڤاڵی لەشەڕێکی سەختیان دا
لەگەڵ گروپە چەتەکانی داعش شەهیدبوون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

سلێمانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە300 :

زاهد سوهیل محەل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140953120270
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2003 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە301 :

زاهیر هافند خشمان رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141310120428
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1995 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە302 :

زاهیر کەریم مستەفا هەروتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041213290285116
پلەی سەربازیی رائید بوو ،لە  2015-04-12لە گوێڕ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♐سەربازی

جۆری کەس:

قوربانیی داعش

جۆری کەس:

👨پیاوان

رەگەزی کەس:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

زمان  -شێوەزار:

♖هەولێر

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە303 :

زالل جەمیل (دڵژین نێرگز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150316144934119746
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە304 :
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زنار ئیبراهیم ناسراو بە (رەشید دێرسیم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140923143733116351
لە شاری قامیشلۆ لە دایک بووە .ساڵی  2011بەشدار بووە .رۆژی  2014-09-16لە گوندی
شەڕموخی شاری قامیشلۆ گیانی لەدەست دا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
قامیشلۆ
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە305 :

زوهرە خەزری موسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180221124625
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە306 :

زوهرە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180223124628
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە307 :

زکران یوسف مەتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141518120538
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1998 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە308 :

زۆزان :ئەندامی دامەزراوەی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180205124607
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە309 :

زیاد ئیسماعیل خەدیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141239120400
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1989 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە310 :

زێرەڤان ئەکرەم مزوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012021134384662
رۆژی  2015-01-20لە کۆبانێ بە قەناسی داعش شەهید بوو ،ئەمە
یەکەم شەهیدی پێشمەرگەیە لە کۆبانێ شەهید ببێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە311 :

زێڕین  -شەڕڤانە رووخۆشەکەی کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150227132055119475

212

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە312 :

زەردەشت ئامەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084029124689
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە313 :

زەیدان خەڵەف حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141206120374
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1997 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە314 :

زەیدان خەڵەف عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141436120500
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1986 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە315 :

زەیدان خەڵەف عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141348120461
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1997 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە316 :

زەیدان ساڵح فکری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140933120252
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1975 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە317 :

زەینەب شاهێن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180151124591
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە318 :

ژیلوان شیروان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2015091321175386041
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رۆژی  2015-09-11لە باشووری کەرکوک شەهید بوو ،نێوبراو باوک و
باپیریشی هەر شەهیدن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە319 :

ژێهات زازا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084027124686
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە320 :

سابر شاكر مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140902120231
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1995 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

216

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە321 :

سابر شڤان عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141501120523
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1997 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە322 :

سادق خەدیدە خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141230120393
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1980 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە323 :
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سارا ئادەم پیرۆ ناسراو بە ئەزدا ماکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150601225322121270
لەشاری ماکۆی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایکبووە و لە 17ی گواڵنی  2015لە حەسەکە
شەهیدبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ماکۆ
کورد
️➡رۆژهەاڵتی کوردستان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە324 :

سارا جابر ناسراو بە (رۆکسان دێرازۆر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116484
لە دێرازۆر لە دایک بووە .لە قامیشلۆ بەشدار بووە .رۆژی  2014-09-26لە
رەبیعە شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە325 :

ساالر سلیمان قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140841120211
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
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لەدایکبوون1994 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە326 :

سالم بەشار خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140812120190
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1970 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە327 :

سالم حسو خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141041120311
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1961 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە328 :

سامال مدلول عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141410120478
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1990 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە329 :

سامر شاكر مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140901120229
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2001 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە330 :

سامر شڤان عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141500120522
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2002 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە331 :

سامی سەفوك ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141002120279
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1982 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە332 :
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ساهر خەلیل ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141019120297
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2000 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە333 :

ساهر سلیمان عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141352120464
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1988 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە334 :

ساهر شڤان عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141459120521
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1991 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە335 :

ساڵح ئەلیاس خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141133120347
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1975 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە336 :

ساڵح ئەلیاس ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141446120508
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1999 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە337 :

ساڵح ئەمین ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141122120339
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە338 :

ساڵح حەسەن عەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141210120378
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1984 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە339 :
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ساڵح حەمو حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180201124602
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە340 :

ساڵح خزر خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141250120411
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1992 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە341 :

ساڵح خزر عەزیب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141341120455
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1973 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە342 :

ساڵح قەدۆ  -پڵنگەکەی کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030921595465284
ساڵح قەدۆ یان ساڵح حلنجی کە لە بەرخودانی کۆبانێ-دا بە پڵنگەکەی
کۆبانێ ناسرابوو ،رۆژی  2015-03-08لە رۆژئاوای کۆبانێ برینداربوو .بەاڵم
دواتر بەهۆی سەختی برینەکەیەوە شەهیدبوو .یەکێک بوو لەو قەناس بە
دەستانەی کە رۆڵێکی زۆر گرنگی بینی لە خەباتی کۆبانێدا و توانی بە
دەیان چەکداری رێکخراوی تیرۆرستی داعش بە قەناسەکەی بکوژێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە343 :

ساڵح موكری ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140935120254
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1942 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

226

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە344 :

ساڵح هەنۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180217124620
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە345 :

سجر خشمان رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141301120421
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1954 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە346 :

سدیق یوسف خەشمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141117120335
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خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە347 :

سعدو شاهوردی جاجان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141343120457
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1867 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە348 :

سعود سەعید سلیمان ئەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140941120260
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1972 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە349 :

سفیان عەباس رەشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140932120251
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2001 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە350 :

سلیمان تەها بسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140924120245
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1963 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە351 :

سلیمان عەلی میشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141535120551
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە352 :

سوهیل سعود سلیمان ئەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140942120261
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1999 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە353 :
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سوهەیب یوسف مەتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141518120537
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1933 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە354 :

سڵێمان عەبدوڵاڵ حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150131235553119159
رۆژی  2015-01-30لە باشووری کەرکوک شەهید کرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە355 :

سۆرخوین کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084017124674
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە356 :

سۆالڤ مستەفا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180133124572
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە357 :

سیابەند زاپ ناسراو بە رەمەزان ئاکار
http://www.kurdipedia.org/?q=20140913213242115723
لەساڵی  1989لەجولەمێرگ لەدایک بووە و لەساڵی  2012بەشداری
ریزەکانی گەریالبووە.
رۆژی  2014-09-12لە ناوچەی مەخمور شەهیدکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان
️⬆باکووری کوردستان
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بابەتی ژمارە358 :

سیامەند شڕناخ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141012215436116984
رۆژی  10ی تشرینی یەکەمی  2014لە کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە359 :

سیبەل ئەبدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150404185214120796
سیبەل ئەبدۆ
نازناو  /زیالن پڵنگ
لەدایک بووی شڕناخ
ناوی باوک  /حەمید
ناوی دایک  /کەوێ
لە  02.04.2015لە شەنگال شەهیدبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -تیپی التینی
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە360 :

سیدو حەجی حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141158120368
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
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لەدایکبوون1972 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە361 :

سیروان لوقمان (مۆردەم سۆران)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150810150502125112
شەهید سیروان ،لە  2015/7/30لە ناوچەی سیرینی رۆژئاوای کوردستان
لە شەڕی دژ بە چەتەکانی داعش خۆی و  13هەڤاڵی تری شەهید
دەبن ،دوا نیوەڕۆی ئەمڕۆش بە ڕێوڕەسمێکی شایستە تەرمەکەی
دەگەڕێنرێتەوە باشوری کوردستان و لە قەزای پێنجوێن بەخاک
دەسپێردرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پێنجوێن
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە362 :

سینان ئادان ناسراو بە (دەوران بەستا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141015162455117007
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لە شاری شڕناخی باکووری کوردستان لەدایک بووە .ساڵی 2014
بەشداری کردوە .رۆژی  13ی تشرینی یەکەمی  2014شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شڕناخ
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە363 :

سیوار محۆ ناسراو بە (ئەدهەم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004120911116555
لە گوندی سلوکی سەر بەناوچەی راجۆی عەفرین لە دایک بووە .ساڵی
 2011بەشداری کردوە .رۆژی  2014-09-26لە گوندی سفتک شەهید
بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئەفرین
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە364 :

سیڤان ئاودەل هەرکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150801150349124984
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە365 :

سەباح حەسەن ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141149120361
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1989 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە366 :

سەباح خزر کسر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141329120446
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1981 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە367 :

سەباح سەعید جەزاع
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141313120431
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1990 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە368 :

سەبری ئەحمەد ناسراو بە (سەبری ئەحمەد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920155713116243
لە گوندی قۆمجی شاری کوبانی لە دایک بووە .رۆژی  2014-9-16لە زلخک گیانی لەدەستداوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان
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بابەتی ژمارە369 :

سەبهان حاجم جزاع
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141320120437
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1995 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە370 :

سەدام سالم بەشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140809120188
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2004 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە371 :

سەران ئاڵتون کڵچ ناسراوو بە سەران ئاناتۆڵیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015053010464285411
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە372 :

سەرتیپ چەلیک ناسراو بە (سەرخۆبون ئامەد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116488
لە شاری ئامەد لە دایک بووە .ساڵی  2014بەشدار بووە .رۆژی -2-09-24
 14لە گوندی منازێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە373 :

سەرحەد کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141012215435116983
رۆژی  10ی تشرینی یەکەمی  2014لە کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە374 :

سەردار ساڵح قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141437120501
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1973 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە375 :

سەرمەد ئەمین ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141447120510
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1992 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە376 :

سەرهات ئۆزبەکلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051513174885310
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە377 :

سەرهاد نەوزاد ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141457120519
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1998 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە378 :
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سەعد ئەحمەد کسر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141326120442
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1987 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە379 :

سەعد حەجی بەشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141430120494
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1989 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە380 :

سەعد خزر عەزیب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141342120456
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1980 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە381 :

سەعد قاسم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141403120473
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1992 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە382 :

سەعدو برجس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141539120553
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1920 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە383 :

سەعدەدین شان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041813293885125
رۆژی  2015-04-17لە تەقینەوەکەی عەنکاوە گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە384 :

سەعید جزاع كلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141313120430
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1951 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە385 :

سەعید خەدیدە خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141229120392
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خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1976 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە386 :

سەعید سلیمان ئەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140937120257
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1972 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە387 :

سەعید عمو سلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141506120528
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1950 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە388 :

سەعید عومەر سیدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141050120319
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1990 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە389 :

سەفین مەال مەجید گوێری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827094656125569
فەرماندەی فیرقەی  10لە سوپای عیراق ،بەهۆی تەقینەوەی بۆمبێکیچێندراوەوە لە نزیک پارێزگای ئەنبار لە  2015-08-27شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

♐سەربازی
قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە390 :

سەفەر ئامێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102020493177781
رۆژی  2014-10-20لە ئەنجامی کردەوەیەکی خۆکوژیی داعشدا لە
بەنداوی موسڵ گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامێدی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە391 :

سەالم سیدو عوبێد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141510120532
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1985 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە392 :

سەالم سەعید سلیمان ئەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140938120258
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2000 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە393 :

سەالم قاسم عەڤدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141006120283
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1997 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە394 :

سەلمان قاسم خاونج
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140837120207
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1956 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە395 :

سەمیر فکری ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140822120197
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1950 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە396 :

سەمیر موراد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060509431785487
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لە دایکبووی ساڵی 1968ی خانەقینە ،پێشتر پێشمەرگەی یەکێتی بووە،
لە 26ی ئایاری  2015لە شەڕەکانی نزیک شارۆچکەی گەرمە سەر بە
پارێزگای ئەنبار ،دوای ئەوەی تەقەمەنی پێنامێنێت بە دیل دەکەوێتە
دەست داعش ،بەاڵم رۆژی  2015-06-03وێنەکانی پیشاندرا کە
لەبەردەم سەرۆک هۆزەکانی فەلووجە بەشێوەیەکی دڕندانە شەهید کرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
خانەقین
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە397 :

سەهران یوسف خەشمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141115120334
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە398 :

سەهران یوسف سلیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141127120344
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1998 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە399 :

سەڤگی دۆگموش (نەورۆز ئێله)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150618102310124517
ناوی تەڤگەر :نەورۆز ئێله
ناوی ڕاست :سەڤگی دۆگموش
ناوی دایک :مەهدیا
ناوی باوک :محەمەد
جێی لەدایکبوون :باتمان
جێ و مێژووی شەهادەت 2015-6-14 :باژارۆکی سلووک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
باتمان
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️⬆باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە400 :

سەاڵح حەسەن ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141148120360
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1988 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە401 :

سەاڵح دیلمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051209142885274
رۆژی  2015-05-12لە ناوچەی عەتشانە لیوا سەاڵح دیلمانی ئامر لیوای
-118ی باڵەک لەگەڵ ئەفسەرێک و پێشمەرگەیەک کە پاسەوانی
محەممەدی حاجی قادر بووە لەکاتی سەردانی سەنگەرەکانی
پێشمەرگە لە تەقینەوەی بۆمبێکی چێندراو شەهید بوون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە402 :

سەیران ئەر ناسراو بە زەرگا زوهال
http://www.kurdipedia.org/?q=20141020210642117022
لە مێردین لەدایک بووە ،لە رۆژی 15ی تشرینی یەکەم لەکۆبانێ شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە403 :

سەیف وەعدوڵاڵ مەتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141423120488
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1999 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە404 :

شاخەوان ئیسمائیل رەزا ،ناسراو بە هەڤاڵ گیڤارا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100915334077740
گەریالی هێزەکانی پاراستنی گەل ) (HPGلەدایکبووی ساڵی 1995ی قەاڵدزێ و ناوی
دایکی"حەبیبە"یە و لەبەرواری " "2014/3/18بەشداری ریزەکانی گەریال بووە و لەبەرواری
" "2014/9/30لەبەرخۆدانی شەنگاڵدا شەهید بووە و تەرمەکەشی لەشەنگاڵ بەخاک سپێردراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەاڵدزێ
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە405 :

شاكر مەحمود جلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140900120228
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی

253

لەدایکبوون1971 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە406 :

شاناز عەبدولباقی ناسراو بە (رۆژدا ئاخین)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101412124777760
لە شاری تربەسپی لە دایک بووە .ساڵی  2011بەشداری کردوە .رۆژی
 13ی تشرینی یەکەمی  2014شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە407 :

شاهین جودی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150104211643118635
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لەمانگی یەکی ساڵی  2015لە شەنگال شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە408 :

شكری سجر خشمان رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141303120422
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1994 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە409 :

شوان عەبدوڵاڵ  -رۆستەم جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020121240374085

255

ناوی کۆد :رۆستەم جاف
شوێنی لەدایکبوون :پارێزگای سلێمانی (هەڵەبجە)
ناوی دایک :جوانە
مێژووی رۆژی شەهیدبوون 2015/1/30 :شەنگال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە410 :

شوکران باکان ناسراو بە رۆناهی رۆژهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=20141020210638117017
لەشاری بەدلیس لەدایک بووە و لە رۆژی 15ی تشرینی یەکەم لەکۆبانێ شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە411 :

شڤان عەبدول
http://www.kurdipedia.org/?q=20140823091957115487

256

رۆژی  2014-08-22لە قەرەتەپە گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە412 :

شیراون عوسمان ڕەسول (ریبین شۆرش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150712135744124834
شیراون عوسمان ڕەسول ناسراو بە ریبین شۆرش لە شاری سلێمانی
لە دایک بوە و لە سالی  1992وە پەیوەندیکردوە بە ریزەکانی پەکەکە ،ئەو
خویندکاری کۆلیژی پزیشکی بوو لە شاخ بە دکتۆر ریبین ناسرا بوو چونکە
زیاتر بە کاری پزیشکی خەباتی ئەکرد
دوای  21سال خەباتی شاخ و پزیشیکی دکتۆر ریبین لە بەرواری
 2015_5_27لە روبەرو بونەوەی تیرۆرستانی داعش لە شاری حەسەکە
شەهید بوو.
ناوی ڕێکخستن :ڕێبین شۆرش
ناوی تەواوتی :شیراون عوسمان ڕەسول
ناوی دایک :ڕەحمە
ناوی باوک :عوسمان
کات و شوێنی لە دایک بوون 1972 :لە سلێمانی
شوێن و بەرواری شەهید بوون 2015/5/27 :لە حەسەکە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە413 :

شیرین حەسەن ناسراو بە (ڤیان رۆستەم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003171756116504
لە کوبانێ لە دایک بووە .ساڵی  2013لە کوبانێ بەشدار بووە .رۆژی -30
 2014-09لە گوندی سفتک شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە414 :

شیالن حەسەن ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140915143713115745
رۆژی  2014-09-14لە بۆردومانی داعش لە قامیشلۆ گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
قامیشلۆ
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە415 :

شێخ ئەحمەد گەلی رمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122514032984419
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رۆژی چوار شەممە  17کانوونی یەکەمی  ،2014سەرەتای
پێشرەوییەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان بۆ ئازادکردنی زوممار و
ناچەکانی تر ،فەرماندەی هێزی دژە تیرۆری دهۆک ،عەقید شێخ ئەحمەد
گەلی رمانی ،لە هێرشێکی خۆ کوژی چەکدارانی داعش لە گوندی
حوگنە لە میحوەری زوممار ،بە سەختی بریندار دەبێت و رەوانەی
نەخۆشخانەی فریاکەوتنی دهۆک دەکرێت.
پاشان رۆژی  2014-12-25لە نەخۆشخانەیەکی تورکیا بەهۆی
برینەکەیەوە کۆچی دوایی دەکات
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-12-25 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە416 :

شێخ نەبی کێنرین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180146124586
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە417 :

شێخۆ ئالۆ ناسراو بە (ئاساڵن قەندیل)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003171756116509
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لە گوندی حوسێ سەر بە ناوچەی ماباتای عەفرین لە دایک بووە .ساڵێ
 2011بەشدار بووە .رۆژی  2014-10-01شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئەفرین
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە418 :

شێرزاد ساڵح قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141440120504
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1973 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە419 :

شێرۆ کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084022124679
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە420 :

شەربەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20150104210706118634
شەهید شەربەک
لەمانگی یەکی ساڵی  2015لە شەنگال شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە421 :

شەرڤان پاراست
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084031124691
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە422 :

شەعالن یوسف مەتۆ
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141425120490
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1978 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە423 :

شەهاب ئەحمەد جاسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141452120514
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1979 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە424 :

شەهاب ئەحمەد کسر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141321120438
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1973 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە425 :

شەهاب حامد بەشار ناسراو بە مەنسور ئاپۆجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031311180568423
شەڕڤانی یەکینەکانی بەرخودانی شەنگال) ، (YBŞشەهاب حامد بەشار
ناسراو بە "مەنسور ئاپۆجی" ،کە 11ی ئازار لە شەڕی دژ بەچەتەکانی
داعش شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە426 :

شەوکەت محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2015091115050286024
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پێشمەرگەیەکی خانەنشین بوو ،لە هێرشی هێزەکانی پێشمەرگە
بۆسەر باشووری کەرکوک لە رۆژی  2015-09-11شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە427 :

شەڤگەر کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084022124680
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە428 :

عادل اوسو كجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140920120242
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1985 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە429 :

عادل حەسەن ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141109120329
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1988 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە430 :

عاسم باپیر کسر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141257120418
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1996 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە431 :

عاسم عەبدوڵاڵ خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141208120375
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1982 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە432 :

عامر خزر جدعان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140850120220
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1992 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە433 :

عامر خزر خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141251120412
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1991 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە434 :

عامر خزر عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141407120476
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1995 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە435 :

عامر خزر مەتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141337120452
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون7719 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە436 :

عامر خزر نایف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140856120225
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1990 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە437 :

عوسمان پیرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150111130004118731
لە  2015-01-11لە گوێر شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە438 :

عوسمان رەزا عەبدوڵاڵ
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http://www.kurdipedia.org/?q=20141015101544117005
رۆژی یەکشەممە 12ـی تشرینی یەکەمی  ،2014لە هێرشیکی خۆکوژیدا پۆلێک پێشمەرگە لە
قەرەتەپە شەهید بوون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە439 :

عومەر تۆپداس ناسراو بە (رەشۆ ئامەد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004120911116556
لە ناوچەی هەزرۆی شاری ئامەدی باکووری کوردستان لە دایک بووە.
ساڵی  2014بەشداری کردوە .رۆژی  2014-099-29لە بەرەی باشووری
کوبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە440 :

عیزەدین هنداوی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180148124588
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە441 :

عیسا بەهادین عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180158124600
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە442 :

عیسا جەمال عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141349120462
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1996 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە443 :

عیسا عەبدوڵاڵ خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141032120304
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1966 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە444 :

عیسا مەحمود جلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140859120227
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1977 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە445 :

عیسامەدین ئەکنجی ناسراو بە باهۆز هاتران
http://www.kurdipedia.org/?q=20141020210647117027
لەشاری سێرتی باکووری کوردستان لەدایک بووە ،لە رۆژی 15ی تشرینی یەکەم لەکۆبانێ
شەهیدبوو.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
سێرت
کورد

بابەتی ژمارە446 :

عیسمەت ئەمین ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141448120511
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1999 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە447 :

عیسمەت سلیمان عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141357120468
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1993 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە448 :

عیماد هادی حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141013120291
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2001 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە449 :

عەباس ئیسماعیل لوكو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141039120309
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1927 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە450 :

عەباس بەدرەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150110151521118715
لە  2015-01-10لە شەڕی هێزەکانی پێشمەرگە و داعش لە گوندی
سوڵتان عەبدوڵاڵ ،لە ناحیەی گوێر شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کفری
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە451 :

عەباس رەشۆ ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140927120248
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1970 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە452 :

عەبدو ئیبش  -خابور عەفرین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150325090707120660
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئەفرین
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە453 :

عەبدو عمو سلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141509120531
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1977 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە454 :

عەبدولرەحمان عومەر دێوانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031520003884870
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پێشمەرگە بووە لە هێزەکانی حەفتاو خەڵکی گوندی مەمەنداوەی سەر
بە دەڤەری مەرگەیە و لە ئێستادا دانیشتووی شاری رانیەن و خێزان دارەو
خاوەنی دوو منداڵە ،پێش دۆزینەوەی تەرمەکەی بە چل و پێنج رۆژ لە
خوار گوندی مەالعەبدوڵاڵ بریندار دەکرێت و دواتر شەهید دەبێت .رۆژی
 2015-03-14تەرمەکەی دەدۆزرێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە455 :

عەبدولقادر مستەفا موسلم ناسراو بە (قادر کاش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004120911116552
لە گوندی هلنجێ لە دایک بووە .ساڵی  2012بەشداری کردوه .رۆژی
 2014-10-03لە مەشتەنور شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە456 :

عەبدولقادر مەحمود کرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180139124578
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە457 :

عەبدولکەریم ئیبراهیم خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140959120276
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1961 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە458 :

عەبدوڵاڵ ساڵح قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141441120505
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1976 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە459 :

عەبدوڵاڵ سولەیمان (چەکدار عەفرین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150618101352124514
ناوی تەڤگەر :چەکدار عەفرین
ناوی ڕاست :عەبدواڵ سولەیمان
ناوی دایک :ئەلیف
ناوی باوک :محەمەد عەلی
جێی لەدایکبوون :حەلەب
جێ و مێژووی شەهادەت 2015-6-14 :کۆبانێ -گوندێ سەعیدیە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە460 :

عەبدوڵاڵ سینار ناسراو بە شەڕڤان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20141020210645117025
لەشاری ئامەدی باکووری کوردستان لەدایک بووە ،لە رۆژی 15ی تشرینی یەکەم لەکۆبانێ
شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە461 :

عەبدوڵاڵ شێخ محەمەد ،کارمەندی ئاسایش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180152124592
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە462 :

عەبدوڵاڵ قاسم ناسراو بە تایالن پیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150601230610121273
لە شاری سەردەشتی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایکبووە و لە 22ی گواڵنی  2015لە سەرێکانی
شەهیدبوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەردەشت
کورد
️➡رۆژهەاڵتی کوردستان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە463 :

عەبدوڵاڵ کاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180143124582
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە464 :

عەتا محەمەد حاجی مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112621564278070
عەتا کوڕە گەوەری محەمەدی حاجی مەحمودە ،لەساڵی  1979لە
یەکێک لە زیندانەکانی ئەمنی شاری سلێمانی لە دایک بووە.
دواتر ئاوارەی ئێران بووە لەیەکێک لەئۆردوگانەکان نیشتەجی بوون و لەوێ
قۆناغەکانی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەییی لە ئێران
بەدەستهێناوە و زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی و سویدی و عەرەبی
زانیوە .
لە کۆنگرەی (چوارەم و پێنجەم وشەشەم) بووەتە ئەندامی ئەنجومەنی
سەرکردایەتی حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان ،دواپلەشەی
بەرپرسی دەزگای چاودێری و بەدوادا چوون بووە.
لە گەڵ سەرهەڵدانی مەترسیەکانی داعش بۆ سەر هەرێمی کوردستان
لەگەڵ هێزێکی پێشمەرگەی حزبی سۆسیالیست دیموکراتی کوردستان
چۆتە سەنگەرەکانی بەرگری لەمحیوەری کەرکوک و لە تللوەرد جێگیر
بووه و بەشداری سەرجەم ڕوو بەڕوبونەوەکانی داعشی کردووە.
رۆژی  2014-11-26لە کەرکوک شەهید بوو.
رۆژی  2014-11-27لە گوندی گوڵەخانەی شارەزوور بەخاکسپێردرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە 2014-11-26 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی سۆسیال دیموکراتی کوردستان  -حسک
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە465 :

عەدنان هادی حسین
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141016120294
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1999 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە466 :

عەرەب جدعان حولو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140845120215
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1983 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە467 :

عەزیز بەشار حولو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141111120330
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1976 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە468 :

عەزیز حسین عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141245120406
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1967 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە469 :

عەزیز مەحمود جلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140903120232
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1969 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە470 :

عەقید عەزیز حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141246120407
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1992 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە471 :

عەقید نەریمان مەولود ناسراو بە نەریمان دۆشکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015013012581169232
رۆژی  2015-01-30لە باشووری کەرکوک شەهید بوو .نێوبراو لە لیوای
3ی پیادە پلەی عەقیدی هەبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە472 :

عەگید خەلیل شێخۆ
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180216124619
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە473 :

عەالء خەلیل ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140957120274
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2002 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە474 :

عەلی ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150827103308125570
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26-08-2015لەکاتی پاکردنەوەی گوندەکانی داقوق لە تیرۆرسیتانی
داعش شەهید دەبیت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە475 :

عەلی حسین حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141156120366
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2000 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە476 :

عەلی حسین خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140828120200
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1979 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە477 :

عەلی حەجی مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141533120549
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1960 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە478 :

عەلی خەڵەف ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141248120409
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1976 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە479 :

عەلی سلیمان تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140925120246
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2000 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە480 :

عەلی شێخ مووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092211442177591
لە 22ی ئەیلوولی  2014بەهۆی تەقینەوەیەک لە گوندێکی زوممار شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە481 :

عەلی شێر کۆچکری ناسراو بە مەزلوم سینۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141020210651117031
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لەشاری سەرێکانی رۆژئاوای کوردستان لەدایک بووە ،لە رۆژی 16ی تشرینی یەکەم لەسەرێکانی
شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە482 :

عەلی كجو عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141213120380
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1967 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە483 :

عەلی محەمەد ناسراو بە (ئاگر فرات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141002153507116475
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لە ناوچەی کۆتۆڵی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایک بووە .ساڵی  2012لە
خواکورکەوە بەشداری کردوە.رۆژی  2014-10-01لە گوندی گوڵمەتێ
شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:

کورد

واڵت:

️➡رۆژهەاڵتی کوردستان

کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە484 :

عەلی مكری ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141137120350
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1974 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە485 :

عەمار ئەلعیسا ناسراو بە (دڵشێر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141014171809116995
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لە گوندی ئەلئەسەدیە لە دایک بووە .رۆژی  2014-08-01لە گوندی
ئەبوراسن بەشداری کردوە .رۆژی  2014-10-12لە گوندی بوێدا شەهی
بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە486 :

عەمار خزر جدعان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140851120221
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1996 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە487 :

عەمی حەسەن عەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141209120377
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1996 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:

290

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

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە488 :

غازی اللو عەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141011120289
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1981 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە489 :

غافل دەخیل سەعدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141253120415
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1993 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە490 :

غالب ئەلیاس ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140949120266
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1994 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە491 :

غالب شەهاب ئەحمەد کسر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141323120439
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1990 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە492 :
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غەسان ئەلیاس ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141444120507
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1987 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە493 :

غەسان میشو عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141420120486
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1993 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە494 :

غەیاد سالم بەشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140803120185
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1998 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە495 :

غەیاس ئەلیاس ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140948120265
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2004 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە496 :

غەیس سالم بەشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140811120189
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2010 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە497 :

فاتمە ئیسماعیل عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180215124618
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە498 :

فاتمە بەکۆ ناسراو بە (دەستان زاگرۆس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116494
لە گوندی زرافیک لە دایک بووە .رۆژی  14-2-09-26لە گوندی ئایدیق
شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە499 :

فاخر بەرواری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111114083677911
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پێشمەرگەیەکی کەم ئەندام بووە و خۆبەخش لەگەڵ هێزەکانی
پێشمەرگەی کوردستان کاری کردوە ،رۆژی  2014-11-11بەهۆی
پووچەڵکردنەوەی بۆمبەوە لە زوممار لەگەڵ دوو پێشمەرگەی تر شەهید
بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە500 :

فاخیر مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010114550884469
دوای ئەوەی لەرۆژی  2014/12/ 21لە نەبەردیەکی قارەمانانەدا لە
شنگال پێشمەرگە فاخیر مستەفا ،دوو گوللەی بەرکەوت بەسەختی
بریندار بوو ئەمڕۆ کاتژمێر سێی بەرەبەیانی لە نەخۆشخانە لە شاری
هەولێر بەهۆی سەختی برینەکەیەوە شەهید بوو.
شەهید فاخیر لەدایک بووی ساڵی  1976ە و خێزاندارە خاوەنی سێ
منداڵە ".
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2015-01-01 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە501 :

فارس خزر مەتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141513120534
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1999 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە502 :

فارس یونس عەبدوسەالم (سمکۆ عەگید)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150731154440124975
فارس یونس عەبدوسەالم نازناوی سمکۆ عەگید لەدایکبووی ساڵی
1997ی خانەقینە و ناوی دایکی سوعاد سلێمانە و لە ساڵی 2012
بەشداری ریزەکانی بزوتنەوەی ئازادیخوازیی گەلی کوردستان بووە و لە
بەرواری  2015-7-15لە سلۆکێ گوندی شرفیە لەبەرخۆدانی دژ بە گروپە
چەتەکانی داعش دەچێتە کاروانی شەهیدانەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
خانەقین
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە503 :

فاروق محەمەد عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020919533784739
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فاروق دەلۆ ،لە  17-06-2014لەگەڵ پاسەوانەکەی بەناوی (عەدنان
عەبدوڵاڵ )لە سنووری سەعدیە کەوتە بۆسەیەکی چەکدارانی رێکخراوی
تیرۆریستی داعشەوە و دیار نەما ،رۆژی  2015-02-09تەرمەکەی لە
کۆباشی دۆزرایەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♐سەربازی

جۆری کەس:
جۆری کەس:

قوربانیی داعش
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە504 :

فاروق محەمەد مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180157124598
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە505 :

فاروق میشو عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141418120485
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1979 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

298

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە506 :

فازل حەجی حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141201120370
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1982 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە507 :

فالح ئەمین ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141119120337
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە508 :

فرات ئەلتەر ناسراو بە ئومێد واڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=20141020210649117029
لەشاری وانی باکووری کوردستان لەدایک بووە ،لە رۆژی 15ی تشرینی یەکەم لەکۆبانێ
شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە509 :

فراس جەالل عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141355120467
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1990 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە510 :

فراس فەیسەڵ مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141333120449
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خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1990 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە511 :

فوئاد سالم بەشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140808120187
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2002 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە512 :

فکری سەمیر فکری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140825120198
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1997 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە513 :

فەتحی سلێمان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180158124599
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە514 :

فەتحی محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180155124596
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە515 :
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فەخری عەلی حەجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141534120550
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1998 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە516 :

فەدەکار پیرا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084032124692
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە517 :

فەرحان خەفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180143124583
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە518 :

فەرحان سورچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032113020784949
رۆژی  2015-03-20لە باشیک شەهید بوو ،نەقیب (فەرحان سورچی)
تاقانە بوو خاوەنی  6منداڵە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە519 :

فەرحان سەاڵح دوزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041818365585128
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
خورماتوو
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە520 :

فەرحان عومەر بەشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141107120328
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خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1989 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە521 :

فەرحان عەمی ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141240120401
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1977 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە: 522

فەرزاد مەقسودی ،عەگید بەرخۆدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015071007574985707
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ناو :فەرزاد مەقسودی
نازناو :عەگید بەرخۆدان
ناوی دایک :توبا نەجەفی
شوێنی لەدایک بوون :سنە
بەروار و شوێنی شەهیدبوون 2015-07-07 :شەنگال
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
️➡رۆژهەاڵتی کوردستان

کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە523 :

فەرمان شاهین (دەمهات مەحسوم)
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052716233565420
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە524 :

فەرهاد داود کجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140912120238
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
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لەدایکبوون1994 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە525 :

فەرهەنگ جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110918172777897
رۆژی  2014-11-09بە قەناسی داعش گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە526 :

فەرید سەجر خەشمان رەشۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141307120425
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1996 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە527 :

فەالح حەسەن ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141150120362
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1988 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە528 :

فەالح حەسەن خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140835120206
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1988 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە529 :
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فەالح حەسەن سلیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141519120539
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1987 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە530 :

فەوزی ئەحمەد (کارمەندی ئاسایش )
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180132124571
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە531 :

فەوزی عەلی خەشمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141202120371
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1981 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە532 :

فەیسەڵ مراد ملحم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141332120448
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1976 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە533 :

قادر حەمەالو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112316263978028
خەڵکی گوندی باوزێ لە رۆژی  2014-11-23لە رزگارکردنی جەلەوال
گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە534 :

قاسم سجر خشمان رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141306120424
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1990 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە535 :

قاسم سەعید جزاع
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141317120434
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1975 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە536 :

قاسم سەمیر فکری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140827120199
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1992 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە537 :

قاسم عەلی قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141359120470
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1955 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە538 :

قسمەت سەڤیم ناسراو بە (ئەیلەم مەزلوم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141015162456117010
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لە شاری مێردینی باکووری کوردستان لە دایک بووە .ساڵی 2012
بەشداری کردوە .رۆژی  6ی تشرینی یەکەمی  2014شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ماردین
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە539 :

قەحتان اوسو كجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140914120239
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1978 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە540 :

قەیس اوسو كجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140921120243
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1984 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە541 :

كازم سەعدو شاهوردی جاجان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141344120458
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1993 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە542 :

كامیران عەباس رەشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140930120250
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2003 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە543 :

كامیران یوسف مەتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141515120535
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1970 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە544 :

كلش جزاع كلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141319120436
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1973 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە545 :
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كیفاح عەبدولکەریم ئیبراهیم خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141000120277
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1991 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە546 :

گارزان عەفرین
http://www.kurdipedia.org/?q=20141012215437116985
رۆژی  10ی تشرینی یەکەمی  2014لە کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە547 :

گوڵستان حەسەن :مامۆستا لە دامەزراوەی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180213124616
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە548 :

گوڵێ محەمەد عەبدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180211124614
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە549 :

گۆران مەال عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032410422984973
رۆژی  2015-03-23لە جەلەوال بەهۆی مینەوە شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە550 :

گۆڤەند حوسێن ئاغای وەرتێ
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http://www.kurdipedia.org/?q=2015050520024185235
ساڵی  1963لە گوندی وەرتێ لەدایکبووە .رۆژی  2015-05-05بەهۆی هاوەنەوە لە مەال عەبدوڵاڵ
شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
قوربانیی تۆپباران
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە551 :

گەلی سەیدۆ ناسراو بە (زنارین فرات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116496
لە جب ئەلفەرەج لە دایک بووە .ساڵی  2013بەشداری کردوە .رژی -25
 2014-09لە گوندی عەلی شار شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە552 :

اللو عەمی ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141009120287
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1952 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە553 :

لوقمان حوسێن ئاتامان ناسراو بە حەقی خەمگین
http://www.kurdipedia.org/?q=20141023114903117048
لەدایکبووی بێشەباب و 11ی تشرینی یەکەم شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە554 :

لوكو بەشار خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140818120193
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1990 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە555 :

لەبیب یوسف مەتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141428120492
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1990 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە556 :

لەتیف بولوت( ڕێناس تۆلهلدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902134901125757
ناو و پاشناو :لەتیف بولوت
ناسناو :ڕێناس تۆلهلدان
شوێنی لەدایکبوون :وان
دایک :سینەم
باوک :عەسکەر
بەرواری شەهیدبوون2015/8/31 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
وان
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️⬆باکووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە557 :

لەواح دەخیل بەشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140801120183
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2000 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە558 :

ماجد ئیسماعیل خەدیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141236120398
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1981 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە559 :
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مازن خزر کسر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141329120445
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1980 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە560 :

مازن سەعید عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141051120320
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1995 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە561 :

مالدن مەروان تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141026120301
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2001 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە562 :

مالدن مەروان تەها بسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141456120518
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2001 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە563 :

مالك باپیر کسر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141300120420
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1998 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە564 :

ماهر حەمدون ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141008120286
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1980 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە565 :

ماهر خەلیل ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141021120298
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1998 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە566 :
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ماهر مەحمود جلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140819120194
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1998 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە567 :

محسن راوی فارس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141358120469
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1979 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە568 :

محسن میرزا سلیمان ئەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140945120263
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1996 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت

325

جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە569 :

محێدین پۆاڵد ناسراو بە (رۆژهات ئامەد)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101210131477749
لە شاری ئامەدی باکووری کوردستان لەدایک بووە .ساڵی 2014
بەشداری کردوە .رۆژی  7ی تشرینی یەکەمی  2014لە کوبانێ شەهید
بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە570 :

محەمەد ئیبەک ناسراو بە (چەکدار ئاندۆک)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003171756116507
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لە شاری ئامەدی باکووری کوردستان لە دایک بووە .ساڵی 2014
بەشداری کردوە .رۆژی  2014-09-30شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە571 :

محەمەد ئەمین ،ناسراو بە عەگید شاهان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150325090453120658
لە دایکبووی ناوچەی کارازیادینی سەر بە ماکۆ 2015-03-20 ،لە گوندی
دافی لە کۆبانێ گیانی بەخت کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
ماکۆ
کورد
️➡رۆژهەاڵتی کوردستان

کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە572 :

محەمەد حەما ،پاسەوان لە بەڕێوبەرایەتی خۆجێیەتی لە کانتۆنی کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180138124577
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە573 :

محەمەد خدر ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150227141155119477
لەساڵی  1954لەگوندی باوڕێی لە دایکبووە لە  06.10.2014شەهید بووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەرەداغ
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە574 :

محەمەد شێخ ساڵح ناسراو بە (قەندیل کوبانێ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003171756116503
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لە گوندی دافی لە دایک بووە .ساڵی  2013بەشدار بووە .رۆژی -09-30
 2014لە گوندی سفتکی کوبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە575 :

محەمەد شێخۆ ناسراو بە (قارەمان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004120911116553
لە گوندی قەاڵت حەدید لەدایک بووە .ساڵی  2013بەشداری کردوە.
رۆژی  2014-09-21لە قەڵ حەیدی شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە576 :

محەمەد عومەر قەرات
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180153124594
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە577 :

محەمەد عەبدوڵاڵ حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040812415973883
رۆژی  2015-04-08بەهۆی بۆمبێکی چێنراو لە جەالوال شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە578 :

محەمەد عەلی ناسراو بە (زوهات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003171756116506
لە کوبانی لە دایک بووە .ساڵی  2013بەشدار بووە .رۆژی 2014-09-28
لە کوبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە579 :
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محەمەد محەمەد پور  -ئاهوورا موکریانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831232747125700
رۆژی  2015-08-31لە رۆژئاوای موسڵ لە هێرشێکی داعشدا شەهید
بوو .خەڵکی بۆکان ،ئەندامی دەستەی فەرماندەیی هێزی " خۆشەوی
خەلیل"ی پارتی ئازادیی کوردستان،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد

واڵت:

️➡رۆژهەاڵتی کوردستان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە580 :

محەمەد مستەفا (خەبات کۆبانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150618101700124515
ناوی تەڤگەر :خەبات کۆبانێ
ناوی ڕاست  :محەمەد موستەفا
ناوی دایک :بەدریا
ناوی باوک :موستەفا
جێی لەدایکبوون :کۆبانی
جێی و مێژووی شەهادەت 2015-6-14 :کۆبانی – گوندێ سەعیدیە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە581 :

محەمەد کەنعان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2015042209414269814
کادری یەکێتی بوو ،لەالیەن داعشەوە چەند مانگێک دەسگیرکرا و پاشان لە رۆژی  2015-04-20لە
موسڵ لەسێدارەدرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
لەسێدارەدراو
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە582 :

محەیدین شێخۆ ناسراو بە چەکدار شێخۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116492
لە مینیبج لە دایک بووە .ساڵی  2013بەشدار بووە .رۆژی 2014-09-26
شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە583 :

مراد حەمدی مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141040120310
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2006 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە584 :

مراد خەڵەف مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141140120354
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1988 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە585 :

مراد ملحم حمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141331120447
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1945 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە586 :

مریەم شێخ عەبدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180212124615
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە587 :

مزاحم شەهاب ئەحمەد کسر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141325120441
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1998 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە588 :

مستەفا ئوسمان حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180204124606
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رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە589 :

مستەفا بێری لە گوندی کربەناف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180135124574
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە590 :

مستەفا خەلیل ناسراو بە (کەنداڵ تیرێژ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141015162455117008
لە شاری حەلەب لە دایک بووە .ساڵی  2011بەشداری کردوە .رۆژی 13
ی تشرینی یەکەمی  2014شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە591 :

مستەفا عەبدو حەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180209124612
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە592 :

مستەفا عەمی ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141254120416
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1972 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە593 :

مستەفا موسلیم بەرکەل
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180137124576
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە594 :

مستەفا مومێ ناسراو بە (ئەنەس سەرێکانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092514260977631
لە شاری سەرێکانی لە دایک بووە .رۆژی  2014-09-23لە مەبروکا
شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
سهرێکانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە595 :

مستەفا ناسراو بە مەعسوم ئەرزرۆم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141020210646117026
لەشاری ئەرزرۆم لەباکووری کوردستان لەدایک بووە ،لە رۆژی 15ی تشرینی یەکەم لەکۆبانێ
شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئەرزەروم
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە596 :

مستەفا نوح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180228124634
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە597 :

مستەفا یۆلداش ناسراو بە (باهۆز چیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003171756116508
لە ناوچەی باغالری شاری ئامەد لە دایک بووە .ساڵی  2014بەشدار
بووە .رۆژی  2014-09-30شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
️⬆باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە598 :

مستەفا ،کارمەندی ئاسایش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180144124584
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە599 :

مقدم دڵشاد شکور گۆلباخی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015013123072569570
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە600 :

مهند شەهاب ئەحمەد کسر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141324120440
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1993 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە601 :

موئەیەد حسین خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140843120213
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1989 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە602 :

موراد عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=20141015162457117012
رۆژی  12ی تشرینی یەکەمی  2014شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە603 :

موسعەب ئۆزمەن (هێرش ئاڤاڕەش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902135133125758
ناو و پاشناو :موسعەب ئۆزمەن
ناسناو :هێرش ئاڤاڕەش
شوێنی لەدایکبوون :موش
دایک :زەینەب
باوک :عیسمەت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
موش
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە604 :

موسەنا حسین عەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141211120379
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1997 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

341

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە605 :

موفید نایف جاسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141414120482
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1989 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە606 :

مونیف خزر نایف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140855120224
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1996 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە607 :
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مونیف كەمال خزر خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141214120381
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1992 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە608 :

مۆاڵن سۆک ناسراو بە (گەلی سەرحەد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141012215437116986
لە شاری موشی باکووری کوردستان لە دایک بووە .ساڵی 2012
بەشداری کردوە .رۆژی  11ی تشرینی یەکەمی  2014لە کۆبانێ
شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
موش
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە609 :

میترە بێریتان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084023124681
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە610 :

میخاز بۆزۆ ناسراو بە (ئامەد کوبانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116489
رۆژی  2014-09-17شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە611 :

میدیا جومعە مەحمود  -کاژین
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031311390668511
بەهۆی برینداربوونیەوە رەوانەی نەخۆشخانەی رزگاری کرابوو لە شاری
هەولێر ،بەاڵم بەهۆی سەختی برینەکەیەوە رۆژی 2015-30-11
شەهیدبوو .رۆژی  2015-03-13تەرمەکەی بەرەو کۆبانێ بەڕێخرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە612 :

میر بەشار حولو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141530120547
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1980 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە613 :

میرزا سلیمان ئەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140944120262
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1958 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە614 :
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میسر ئەلیاس خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141220120385
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1990 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە615 :

میسشو عمو سلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141416120484
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1947 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە616 :

مێهران حەمۆ ناسراو بە (مێهران)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003171756116502
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لە گوندی هلنجێ لە دایک بووە .ساڵی  2013بەشداری کردوە و رۆژی
 2014-10-01لە کوبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە617 :

مەتۆ عەبدوڵاڵ خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140934120253
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1969 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە618 :

مەجدل خەلیل ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141101120325
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە619 :

مەحمود ئەمین خەدیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141234120396
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1998 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە620 :

مەحمود بشار ناسراو بە (سادق کوبانێ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141014154511116991
لە گوندی جبنی کوبانێ لە دایک بووە .ساڵی  2014بەشداری
کردوە.رۆژی  12ی تشرینی یەکەمی  2014لە کوبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە621 :

مەحمود پاالس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180226124631
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە622 :

مەحمود جلو تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140820120195
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1951 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە623 :

مەحمود خزر ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140936120255
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خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1962 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە624 :

مەحمود شێخ بوزان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180222124626
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە625 :

مەحمود مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180222124627
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە626 :

مەحمود نورو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180154124595
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە627 :

مەحموود ئەحمەد ناسراو بە عەگید کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141023114900117044
لە  19ی تشرینی یەکەم شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە628 :

مەحموود عەلی عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141023114906117051
لەدایکبووی کۆبانێ و 20ی تشرینی یەکەم شەهیدبوو.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە629 :

مەحەمد حاجی رەشۆ لە گوندی کۆرڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180219124622
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە630 :

مەدلول سلیمان قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140840120210
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1997 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە631 :

مەدلوک عەباس قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141409120477
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1965 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە632 :

مەرعان ئەحمەد كارس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141129120345
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1966 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە633 :
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مەروان تەها بسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141455120517
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1973 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە634 :

مەروان تەها حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141024120300
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1973 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە635 :

مەزلووم کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084020124677
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
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جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە636 :

مەزڵوم بوزان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180153124593
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە637 :

مەستان تیکراک ناسراو بە (بۆتان ماسیرۆ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141002153507116473
لە شاری ئێلیحی باکووری کوردستان لە دایک بووە .ساڵی  2013لە
ئەستەنبوڵەوە بەشداری کردوە .لە مانگی ئەیلولی  2014شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️⬆باکووری کوردستان
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بابەتی ژمارە638 :

مەسعود پووسات بە نازناوی کورتای جودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015072223133485771
لەدایکبووی :شرناخ
ناوی باوک :کەریمان ـ عەبدولڕەحمان
جێگا و مێژووی شەهادەت 2015/7/18 :شەنگال.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شڕناخ
کورد
️⬆باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە639 :

مەسعود عومەر ئەمین  -ئاگری هەورامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040620191868984
لە  2015-03-24لە ناوچەی تەل خەنزیر لەرۆژئاوای کوردستان لەمیانەی روبەڕوبونەوەی نێوان
یەکینەکانی پاراستنی گەلو چەکدارانی رێکخراوی دەوڵەتی ئیسالمی (داعش) شەهید بوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە640 :

مەسعود مراد بسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141435120499
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خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1977 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە641 :

مەنان سەمیر وولۆ ناسراو بە (دەشتی ئاگری)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141002153507116476
لە ساڵی  1983لە عەفرین لە دایک بووە .ساڵی  2013لە عەفرین
بەشداری کردوە و رۆژی  2014-09-27شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئەفرین
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە642 :

مەنسور نەسرەت حوسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040920333970655
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رۆژی  2015-04-08لە بەنداوی موسڵ شەهیدکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سۆران
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە643 :

مەها عەبدولڕەزاق شاهێن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180147124587
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە644 :

مەهدی عەزیز (رێباز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150105221747118664
شەهید مەهدی عەزیز ناسراوە بە رێباز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
مەهاباد
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
واڵت:

️➡رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە645 :

مەیاس ئاتاش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180227124633
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە646 :

نارین عەلی ناسراو بە (رۆژهەاڵت ئامەد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20140923143733116363
لە گوندی بریمێری کوبانی لە دایک بووە .رۆژی  2014-05-30بەشدار بووە .رۆژی  2014 -09-19لە
گوندی بێخدێکی کوبانی شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە647 :

نازم سجر خشمان رشو
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141304120423
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1993 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە648 :

نازم قاسم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141402120472
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1989 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە649 :

نازم هارمانجی (زاگرۆس جۆلەمەرگ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150618102909124519
ناوی تەڤگەر :زاگرۆس جۆلەمەرگ
ناوی ڕاست :نازم هارمانجی
ناوی دایک :سۆفیا
ناوی باوک :بەدەل
جێ و مێژووی شەهادەت 2015-6-10 :سەرێکانیێ – ڕوگوبا
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە650 :

ناسر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150601095555121266
بەتاوانی هاوکاریکردنی پێشمەرگە لە رۆژی  2015-05-28لە موسڵ لەالیەن داعشەوە بە بلۆک
کوژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
موسڵ
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە651 :

نافع سەعید عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141507120530
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1990 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە652 :

نافع موکری ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141136120349
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1988 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە653 :

نافیع هادی حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141015120292
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1995 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە654 :

نام ئاکگول (ئاگر دەنیز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150618102037124516
ناوی تەڤگەر :ئاگر دەنیز
ناوی ڕاست :نام ئاکگول
ناوی دایک :خۆخێ
ناوی باوک :عەلی
جێی لەایکبوون :جۆلەمەرگ
جێ و مێژووی شەهادەت 2015-6-14 :باژارۆکی سلووک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە655 :

نایب مەحمودی ،ناسراو بە فەسیح زیندان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150325090606120659
لە ناوچەی کوتۆلی سەر بە ماکۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەدایک بووە و،
 2015-03-21واتە ڕۆژی نەورۆز لە گوندی خبێشی سەر بە تل تەمر
گیانی بەخت کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
ماکۆ
کورد
️➡رۆژهەاڵتی کوردستان

کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە656 :
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نایف خزر نایف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140829120201
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1982 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە657 :

نزار حەجی خەدیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141224120389
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1992 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە658 :

نور مەحمود فەوزو حەنان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180220124624
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە659 :

نور مەحمود نورو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180134124573
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە660 :

نوری سەعید جزاع
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141316120433
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1973 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە661 :

نوری سەعید عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141507120529
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1977 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە662 :

نوری سەعید عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141052120321
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1998 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە663 :

نوری شەرف ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141003120280
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1997 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە664 :

نورەدین سلێمان ناسراو بە (توفان دێریک)
http://www.kurdipedia.org/?q=2014101516413677770
لە شاری دێریک لە دایک بووە .ساڵی  2014بەشداری کردوە .رۆژی 26
ی ئابی  2014لە جەزعە شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە665 :

نوعمان ئەحمەد كارس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141243120403
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1974 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە666 :

نێچیرڤان خەلیل ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141100120324
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە667 :

نەبەرد عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051213545585279
پێشمەرگەیکی خۆبەخش بوو ،رۆژی  2015-05-12لە ئەنجامی بۆمبێکەوە لە جەلەوال شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە668 :
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نەجمان حەجی خەدیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141225120390
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1982 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە669 :

نەجمەدین مەجید مستەفا پێنجوێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060110143785439
رۆژی  2015-04-20لەمیحوەری داقوق لەکاتی روبەڕوبونەوەی
تیرۆریستانی داعشدا گیانی پاکی بەخشیە خاکی کوردستان.
ناوبراو دەرچووی خولی چوارەمی کۆلێجی سەربازی قەاڵچواالن بوو
بەپلەی بەکالۆریۆس ،پاشان بڕوانامەی ماستەری بەدەستهێنا ،دووەم
شەهیدی خێزانەکەیانه و خێزانداره و خاوەنی دوو کچە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پێنجوێن
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە670 :

نەزهەت ئیبراهیم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141244120405
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خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1992 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە671 :

نەزیر ئیبراهیم ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141047120316
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1992 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە672 :

نەسار ئەلیاس خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141221120386
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1993 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە673 :

نەسرین حاجی حسێن ناسراو بە (دیرۆک ئاگری)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003171756116505
لە گوندی هلنجێ لە دایک بووە .ساڵی  2012بەشداری کردوە .رۆژی
 2014-09-28لە کوبانی شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە674 :

نەشئەت ئەكرم مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140906120235
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2011 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە675 :

نەشئەت تەحسین حسون
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141521120541
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2004 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە676 :

نەشوان یوسف مەتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141426120491
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1979 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە677 :
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نەواف حەجی خەدیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141222120388
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1976 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە678 :

نەواف خزر نایف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140858120226
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1988 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە679 :

نەواف سلیمان ئەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141124120341
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1974 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قوربانیی داعش
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە680 :

نەواف مەدلول عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141411120479
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1987 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە681 :

نەورۆز جومعە (زیالن ئەفرین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150618103250124520
ناوی تەڤگەر :زیالن ئەفرین
ناوی ڕاست :نەورۆز جومعە
ناوی دایک :ئایشە
ناوی باوک :ئەحمەد
جێی لە دایکبوون :عەفرین -بلبلێ
جێ و مێژووی شەهادەت 2015-6-13 :باژارۆکی سلووک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

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

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئەفرین
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە682 :

نەورەس کۆبانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084028124687
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە683 :

نەوزاد ساڵح قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141439120503
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1972 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە684 :

نەوزاد عەزیز حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141247120408
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە685 :

هاجەرە مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180224124629
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە686 :

هادی حسین عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141012120290
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1962 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە687 :

هادی ئامۆکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111821335577979
رۆژی  2014-11-18لە رەبیعە شەهیدکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە688 :

هارون رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031120592166079
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە689 :
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هافند خشمان رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141308120426
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1966 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە690 :

هاوڕێ ئاوات محەمەد ناسراو بە زاگرۆس ئاگری
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041721580169773
لە ساڵی  2014بەشداریی ناو رێزەکانی یەکینەکانی پاراستنی گەل
(یەپەگە) بووە و لە  2015/3/9لە سەرێکانی لە گوندی تەلخەنزیری
رۆژئاوای کوردستان ،شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە691 :

هاکان ڕەجەب چەلیک ناسراو بە ڕزگار ڕێزان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141023114904117049
لەدایکبووی سێرتی باکووری کوردستان و 20ی تشرینی یەکەم شەهیدبوو.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە692 :

هدال خەڵەف اوسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140918120241
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2003 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە693 :

هندی دەهام شێخ ناسراو بە تەڤگەر بەرخۆدان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141023114905117050
لەدایکبووی کۆبانێ و  20تشرینی یەکەم شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە694 :

هوجام سورچی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012822560660598
یەکێک بوو لەو  30پێشمەرگە دیلەی الی داعش ،لە رۆژی 2015-01-26
لەالیەن داعشێکی کورد بەناوی موەفەق ئەسعەد ئەسکەندەر،
سەربڕدرا .نێوبراو خاوەنی  11منداڵە شەش کوڕو پێنج کچ ،لەنێویشیاندا
کچێکی بەناوی ئەوین کەتەمەنی  20ساڵە کەم ئەندامە و کوڕێکیشی
کە تەمەنی  6ساڵە و ناوی سامییە ،ئەویش کەم ئەندامە".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە695 :

هونەر سەعدی گوڵپی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150111164743118734
لە  2015-01-10لە شەڕی هێزەکانی پێشمەرگە و داعش لە گوندی
سوڵتان عەبدوڵاڵ ،لە ناحیەی گوێر شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی هەورامی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە696 :
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هۆکری سەرێ کانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180206124608
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە697 :

هیشام نەبیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319225947120171
یەکێک بوو لە دیلەکانی پێشمەرگە الی داعش ،رۆژی 2015-03-19
لەالیەن داعشەوە سەردەبڕدرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە698 :

هیالل سلیمان قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140838120208
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2001 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە699 :

هیوا ئوژدەل ناسراو بە شۆرش شەپۆل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150601230133121272
لە شاری سەردەشتی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایکبووە و لە 24ی گواڵنی  2015لە سەرێکانی
شەهیدبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەردەشت
کورد
️➡رۆژهەاڵتی کوردستان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە700 :

هیوا ئەحمەد  -بەرخۆدان گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040620224669417
شوێنی لەدایکبون  :قەزای کەالر
ڕۆژی شەهیدبوون 2013-9-13 :لە ناوچەی تربەسپی لە گوندی تل
عەید.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

کەالر (گەرمیان)
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە701 :

هیوا ئەحمەد سەیفەدین ناسراو بە بەرخۆدان گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041310173965829
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە702 :

هیوا مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110421130877876
یەکێک بوو لەو ئەفسەرانەی کە شارەزابوو لە هەڵگرتنەوەی مین ،ئێوارەی
 2014-11-04لە زوممار بەهۆی هەڵگرتنەوەی مینەوە گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

💣قوربانیی مین و تەقینەوە
قوربانیی داعش
👨پیاوان
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە703 :

هیڤدا ئاڤارەش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701084033124693
رۆژی  2015-06-25لە هێرشەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە704 :

هێرش محەمەد (زاگرۆس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150105221238118663
شەهید هێرش محەمەد ناسراو بە (زاگرۆس)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️⬇باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە705 :

هێڤین مستەفا باقی ،خێزانی عیزەدین هنداوی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180149124589
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە706 :

هەبوون سینیا (مەدیا موراد)
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020510142067210
خەڵکی شاری دێریکی رۆژئاوای کوردستانە و  2015/1/30لە شەڕی
رزگارکردنی گوندەکانی دەوروبەری کۆبانێدا شەهید دەبێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە707 :

هەژار خەلیل  -هەژاری ئاساییش
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041812450585123
عەقید هەژار خەلیل جێگری بەڕێوەبەری گشتی ئاسایشی گەرمیان.
رۆژی  2015-04-18لە باشووری کەرکوک شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە708 :

هەڤاڵ مەحمود ،ناسراو بە هەڤاڵ قامیشلۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920155713116195
لە شاری قامیشلۆ لە دایک بووە و ڕۆژی 10ی ئابی  2014لە لە گەڕەکی غوەیرانی شاری
حەسەکە ژیانی لە دەست داوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە709 :

هەکار سەعید حەسەن ،ناسراو بە مانی جودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042115520367925
شەهید لەدایک بووی  29.9.1985ی شاری هەڵەبجە .لەبەرواری
 26.10.2014چوتە ڕیزی یەکینەکانی پاراستنی گەل یەپەگە و لە بەرواری
 10.4.2015لە گوندی خەریتای شارۆچکەی تلتەمری ڕۆژئاوای کوردستان
شەهید بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە710 :

هەڵکەوت...
http://www.kurdipedia.org/?q=20150110151722118716
لە  2015-01-10لە شەڕی هێزەکانی پێشمەرگە و داعش لە گوندی
سوڵتان عەبدوڵاڵ ،لە ناحیەی گوێر شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

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

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
خورماتوو
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە711 :

واسق خزر جدعان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140848120218
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2002 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە712 :

وەزاح دەخیل بەشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140802120184
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2004 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە713 :

وەسۆ ئەمەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180150124590
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە714 :

وەعدوڵاڵ مەتو قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141421120487
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1964 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

388

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە715 :

وەالت عیسا (هاروون کۆبانێ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150618100137124512
وەالت عیسا ناسراو بە (هاروون کۆبانی )
لەدایکبووی :کۆبانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە716 :

وەلی یاشار ناسراو بە (جەمیل کەنداڵ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141012101509116979
لە شاری عەنتابی باکووری کوردستان لە دایک بووە ،ساڵی 2012
بەشداری کردوە .رۆژی  7ی تشرینی یەکەمی  2014لە کوبانێ شەهید
بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئەنتاب
کورد
️⬆باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە717 :

ياسین رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=2015053109023565970
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە718 :

ڕەفیق ئەسەد نەبیزادە ناسراو بە دەوران ورمێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141023114902117046
لە شاری ورمێ ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە دایکبووە و  17تشرینی یەکەم شەهیدبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان  YPJ -شهنگال)(YBŞ
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە719 :

ڤیان پەیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040621344370055
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خەڵکی رۆژئاوای کوردستانە و پێشتر لە چیاکانی کوردستان گەریال بووە و
چەندین گۆرانی تایبەت بۆ گەریالی وتووە و دوای هێرشی چەکدارانی
رێکخراوی تیرۆریستی داعش بۆسەر کۆبانێ رووی کردووەتە رۆژئاوای
کوردستان و شەڕڤانی یەکینەکانی پاراستنی ژن ) (YPJبوو.
رۆژی  2015-04-06لە سەری کەهنیێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە720 :

ڤینار سامسور
http://www.kurdipedia.org/?q=2015022713090066855
رۆژی  2015/2/24لە ئەنجامی پێکدادانەکان لەگەڵ چەتەکانی داعشدا لە
شنگال شەهید دەبێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە721 :

کارکەر پرسوس  -بۆراز
http://www.kurdipedia.org/?q=20140918110833116146
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رۆژی  2014-09-16لە بەرەی داعش گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە722 :

کازم مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042421090485163
رۆژی  2015-04-26لە بەرزایەکانی سوڵتان عەبدوڵاڵ بەهۆی هاوەنەوە
شەهید دەبێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
قوربانیی تۆپباران
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سۆران
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە723 :

کامەران مورادی ناسراو بە رامان چاالک
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042514513469013
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لە شاری کامیارانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەدایک بووە و لە  21ئەیلولی
 2014دا لە ناوچەی ڕەبیعە دەگاتە کاروانی شەهیدان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کامیاران
کورد
️➡رۆژهەاڵتی کوردستان

کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە724 :

کاوان عەالف (ئارگەش زاگرۆس)
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082011035785896
خەڵکی شاری مهابادی رۆژهەاڵتی کوردستانە و لەکاتی رزگارکردنی
شارۆچکەی سرینی سەر بە کۆبانێ لە رۆژئاوای کوردستان ،لە گەڵ دوو
هەڤاڵی خۆیدا لە دوای شەڕێکی قارەمانانە شەهید دەبن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
️➡رۆژهەاڵتی کوردستان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە725 :

کاویان سەڵەواتی ناسراو بە (کاوە سنە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2015091621142886074
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لە  2015-09-08لە شەڕێکدا لەبەرامبەر چەتەکانی داعش لەشەنگال
لەگەڵ هەڤاڵێکی تریدا شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

️➡رۆژهەاڵتی کوردستان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە726 :

کۆستاس ئێریک
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030409394165846
پێشتر سەربازی هێزی دەریایی بەریتانی بووە و لەگەڵ دەستپێکردنی
هێرشی چەکدارانی داعش بۆ سەر رۆژئاوای کوردستان پەیوەندی بە
شەڕڤانانی یەپەگەوە کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

♐سەربازی
قوربانیی داعش

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

🇧🇬ئینگلیزی

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە727 :

کەریم سەدام حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140833120204
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
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لەدایکبوون1995 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە728 :

کەریم مەحمود جلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140822120196
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1982 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە729 :

کەساس لیجە  -خانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091811060477513
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رۆژی  2014-09-17لە بەرەی داعش گیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە730 :

کەیت تۆماس برۆمفیلد ناسراو بە (گەلهات رومەت)
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061109375285526
ناوی دایک :دانا ناوی باوک :تۆماس جێگە و بەرواری لەدایک بوون:
 08.031978ئەمەریکا ویالیەتی ماساچوساتس بەرواری بەشداربوونی ناو
یەپەگە 24.02.2015 :جێگە و بەرواری شەهیدبوون 03.062015 :گوندی
قەنتەر لە کۆبانێ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس
کۆد:

بابەتی ژمارە731 :

کەیوان سابیر بێسەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041821422465651
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە732 :

کەیوان سەلەواتی  -کاوە سنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2015091321292586043
رۆژی  2015-09-09کاتژمێر 4ی ئێوار لە ناوچەی گاباری سەر بە شەنگال
لە پێکدادانێکدا لەگەل چەتەکانی داعش شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
️➡رۆژهەاڵتی کوردستان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە733 :

یارا عەلی ناسراو بە (خویندا خابور)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116483
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لە شاری حەسەکە لە دایک بووە .ساڵی  2014بەشداری کردوە .رۆژی
 2014-09-27لە مەبروکا شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
حەسەکە
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە734 :

یاسر ئەلیاس خەڵەف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141219120384
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1988 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە735 :

یاسین حسێن ناسراو بە ڕێکان هەڵەبجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015082414435465294
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە736 :

یامن خزر جدعان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320140852120222
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون2010 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە737 :

یوسف خشمان رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141114120333
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1965 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە738 :

یوسف سلیمان ئەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141125120342
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1965 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە739 :

یوسف شاکر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140907121437115655
رۆژی  2014-09-07لە ئەنجامی بۆمبێکدا لە نزیک جەلەوال شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
خورماتوو
کورد
️⬇باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە740 :

یوسف مەتو قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141424120489
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1945 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
️⬇باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە741 :

یوسف :سەوزە فرۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180201124603
رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە742 :

یەحیا هنداوی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150626180142124581
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رۆژی  2015-06-25لە هێرشە چاوەڕواننەکراوەکەی داعش بۆسەر کۆبانێ شەهید بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زمان  -شێوەزار:
کۆبانی
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
️رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە743 :

یەعقوب خۆلیف
http://www.kurdipedia.org/?q=20141003102318116479
لە شاری تربەسپی لە دایک بووە .رۆژی  2014-09-27لە جەزعە شەهید
بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکینەکانی پاراستن (گەل  YPG -ژنان YPJ -
پارت  /الیەن:
شهنگال)(YBŞ
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس
کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
️رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە744 :

یەقزان سەردار ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150320141438120502
خەڵکی گوندی کۆجۆیە لە شنگال ،لەالیەن چەتەکانی ئیسالم  -داعشەوە شەهیدکرا ،ساڵی
لەدایکبوون1994 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
قوربانیی داعش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
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کورد
️⬇باشووری کوردستان

:نەتەوە
:واڵت
:کویک ریسپۆنس کۆد

745 :بابەتی ژمارە

)ئۆزکان یلدز (کاموران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150105222058118665
شەهید ئۆزکان یلدز ناسراو بە کاموران
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامەد
:باژێر
. ک. ک.پ
:پارتی
:جورێ کەس
👨پیاوان
 باکوور.ک
کورد
️⬆باکووری کوردستان

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

746 :بابەتی ژمارە

(Adil Rustem (Serbest Bayar
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830164949125660
Navê tevgerî : Adil Rustem
Navê rast : Serbest Bayar
Navê dayikê : Şenay
Navê bav : Mihemed
Cihê ji dayikbûnê : cizîr
Cih û dîroka şehadetê : 20- 10- 2014 Kobanê
Taybetmendiyên babetî
Cizîre
Bajêr:
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:

403

👨 Piyawan

Regez:

⬆️ Bakûrê Kurdistan

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

747 :بابەتی ژمارە

(Delil Urfa (Murad Ûzturk
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831173237125686
Navê tevgerî: Delil Urfa
Navê rast: Murad Ûzturk
Navê dayikê: Mehdiye
Navê bav: Hesen
Cihê ji dayikbûnê: Viranşehir
Cih û dîroka şehadetê: 12.11.2014 Kobanê
Taybetmendiyên babetî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

⬆️ Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

748 :بابەتی ژمارە

(Denîz Şoreşger (Azer Beyar
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830165319125661
Navê tevgerî : Denîz Şoreşger
Navê rast : Azer Beyar
Navê dayikê : Marûse
Navê bav : Yûksel
Cihê ji dayikbûnê : Wan
Cih û dîroka şehadetê : 1- 3- 2015 Kobanê – gundê Çeleb
Taybetmendiyên babetî
Wan
Bajêr:
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:

404

👩 Xaniman

Regez:

⬆️ Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

749 :بابەتی ژمارە

(Doxan Artêş (Şivan Sîdar
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831174244125687
Navê tevgerî: Doxan Artêş
Navê rast: Şivan Sîdar
Navê dayikê: Rukiyete
Navê bav: Sabrî
Cihê ji dayikbûnê: Şirnex
Cih û dîroka şehadetê: 8.11.2014 Kobanê
Taybetmendiyên babetî
Şirnax
Bajêr:
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

⬆️ Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

750 :بابەتی ژمارە

(Emer Kobanê (Mustefa Kadir
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830171527125663

405

Navê tevgerî : Emer Kobanê
Navê rast : Mustefa Kadir
Navê dayikê : Zergê
Navê bav : Îbrahîm
Cihê ji dayikbûnê : Kobanê
Cih û dîroka şehadetê : 26- 8- 2015 Kobanê
Taybetmendiyên babetî
Kubanê
Bajêr:
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

️ Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

751 :بابەتی ژمارە

(Ferhad Mardîn (Necmedîn Îlhan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830171810125664
Navê tevgerî : Ferhad Mardîn
Navê rast : Necmedîn Îlhan
Navê dayikê : Nûriya
Navê bav : Mihemed
Cihê ji dayikbûnê : Çemişgezek
Cih û dîroka şehadetê : 8- 10- 2014 Kobanê
Taybetmendiyên babetî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

⬆️ Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

752 :بابەتی ژمارە

(Heqî Dirêj (Mihemet Albayrak

406

http://www.kurdipedia.org/?q=20150830165643125662
Navê tevgerî : Heqî Dirêj
Navê rast : Mihemet Albayrak
Navê dayikê : Sabîha
Navê bav : Hesan
Cihê ji dayikbûnê : Şanliurfa
Cih û dîroka şehadetê : 6- 10- 2014 Kobanê
Taybetmendiyên babetî
Urfe
Bajêr:
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

⬆️ Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

753 :بابەتی ژمارە

(Mervan Agirî (Welat İbrahîm
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830172201125665
Navê tevgerî : Mervan Agirî
Navê rast : Welat İbrahîm
Navê dayikê : Yûsra
Navê bav : Mustefa
Cihê ji dayikbûnê : Kobanê – Getaş
Cih û dîroka şehadetê : 18- 1- 2015 Kobanê
Taybetmendiyên babetî
Kubanê
Bajêr:
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:

407

👨 Piyawan

Regez:

️ Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

754 :بابەتی ژمارە

(Orhan Serhed (Ozan Qurmuzî Yeldiz
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831175035125688
Navê tevgerî: Orhan Serhed
Navê rast: Ozan Qurmuzî Yeldiz
Navê dayikê: Mûlîde
Navê bav: Şemisedîn
Cihê ji dayikbûnê: Ere Batnoz
Cih û dîroka şehadetê: 28.09.2014 tepê Şiftek -kobani
Taybetmendiyên babetî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

⬆️ Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

755 :بابەتی ژمارە

(Rengîn Kobanê (Cenkîman Mihemed
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831175309125689
Navê tevgerî: Rengîn Kobanê
Navê rast: Cenkîman Mihemed
Navê dayikê: Naz
Navê bav: Seydo
Cihê ji dayikbûnê: Hilincê -Kobanê
Cih û dîroka şehadetê: 8.10.2014 Kobanê
Taybetmendiyên babetî
Kubanê
Bajêr:
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:

408

👩 Xaniman

Regez:

️ Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

756 :بابەتی ژمارە

(Reşît Serdar (Necat Çelik
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830172440125666
Navê tevgerî : Reşît Serdar
Navê rast : Necat Çelik
Navê dayikê : Sevî
Navê bav : Refîk
Cihê ji dayikbûnê : Şemzînan
Cih û dîroka şehadetê : 1- 3- 2015 Kobanê – gundê Çelebî
Taybetmendiyên babetî
Şemzînan
Bajêr:
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

⬆️ Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

757 :بابەتی ژمارە

(Xwînrêj botan (Hamid yavuc
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831190847125690
Navê tevgerî: Xwînrêj botan
Navê rast: Hamid yavuc
Navê dayikê: Nebahat
Navê bav: Abdulselam
Cihê ji dayikbûnê: Botan
Cih û dîroka şehadetê: 01.10.2014 Kobanê
Taybetmendiyên babetî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

409

Regez:

⬆️ Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

758 :بابەتی ژمارە

(Zagros Cizîr (Mihemed Emîn Tunc
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831191511125692
Navê tevgerî: Zagros Cizîr
Navê rast: Mihemed Emîn Tunc
Navê dayikê: Zeyneb
Navê bav: Omer
Cihê ji dayikbûnê: Cizîr
Cih û dîroka şehadetê: 20.10.2014 Kobanê
Taybetmendiyên babetî
Cizîre
Bajêr:
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

⬆️ Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

759 :بابەتی ژمارە

(Zîlan Garzan (Leyla Bîngol
http://www.kurdipedia.org/?q=20150831191818125693
Navê tevgerî: Zîlan Garzan
Navê rast: Leyla Bîngol
Navê dayikê: Bezar
Navê bav: Beha Edîn
Cihê ji dayikbûnê: Mûş -Bulanik
Cih û dîroka şehadetê: 8.11.2014 Kobanê
Taybetmendiyên babetî
Muş
Bajêr:
Corê kes:

410

⊶ Zimanî yekem
Kurd
YPG

Corî dokumênt:
Netewe:
Partî:

❀ Helbest

Pertûk:

👩 Xaniman

Regez:

⬆️ Bakûrê Kurdistan
⬇️ Başûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr
Kurmancî Başûr - Soranî

Ulat - Herêm:
Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

760 :بابەتی ژمارە

Ceylan Ozleb
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004113058116551
...
Taybetmendiyên babetî
Batman
Bajêr:
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👩 Xaniman

Regez:

⬆️ Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

761 :بابەتی ژمارە

Ferman Şahîn (Demhat Mehsum)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150527162705121224

411

...
Taybetmendiyên babetî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

⬆️ Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

762 :بابەتی ژمارە

Hacîra kurt (Newal Farqîn)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150530112515121257
...
Taybetmendiyên babetî
Amed
Bajêr:
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👩 Xaniman

Regez:

⬆️ Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

763 :بابەتی ژمارە

Heval Sîpan (Çin)
http://www.kurdipedia.org/?q=201504231153488514
1

412

...
Taybetmendiyên babetî
Corê kes:
Biyanî
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

764 :بابەتی ژمارە

Ibrahîm Resk (Şoreş Şoreşger)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150530112517121260
...
Taybetmendiyên babetî
Mako
Bajêr:
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

➡️ Rojhelatê Kurdistan

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

765 :بابەتی ژمارە

Kieth Broomfild (Gelhat Rûmet)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150611094240124461

413

Di 3.6 2015 li gundê Qenter yê herêma kobanê şehîd ket.
Taybetmendiyên babetî
Corê kes:
Biyanî
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

🌏 Derwe

Ulat - Herêm:

Kurmancî Başûr - Soranî

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

766 :بابەتی ژمارە

Mehran Hemo
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030610223561954
...
Taybetmendiyên babetî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

767 :بابەتی ژمارە

Nebî Eqman (Hesen Sebah)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150530112516121259
...
Taybetmendiyên babetî
Batman
Bajêr:
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
⬆️ Bakûrê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr Ziman - Şêwezar:

414

:کویک ریسپۆنس کۆد

768 :بابەتی ژمارە

Sara Adempiro (Ezda Mako)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150530112516121258
...
Taybetmendiyên babetî
Mako
Bajêr:
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👩 Xaniman

Regez:

➡️ Rojhelatê Kurdistan

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

769 :بابەتی ژمارە

Şehîd Hêlin
http://www.kurdipedia.org/?q=20150111175340118735
NAVÊ TEVGERÎ : HêLîN BAGOK
NAVê RAST : HENÎFA GûNGOR
NAVÊ DAYIK : ŞEFîQA
NAVÊ BAV : NEZîR
CİHÊ Jİ DAYİBÛNÊ : MARDîN
CİH Û DÎROKA TEVLÎ BÛNÊ : NUSEYBîN 2012
CİH Û DîROKA ŞEHADETÊ : KOBANê 28-9-2014
Taybetmendiyên babetî
Nisêbîn
Bajêr:
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:

415

👩 Xaniman

Regez:

⬆️ Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

770 :بابەتی ژمارە

Selman Madilî (Polat Dirbasiyê) - Dirbasiyê
http://www.kurdipedia.org/?q=20150530112517121261
...
Taybetmendiyên babetî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

️ Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

771 :بابەتی ژمارە

Seran Altunkiliç (Seran Anatolya)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150530105159121256
...
Taybetmendiyên babetî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👩 Xaniman

Regez:

⬆️ Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

772 :بابەتی ژمارە

Seydo Mehmud (Cumo)
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061510330085559

416

...
Taybetmendiyên babetî
Corê kes:
Kurd
Netewe:
YPG
Partî:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

773 :بابەتی ژمارە

Ashley Johnston
http://www.kurdipedia.org/?q=20150403151626120782
...
Items Property
🌏 Outside Country - Province:
👨 Male

Gender:

Foreigner
YPG
ISIS's victim

Nation:
Party:
People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

774 :بابەتی ژمارە

)غمكین رشید( غمكین جودي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910084544126491
 غمكین جودي: االسم الحركي
 غمكین رشید: االسم الحقیقي
 اسمهان: اسم االم
 رشید: اسم االب
 عفرين قرية قراني: مكان الوالدة
2012 : تاريخ االنضمام
 كوباني2015  كانون الثاني22 : مكان وتاريخ االستشهاد
Artikeleigenschaften
Kurdisch - Badini
Dialekt:
👨 Männlich

417

Geschlecht:

Nation:
Partei:
Personen Typ:
Provinz:
Städte:
کویک ریسپۆنس کۆد:

Kurde
YPG
ISIS die Opfer
️ West-Kurdistan
Afreen

بابەتی ژمارە775 :

إبراهیم أمین (روجدم شیار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927101425127162
االسم الحركي  :روجدم شیار
االسم الحقیقي  :إبراهیم أمین
اسم األم  :حنیفة
اسم األب  :جمیل
تاريخ االنضمام  :تل تمر2012 -
تاريخ ومكان االستشهاد  :تل تمر2014-7-14 -
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە776 :

إبراهیم بوزان (جیا كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903033039125765

418

االسم الحركي :جیا كوباني
االسم الحقیقي :إبراهیم بوزان
اسم األم :جمیلة
اسم األب :محمد
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-22 :بلدة صرين
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە777 :

إبراهیم بويات( إبراهیم نورشین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906132141125980
االسم الحركي  :إبراهیم نورشین
االسم الحقیقي  :إبراهیم بويات
اسم األم  :نوريه
اسم األب  :بكر
مكان الوالدة  :بتلیس
مكان وتاريخ االستشهاد  2015- 6 – 5 :حسكة  /جبل كزوان
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
بدلیس
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە778 :

419

أبراهیم ديار (ملیتان جرن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914171533126723
االسم الحركي :ملیتان جرن
االسم الحقیقي :أبراهیم ديار
اسم االم :امینة
اسم االب :صبحي
مكان الوالدة :كوباني –شیران
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني201-10-30
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە779 :

إبراهیم والي (جیا سیبان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916092920126852
االسم الحركي :جیا سیبان
االسم الحقیقي :إبراهیم والي
اسم االم :خانم
اسم االب :شیخو
محل الوالدة :قرية جارقلي
تاريخ االنضمام2014-5-20 :
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني25-09-2014
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

420

بابەتی ژمارە780 :

أحمد جاسو قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201724120130
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1950
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە781 :

أحمد خلیل أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201355119913
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2009
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە782 :

أحمد سوزري (عكید سمسور)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921105019127073
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االسم الحركي  :عكید سمسور
االسم الحقیقي  :أحمد سوزري
اسم األم  :إيتان
اسم األب :سابت
تاريخ ومكان الوالدة  :سمسور – شمال كردستان
تاريخ االنضمام 2014 :
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني – كرى زاغروس  30-تموز 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە783 :

أحمد عامر صبري (طفل  3سنوات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213343120590
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە784 :

آدم اوزبك( تاج الدين سیتمكار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907203159126134
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االسم الحركي  :تاج الدين سیتمكار
االسم الحقیقي  :آدم اوزبك
اسم االم  :عدلة
اسم االب  :فايق
مكان الوالدة  :رحا – سروج
مكان وتاريخ االستشهاد  30 :نیسان  2015تل جدايل – تل تمر
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە785 :

آذاد بیرك( نومان قاشوري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908213747126196
االسم الحركي :نومان قاشوري
االسم الحقیقي :آذاد بیرك
اسم األم :خديجة
اسم األب :يعقوب
مكان الوالدة :بیت الشباب
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-9-3 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە786 :

آراس جیلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910005726126285
االسم الحركي  :آراس جیلو

423

مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني 2014-9-27
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە787 :

أرتیش أحمد (سیدو قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150922074941127089
االسم الحركي  :سیدو قامشلو
االسم الحقیقي  :أرتیش أحمد
محل وتاريخ الوالدة  :قامشلو
تاريخ االستشهاد 2014-7 -25 :
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە788 :

آركیش عفرين
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910043349126386
االسم الحركي  :آركیش عفرين
مكان وتاريخ االستشهاد  25 :شباط  2015قرية جلبیة – كوباني
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە789 :

آرمانج كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910043507126387
االسم الحركي  :آرمانج كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  25 :شباط  2015قرية جلبیة – كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە790 :

أرين اوموت جولمرک (لیلی يکیت)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901155739125707
االسم الحرکي :أرين اوموت جولمرک
االسم الحقیقي :لیلی يکیت
اسم األم :فیروز
اسم األب :عمر
مکان الوالدة :جولمرک
مکان وتاريخ االستشهاد 2015-7-30 :بلدة صرين
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە791 :

آرکش زاغروس( کاوان عالف)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830140144125656
االسم الحرکي :آرکش زاغروس
االسم الحقیقي :کاوان عالف
اسم األم :کوبری
اسم األب :صالح الدين
مکان الوالدة :مهاباد
مکان وتاريخ االستشهاد 2015-8-2 :کوباني  -صرين
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
مهاباد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە792 :

أزهر سهیل محل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201333119888
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2000
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە793 :

أسد نعمان (شیار حسكة)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150917103210126917
االسم الحركي  :شیار حسكة
االسم الحقیقي  :أسد نعمان
اسم االب :أحمد
اسم االم  :حمیدة
تاريخ الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2013
تاريخ الشهادة  2014-9-24:سري كانیه مبروكة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە794 :

أسماء الشهداء نوروز الحرية حي المفتي الحسكة
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322191714120585
...
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە795 :

إسماعیل محمد موسى ( 60سنة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213345120591
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە796 :

آسمین كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910053356126416
االسم الحركي  :آسمین كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  26 :شباط  2015قرية بغدك – كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە797 :

آسه جونستون( باكوك سرحد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910064721126442
االسم الحركي :باكوك سرحد
االسم الحقیقي  :آسه جونستون
اسم االم  :امیندا
اسم االب :بري
مكان الوالدة  :استرالیا
مكان وتاريخ االستشهاد  23:شباط  2015قرية غسان
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
اجنبي(ة)

اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

🇧🇬انجلیزي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە798 :

آغول (محسوم ازروم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916032509126813
االسم الحركي  :محسوم ازروم
االسم الحقیقي  :آغول
اسم األم  :ملك
اسم األب  :محمد
مكان الوالدة :ازروم
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد 2014 -10 – 15 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ارزروم
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە799 :

أفین شريف رمضان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213345120592
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
األقلیم:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

️غرب کردستان
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە800 :

أكر فان (حسان تمور)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901143832125706
االسم الحركي :أكر فان
االسم الحقیقي :حسان تمور
اسم األم :جواهر
اسم األب :حسنو
مكان الوالدة :وان
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-29 :بلدة صرين
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە801 :

آالف حاتم منتش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213346120593
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە802 :

آالن خلیل (دمهات سري كانیه)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150926004706127149
االسم الحركي :دمهات سري كانیه
االسم الحقیقي :آالن خلیل
األم :زينة
األب :محمد أمین
مكان الوالدة  :سري كانیه
تاريخ االنضمام :نیسان 2014
مكان وتاريخ الشهادة : 20/7/2014ريف سري كانیه استشهد نتیجة
حادث عسكري اثناء تنفیذه لمهامه العسكرية
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە803 :

أالن رشو( تولهلدان امارة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910050448126404
االسم الحركي :تولهلدان امارة
االسم الحقیقي :أالن رشو
اسم األم :حكمت
اسم األب :حورو
مكان الوالدة :عفرين
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-2 :كوباني -قرية دري رمان
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە804 :

أالن فرحان( اللش جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903044512125793
االسم الحركي :اللش جودي
االسم الحقیقي :أالن فرحان
اسم األم :رقیة
اسم األب :مصطفى
مكان الوالدة :درباسیة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-17 :سلوك -قرية نستل
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە805 :

آالن محمد( رستم جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916025211126802
االسم الحركي :رستم جودي
االسم الحقیقي :آالن محمد
اسم األم :صباح
اسم األب :أحمد
مكان الوالدة :الحسكة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-09-11 :الحسكة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە806 :

إلهام عبدين (ديانا ديرسم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928100916127204
االسم الحركي :ديانا ديرسم
االسم الحقیقي :إلهام عبدين
اسم األم :لیلى
اسم األب :فاضل
مكان الوالدة :ديرك
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە807 :

أمد نومان (موسى يلدز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830195249125669
االسم الحركي :أمد نومان
االسم الحقیقي :موسى يلدز
اسم األم :بسنه
اسم األب :زولكوف
مكان الوالدة :أمد  /لیجه
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-10-4 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

YPG
ک .شمال
آمد
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە808 :

أمل محمد( سور خوين كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903041613125781
االسم الحركي :سور خوين كوباني
االسم الحقیقي :أمل محمد
اسم األم :رشاد
اسم األب :باياز
مكان الوالدة :قرية دربازن
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-10-5 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە809 :

أمیر داوود( زاغروس جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902120315125735
االسم الحركي :زاغروس جودي
االسم الحقیقي :أمیر داوود
اسم األم :زبیده
اسم األب :عبد الرحمن
مكان الوالدة :تل تمر
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-8-2 :جبل كزوان
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە810 :

أمیرة زافي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213347120594
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە811 :

أمیرة شاهین( بیمان كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150918085041126938
األسم الحركي  :بیمان كوباني
االسم والنسبة  :أمیرة شاهین
اسم األم  :فاطمة
اسم األب  :بكري
مكان وتاريخ الوالدة  :كوباني قرية بلك
تاريخ اإلنضمام 2013 :
تاريخ اإلستشهاد  :كوباني  -قرية بغدك 2014-9-19 -
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە812 :

أمین بطال مسلم (جكدار بالل)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921111351127078
االسم الحركي  :جكدار بالل
االسم الحقیقي  :أمین بطال مسلم
اسم األم  :عیشة
اسم األب :بطال
مكان وتاريخ الوالدة  :عفرين
تاريخ االنضمام 2013 :
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني – كرى زاغروس  30-تموز 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە813 :

أمین خديدة خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201533120008
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1971
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە814 :

أمین شرف ابراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201343119898
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1996
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە815 :

أمین صالح قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201720120126
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1966
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە816 :
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أمین عبدالكريم ابراهیم خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201340119895
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1998
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە817 :

أمینة باسو (شفین كاتوا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915084555126784
االسم الحركي :شفین كاتوا
االسم الحقیقي :أمینة باسو
اسم االم :قومري
اسم االب :حسین
مكان الوالدة :شرنخ
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-13
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە818 :

أمینة دمر( أرين تكین)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150905142418125935
االسم الحركي :أرين تكین
االسم الحقیقي :أمینة دمر
اسم األم:مريم
اسم األب :صالح
مكان الوالدة:شرنخ
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-7 :سري كانیة – تل محیسنة غربي
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە819 :

أنكین أولوج (أنور لوند)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928101450127206
االسم الحركي :أنور لوند
االسم الحقیقي :أنكین أولوج
اسم األم :ساريا
اسم األب :صالح الدين
مكان الوالدة :سیرت
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سیرت
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە820 :

أورهان محمد درويش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213347120595
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە821 :

أوزلم كوسه (نودا تامارا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919140012126944
االسم الحركي :نودا تامارا
االسم الحقیقي :أوزلم كوسه
اسم األم :بیاز
اسم األب :سعید
مكان الوالدة 1991:اسطنبول
مكان وتاريخ االستشهاد06.10.2014 :
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە822 :

آوس نايف خضر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201226119819
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
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2012
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە823 :

أوغر يوركلي( كاركر برسوس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919152939126974
األسم الحركي  :كاركر برسوس
االسم الحقیقي  :أوغر يوركلي
اسم األم  :أمینة
اسم األب  :عادل
تاريخ االنضمام  :كوباني 2014
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني-قرية بوراز2014-1- 16
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە824 :

أياز أمین خديدة
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201536120012
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1991
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خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە825 :

آيدن موتلو (جیهات آغري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928102916127211
االسم الحركي :جیهات آغري
االسم الحقیقي :آيدن موتلو
اسم األم :آيسل
اسم األب :فخر الدين
مكان الوالدة :قرس
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە826 :

آيسل انجو( بريتان كويي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911125805126543
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االسم الحركي  :بريتان كويي
االسم الحقیقي  :آيسل انجو
اسم االم  :سینم
اسم االب  :شاكر
مكان الوالدة  :قلبان
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :سري كانیة – علوك  16ايلول 2013
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە827 :

أيمن حرجو (زنار رش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919142508126950
االسم الحركي  :زنار رش
االسم الحقیقي  :أيمن حرجو
اسم األب  :محمود
اسم األم  :ديرسن
محل الوالدة  :كوباني كري سبي
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -قرية بغدكى 2014-9-19
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە828 :
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أيهان أرغا( دلكش أردال)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921110254127077
االسم الحركي  :دلكش أردال
االسم الحقیقي  :أيهان أرغا
اسم األم  :توركان
اسم األب  :جودت
مكان وتاريخ الوالدة  :موش –مالزكیت شمال كردستان
تاريخ االنضمام 2014 :
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني – كرى زاغروس  30-تموز 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
موش
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە829 :

ابراهیم( زنار ديرسم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916031833126810
االسم الحركي :زنار ديرسم
االسم الحقیقي  :ابراهیم
اسم األم  :بريحان
اسم األب  :نديب
مكان الوالدة  :استنبول
تاريخ االنضمام 2011:
مكان وتاريخ االستشهاد 2014 – 10 – 15 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە830 :

ابراهیم رسك( شورش شورشكر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906210647126039
االسم الحركي  :شورش شورشكر
االسم الحقیقي :ابراهیم رسك
اسم االم :الماس
اسم االب :اسحاق
مكان الوالدة :روجهالت  -ماكو
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-5-17 :الحسكة – قرية هدى
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماكو
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە831 :

ابراهیم احمد كارس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201541120019
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1965
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

445

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە832 :

ابراهیم ادريس بشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201707120113
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1996
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە833 :

ابراهیم اسماعیل لوكو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201415119932
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1950
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە834 :
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ابراهیم ايدامیر( عكید امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904112846125885
االسم الحركي  :عكید امد
االسم الحقیقي  :ابراهیم ايدامیر
اسم االم  :عايشة
اسم االب  :نايف
مكان الوالدة  :لجي
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-25 :كوباني -مجبال كازي
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە835 :

ابراهیم بونجغ( سرحد حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909003126126236
االسم الحركي  :سرحد حسكة
االسم الحقیقي  :ابراهیم بونجغ
اسم االم  :حیاة
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :دير الزور
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  9 :نیسان  2015قرية الخريطة
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە836 :

ابراهیم خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910030503126340
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االسم والكنیة  :ابراهیم خلف
اسم االم  :الیف
اسم االب  :خلیل
مكان الوالدة  :قرية هوالقي – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە837 :

ابراهیم خلیل أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201358119916
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1994
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە838 :

ابراهیم خلیل ابراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201337119892
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1993
خصائص السجل
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األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە839 :

ابراهیم خلیل اسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201426119943
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1993
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە840 :

ابراهیم شاهین( باز زغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914173537126734
االسم الحركي :باز زغروس
االسم الحقیقي :ابراهیم شاهین
اسم االم :أمینة
اسم االب :مراد
مكان الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة 2014-10-29:
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال
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الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە841 :

ابراهیم كريت حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201504119980
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1980
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە842 :

ابراهیم كولیكولیمان( شرفان خلج)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902130752125753
االسم الحركي  :شرفان خلج
االسم الحقیقي  :ابراهیم كولیكولیمان
اسم االم  :زيتن
اسم االب  :عبدهللا
مكان الوالدة  :ماكو -قرية خلج
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-16 :سري كانیه
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
ماكو
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە843 :

ابراهیم محمد( برخدان اكر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912071334126598
االسم الحركي  :برخدان اكر
االسم الحقیقي  :ابراهیم محمد
اسم االم  :شهناز
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :ديريك
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو – تل حمیس – قرية حسینیة – 1 – 4
 2014خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە844 :

ابراهیم مرادي( خیري جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907202953126133
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االسم الحركي  :خیري جودي
االسم الحقیقي  :ابراهیم مرادي
اسم االم  :نازدار
اسم االب  :جعفر
مكان الوالدة  :روجهالت – خوي  -كوتول
مكان وتاريخ االستشهاد  30 :نیسان  2015تل تمر – تل جدايل
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە845 :

ابراهیم مستو (هارون قاسمیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914173120126732
االسم الحركي :هارون قاسمیة
االسم الحقیقي :ابراهیم مستو
اسم االم :أيمو
اسم االب :بركل
مكان الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني2014-10-30
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کفري
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە846 :

ابراهیم مشكو
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201801120168
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە847 :

ابراهیم مصطفى
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910030734126341
االسم والكنیة  :ابراهیم مصطفى
اسم االم  :درسن
اسم االب  :نوح
مكان الوالدة  :قرية قبه جوغ كبیر – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە848 :

ابراهیم وهاب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915070948126765
االسم الحركي :ابراهیم وهاب
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-22
خصائص السجل
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الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە849 :

اتیال اصالن( جیهات اكري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906234328126061
االسم الحركي :جیهات اكري
االسم الحقیقي  :اتیال اصالن
اسم االم  :زينة
اسم االب  :جفذت
مكان الوالدة  :باتنوس -اكري
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-17 :الحسكة – قرية هودا
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە850 :

اجمل جمال اوستكین (علي شیر دفريم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916061131126844
االسم الحركي :علي شیر دفريم
االسم الحقیقي :اجمل جمال اوستكین
اسم االم :نزبت
االسم االب :فكري
ماكن الوالدة :باتمان
تاريخ االنضمام 2011:
تاريخ ومكان االستشهاد :كوباني -مشته نور 2014-10-4
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان
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الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
باتمان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە851 :

احمد ابراهیم أمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201344119899
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1986
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە852 :

احمد احمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921103804127069
االسم الحقیقي :احمد احمد
اسم األم  :خزنة
اسم األب :بكور
محل وتاريخ الوالدة  :كوباني – زركوتك
تاريخ االنضمام 2013 :
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني – قرية بوراز  30-تموز 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە853 :

احمد احمد( والط ريبر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903194115125867
االسم الحركي :والط ريبر
االسم الحقیقي :احمد احمد
اسم األم :قدرية
اسم األب :محمد
مكان الوالدة :عفرين
مكان وتاريخ االستشهاد :عین عیسى 2015-6-27
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە854 :

احمد اسماعیل( مظلوم خورخوري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914145508126696
االسم الحركي  :مظلوم خورخوري
االسم الحقیقي  :احمد اسماعیل
االم  :سناء
االب  :محمد
مكان الوالدة  :كواني  -خورخوري
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد 16 :تشرين الثاني 2014كوباني
خصائص السجل
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األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە855 :

احمد اشكارا( جیاكر كوجر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906231648126051
االسم الحركي  :جیاكر كوجر
االسم الحقیقي  :احمد اشكارا
اسم االم :قربت
اسم االب :عبد هللا
مكان الوالدة :سیرت
مكان وتاريخ االستشهاد :حسكة – قرية عمرو 2015-5-17
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سیرت
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە856 :

احمد جدعان العزو (نومان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908233305126226
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االسم الحركي  :نومان
االسم الحقیقي  :احمد جدعان العزو
اسم االم  :سلوى
اسم االب  :جدعان
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قرية خريطة – تل تمر  9نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە857 :

احمد جلكین( بختیار قوسر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903184530125850
االسم الحقیقي  :بختیار قوسر
االسم الحقیقي  :احمد جلكین
اسم االم  :زينة
اسم االب  :متین
مكان الوالدة  :ماردين  -قوسر
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-30 :تل ابیض  -مشیرفة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە858 :

احمد جمعة( آركیش والت)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908232833126224
االسم الحركي  :آركیش والت
االسم الحقیقي  :احمد جمعة
اسم االم  :زينب
اسم االب  :نوري
مكان الوالدة  :حسكة
مكان وتاريخ االستشهاد  :قرية خريطة – تل تمر  9نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە859 :

احمد جوشكون( اردال هركول)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907203827126137
االسم الحركي  :اردال هركول
االسم الحقیقي  :احمد جوشكون
اسم االم  :زلیخة
اسم االب  :حبش
مكان الوالدة  :ادنا – سیهان
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  30 :نیسان  2015تل جدايل – تل تمر
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە860 :

احمد حاج مسلم (بحري عین حصان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917111510126927
االسم الحركي :بحري عین حصان
االسم الحقیقي :احمد حاج مسلم
اسم االم :زينب
اسم االب :خلیل
مكان الوالدة :سري كانیة -عین حصان
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة :سري كانیة -مبروكة 2014-9-23-
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە861 :

احمد حسن( غمكین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910065221126444
االسم الحركي  :غمكین
االسم الحقیقي  :احمد حسن
اسم االم  :زبیدة
اسم االب  :سعود
مكان الوالدة  :تل تمر
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  23 :شباط  2015غیبش – تل تمر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە862 :

احمد حسن( جودي كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903032831125764
االسم الحركي :جودي كوباني
االسم الحقیقي :احمد حسن
اسم األم :عیشه
اسم األب :محمود
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-9 :كوباني_ قرية شكیف
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە863 :

احمد حسو( اكري حسو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910010519126289
االسم الحركي  :اكري حسو
االسم الحقیقي  :احمد حسو
اسم االم  :رفعة
اسم االب  :سعید
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتريخ االستشهاد  2015-3-25 :الحسكة – قرية تل هرمز
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)

461

اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە864 :

احمد حسین( مظلوم كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904111013125875
االسم الحركي  :مظلوم كوباني
االسم الحقیقي  :احمد حسین
اسم االم  :مجدولین
اسم االب  :درعو
مكان الوالدة  :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-25 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە865 :

احمد خالوي( زنار دكرمان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908124454126169
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االسم الحركي  :زنار دكرمان
االسم الحقیقي  :احمد خالوي
اسم االم  :جمیلة
اسم االب  :صالح
مكان الوالدة  :دكرمان – كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  :غربي كوباني  -قرية زركوتك  24نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە866 :

احمد خلف أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201431119949
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1972
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە867 :

احمد خلو( دمهات روج افا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910082942126484
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االسم الحركي  :دمهات روج افا
االسم الحقیقي  :احمد خلو
اسم االم  :نسرين
اسم االب  :عبد الغني
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  27 :كانون الثاني  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە868 :

احمد دالمیش( خبات بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903154939125845
االسم الحركي :خبات بوطان
االسم الحقیقي :احمد دالمیش
اسم األم :نارنج
اسم األب :محمد
مكان الوالدة :جزيرة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015 -7 -6 :بلدة عین عیسى
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
جزيرة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە869 :

احمد درنك( زردشت امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904113741125890
االسم الحركي  :زردشت امد
االسم الحقیقي  :احمد درنك
اسم االم  :زلیخة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :امد
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-27 :كوباني -مجبال كازي
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە870 :

احمد رمضان( صورو كركي لكي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903043001125787
االسم الحركي  :صورو كركي لكي
االسم الحقیقي  :احمد رمضان
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :مصطفى
مكان الوالدة  :كركي لكي
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-21 :رمیالن
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە871 :
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احمد سعدي (رستم جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914143453126689
االسم الحركي :رستم جودي
االسم الحقیقي :احمد سعدي
اسم االم :فاطمة
اسم االب :جاسم
مكان الوالدة :دهوك
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 22تشرين الثاني 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
دهوک
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە872 :

احمد شیخ مسلم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910030906126342
السم والكنیة  :احمد شیخ مسلم
اسم االم  :ظريفة
اسم االب  :جبرائیل
مكان الوالدة  :قرية تاشلوك – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە873 :

احمد عثمان( روجهات حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902130515125752
االسم الحركي  :روجهات حسكة
االسم الحقیقي  :احمد عثمان
اسم االم  :سامیة
اسم االب  :عبدالواحد
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-25 :الحسكة –حي نشوى
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە874 :

احمد عثمان (مظلوم دوغان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917104612126921
االسم الحركي  :مظلوم دوغان
االسم والنسبة  :احمد عثمان
اسم األم  :جیهان
اسم األب  :صالح
مكان الوالدة  :الدرباسیة
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :سري كانیه -دهماء 2014-9-23
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

467

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە875 :

احمد علي( زنار زاغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903154507125844
االسم الحركي :زنار زاغروس
االسم الحقیقي :احمد علي
اسم األم :ناريمان
اسم األب :عبد الحلیم
مكان الوالدة :ابو راسین
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-3 :سلوك  -قرية مشیرفة
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە876 :

احمد عمر( رستم رشو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909021936126244
االسم الحركي  :رستم رشو
االسم الحقیقي  :احمد عمر
اسم االم  :كلثومة
اسم االب  :خلیل
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  9 :نیسان  2015قرية الخريطة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە877 :

احمد قاسم جاومخ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201635120076
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1950
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە878 :

احمد كتت( مظلوم درباسیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910015551126311
االسم الحركي :مظلوم درباسیة
االسم الحقیقي :احمد كتت
اسم االم :ناجیة
اسم االب :محمد
مكان الوالدة:درباسیة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-16 :سري كانیه –رسم الهجر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە879 :

احمد محمد( اكري وارشین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908225040126213
االسم الحركي  :اكري وارشین
االسم الحقیقي  :احمد محمد
اسم االم  :زكیة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-2-23 :تل تمر قرية غیبش
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە880 :

احمد محمد( كینجو كرمیاني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910042729126382
االسم الحركي :كینجو كرمیاني
االسم الحقیقي :احمد محمد
اسم االم :سمیرة
اسم االب :محمد
مكان الوالدة :كركوك
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-2 :كوباني  -قرية جلبیه
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .جنوبي
🔥کرکوک
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە881 :

احمد محمد( والط كابار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906114742125972
االسم الحركي  :والط كابار
االسم الحقیقي :احمد محمد
اسم األم :سعاد
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة :عفرين
مكان وتاريخ الشهادة  2015-6-6 :كوباني – قرية قراط
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە882 :

احمد مسلم( يلماز كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927111025127181
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االسم الحركي  :يلماز كوباني
االسم الحقیقي  :احمد مسلم
اسم األب  :مصطفى
اسم األم  :فريدة
محل وتاريخ الوالدة  :قرية كورك
تاريخ االنضمام 2013-9-5 :
تاريخ االستشهاد :كوباني قرية عفدكي 2014-7-8
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە883 :

احمد مصطفى( جیا كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914183707126739
االسم الحركي :جیا كوباني
االسم الحقیقي :احمد مصطفى
اسم االم :نايلة
اسم االب :مصطفى
مكان الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-29
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە884 :
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احمد نعسان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910031038126343
االسم والكنیة  :احمد نعسان
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :عصمت
مكان الوالدة  :قرية دولي – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە885 :

احمد يلماز( ريبر دزا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916031421126808
االسم الحركي :ريبر دزا
االسم الحقیقي  :احمد يلماز
اسم األم  :حسیبة
اسم األب  :میرزا
مكان الوالدة  :هكاري
تاريخ االنضمام 2011:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014 10 – 15
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حکاري
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە886 :

اخالص باكو (كلستان قنديل)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919143350126953
االسم الحركي  :كلستان قنديل
االسم الحقیقي  :اخالص باكو
اسم األم  :خديجة
اسم األب  :علي
مكان الوالدة  :كوباني -قرية كابراك
تاريخ االنضمام 2014-3- 29 :
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -قرية سرزورة2014-9-16
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە887 :

ادريس احمي( كوران سري كانیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907102157126106
االسم الحركي  :كوران سري كانیة
االسم الحقیقي  :ادريس احمي
اسم االم  :فصلة
اسم االب  :اسماعیل
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  14 :أيار  2015سري كانیة تل بوغا
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە888 :

ادريس جدعان حولو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201240119833
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1971
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە889 :

ادريس حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916100643126864
االسم الحقیقي  :ادريس حسن -عضو حركة المجتمع الديمقراطي
اسم األم  :فتحیة
اسم األب  :أمین
مكان وتاريخ الوالدة  :كوباني /درب التخت 1997/
تاريخ االستشهاد :كوباني  2014-9-27 /أثر قصف اإلرهابیین للمدينة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە890 :

ادريس حسن( جكر قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907094756126092
االسم الحركي  :جكر قامشلو
االسم الحقیقي  :ادريس حسن
اسم االم  :عدلة
اسم االب  :ابراهیم
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیة – تل حمام  18أيار 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە891 :

ادريس سلیمان( شورش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912074520126611
االسم الحركي  :شورش
االسم الحقیقي  :ادريس سلیمان
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :سلیمان
مكان الوالدة  :تربیسبیة
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو تل براك 2014-1-4
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە892 :

ادم تانكان( دفرم سبیرتي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903123937125825
االسم الحركي  :دفرم سبیرتي
االسم الحقیقي  :ادم تانكان
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :اسعد
مكان الوالدة  :سلوبي
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-6 :سلوك  -قرية شركرات
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
جزيرة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە893 :

اديبة يوسف( دجلة كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910212121126532
االسم الحركي  :دجلة كوباني
االسم الحقیقي  :اديبة يوسف
اسم االم  :نوفة
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :كوباني قرية قلعة حديد
مكان وتاريخ االستشهاد  6 :كانون الثاني  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە894 :

اذاد بالن( جوما كوي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915085434126787
االسم الحركي :جوما كوي
االسم الحقیقي :اذاد بالن
اسم االم :جاني
اسم االب :اديب
مكان الوالدة :جنوب كردستان
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-10-9
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە895 :

اذاد دارا( روهات ارتیش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906235437126067
االسم الحركي  :روهات ارتیش
االسم الحقیقي  :اذاد دارا
اسم االم  :كولي
اسم االب  :عصمت
مكان الوالدة  :كفر
مكان وتريخ االستشهاد  2015-5-20 :جبل كزوان
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە896 :

اذاد ساكر (اردال وان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915092254126796
االسم الحركي :اردال وان
االسم الحقیقي :اذاد ساكر
اسم االم :عزيمة
اسم االب :بهاء الدين
مكان الوالدة  :وان
تاريخ االنضمام 2012:
وكان وتاريخ الشهادة 2014-10-18:
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە897 :

اذاد سرحد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907110259126115
االسم الحركي  :اذاد سرحد
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني  -24اذار – 2015
خصائص السجل
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە898 :

اراس جالل عیسى
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201641120083
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1989
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە899 :

اراس سلیمان( آراس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912071143126597
االسم الحركي  :آراس
االسم الحقیقي  :اراس سلیمان
اسم االم  :جیهان
اسم االب  :جالدين
مكان الوالدة  :تربیسبیه
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :جزعة 29ايلول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە900 :

اراس فیصل مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201626120067
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1995
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە901 :

اران حمدون ابراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201346119902
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1996
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە902 :
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اربیل كرمزكول( انكین فارتو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907204113126138
االسم الحركي  :انكین فارتو
االسم الحقیقي  :اربیل كرمزكول
اسم االم  :غور
اسم االب  :سلیمان
مكان الوالدة  :موش – فارتو
مكان وتاريخ االستشهاد  30 :نیسان  2015تل جدايل – تل تمر
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
موش
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە903 :

ارجان تكین( زنار اورفا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910053543126417
االسم الحركي  :زنار اورفا
االسم الحقیقي  :ارجان تكین
اسم االم  :زلیخة
اسم االب  :ابراهیم
مكان الوالدة  :اورفا – سروج
مكان وتاريخ االستشهاد  26 :شباط  2015كوباني – قرية جلبیة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
اورفا
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە904 :

ارجان داغ (تکوشر ماردين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910021246126320
االسم الحرکي  :تکوشر ماردين
االسم الحقیقي :ارجان داغ
مکان الوالدة :ازمیر
تاريخ ومکان االستشهاد-2015-3-12 :کوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە905 :

ارجین آفاشین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914141234126678
االسم الحركي  :ارجین آفاشین
مكان وتاريخ االستشهاد  29 :تشرين الثاني 2014كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە906 :
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اردال شاشك( ماهر جان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908132442126186
االسم الحركي  :ماهر جان
االسم الحقیقي  :اردال شاشك
اسم االم  :سفورة
اسم االب  :جسیم
مكان الوالدة  :سرحد – ديكور
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2013 – 9 :سري كانیة – قرية علوك
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە907 :

اردالن محل حسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201754120160
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1990
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە908 :

ارزو ادكوزال (فیان امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920082851127023
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االسم الحركي  :فیان امد
االسم الحقیقي  :ارزو ادكوزال
اسم االم  :يلدز
اسم االب  :حنیفي
محل وتاريخ الوالدة  :امد
محل وتاريخ االنضمام  :امد 2011-2-17
محل وتاربخ االستشهاد  :شنكال  -سنونى 204-8-14
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە909 :

ارسالن خلیل ابراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201414119931
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1998
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە910 :

ارشاد سلیمان طه
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201307119864
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید

485

1989
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە911 :

ارك كونستاندنو سجورف ايلد( كمال)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910045656126400
االسم الحركي :كمال
االسم الحقیقي :ارك كونستاندنو سجورف ايلد
االم :ساسلكي
االب :كريستوفر
مكان الوالدة :انكلترا
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-2 :تل براك –قرية خزيال
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
اجنبي(ة)

اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇧🇬انجلیزي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە912 :

اركان أمین صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201437119955
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان
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الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە913 :

ازاد اسماعیل خديدة
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201539120016
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1990
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە914 :

ازاد جبر( عاكف يراماز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904114258125891
االسم الحركي  :عاكف يراماز
االسم الحقیقي  :ازاد جبر
اسم االم  :عدلة
اسم االب  :بكر
مكان الوالدة  :يرماز
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-27 :مقلعة سرين
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە915 :

ازاد جودي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910013349126301
االسم الحركي :ازاد جودي
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-15 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە916 :

ازاد خلیل علي( آزاد كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910081700126479
االسم الحركي  :آزاد كوباني
االسم الحقیقي  :ازاد خلیل علي
اسم االم  :امینة
اسم االب  :خلیل
مكان الوالدة  :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  31 :كانون الثاني  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە917 :

ازاد علي (ازاد علي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917102107126912
اسم الحركي  :ازاد علي
اسم الحقیقي  :ازاد علي
اسم االم  :نافى
اسم االب :علي
مكان الوالدة  :زرافكي
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني -دوكل 2014-9-22
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە918 :

اسد علي( شیار كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910053033126415
االسم الحركي  :شیار كوباني
االسم الحقیقي  :اسد علي
اسم االم  :سعیدة
اسم االب  :بكر
مكان الوالدة  :كوباني – كري سبي
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد 26 :شباط  2015قرية كتاش – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە919 :

اسماعیل اتامان( دلشیر بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903124217125826
االسم الحركي  :دلشیر بوطان
االسم الحقیقي  :اسماعیل اتامان
اسم االم  :هانم
اسم االب  :يوسف
مكان الوالدة  :بیت شباب
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-6 :سلوك  -قرية كنتري
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە920 :

اسماعیل اومري( فرهاد درباسیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910021821126323
االسم الحركي  :فرهاد درباسیة
االسم الحقیقي :اسماعیل اومري
االسم االم :شهناز
االسم االب :عبد الرحمن
تاريخ االنضمام2011 :
مكان الوالدة :درباسیة
تاريخ ومكان االستشهاد-2015-3-16 :سركانیة -قرية رسم الهجر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال

490

نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە921 :

اسماعیل خديدة خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201537120014
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1954
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە922 :

اسماعیل خلف مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201454119972
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1985
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە923 :

اسماعیل دري( جوان شیار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906221830126050
االسم الحركي :جوان شیار
االسم الحقیقي  :اسماعیل دري
اسم االم :ناجیه
اسم االب :عزيز
مكان الوالدة  :كفر
تاريخ ومكان االستشهاد :حسكة  -قرية تل هرمز 2015-5-16
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە924 :

اسماعیل رمو( دلدار خبات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912072328126603
االسم الحركي  :دلدار خبات
االسم الحقیقي  :اسماعیل رمو
اسم االم  :ملك
اسم االب  :علي
مكان الوالدة  :منبج
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :تل براك – كازبة – 2014- 1 -4
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە925 :

492

اسمالي كاكي كول (روبین اركش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905155957125951
االسم الحركي :روبین اركش
االسم الحقیقي :اسمالي كاكي كول
اسم األم :زوسان
اسم األب :سعید
مكان الوالدة :سلوبي
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-14 :سلوك
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
جزيرة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە926 :

اسیا علي حسو( جیجك كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914172535126728
االسم الحركي :جیجك كوباني
االسم الحقیقي :اسیا علي حسو
اسم االم :امینة
اسم االب :علي
مكان الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2011:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني 2014-10-16
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە927 :

اسیر زان( برخدان هزخ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905140034125926
االسم الحركي :برخدان هزخ
االسم الحقیقي :اسیر زان
اسم األم :بشرة
اسم األب :سلیم
مكان الوالدة :شرنخ
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-9:سري كانیة -تل عبدهللا
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە928 :

اصالن ولكان (روهات حیلولن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920081241127015
االسم الحركي  :روهات حیلولن
االسم الحقیقي  :اصالن ولكان
اسم االم  :عاديلة
اسم االب  :عصمت
محل وتاريخ الوالدة  :رحى
محل وتاريخ االنضمام 2013 :
محل وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە929 :

افا رش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915070346126760
االسم الحركي :افا رش
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-24
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە930 :

افدال مجوني( روبار بیكس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906151850126008
االسم الحركي  :روبار بیكس
االسم الحقیقي  :افدال مجوني
اسم األم  :امینة
اسم األب  :صادق
مكان الوالدة  :شرنخ
مكان وتاريخ االستشهاد  2014 – 10 – 6 :جزعة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە931 :

افدال موجوني( روبار بیكاس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908130353126177
االسم الحركي  :روبار بیكاس
االسم الحقیقي  :افدال موجوني
اسم االم  :امینة
اسم االب  :صادق
مكان الوالدة  :شرناخ
مكان وتاريخ االستشهاد  – 6 :تشرين االول 2014 -جزعة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە932 :

افین تاش دالن (آفريم امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920082037127019
االسم الحركي  :آفريم امد
االسم الحقیقي  :افین تاش دالن
اسم االم :زينب
اسم االب  :سلیمان
محل وتاريخ الوالدة  :امد -سیهان
محل وتاريخ االنضمام 2011 :
محل وتاربخ االستشهاد  :شنكال  -سنونى 204-8-14
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە933 :

اكر امد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914190235126752
االسم الحركي :اكر امد
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-10-23
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە934 :

اكر بوطان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914184658126743
االسم الحركي  :اكر بوطان
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-10-28 :كوباني
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە935 :

األن محمد( األن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917093532126896
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االسم الحركي  :األن
االسم الحقیقي  :األن محمد
اسم األم  :فخرية
اسم األب  :حسن
محل وتاريخ الوالدة  :تربیسبیه
تاريخ االنضمام 2014-5-1 :
محل وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-9-27
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە936 :

الف ترية
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915071056126766
االسم الحركي :الف ترية
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-17
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە937 :

ُ
كوزلر( شورش خنس)
الهام
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908131157126181
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االسم الحركي  :شورش خنس
االسم الحقیقي  :الهام كو ُزلر
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :ابراهیم
مكان الوالدة  :ارزوروم
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 – 4 – 17 :سري
كانیة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ارزروم
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە938 :

الهان داغهان( كورتاي كندال)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906145553125998
االسم الحركي  :كورتاي كندال
االسم الحقیقي  :الهان داغهان
اسم االم  :كول بیاز
اسم االب  :الهام
مكان الوالدة  :وان
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-4 :سري كانیه -قرية بديع
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە939 :

الیاس أحمد عزيز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201323119881
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1974
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە940 :

الیاس خضر صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201314119873
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1980
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە941 :

الیاس خلف صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201405119924
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1988
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خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە942 :

الیاس خلف علي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201524120000
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1950
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە943 :

الیاس مراد بسي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201709120115
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1973
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە944 :

امام جوهر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910031218126345
االسم والكنیة  :امام جوهر
اسم االم  :نورا
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :كوباني – قرية هوالقي
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە945 :

امد تیران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914172919126730
االسم الحركي :امد تیران
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني2014-10-31
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە946 :
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امرا اصالن( علي شیر ديرسم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910061115126427
االسم الحركي :علي شیر ديرسم
االسم الحقیقي :امرا اصالن
اسم االم :بیناز
اسم االب :دورسون
مكان الوالدة :اضنا
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-2-24 :كوباني –قرية جعدة
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە947 :

امیر انور (كینجو حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920082621127022
االسم الحركي  :كینجو حسكة
االسم الحقیقي  :امیر انور
اسم االم :راسیة
اسم االب  :فاخر
محل وتاريخ الوالدة  :هولیر -شقالوة
محل وتاريخ االنضمام 2013-2-1 :
محل وتاربخ االستشهاد  :شنكال  -سنونى 204-8-14
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
شقالوا
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە948 :

امیر قبادي (روجفان كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912064645126593
االسم الحركي :روجفان كوباني
االسم الحقیقي  :امیر قبادي
اسم االم  :كوبرا
اسم االب  :علي
مكان الوالدة :ايران مشهد
تاريخ االنضمام: 2014
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني  22كانون االول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە949 :

امیرة يوسف( بهار بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912071742126600
االسم الحركي  :بهار بوطان
االسم الحقیقي  :امیرة يوسف
اسم االم  :جمیلة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :كوباني – قرية تل غزال
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو – تل حمیس – قرية حسینیة – 1 – 4
 2014خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە950 :

امین اركندي (حسان بیاني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916102712126871
االسم الحركي  :حسان بیاني
االسم الحقیقي  :امین اركندي
اسم االم  :ايسة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة :سیرت
مكان وتاريخ االنضمام :بوطان2012
مكان وتاريخ االستشهاد: 1-10-2014
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سیرت
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە951 :

امین بشار سلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201708120114
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1977
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە952 :

امین صالح أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201435119953
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1969
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە953 :

امینة دينج( بیريتان كاب)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903122153125819
االسم الحركي  :بیريتان كاب
االسم الحقیقي  :امینة دينج
اسم االم  :سلطان
اسم االب  :داوود
مكان الوالدة  :اورفا
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-3 :سلوك  -قرية مشیرفة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
اورفا
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە954 :

امینة ريري( جیان جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909022410126246
االسم الحركي  :جیان جودي
االسم الحقیقي  :امینة ريري
اسم االم  :خانم
اسم االب  :بهروز
مكان الوالدة  :ماكو – روجهالت
مكان وتاريخ االستشهاد  10 :نیسان  2015قرية الخريطة
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماكو
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە955 :

امینة شمو (بهارين جیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920072501126994
االسم الحركي  :بهارين جیا
االسم الحقیقي  :امینة شمو
اسم االم  :سالم
اسم االب  :بهرام
مكان الوالدة وتاريخ النضمام :كركي لكي2013
مكان و تاريخ الشهادة  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە956 :

امینة يوسف( ساكینة منذر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912063600126588
االسم الحركي  :ساكینة منذر
االسم الحقیقي  :امینة يوسف
اسم االم  :خات خلیل
اسم االب  :مصطفى يوسف
مكان الوالدة  :حلب
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  28 :كانون االول  2014قطمة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە957 :

انور علي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914140912126676
االسم الحقیقي  :انور علي
اسم االم  :زهیدة
اسم االب :صبرى
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2014 :كوباني
تاريخ االستشهاد 29 :تشرين الثاني  2014كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە958 :

اوجالن اسماعیل( اوجالن كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903154013125842
االسم الحركي :اوجالن كوباني
االسم الحقیقي :اوجالن اسماعیل
اسم األم :فضیله
اسم األب :اسماعیل
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-6 :سلوك قرية جنتري
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە959 :

اوجالن مال خلیل( اوجالن كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909023357126249
االسم الحركي  :اوجالن كوباني
االسم الحقیقي  :اوجالن مال خلیل
اسم االم  :وحیدة
اسم االب  :خلیل
مكان الوالدة  :قرية حلنج – كوباني
تاريخ االنضمام : 2014
مكان وتاريخ االستشهاد  :نیسان الجاري  -كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە960 :

اورخان عزيز بشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201430119948
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە961 :

اورهان بوزو (حمزة بوزو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914170239126720
االسم الحركي :حمزة بوزو
االسم الحقیقي :اورهان بوزو
اسم االم :شاهده
اسم االب :رمضان
مكان والوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-10-22
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە962 :

اورهان تاكین (سرحد جوالمیر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920081424127016
االسم الحركي  :سرحد جوالمیر
االسم الحقیقي  :اورهان تاكین
اسم االم  :غربت
اسم االب  :فارس
محل وتاريخ الوالدة  :جوالمیر
محل وتاريخ االنضمام 2012 :
محل وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە963 :

اورهان سلیمان (اورهان كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919153251126975
االسم الحركي:اورهان كوباني
االسم الحقیقي:اورهان سلیمان
اسم األم :بسي
اسم ألب :بكري
مكان وتاريخ األستشهاد :جب الفرج 2012-09-16/
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە964 :

اورهان كارو( شرفان زرافك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906204153126032
االسم الحركي :شرفان زرافك
االسم الحقیقي :اورهان كارو
اسم األم :فريدة
اسم األب :عالء الدين
مكان الوالدة:كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-1-15:كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە965 :

اورهان معو( دجوار حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907202618126132
االسم الحركي  :دجوار حسكة
االسم الحقیقي  :اورهان معو
اسم االم  :بهیة
اسم االب  :عبد هللا
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  30 :نیسان  2015تل فیضة – تل تمر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە966 :

اوزال اتاك (جیا لیلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919151249126967
االسم الحركي  :جیا لیلو
االسم والنسب  :اوزال اتاك
اسم االم  :جاني
اسم االب  :كاظم
مكان الوالدة  :كافار
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ الشهادة  :قامشلو -قرية شرموخ 2014-9-16-
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە967 :

اوزان يلدز( فرات اندوق)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903120944125817
االسم الحركي  :فرات اندوق
االسم الحقیقي  :اوزان يلدز
اسم االم  :زوهرية
اسم االب  :بايرام
مكان الوالدة  :اسطنبول
مكان و تاريخ االستشهاد  2015-7-7 :كوباني  -قرية سرن
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە968 :

اوزكان يلدز( كامیران امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912062948126585
االسم الحركي  :كامیران امد
االسم الحقیقي  :اوزكان يلدز
اسم االم  :ندرا
اسم االب  :نظام الدين
مكان الوالدة  :آمد
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  22 :كانون االول  2014ابو قصايب
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە969 :

اوزكور جیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914141858126681
االسم الحركي  :اوزكور جیان
مكان وتاريخ االستشهاد  29 :تشرين الثاني 2014كوباني
خصائص السجل
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە970 :

اوزن بوزان( روجهات زيالن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907093552126087
اسم الحركي  :روجهات زيالن
االسم الحقیقي  :اوزن بوزان
اسم االم  :رسیمة
اسم االب  :حسین
مكان الوالدة  :وان -ادريش
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-16 :الحسكة –قرية تل هرمز
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە971 :

اوسو كجي صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201304119861
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1952
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە972 :

اوكوز سرحان( الكان ظافر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911130650126547
االسم الحركي  :الكان ظافر
االسم الحقیقي  :اوكوز سرحان
اسم االم  :عائشة
اسم االب  :انور
مكان الوالدة  :ماردين
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  28 :كانون االول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە973 :

اونور بوالت( جكدار باتمان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908230538126219
االسم الحركي  :جكدار باتمان
االسم الحقیقي  :اونور بوالت
اسم االم  :مهبت
اسم االب  :سلمان
مكان الوالدة  :اسطنبول
مكان وتاريخ االستشهاد  :تل تمر – قرية خريطة  9نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە974 :

اياد داود كجي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201258119853
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1986
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە975 :

ايدل اوسي( سرحد بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909234325126271
االسم الحركي  :سرحد بوطان
االسم الحقیقي  :ايدل اوسي
اسم االم  :بدعة
اسم االب  :محمد سلیم
مكان الوالدة  :رمیالن
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-4-3 :كركي لكي
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە976 :

ايدن ابراهیم غول (جكدار امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916111902126877
االسم الحركي  :جكدار امد
االسم الحقیقي  :ايدن ابراهیم غول
اسم االم  :سورية
اسم االب  :فايق
مكان الوالدة  :آمد
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني 2014-9-25
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە977 :

ايدن شین( اردم جراف)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903041926125782
االسم الحركي :اردم جراف
االسم الحقیقي :ايدن شین
اسم األم :عزيمة
اسم األب :عبد السالم
مكان الوالدة :سیرت  -اروح
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-15 :قرية مخارتین
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
سیرت
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە978 :

ايدن كوك( ديدار كابار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915083359126780
االسم الحركي :ديدار كابار
االسم الحقیقي :ايدن كوك
اسم االم :عیشة
اسم االب :عبدهلل الحكیم
مكان الوالدة :شرناخ
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-20
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە979 :

ايريش كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910042929126383
االسم الحركي :ايريش كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-2 :كوباني  -قرية جلبیه
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

519

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە980 :

ايسل انكین( كوالن هكاري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905140655125929
االسم الحركي :كوالن هكاري
االسم الحقیقي :ايسل انكین
اسم األم :عیشه
اسم األب :سید
مكان الوالدة :كول مرك
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-19 :سلوك
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە981 :

ايفان علي( باز روجآفا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910062242126432
االسم الحركي  :باز روجآفا
االسم الحقیقي  :ايفان علي
اسم االم  :كولبیر
اسم االب  :زكي
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  26 :شباط  2015تل حمیس – قرية
حصیوية
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە982 :

ايكان جنكیز( فرات ماردين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903185046125852
االسم الحقیقي  :فرات ماردين
االسم الحقیقي  :ايكان جنكیز
اسم االم  :تام جیهان
اسم االب  :محمد امین
مكان الوالدة  :وان -ارديش
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-27 :تل ابیض  -مشیرفة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە983 :

ايوب ارول (باهوز دمهات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907093121126085
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االسم الحركي  :باهوز دمهات
االسم الحقیقي  :ايوب ارول
اسم االم  :كولجین
اسم االب  :حسن
مكان الوالدة  :ماردين قوسر
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-15 :الحسكة –قرية رزاز
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە984 :

بابیر كثر حمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201555120034
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1971
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە985 :

باران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914184815126744
االسم الحركي  :باران
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مكان وتاريخ الوالدة  2014-10-28 :كوباني
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە986 :

باران اركیش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910060556126425
االسم الحركي :باران اركیش
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-1-14 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە987 :

باران ايكول( شیركو امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907093957126089
االسم الحركي  :شیركو امد
االسم الحقیقي  :باران ايكول
اسم االم  :مكیة
اسم االب  :محمد امین
مكان الوالدة  :امد
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-15 :الحسكة -قرية رزاز
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە988 :

باران كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914170015126719
االسم الحركي :باران كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني 2014-11-7
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە989 :

بارتیزان بسته
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910061702126430
االسم الحركي  :بارتیزان بسته
مكان وتاريخ االستشهاد  23 :شباط  2015قرية عاليا
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە990 :

بارش جنار (ازاد امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915091608126794
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االسم الحركي :ازاد امد
االسم الحقیقي :بارش جنار
اسم االم :رمزية
اسم االب :طاهیر
مكان الوالدة :امد
تاريخ االنضمام 2012:
وكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-17
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە991 :

بارق عزيز محمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201255119850
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2004
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە992 :

باز عكید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914184920126745
االسم الحركي  :باز عكید

525

مكان وتارخ االستشهاد  2014-10-28 :كوباني
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە993 :

باز كوباني( آرشین محمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912065347126595
االسم والكنیة :آرشین محمد
االسم الحركي  :باز كوباني
اسم األم  :فريحة
اسم األب  :مروان
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قرية فلسطین التابعة لجزعة 2014-12-21
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە994 :

باز لهینة
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914172954126731
االسم الحركي :باز لهینة
مكان وتاريخ الشهادة 2014-10-6:
خصائص السجل
الحزب:

YPG

526

القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە995 :

باسل العلي( آمد قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902120549125736
االسم الحركي :آمد قامشلو
االسم الحقیقي :باسل العلي
اسم األم :عمشة
اسم األب :محمد
مكان الوالدة :حاجیة كبیرة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-31 :الحسكة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە996 :

باسل خلیل( كادوز قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902120909125737
االسم الحركي :كادوز قامشلو
االسم الحقیقي :باسل خلیل
اسم األم :شیخة
اسم األب :عباس
مكان الوالدة :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-31 :الحسكة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە997 :

باسل خلیل (مظلوم دوغان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921102951127066
االسم الحركي  :مظلوم دوغان
االسم الحقیقي  :باسل خلیل
اسم األم  :جمیلة
اسم األب  :صبحي
مكان وتاريخ الوالدة  :كوباني قرية ألجخ
تاريخ االنضمام 2013 :
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني – قرية بوراز 30-تموز 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە998 :

باسل داوود (مظلوم قنديل)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914145246126695
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االسم الحركي  :مظلوم قنديل
االسم الحقیقي  :باسل داوود
االم  :حنیفة
االب  :يوسف
مكان الوالدة  :عفرين
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  19 :تشرين الثاني2014كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە999 :

باسل سلیمان( قنديل قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910035333126364
االسم الحركي  :قنديل قامشلو
االسم الحقیقي  :باسل سلیمان
اسم االم  :زكیة
اسم االب  :حواس
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :تل تمر  4آذار 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1000 :

باسل عزيز محمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201256119851
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2001
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1001 :

باسل عويد (دل برين بروسك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916033315126816
االسم الحركي :دل برين بروسك
االسم الحقیقي :باسل عويد
اسم األم :مريم
اسم األب:خلیل
مكان الوالدة :الحسكة
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة  :حسكة 2014-10-6
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1002 :

باسم قاسم عفدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201345119901
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2004
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1003 :

باسم قاسم علي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201649120091
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1972
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1004 :

باهوز يلدرم (كاني كارزان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916094024126856
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االسم الحركي :كاني كارزان
االسم الحقیقي :باهوز يلدرم
اسم االم :بالقیس
اسم االب :خالص
مكان الوالدة :بتلس
تاريخ االنضمام 2013:
مكانو تاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-1
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
بدلیس
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1005 :

باهوز يوسف( باهوز تل تمر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910055719126422
االسم الحركي :باهوز تل تمر
االسم الحقیقي :باهوز يوسف
اسم االم :جنار
اسم االب :دلدار
مكان الوالدة :تل تمر
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-2-23 :تل تمر -كیبس
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1006 :
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باوارسیبان (علي بوزان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828121245125605
االسم الحركي :باوارسیبان
االسم الحقیقي :علي بوزان
اسم األم :عدلة
اسم األب :عمر
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد -2014-09-16 :كوباني -مدرسة قرية سرزوري
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1007 :

باور كارزان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915071153126767
االسم الحركي :باور كارزان
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-22
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1008 :

بحري عبدو( برخدان كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909023557126251
االسم الحركي  :برخدان كوباني
االسم الحقیقي  :بحري عبدو
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اسم االم  :مدينة
اسم االب  :عبد الحنان
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2014 – 11 – 29 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1009 :

بدر الدين اكدنیز( اكین اينجا محمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906212930126044
االسم الحركي  :اكین اينجا محمد
االسم الحقیقي :بدر الدين اكدنیز
اسم االم  :صباحه
اسم االب :بايراالم
مكان الوالدة  :ادنا
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-25:سري كانیه – مبروكة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1010 :

بدران سیورك( اسماعیل باخش قوندو)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150903184253125849
االسم الحركي  :اسماعیل باخش قوندو
االسم الحقیقي  :بدران سیورك
اسم االم  :خنسى
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :سیورك
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-30 :تل ابیض  -مشیرفة
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1011 :

بدران كابار (يونس اجار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830195730125670
االسم الحركي :بدران كابار
االسم الحقیقي :يونس اجار
اسم األم :ياز كول
اسم األب :أبو بكر
مكان الوالدة :أكري  -باتنوس
مكان وتاريخ االستشهاد 2015 -8 -11 :سري كانیة  /مبروكة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1012 :

بدرخان كوركماز( زانا شورش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903032637125763
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االسم الحركي :زانا شورش
االسم الحقیقي :بدرخان كوركماز
اسم األم :فاطمة
اسم األب :سلیمان
مكان الوالدة :خزان بتلس
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-24 :بلدة صرين
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1013 :

برجس خلف مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201458119974
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1977
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1014 :

برخدان باتمان( الیاس اوكاي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828115155125603
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االسم الحركي :برخدان باتمان
االسم الحقیقي :الیاس اوكاي
اسم األم :حلیمه
اسم األب :محمد
مكان الوالدة :باتمان
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-9-16 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
باتمان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1015 :

بركات خلف مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201456119973
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1986
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1016 :

بركات عمو سلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201736120141
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
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1968
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1017 :

برهان مصطفى( جودي شفان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910052208126411
السم الحركي  :جودي شفان
االسم الحقیقي  :برهان مصطفى
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :نهاد
مكان الوالدة  :ماباتا – عفرين
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد 26 :شباط  2015قرية بغدك – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1018 :

بروار كانیوار كول اغسي (برا برور)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919154000126978
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االسم الحركي :برا برور
االسم الحقیقي :بروار كانیوار كول اغسي
اسم االم :زركة
اسم االب :شاهین
مكان الوالدة :كوباني -خراب كورت
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني -دكرمان2014-9-16
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1019 :

بريتان شیخ محمد( هیرا عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912063756126589
االسم الحركي  :هیرا عفرين
االسم الحقیقي  :بريتان شیخ محمد
اسم االم  :فاطمة شیخ عیسى
اسم االب  :عثمان شیخ عثمان
مكان الوالدة  :شیران میدانكي
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  28 :كانون االول  2014قطمة
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1020 :
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بسام صدام حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201227119820
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2004
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1021 :

بسمان الیاس صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201717120123
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1982
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1022 :

بسي مراد بسي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201627120068
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1976
خصائص السجل
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األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1023 :

بشار تحسین طه
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201400119919
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2001
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1024 :

بشار حولو علي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201756120162
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1957
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1025 :

بشار خلیل( مزكین سري كانیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906151605126007
االسم الحركي  :مزكین سري كانیة
االسم الحقیقي :بشار خلیل
اسم األم  :فوزية
اسم األب  :بدران
مكان الوالدة  :سري كانیة
مكان وتاريخ االستشهاد  2015- 6 – 6 :سري كانیه -قرية
عالیة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1026 :

بشمان تال (كارو سینى)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916101735126867
االسم الحركي  :كارو سینى
االسم الحقیقي  :بشمان تال
اسم االم  :شريفة
اسم االب  :صالح
مكان الوالدة  :سینى -مركز
مكان وتاريخ االنضمام  :كانديل 2011
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-10-1
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1027 :

بكر خلیل (بكر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920090044127033
االسم الحركي  :بكر
االسم الحقیقي  :بكر خلیل
اسم االم  :خانم
اسم االب  :محي الدين
محل وتاريخ الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2014 :
محل وتاريخ الشهادة  :كوباني كري زاغروس 2014-7-12
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1028 :

بلده ساكلم (آرين ديرسم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916104050126875
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االسم الحركي  :آرين ديرسم
االسم الحقیقي  :بلده ساكلم
اسم االم  :باكیة
اسم االب  :محمود
مكان الوالدة  :آمد
تاريخ االنضمام 2010 :
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-9-28-
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1029 :

بلن اديش( لهنك روجین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910014555126308
االسم الحركي :لهنك روجین
االسم الحقیقي :بلن اديش
اسم االم :زلیخة
اسم االب :راؤف
مكان الوالدة :شرنخ -قالبان
تاريخ االنضمام2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد 2013-12-28 :تل حمیس
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1030 :

بنازر سونمز( روكن سینو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906125554125973
االسم الحركي  :روكن سینو
االسم الحقیقي  :بنازر سونمز
اسم االم  :سمان
اسم االب  :نیازي
مكان الوالدة  :وان
مكان وتاريخ الشهادة  2015- 6- 6 :كوباني _ قرية بیر عبدو
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1031 :

بنكین شاويش( امد بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912070858126596
االسم الحركي  :امد بوطان
االسم الحقیقي  :بنكین شاويش
اسم االم  :سینم
اسم االب  :عثمان
مكان الوالدة  :ديريك  -بروج1993
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو – تل حمیس – 2014 - 1 – 4
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1032 :

بنیان النهار (شرفان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908123504126165
االسم الحركي :شرفان
االسم الحقیقي :بنیان النهار
اسم األم :عموشة
االسم األب :خضر
مكان الوالدة :تل احمد
تاريخ االنضمام2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد :سريه كانیه  25نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1033 :

بهار اك كوان( فدكار بیرا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904114850125895
االسم الحركي  :فدكار بیرا
االسم الحقیقي  :بهار اك كوان
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :كمال
مكان الوالدة  :لكدير
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-26 :كوباني -قرية شیخلر
خصائص السجل
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1034 :

بهجت ابراهیم( باور روجدم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914143705126690
االسم الحركي :باور روجدم
االسم الحقیقي :بهجت ابراهیم
اسم االم :فاطمة
اسم االب :علي
مكان الوالدة :تل تمر
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه 23تشرين الثاني 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1035 :

بوتان تاج الدين (لوند)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912062008126581
االسم الحركي  :لوند
االسم الحقیقي  :بوتان تاج الدين
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  22 :كانون االول  2014ابو قصايب
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1036 :

بوزان سلیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914141104126677
االسم الحقیقي  :بوزان سلیمان
اسم االم  :مهیبة
اسم االب  :مصطفى
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2013 :
تاريخ االستشهاد  29 :تشرين الثاني 2014كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1037 :

بوزان مسلم( عكید سرحد كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912080545126620
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االسم الحركي  :عكید سرحد كوباني
االسم الحقیقي  :بوزان مسلم
اسم االم  :كوثر
اسم االب  :ابراهیم
مكان الوالدة  :كوباني قرية متینة
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو تل حمیس قرية حسینیة - 1 – 4
2013
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1038 :

بوزان مسلم (عكید سرحد كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920090523127035
االسم الحركي  :عكید سرحد كوباني
االسم الحقیقي  :بوزان مسلم
اسم االم  :كوثر
اسم االب  :ابراهیم
مكان الوالدة  :كوباني قرية متینة
تاريخ االنتساب 2013 :
مكان وتاريخ الشهادة  :قامشلو -تل حمیس –قرية الحسینیة 2014-1-4
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1039 :

بوطان عفرين
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907095430126095
االسم الحركي  :بوطان عفرين
مكان وتاريخ االستشهاد  14 :أيار  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1040 :

بیار نصر الدين حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213348120596
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1041 :

بیان احمدي (اسر مريفان)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150914151407126705
االسم الحركي :اسر مريفان
االسم الحقیقي :بیان احمدي
اسم االم :فاطمة
اسم االب :محمود
مكان الوالدة :روژ هالت كردستان"مريفان"
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة :سري كانیه 15تشرين الثاني 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
مريوان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1042 :

بیان حمد( دستینا قنديل)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915083120126779
االسم الحركي :دستینا قنديل
االسم الحركي :بیان حمد
اسم االم :زينب
اسم االب :حمد خد اسماعیل
مكان الوالدة :جنوب كردستان
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-10-20
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1043 :

بیبون علي( جیجك ديرك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912055448126575
االسم الحركي  :جیجك ديرك
االسم الحقیقي  :بیبون علي
اسم االم  :نسیبة
اسم االب  :اسماعیل
مكان الوالدة  :ديرك
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني  27كانون االول 2014
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1044 :

بیت هللا اوزكا جكدار (جكو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906153828126017
االسم الحركي  :جكدار (جكو) سري كانیة
االسم الحقیقي  :بیت هللا اوزكان
اسم االم  :عديله
اسم االب  :مصطفى
مكان وتاريخ الشهادة  :سري كانیة  -ام الدبس 2015 -6 -3
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1045 :
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بیر عكید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908224657126210
االسم الحركي  :بیر عكید
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-10-25 :كوباني
خصائص السجل
👨رجال

الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1046 :

بیرق علي عباس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201407119925
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1996
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1047 :

بیرهات دجوار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910005855126286
االسم الحركي  :بیرهات دجوار
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني قرية مشته النور 2014-10-5
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:

👨رجال
YPG
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القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1048 :

بیرو جودي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915070627126762
االسم الحركي :بیرو جودي
مكان وتاريخ الشهادة :كوباي 2014-10-24
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1049 :

بیريتان اتاالي( ايلم برمال عكید)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903184753125851
االسم الحركي  :ايلم برمال عكید
االسم الحقیقي  :بیريتان اتاالي
اسم االم  :حمیدة
اسم االب  :مصطفى
مكان الوالدة  :باطمان
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-27 :تل ابیض  -مشیرفة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
باتمان
احد ضحایا ارهایی الداعش

554

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1050 :

بیريتان اخین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910051204126407
االسم الحركي :بیريتان اخین
مكان وتاريخ االستشهاد 2015 -2-26 :كوباني -قرية بغديك
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1051 :

بیريفان حسن( دجلة جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908223721126208
االسم الحركي  :دجلة جودي
االسم الحقیقي  :بیريفان حسن
اسم االم  :عويش
اسم االب  :حسن
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  16:نیسان  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1052 :

بیريفان حسن (دجلة كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914163901126712
االسم الحركي :دجلة كوباني
االسم الحقیقي :بیريفان حسن
اسم االم :عويش
اسم االب :حسن
مكان الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 30تشرين االول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1053 :

بیمان علي (بیمان علي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917105154126924
االسم الحركي :بیمان علي ,عضو المجلس العسكري لوحدات حماية
الشعب والمرأة
االسم الحقیقي :بیمان علي
اسم االم :بهیة
اسم االب :نواف
مكان الوالدة :عامودة
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الشهادة :سري كانیه -مبروكة 2014-9-22
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:

👩نساء
YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
آمودا
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1054 :

بیمان محمود (زيالن ارارات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927110200127177
االسم الحركي  :زيالن ارارات
االسم الحقیقي  :بیمان محمود
اسم االب  :ممدوح
اسم االم  :سعیدة
محل وتاريخ الوالدة  :قرية قراموغ
تاريخ االنضمام 2013-5-28 :
تاريخ االستشهاد  :كوباني قرية عفدكي 2014-7-8
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1055 :

تاريك تورسون( روج هات كردستان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915084842126785
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االسم الحركي :روج هات كردستان
االسم الحقیقي :تاريك تورسون
اسم االم :أمینة
اسم االب :سوكرو
مكان الوالدة :كفر
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-21
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1056 :

تاالت ايلهان( زنار بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909234944126274
االسم الحركي  :زنار بوطان
االسم الحقیقي  :تاالت ايلهان
اسم االم  :مقبولة
اسم االب  :عبد هللا معصوم
مكان الوالدة  :سیرت
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-12-7 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سیرت
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1057 :

تانجو اسین (زندان سربست)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150916032040126811
االسم الحركي  :زندان سربست
االسم الحقیقي  :تانجو اسین
اسم األم  :بهار
اسم األب  :عبداللطیف
مكان الوالدة  :موش
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد2014 – 10 – 15 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
موش
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1058 :

تانسو كوركماز( ديرسم رونیا غفر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906135057125986
االسم الحركي  :ديرسم رونیا غفر
االسم الحقیقي  :تانسو كوركماز
اسم األم  :فاطمة
اسم األب  :حسن
مكان الوالدة  :حسكة
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 – 6 – 5 :الحسكة  /جبل كزوان
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1059 :

تايفون كايكسز( حسن كفرجك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907103005126108
االسم الحركي  :حسن كفرجك
االسم الحقیقي  :تايفون كايكسز
اسم االم  :عزيزة
اسم االب  :ابراهیم
مكان الوالدة  :نسیبین
مكان وتاريخ االستشهاد  12 :أيار  2015سري كانیة –
عالیة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
نصیبین
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1060 :

تحسین باكرنجي (جكدار هلقیس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928095501127201
االسم الحركي :جكدار هلقیس
االسم الحقیقي :تحسین باكرنجي
اسم األم :يلدز
اسم األب :فخرالدين
مكان الوالدة :باتمان
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
باتمان
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1061 :

ترفا جوفو( تكوشین ديرسم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905143144125937
االسم الحركي :تكوشین ديرسم
االسم الحقیقي :ترفا جوفو
اسم األم :شكرية
اسم األب :رمضان
مكان الوالدة :ماردين
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-7 :سري كانیة – تل محیسنة غربي
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1062 :

تكوشر فراز (محمد أكیوز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901174851125719
االسم الحركي :تكوشر فراز
االسم الحقیقي :محمد أكیوز
اسم األم :مهبت
اسم األب :فضلي
مكان الوالدة :أمد
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7- 29 :بلدة صرين
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1063 :

تكوشین زيالن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914142114126682
االسم الحركي  :تكوشین زيالن
مكان وتاريخ االستشهاد  29 :تشرين الثاني  2014كوباني
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1064 :

توركوت جیف جي( جكدار شرفان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906133428125983
االسم الحركي  :جكدار شرفان
االسم الحقیقي  :توركوت جیف جي
اسم األم  :آيكول
اسم األب  :مصطفى
مكان الوالدة  :وان  /جالديران
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 -6 – 6 :كوباني  /قرية بیر عبدو
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1065 :

توفة عیسى( نوروز زردشت)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910011834126292
االسم الحركي :نوروز زردشت
االسم الحقیقي :توفة عیسى
اسم االم  :روشیه
اسم االب :احمد
مكان الوالدة :عفرين
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-22 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1066 :

تولجین باكار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914172028126725
االسم الحركي :تولجین باكار
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-5
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1067 :

تونجي ياكوت (سیاسف ايمرالي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915092559126797
االسم الحركي :سیاسف ايمرالي
االسم الحقیقي :تونجي ياكوت
اسم االم :امینة
اسم االب :حنفي
مكان الوالدة :وان
تاريخ االنضمام 2012:
وكان وتاريخ الشهادة 2014-10-18:
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1068 :

تیفور كاراي( هوكر جفیان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905142153125934
االسم الحركي  :هوكر جفیان
االسم الحقیقي  :تیفور كاراي
اسم االم  :عبیدة
اسم االب  :تايهان
مكان الوالدة  :كفر
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-4-6 :في المشفى الشام
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1069 :

جابر شاكر محمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201253119847
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1996
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1070 :

جاسم بابیر كثر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201557120036
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2000
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1071 :
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جاسو أحمد جاسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201726120132
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1980
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1072 :

جاندا عثمان( اهین قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903152135125836
االسم الحركي :اهین قامشلو
االسم الحقیقي :جاندا عثمان
اسم األم :فاطمة
اسم األب :كیفو
مكان الوالدة :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-7:كوباني  -قرية مخارتین
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1073 :

جاندار احمد( بلدا آري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910071440126454
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االسم الحركي  :بلدا آري
االسم الحقیقي  :جاندار احمد
اسم االم  :فريدة
اسم االب  :عزالدين
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  17 :شباط  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1074 :

جانسو يلدز ٠كوكسو شیار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916102226126869
االسم الحركي  :كوكسو شیار
االسم الحقیقي  :جانسو يلدز
اسم االم  :بريزادا
اسم االب  :كمال
مكان الوالدة  :موش
مكان وتاريخ االنضمام  :امد 2014
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني 2014-9-24
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
موش
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1075 :

جاهد جابان( برخدان بستا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903034604125771
االسم الحركي :برخدان بستا
االسم الحقیقي :جاهد جابان
اسم األم :قمري
اسم األب :عبد الرحمن
مكان الوالدة :شرنخ
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-10 :حسكة -فیالت الحمر
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1076 :

جاهد مراد( جاهد قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903042210125783
االسم الحركي  :جاهد قامشلو
االسم الحقیقي  :جاهد مراد
اسم االم  :غالیة
اسم االب  :محمد سلیم
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-21 :رمیالن
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1077 :

جبكیز خان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916103303126873
االسم الحركي  :جبكیز خان
اسم االب :محمد
اسم االم :هاللة
تاريخ الوالدة  :برخ بوتان
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوربیحكار 2014-09-26
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1078 :

جتین دورموش (تیريج كلي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916102506126870
االسم الحركي  :تیريج كلي
االسم الحقیقي  :جتین دورموش
اسم االم  :توركان
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :فران سهیر
مكان وتاريخ االنضمام  :مینازا 2014
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني 2014-9-20
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1079 :

جفات دنجر( ايريش جول مرك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902122339125740
االسم الحركي :ايريش جول مرك
االسم الحقیقي :جفات دنجر
اسم األم :هامايل
اسم األب :حاجي
مكان الوالدة :هكاري
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-16 :كري سبي  -قرية شكیرو
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حکاري
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1080 :

جكدار مسلم( بیشنك كردستان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914150421126701
االسم الحركي :بیشنك كردستان
االسم الحقیقي :جكدار مسلم
اسم االم :مريم
اسم االب :علي
مكان الوالدة :عفرين
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 14تشرين االول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1081 :

جالل اوغمان (سیبان جیاغر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907200012126125
االسم الحرکي  :سیبان جیاغر
االسم الحقیقي  :جالل اوغمان
اسم االم  :میديا
اسم االب  :برهان
مکان الوالدة  :بتلیس
تاريخ االنضمام: 2014
مکان وتاريخ االستشهاد  30 :نیسان  2015تل جدايل – تل تمر
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
بدلیس
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1082 :

جالل خیرو عمر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201418119935
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1992
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1083 :

جالل شفان عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201731120137
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1979
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1084 :

جلو مراد بسي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201629120070
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1975
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1085 :

جمال (جمال)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919145204126960
االسم الحركي :جمال
االسم الحقیقي :جمال
اسم األم :اسلم
اسم األب :قادر بارين
تاريخ االستشهاد :جلبیة 2014-9-18
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1086 :

جمال حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914183359126738
االسم الحقیقي :جمال حسن
اسم االم :هادال
اسم االب :جوما
مكان الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-30
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1087 :

جمال خضر كثر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201620120061
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1976
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1088 :

جمال عفرين
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910034840126360
االسم الحركي :جمال عفرين
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-6 :كوباني -قرية جلبیة -مقلعة
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1089 :

جمال علي خشمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201511119989
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1983
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان
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الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1090 :

جمال عیسى قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201639120080
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1972
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1091 :

جمال محمد( جكرخوين كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903120434125815
االسم الحركي  :جكرخوين كوباني
االسم الحقیقي  :جمال محمد
اسم االم  :فاطمة كولي
اسم االب  :مصطفى
مكان الوالدة  :كوباني  -قرية كربنوبي
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-10-3 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1092 :

جمال محو (شرفان كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914170820126721
االسم الحركي :شرفان كوباني
االسم الحقیقي :جمال محو
اسم االم :بیايذ
اسم االب :حسن
مكان الوالدة  :كوباني -بیاضة
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني 2014-11-1
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1093 :

جمران فرهنك (يشار اورمیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911130923126548
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االسم الحركي  :يشار اورمیة
االسم الحقیقي  :جمران فرهنك
اسم االم  :مهناز
اسم االب  :ادريس
مكان الوالدة  :اورمیة
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :تربسبیة قرية حدادة  30كانون الثاني 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1094 :

جمعة بشار (جمعة بوتانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928100224127202
االسم الحركي :جمعة بوطان
االسم الحقیقي :جمعة بشار
اسم األم :حمیدة
اسم األب :عبدالمجید
مكان الوالدة :حلب
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1095 :
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جمعة سلیمان (شیار منذر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920083141127024
االسم الحركي :شیار منذر
االسم الحقیقي :جمعة سلیمان
اسم االب :حسین
اسم االم :وفاء
محل وتاريخ الوالدة :قرية كفر سفرة -عفرين
تاريخ االنضمام2012:
تاريخ االستشهاد 2014-8-11 :شرقي مقاطعة كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1096 :

جمعة علي کارتال (علي جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903114650125809
االسم الحرکي :علي جودي
االسم الحقیقي :جمعة علي کارتال
اسم األم :حبیبة
اسم األب :مصطفی
مکان الوالدة :سم سور
مکان وتاريخ االستشهاد - 2015-7-14:کبن ربن
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1097 :
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جمهور توران( ايريش جولمرك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903035919125775
االسم الحركي :ايريش جولمرك
االسم الحقیقي :جمهور توران
اسم األم :فاطمة
اسم األب :علي
مكان الوالدة :جولمرك
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-10 :حسكة -فیالت الحمر
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1098 :

جمیل انجو( حیدر كوي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903191943125862
االسم الحركي :حیدر كوي
االسم الحقیقي :جمیل انجو
اسم األم :فريدة
اسم األب :احمد
مكان الوالدة :بوطان -اولدر
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-30 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
جزيرة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1099 :

جمیلة محمد( ملسى كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912080030126618
االسم الحركي  :ملسى كوباني
االسم الحقیقي  :جمیلة محمد
اسم االم  :هدلة
اسم االب  :مامد
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو تل حمیس قرية حسینیة 2013-1-4
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1100 :

جهاد كمال خضر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201523119999
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1986
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1101 :
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جهاد يوسف مطو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201749120153
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1075
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1102 :

جوان ابراهیم( مظلوم قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910041640126375
االسم الحركي  :مظلوم قامشلو
االسم الحقیقي  :جوان ابراهیم
اسم االم  :صباح
اسم االب  :محمد امین
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  5 :آذار  2015خط تل حمیس و تل براك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1103 :

جوان جالل أحمد( صادق كوباني)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150905151114125946
االسم الحركي :صادق كوباني
االسم الحقیقي:جوان جالل أحمد
اسم األم :صبیحة نعسان
اسم األب :جالل
مكان الوالدة :كوباني  -قرية قاسمیة
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني  -قرية قاسمیة 2014-11-12 -
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1104 :

جوان رجب( لوند)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906114502125971
االسم الحركي :لوند
االسم الحقیقي :جوان رجب
اسم األم :عدلة
اسم األب :عصام
مكان الوالدة :قامشلو
مكان تاريخ الشهادة2015-6-13 :
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1105 :

جوان ساريا( فدكار ديريك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909234510126272
االسم الحركي  :فدكار ديريك
االسم الحقیقي  :جوان ساريا
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :جبرائیل
مكان الوالدة  :ماردين
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-3-8 :تل تمر
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1106 :

جوان عثمان( جودي سوسك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910071931126456
االسم الحركي  :جودي سوسك
االسم الحقیقي  :جوان عثمان
اسم االم  :عالیة
اسم االب  :علي
مكان الوالدة  :قرية كیكان – كوباني
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2014 – 12 – 9 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1107 :

جوان عمر داوود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213348120597
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1108 :

جوان محمد صالح بدر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213349120598
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1109 :

جودي حسن( غمكین جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920075145127006

584

االسم الحركي  :غمكین جودي
االسم الحقیقي  :جودي حسن
األم  :عزيزه
األب  :عبدهللا
مكان الوالدة  :ديريك
مكان وتاريخ االنضمام  :ديريك2012
مكان وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-8-22
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1110 :

جودي سري كانیه
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920090750127036
في االشتباكات التي حصلت منذ ايام في ربیعة وجبال شنكال وسنونى
والمقاومة التي ابدتها وحدات حماية الشعب ببطولة وبسالة .التحق
المقاتل جودي سري كانیه قافلة الشهداء .بعد ان سطر بفدائیته اروع
مالحم عشق الحرية والكرامة
سجل الشهید هو
االسم  :جودي سري كانیه
تاريخ ومكان االنضمام  2012:سري كانیه
مكان وتاريخ الشهادة  :ربیعة 2014-8-8
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1111 :

جودي كوباني
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150914142520126685
االسم الحركي :جودي كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 27تشرين الثاني 2014
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1112 :

جوهر حسن (عادل عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920075932127010
االسم الحركي  :عادل عفرين
االسم الحقیقي  :جوهر حسن
اسم االم  :زينب
اسم االب  :محمد
محل وتاريخ الوالدة  :عفرين
محل وتاريخ االنضمام  :ديريك 2011
محل وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1113 :

جوهر سلیمان (فرهاد كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917104403126920
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االسم الحركي  :فرهاد كوباني
ااسم والنسبة  :جوهر سلیمان
اسم األم  :عويش
اسم األب  :محمود
مكان الوالدة :كوباني
تاريخ األنضمام 2011 :
مكان وتاريخ األستشهاد  :سري كانیه -دهماء 2014-9-23
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1114 :

جیا بلند
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927101633127163
االسم الحركي  :جیا بلند
تاريخ االنضمام 2013:
تاريخ ومكان االستشهاد  :تل تمر2014-7-14 -
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1115 :

جیان اكول( روهات جارجال)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902122928125742
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االسم الحركي :روهات جارجال
االسم الحقیقي :جیان اكول
اسم األم :بنفش
اسم األب :سنار
مكان الوالدة :كفر
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-26 :قرية تل خنزي
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حکاري
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1116 :

جیان خلو( فیان جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910063751126438
االسم الحركي  :فیان جودي
االسم الحقیقي  :جیان خلو
اسم االم  :شمسة
اسم االب  :محمود
مكان الوالدة  :تل احمد
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  23 :شباط  2015تل تمر – غیبش
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1117 :
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جیان ديريك
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910013248126300
االسم الحركي :جیان ديريك
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-20 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1118 :

جیفارا حسن( جیا عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903193100125864
االسم الحركي :جیا عفرين
االسم الحقیقي :جیفارا حسن
اسم األم :حنیفة
اسم األب :حسن
مكان الوالدة :عفرين
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-18 :سري كانیة  -طويل شواخ
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1119 :

جیكر خون شیخ حسن (هوكر كردة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916115038126887
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االسم الحركي  :هوكر كردة
االسم الحقیقي :جیكر خون شیخ حسن
اسم االم  :عزت
اسم االب  :امینة
مكان الوالدة  :كوباني -قرية كردة
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -قرية علي شار 2014-9-26
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1120 :

جیكر خوين جمال( جیكر قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910040702126370
االسم الحركي  :جیكر قامشلو
االسم الحقیقي  :جیكر خوين جمال
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :حسین
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  5 :آذار  2015خط بلدة تل براك تل حمیس
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1121 :

جین خرباسان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920072708126995
االسم الحركي  :جین خرباسان
مكان وتاريخ الشهادة  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1122 :

جیندار دلیلة
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912082504126628
االسم الحركي  :جیندار دلیلة
مكان وتاريخ االستشهاد 2014 – 12 – 2 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1123 :

جیهان دنیز( شیرفان باراست)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904114514125893
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االسم الحركي  :شیرفان باراست
االسم الحقیقي  :جیهان دنیز
اسم االم  :قدرت
اسم االب  :ملحم
مكان الوالدة  :جولمیرك
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-26 :كوباني -قرية شیخلر
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حکاري
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1124 :

جیهان دومان( حقي شادي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908133636126191
االسم الحركي  :حقي شادي
االسم الحقیقي  :جیهان دومان
اسم االم  :الماست
اسم االب  :محمد عیسى
مكان الوالدة  :ارزوروم – خنس
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  18 :نیسان  2015تل الشهید سیدار – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ارزروم
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1125 :

جیهان شیخ هم (سما دريا مظلوم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917094740126901
االسم الحركي  :سما دريا مظلوم
االسم الحقیقي  :جیهان شیخ هم
اسم االم  :صديقة
اسم االب  :حسن
محل وتاريخ الوالدة  :شام
محل وتاريخ االنضمام  :شام
محل وتاريخ االستشهاد  :سري كانیه  -مبروكة 2014-9-22
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1126 :

جیهان عباس( امارة ديرسم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920073939127000
االسم الحركي  :امارة ديرسم
االسم الحقیقي  :جیهان عباس
اسم االم  :امینة
اسم االب  :مراد
مكان الوالدة والنضمام  :كوباني 2012
مكان وتاريخ الشهادة  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1127 :

جیهان هورو( سورخین کوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904110127125872
االسم الحرکي  :سورخین کوباني
االسم الحقیقي  :جیهان هورو
اسم االم  :عايشة
اسم االب  :هورو
مکان الوالدة  :ياراماز
مکان وتاريخ االستشهاد  2015-6-25 :کوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1128 :

حاجم جزاع كلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201612120052
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1964
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1129 :

حاجي سلیمان( جودي ديريك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910050024126402
االسم الحركي :جودي ديريك
االسم الحقیقي :حاجي سلیمان
اسم االم :منتهى
اسم االب :احمد
مكان الوالدة :ديريك
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-2 :تل براك – قرية خزيال
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1130 :

حازم قاسم علي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201646120088
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1979
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1131 :

حامد سعید سلیمان أمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201317119876
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من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1996
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1132 :

حاوي خلف قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201238119831
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1956
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1133 :

حجي بشار سلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201705120110
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1952
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1134 :

حجي حسین سیدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201507119984
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1937
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1135 :

حجي حسین عزيز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201459119975
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1978
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1136 :

حجي خديدة خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201529120004
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1952
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1137 :

حجي میرزو (بوطان يلماز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921101812127063
االسم الحركي  :بوطان يلماز
االسم الحقیقي  :حجي میرزو
اسم االب  :خلیل
اسم األم  :كولة
محل وتاريخ الوالدة  :تل ابیض
تاريخ االنضمام 2013-6- 6:
تاريخ االستشهاد  2014-7-30 :كرى زاغروس -عملیة
فدائیة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1138 :

حسام الدين اكنجي (باهوز هاتران)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916032711126814
االسم الحركي :باهوز هاتران
االسم الحقیقي  :حسام الدين اكنجي
اسم األم  :ثريا
اسم األب :نظم الدين
مكان الوالدة :سیرت
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014 - 10 – 15
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سیرت
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1139 :

حسن أحمد كارس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201542120021
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1982
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1140 :

حسن ابراهیم( فارس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912061557126579
االسم الحركي  :فارس
االسم الحقیقي  :حسن ابراهیم
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :صبري
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :ابو قصايب  22كانون االول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1141 :

حسن ابراهیم (خونريج قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914150035126699
االسم الحركي :خونريج قامشلو
االسم الحقیقي :حسن ابراهیم
اسم االم :امینة
اسم االب :عزيز
مكان الوالدة :قامشلو
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 14تشرين االول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1142 :

حسن احمد عزيز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201500119976
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1957
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1143 :

حسن اورال( نسیم باكوك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905141253125931
االسم الحركي  :نسیم باكوك
االسم الحقیقي  :حسن اورال
اسم االم  :زكیة
اسم االب  :محمود
مكان الوالدة  :ماردين -كاربوران
مكان وتاريخ االستشهاد  2013-12-28 :قامشلو -تل حمیس
المقاومة العظیمة التي تبديها وحداتنا في مقاطعة الجزيرة سطرت اروع
البطوالت ضد عدو االنسانیة,
ونقشت اسمها في التاريخ  ،والفضل االكبر في هذه المقاومة يعود الى
الشهداء الذين ضحوا بدمائهم من اجل حرية وكرامة الشعب.
في مقاومة وحداتنا في بلدة تل حمیس في  2013استشهد المقاتل
نسیم باكوك بعدما ابدى اروع البطوالت  ،نحن كوحدات حماية الشعب
ووحدات حماية المرأة نعاهد بالسیر على درب وخطى الشهداء حتى
الرمق االخیر من دمائنا ونتقدم بأحر التعازي لجمیع عوائل الشهداء
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وخاصة عائلة شهید نسیم.
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1144 :

حسن بشار خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201216119809
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1988
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1145 :

حسن بوزان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910031659126347
االسم والكنیة  :حسن بوزان
اسم االم  :شمسة
اسم االب  :صالح
مكان الوالدة  :كوباني – قرية هوالقي
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان
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الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1146 :

حسن حسن (روج عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916113923126885
االسم الحركي  :روج عفرين
االسم الحقیقي  :حسن حسن
اسم االم  :فاطمة
اسم االب :علي
مكان الوالدة  :باب قبیسین
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -قرية قمجة 2014-9-22
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1147 :

حسن خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213350120599
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
األقلیم:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

️غرب کردستان
کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1148 :

حسن خلیل( نورس كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904113240125888
االسم الحركي  :نورس كوباني
االسم الحقیقي  :حسن خلیل
اسم االم  :صبیحة
اسم االب  :ايوب
مكان الوالدة  :كوباني -قرية بغدك
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-25 :كوباني -مجبال كازي
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1149 :

حسن دورماز (باكیر برمال)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920080131127011
االسم الحركي  :باكیر برمال
االسم الحقیقي  :حسن دورماز
اسم االم  :مدينة
اسم االب  :محمود
محل وتاريخ الوالدة  :ماردين
محل وتاريخ االنضمام  :ماردين 2014
محل وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال
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الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1150 :

حسن شفان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908224729126211
االسم الحركي  :حسن شفان
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-11-9 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1151 :

حسن شفان 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914151150126704
االسم الحركي :حسن شفان
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 15تشرين االول 2014
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1152 :
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حسن شمو خضر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201450119969
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1969
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1153 :

حسن شیخو( أواز عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916091633126847
االسم الحركي  :أواز عفرين
االسم الحقیقي  :حسن شیخو
اسم األم  :شمسة
اسم األب  :محمد
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2013-12-12:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني -دونغز 2014-9-22
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1154 :

حسن عزيز رمضان (عضو اللجنة المنطقیة لـ)PDK-S
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213351120600
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1155 :

حسن عزيز صالح محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213352120601
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1156 :

حسن علي صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201757120164
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1983
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1157 :

حسن عمي صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201515119993
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1967
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1158 :

حسن محمود( شورش قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908130557126178
االسم الحركي  :شورش قامشلو
االسم الحقیقي  :حسن محمود
اسم االم  :صالحة
اسم االب  :محمود
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد  20 :نیسان  2015كوباني – قرية سبتا عربان
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1159 :

حسن مصطفى( ريزان توركمن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907105941126114
االسم الحركي  :ريزان توركمن
االسم الحقیقي  :حسن مصطفى
اسم االم  :حمیدة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :حلب
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-8 :الحسكة – قرية عشرى
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1160 :

حسون حولو علو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201751120157
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1953
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1161 :

حسین توتومان( كابار ديرسم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906232257126054
االسم الحركي  :كابار ديرسم
االسم الحقیقي  :حسین توتومان
اسم االم  :بسیمه
اسم االب  :مظلوم
مكان وتاريخ االستشهاد  :تل تمر – قرية تل طلعه 2015-5-20
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1162 :

حسین حسن سیدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201505119981
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1964
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1163 :

حسین خلف قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201236119829
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1950
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1164 :

حسین خلیل( مظلوم دوغان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910061333126428
االسم الحركي :مظلوم دوغان
االسم الحقیقي :حسین خلیل
اسم االم :سعیدة
اسم االب :حنیف
مكان الوالدة :كانیا كوردا
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-2-25 :كوباني –قرية
بیاضیة
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1165 :

حسین دونر( سیدار سیبان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906135620125988
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االسم الحركي  :سیدار سیبان
االسم الحقیقي  :حسین دونر
اسم األم  :هجرت
اسم األب  :يوسف
مكان الوالدة  :اسطنبول
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 – 6 – 5 :الحسكة  /جبل كزوان
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1166 :

حسین سعید( ابو زمن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907201743126129
االسم الحركي  :ابو زمن
االسم الحقیقي  :حسین سعید
اسم االم :تركیة
اسم االب  :حمود
مكان الوالدة  :حسكة – قرية بشوكة
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  30 :نیسان  2015قرية تل مجدل
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1167 :
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حسین عباس (مالك روج)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916033516126817
االسم الحركي :مالك روج
االسم الحقیقي :حسین عباس
اسم األم :خالدة
اسم األب:ملول
مكان الوالدة :الحسكة
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة  :حسكة 2014-10-6
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1168 :

حسین عبدهلل( حسین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908124219126168
االسم الحركي  :حسین
االسم الحقیقي  :حسین عبدهلل
اسم االم  :لیلى
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :ديرك
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :رمیالن  21نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1169 :

حسین عبدي (جكجین كوجر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906235239126065
االسم الحركي  :جكجین كوجر
االسم الحقیقي  :حسین عبدي
اسم االم  :مورشیدا
اسم االب  :عبدالجلیل
مكان الوالدة  :ديريك
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-20 :جبل كزوان
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1170 :

حسین كوكالب( رستم جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903124928125829
االسم الحركي  :رستم جودي
االسم الحقیقي  :حسین كوكالب
اسم االم  :لیلى
اسم االب  :صالح
مكان الوالدة  :شرنخ  -جزير
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-6 :صوامع عالیة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1171 :

حسین محمد جدوع( دلیار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908233757126227
االسم الحركي  :دلیار
االسم الحقیقي  :حسین محمد جدوع
اسم االم  :فوزة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2015 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قرية خريطة – تل تمر  9نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1172 :

حسین محمد محمد (اواز خبات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917102232126913
اسم الحركي  :اواز خبات
اسم الحقیقي  :حسین محمد محمد
اسم األم  :شمسة
اسم األب  :محمد
مكان الوالدة  :كوباني
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -دوكل 2014-9-22
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال
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الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1173 :

حفیظة موتلو( بسه آمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908230248126218
االسم الحركي  :بسه آمد
االسم الحقیقي  :حفیظة موتلو
اسم االم  :آسیا
اسم االب  :حسین
مكان الوالدة  :آمد
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :تل تمر – قرية خريطة  9نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1174 :

حقي عامودا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902115019125731
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االسم الحركي :حقي عامودا
االسم الحقیقي :صالح الدين بیجو
اسم األم :سادرا
اسم األب :محمد
مكان الوالدة :عامودا
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-8-2 :سري كانیه  -قرية جفر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
آمودا
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1175 :

حكمت ابراهیم (جوان تل ابیض)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916113449126883
االسم الحركي  :جوان تل ابیض
االسم الحقیقي  :حكمت ابراهیم
اسم االم  :كوزال
اسم االب :كريم
مكان الوالدة  :كوباني -قرية صالوك
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني 2014-9-24
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1176 :

حكمت محمود جلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201753120159
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1988
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1177 :

حكیم خديدة قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201606120046
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1992
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1178 :

حماد شهاب أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201727120133
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2000
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خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1179 :

حمدي أمین خديدة
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201535120011
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1990
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1180 :

حمزة حسن( حمزة كري سبي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910024637126332
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االسم الحركي  :حمزة كري سبي
االسم الحقیقي  :حمزة حسن
اسم االم  :فريدة
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :كري سبي – كوباني
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  8 :آذار  2015قرية خويدانك التابعة لمقاطعة
كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1181 :

حمزة دمر( دوران روني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902122606125741
االسم الحركي :دوران روني
االسم الحقیقي :حمزة دمر
اسم األم :سحر
اسم األب :قطب الدين
مكان الوالدة :موش
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-16 :سري كاني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
موش
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1182 :

حمزة سیدو (رودي عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917101517126910
االسم الحركي  :رودي عفرين
االسم الحقیقي  :حمزة سیدو
اسم االم  :نصیبة بالل
اسم االب :محمد
مكان الوالدة  :عفرين
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني 2014-9-16-
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1183 :

حمزة علي( دجوار روج افا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906134736125985
االسم الحركي  :دجوار روج افا
االسم الحقیقي  :حمزة علي
اسم األم  :صباح
اسم األب  :عبد العزيز
مكان الوالدة  :حسكة
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 – 6 – 5 :الحسكة  /جبل كزوان
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1184 :

حمزة محمد (خبات جمجلك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917094328126899
االسم الحركي  :خبات جمجلك
االسم الحقیقي  :حمزة محمد
اسم األم  :فهیمة
اسم األب  :حبش
محل وتاريخ الوالدة  :ديريك
محل وتاريخ االنضمام 2014 :
محل وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-9-27
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1185 :

حمود يوسف سلیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201441119960
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1991
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1186 :

حمودة شكري (جیا كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914163350126711
االسم الحركي :جیا كوباني
االسم الحقیقي :حمودة شكري
اسم االم :امینة
اسم االب :شكري
مكان الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة 1:تشرين االول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1187 :

حمید بوركانلو مادلو( جاف رش ماكو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910013521126302
االسم الحركي :جاف رش ماكو
االسم الحقیقي :حمید بوركانلو مادلو
اسم االم  :زوبیدة
اسم االب :محمد عزيز
مكان الوالدة :ماكو
تاريخ االنضمام2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-15 :الهول –قرية
خزيال
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال
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الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماكو
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1188 :

حمید دخیل بشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201208119799
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1998
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1189 :

حمید هافند خشمان رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201605120044
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1993
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1190 :

حنیفة عبدو( روهیف جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920073553126998
االسم الحركي  :روهیف جودي
االسم الحقیقي  :حنیفة عبدو
اسم االم  :فكرة
اسم االب  :شاكر
مكان وتاريخ االنضمام  :عفرين 2012
مكان وتاريخ الشهادة  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1191 :

حنیفة كونور( هیلین باكوك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916101950126868
االسم الحركي  :هیلین باكوك
االسم الحقیقي  :حنیفة كونور
اسم االم  :شفیقة
اسم االب  :نذير
مكان الوالدة  :ماردين
مكان وتاريخ االنضمام  :نوسیین 2011
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-10-1 :قرية كولمیت
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1192 :

حواس صالح أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201438119957
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1973
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1193 :

حواس طالل نايف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201657120100
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1997
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1194 :

خاتون ممیس( نودا افاشین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911132116126553
االسم الحركي  :نودا افاشین
االسم الحقیقي  :خاتون ممیس
اسم االم  :صاديا
اسم االب  :سیف الدين
مكان الوالدة  :امد
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  28 :كانون االول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1195 :

خالد ابراهیم امان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201334119889
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1991
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1196 :

خالد خلف( دمهات امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910035545126365
االسم الحركي  :دمهات امد
االسم الحقیقي  :خالد خلف
اسم االم  :زينب
اسم االب  :حسین
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  7 :آذار  2015قرية تل الجدايل – تل تمر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1197 :

خالد داوود( عباس سري كانیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906150005126001
االسم الحركي  :عباس سري كانیة
االسم الحقیقي :خالد داوود
اسم األم  :بلقیس
اسم األب  :حسن
مكان الوالدة  :سري كانیة
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 – 6 -6 :سري كانیة – قرية
عالیة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1198 :

خالیصة إبراهیم (نوال جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150926003745127145
االسم الحركي :نوال جودي
االسم الحقیقي :خالیصة إبراهیم
اسم االب :شاهین
اسم األم :فريدة
محل وتاريخ الوالدة :قرية بغديك
تاريخ االنضمام2014 :
تاريخ ومكان االستشهاد :كوباني تل زاغروس 2014-7-12
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1199 :

خان متمو( زيالن بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910042053126378
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االسم الحركي  :زيالن بوطان
االسم الحقیقي  :خان متمو
اسم االم  :فخرية
اسم االب  :عبدو
مكان الوالدة  :صالحیة – جل آغا
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  5 :آذار  2015خط تل حمیس وتل براك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1200 :

خبات حمزه( ايريش اندوغ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910075307126468
االسم الحركي  :ايريش اندوغ
االسم الحقیقي  :خبات حمزه
اسم االم  :حمیدة
اسم االب  :رجب
مكان الوالدة  :عفرين – راجو
مكان وتاريخ االستشهاد  7 :شباط 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1201 :

630

خديجة أوغر (أكین باتمان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928101131127205
االسم الحركي :أكین باتمان
االسم الحقیقي:خديجة أوغر
اسم األم :باتمان
اسم األب :أوصمان
مكان الوالدة :باتمان
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
باتمان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1202 :

خديجة جان( دوزا جیان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907204322126139
االسم الحركي  :دوزا جیان
االسم الحقیقي  :خديجة جان
اسم االم  :حلیمة
اسم االب  :بشیر
مكان الوالدة  :نصیبین – ماردين
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  30 :نیسان  2015تل جدايل – تل تمر
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1203 :

خديدة رشو ابراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201443119963
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1978
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1204 :

خشمان عیسى( دلكیش جیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914144353126692
االسم الحركي  :دلكیش جیا
االسم الحقیقي  :خشمان عیسى
االم  :مدنیة
االب  :احمد
مكان الوالدة  :كوباني بیر رمي
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد 21 :تشرين الثاني2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1205 :

خضر جدعان حولو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201241119834
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1970
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1206 :

خضر حسین( فراس كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910074406126464
االسم الحركي  :فراس كوباني
االسم الحقیقي  :خضر حسین
اسم االم  :حلیمة
اسم االب  :أتاش
مكان وتاريخ الوالدة  :كوباني
تاريخ ومكان االستشهاد  2015-2-13 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1207 :

خضر خلف علي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201548120027
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1948
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1208 :

خضر شبلي (طفل  5سنوات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213352120602
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1209 :

خضر عذيب مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201630120071
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من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1935
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1210 :

خضر عمو سلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201650120092
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1955
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1211 :

خضر قاطع( اراس تل تمر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907210449126149
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االسم الحركي  :اراس تل تمر
االسم الحقیقي  :خضر قاطع
اسم االم  :رابعة
اسم االب  :عالء الدين
مكان الوالدة  :تل تمر
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  23 :شباط  2015تل تمر – غیبش
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1212 :

خضر كثر محدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201619120060
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1947
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1213 :

خضر مسلم (رستم كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921105652127075
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االسم الحركي  :رستم كوباني
االسم الحقیقي  :خضر مسلم
اسم األم  :فوزة
اسم األب  :أحمد
مكان وتاريخ الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2012 :
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني – كرى زاغروس  30-تموز 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1214 :

خضر مطو قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201747120150
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2000
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1215 :

خضر نايف قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201247119840
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
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1963
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1216 :

خضرة خلیل سید ( 30سنة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213353120603
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1217 :

خلف اوسو كجي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201301119857
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1975
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1218 :

خلف حسین عزيز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201512119990
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1972
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1219 :

خلف علي كندور
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201635120077
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1220 :
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خلف مراد سیدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201451119970
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1935
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1221 :

خلیف ناصر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919140313126945
االسم الحقیقي :خلیف ناصر
اسم األم :سلوى
اسم األب :جالل
مكان الوالدة :كوباني 1994
مكان وتاريخ االستشهاد:كوباني 26.6.2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1222 :

خلیل أحمد عزيز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201355119912
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
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1977
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1223 :

خلیل ابراهیم اسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201412119930
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1976
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1224 :

خلیل ابراهیم خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201335119890
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1963
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1225 :

خلیل اسماعیل علي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201423119940
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1960
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1226 :

خلیل اکساکال( مظلوم اکتاش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905141629125932
االسم الحرکي  :مظلوم اکتاش
االسم الحقیقي  :خلیل اکساکال
اسم االم  :ناهیدة
اسم االب  :محمد
مکان الوالدة  :ترکیة -انطاکیة
مکان وتاريخ االستشهاد  2015-6-18 :سلوک
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1227 :

خلیل بشار خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201215119808
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1976
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1228 :

خلیل حجي( لوند قامشلي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920071517126990
االسم الحركي :لوند قامشلي
االسم الحقیقي  :خلیل حجي
اسم االم :سعدية
اسم االب :صالح
مكان الوالدة :قامشلي
تاريخ االنتساب 2014:
مكان وتاريخ الشهادة :الممر االنساني 2014-9-9
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1229 :

خلیل خلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828132245125609
االسم الحقیقي :خلیل خلیل
اسم األم :حلیمة
اسم األب :مصطفى
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد -2014-09-20 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1230 :

خلیل خلیل (رشو قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906213940126047
االسم الحركي :رشو قامشلو
االسم الحقیقي :خلیل خلیل
اسم االم  :ناديه
اسم االب :شاهین
مكان الوالدة  :قامشلو – حي العنترية
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5 -24 :سري كانیه – قرية ابو شخاط
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1231 :

خلیل دوغان( دلیل باكوك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919151027126966
االسم الحركي  :دلیل باكوك
االسم والنسب  :خلیل دوغان
اسم االم  :شريفة
اسم االب  :بیرو
مكان الوالدة  :ماردين
تاريخ االنضمام 2011:
مكان وتاريخ الشهادة  :قامشلو -قرية شرموخ 214-9-16
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1232 :

خلیل سعدو خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201552120031
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1981
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1233 :

خلیل شرف( برخدان زردشت)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912071534126599
االسم الحركي :برخدان زردشت
االسم الحقیقي  :خلیل شرف
اسم االم  :لیهاز
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :عفرين – باسوتي
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو – تل حمیس – نايمة الصغرى 28
كانون 2013
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1234 :

خلیل عباس (خلیل)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920090313127034
االسم الحركي  :خلیل
االسم الحقیقي :خلیل عباس
اسم االب :تمو
اسم االم :كازي شاهین
محل وتاريخ الوالدة :قرية مشكو 1974
تاريخ االنضمام2013 :
تاريخ ومكان الشهادة :كوباني كري زاغروس 2014-7-12
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال
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الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1235 :

خلیل علو( بنكین كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903033256125766
االسم الحركي :بنكین كوباني
االسم الحقیقي :خلیل علو
اسم األم :خانم
اسم األب :صالح
مكان الوالدة :جرابلس_ االبوغ
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-22 :بلدة صرين
خصائص السجل
👨رجال

الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1236 :

خلیل عمي صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201349119905
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1972
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1237 :

خلیل محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916093751126855
االسم الحقیقي  :خلیل محمد وهو عضو بحركة المجتمع الديمقراطي
اسم األم  :فاطمة
اسم األب  :أحمد
مكان وتاريخ الوالدة  :كوباني /حلنج
تاريخ االستشهاد  :كوياني / 2014-09-28/أثر قصف االرهابیین للمدينة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1238 :

خلیل محمد (باهوز جیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920072243126993
االسم الحركي:باهوز جیا
االسم الحقیقي :خلیل محمد
اسم إالم:مدينة
اسم األب:علي
مكان الوالدة:كوباني قرية طاشلوك
تاريخ االنضمام2013-10-29:
مكان وتاريخ االستشهاد:كوباني االحمدية2014-09- 03
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال

648

المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1239 :

خلیل مصطفى( دجوار عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919145655126961
االسم الحركي  :دجوار عفرين
األسم والنسبة :خلیل مصطفى
اسم األم  :رسمیة
اسم األب  :اسماعیل
مكان الوالدة  :عفرين
تاريخ األنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو  -قرية شرموخ 2014 - 9 - 16 -
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1240 :

خلیل يلماز( جكدار باران)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907205034126142
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االسم الحركي  :جكدار باران
االسم الحقیقي  :خلیل يلماز
اسم االم  :نسرين
اسم االب  :عبدهللا
مكان الوالدة  :هكاري – جكورجا
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2014 – 10 – 6 :جزعة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حکاري
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1241 :

خناف حسو (روكن آفاشین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150926003301127144
االسم الحركي :روكن آفاشین
االسم الحقیقي :خناف حسو
اسم األم :فاطمة
اسم االب :محمد صالح
محل وتاريخ الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام :كوباني2012
تاريخ ومكان االستشهاد :كوباني تل زاغروس 2014-7-12
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
کوباني
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە1242 :

خورشید برو (روجفان جوزات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917104034126919
االسم الحركي  :روجفان جوزات
االسم والنسبة  :خورشید برو
اسم األم  :شمسة
اسم األب  :عبدالعزيز
مكان الوالدة  :الدرباسیة  -جوزات
تاريخ األنضمام 2014-1-1 :
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه -دهماء -20149-23
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1243 :

خوناف خضر( اكري كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907100702126101
االسم الحركي  :اكري كوباني
االسم الحقیقي  :خوناف خضر
اسم االم  :لیلى
اسم االب  :عثمان
مكان الوالدة  :رقة
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-14 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1244 :

خوين رج أمد (عكید بلكه)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828114754125602
االسم الحركي :خوين رج أمد
االسم الحقیقي :عكید بلكه
اسم األم :دريا
اسم األب :حمید
مكان الوالدة :شرنخ
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-10-8 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1245 :

خیر هللا االكوز( اكر كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903044034125791
االسم الحركي :اكر كوباني
االسم الحقیقي :خیر هللا االكوز
اسم األم:سرفت
اسم األب :محمد حنیفة
مكان الوالدة :أمد  -لیجه
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-9-30 :قرية كولمت
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1246 :

خیرو عمر سیدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201417119934
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1950
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1247 :

خیري مراد بسي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201402119920
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1983
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1248 :

دارفان عباس رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201308119866
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1994
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1249 :

دانا حسین( راكان حلبجة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906111045125963
االسم الحركي :راكان حلبجة
االسم الحقیقي :دانا حسین
اسم األم :بهار
اسم األب :ياسین
مكان الوالدة :حلبجة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-8-12 :سري كانیه  -مشیرقة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
هلبجة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1250 :

داود سلیمان حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201723120129
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1993
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1251 :

داود سلیمان عیسى
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201640120082
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1983
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1252 :
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داود كجي صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201259119854
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1945
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1253 :

دجلة ارجین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914190414126753
االسم الحركي :دجلة ارجین
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني16 -10-2014
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1254 :

دجلة ارين
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914172210126726
االسم الحركي :دجلة ارين
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-16
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1255 :

دجلة اوسو( دجلة كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907105338126112
االسم الحركي  :دجلة كوباني
االسم الحقیقي  :دجلة اوسو
اسم االم  :مقبولة
اسم االب  :علي
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-9 :سري كانیه – قرية عالیة
خصائص السجل
YPG
الحزب:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1256 :

دجلة اوسو( دجلة كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907105651126113
االسم الحركي  :دجلة كوباني
االسم الحقیقي  :دجلة اوسو
اسم االم  :مقبولة
اسم االب  :علي
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-9 :سري كانیه – قرية
عالیة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1257 :

دجلة حمو( شیالن برخدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907211346126153
االسم الحركي  :شیالن برخدان
االسم الحقیقي  :دجلة حمو
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :تل تمر
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  23 :شباط  2015تل تمر – غیبش
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1258 :

دجوار شیخ( اكر تكوشین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910083527126486
االسم الحركي :اكر تكوشین
االسم الحقیقي :دجوار شیخ
اسم االم :عائشة
اسم االب :محمد
تاريخ ومكان الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2011:عضو مجلس العسكري
تاريخ ومكان االستشهاد2015-1-24:كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)

658

اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1259 :

دجوار محمد (اكري جیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914162756126708
االسم الحركي :اكري جیا
االسم الحقیقي :دجوار محمد
اسم االم :عائشة
اسم االب :محمد
مكان الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2011:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني 7تشرين الثاني 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1260 :

دجوار محو( هاوار ديار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912075404126615
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االسم الحركي  :هاوار ديار
االسم الحقیقي  :دجوار محو
اسم االم  :شريفة
اسم االب  :رضوان
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو – تل حمیس قرية حسینیة - 1 – 4
2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1261 :

دخیل سعدو خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201552120030
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1972
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1262 :

دخیل عمر سیدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201422119939
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من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1970
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1263 :

درويش (رستم تولهدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921102440127065
االسم الحركي  :رستم تولهدان
االسم الحقیقي  :درويش
االسم االب  :احمد
االسم األم  :عائشة
محل وتاريخ الوالدة  :كوباني  -تل فندر
تاريخ االنضمام 2013/6/3 :
تاريخ االستشهاد  2014-7-30 :كرى زاغروس
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1264 :

دفرم كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910073429126460
االسم الحركي  :دفرم كوباني
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مكان وتاريخ االستشهاد  15 :شباط  2015كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1265 :

دفلت توران (بیريتان زيالن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903122729125821
االسم الحركي  :بیريتان زيالن
االسم الحقیقي  :دفلت توران
اسم االم  :مريم
اسم االب  :عمر
مكان الوالدة  :شرنخ
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-6 :سلوك  -قرية شركرات
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1266 :

دل شیر دلوفان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915070500126761
االسم الحركي :دل شیر دلوفان
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-22
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال
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الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1267 :

دالفا اوصمان (بريتان تولهلدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916112623126880
االسم الحركي  :بريتان تولهلدان
االسم الحقیقي :دالفا اوصمان
اسم االم :خانم
اسم االب :بوزان
مكان الوالدة  :كوباني -تل حاجب
تاريخ االنضمام 2013-3-21:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -قرية دونغز 2014-9-22
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1268 :

دلدار حمو (دلو كركي لكي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916054924126833
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االسم الحركي  :دلو كركي لكي
االسم الحقیقي  :دلدار حمو
اسم االم  :تركیه
اسم االب  :سلیمان
مكان الوالدة  :كركي لكي
مكان وتاريخ االنضمام  :كركي لكي 2011
مكان وتاريخ االستشهاد  :جزعة -راماهلل 2014-10-1
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1269 :

دلشیر حسکة( محمود شیخموس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902113910125730
االسم الحرکي :دلشیر حسکة
االسم الحقیقي :محمود شیخموس
اسم األم :فاطمة
اسم األب :شیخموس
مکان الوالدة :عامودا
مکان وتاريخ الشهادة 2015-8-5 :حسکة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمودا
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1270 :

دلشیر كوباني
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150906153604126016
االسم الحركي  :دلشیر كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-3 :كوباني
خصائص السجل
YPG
الحزب:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1271 :

دلكش أحمد (ديار دلیلة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921105936127076
االسم الحركي  :ديار دلیلة
اسم الحقیقي  :دلكش أحمد
اسم األم  :جملیة
اسم األب  :أحمد
تاريخ ومكان الوالدة  :سلیمانیة –كرمیان  -جنوب كردستان
تاريخ االنضمام 2014 :
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني – كرى زاغروس  30-تموز 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1272 :

دلكش بیجو( والت حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909021724126243
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االسم الحركي  :والت حسكة
االسم الحقیقي  :دلكش بیجو
اسم االم  :جمیلة
اسم االب  :ابراهیم
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  9 :نیسان  2015قرية الخريطة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1273 :

دلمان خضر جدعان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201243119836
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2002
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1274 :

دلوفان آمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911124651126538
االسم الحركي  :دلوفان آمد
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مكان وتاريخ االستشهاد  6 :كانون الثاني  2015كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1275 :

دلوفان الملك( دلو تل فارس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908123232126164
االسم الحركي :دلو تل فارس
االسم الحقیقي :دلوفان الملك
اسم األم :ربیعة
االسم األب :ساالر
مكان الوالدة :تل فارس – سريه كانیه
تاريخ االنضمام2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد :سريه كانیه  -قرية مناجیر  24نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1276 :

دلوفان سلیمان( جودي دلوفان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907194514126121
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االسم الحركي  :جودي دلوفان
االسم الحقیقي  :دلوفان سلیمان
اسم االم  :هدية
اسم االب  :اكرم
مكان الوالدة  :تربسبیة
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  11 :أيار  2015سري كانیة -
عالیا
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1277 :

دلیر سعید جزاع
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201609120049
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1989
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1278 :

دلیشان مصطفى (دلبرين دجوار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927105716127175
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االسم الحركي  :دلبرين دجوار
االسم الحقیقي  :دلیشان مصطفى
اسم األب  :بوزان
اسم األم  :عدولة
محل وتاريخ الوالدة  :قرية دربازن
تاريخ االنضمام 2013-4-10 :
تاريخ االستشهاد  :كوباني قرية عفدكي 2014-7-8
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1279 :

دلیل حسكة (كاوى الیاس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828113732125599
السم الحركي :دلیل حسكة
االسم الحقیقي :كاوى الیاس
اسم األم :فاطمة
اسم األب :فیصل
مكان الوالدة :حسكة
مكان وتاريخ االستشهاد2015-8-10 :
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1280 :

دلیل حسن (دلیل يابسة)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150917101026126908
االسم الحركي :دلیل يابسة
االسم الحقیقي :دلیل حسن
اسم االم :ريمة
اسم االب :محمد
مكان الوالدة :تل ابیض -قرية يابسة
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني -اإلذاعة2014-9-26
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1281 :

دلیل زغروس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914173722126735
االسم الحركي :دلیل زغروس
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني 2014-10-29
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1282 :

دلیل عثمان( مظلوم عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912080258126619
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االسم الحركي  :مظلوم عفرين
االسم الحقیقي  :دلیل عثمان
اسم االم  :امینة
اسم االب  :زكريا
مكان الوالدة  :عفرين
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو تل حمیس قرية حسینیة - 1 – 4
2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1283 :

دلیل علي( دلیل كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910070403126449
االسم الحركي  :دلیل كوباني
االسم الحقیقي  :دلیل علي
اسم االم  :جمیلة
اسم االب  :مسلم
مكان الوالدة  :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  22 :شباط  2015قرية قلعة حديد – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1284 :

دلیل فتاح( اوجالن شورش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910045203126398
االسم الحركي :اوجالن شورش
االسم الحقیقي :دلیل فتاح
اسم االم :عدلة
اسم االب :عبدالحمید
مكان الوالدة :الحسكة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-2-23 :الحسكة -قرية خريطة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1285 :

دلیل محمود (محیي الدين احمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917093813126897
االسم الحركي  :محیي الدين احمد
االسم الحقیقي  :دلیل محمود
اسم األم  :عنود
اسم األب  :شكري
محل وتاريخ الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2011 :
محل وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-9-26
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

672

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1286 :

دلیلة محمد (جیاندا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917103820126918
األسم الحركي  :جیاندا
االسم والنسبة  :دلیلة محمد
اسم األم  :فاطمة
اسم األب  :عبد العزيز
مكان الوالدة  :درباسیة شونیة
تاريخ اإلنضمام 2013-12-1 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :سري كانیه -دهماء 2014-9-23
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1287 :

دمهات سلوبي (مصطفى أديس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828113408125598
االسم الحركي :دمهات سلوبي
االسم الحقیقي :مصطفى أديس
اسم األم :فاطمة
اسم األب :أحمد
مكان الوالدة :سلوبي
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-10-6 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
المدن:

YPG
کردي(ة)
جزيرة
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1288 :

دمهات سورز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915071457126769
االسم الحركي :دمهات سورز
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-21
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1289 :

دنز كوكن( حمزة خابور)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908125526126174
االسم الحركي :حمزة خابور
االسم الحقیقي :دنز كوكن
اسم األم :عیشان
اسم األب :حیدر
مكان الوالدة :إزمیر
مكان وتاريخ االستشهاد :تل تمر – خريطة  9نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1290 :

دنیا حسو( اوزغور جیان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912082045126626
االسم الحركي  :اوزغور جیان
االسم الحقیقي  :دنیا حسو
االم  :فايزة
االب  :ابراهیم خلیل
مكان الوالدة  :حلب اشرفیة
مكان وتاريخ االستشهاد  29 :تشرين الثاني 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1291 :

دوزفان كوباني (عدنان بوز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828114535125601
االسم الحركي :دوزفان كوباني
االسم الحقیقي :عدنان بوز
اسم األم :فريدة
اسم األب :أحمد
مكان الوالدة :قاسمیة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-8-12 :كوباني _ قرية خان
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1292 :

دوزكین عمر أحمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213354120604
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1293 :

دوزكین محمد( سوزدار كابار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906204955126035
االسم الحركي :سوزداركابار
االسم الحقیقي :دوزكین محمد
اسم األم :لیلى
اسم األب :يوسف
مكان الوالدة:كوباني_ قلعة حديد
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-9-19:كوباني_ قرية بغدك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1294 :

ديار ابراهیم (مظلوم ديريك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920093924127047
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االسم الحركي  :مظلوم ديريك
االسم الحقیقي  :ديار ابراهیم
اسم االم  :مريم
اسم االب  :محمود
محل وتاريخ الوالدة  :ديريك
تاريخ االنضمام  :ديريك 2011
محل وتاريخ االستشهاد  :ربیعة 2014-8-3
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1295 :

ديار احمد( ديار قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912061355126578
االسم الحركي  :ديار قامشلو
االسم الحقیقي  :ديار احمد
اسم االم  :خديجة
اسم االب  :فیض هللا
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :ابو قصايب  22كانون االول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1296 :
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ديار باكر( كوردو امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906160231126022
االسم الحركي :كوردو امد
االسم الحقیقي :ديار باكر
اسم االم :وسیلة
اسم االب  :لقمان
مكان الوالدة :امد  -سور
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1297 :

ديار جمعة (رستم دجوار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917105001126923
اسم الحركي :رستم دجوار
اسم الحقیقي :ديار جمعة
اسم االم :جیهان
اسم االب :اسد
مكان الوالدة :عامودة
تاريخ االنضمام 2011:
مكان وتاريخ الشهدادة :سري كانیه -مبروكة 2014-9-22
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمودا
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1298 :

ديدار والت (میرنا شبابو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901160049125708
االسم الحركي :ديدار والت
االسم الحقیقي :میرنا شبابو
اسم األم :شیرين
اسم األب :خالد
مكان الوالدة :عفرين  -جنديرس
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-30 :بلدة صرين
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1299 :

ديروك أكیبا (ديالن سوكوت)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901160334125709
االسم الحركي :ديروك أكیبا
االسم الحقیقي :ديالن سوكوت
اسم األم :نازو
اسم األب :سلیم
مكان الوالدة :مردين
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7- 30 :بلدة صرين
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1300 :

ديالن امارة
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907095635126096
السم الحركي  :ديالن امارة
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 – 4 – 11:قرية سبتا عربان  -كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1301 :

ديالن بینكول (بیريتان جین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916025957126804
االسم الحركي  :بیريتان جین
االسم الحقیقي  :ديالن بینكول
اسم االم :نتیجة
اسم االب  :لزكین
محل وتاريخ الوالدة  :استنبول
محل وتاريخ االنضمام  -2013:قائدة كتیبة
محل وتاريخ االستشهاد 2014-10-15 :
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1302 :

ديلوك اوزكوت (ارجین صوران)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915091946126795
االسم الحركي :ارجین صوران
االسم الحقیقي :ديلوك اوزكوت
اسم االم :زيتون
اسم االب :حسن
مكان الوالدة :موش
تاريخ االنضمام 2014:
وكان وتاريخ الشهادة 2014-10-19:
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
موش
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1303 :

ديمن خلیل ابراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201427119944
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1304 :

ذكران يوسف مطو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201750120155
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1998
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1305 :

رائد شمو خضر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201448119968
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1987
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1306 :
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رائدة محمد( برجم أمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903130218125832
االسم الحركي :برجم أمد
االسم الحقیقي :رائدة محمد
اسم األم :فهیمة
اسم األب :عبدهللا
مكان الوالدة :الحسكة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-6 :سلوك قرية
جنترية
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1307 :

رابرين محمود (رابرين تول هلدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920073324126997
االسم الحركي  :رابرين تول هلدان
االسم الحقیقي  :رابرين محمود
اسم االم  :زهرة
اسم االب  :رمضان
مكان الوالدة وتاريخ االنضمام  :حسكة 2013
تاريخ ومكان الشهادة  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1308 :

رابسون عامر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213356120606
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1309 :

راجال محمد( برخدان جیان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902125110125748
االسم الحركي  :برخدان جیان
االسم الحقیقي  :راجال محمد
اسم األم  :فادية
اسم االب  :اسماعیل
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد  : 26-7 -2015الحسكة – قرية عبدي
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1310 :

راسد احمد( لیث)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907212238126157
االسم الحركي  :لیث
االسم الحقیقي  :راسد احمد
اسم االم  :سعدة
اسم االب :تركي
مكان الوالدة  :خربة شعیر
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  23 :شباط  2015تل تمر – قرية غیبش
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1311 :

راشد دمیر( شوكت مازي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907095229126094
االسم الحركي  :شوكت مازي
االسم الحقیقي  :راشد دمیر
اسم االم  :بسنة
اسم االب  :شريف
مكان الوالدة  :ماردين – مازداغ
مكان وتاريخ االستشهاد 2014 – 9 – 26 :منازة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

685

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1312 :

راغب الیاس احمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201330119885
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2001
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1313 :

رافد سهیل محل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201330119886
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1997
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1314 :

686

رافع هادي حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201353119910
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1993
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1315 :

راكان سلیمان قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201232119826
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1999
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1316 :

راكان سیدو حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201508119986
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2003
خصائص السجل
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األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1317 :

رامان احمد (رامان عامودا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150926002344127141
االسم الحركي  :رامان عامودا
االسم الحقیقي  :رامان احمد
اسم األم  :فاطمة
اسم األب  :سلیمان
محل وتاريخ الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2011 :
تاريخ االستشهاد 2014-7-25 :
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1318 :

رامان محمود( بوطان جسور)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910040436126369
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االسم الحركي  :بوطان جسور
االسم الحقیقي  :رامان محمود
اسم االم  :لیلى
اسم االب  :فنر
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  5 :آذار  2015خط تل حمیس و تل براك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1319 :

رامان هادي( رامان كركي لكي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903042818125786
االسم الحركي  :رامان كركي لكي
االسم الحقیقي  :رامان هادي
اسم االم  :فخرية
اسم االب  :محمد لقمان
مكان الوالدة  :كركي لكي
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-21 :رمیالن
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1320 :

رامز سهیل محل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201754120161
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من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1994
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1321 :

رامي بركات عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201738120143
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1989
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1322 :

رباح عیسى عبدهللا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201404119923
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1998
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1323 :

رجاء عبد الفتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213355120605
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1324 :

رجب بلین( عكید آمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910211714126530
االسم الحركي  :عكید آمد
االسم الحقیقي  :رجب بلین
اسم االم  :رمزية
اسم االب  :قدري
مكان الوالدة  :آمد
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  6 :كانون الثاني 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1325 :

رجب يلدز( درويش باتنوس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903035137125773
االسم الحركي :درويش باتنوس
االسم الحقیقي :رجب يلدز
اسم األم :فوزية
اسم األب :عادل
مكان الوالدة :باتنوس -أكري
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-10 :حسكة -فیالت الحمر
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
🌋ئاگري
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1326 :

رحیم صدام حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201229119822
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1997
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1327 :

رحیمة عساف( كوجرين فیان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912075838126617
االسم الحركي  :كوجرين فیان
االسم الحقیقي  :رحیمة عساف
اسم االم  :سینم
اسم االب  :قاسم
مكان الوالدة  :ديريك
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو تل حمیس قرية حسینیة 2013-1-4
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1328 :

رحیمة والي (برجم جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919144528126957
االسم الحركي  :برجم جودي
االسم الحقیقي  :رحیمة والي
اسم األم  :زلوخ
اسم األب  :قدري
مكان الوالدة  :كوباني -قرية جیجو
تاريخ االنضمام 2014-3- 25:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -قرية سرزوري 2014-9-16
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1329 :

ردوان اجر( دلخواز كربوران)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907100901126102
االسم االسم الحركي  :دلخواز كربوران
اسم الحقیقي  :ردوان اجر
اسم االم  :خديجة
اسم االب  :عبدهللا
مكان الوالدة  :ماردين –كربوران
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-10-28 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1330 :

رزا باشلو (باران زاغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919141755126948
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االسم الحركي :باران زاغروس
االسم الحقیقي :رزا باشلو
اسم االم :عیشة
اسم االب :بدر
مكان الوالدة :حلب -االصل من قامشلو
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الشهادة :قامشلو -تل حمیس قرية ابو القصايب 2014-9-18
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1331 :

رزكار جاسم ٠رزكار كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910052431126412
االسم الحركي  :رزكار كوباني
االسم الحقیقي  :رزكار جاسم
اسم االم  :عضو
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :كوباني – حي الشهید خبات
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد 26 :شباط  2015قرية بغدك – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1332 :

رزكار حسن( رزكار زاغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914144618126693
االسم الحركي  :رزكار زاغروس
االسم الحقیقي  :رزكار حسن
االم  :سويلة
االب  :محمد
مكان الوالدة  :عفرين
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد 21 :تشرين الثاني 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1333 :

رزكار عمر (رزكار جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916055736126837
االسم الحركي :رزكار جودي
االسم الحقیقي :رزكار عمر
اسم االم :آلماز
اسم االب :خالد
مكان الوالدة :حلب
تاريخ االنضمام 2011:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني مشتل نور 2014-10-3
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1334 :

رزكار وان قلقلي( ناجي أوماز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830203214125674
االسم الحركي :رزكار وان قلقلي
االسم الحقیقي :ناجي أوماز
اسم األم :ياز كول
اسم األب :شفیق
مكان الوالدة :وان
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-8 -4 :سري كانیة  -بلدة سلوك
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1335 :

رستم جودي( صالح ايكون)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901163341125716
االسم الحركي :رستم جودي
االسم الحقیقي :صالح ايكون
اسم األم :عیشه
اسم األب :صالح
مكان الوالدة :عنتاب
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7- 30 :بلدة صرين
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
انتاب
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1336 :

رستم جیا (دافوت يوسف)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901163034125715
االسم الحركي :رستم جیا
االسم الحقیقي :دافوت يوسف
اسم األم :روشن
اسم األب :أحمد
مكان الوالدة :بلبلة جلك
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7- 30 :بلدة صرين
خصائص السجل
YPG
الحزب:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1337 :

رستم رشید( برخدان عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909022639126247
االسم الحركي  :برخدان عفرين
االسم الحقیقي  :رستم رشید
اسم االم  :باكیرة
اسم االب  :عدنان
مكان الوالدة  :عفرين
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  10 :نیسان  2015قرية الخريطة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1338 :

رشا احمد( امارة بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909233628126268
االسم الحركي  :امارة بوطان
االسم الحقیقي  :رشا احمد
اسم االم  :عمشة
اسم االب  :بشیر
مكان الوالدة  :درباسیة
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-4-6 :سري كانیه –قرية مجو
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1339 :

رشاد ابراهیم( ساالر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908234033126228
االسم الحركي  :ساالر
االسم الحقیقي  :رشاد ابراهیم
اسم االم  :زكیة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قرية خريطة – تل تمر  9نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1340 :

رشید البار (روجهات بیاناس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917101859126911
االسم الحركي  :روجهات بیاناس
االسم الحقیقي  :رشید البار
اسم األم  :صبرية
اسم األب  :جمال
مكان الوالدة  :جولمیرك
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني 2014-9-26-
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حکاري
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1341 :

رشید بوزان( ريبر مظلوم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916055926126838
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االسم الحركي :ريبر مظلوم
االسم الحقیقي :رشید بوزان
اسم االم :فريدة
اسم االب :صادق
مكان الوالدة :كوباني-زور مغار
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني الجبهة الجنوبیة 2014-10-3
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1342 :

رشید سردار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910043730126389
االسم الحركي  :رشید سردار
مكان وتاريخ االستشهاد  1 :آذار  2015قرية جلبیة – كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1343 :

رشید سلیمان رشید( خبات ديرك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912074943126613
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االسم الحركي  :خبات ديرك
االسم الحقیقي  :رشید سلیمان رشید
اسم االم  :حزنیة
اسم االب  :سلیمان
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو تل حمیس 2014-1-4
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1344 :

رشید شیخو (دلیل جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916033102126815
االسم الحركي  :دلیل جودي
االسم الحقیقي :رشید شیخو
اسم األم :ملكة
اسم األب:حسن
مكان الوالدة :الحسكة
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة :الحسكة 2014-10-6
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1345 :

رصالن سیدو( دفريم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910065002126443
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االسم الحركي  :دفريم
االسم الحقیقي  :رصالن سیدو
اسم االم  :نجمة
اسم االب  :حواس
مكان الوالدة  :تل تمر
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  23 :شباط  2015غیبش – تل تمر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1346 :

رضا بلبل (هارون رشید كاراياسي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928112204127217
االسم الحركي :هارون رشید كاراياسي
االسم الحقیقي :رضا بلبل
اسم األم :خالدة
اسم األب :شمس الدين
مكان الوالدة :أرزروم
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ارزروم
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1347 :
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رعد حجي بشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201707120112
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1995
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1348 :

رعد حسین (جكدار مفتي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920083433127025
االسم الحركي  :جكدار مفتي
االسم الحقیقي  :رعد حسین
اسم االم  :حبیبة
اسم االب  :شريف
مكان وتاريخ االنتساب  :حسكة 2013-4-6
مكان وتارخ االستشهاد 2014-8-18 :
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1349 :

رفو مكري صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201446119965
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من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1935
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1350 :

رفیق ناب زادي (دفريم أورمیه)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915085739126788
االسم الحركي :دفريم أورمیه
االسم الحقیقي :رفیق ناب زادي
اسم االم :لیلى
اسم االب :اسد
مكان الوالدة :أورمیه
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-10-17
خصائص السجل
األقلیم:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

️➡شرق کردستان
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1351 :

رمزان بالي( باهوز امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916104416126876
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االسم الحركي  :باهوز امد
االسم الحقیقي  :رمزان بالي
اسم االم  :زلوفیة
اسم االب  :صالح
مكان الوالدة  :امد -ارغان
تاريخ االنضمام 2012 :
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني 2014-9-29
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1352 :

رمزي خلیل (نضال روج افا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915081118126776
االسم الحركي :نضال روج افا
االسم الحقیقي :رمزي خلیل
اسم االم :حیاة
اسم االب :غازي
مكان والوالدة :حسكة
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة :سري كانیة –دهماء 2014-10-19
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1353 :

رمزي كورت (ريزان مارينوس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928112512127218
االسم الحركي :ريزان مارينوس
االسم الحقیقي :رمزي كورت
اسم األم :ألماز
اسم األب :قاسم
مكان الوالدة:وان
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1354 :

رمزي كورت (ريزان مرينوس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916054329126831
االسم الحركي :ريزان مرينوس
االسم الحقیقي :رمزي كورت
اسم االم :ألماز
اسم االب :قاسم
مكان الوالدة  :وان
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ االستشهاد  :سري كانیه مبروكة 2014-9-22
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1355 :

رمضان ازدان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906131606125979
االسم الحقیقي  :رمضان ازدان
اسم االم  :فريدة
اسم االب  :علي
مکان الوالدة  :ديريک
مکان وتاريخ االستشهاد  2015-6-4 :شام -جراء مرض اصیب به
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1356 :

رمضان ايتاش (ريزكار شیفان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920082431127021
االسم الحركي  :ريزكار شیفان
االسم الحقیقي  :رمضان ايتاش
محل وتاربخ االستشهاد  :شنكال  -سنونى 204-8-14
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1357 :
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رمضان بكر( جكدار بوريز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906153418126015
االسم الحركي  :جكدار بوريز
االسم الحقیقي  :رمضان بكر
اسم االم  :نادية
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :بوريز
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-4-24 :كوباني  -قرية كري سور
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1358 :

رمضان عطاش ٠يلماز عمر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908231018126221
االسم الحركي  :يلماز عمر
االسم الحقیقي  :رمضان عطاش
اسم االم  :خانم
اسم االب  :علي
مكان الوالدة  :آمد
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :تل تمر – قرية خريطة  9نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

709

بابەتی ژمارە1359 :

رمضان يلدز( روجهات تكوشر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920080846127014
االسم الحركي  :روجهات تكوشر
االسم الحقیقي  :رمضان يلدز
اسم االم  :صبرية
اسم االب  :حكیم
محل وتاريخ الوالدة  :میرسین
محل وتاريخ االنضمام 2011 :
محل وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1360 :

رمظان اكدوغان( رستم كفر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904115232125898
االسم الحركي  :رستم كفر
االسم الحقیقي  :رمظان اكدوغان
اسم االم  :جازية
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :كفر
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-26 :كوباني -قرية شیخ
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1361 :

رمظان ال جولبك
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916092512126851
االسم الحقیقي :رمظان ال جولبك وهو أب ل  9أوالد
اسم االم  :نازي
اسم االب  :سعدون
مكان الوالدة  :كوباني -جخور
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني -جخمر 2014-10-1
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1362 :

روبار اذاد (سرحد بور)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901162832125714
االسم الحركي :روبار اذاد
االسم الحقیقي :سرحد بور
اسم األم :حزرت
اسم األب :رسول
مكان الوالدة :جولمرك
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7- 30 :بلدة صرين
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1363 :
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روتیندا كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909233153126264
االسم الحقیقي  :روتیندا كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-4-3 :كوباني –قرية تل حیدا
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1364 :

روجبین روناهي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914185449126748
االسم الحركي  :روجبین روناهي
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-10-28 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1365 :

روجدا توره( بلین رهشان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910063458126437
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االسم الحرکي  :بلین رهشان
االسم الحقیقي  :روجدا توره
اسم االم  :تکلیفا
اسم االب  :طارق
مکان الوالدة  :آمد
تاريخ االنضمام 2013 :
مکان وتاريخ االستشهاد  26 :شباط  2015تل حمیس – قرية
حصیوية
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1366 :

روجین حج محمود( ديروك ترمیك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906201603126029
االسم الحركي :ديروك ترمیك
االسم الحقیقي :روجین حج محمود
اسم األم :سلوى
اسم األب :بوزان
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 26.9.2014 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1367 :

روجین روج هالت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914180004126737
االسم الحركي :روجین روج هالت
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-29
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1368 :

روجین كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910082105126481
االسم الحركي  :روجین كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  28 :كانون الثاني 2015
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1369 :

رودي عامودا (رودي أحمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902115809125733
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االسم الحركي :رودي عامودا
االسم الحقیقي :رودي أحمد
اسم األم :لیلى
اسم األب :فهد
مكان الوالدة :عامودا
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-8-2 :سري كانیه  -قرية جفر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمودا
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1370 :

رودين جوبه( نیريفان جیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909023939126253
االسم الحركي  :نیريفان جیا
االسم الحقیقي  :رودين جوبه
اسم االم  :امینة
اسم االب  :عثمان
مكان الوالدة  :قرية دونغز الكبیر – كوباني
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2014 – 9 – 1 :قرية مومان – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1371 :

روشن اوسو (هولیر جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916115307126888
االسم الحركي  :هولیر جودي
االسم الحقیقي  :روشن اوسو
اسم االم  :نادية
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :كوباني -قرية خورخورية
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -علي شار 2014-9-24
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1372 :

روكن خانم (شیالن روكن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916030540126806
االسم الحركي  :شیالن روكن
االسم الحقیقي  :روكن خانم
اسم األم  :كلستان
اسم األب  :محمد امین
مكان الوالدة  :قامشلو هلیلیة
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني 2014-10-15
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1373 :

روكن سرحد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910061528126429
االسم الحركي  :روكن سرحد
مكان وتاريخ االستشهاد  23 :شباط  2015قرية سلیمة – تل حمیس
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1374 :

روهات اكول( قنديل كفر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902123217125743
االسم الحركي :قنديل كفر
االسم الحقیقي :روهات اكول
اسم األم :غمي
اسم األب :دنار
مكان الوالدة :هكاري  -كفر
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-26 :قرية تل
خنزير
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حکاري
احد ضحایا ارهایی الداعش

717

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1375 :

رياض احمد( بلنك كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908124008126167
االسم الحركي  :بلنك كوباني
االسم الحقیقي  :رياض احمد
اسم االم  :حسنة
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :عفرين – ناحیة شیراوا
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني – قرية زركوتك  24نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1376 :

رياض بركات عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201737120142
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1988
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1377 :

رياض سالم بشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201211119803
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2000
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1378 :

ريان بركات عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201739120144
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1999
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1379 :
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ريان عیسى عبدهللا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201403119922
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2003
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1380 :

ريبر شیلو (جودي ارارات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915093400126799
االسم الحركي :جودي ارارات
االسم الحقیقي :ريبر شیلو
اسم االم :جیهان حسن
اسم االب:
مكان الوالدة :ديريك -رمیالن
تاريخ االنضمام 2012:
وكان وتاريخ الشهادة :كوباني2014-10-19
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1381 :

ريبر نبو( شورش جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912074738126612
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االسم الحركي  :شورش جودي
االسم الحقیقي  :ريبر نبو
اسم االم  :زهیدة
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :عفرين
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو تل حمیس  28كانون 2013
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1382 :

ريبوار كیواني( اسو مريوان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904112151125881
االسم الحركي  :اسو مري وان
االسم الحقیقي  :ريبوار كیواني
اسم االم  :اوتاو
اسم االب  :علي
مكان الوالدة  :مريوان
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-27 :كوباني -مجبال كازي
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
مريوان
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1383 :

ريجبر جمو( ريجبر كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914184212126741
االسم الحركي :ريجبر كوباني
االسم الحقیقي :ريجبر جمو
اسم االم :سكینة
اسم االب :محمد
مكان الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-29
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1384 :

ريحانة صالح الفارس (بیمان جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916112900126881
االسم الحركي  :بیمان جودي
االسم الحقیقي  :ريحانة صالح الفارس
اسم االم  :زهیدة
اسم االب :صالح
مكان الوالدة  :دير الزور
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -قرية ايدق 2014-9-26
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1385 :

ريحانة عمر( آكري جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910022650126327
االسم الحركي :آكري جودي
االسم الحقیقي :ريحانة عمر
تاريخ ومكان الوالدة :ديرك
اسم االم :روجین
اسم االب :حمید
مكان الوالدة :ديرك
تاريخ االنضمام 2013:
تاريخ ومكان االستشهاد2015-3-12 :تل تمر -قرية خببیش
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1386 :

ريدور كزكور مروان (أمینة يلماز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830142514125659
االسم الحركي :ريدور كزكور مروان
االسم الحقیقي :أمینة يلماز
اسم األم :عیشه
اسم األب :مصطفى
مكان الوالدة :سروج
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-8-13 :تل براك
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1387 :

ريزان جمال عباس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213357120607
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1388 :

ريزان جمو( بوتان كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906205312126036
االسم الحركي  :بوطان كوباني
االسم الحقیقي  :ريزان جمو
اسم االم  :لطیفة
اسم االب  :مصطفى
مكان الوالدة  :كوباني -عین البط
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-24 :كوباني –قرية ضرب حسن
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1389 :

ريزان شیخي (دلبرين مرفان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912081534126624
االسم الحركي  :دلبرين مرفان
االسم الحقیقي  :ريزان شیخي
اسم األم  :نادية
اسم األب  :مروان
مكان الوالدة  :درباسیة
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :سري كانیة -12 - 20147
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1390 :

ريزكار كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910013059126299
االسم الحركي :ريزكار كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-6 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1391 :

ريناس حمید( جكدار روج افا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907202354126131
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االسم الحركي  :جكدار روج افا
االسم الحقیقي  :ريناس حمید
اسم االم  :الهام
اسم االب  :جمال
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  30 :نیسان  2015تل فیضة – حسكة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1392 :

ريناس زردشت( ريناس عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914140402126675
االسم الحركي  :ريناس عفرين
االسم الحقیقي  :ريناس زردشت
اسم االم  :كولي
اسم االب  :حجي
مكان الوالدة  :عفرين
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني  29تشرين الثاني 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1393 :

ريناس شیخ مراد( روبار عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912073446126607
االسم الحركي :روبار عفرين
االسم الحقیقي  :ريناس شیخ مراد
اسم االم  :وحیدة
اسم االب  :مصطفى
مكان الوالدة  :عفرين قرية شیي
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو تل حمیس 2014 -1 -4
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1394 :

ريناس والت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914172744126729
االسم الحركي :ريناس والت
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-25
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1395 :

ريوان زاغروس (كدر خلف)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150912065009126594
األسم والكنیة  :كدر خلف
االسم الحركي  :ريوان زاغروس
اسم األم  :هیام
اسم األب  :محمد
مكان الوالدة  :تربسبیة
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قرية فلسطین التابعة لجزعة 2014 .12 .21
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1396 :

زاغروس اذاد( شیار بور)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901175255125720
االسم الحركي :زاغروس اذاد
االسم الحقیقي :شیار بور
اسم األم :هافیة
اسم األب :أيدن
مكان الوالدة :جولمرك
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-30 :بلدة صرين
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
حکاري
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1397 :

زافر كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914172348126727
االسم الحركي :زافر كوباني
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني 2014-10-21
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1398 :

زاكروس اكر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910034957126362
االسم الحركي :زاكروس اكر
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-6 :كوباني -قرية جلبیة -مقلعة
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1399 :

زانا جولي (مراد عامودا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914143052126688
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االسم الحركي :مراد عامودا
االسم الحقیقي :زانا جولي
اسم االم  :عزيزة
اسم االب :فیلزور
مكان الوالدة :عامودا
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ االستشهاد :تل كوجر  22تشرين الثاني 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمودا
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1400 :

زانا عباس (بلنك جیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920080328127012
االسم الحركي :بلنك جیا
االسم الحقیقي  :زانا عباس
اسم االم  :عزيزة
اسم االب  :محمد
محل وتاريخ الوالدة  :تربیسبیه
محل وتاريخ االنضمام  :كركى لكى2011
محل وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1401 :

زاهد سهیل محل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201332119887
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2003
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1402 :

زربند فرحان( بوطان سري كانیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905140248125927
االسم الحركي :بوطان سري كانیة
االسم الحقیقي :زربند فرحان
اسم األم :شهناز
اسم األب :اسماعیل
مكان الوالدة :سري كانیة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-22 :سلوك  -قرية أم الحیايا
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
سهريكانی
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1403 :

زردشت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915070831126764
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االسم الحركي :زردشت
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-24
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1404 :

زردشت كلیج( تايهان روزرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903185841125855
االسم الحركي  :تايهان روزرين
اسم الحقیقي  :زردشت كلیج
اسم االم  :سفین
اسم االب  :صبري
مكان الوالدة  :امد -فارقین
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-30 :تل ابیض  -مشیرفة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1405 :

زالل يوسف( دلجین نركیز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910042503126380
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االسم الحركي  :دلجین نركیز
االسم الحقیقي  :زالل يوسف
اسم االم  :فادية
اسم االب  :جمیل
مكان الوالدة  :كركي لكي  -دوكركا
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  5 :آذار  2015خط بلدتي تل حمیس و تل براك
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1406 :

زماني كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914163206126710
االسم الحركي :زماني كوباني
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني 11تشرين االول 2014
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1407 :

زمیلة ارول (افشین بسیى)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150918090356126939
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االسم الحركي :افشین بسیى
االسم الحقیقي :زمیلة ارول
اسم االم :خالدة
اسم االب :محمد
مكان الوالدة :مانیسة
تاريخ االنضمام 2011:
مكان وتاريخ الشهادة :قامشلو تل حمیس قرية ابو قصايب 2014-9-18
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1408 :

زنار ابراهیم( رشید دوستم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919150218126963
االسم الحركي  :رشید دوستم
االسم والنسبة  :زنار ابراهیم
اسم األم  :سهام
اسم األب  :احمد
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ األستشهاد  :قامشلو  -قرية شرموخ 2014-9-16 -
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1409 :
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زنار سلیمان( سردار سرحد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910040037126367
االسم الحركي  :سردار سرحد
االسم الحقیقي  :زنار سلیمان
اسم االم  :شیخة
اسم االب  :جمال
مكان الوالدة  :درباسیة
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  7 :آذار  2015تل تمر – قرية تل الجدايل
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1410 :

زنار شاباني (عدنان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920074647127004
االسم الحركي  :عدنان
االسم الحقیقي  :زنار شاباني
األم  :ابتسام
األب  :ادريس
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ االنضمام 2014 :عضوحركة شبیبة
الثورية
مكان وتاريخ االستشهاد  :جزعة2014-8-19
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1411 :

زنار عفرين (حسین إمام)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830133649125654
االسم الحرکي :زنار عفرين
االسم الحقیقي :حسین إمام
اسم األم :صباح
اسم األب :سمیر
مکان الوالدة :عفرين
مکان وتاريخ االستشهاد 2015-08-16 :قرية عین عیسی جنوب شرقي
کوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1412 :

زنار كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912082744126630
االسم الحركي  :زنار كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد : 2 – 12 – 2014كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1413 :

زندان قامشلو( أحمد علي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830140947125657
االسم الحركي :زندان قامشلو
االسم الحقیقي :أحمد علي
اسم األم :حمدية
اسم األب :عبد القادر
مكان الوالدة :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-5 :الحسكة  -نشوة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1414 :

زهرة كارا( زهرة بنابر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910080015126471
االسم الحركي  :زهرة بنابر
االسم الحقیقي  :زهرة كارا
اسم االم  :زينب
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :شرناخ
مكان وتاريخ االستشهاد  3 :شباط  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1415 :

زهرة محمد (بیمان دوغان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921111652127079
االسم الحركي  :بیمان دوغان
االسم الحقیقي  :زهرة محمد
اسم األم  :نورة
اسم األب  :خلیل
مكان وتاريخ الوالدة  :كوباني قرية منازي
تاريخ االنضمام 2013 :
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني – كرى زاغروس  30-تموز 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1416 :

زهني محمد (سردار عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920084931127028
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االسم الحركي :سردار عفرين
االسم الحقیقي :زهني محمد
االب :مراد محمد
االم :عواش
مكان وتاريخ الوالدة  :عفرين – كیمار
تاريخ االنتساب 2014 - 1-1:
محل و تاريخ الشهادة 2014-8-13 :
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1417 :

زهیدة( عبدو امارة قنديل)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910082619126483
االسم الحركي  :امارة قنديل
االسم الحقیقي  :زهیدة عبدو
اسم االم  :امینة
اسم االب  :نبي
مكان الوالدة  :عفرين قرية مزن
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  1 :شباط  2015عفرين – نتیجة حادث
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1418 :

زهیر ضاهر( زانا بیرهات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908234515126230
االسم الحركي  :زانا بیرهات
االسم الحقیقي  :زهیر ضاهر
اسم االم  :زركا
اسم االب  :فؤاد
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قرية خريطة – تل تمر  9نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1419 :

زهیر مسلم حسن( زهیر ايمو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911125550126542
االسم الحركي  :زهیر ايمو
االسم الحقیقي  :زهیر مسلم حسن
اسم االم  :زينب
اسم االب  :مسلم
مكان الوالدة  :كوباني قرية تحتك
مكان وتاريخ االستشهاد  6 :كانون الثاني  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1420 :

زوزان اكترن( لزكة جیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906202245126031
االسم الحركي :لزكة جیا
االسم الحقیقي :زوزان اكترن
اسم األم :رقیة
اسم األب :إبراهیم
مكان الوالدة :ماردين
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-12-30:كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1421 :

زوزان عیسى (سوزدار اكري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916060119126839
االسم الحركي :سوزدار اكري
االسم الحقیقي :زوزان عیسى
اسم االم :عمشة
اسم االب :حسین
مكان الوالدة :كوباني -قرية كورك
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني -مشته نور 2014-10-4
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1422 :

زوزان محمد( أفرم برخدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906201932126030
االسم الحركي :أفرم برخدان
االسم الحقیقي :زوزان محمد
اسم األم :عدول
اسم األب :خلیل
مكان الوالدة:كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-11-5:كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1423 :

زياد اسماعیل خديدة
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201540120017
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1989
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1424 :

زياد عباس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919144817126958
االسم  :زياد عباس
اسم األب  :اوسمان
اسم األم  :ساريا
محل الوالدة  :كوباني قرية كطاش
تاريخ الشهادة  :في الجبهة الشرقیة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1425 :

زياد قلج (زياد كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927102128127165
االسم الحركي  :زياد كوباني
االسم الحقیقي  :زياد قلج
اسم االب  :محمد
اسم إالم  :أمینة
محل وتاريخ الوالدة :كوباني قرية بوغاز
تاريخ االنضمام 2013 :
تاريخ االستشهاد2014-7-14 :
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1426 :

زياد مامو( لوند حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903130745125834
االسم الحركي :لوند حسكة
االسم الحقیقي :زياد مامو
اسم األم :صباح
اسم األب :حسن
مكان الوالدة :الحسكة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-11 :جبل كزوان
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1427 :

زيتوني عواد (فاضل حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916033802126818
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االسم الحركي :فاضل حسكة
االسم الحقیقي :زيتوني عواد
اسم األم :عمرة
اسم األب:سنجار
مكان الوالدة :الحسكة
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة  :الحسكة 2014-10-6
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1428 :

زيدان خلف حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201513119991
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1997
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1429 :

زيدان خلف عباس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201711120117
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
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1986
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1430 :

زيدان خلف علي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201637120078
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1997
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1431 :

زيدان صالح فكري
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201310119869
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1975
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1432 :

زين عبدهللا قادر (بهار كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150926002945127143
االسم الحركي :بهار كوباني
االسم الحقیقي  :زين عبدهللا قادر
اسم األب :عبدهللا حنان -بسه
اسم األم  :بسه
محل وتاريخ الوالدة  :قرية كورك
تاريخ االنضمام 2014 :
تاريخ ومكان الشهادة :كوباني تل زاغروس 2014-7-12
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1433 :

زينب تاكین( أفیندار بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903034036125769
االسم الحركي  :أفیندار بوطان
االسم الحقیقة :زينب تاكین
االسم األب :نعمت
االسم األم :أسیا
مكان الوالدة  :اضنا سیحان ( اصالن بیت شباب)
تاريخ ومكان الشهادة  -4 :تموز  - 2015كوباني
روح الفداء والتضحیة التي أبدتها ثورة روج افا إلى يومنا الراهن رسخت
أقوى معاني للمقاومة السامیة في صد القوى الظالمیة التي كانت وال
تزال تريد النیل من منجزات هذه الثورة و األمن واألمان الذي حققته هذه
الثورة من اجل العیش حیاة حرة وابیة ,ثورة روج افا استطاعت وبكل فخر
ان تمثل اقوى مقاومة لإلنسانیة ,مقاتلینا األبرار وحدات حماية الشعب و
وحدات حماية المرأة بإرادتهم وقوتهم القوية استطاعوا من تسیر معركة
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الكرامة للعالم في وجه إرهاب داعش وصده عن أحالمه الجائرة والنیل
منها ,وفي هذه الثورة العظیمة التي تمثل ثورة المرأة ,النساء
الكردستانیات استطاعوا بكل شغف االنضمام الى الثورة وجعل من روح
المرأة حجر األساس لهذه الثورة ,لذا استطاعوا االنضمام إلى وحدات
حماية المرأة وحماية الثورة ,بقدر ما كان إرهاب داعش وهجماتهم على
الشعب وعلى الثورة و باألخص على المرأة كان قوياً ,كان مقاومة المرأة
اكبر وأقوى بكثیر .العديد من الرفیقات القوية ضحوا بكل ما لديهم من اجل
كرامة الشعب الكردي إلى أن وصلوا إلى مرتبة الشهادة.
مدينة كوباني الخالدة استطاعت ان تكون شاهدة على الكثیر من مالحم
والبطوالت العظیمة التي سجلتها المرأة ,وحدات حماية المراة في هذه
المدينة حاربت باسم جمیع النساء ذلك النظام ألذكوري وذلك النظام
الخطیر على اإلطالق ,لهذا السبب جمیع النساء الكرديات من جمیع
المدن واألصقاع جاءت الى كوباني ومدوا أيديهم إلى المرأة الكوبانیة
وحاربوا إرهاب داعش ,رفیقاتنا أمارا و اوزكر وستیرك وبهار وافینار في هذه
المقاومة التاريخیة لكوباني تمكنوا بكل بسالة محاربة وحماية اإلنسانیة
من إرهاب داعش حتى وصولهم ال مرتبة الشهادة.
رفیقتنا زينب تاكین المعروفة باسم افیندار بوطان كانت من إحدى قیادينا
العظماء في صفوف وحدات حماية المرأة كانت من إحدى الشخصیات
البطولیة من بداية معركة كوباني والى مرحلة تحرير المدينة من مرتزقة
داعش بشكل كامل,وكامل القرى التابعة لها ,كانت صاحبة دور قیادي في
هذه المعارك  ,نضالها وبسالتها لم يكن لها مثیل ,دائماً كانت بكل قوتها
في الصفوف األمامیة لم تتوانى للحظة عن دفاع كرامة الشعب الكردية
الرفیقة افیندار كانت مثل اسمها عاشقة الحرية ودرب النصر ,حاربت
ببسالتها عدو اإلنسانیة وكسرت من هیبته ,رسخت دور المرأة وفعالیتها
في نیل الحرية  ,نضالها لم يتوقف للحظة,ففي تاريخ  2015-7-4إثناء
قیامها مع رفاقها بحملة تحرير الجبهة الجنوبیة بشكل كامل من مرتزقة
داعش حاربت بعظامه كبیرة  ,إلى أن تمكنت من نیل الشهادة حاربت
بإرادة من حديد.
استشهاد الرفیقة افیندار كانت بمثابة حزن كبیر بالنسبة لنا لكن نحن
باسم وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة درب الشهادة التي
وصلت إلیها الرفیقة افیندار لن نتراجع عنه ,كلنا بكل قوانا سارين على
درب الشهداء حتى النصر وعلى هذا األساس نحن باسم القیادة العامة
لوحدات حماية المرأة مع جمیع مقاتلینا نعزي عائلة الشهید افیندار
وشعبنا الكردي وكذلك جمیع نساء العالم ,وبشهادة الرفیقة افیندار نعاهد
جمیع الشهداء بالسیر على دربهم الى النصر ,ف شهادتهم ترفع مع
عزيمتنا وقوتنا والنصر قادم.
مقاتالت وحدات حماية المرأة في يومنا الراهن يحاربن عدو المرأة,
وبهدفهم السامي من بناء حیاة حرة وديمقراطیة ,واإلنسانیة جمعاء
ينظرون الى هذه األسطورة العظیمة من النضال والتحدي ,وعلى هذا
األساس ندائنا إلى جمیع الشابات والشباب المحبین للحرية االنضمام
إلى صفوف النضال وان يرفعوا شعلة النضال وراية التحرير عالیاً.
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1434 :

سارا ادريس (بیريتان آغري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928095215127200
االسم الحركي :بیريتان آغري
االسم الحقیقي :سارا ادريس
اسم األم :زينب
اسم األب :مصطفى
مكان الوالدة :ماكو
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماكو
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1435 :

سارا ادم بیر( اذدا ماكو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906205934126038
االسم الحركي :اذدا ماكو
االسم الحقیقي :سارا ادم بیر
اسم االم :نوره
اسم االب :كوجو
مكان الوالدة :ماكو
مكان وتاريخ االستشهاد :الحسكة –قرية هدى 2015-5-17
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
ماكو
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1436 :

سارة جابر( روكسان ديرالزور)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917095322126903
االسم الحركي  :روكسان ديرالزور
االسم الحقیقي  :سارة جابر
اسم األم  :ناريمان
اسم األب  :معن
محل وتاريخ الوالدة  :دير الزور
محل وتاريخ االنضمام  :قامشلو 2014-7-21
محل وتاريخ االستشهاد  :ربیعة 2014-9-26
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1437 :

سارة محمدي( دارسین شورش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909234030126270
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االسم الحركي  :دارسین شورش
االسم الحقیقي  :سارة محمدي
اسم االم  :تیلي
اسم االب  :علي
مكان الوالدة  :سالمس – روجهالت
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-10-9 :سري كانیه –قرية مبروكة
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
سلماس
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1438 :

سافت جیجك( عادل غفر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907205804126146
االسم الحركي  :عادل غفر
االسم الحقیقي  :سافت جیجك
اسم االم  :قدرية
اسم االب  :صالح
مكان الوالدة  :هكاري
مكان وتاريخ االستشهاد 25 :نیسان  2015قرية مناجیر – تل تمر
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حکاري
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1439 :
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ساالر سلیمان قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201234119828
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1994
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1440 :

سالم ادواي( هورام كوسالن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903153749125841
االسم الحركي :هورام كوسالن
االسم الحقیقي :سالم ادواي
اسم األم :نازدار
اسم األب :محمد
مكان الوالدة :مرفان
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-6 :سلوك  -قرية شركرات
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1441 :

سالم بشار خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201214119807
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
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1970
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1442 :

سالم حسو خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201410119928
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1961
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1443 :

سامال مدلول عباس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201652120095
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1990
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1444 :

سامر شاكر محمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201252119846
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2001
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1445 :

سامر شفان عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201733120139
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2002
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1446 :

سامي بايار( نومان سیامند فراشین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910055444126421
االسم الحركي :نومان سیامند فراشین
االسم الحقیقي :سامي بايار
اسم االم :كوبار
اسم االب :فهیم
مكان الوالدة :وان
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-2-26 :تل حمیس-
داساوية
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1447 :

سامي صفوك ابراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201341119896
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1982
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1448 :

سامي علي زيبو( لورانس قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902125702125750
االسم الحركي  :لورانس قامشلو
االسم الحقیقي  :سامي علي زيبو
اسم االم  :سارة
اسم االب  :عبدهللا
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-27 :الحسكة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1449 :

ساهر خلیل أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201356119914
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2000
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1450 :

ساهر سلیمان عیسى
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201640120081
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1988
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1451 :

ساهر شفان عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201732120138
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1991
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1452 :
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سبل بولوت (سارية اوزغور)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912081037126622
االسم الحركي  :سارية اوزغور
االسم الحقیقي :سبل بولوت
اسم االم  :زكیة
اسم االب  :نصرت
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-12-12 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1453 :

سبهان حاجم جزاع
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201614120054
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1995
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1454 :

سجر خشمان رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201559120038
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
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1954
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1455 :

سحر سید علو على وطفلها البالغ من العمر  10أعوام
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213358120608
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1456 :

سراج الدين جلك( قهرمان كفر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906232949126057
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االسم الحركي  :قهرمان كفر
االسم الحقیقي  :سراج الدين جلك
اسم االم  :نازدار
اسم االب  :خالد
مكان الوالدة  :كفر
مكان وتاريخ االستشهاد  :تل تمر – قرية تل طال 2015-5-22
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1457 :

سران التون كلیج( سران اناتولیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906212443126043
االسم الحركي  :سران اناتولیا
االسم الحقیقي :سران التون كلیج
اسم االم :سرفت
اسم االب :حسین
مكان الوالدة :اسطنبول
مكان وتاريخ االستشهاد :بلدة مبروكة –قرية شعرى
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1458 :

سربست عفرين
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912082636126629
االسم الحركي  :سربست عفرين
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مكان وتاريخ االستشهاد 2014 – 12 – 2 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1459 :

سرتاب جالیك( سرخوبون امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916112120126878
االسم الحركي  :سرخوبون امد
االسم الحقیقي  :سرتاب جالیك
اسم االم  :رحیمة
اسم االب :محمد
مكان الوالدة  :آمد
تاريخ االنضمام 2014-7-22 :
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -منارية 2014-9-24-
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1460 :

سرحت كويونجو (روجهات عكید)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903043123125788
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االسم الحركي  :روجهات عكید
االسم الحقیقي  :سرحت كويونجو
اسم االم  :نازي
اسم االب  :ايوب
مكان الوالدة  :رحا
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7- 19 :سري كانیه-
عالیة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
روحا
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1461 :

سرحد إيريش (أوموت كاراداغ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901164024125717
االسم الحركي :سرحد إيريش
االسم الحقیقي :أوموت كاراداغ
اسم األم :إكرام
اسم األب :محمد علي
مكان الوالدة :میرسین
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7- 30 :بلدة صرين
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1462 :
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سرخبون بلیجان (جیا جوبان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830134023125655
االسم الحركي :سرخبون بلیجان
االسم الحقیقي :جیا جوبان
اسم األم :معتبر
اسم األب :عاصم
مكان الوالدة :موش  -بوالنق
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-08-16 :قرية عین عیسى جنوب شرقي
كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
موش
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1463 :

سردار ابراهیم( مظلوم دوغان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910025306126335
االسم الحركي  :مظلوم دوغان
االسم الحقیقي  :سردار ابراهیم
اسم االم  :عین زلیخة
اسم االب  :خلیل
مكان الوالدة  :قرية بغدكى – كوباني
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  8 :آذار  2015قرية خويدانك التابعة لمقاطعة
كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1464 :

سردار صالح قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201712120118
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1973
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1465 :

سردار كوزل (سكفان ارنوس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902124158125745
االسم الحركي :سكفان ارنوس
االسم الحقیقي :سردار كوزل
اسم األم :أمینة
اسم األب :اسماعیل
مكان الوالدة :أمد
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-1-17 :حسكة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1466 :

سركان اكباش( اران غارزان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910075815126470
االسم الحركي  :باران غارزان
االسم الحقیقي  :سركان اكباش
اسم االم  :جواهر
اسم االب  :عزالدين
مكان الوالدة  :تاتوان
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2014 – 10 – 30 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1467 :

سرمد أمین صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201721120127
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1992
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1468 :

سرهاد نوزاد صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201730120136
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1998
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1469 :

سرهلدان إبراهیم (سرهلدان شاهین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927110630127179
االسم الحركي  :سرهلدان شاهین
االسم الحقیقي  :سرهلدان إبراهیم
اسم األب  :فؤاد
اسم األم  :واضحه
محل وتاريخ الوالدة  :بالك
تاريخ االستشهاد  :كوباني قرية عفدكي 2014-07-08
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

766

بابەتی ژمارە1470 :

سرهلدان أکري (کاموران کايا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901174041125718
االسم الحرکي :سرهلدان أکري
االسم الحقیقي :کاموران کايا
اسم األم :ياشار
اسم األب :جودت
مکان الوالدة :أکري
مکان وتاريخ االستشهاد 2015-7- 30 :بلدة صرين
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حکاري
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1471 :

سرهلدان باكوك
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910000048126275
االسم الحركي  :سرهلدان باكوك
مكان وتايخ االستشهاد  2014-10 :كوباني –سوق الهال
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1472 :

سرهلدان دمهات
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914145805126698
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االسم الحركي  :سرهلدان دمهات
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني 17تشرين الثاني2014
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1473 :

سرهلدان عفرين
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910073550126461
االسم الحركي  :سرهلدان عفرين
مكان وتاريخ االستشهاد  15 :شباط  2015كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1474 :

سروات تورو( روبار شرفان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920082250127020
االسم الحركي  :روبار شرفان
االسم الحقیقي  :سروات تورو
اسم االم :مهاباد
اسم االب  :محمود
محل وتاريخ الوالدة  :بیلیس
محل وتاريخ االنضمام 2012 :
محل وتاربخ االستشهاد  :شنكال  -سنونى 204-8-14
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:

👨رجال
YPG

768

القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1475 :

سروك عیسى (جوان كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150926003933127146
االسم الحركي  :جوان كوباني
االسم الحقیقي  :سروك عیسى
االسم األم  :وحیدة
االسم األب  :حسن
محل وتاريخ الوالدة :كوباني قرية إيبي عیسى
تاريخ االنضمام 2014:
تاريخ االستشهاد  :كوباني تل زاغروس 2014-7-12
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1476 :

سعاد ترياكي( آركیش كاني رش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914164348126714
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االسم الحركي  :آركیش كاني رش
االسم الحقیقي  :سعاد ترياكي
االم  :نباهت
االب  :نامد
مكان الوالدة  :بینغول
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد 28 :كانون االول  2013قامشلو – تل حمیس
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1477 :

سعد أحمد كثر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201618120059
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1987
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1478 :

سعد حجي بشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201706120111
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1989
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خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1479 :

سعد خضر عذيب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201632120073
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1980
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1480 :

سعد قاسم علي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201648120090
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1992
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال

771

نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1481 :

سعدو برجس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201802120169
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1920
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1482 :

سعدو شاهوردي جاجان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201633120074
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1867
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1483 :

سعود حبیب (بوطان زنار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907093441126086
االسم الحركي  :بوطان زنار
االسم الحقیقي  :سعود حبیب
اسم االم  :خنسى
اسم االب  :حمید
مكان الوالدة  :تل تمر
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-19 :تل تمر –قرية تل تاال
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1484 :

سعود سعید سلیمان أمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201318119877
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1972
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1485 :

سعید جزاع كلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201607120047
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من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1951
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1486 :

سعید خديدة خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201534120009
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1976
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1487 :

سعید سلیمان أمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201315119874
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1972
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1488 :

سعید عمر سیدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201419119936
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1990
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1489 :

سعید عمو سلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201741120145
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1950
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1490 :

سفقان جعجي (هوكر هاوار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919152124126970
االسم الحركي  :هوكر هاوار
االسم الحقیقي  :سفقان جعجي
اسم األم  :زهیرة
اسم األب  :عثمان
مكان الوالدة  :كوباني /قرية برخ بوتان
تاريخ االنضمام 2013 :
مكن وتاريخ االستشهاد  :كوباني /قرية خاني 2014-09-18 /
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1491 :

سفك اتاك (نوجیان نوال)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916055118126834
االسم الحركي :نوجیان نوال
االسم الحقیقي :سفك اتاك
اسم االم :غزال
اسم االب :علي
مكان الوالدة:غفر
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-10-4:
خصائص السجل
الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)

776

اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1492 :

سفكي دوغموش( نوروز إله)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905155741125950
االسم الحركي :نوروز إله
االسم الحقیقي :سفكي دوغموش
اسم األم :حمدية
اسم األب :محمد
مكان الوالدة :باتمان
مكان وتاريخ االستشهاد - 2015-6-14 :سلوك
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
باتمان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1493 :

سفیان عباس رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201310119868
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2001
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1494 :

سكفان جیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909231400126262
االسم الحركي  :سكفان جیا
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 -4 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1495 :

سكینة قاري( بهار كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906233427126059
االسم الحركي :بهار كوباني
االسم الحقیقي :سكینة قاري
اسم االم :خانم
اسم االب :قاسم
مكان الوالدة :كوباني -قرية ياراماز
مكان و تاريخ األستشهاد 2015 -5-22 :كوباني قرية كورك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1496 :

سالف سردا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910073007126459
االسم الحركي  :سالف سردا
مكان وتاريخ االستشهاد  15 :شباط  2015كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1497 :

سالف فراشین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910044757126396
االسم الحركي :دفريم اجرين
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-2-20 :كوباني –قرية داف
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1498 :

سالم سعید سلیمان أمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201316119875
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2000

779

خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1499 :

سالم سیدو عبید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201746120149
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1985
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1500 :

سالم قاسم عفدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201345119900
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1997
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1501 :

سلمان قاسم خاونج
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201231119824
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1956
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1502 :

سلمان مادلي( بوالت درباسیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906212204126042
االسم الحركي  :بوالت درباسیة
االسم الحقیقي :سلمان مادلي
اسم االم :مدينه
اسم االب :محمد معصوم
مكان الوالدة :درباسیة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015 – 5 – 26 :سري كانیه – قرية
عالیة
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

781

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1503 :

سلیمان ار سن (كفر اخ يول)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919153449126976
االسم الحركي :كفر اخ يول
االسم الحقیقي :سلیمان ار سن
اسم األم:كو زل
اسم األب :ايوب
مكان الوالدة :ماكو
تاريخ االنضمام2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد:بوراز2014-09-16 /
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماكو
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1504 :

سلیمان البیر( زاكروس ماردين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906135333125987
االسم الحركي  :زاكروس ماردين
االسم الحقیقي  :سلیمان البیر
اسم األم  :سكرية
اسم األب  :عبد الرحمن
مكان الوالدة  :ماردين
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 – 6 – 5 :الحسكة  /جبل كزوان
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1505 :

سلیمان القاسم( جكر آذاد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908233048126225
االسم الحركي  :جكر آذاد
االسم الحقیقي  :سلیمان القاسم
اسم االم  :جیهان
اسم االب  :جمعة
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قرية خريطة – تل تمر  9نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1506 :

سلیمان تونج (مد دالهو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916054122126830
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االسم الحركي :مد دالهو
االسم الحقیقي :سلیمان تونج
اسم االم :نسیمة
اسم االب :صالح
مكان الوالدة  :شرنخ-هزخ
تاريخ االنضمام 2012:
ً
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-10-3:متأثرا بجراحه نتیجة اشتباكات
سري كانیه
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1507 :

سلیمان حسن( هارون جیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910025819126337
االسم الحركي  :هارون جیا
االسم الحقیقي  :سلیمان حسن
اسم االم  :حیاة
اسم االب  :عبدالقادر
مكان الوالدة  :تل كوجر
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  5 :آذار  2015خط بلدتي تل براك و تل حمیس
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1508 :

سلیمان طه بسي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201305119862
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1963
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1509 :

سلیمان عبدالرزاق كیجل( زندان كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910012807126298
االسم الحركي :زندان كوباني
االسم الحقیقي :سلیمان عبدالرزاق كیجل
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :عبدالرزاق
مكان الوالدة :كوباني –قرية برخ بوطان
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-18 :كوباني -تبه شهید خابور
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1510 :

سلیمان علي میشو
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201800120167
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1511 :

سماعیل بكري (بنكین كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915093121126798
االسم الحركي :بنكین كوباني
االسم الحقیقي :اسماعیل بكري
اسم االم :رحیمة شیخي
اسم االب :حسن
مكان الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2014:
وكان وتاريخ الشهادة 2014-10-19:
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1512 :

سماعیل محمد( لوند شیار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907210027126147
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االسم الحركي  :لوند شیار
االسم الحقیقي  :سماعیل محمد
اسم االم  :محبوب
اسم االب  :حسن
مكان الوالدة  :كوتول
مكان وتاريخ االستشهاد 20 :نیسان  2015سري كانیة – نتیجة حادث
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1513 :

سمر سید علو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213359120609
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1514 :

سمكو جارجل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908124743126170
االسم الحركي  :سمكو جارجل
مكان وتاريخ االستشهاد  :غربي مقاطعة كوباني – قرية كري صور  24نیسان 2015
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:

👨رجال
YPG
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القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1515 :

سمیر علیكو( جیا شین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920085135127029
االسم الحركي  :جیا شین
االسم الحقیقي :سمیر علیكو
اسم االم  :الهام علي
اسم االب  :توفیر علیكو
مكان وتاريخ الوالدة  :عفرين
مكان وتاريخ االنضمام 2013 :
محل وتاريخ الشهادة 2014-8-13 :
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1516 :

سمیر فكري صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201220119814
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1950
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1517 :

سمیرة إشازادا( دجلة فرات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911131457126550
االسم الحركي  :دجلة فرات
االسم الحقیقي  :سمیرة إشازادا
اسم االم  :جاف رش
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :روجهالت سلماس
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  28 :كانون االول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
سلماس
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1518 :

سمیرة شبلي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213400120610
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
األقلیم:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

️غرب کردستان
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1519 :

سنان غفر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910071725126455
االسم الحركي  :سنان غفر
مكان وتاريخ االستشهاد  16 :شباط  2015كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1520 :

سهام شكري مسلم( زيالن رزكار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910064023126439
االسم الحركي  :زيالن رزكار
االسم الحقیقي  :سهام شكري مسلم
اسم االم  :عزيزة
اسم االب  :شكري
مكان الوالدة  :حلب
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  26 :شباط  2015تل حمیس – قرية
حصیوية
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1521 :

سهام عیسى( جاندا كورك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908215200126201
االسم الحركي :جاندا كورك
االسم الحقیقي :سهام عیسى
اسم األم :حسنة
اسم األب :محمد
مكان الوالدة :كورك
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-10-4:كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1522 :

سهران يوسف خشمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201432119951
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1523 :

سهران يوسف سلیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201441119961
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
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1998
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1524 :

سهرة میالني( میترا بیريتان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904111941125879
االسم الحركي  :میترا بیريتان
االسم الحقیقي  :سهرة میالني
اسم االم  :كولي
اسم االب  :جنكیز
مكان الوالدة  :روجهالت  -خوي
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-25 :كوباني  -قرية برخ بوطان
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1525 :

سهیل سعود سلیمان أمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201319119878
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1999
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان
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الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1526 :

سوار محمد( دمهات قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910042301126379
االسم الحركي  :دمهات قامشلو
االسم الحقیقي  :سوار محمد
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :عبد الكريم
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  5 :آذار  2015خط بلدتي تل حمیس وتل براك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1527 :

سوزدار حسن (جیندا تل تمر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910065812126446
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االسم الحركي  :جیندا تل تمر
االسم الحقیقي  :سوزدار حسن
اسم االم  :انجى
اسم االب  :خلیل حسن
مكان الوالدة  :حلب
تاريخ االنضمام  2014 :عفرين
مكان وتاريخ االستشهاد  22 :شباط  2015قلعة حديد – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1528 :

سوزدار شیخو( روج افا كريال)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904111224125876
االسم الحركي  :روج افا كريال
االسم الحقیقي  :سوزدار شیخو
اسم االم  :سمیرة
اسم االب  :قادر
مكان الوالدة  :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-25 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1529 :
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سوزدار فقي (جیان تولهلدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917110943126925
االسم الحركي :جیان تولهلدان
االسم الحقیقي :سوزدار فقي
اسم االم :فاطمة
اسم االب :أمین
مكان الوالدة :ديريك
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني -الجبهة الجنوبیة
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1530 :

سوزدار محمد قاسم (بیمان تولهلدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919144006126955
االسم الحركي  :بیمان تولهلدان
االسم الحقیقي  :سوزدار محمد قاسم
اسم األم  :رابي
اسم األب  :عادل
مكان الوالدة  :كوباني -قرية شیران
تاريخ االنضمام 2013-9-9:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -قرية سرزوري 2014-9-16
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1531 :

سوزدر راجو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920073756126999
االسم الحركي  :سوزدر راجو
مكان وتاريخ الشهادة  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1532 :

سون كول كورد( هیفي كفر مارينوس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906232537126055
االسم الحركي  :هیفي كفر مارينوس
االسم الحقیقي  :سون كول كورد
اسم االم  :جوهر
اسم االب  :صالح
مكان الوالدة  :كفر
مكان وتاريخ االستشهاد  :حسكة – قرية هدى 2015-5-17
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1533 :

سیامند محمد( سیامند)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910052857126414
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االسم الحركي  :سیامند
االسم الحقیقي  :سیامند محمد
اسم االم  :رحو
اسم االب  :مصطفى
مكان الوالدة  :راجو
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد 2015 – 1 – 26 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1534 :

سیبان حسین (هوزان روج افا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915083615126781
االسم الحركي :هوزان روج افا
االسم الحقیقي :سیبان حسین
اسم االم :هیفا
اسم االب :محمد
مكان الوالدة :عفرين
تاريخ االنضمام 2011:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-10-20
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1535 :

سیتار زندي( فؤاد أنور)

797

http://www.kurdipedia.org/?q=20150928102302127209
االسم الحركي :فؤاد أنور
االسم الحقیقي :سیتار زندي
اسم األم :حمیدة
اسم األب :صديق
مكان الوالدة :سینه
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
سنندج
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1536 :

سید خان بوالت (سیدار آمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921105300127074
االسم الحركي  :سیدار آمد
االسم الحقیقي  :سید خان بوالت
اسم األم  :مكیة
اسم األب  :عزت
مكان وتاريخ الوالدة  :أمد –جرمك -شمال كردستان
تاريخ االنضمام 2014 :
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني – كرى زاغروس  30-تموز 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1537 :

سید خان يلماز( جودي هسكیف)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910020002126313
االسم الحركي  :جودي هسكیف
االسم الحقیقي  :سید خان يلماز
اسم االم  :هزارا
اسم االب  :حاجي
مكان الوالدة  :غرجوش
مكان وتاريخ االستشهاد  11 :آذار  2015المنطقة الريفیة لمقاطعة كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1538 :

سیدار جكدار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906235604126068
االسم الحركي  :سیدار جكدار
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-10-16 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

799

بابەتی ژمارە1539 :

سیدو حجي حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201508119985
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1972
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1540 :

سیران أر( زركة زوهال)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916031627126809
االسم الحركي  :زركة زوهال
االسم الحقیقي  :سیران أر
اسم األم  :بريحان
اسم األب  :محمود
مكان الوالدة  :ماردين
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد2014 – 10 – 15 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1541 :
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سیف وعدهللا مطو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201701120105
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1999
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1542 :

سیوار محو( ادهم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916091902126848
االسم الحركي  :ادهم
االسم الحقیقي  :سیوار محو
اسم االم  :ألهام
اسم االب  :رمضان
مكان الوالدة  :عفرين ناحیة راجو قرية صلوك
تاريخ االنضمام 2011:
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني سلسلة سفتك 2014-9-26
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1543 :

شاكر ارسالن (فرهاد اركین اربك)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150920070819126988
االسم الحركي :فرهاد اركین اربك
االسم الحقیقي :شاكر ارسالن
اسم االم :سافیة
اسم االب :عبد هلل عزيز
مكان الوالدة :وان
تاريخ االنتساب 2011:
مكان وتاريخ الشهادة :الممر االنساني 2014-9-9
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1544 :

شاكر محمود جلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201251119845
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1971
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1545 :

شاهین اولوباي( باران باري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905143811125939
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االسم الحركي :باران باري
االسم الحقیقي :شاهین اولوباي
اسم األم :كلجین
اسم األب :توران
مكان الوالدة :بتلیس
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-7 :سري كانیة – تل محیسنة غربي
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
بدلیس
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1546 :

شاهین برخدان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914185639126749
االسم الحركي  :شاهین برخدان
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-10-28 :كوباني
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1547 :

شاهین بوزان( آمد كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907101209126103

803

االسم الحركي  :آمد كوباني
االسم الحقیقي  :شاهین بوزان
اسم االم  :صباح
اسم االب  :خضر
مكان الوالدة  :سري كانیة
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  14 :أيار  2015سري كانیة – تل بوغا
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1548 :

شاهین راكان میرزو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213401120611
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1549 :

شاهین شاهین( قهرمان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907111905126118
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االسم الحركي  :قهرمان
االسم الحقیقي  :شاهین شاهین
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :بركل
مكان الوالدة  :كوباني قرية بلك
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني قرية عرنة 2015-5-8
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1550 :

شبال حسن( شورش باكوك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906234810126063
االسم الحركي  :شورش باكوك
االسم الحقیقي  :شبال حسن
اسم االم  :نجاح
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-17 :الحسكة – قرية هودا
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1551 :

شرفان ازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914142850126687
االسم الحركي :شرفان ازاد
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-11-24
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1552 :

شرفان الوندي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908131009126180
االسم الحركي  :شرفان الوندي
مكان وتاريخ االستشهاد  21 :نیسان  2015كوباني – قرية صرين
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1553 :

شريف خلیل( بروسك لهینى)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910024048126331
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االسم الحركي  :بروسك لهینى
االسم الحقیقي  :شريف خلیل
اسم االم  :فضیلة
اسم االب  :ابراهیم
مكان الوالدة  :قرية لهینى التابعة لمقاطعة كوباني
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  8 :آذار  2015قرية خويدانك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1554 :

شريفان أسماعیل (برفین أمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921111901127080
االسم الحركي  :برفین أمد
االسم الحقیقي :شريفان أسماعیل
االسم األم  :عیشة
االسم األب  :أسماعیل
مكان وتاريخ الوالدة  :كوباني – قرية أشمة
تاريخ االنضمام 2013 :
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني – كرى زاغروس  30-تموز 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1555 :

شريفه باران( ستیرك هكاري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910074740126466
االسم الحركي  :ستیرك هكاري
االسم الحقیقي  :شريفه باران
اسم االم  :تولي
اسم االب  :حمدين
مكان الوالدة :شرناخ  -بیت الشباب
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني  4شباط 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1556 :

شعالن يوسف مطو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201703120107
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1978
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1557 :
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شفان اسماعیل( برخدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912060956126577
السم الحركي  :برخدان
االسم الحقیقي  :شفان اسماعیل
اسم االم  :نجاح
اسم االب  :شكري
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :ابو قصايب  25كانون االول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1558 :

شفان جاجان( كیفارا حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910064502126441
االسم الحركي  :كیفارا حسكة
االسم الحقیقي  :شفان جاجان
اسم االم  :نرجس
اسم االب  :شیروان
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ الشهادة  23 :شباط  2015خريطة – تل تمر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1559 :

شفین عمر شبلي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213402120612
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1560 :

شفین هومان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915070729126763
االسم الحركي :شفین هومان
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني 2014-10-24
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1561 :

شكران بكان (روناهي روجهات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916030248126805
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االسم الحركي  :روناهي روجهات
االسم الحقیقي  :شكران بكان
اسم األم  :خاتون
اسم األب  :جمال
مكان الوالدة  :بتلیس
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني 2014-10-15
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
بدلیس
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1562 :

شكري سجر خشمان رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201601120039
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1994
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1563 :

شكرية حسن( دريا زنار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905140445125928
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االسم الحركي :دريا زنار
االسم الحقیقي :شكرية حسن
اسم األم :خالصة
اسم األب :محمد
مكان الوالدة :سري كانیه
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-19 :سلوك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1564 :

شمدين آية( سرهلدان ديرك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903193839125866
االسم الحركي :سرهلدان ديرك
االسم الحقیقي :شمدين آية
اسم األم :سادية آية
اسم األب :عابدين آية
مكان الوالدة :ماردين
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-7 :سري كانیة  -تل محیسن غربي
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1565 :
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شمسة عمر حسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213402120613
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1566 :

شهاب أحمد جاسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201725120131
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1979
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1567 :

شهاب أحمد كثر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201615120055
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1973
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1568 :

شهاب الدين ساي( باور جیان أمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905144225125940
االسم الحركي :باور جیان أمد
االسم الحقیقي :شهاب الدين ساي
اسم األم :عیشة
اسم األب :محمد بشیر
مكان الوالدة :فارقین  -دوزوالن
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-7 :سري كانیة – تل محیسنة غرب
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1569 :

شهروز محمدي( سرحد باز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908130821126179
االسم الحركي  :سرحد باز
االسم الحقیقي  :شهروز محمدي
اسم االم  :فرنكز
اسم االب  :مجید
مكان الوالدة  :روجهالت  -خوي
مكان وتاريخ االستشهاد  16 :نیسان  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال
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الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1570 :

شهیربان تیماري جینكانلو( سارينا أفین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928113510127221
االسم الحركي :سارينا أفین
االسم الحقیقي :شهیربان تیماري جینكانلو
اسم األم :جمیلة
اسم األب :حمید
مكان الوالدة :ماكو
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماكو
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1571 :

شورش آكر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910010012126287
االسم الحركي  :شورش آكر
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني 2015-3-25
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1572 :

شورش ممو( جاندا والت)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910081003126476
االسم الحركي  :جاندا والت
االسم الحقیقي  :شورش ممو
اسم االم  :خجي
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :بلبلي التابعة لعفرين
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  3 :شباط  2015حلب
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1573 :

شورش واشوكاني و دلو ريزان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920091846127041
ضمن مراسیم مهیبة لتشییع جثماني الشهیدين شورش واشوكاني و
دلو ريزان اللذان استشهدا في قرية ربیعة بالجانب العراقي المتاخم لمعبر
تل كوجر الحدودي وسطرا اروع المالحم البطولیة مع رفاق دربهم قبیل
استشهادهم مؤكدين بذلك على وحدة الدم الكردي والرابط الذي
يجمعهما أينما وجدوا
حیث انطلق الموكب من مشفى روج في سري كانیه متجهین بمئات
العربات إلى مقبرة الشهید رستم جودي في برى كفري لتبدا مراسیم
التشییع بعرض عسكري لمقاتلي وحدات حماية الشعب تكريماً
للشهیدين والمقاومة البطولیة التي أبدياها  ,ثم تلتها كلمة للقیادي
وعضو لجنة العالقات في وحدات حماية الشعب الدكتور حسین كوجر
مركزاً على ضرورة رص صفوف القوى الكردستانیة لمجابهة إرهاب داعش
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وإن السبیل الوحید في القضاء على اإلرهاب يكمن في الوحدة الكردية ثم
تابع كوجر مركزاً على قیمة الشهادة وأنهم الدرب الذي نسیر علیه ألنهم
الشعلة التي تنیر درب مقاومتنا كما تابع كالمه مركزاً أيضاً على المقاومة
البطولیة التي تبديها وحدات حماية الشعب في سبیل حماية مناطق روج
آفا وعلى المقاومة التي تبديها وحداتنا في كل من ربیعة وشنكال لحماية
أهالینا في تلك البقاع من كردستان ,
وانتهت مراسیم التشییع بنقل جثامین الشهیدين إلى مثواهم األخیر
لیلحقوا برفاق دربهم ممن سبقوهم وقدموا أغلى ما يملكون في سبیل
حماية مكتسبات شعبنا من نیر الهجمات االرهابیة التي تستهدف وجود
شعبنا
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1574 :

شیار حسن( شیار كندال)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903115436125812
االسم الحركي :شیار كندال
االسم الحقیقي :شیار حسن
اسم األم :عزيزة
اسم األب :جالل
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد _ 2015-7-6:سلوك -قرية شركرات
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1575 :
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شیار حمزة ٠هوكر كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908133836126192
االسم الحركي  :هوكر كوباني
االسم الحقیقي  :شیار حمزة
اسم االم  :مقبولة
اسم االب  :محمود
مكان الوالدة  :كورك – كوباني
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  18 :نیسان  2015تل الشهید سیدار – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1576 :

شیار كاراسو( رشید افارش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904113457125889
االسم الحركي  :رشید افارش
االسم الحقیقي  :شیار كاراسو
اسم االم  :كولیستان
اسم االب  :عزالدين
مكان الوالدة  :سیرت -بايكان
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-27 :كوباني -مجبال كازي
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سیرت
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1577 :

شیبان كردي( شیار كردي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908123709126166
االسم الحركي :شیار كردي
االسم الحقیقي :شیبان كردي
اسم األم :صالحة
االسم األب :سلیمان
مكان الوالدة :سريه كانیه
تاريخ االنضمام2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد :سريه كانیه – قرية عمیر 2015 -2 – 24
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1578 :

شیخ موس سالك (بوطان ماردين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919150750126965
االسم الحركي  :بوطان ماردين
االسم والنسبة  :شیخ موس سالك
اسم االم  :خنسا
اسم االب  :سید
مكان الوالدة :ماردين
تاريخ االنضمام 2011 :
تاريخ ومكان الشهادة  :قامشلو -قرية شرموخ 2014-9-16
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1579 :

شیخو علو( اصالن قنديل)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916094725126858
االسم الحركي :اصالن قنديل
االسم الحقیقي :شیخو علو
اسم االم :وصفي
اسم االب :حكمت
مكان الوالدة :عفرين -ناحیة معبطلي قرية حسي
تاريخ االنضمام2011:
مكان وتاريخ الشهادة 2014-10-01 :
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1580 :

شیراز بوطان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910000733126278
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االسم الحركي  :شیراز بوطان
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-10-10 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1581 :

شیراز يوسف (بروار عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914173311126733
االسم الحركي :بروار عفرين
االسم الحقیقي :شیراز يوسف
اسم االم :نزيرة
اسم االب :نوردين
مكان الوالدة :عفرين
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-17
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1582 :

شیرزاد صالح قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201715120121
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1973
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خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1583 :

شیرزاد محي الدين( شیرو كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904111435125877
االسم الحركي  :شیرو كوباني
االسم الحقیقي  :شیرزاد محي الدين
اسم االم  :عايشة
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-25 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1584 :

شیرزاد موسى زاد (آمد سرهلدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928094500127199
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االسم الحركي :آمد سرهلدان
االسم الحقیقي :شیرزاد موسى زاد
اسم األم :حلیمة
اسم األب :كريم
مكان الوالدة :مهاباد
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
مهاباد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1585 :

شیرو أوسمان( شیرو قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910041847126377
االسم الحركي  :شیرو قامشلو
االسم الحقیقي  :شیرو أوسمان
اسم االم  :زمرته
اسم االب  :حسین
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  5 :آذار  2015خط تل حمیس و تل براك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1586 :

شیرو بوزان( باران بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910072133126457
االسم الحركي  :باران بوطان
االسم الحقیقي  :شیرو بوزان
اسم االم  :حلیمة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  : 16 – 2 – 2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1587 :

شیروان رسول( دكتور ريبین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903190324125857
االسم الحركي  :دكتور ريبین
االسم الحقیقي  :شیروان رسول
اسم االم  :رحمة محمود
اسم االب  :عثمان رسول
مكان الوالدة  :سلیمانیة
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-27 :الحسكة ام
الكبر
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
احد ضحایا ارهایی الداعش

824

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1588 :

شیرين حسن (فیان رستم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916093232126853
االسم الحركي :فیان رستم
االسم الحقیقي :شیرين حسن
اسم االم  :مريم
اسم االب :عثمان
محل الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2013-7-26
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -سلسلة سفتاك 2014-9-30
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1589 :

شیرين كويو( أزدا كفر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928101834127207
االسم الحركي :أزدا كفر
االسم الحقیقي :شیرين كويو
اسم األم :ماهیتاب
اسم األب :أورهان
مكان الوالدة :كفر
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1590 :

شیالن هیمه( هدر میاسر احمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906140208125990
االسم الحركي  :هدر میاسر احمد
االسم الحقیقي  :شیالن هیمه
اسم األم  :فلك
اسم األب  :رشاد
مكان الوالدة  :امد  /سلفان
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 – 6 – 5 :الحسكة  /جبل كزوان
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1591 :

شین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910051348126408
االسم الحركي :شین
مكان وتاريخ االستشهاد 2015 -2-26 :كوباني -قرية بغديك
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1592 :

شیندا حمو (نوجان بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917100727126907
االسم الحركي :نوجان بوطان
االسم الحقیقي :شیندا حمو
اسم االم :نازى
اسم االب :اوسمان
مكان الوالدة :سري كانیه
تاريخ االنضمام  2011:وهي من اوائل مقاتالت وحدات حماية المرأة
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني -قرية علي شیر 2014-9-26
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1593 :

صابر شاكر محمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201254119848
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1995
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1594 :

صابر شفان عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201734120140
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1997
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1595 :

صابرين محمد احمد( نوجین جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910044134126392
االسم الحركي :نوجین جودي
االسم الحقیقي :صابرين محمد احمد
اسم األم :عیشة
اسم األب :محمد
مكان الوالدة :حلب
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-1 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1596 :

صادق بیر( باكور تاشلوك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910031451126346
اسم الحركي  :باكور تاشلوك
االسم والكنیة  :صادق بیر
اسم االم  :عائشة
اسم االب  :محمد خان
مكان الوالدة  :كوباني – قرية تاشلوك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1597 :

صادق خديدة خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201534120010
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1980
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

829

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1598 :

صالح أمین صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201438119956
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1599 :

صالح ابراهیم( قهرمان قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902130153125751
االسم الحركي  :قهرمان قامشلو
االسم الحقیقي  :صالح ابراهیم
اسم االم  :جمیلة
اسم االب  :اسعد
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-26 :الحسكة –قرية عبدي
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

830

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1600 :

صالح الیاس خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201444119964
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1975
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1601 :

صالح الیاس صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201719120125
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1999
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1602 :

831

صالح بكر( فالت نومان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911132530126555
االسم الحركي  :فالت نومان
االسم الحقیقي  :صالح بكر
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :عبدالقادر
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  30 :كانون االول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1603 :

صالح حسن عمي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201517119995
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1984
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1604 :

صالح خضر خلف

832

http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201549120028
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1992
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1605 :

صالح خضر عذيب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201631120072
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1973
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1606 :

صالح شاهین( باران كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910051013126406

833

االسم الحركي :باران كوباني
االسم الحقیقي :صالح شاهین
اسم األم :شمسة
اسم األب :دايى
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2015 -2-27 :كوباني -قرية بغدي
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1607 :

صالح مكري صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201312119871
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1942
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1608 :

صالح مال خلیل( صالح بیندر كبیر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910001141126280

834

االسم الحركي  :صالح بیندر كبیر
االسم الحقیقي  :صالح مال خلیل
اسم االم  :فوزية
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-3-28 :كوباني -قرية جب الفرج
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1609 :

صالح يالجن( خیري كاتو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903155246125846
االسم الحركي :خیري كاتو
االسم الحقیقي :صالح يالجن
اسم األم :ساريا
اسم األب :علي
مكان الوالدة :بیت الشباب  /شرنخ
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-7 :صرين – قرية مخاسین
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1610 :

835

صالحة تانركولو (سافوشكا سبیرتي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907195458126124
االسم الحركي  :سافوشكا سبیرتي
االسم الحقیقي  :صالحة تانركولو
اسم االم  :نازلي
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :سلوبي
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  8 :أيار 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
جزيرة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1611 :

صالحة مراد( روكن بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907095027126093
االسم الحركي  :روكن بوطان
االسم الحقیقي  :صالحة مراد
اسم االم  :شوافة
اسم االب  :منیر
مكان الوالدة  :قامشلو – قناة سويس
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد 16 :أيار  2015سري كانیة -
عالیة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

836

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1612 :

صالحه سرت ( زالل امانوس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906153207126014
االسم الحركي  :زالل امانوس
االسم الحقیقي :صالحه سرت
اسم األم  :نوفا
اسم األب  :اسماعیل
مكان الوالدة  :اورفا
مكان وتاريخ االستشهاد  2015- 5 – 31 :سري كانیه -بلدة مبروكة –
قرية رجعان
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
اورفا
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1613 :

صباح حسن أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201502119978
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1989
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

837

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1614 :

صباح خضر كثر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201622120063
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1981
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1615 :

صباح سعید جزاع
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201608120048
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1990
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1616 :

838

صبحي شیخو( فرهاد سري كانیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910020756126318
االسم الحركي  :فرهاد سري كانیة
االسم الحقیقي :صبحي شیخو
االسم االم :زركا
االسم االب :ابراهیم
تاريخ االنضمام2014 :
مكان الوالدة :سري كانیة
تاريخ ومكان االستشهاد-2015-3-16 :سري كانیة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1617 :

صبري أحمد (صبري احمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919153719126977
االسم الحركي  :صبري احمد
االسم الحقیقي:صبري أحمد
اسم األم :غزالة
اسم األب :محمد
مكان الوالدة :كوباني /قرية قومجي
مكان وتاريخ األستشهاد:قرية زلخك 2014-09-17/
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

839

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1618 :

صدام سالم بشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201212119805
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2004
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1619 :

صدم عبدهللا( نومان حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907202121126130
االسم الحركي  :نومان حسكة
االسم الحقیقي  :صدم عبدهللا
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :عطیة
مكان الوالدة  :حسكة
مكان وتاريخ االستشهاد  30 :نیسان  2015تل فیضة – تل تمر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

840

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1620 :

صديق اوغون (جمیل جاتاك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920081813127018
االسم الحركي  :جمیل جاتاك
االسم الحقیقي  :صديق اوغون
اسم االم :زينب
اسم االب  :شاكر
محل وتاريخ الوالدة  :وان
محل وتاريخ االنضمام 2012 :
محل وتاربخ االستشهاد  :شنكال  -سنونى 204-8-14
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1621 :

صديق يوسف خشمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201433119952
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

841

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1622 :

صديقة تمو (زوزان كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917100054126905
االسم الحركي :زوزان كوباني
اسم الحقیقي :صديقة تمو
اسم االم :ساري
اسم االب :حسن
مكان الوالدة :كوباني -مزرة صوفیا
تاريخ االنضمام 2011:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني -منازة 2014-9-26
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1623 :

صديقة خلیل( جاندا والت)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910044532126394
االسم الحركي :جاندا والت
االسم الحقیقي :صديقة خلیل
اسم األم :يازى
اسم األب :ابراهیم
مكان الوالدة :كوباني –قرية بوراز
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-2 :كوباني –قرية جلبیة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1624 :

صفقان آسي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907210212126148
االسم الحركي  :صفقان آسي
مكان وتاريخ االستشهاد  26 :نیسان  2015مقاطعة كوباني
خصائص السجل
👨رجال

الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1625 :

صالح حسن أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201501119977
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1988
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1626 :

صهیب يوسف مطو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201750120154
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1933
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1627 :

طالب الیاس أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201328119884
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1993
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1628 :

طاها مصطفاوية( ازاد روجهالت)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910061956126431
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االسم الحركي  :ازاد روجهالت
االسم الحقیقي  :طاها مصطفاوية
اسم االم  :هیران
اسم االب  :عبد هللا
مكان الوالدة  :روجهالت – سقس
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  22 :شباط  2015قرية سلیمة – تل حمیس
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
سقز
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1629 :

طاها ياسین خطیب (كندال سربست)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916101138126865
االسم الحركي  :كندال سربست
االسم الحقیقي  :طاها ياسین خطیب
االم  :خیرية
االب  :محمد
مكان الوالدة  :كارلوافا -كاركابازاري
مكان وتاريخ االنضمام  :بینكول 2011
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-9-28
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1630 :
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طالل حسین حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201506119982
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1996
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1631 :

طالل نايف جاسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201654120097
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1976
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1632 :

طلعت نايف جاسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201655120098
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1978
خصائص السجل
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األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1633 :

ظاهر هافند خشمان رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201606120045
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1995
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1634 :

عائشة عبدو( نوجیان جم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908223448126207
االسم الحركي  :نوجیان جم
االسم الحقیقي  :عائشة عبدو
اسم االم  :زينو
اسم االب  :عبدو
مكان الوالدة  :عفرين
تاريخ االنضمام :
مكان وتاريخ االستشهاد  16 :نیسان 2015كوباني – قرية كرك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

847

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1635 :

عادل أحمد (نعمان بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928104816127215
االسم الحركي :نعمان بوطان
االسم الحقیقي :عادل أحمد
اسم األم :كلنارا
اسم األب :علي
مكان الوالدة :أذربیجان
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

🇺🇷اإلتحاد السوفیتیة

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1636 :

عادل امد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907205356126144
االسم الحركي  :عادل امد
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 – 4 – 30 :صوامع روفي – كوباني
خصائص السجل
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1637 :

عادل اوسو كجي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201303119859
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1985
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1638 :

عادل بلكي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908224912126212
االسم الحركي  :عادل بلكي
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-2-25 :كوباني قرية جلبي
خصائص السجل
👨رجال

الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1639 :

عادل حسن أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201429119946
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من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1988
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1640 :

عادل حماده( شرفان جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906233215126058
االسم الحركي  :شرفان جودي
االسم الحقیقي  :عادل حماده
االم  :هاللة
االب  :احمد
مكان الوالدة  :تل تمر
مكان وتاريخ االستشهاد  :تل تمر – بجارية 2015-5-23
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1641 :

عادل رستم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914145655126697
االسم الحركي  :عادل رستم
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني 18تشرين الثاني2014كوباني
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خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1642 :

عادل عفرين
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910043042126384
االسم الحركي :عادل عفرين
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-25:كوباني  -قرية جلبیه
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1643 :

عاصم بابیر كثر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201556120035
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1996
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1644 :

عاصم عبدهللا خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201514119992
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1982
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1645 :

عامر اسماعیل صبري
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213405120615
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1646 :

عامر بكار (أمد بوراز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921103223127067
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االسم الحركي  :أمد بوراز
االسم الحقیقي  :عامر بكار
االسم األم  :خديجة
االسم األب  :أحمد
تاريخ ومكان الوالدة  :كوباني – قرية بوراز
تاريخ االنضمام 2014 :
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني – قرية بوراز  30-تموز 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1647 :

عامر خضر جدعان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201244119837
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1992
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1648 :

عامر خضر خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201550120029
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
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1991
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1649 :

عامر خضر عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201651120093
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1995
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1650 :

عامر خضر مطو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201628120069
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1977
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1651 :

عامر خضر نايف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201249119842
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1990
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1652 :

عايشة كاجار( بیريتان كابار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903123639125824
االسم الحركي  :بیريتان كابار
االسم الحقیقي  :عايشة كاجار
اسم االم  :بهار
اسم االب  :طاهر
مكان الوالدة  :سیرت
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-6 :سلوك  -قرية كنتري
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سیرت
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1653 :

عباس أحمددريعي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213406120616
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1654 :

عباس اسماعیل لوكو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201408119926
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1927
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1655 :

عباس رشو ابراهیم
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201307119865
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1970
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1656 :

عباس كوجر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920091337127039
االسم الحركي  :عباس كوجر
مكان الوالدة :ديريك
تاريخ ومكان االنضمام  :ديريك 2011
مكان وتاريخ الشهادة :ربیعة 2014-8-7
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1657 :

عبد الخالق افرن( سید رزا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910060255126424
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االسم الحركي  :سید رزا
االسم الحقیقي  :عبد الخالق افرن
اسم االم  :حسنة
اسم االب  :مصطفى
مكان الوالدة  :آمد
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو  -تل حمیس – قرية حسینیة – 4
تشرين الثاني 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1658 :

عبد الرحمن اونون( والت آذاد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908131418126182
االسم الحركي  :والت آذاد
االسم الحقیقي  :عبد الرحمن اونون
اسم االم  :خانمه
اسم االب  :عبدالرحمن
مكان الوالدة  :ماردين
تاريخ االنضمام : 2012
مكان وتاريخ االستشهاد  : 17 – 4 – 2015سري
كانیة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1659 :

عبد الرحمن باالندكن (سنان أمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902124413125746
االسم الحركي :سنان أمد
االسم الحقیقي :عبد الرحمن باالندكن
اسم األم :سوريا
اسم األب :صالح
مكان الوالدة :أمد
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-25 :حسكة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1660 :

عبد الرزاق مصطفى( كاوا راوية)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908132143126184
االسم الحركي  :كاوا راوية
االسم الحقیقي  :عبد الرزاق مصطفى
اسم االم  :خاتون
اسم االب  :شیخ
مكان الوالدة  :سري كانیة – قرية راوية
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  17 :نیسان  2015سري
كانیة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1661 :

عبد السالم عبد هللا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213407120617
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1662 :

عبد العزيز حسو( شرفان حسو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908234305126229
االسم الحركي  :شرفان حسو
االسم الحقیقي  :عبد العزيز حسو
اسم االم  :طرفة
اسم االب  :سلیمان
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قرية خريطة – تل تمر  9نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1663 :

عبد العزيز فتاح (قنديل عامودا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920093414127046
االسم الحركي  :قنديل عامودا
االسم الحقیقي  :عبد العزيز فتاح
اسم االم  :عزبة
اسم االب  :بشیر
محل وتاريخ الوالدة  :عامودا
تاريخ االنضمام 2012 :
محل وتاريخ االستشهاد  :ربیعة 2014-8-3
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمودا
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1664 :

عبد القادر دوركان( شیرزاد ديار بكر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905145618125943
االسم الحركي :شیرزاد ديار بكر
االسم الحقیقي :عبد القادر دوركان
اسم األم :غربت
اسم األب:
مكان الوالدة :امد
مكان وتاريخ االستشهاد 2013 – 8- 20 :جل اغا -سكرية
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1665 :

عبد القادر قدو( كريال زردشت)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906154302126018
االسم الحركي  :كريال زردشت
االسم الحقیقي  :عبد القادر قدو
اسم االم  :امینه
اسم االب  :فراس
مكان الوالدة  :سري كانیة  -عین حسان
مكان وتاريخ الشهادة  2015 -6 -3 :سري كانیة  -ام الدبس
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1666 :

عبد القادر مصطفى( قادر كاش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916090603126845
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االسم الحركي  :قادر كاش
االسم الحقیقي  :عبد القادر مصطفى
اسم االم  :أمینة
اسم االب  :مسلم
مكان الوالدة :كوباني -قرية حلنج
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني -مشته نور 2014-10-3
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1667 :

عبد الكريم محمد( اورهان قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910055221126420
االسم الحركي  :اورهان قامشلو
االسم الحقیقي  :عبد الكريم محمد
اسم االم  :عايدة
اسم االب  :خلف
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  26 :شباط  2015تل حمیس – قرية
صحاوية
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1668 :

عبد هللا قاسم( تايالن بیر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906165038126027
االسم الحركي  :تايالن بیر
االسم الحقیقي  :عبد هللا قاسم
اسم االم  :قمري
اسم االب  :حمزه
مكان الوالدة  :سر دشت
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانییه –بلدة مبروكة  -قرية ابو شخاط
2015-5-25
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
سردشت
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1669 :

عبد المجید حسن (مظلوم ممو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916034010126819
االسم الحركي :مظلوم ممو
االسم الحقیقي :عبد المجید حسن
اسم األم :فريال
اسم األب:نهاد
مكان الوالدة  :الحسكة
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة  :الحسكة 2014-10-6
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال
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الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1670 :

عبد الملك سعید فارس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916040359126826
االسم :عبد الملك سعید فارس
اسم األم :طرفة
اسم األب:سعید
مكان الوالدة :الحسكة
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة  :الحسكة 2014-10-6
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1671 :

عبدالجلیل قاسم (خبات زاغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927104300127172
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االسم الحركي  :خبات زاغروس
االسم الحقیقي  :عبدالجلیل قاسم
اسم األب  :مصطفى
االسم األم  :خالصة
محل وتاريخ الوالدة :قرية جب حران
تاريخ االنضمام2013-3-12 :
تاريخ االستشهاد :كوباني قرية عفدكي 2014-7-8
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1672 :

عبدالحنان عمر( باز كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907100138126098
االسم الحركي  :باز كوباني
االسم الحركي  :عبدالحنان عمر
اسم االم  :هدلة
اسم االب  :عمر
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-1-20 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1673 :
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عبدالرحمن خلف تاني( دلبرين آراس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928100516127203
االسم الحركي :دلبرين آراس
االسم الحقیقي :عبدالرحمن خلف تاني
اسم األم :مرجة
اسم األب :جاسم
مكان الوالدة :أورمیة
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
اورمیة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1674 :

عبدالرحمن كنجا( والت كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910044934126397
االسم الحركي :والت كوباني
االسم الحقیقي :عبدالرحمن كنجا
اسم االم :زلیخة
اسم االب :عادل
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-2-20 :كوباني –قرية داف
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

867

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1675 :

عبدالرزاق كجل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910080349126473
االسم والكنیة  :عبدالرزاق كجل
اسم االم  :عدولة
اسم االب  :نبو
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  3 :شباط  2015كوباني
خصائص السجل
👨رجال

الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1676 :

عبدالسالم العطیة( كاموران تل تمر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909234725126273
االسم الحركي  :كاموران تل تمر
االسم الحقیقي  :عبدالسالم العطیة
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :صالح
مكان الوالدة  :تل تمر
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-4-4 :تل تمر –قرية ام الكیف
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1677 :

عبدالقادر بوزيغیت( دلبرين باتمان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910062941126435
االسم الحركي  :دلبرين باتمان
االسم الحقیقي  :عبدالقادر بوزيغیت
اسم االم  :توركان
اسم االب  :رمو
مكان الوالدة  :موش
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  23 :شباط  2015قرية سلیمة – تل حمیس
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
موش
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1678 :

عبدالقادر حسو( عكید دلیل)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911130214126545
االسم الحركي :عكید دلیل
االسم الحقیقي :عبدالقادر حسو
اسم االم  :هاجر
اسم االب  :جمیل
مكان الوالدة :حسكة
تاريخ االنضمام :حسكة 2011
محل وتاريخ االستشهاد :كوباني  1كانون الثاني 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1679 :

عبدالكريم ابراهیم خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201338119893
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1961
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1680 :

عبدهللا خلیفة( حیدر حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903191716125861
ثورة روج آفا ثورة عظیمة جعلت من شعبنا معرفة للحقیقة والیوم نرى في
روج آفا اإلرادة القوية لدى شعبنا والعزيمة لدى وحداتنا وروحهم الفدائیة ،
إحدى هذه العزائم ما قامت به وحداتنا "وحدات حماية الشعب و وحدات
حماية المرأة "في حماية شعبها وأرضها من المرتزقة.
في هذه المقاومة البطولیة في مدينة الحسكة ارتقى المناضل حیدر
حسكة إلى مرتبة الشهادة بعد أن أبدى مالحم بطولیة و فدائیة لحماية
شعبه من االمرتزقة.
ونحن كوحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة نعاهد بالسیر على
درب وخطى الشهداء حتى الرمق األخیر من دمائنا ونتقدم بأحر التعازي
لذوي الشهید حیدر حسكة خاصة وجمیع عوائل الشهداء عامة.
سجل الشهید كالتالي :
االسم الحركي  :حیدر حسكة
االسم الحقیقي  :عبدهللا خلیفة
اسم األم  :فاطمة
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اسم األب  :فواز
مكان الوالدة  :الحسكة
مكان وتاريخ االستشهاد  2015- 6- 27:الحسكة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1681 :

عبدهللا سلیمان( جكدار عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905151625125947
االسم الحركي :جكدار عفرين
االسم الحقیقي :عبدهللا سلیمان
اسم األم :ألف
اسم األب :محمد علي
مكان الوالدة :حلب
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-14 :قرية سیدية
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1682 :

عبدهللا سینار( شرفان آمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916032230126812
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االسم الحركي  :شرفان آمد
االسم الحقیقي  :عبدهللا سینار
اسم األم  :يلدز
اسم األب  :محمد
مكان الوالدة  :آمد
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد2014 – 10 – 14 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1683 :

عبدهللا صالح قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201716120122
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1976
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1684 :

عبدهللا مصطفى (هوكر جیلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150926004334127148
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االسم الحركي :هوكر جیلو
االسم الحقیقي :عبدهللا مصطفى
اسم االب :اسماعیل
اسم االم :سمیرة
محل وتاريخ الوالدة :عفرين قرية خرزان
تاريخ االنضمام2012 :
تاريخ ومكان الشهادة  :شرقي مقاطعة كوباني 2014-7-20
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1685 :

عبدالمجید شاهین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914183952126740
االسم الحقیقي :عبدالمجید شاهین
اسم االم :رحیمة
اسم االب :شیخ محمد
مكان الوالدة :كوباني –تل غزال
مكان وتاريخ الشهادة 2014-10-29:
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1686 :
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عبدالوهاب رشو( دلوفان رشو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910070945126452
االسم الحركي  :دلوفان رشو
االسم الحقیقي  :عبدالوهاب رشو
اسم االم  :عريفة
اسم االب  :محمود
مكان الوالدة  :كوباني – قرية هیجي
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  11 :شباط  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1687 :

عبدهلل بوزان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910031837126348
االسم والكنیة  :عبدهلل بوزان
اسم االم  :عائشة
اسم االب  :حاج مسلم
مكان الوالدة  :كوباني – قرية تاشلوك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1688 :

عبدهلل خضر( سیابند كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912074309126610
االسم الحركي  :سیابند كوباني
االسم الحقیقي  :عبدهلل خضر
اسم االم  :كول
اسم االب  :جمعة
مكان الوالدة  :كوباني قرية خزينة
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو تل حمیس 2014 - 1 – 9
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1689 :

عبدهلل عمر( خبات دمهات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907211210126152
االسم الحركي  :خبات دمهات
االسم الحقیقي  :عبدهلل عمر
اسم االم  :صباح
اسم االب  :محمد نزير
مكان الوالدة  :تل تمر
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  23 :شباط  2015تل تمر – غیبش
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1690 :

عبدو إيبش( خابور عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910014125126305
االسم الحركي :خابور عفرين
االسم الحقیقي :عبدو إيبش
اسم األم :وقفیة مصطفى
اسم األب :عبد الحمید إيبش
مكان الوالدة :شیراوا-عقیبة
مكان وتاريخ االستشهاد:حلب2015-3-22-
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1691 :

عبدو إيبش  -خابور عفرين
http://www.kurdipedia.org/?q=2015032508563869613
االسم الحقیقي :عبدو إيبش
اسم األم :وقفیة مصطفى
اسم األب :عبد الحمید إيبش
مكان الوالدة :شیراوا -آقیبة
مكان وتاريخ االستشهاد :حلب.2015-3-22-
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1692 :

عبدو العبدهلل( أكري روني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910020556126317
االسم الحركي  :أكري روني
االسم الحقیقي :عبدو العبدهلل
االسم االم :أمینة
االسم االب :اسماعیل
تاريخ االنضمام2014 :
مكان الوالدة :سري كانیة
تاريخ ومكان االستشهاد :سري كانیة –قرية تل خنزير2015-3-16-
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1693 :

عبدو عمو سلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201744120148
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1977
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1694 :

عبید حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910032021126349
االسم والكنیة  :عبید حسین
اسم االم  :شمسة
اسم االب  :حسین
مكان الوالدة  :كوباني – قرية هوالقي
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1695 :

عثمان ابراهیم( االستاذ عثمان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910002051126283
االسم الحركي  :االستاذ عثمان
االسم الحقیقي  :عثمان ابراهیم
اسم االم  :عدلة
اسم االب  :شیخو
مكان الوالدة  :قرية دولي
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قرية جب الفرج كوباني  27شباط 2015
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1696 :

عثمان اتماجى( زنار شورش سرحد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903190057125856
االسم الحركي  :زنار شورش سرحد
االسم الحقیقي  :عثمان اتماجى
اسم االم  :رمزية
اسم االب  :رسول
مكان الوالدة  :موش -بوالنیك
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-27 :عین عیسى
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
موش
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1697 :

عثمان تال( كارو سنى)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903043638125790
االسم الحركي :كارو سنى
االسم الحقیقي :عثمان تال
اسم األم :شريفه
اسم األب :سلیمان
مكان الوالدة :سنى
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-9-30 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .جنوبي
سنندج
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1698 :

عثمان حسین( جومرد حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912055703126576
االسم الحركي  :جومرد حسكة
االسم الحقیقي  :عثمان حسین
اسم االم  :شاما
اسم االب  :فلماز
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني  27كانون االول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1699 :

عثمان دابان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910032436126351
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االسم والكنیة  :عثمان دابان
اسم االم  :مقبولة
اسم االب  :دابان
مكان الوالدة  :كوباني – قرية قشلي
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1700 :

عثمان رحروشن( فرهاد عكید)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906140813125992
االسم الحركي  :فرهاد عكید
االسم الحقیقي  :عثمان رحروشن
اسم االم  :جیهان
اسم االب  :علي
مكان الوالدة  :مريفان
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-2 :بلدة سلوك -قرية بديعة
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1701 :

عثمان شیخ محمد (سردار اكري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927110414127178
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االسم الحركي  :سردار اكري
االسم الحقیقي  :عثمان شیخ محمد
اسم األب  :بكري
اسم األم  :خديجة
محل وتاريخ الوالدة  :قرية برخ بوطان
تاريخ االنضمام 2012-12-18 :
تاريخ االستشهاد  :كوباني قرية عفدكي 2014-7-8
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1702 :

عثمان شیخو( حقي والت)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910063152126436
االسم الحركي  :حقي والت
االسم الحقیقي  :عثمان شیخو
اسم االم  :رمزية
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  23 :شباط  2015تل تمر – قرية غیبش
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1703 :

عدنان الجنید غريب ديرك
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903033659125768
االسم الحركي :غريب ديرك
االسم الحقیقي :عدنان الجنید
اسم األم :نجاح
اسم األب :تركي
مكان الوالدة :ديرك
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-23 :الحسكة
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1704 :

عدنان خالد سلیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916060326126840
عدنان خالد سلیمان وهو مدني غیر منتسب الى وحدات حماية الشعب
اسم االم :زكیة
اسم االب :خالد
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-10-4
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1705 :

عدنان خلیل( دوغان بابل)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150906213639126046
االسم الحركي :دوغان بابل
االسم الحقیقي :عدنان خلیل
اسم االم  :نفیسه
اسم االب :صالح
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-24:حسكة –قرية خريطه
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1706 :

عدنان سزكین (جودي موش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915093603126800
االسم الحركي :جودي موش
االسم الحقیقي :عدنان سزكین
اسم االم :نافیة
اسم االب :صالح الدين
مكان الوالدة :آمد
تاريخ االنضمام 2011:
وكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-19
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1707 :

عدنان هادي حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201354119911
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1999
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1708 :

عدي العبید( باران امارة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910040241126368
االسم الحركي  :باران امارة
االسم الحقیقي  :عدي العبید
اسم االم  :هدى
اسم االب  :محمود
مكان الوالدة  :دير الزور – حطلة
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  8 :آذار  2015خط تل حمیس و تل براك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1709 :
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عرب جدعان حولو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201239119832
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1983
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1710 :

عريفة اونفار( هیلین باكوك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905140854125930
االسم الحركي :هیلین باكوك
االسم الحقیقي :عريفة اونفار
اسم األم :خیرية
اسم األب :شهاب الدين
مكان الوالدة :ماردين
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-18 :سري كانیة  -تل طويل
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1711 :

عز الدين حمادي( دمهات سري كانیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903153243125839
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االسم الحركي :دمهات سري كانیة
االسم الحقیقي :عز الدين حمادي
اسم األم :مريم
اسم األب :عبد الرزاق
مكان الوالدة :سري كانیة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-6 :سلوك  -قرية
جنتر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1712 :

عزالدين ريزان أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213408120618
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1713 :

عزالدين كنجو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914141619126680
االسم الحقیقي  :عزالدين كنجو
اسم االم  :عدلة
اسم االب  :عثمان
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مكان الوالدة  :كوباني حلنج
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد 29 :تشرين الثاني 2014كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1714 :

عزي (عمر كرس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914184454126742
االسم االسم الحركي  :عمر كرس
االسم الحقیقي  :عزي
األم  :فاطمة
األب  :بكر
مكان الوالدة  :حلب
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-10-28 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1715 :

عزيز( روبار ديريك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920093228127045
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االسم الحركي  :روبار ديريك
االسم الحقیقي  :عزيز
اسم االم  :صالحیة
اسم االب  :محمد شريف
محل وتاريخ الوالدة  :ديريك
محل وتاريخ االنضمام  :ديريك 2013
محل وتاريخ االستشهاد  :ربیعة 2014-8-3
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1716 :

عزيز (رئیس رابطة مشجعین نادي الجزيرة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213408120619
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1717 :

عزيز أسد( أكري حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150926001640127140
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االسم الحركي :أكري حسكة
االسم الحقیقي :عزيز أسد
اسم األم :منور
اسم األب :حسن
مكان الوالدة :حسكة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-09-14 :حسكة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1718 :

عزيز ابراهیم( صورو ارتیش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907211550126154
االسم الحركي  :صورو ارتیش
االسم الحقیقي  :عزيز ابراهیم
اسم االم  :تركیة
اسم االب  :فواز
مكان الوالدة  :تل تمر
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  23 :شباط  2015تل تمر – غیبش
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1719 :

عزيز ادهم بركل( خمكین كوباني)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150914185812126750
االسم الحركي :خمكین كوباني
االسم الحقیقي :عزيز ادهم بركل
اسم االم  :كوسر
اسم االب :ادهم
مكان والوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام  :كوباني 2014
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-10-23:
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1720 :

عزيز اسعد( باران عامودة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907100244126099
االسم الحركي  :باران عامودة
االسم الحقیقي  :عزيز اسعد
اسم االم  :نزيرة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :عامودة
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االنضمام  2015- 5- 16 :سري كانیه –قرية
عالیة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمودا
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1721 :

عزيز بشار حولو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201430119947
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1976
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1722 :

عزيز بیرم( افرين اندوك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915084328126783
االسم الحركي :افرين اندوك
االسم الحقیقي :عزيز بیرم
اسم االم :كامیلة
اسم االب :عبد السالم
مكان الوالدة :امد
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-8
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1723 :

عزيز حسین عزيز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201544120023
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1967
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1724 :

عزيز داوود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213409120620
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1725 :

عزيز رمضان( شاهین كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910083748126487
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االسم الحركي :شاهین كوباني
االسم الحقیقي :عزيز رمضان
اسم االم :منديلة
اسم االب :صبري
تاريخ ومكان الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام2014 :
تاريخ ومكان االستشهاد2014-11-29:كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1726 :

عزيز عزو (هوزان حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920085345127030
االسم الحركي  :هوزان حسكة
االسم الحقیقي  :عزيز عزو
االم  :شهناز
االب  :انور
مكان الوالدة  :حسكة  -المفتي
مكان وتاريخ االنضمام  :حسكة 2011
مكان وتارخ االستشهاد  :حي غويران 2014-8-11
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1727 :

عزيز محمود جلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201254119849
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1969
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1728 :

عصمت أمین صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201721120128
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1999
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1729 :

عصمت سلیمان عیسى
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201643120085
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1993

895

خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1730 :

عفدو اربى( جكدار جیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904112558125884
االسم الحركي  :جكدار جیا
االسم الحقیقي  :عفدو اربى
اسم االم  :زينب
اسم االب  :شاهین
مكان الوالدة  :عفرين
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-27 :كوباني -مجبال كازي
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1731 :

عقاب الراجح الخريصي الشمري
http://www.kurdipedia.org/?q=2014100911482077735
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...
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردستاني
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1732 :

عقید عزيز حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201545120024
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1992
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1733 :

عكید حسو (اردال زغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916060550126841
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االسم الحركي :اردال زغروس
االسم الحقیقي :عكید حسو
اسم االم :وضحة
اسم االب :محمد
مكان االنضمام :كوباني -كور حسو
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني -مشته نور 2014-10-4
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1734 :

عكید خلف( عكید)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912072821126605
االسم الحركي  :عكید
االسم الحقیقي  :عكید خلف
اسم االم  :فنسى
اسم االب  :عناد
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو تل حمیس 2014 -1 -4
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1735 :

عكید روجهات
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910070612126450
االسم الحركي  :عكید روجهات
مكان وتاريخ االستشهاد  22 :شباط  2015قرية قلعة حديد – كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1736 :

عكید سلیمان ٠جكدار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912071941126601
االسم الحركي  :جكدار
االسم الحقیقي  :عكید سلیمان
اسم االم  :سوريا
اسم االب  :سلیمان
مكان الوالدة  :عفرين
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو – تل حمیس – قرية حسینیة - 1 – 4
2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1737 :
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عكید طاهر( عكید قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903033451125767
االسم الحركي :عكید قامشلو
االسم الحقیقي :عكید طاهر
اسم األم :شادية
اسم األب :عبد العزيز
مكان الوالدة :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-22 :الحسكة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1738 :

عكید كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910083945126488
االسم الحركي :عكید كوباني
تاريخ ومكان االستشهاد2015-1-24 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1739 :

عكید كوباني 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914150930126703
االسم الحركي :عكید كوباني
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مكان وتاريخ الشهادة 15:تشرين االول 2014
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1740 :

عكید ماردين (حسین أجار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830201932125671
االسم الحركي :عكید ماردين
االسم الحقیقي :حسین أجار
اسم األم :خالت
اسم األب :نور الدين
مكان الوالدة :ماردين
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-11-13 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1741 :

عالء خلیل ابراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201336119891
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2002
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان
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الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1742 :

عالء ذياب( شیار قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910030245126339
االسم الحركي  :شیار قامشلو
االسم الحقیقي  :عالء ذياب
اسم االم  :سارا
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  10 :آذار  2015حسكة – نتیجة حادث
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1743 :

علي ابروش( يلماز كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903155535125847
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االسم الحركي :يلماز كوباني
االسم الحقیقي :علي ابروش
اسم األم :سلوى
اسم األب :احمد
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-4 :صرين
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1744 :

علي العمر( والت)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909022150126245
االسم الحركي  :والت
االسم الحقیقي  :علي العمر
اسم االم  :نجودة
اسم االب  :حسین
مكان الوالدة  :تل نجم
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  9 :نیسان  2015قرية الخريطة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1745 :
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علي بشار( بوطان رش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927105218127173
االسم الحركي :بوطان رش
االسم الحقیقي :علي بشار
اسم األب:بهاء الدين
اسم األم :سمیرة
محل وتاريخ الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام2013 :
تاريخ االستشهاد :كوباني قرية عفدكي 2014-7-8
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1746 :

علي بلو (علي شیر عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920091536127040
االسم الحركي :علي شیر عفرين
االسم الحقیقي :علي بلو
اسم االم :هیفا
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة :عفرين جندريس
مكان وتاريخ االنضمام :عفرين 2011
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني قرية كتاش 2014-8-7
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1747 :

علي جاسو( عادل كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911130428126546
االسم الحركي :عادل كوباني
االسم الحقیقي :علي جاسو
اسم االم :مريم
اسم االب :محمد
مكان الوالدة :شام
تاريخ االنضمام 2014-4-24:
محل وتاريخ االستشهاد :كوباني  2كانون الثاني 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1748 :

علي جان كوج( فكري باران)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928102024127208
االسم الحركي :فكري باران
االسم الحقیقي :علي جان كوج
اسم األم :زيبر
اسم األب :يوسف
مكان الوالدة :وان
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1749 :

علي حجي مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201758120165
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1960
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1750 :

علي حسین حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201506119983
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2000
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1751 :

علي حسین خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201223119817
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1979
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1752 :

علي حمادة (عكید كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914171849126724
االسم الحركي :عكید كوباني
االسم الحقیقي :علي حمادة
اسم االم :خديجة
اسم االب :احمد
مكان الوالدة :كوباني-عیدانیة
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني2014-10-5
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1753 :
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علي خلف أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201547120026
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1976
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1754 :

علي خنس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910010326126288
االسم الحركي  :علي خنس
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني 2014-9-24
خصائص السجل
👨رجال

الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1755 :

علي سلیمان طه
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201306119863
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2000
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1756 :

علي شبلي (فرهاد ديرك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917104811126922
االسم الحركي :فرهاد ديرك
االسم الحقیقي :علي شبلي
اسم االم :خاني
اسم االب :محمد
مكان الوالدة :ديريك
تاريخ االنضمام 2010:
مكان وتاريخ الشهادة :سري كانیة -مبروكة 2014-9-22-
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1757 :

علي شمام( علي شمام)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907194849126122
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االسم الحركي  :علي شمام
االسم الحقیقي  :علي شمام
اسم االم  :ملسا
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :كركي لكي – جنیدية
مكان وتاريخ االستشهاد  10 :أيار  2015تل كوجر – نتیجة حادث
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1758 :

علي طربوش( باران كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912081744126625
االسم الحركي  :باران كوباني
االسم الحقیقي  :علي طربوش
اسم األم  :اورينج
اسم األب  :ابراهیم
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :سري كانیة  2014 - 12 - 8اثر نوبة
قلبیة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1759 :
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علي عبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910012603126297
االسم الحقیقي  :علي عبدو
اسم االم  :عائشة
اسم االب  :اسماعیل
مكان الوالدة  :كوباني –قرية صالة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-20 :كوباني -قرية صالة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1760 :

علي عكید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902125403125749
االسم والكنیة  :علي عكید
اسم االم  :بري خان
االسم االب  :هادي
مكان الوالدة  :سلوبي
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-26 :سري كانیه –تل
خنزير
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
جزيرة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1761 :

علي فرمان (علي شیر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916040547126827
االسم الحركي :علي شیر
االسم الحقیقي :علي فرمان
اسم األم :صفیة
اسم األب:عبد العزيز
مكان الوالدة :الحسكة
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة  :الحسكة 2014-10-6
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1762 :

علي كجو عزيز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201521119997
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1967
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1763 :

علي كلو( مظلوم بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909231129126261
االسم الحركي  :مظلوم بوطان
االسم الحقیقي  :علي كلو
اسم االم  :لیلى
اسم االب  :صالح
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-4-7 :تل براك –سمیهان
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1764 :

علي مالكاز (ارنستو (بشیر))
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920084225127026
االسم الحركي  :ارنستو (بشیر)
االسم الحقیقي  :علي مالكاز
اسم االم  :هاجر
اسم االب  :محمد
محل وتاريخ الوالدة  :جزيرة
محل وتاريخ االنضمام 2011 :
محل وتاريخ الشهادة  :قامشلو  -تل حمیس قرية حسینیة 2014-1 -4
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
جزيرة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1765 :

علي محمود (اكر افات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916103604126874
االسم الحركي  :اكر افات
االسم الحقیقي  :علي محمود
اسم االم  :هدية
اسم االب  :فوزي
مكان الوالدة :كوباني  -كاتول
مكان وتاريخ االنضمام  :خاكوركي 2012
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-9-28 :قرية كولیت
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1766 :

علي محمود (شورش كري سبي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927111446127183
االسم الحركي  :شورش كري سبي
االسم الحقیقي  :علي محمود
اسم األب  :نهاد
اسم األم  :أمینة
محل وتاريخ الوالدة :كري سبي
تاريخ االنضمام2013 :
تاريخ االستشهاد :كوباني قرية كون عفتار 2014-7-7
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1767 :

علي مكري صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201448119967
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1974
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1768 :

عماد ديكو( كاجین عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911131915126552
االسم الحركي  :كاجین عفرين
االسم الحقیقي  :عماد ديكو
اسم االم  :خالدة
اسم االب  :كنعان
مكان الوالدة  :عفرين
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  28 :كانون الثاني  2014كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1769 :

عماد طالب( رزكار عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927105955127176
االسم الحركي  :رزكار عفرين
االسم الحقیقي  :عماد طالب
اسم األب  :رجب
االسم األم  :لمعان
محل وتاريخ الوالدة  :عفرين ناحیة شیراوة قرية
عقیبة
تاريخ االنضمام 2013 :
تاريخ االستشهاد  :كوباني قرية عفدكي 2014-7-8
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1770 :

عماد محمد (زنار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912063401126587
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االسم الحركي  :زنار
االسم الحقیقي  :عماد محمد
اسم االم  :بدرية خلیل
اسم االب  :فاروق عارف
مكان الوالدة  :عفرين – قسطل جندو
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  28 :كانون االول  2014قطمة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1771 :

عماد محیدين( كیفارا غواللي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911131706126551
االسم الحركي  :كیفارا غواللي
االسم الحقیقي  :عماد محیدين
اسم االم  :امینة
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :حلبجة
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد 28 :كانون االول  2014كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
هلبجة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1772 :

عماد هادي حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201351119908
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2001
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1773 :

عمار خضر جدعان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201244119838
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1996
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1774 :

عمار رمضان( اردال سري كانیه)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906232104126053
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السم الحركي  :اردال سري كانیه
االسم الحقیقي  :عمار رمضان
اسم االم  :منیرة
اسم االب  :سعید
مكان الوالدة  :سري كانیه
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني – قرية جلبي 2015-4-25
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1775 :

عمار عاللي (درويش حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914164847126716
االسم الحركي :درويش حسكة
االسم الحقیقي :عمار عاللي
اسم االم :شمسي
اسم االب :بدري
مكان الوالدة :حسكة
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة 13:تشرين الثاني2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1776 :

عمار ناصر( جوان دهر العراب)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910022021126324
االسم الحركي  :جوان دهر العراب
االسم الحقیقي :عمار ناصر
االسم االم :ملكة
االسم االب :محمد
تاريخ االنضمام2014 :
مكان الوالدة :درباسیة
تاريخ ومكان االستشهاد-2015-3-16 :سري كانیة –قرية رسم الهجر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1777 :

عمار نزال( عمار حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910045408126399
االسم الحركي :عمار حسكة
االسم الحقیقي :عمار نزال
اسم االم :وردة
اسم االب :فواز
مكان الوالدة :تل حمیس
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-2-23 :الحسكة -قرية خريطة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1778 :

عمر احمد (عمر قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916060736126842
االسم الحركي :عمر قامشلو
االسم الحقیقي :عمر احمد
اسم االم :سلطانة
اسم االب :نورالدين
مكان الوالدة :قامشلو -قدور بك
تاريخ االنضمام 2011:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني2014-10-4
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1779 :

عمر احمي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213410120621
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1780 :

عمر بكر (كیفارا عفرين)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150921104448127071
االسم الحركي  :كیفارا عفرين
االسم الحقیقي  :عمر بكر
اسم األم  :أقتدار
اسم األب  :رشید
مكان وتاريخ الوالدة  :عفرين – قرية قرمیتلق
تاريخ االنضمام 2011 :
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني – كرى زاغروس  30-تموز 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1781 :

عمر توب داس( رشو امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916092203126849
االسم الحركي  :رشو امد
االسم الحقیقي  :عمر توب داس
اسم االم  :رمزية
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :امد
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني الجبهة الجنوبیة 2014-9-29
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

922

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1782 :

عمر دنز (قصاص لجة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919152651126972
االسم الحركي  :قصاص لجة
االسم الحقیقي  :عمر دنز
اسم األم  :سوزان
اسم األب  :مراد
مكان وتاريخ الوالدة  :امد -لیجة
تاريخ االنضمام  :كوباني2014 -
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني-قرية خاني17-09-2014-
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1783 :

عمر رمضان( بدران حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907200918126127
االسم الحركي  :بدران حسكة
االسم الحقیقي  :عمر رمضان
اسم االم  :عرنة
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :حسكة
مكان وتاريخ االستشهاد  30 :نیسان  2015قرية تل جدايل
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1784 :

عمر سلیمان( فرهاد جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910022847126328
االسم الحركي :فرهاد جودي
االسم الحقیقي :عمر سلیمان
اسم االم  :رحیمة
اسم االب  :عبد الوهاب
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان الوالدة :قامشلو
تاريخ ومكان االستشهاد 2015-3-12 :سري كانیه
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1785 :

عمر سنجار( اسد حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903153517125840
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االسم الحركي :اسد حسكة
االسم الحقیقي :عمر سنجار
اسم األم :وضحه
اسم األب :حسین
مكان الوالدة :حسكة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-7 :جبل كزوان (جبل عبد العزيز)
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1786 :

عمر كولر( اردال باشكاله)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903114901125810
االسم الحركي :اردال باشكاله
االسم الحقیقي :عمر كولر
اسم األم :منیجان
اسم األب :موسرات
مكان الوالدة :باشكله
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-1:صرين
خصائص السجل
👨رجال

الجنس:
الحزب:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
ک .جنوبي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1787 :

عمران محمد شیرين قجو (زنار قجو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916041112126829
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االسم الحركي :زنار قجو
االسم الحقیقي :عمران محمد شیرين قجو
اسم األم :ردة
مكان الوالدة  :الحسكة
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة  :الحسكة 2014-10-6
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1788 :

عمي حسن عمي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201516119994
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1996
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1789 :

عنايت سیدو( روجفان عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921112109127081
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االسم الحركي  :روجفان عفرين
االسم الحقیقي  :عنايت سیدو
اسم األم  :زهیدة سیدو
اسم األب  :محمد سیدو
محل وتاريخ الوالدة  :جنديرس
تاريخ االنضمام 2012-11-11 :
تاريخ االستشهاد  2014-7-29 :بحادث سیارة
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1790 :

عیسى ابوكان( روج فان دفريم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920071315126989
االسم الحركي :روج فان دفريم
االسم الحقیقي :عیسى ابوكان
اسم االم  :شادية
اسم االب  :حجي
مكان الوالدة  :وان
تاريخ االنتساب 2011 :
مكان وتاريخ الشهادة :الممر االنساني9-9-2014
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1791 :
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عیسى ايل( اخا كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904112354125883
االسم الحركي  :اخا كوباني
االسم الحقیقي  :عیسى ايل
اسم االم  :زينب
اسم االب  :بهادين
مكان الوالدة  :خزني
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-25 :كوباني -مجبال كازي
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1792 :

عیسى جسور( شورش كابار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906152948126013
االسم الحركي  :شورش كابار
االسم الحقیقي :عیسى جسور
اسم األم  :بدرية
اسم األب  :ابراهیم
مكان الوالدة  :شرنخ
مكان وتاريخ االستشهاد  : 26 – 5 – 2015سري كانیه  -بلدة مبروكة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1793 :
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عیسى جمال عیسى
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201638120079
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1996
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1794 :

عیسى عبدهللا خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201402119921
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1966
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1795 :

عیسى محمود جلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201250119844
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1977
خصائص السجل
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األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1796 :

غازي اللو عمي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201350119906
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1981
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1797 :

غافل دخیل سعدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201553120032
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1993
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1798 :

غالب الیاس أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201327119883
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1994
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1799 :

غالب شهاب أحمد كثر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201615120056
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1990
خصائص السجل
األقلیم:
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان
️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

حزب العمال الكردستاني
کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1800 :

غايب العلو( ريناس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906112948125969
االسم الحركي :ريناس
االسم الحقیقي :غايب العلو
اسم األم :دورا
اسم األب :عبد المناف
مكان وتاريخ الشهادة 2015-6-12 :تل براك
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1801 :

غسان الیاس صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201718120124
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1987
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1802 :

غسان میشو عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201700120103
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1993
خصائص السجل
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األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1803 :

غیاث الیاس أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201325119882
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2004
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1804 :

غیاد سالم بشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201211119802
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1998
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1805 :

غیث سالم بشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201213119806
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2010
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1806 :

فؤاد تورسون( عادل شرنخ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906152331126010
االسم الحركي  :عادل شرنخ
االسم الحقیقي  :فؤاد تورسون
اسم االم  :امینه
اسم االب  :سلیمان
مكان االوالدة  :شرنخ
مكان وتاريخ االستشهاد 2015 – 5 -31 :سري كانیه -عالیة – قرية
ريحانیة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1807 :

فؤاد تولهلدان (فرهاد کايا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901161306125710
االسم الحرکي :فؤاد تولهلدان
االسم الحقیقي :فرهاد کايا
اسم األم :اينور
اسم األب :مجید
مکان الوالدة :بتلس
مکان وتاريخ االستشهاد 2015-7- 30 :بلدة صرين
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
بدلیس
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1808 :

فؤاد سالم بشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201212119804
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2002
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1809 :

فاتح تانرفیريددي( شورش اندوق)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906160015126021
االسم الحركي  :شورش اندوق
االسم الحقیقي  :فاتح تانرفیريددي
اسم االم  :فاطمه
اسم االب  :محمد شاه
مكان الوالدة  :امد
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني  -قرية جور تونك 2015 -5 - 30
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1810 :

فادي سیفو (خبات تل كوجر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919150506126964
االسم الحركي  :خبات تل كوجر
االسم والنسبة  :فادي سیفو
اسم األم  :هدية
اسم األب  :رمضان
مكان الوالدة  :تل كوجر
مكان وتاريخ االنضمام  :كركي لكي 2013 -
مكان وتاريخ األستشهاد  :قامشلو  -قرية شرموخ 2014-9-14-
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)

936

اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1811 :

فادي صفقان (كوران كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914142347126684
االسم الحركي :كوران كوباني
االسم الحقیقي :فادي صفقان
اسم االم :خودا
اسم االب :محمد
مكان الوالدة :حلب
تاريخ االنضمام:2013
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني سفتك2014-9-21
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1812 :

فارس خضر( سرحد اكر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910021001126319
االسم الحركي  :سرحد اكر
االسم الحقیقي :فارس خضر
االسم االم :أمینة
االسم االب :جاسم
تاريخ االنضمام2014 :
مكان الوالدة :حسكه
تاريخ ومكان االستشهاد-2015-3-16 :سري كانیة –قرية رسم الهجر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

937

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1813 :

فارس خضر مطو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201748120151
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1999
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1814 :

فارس سیدو على
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213411120622
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
األقلیم:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

️غرب کردستان
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1815 :

فارس يونس( سمكو عكید)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902131007125754
االسم الحركي  :سمكو عكید
االسم الحقیقي  :فارس يونس
اسم االم  :سعاد
اسم االب  :سلیمان
مكان الوالدة  :خاناكین
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-15 :سلوك -قرية مشیرفة
خصائص السجل
️⬇جنوب کردستان
األقلیم:
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
ک .لري
اللغة  -اللهجة:
خانقین
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1816 :

فاروق میشو عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201659120102
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1979
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1817 :

فاروق يلدز (ارمانج امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916055306126835
االسم الحركي :ارمانج امد
االسم الحقیقي :فاروق يلدز
اسم االم :منصورة
اسم االب :محسن
مكان الوالدة :امد
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني -قرية ايدق 2014-9-26
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1818 :

فاضل حجي حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201509119987
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1982
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

940

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1819 :

فاضل خلف (سونبل ديرسم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916034209126820
االسم الحركي :سونبل ديرسم
االسم الحقیقي :فاضل خلف
اسم األم :سكینة
اسم األب:علي
مكان الوالدة :الحسكة
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة  :الحسكة 2014-10-6
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1820 :

فاطمة اكن( سالف امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920091210127038
االسم الحركي  :سالف امد
االسم الحقیقي  :فاطمة اكن
االم  :بري
االب  :يوسف
مكان وتاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :ربیعة5-8-2014
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1821 :

فاطمة بكو( دستان زغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916113649126884
االسم  :دستان زغروس
االسم الحقیقي :فاطمة بكو
اسم االم :امینة
اسم االب :جمال
مكان الوالدة  :كوباني -زرافك
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -قرية ايدق 2014-9-26
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1822 :

فاطمة دالمش( مزرا بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903124421125827
االسم الحقیقي  :مزرا بوطان
االسم الحقیقي  :فاطمة دالمش
اسم االم  :زاهیدة
اسم االب  :عبدالمطالب
مكان الوالدة  :شرنخ
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-6 :سلوك  -قرية كنتري
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1823 :

فاطمة دلیل( روجدا كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903115104125811
االسم الحركي :روجدا كوباني
االسم الحقیقي :فاطمة دلیل
اسم األم :فاضل
اسم األب :صالح
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد -2015-7-14 :كبن ربن
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1824 :

فاطمة محمد( لیلى كندال)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910000517126277
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االسم الحركي  :لیلى كندال
االسم الحقیقي  :فاطمة محمد
اسم االم  :صالحة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :كوباني –قرية كندال
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-9-25 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1825 :

فالح أمین صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201436119954
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1826 :

فتحي ابراهیم( شفكر كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904111717125878
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االسم الحركي  :شفكر كوباني
االسم الحقیقي  :فتحي ابراهیم
اسم االم  :شارة
اسم االب  :خلیل
مكان الوالدة  :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-25 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1827 :

فتحي شیخو( زنار والط)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907111350126116
االسم الحركي  :زنار والط
االسم الحقیقي  :فتحي شیخو
اسم االم  :شعیبة
اسم االب  :حمدي
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني –قرية متینة 2015-5-9
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1828 :

فجري سونمز( ريدور ماالزكرت)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906234443126062
االسم الحركي  :ريدور ماالزكرت
اسم الحقیقي  :فجري سونمز
اسم االم  :فكرية
اسم االب  :عصمت
مكان الوالدة  :موش –ماالزكرت
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-17 :الحسكة – قرية هودا
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
موش
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1829 :

فخري علي حجي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201800120166
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1998
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1830 :

فرات اقیوز( سربست دجوار)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150903125704125831
االسم الحركي :سربست دجوار
االسم الحقیقي :فرات اقیوز
اسم األم :كول اوندان
اسم األب :قاسم
مكان الوالدة :وان
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-9 :عین عیسى
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1831 :

فرات كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927102416127166
االسم الحركي  :فرات كوباني
تاريخ االنضمام 2011 :
تاريخ االستشهاد  :كوباني  -قرية جبنة 2014-7-12
خصائص السجل
👨رجال

الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1832 :

فرات هوروز( ارنافوت كاركر كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904110717125874
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االسم الحركي  :ارنافوت كاركر كوباني
االسم الحقیقي  :فرات هوروز
اسم االم  :حلیمة
اسم االب  :نظمي
مكان الوالدة  :سینوب  -توركي علي
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-25 :كوباني
خصائص السجل
️⬆شمال کردستان
األقلیم:
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1833 :

فرات يلماز( اردال غارزان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908133409126190
االسم الحركي  :اردال غارزان
االسم الحقیقي  :فرات يلماز
اسم االم  :سرايا
اسم االب  :مولود
مكان الوالدة  :ادنه
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  17 :نیسان  2015كوباني – قرية خراب عشك
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1834 :

فراس جالل عیسى
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201642120084
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من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1990
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1835 :

فراس جوقور
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906111746125966
...
خصائص السجل
YPG
الحزب:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1836 :

فراس فیصل مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201625120066
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1990
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1837 :

فراس محمد( لوند عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906141021125993
االسم الحركي  :لوند عفرين
االسم الحقیقي  :فراس محمد
اسم االم  :زكیة
اسم االب  :رشید
مكان الوالدة  :عفرين
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-4 :بلدة سلوك  -قرية بديعة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1838 :

فراس مصطفى( فراس جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910001442126281
االسم الحركي  :فراس جودي
االسم الحقیقي  :فراس مصطفى
اسم االم  :مصطفى
اسم االب  :امینة
مكان الوالدة  :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-9-20 :كوباني –قرية عیدانیة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1839 :

فرج ابراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907201315126128
االسم والكنیة  :فرج ابراهیم
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :محمد زكي
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :حسكة  6أيار 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1840 :

فرحان عمر بشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201428119945
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1989
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1841 :

فرحان عمي صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201540120018
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1977
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1842 :

فرقان سالجان( دلكش آمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908132946126188
االسم الحركي  :دلكش آمد
االسم الحقیقي  :فرقان سالجان
اسم االم  :هولیة
اسم االب  :رمضان
مكان الوالدة  :آمد
مكان وتاريخ االستشهاد  18 :نیسان  2015تل الشهید حجي – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1843 :

فرمان توکرول( سیبان امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903185610125854
االسم الحرکي  :سیبان امد
االسم الحقیقي  :فرمان توکرول
اسم االم  :امینة
اسم االب  :فريد
مکان الوالدة  :مرسین  -ترسوس
مکان وتاريخ االستشهاد  2015-6-27 :تل ابیض  -مشیرفة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1844 :

فرمان شاهین( دمهات معصوم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906231853126052
االسم الحركي  :دمهات معصوم
االسم الحقیقي  :فرمان شاهین
اسم االم  :بروين
اسم االب  :معاذ
مكان الوالدة  :موش بوالنق
تاريخ ومكان االستشهاد  :تل تمر – قرية تل طلعه 2015-5-17
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

موش
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1845 :

فرهاد احمد (امد زاغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906112356125968
االسم الحركي :امد زاغروس
االسم الحقیقي :فرهاد احمد
اسم األم :جنار
اسم األب :محمد نزير
مكان الوالدة :قامشلو
مكان وتاريخ الشهادة 2015-6-19 :تل براك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1846 :

فرهاد ايدن (ريناس اندوك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919141116126946
اسم الحركي  :ريناس اندوك
االسم الحقیقي :فرهاد ايدن
اسم االم :هايلة
اسم االب :سعید
مكان الوالدة :موش -بوالنیك
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة :قامشلو -تل حمیس قرية ابو القصايب 2014-9-18
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

954

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
موش
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1847 :

فرهاد برم اوغلو (سرحد ارارات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902123547125744
االسم الحركي :سرحد ارارات
االسم الحقیقي :فرهاد برم اوغلو
اسم األم :خانم
اسم األب :سید
مكان الوالدة :اكري  -توتاخ
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-26 :قرية تل
خنزير
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1848 :

فرهاد تاشكین( فرمان اكري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915090154126789
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االسم الحركي :فرمان اكري
االسم الحقیقي :فرهاد تاشكین
اسم االم :زي جان
اسم االب :احمد جبار
مكان الوالدة :جزير
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-9-24
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
جزيرة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1849 :

فرهاد حسكة( محمد جاسم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830203837125675
إلى اإلعالم و الرأي العام!
ثورة روج آفا ثورة عظیمة جعلت من شعبنا معرفة للحقیقة والیوم نرى في
روج آفا اإلرادة القوية لدى شعبنا والعزيمة لدى وحداتنا وروحهم الفدائیة،
إحدى هذه العزائم ما قامت به وحداتنا "وحدات حماية الشعب و وحدات
حماية المرأة "في حماية شعبها وأرضها من المرتزقة.
في هذه المقاومة البطولیة في مدينة الحسكة ارتقى المناضل فرهاد
حسكة إلى مرتبة الشهادة بعد أن أبدى مالحم بطولیة و فدائیة لحماية
شعبه من المرتزقة.
ونحن كوحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة نعاهد بالسیر على
درب وخطى الشهداء حتى الرمق األخیر من دمائنا ونتقدم بأحر التعازي
لذوي الشهید فرهاد حسكة خاصة وجمیع عوائل الشهداء عامة.
االسم الحركي :فرهاد حسكة
االسم الحقیقي :محمد جاسم
اسم األم :جواهر
اسم األب :خلیل
مكان الوالدة :حسكة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-8-9 :حسكة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال
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الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1850 :

فرهاد حمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910032631126352
االسم والكنیة  :فرهاد حمو
اسم االم  :مقبولة
اسم االب  :عنتر
مكان الوالدة  :كوباني – قرية تاشلوك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1851 :

فرهاد خرزاد ابراهیم (اواز جیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920085840127032
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االسم الحركي  :اواز جیا
االسم الحقیقي  :فرهاد خرزاد ابراهیم
اسم االم  :صبیحة
اسم االب  :محمود
محل وتاريخ الوالدة  :كوباني قرية قجكي
تاريخ االنضمام 2011:
محل وتاريخ الشهادة  :كوباني كري زاغروس 2014-7-12
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1852 :

فرهاد داود كجي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201300119855
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1994
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1853 :

فرهاد فارس( وارشین هوكر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903154241125843
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االسم الحركي :وارشین هوكر
االسم الحقیقي :فرهاد فارس
اسم األم :سوريا
اسم األب :بشیر
مكان الوالدة :حسطة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-2:جبل كزوان (عبد العزيز)
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1854 :

فرهاد قاسم( اركین حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909021245126241
االسم الحركي  :اركین حسكة
االسم الحقیقي  :فرهاد قاسم
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :صالح
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  9 :نیسان  2015قرية الخريط
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1855 :
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فرهاد كور دادا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905142002125933
االسم الحقیقي  :فرهاد كور دادا
اسم االم  :خالیدة
اسم االب  :سینان
مكان الوالدة  :قازكا
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-16 :كوباني -قرية سرزوري
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1856 :

فرهاد محمد (فرهاد تعلك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927103419127169
االسم الحركي  :فرهاد تعلك
االسم الحقیقي  :فرهاد محمد
االسم األب  :عثمان
االسم األم  :زلیخة
مكان الوالدة  :تعلك
تاريخ االنضمام2014 :
تاريخ االستشهاد  :كوباني  -قرية جبنة 2014-7-12
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1857 :
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فرهاد معمو (دل سوز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915071328126768
االسم الحركي :دل سوز
االسم الحقیقي :فرهاد معمو
اسم االم :أمل
اسم االب :قائق
مكان الوالدة :عفرين-رجوا
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-23
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1858 :

فريال اوسو( بروين اكري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910071236126453
االسم الحركي  :بروين اكري
االسم الحقیقي  :فريال اوسو
اسم االم  :فاروق
اسم االب  :حواء
مكان الوالدة  :كوباني  -قرية خورخوري
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  16 :شباط  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1859 :

فريد ابراهیم( جوان سالوك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917102427126914
االسم الحركي  :جوان سالوك
اسم الحقیقي  :فريد ابراهیم
اسم األم  :كوزال
اسم األب  :كديم
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -سالوك2014-9-24
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1860 :

فريد اوزتنج امد جیاكر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907092755126084
االسم الحركي  :امد جیاكر
االسم الحقیقي  :فريد اوزتنج
اسم االم  :ملیحة
اسم االب  :نیزام الدين
مكان الوالدة  :وان
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-15 :الحسكة –قرية رزاز
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1861 :

فريد اونر( برخدان ايلم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903034911125772
االسم الحركي :برخدان ايلم
االسم الحقیقي :فريد اونر
اسم األم :هافه
اسم األب :فخر الدين
مكان الوالدة :أمد -لیجه
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-11 :حسكة  -الجسر اأبیض
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1862 :

فريد بیهان( ريزكار جیان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916025651126803
االسم الحقیقي :ريزكار جیان
االسم الحقیقي :فريد بیهان
اسم االم :موزين
اسم االب :حكمي
مكان الوالدة :امد لیجة
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ االستشهاد ":سري كانیه" –دهماء 2014-10-16
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1863 :

فريد جوشكوم( سرحد بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903040704125778
االسم الحركي :سرحد بوطان
االسم الحقیقي :فريد جوشكوم
اسم األم :جمیلة
اسم األب :عبد القادر
مكان الوالدة :ماردين
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-9 :سلوك -قرية سكیرو
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1864 :

فريد سجر خشمان رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201603120042
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1996
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1865 :

فريزه بوزان( كولناز جان شیر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912073040126606
االسم الحركي  :كولناز جان شیر
االسم الحقیقي  :فريزه بوزان
اسم االم  :سمیرة
اسم االب  :بوزان
مكان الوالدة  :كوباني قرية دبركا
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو تل حمیس 28كانون 2013
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1866 :

فكتوريا ناسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213411120623
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
األقلیم:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

️غرب کردستان
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1867 :

فكري سمیر فكري
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201221119815
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1997
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1868 :

فالح حسن أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201503119979
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1988
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1869 :
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فالح حسن خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201230119823
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1988
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1870 :

فالح حسن سلیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201751120156
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1987
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1871 :

فلي يلدريم( والط أمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903041341125780
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االسم الحركي :والط أمد
االسم الحقیقي :فلي يلدريم
اسم األم :هانم
اسم األب :حسین
مكان الوالدة :أمد  -لیجه
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-9 :قرية شكف
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1872 :

فهد خلي( كازار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906113255125970
االسم الحركي :كازار
االسم الحقیقي :فهد خلي
اسم األم :جمیلة
اسم األب :احمد
مكان الوالدة :سري كانیة
مكان وتاريخ الشهادة 2015-6-14 :سلوك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1873 :
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فهد عمر( أمد عامودا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903152458125837
االسم الحركي :أمد عامودا
االسم الحقیقي :فهد عمر
اسم األم :عدله
اسم األب :جمال
مكان الوالدة :حسكة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-6:سلوك -قرية جنتري
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1874 :

فهد يونس عضو اللجنة المنطقیة لـPDK-S
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213412120624
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1875 :

فهیمه ايغن( هبون دلیله)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928102625127210
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االسم الحركي :هبون دلیله
االسم الحقیقي :فهیمه ايغن
اسم األم :زينت
اسم األب :محمد
مكان الوالدة :سیرت
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سیرت
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1876 :

فوزي علي خشمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201510119988
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1981
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1877 :

فوزية خلیل (مزكین جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919143656126954
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االسم الحركي  :مزكین جودي
االسم الحقیقي  :فوزية خلیل
اسم إالم  :عديلة
اسم األب  :خلیل
مكان الوالدة  :كوباني -قرية بوراز
تاريخ االنضمام 2013-12-9:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -قرية سرزوري 2014-9-16
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1878 :

فوزية شاهین( برفین جیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919144244126956
االسم الحركي  :برفین جیا
االسم الحقیقي  :فوزية شاهین
اسم األم  :زهو
اسم األب  :بالل
مكان الوالدة  :كوباني -قرية بالك
تاريخ االنضمام 2013-3-21 :
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -قرية سرزوري 2014-9-16
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1879 :

فوزية عیسى
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213413120625
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1880 :

فیان كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914150229126700
االسم الحركي :فیان كوباني
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني تشرين االول 2014
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1881 :

فیان كوجر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915071605126770
االسم الحركي :فیان كوجر
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-11
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:

👩نساء
YPG
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القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1882 :

فیدان يالجن( جیاندا جارجال)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903040237125776
االسم الحركي :جیاندا جارجال
االسم الحقیقي :فیدان يالجن
اسم األم :أمینه
اسم األب :فريد
مكان الوالدة :جولمرك
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-11 :حسكة -الجسر األبیض
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1883 :

فیروز آسل (دلشیر كردستان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910075056126467
االسم الحركي  :دلشیر كردستان
االسم الحقیقي  :فیروز آسل
اسم االم  :كلستان
اسم االب  :میرزا
مكان الوالدة  :روجهالت
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  8 :شباط  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

973

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1884 :

فیصل الفردي( ديار بیران)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906145043125997
االسم الحركي  :ديار بیران
االسم الحقیقي  :فیصل الفردي
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :امد
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-6 :سري كانیه  -قرية جاموس
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1885 :

فیصل مراد ملحم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201624120065
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1976
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

974

المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1886 :

فیكتوريا عبدهللا ناسو مع طفلیها
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213413120626
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1887 :

قاسم بنكول( باران سرحد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905135817125925
االسم الحركي :باران سرحد
االسم الحقیقي :قاسم بنكول
اسم األم :فراست
اسم األب:عد الرحمن
مكان الوالدة :موش
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-18 :سري كانیة -تل شواخ
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
موش
احد ضحایا ارهایی الداعش

975

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1888 :

قاسم سجر خشمان رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201603120041
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1990
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1889 :

قاسم سعید جزاع
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201611120051
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1975
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1890 :

976

قاسم سمیر فكري
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201222119816
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1992
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1891 :

قاسم علي قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201645120087
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1955
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1892 :

قاسم قاسم( هوكر قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910041249126373
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االسم الحركي  :هوكر قامشلو
االسم الحقیقي  :قاسم قاسم
اسم االم  :عزيزة
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  5 :آذار  2015خط تل براك و تل حمیس
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1893 :

قتیبة الحاج (طالب رفاعي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916034817126823
االسم الحركي :طالب رفاعي
االسم الحقیقي :قتیبة الحاج
اسم األم :زهیة
اسم األب:ابراهیم
مكان الوالدة :الحسكة
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة  :الحسكة 2014-10-6
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

978

بابەتی ژمارە1894 :

قحطان اوسو كجي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201300119856
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1978
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1895 :

قصي شیخو( جكر خلیل)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910021437126321
االسم الحركي  :جكر خلیل
االسم الحقیقي :قصي شیخو
االسم االم :فاطمة
االسم االب :خلیل
تاريخ االنضمام2013 :
مكان الوالدة :حسكه
تاريخ ومكان االستشهاد-2015-3-16 :سري كانیة –قرية رسم الهجر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

979

بابەتی ژمارە1896 :

قهرمان علي (قهرمان زاغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920080644127013
االسم الحركي  :قهرمان زاغروس
االسم الحقیقي  :قهرمان علي
اسم االم  :مونیفة
اسم االب  :سیدو
محل وتاريخ الوالدة  :كركى لكى
محل وتاريخ االنضمام  :كركى لكى 2012-12-29
محل وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1897 :

قهرمان مراد( قهرمان جل اغا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903042602125785
االسم الحركي  :قهرمان جل اغا
االسم الحقیقي  :قهرمان مراد
اسم االم  :شاهة
اسم االب  :محمد خلیل
مكان الوالدة  :جل اغا
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-21 :رمیالن
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

980

بابەتی ژمارە1898 :

قیس اوسو كجي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201304119860
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1984
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1899 :

كاتبة عبدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213414120627
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1900 :

كاجین تاراكج( باز جیلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912063957126590

981

االسم الحقیقي  :كاجین تاراكج
االسم الحركي  :باز جیلو
اسم االم  :بريهان
اسم االب  :حسام الدين
مكان الوالدة  :هكاري
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني 2013 - 8 – 26
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حکاري
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1901 :

كادوس اسد( صوفي سرحد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912080747126621
االسم الحركي  :صوفي سرحد
االسم الحقیقي  :كادوس اسد
اسم االم  :كلستان
اسم االب  :شیخ موس
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو تل حمیس قرية حسینیة 2014 -1 – 4
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

982

بابەتی ژمارە1902 :

كاظم داغ (هبون سرحد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916095833126861
االسم الحركي :هبون سرحد
االسم الحقیقي :كاظم داغ
اسم االم :وضحة
اسم االب :موسى
مكان الوالدة :وان ارجیش قرية جاغ داش
تاريخ االنضمام2014-05-15 :
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني01-10-2014
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1903 :

كاظم سعدو شاهوردي جاجان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201634120075
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1993
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

983

بابەتی ژمارە1904 :

كاظم مايزي( جايان سنى)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908235141126232
االسم الحركي  :جايان سنى
االسم الحقیقي  :كاظم مايزي
اسم االم  :منیرة
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :سنى – روجهالت
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  8 :آذار  2015تل تمر
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
سنندج
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1905 :

كالهات
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914175300126736
االسم الحركي :كالهات
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني 2014-10-29
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1906 :

كالي سیدو (زنارين فرات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916114151126886

984

االسم الحركي  :زنارين فرات
االسم الحقیقي  :كالي سیدو
اسم االم  :بسة
اسم االب :محمد
مكان الوالدة  :كوباني -جب الفرج
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -قرية علي شار 2014-9-25
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1907 :

كامل مته( رزكار تولهلدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910053808126418
االسم الحركي  :رزكار تولهلدان
االسم الحقیقي  :كامل مته
اسم االم  :حوا
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :آمد
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  28 :شباط  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

985

بابەتی ژمارە1908 :

كامیران عباس رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201309119867
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2003
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1909 :

كامیران مرادي( رامان جاالك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908125836126175
االسم الحركي  :رامان جاالك
االسم الحقیقي  :كامیران مرادي
اسم االم  :فرشته
اسم االب  :بروز
مكان الوالدة  :روجهالت – كامیاران
مكان وتاريخ االستشهاد  21 :ايلول  2014ربیعة
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
کامیاران
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1910 :
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كامیران يوسف مطو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201748120152
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1970
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1911 :

كانیوار بوزو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910025050126334
السم والكنیة  :كانیوار بوزو
اسم االم  :غزال
اسم االب  :شكري
مكان الوالدة  :كوباني – قرية تورامان
مكان وتاريخ االستشهاد  22 :شباط  2015قرية جعدة التابعة لمقاطعة
كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1912 :

كانیوار صالح( جیلو مراد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910034202126359
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االسم الحركي :جیلو مراد
االسم الحقیقي :كانیوار صالح
اس االم :كولناز
اسم االب :احمد
مكان الوالدة :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-6 :كوباني -قرية جلبیة -مقلعة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1913 :

كاوا عبدالقادر( زنار لوند)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912075135126614
االسم الحركي  :زنار لوند
االسم الحقیقي  :كاوا عبدالقادر
مكان الوالدة  :عفرين
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو تل حمیس قرية حسینیة - 1 – 4
2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1914 :
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كاوى احمد( جكر جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906235049126064
االسم الحركي  :جكر جودي
االسم الحقیقي  :كاوى احمد
اسم االم  :عدلة
اسم االب  :خورشید
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-1-4 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1915 :

كاوى فراشین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914185018126746
االسم الحركي  :كاوى فراشین
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-10-28 :كوباني
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1916 :

كبرا ديان( بیريتان هافین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908214538126200
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االسم الحركي :بیريتان هافین
االسم الحقیقي :كبرا ديان
اسم األم :أمینة
اسم األب :خالص
مكان الوالدة :بازت
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-9-3:كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1917 :

كدار حاجي (جكدار ديريك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917094558126900
االسم الحركي :جكدار ديريك
االسم الحقیقي  :جكدار حاجي
اسم االم  :غالیة
اسم االب  :احمد
محل وتاريخ الوالدة  :ديريك قرية حسانى
محل وتاريخ االنضمام  :ديريك 2014
محل وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-9-27
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1918 :

كردستان محمد( ايفار شفین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910044329126393
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االسم الحركي  :ايفار شفین
االسم الحقیقي :كردستان محمد
اسم األم :زلیخة
اسم األب :حسین
مكان الوالدة :عفرين
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-2-20 :كوباني –قرية داف
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1919 :

كريم دايان( ريزكار كاتو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907203619126136
االسم الحركي  :ريزكار كاتو
االسم الحقیقي  :كريم دايان
اسم االم  :مرجان
اسم االب  :عمر
مكان الوالدة  :هكاري
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  30 :نیسان  2015تل جدايل – تل تمر
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حکاري
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1920 :

كريم صدام حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201228119821
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1995
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1921 :

كريم محمود جلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201219119813
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1982
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1922 :

كسرى كايران( زيالن انتیقام)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907094413126091
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االسم الحركي  :زيالن انتیقام
االسم الحركي  :كسرى كايران
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :شرنخ
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-14 :الحسكة – قرية عشرى
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1923 :

كفاح عبدالكريم ابراهیم خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201339119894
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1991
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1924 :

كلستان شبلي (ست وثالثون سنة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213415120628
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
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خصائص السجل
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1925 :

كلش جزاع كلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201613120053
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1973
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1926 :

كلیستان تالي جنكانلو( فیان بیمان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909233432126267
االسم الحركي  :فیان بیمان
االسم الحقیقي  :كلیستان تالي جنكانلو
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :هالو
مكان الوالدة  :روجهالت –ماكو
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-4-6 :سري كانیه –قرية مجو
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماكو

994

نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1927 :

كلیستان میرزو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213416120630
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1928 :

كمال ابراهیم( عكید درباسیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903193443125865
االسم الحركي :عكید درباسیة
االسم الحقیقي:كمال ابراهیم
اسم األم :غزال
اسم األب :عیسى
مكان الوالدة :درباسیة
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیة  -تل خنزير 2015-3-9
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1929 :

كمال بیر جوكو( كمال قوسر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908231609126222
االسم الحركي  :كمال قوسر
االسم الحقیقي  :كمال بیر جوكو
اسم االم  :غريبي
اسم االب  :رمضان
مكان الوالدة  :ماردين – قزل تبه
مكان وتاريخ االستشهاد  2014 – 10 – 9 :مقاطعة كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1930 :

كمال ناصر (كاوا كمال)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150926004130127147
االسم الحركي  :كاوا كمال
االسم الحقیقي  :كمال ناصر
االسم األم  :سلبیة
االسم األب  :جالل
محل وتاريخ الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2014:
تاريخ االستشهاد  :كوباني تل زاغروس 2014-7-12
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1931 :

كوبرا بوالت( زيالن إنان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905143412125938
االسم الحركي :زيالن إنان
االسم الحقیقي :كوبرا بوالت
اسم األم :فهیمة
اسم األب :عدنان
مكان الوالدة :سیرت
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-7 :سري كانیة – تل محیسنة غربي
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سیرت
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1932 :

كوبیاد روندي (اصالن كال رش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910065447126445
االسم الحركي  :اصالن كال رش
االسم الحقیقي  :كوبیاد روندي
اسم االم  :كیفان
اسم االب  :شاهین
مكان الوالدة  :سلماس
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني – قرية بغدك  16شباط 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
اللغة  -اللهجة:

YPG
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلماس
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1933 :

كوثر سلیمان( بیريتان دجوار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908214229126198
االسم الحركي :بیريتان دجوار
االسم الحقیقي :كوثر سلیمان
اسم األم :زاهیدة
اسم األب :عزت
مكان الوالدة :دادلي
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014 -9- 1
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1934 :

كوجر سمسور
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908125115126172
االسم الحركي  :كوجر سمسور
مكان وتاريخ االستشهاد  :مقاطعة كوباني – قرية قناية  24نیسان 2015
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1935 :

كوران رحا (حمزة جنشي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901161601125711
االسم الحركي :كوران رحا
االسم الحقیقي :حمزة جنشي
اسم األم :افاش
اسم األب :محمود
مكان الوالدة :سفرك
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7- 30 :بلدة صرين
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1936 :

كوران شاكر( شیراز هاوار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910050216126403
االسم الحركي :شیراز هاوار
االسم الحركي :كوران شاكر
اسم األم :نجاح
اسم االب :محمد
مكان الوالدة :ديريك
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-2 :تل براك – قرية خزيال
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1937 :
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كورتاي كوجر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909023731126252
االسم الحركي  :كورتاي كوجر
مكان وتاريخ االستشهاد  2014 – 10 – 7 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1938 :

كوردو أمد (ديار بكر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828114144125600
االسم الحركي :كوردو أمد
االسم الحقیقي :ديار بكر
اسم األم :وسیلة
اسم األب :لقمان
مكان الوالدة :أمد
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-10-1 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1939 :

كوكهان اوزكور( كوركین كیمكیم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906163427126023
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االسم الحركي  :كوركین كیمكیم
االسم الحقیقي  :كوكهان اوزكور
اسم الم  :انتیكا
اسم االب  :محي الدين
مكان الوالدة  :امد  -موش
مكان وتاريخ الشهادة  :جنوب شرق كوباني  -تل قبربني1- 6 - 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1940 :

كوكهان شاهین( سرخبون امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907111608126117
االسم الحركي  :سرخبون امد
االسم الحقیقي كوكهان شاهین
اسم االم  :نازية
اسم االب  :نوزاد
مكان الوالدة  :امد
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني قرية متینة 2015-5-9
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1941 :
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كول جیهان اوزده میر( سارا ديرسم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908230758126220
االسم الحركي  :سارا ديرسم
االسم الحقیقي  :كول جیهان اوزده میر
اسم االم  :ناصرية
اسم االب  :فخر الدين
مكان الوالدة  :آمد
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :تل تمر – قرية خريطة  9نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1942 :

كول شین جاكر( دريا بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920072956126996
االسم الحركي  :دريا بوطان
االسم الحقیقي  :كول شین جاكر
اسم االم  :بهیة
اسم االب  :خلیل
مكان الوالدة  :شرناخ
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1943 :

كولسون جم( خوندا آمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911125339126541
االسم الحركي  :خوندا آمد
االسم الحقیقي  :كولسون جم
اسم االم  :حنیفة
اسم االب  :محسن
مكان الوالدة  :آمد
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  6 :كانون الثاني  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1944 :

كولشان دوركوت (روناهي كاب)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912064212126591
االسم الحركي  :روناهي كاب
االسم الحقیقي  :كولشان دوركوت
اسم األم  :كولسون
اسم األب :عبد هللا
تاريخ ومكان الوالدة :ماردين
تاريخ االنضمام 2012:
تاريخ ومكان االستشهاد :قامشلو-تل حمس-قرية حسینیة-4-كانون
الثاني2014-
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء
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الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1945 :

كولشن كنا( امارة غفر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914144119126691
االسم الحركي  :امارة غفر
االسم الحقیقي  :كولشن كنا
اسم االم  :كولیخان
اسم االب  :ناجي
مكان الوالدة  :غفر
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ الشهادة  25 :تشرين االول 2013
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1946 :

كولي بركل( ساريا جیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908220555126203
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االسم الحركي :ساريا جیا
االسم الحقیقي :كولي بركل
اسم األم :نجاح
اسم األب :بوزان
مكان الوالدة :تورامان
مكان وتاريخ االستشهاد 04,10,2014:كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1947 :

كومینیست نفر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914150705126702
االسم الحركي :كومینیست نفر
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني15تشرين االول 2014
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1948 :

كیبار اكاش (همرين الند)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920074900127005
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االسم الحركي  :همرين الند
االسم الحقیقي  :كیبار اكاش
األم  :سورايا
األب  :محي الدين
مكان الوالدة  :عفرين
مكان وتاريخ االنضمام  :عفرين 2001
مكان وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-8-22
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1949 :

كیث بروم فیلد( كلهات رومت)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906141426125994
االسم الحركي  :كلهات رومت
االسم الحقیقي  :كیث بروم فیلد
اسم األم  :دانا
اسم األب  :توماس
مكان وتاريخ الوالدة  1978 – 3 – 8 :ماساتشوستس  -الواليات المتحدة
األمريكیة
مكان و تاريخ االنضمام  2015 – 2 – 24 :كوباني
مكان وتاريخ الشهادة  2015 -6 – 3 :كوباني – قرية قنترة
المقاومة التي تبديها وحداتنا وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة
ضد إرهابیي داعش وحلفائها لیس فقط لفت أنظار شباب وشابات الكرد
فقط,
بل لفت أنظار العالم اجمع إلى هذه المقاومة العظیمة  .الن هذه
المقاومة مبنیة على أساس حماية القیم األخالقیة واالجتماعیة
واإلنسانیة وروح الفدائیة ونشر هذه القیم بین جمیع مكونات الشعوب
,لذلك انضم إلیها مناضلین من جمیع أطیاف العالم بمختلف األديان واللغات
واألعراق دون أن تكون هذا االختالف عائق أمام روح النضال والتضحیة في
سبیل اإلنسانیة والتدفق إلى روج آفا والقدوم إلیها من العالم الغربي.
ازداد نسبة انضمام شباب وشابات الكرد خالل المقاومة التاريخیة التي
أبدتها وحداتنا في مدينة كوباني ,كان انضمامهم مفعم بكل ثقة ونشاط
ولعبهم دورا أساسیا بین صفوف وحداتنا من أجل التصدي بكل جسارة
لهجمات مرتزقة داعش كان ذلك مكان احترام وتقدير خاصة من قبل
وحداتنا ,الكثیر منهم استشهدوا خالل هذه التصديات  ,نعم هؤالء
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الشهداء الذين خلقوا بدمائهم و استشهادهم رباط بین أطیاف العالم
اجمع واستحقوا لقب "شهداء إخوة الشعوب" .
استشهد المناضل باكوك( أشلي كینت جونسون) ذو الجنسیة االسترالیة
والمناضل كمال(كونستاندنوس اريك سكورفیلد) ذو الجنسیة االنكلیزية
من قبل ضمن صفوف وحدات حماية الشعب  ,والیوم نعلن شهید كیث
المنضم من الواليات المتحدة األمريكیة إلى صفوف وحدات حماية الشعب
واختار مقاطعة كوباني مكان نضاله وتلقى تدريبه العسكرية فیها ,وبروح
فدائي شهید كلهات كان له دورا كبیرا وأساسیا في العديد من عملیات
التمشیط التي قامت بها وحداتنا بهدف تحرير مدينة كوباني والقرى
التابعة لها وقاوم مرتزقة داعش حتى الرمق األخیر من دمه واستشهد
بتاريخ  – 3أيار –  2015في حملة تحرير قرية قنترة التابعة لمدينة كوباني
بعد أن سطر أروع المالحم البطولیة في المقاومة.
شهید كلهات (كیث )عندما وصل لمدينة كوباني كان و كأنه وصل ألرض
كان يبحث عنها منذ وقت طويل  ,كان يتمنى كثیرا أن يتعلم اللغة الكردية
ومعرفة الفكر وايدولوجیة التي ُبنیت علیها وحدات حماية الشعب ،ومن
اجل ثقته الكبیرة بالروح الفدائیة لدى وحداتنا و من اجل حماية القیم
اإلنسانیة واألخالقیة واالجتماعیة انضم الشهید كلهات (كیث) إلى صفوف
وحدات حماية الشعب .
على أسس أهداف التي دعت الشهید كیث إلى االنضمام والتحاق ضمن
صفوف وحداتنا نستذكر في هذا الیوم يوم إعالن عن استشهاده مقاومته
و روحه الفدائیة والحنكة .
وعلى هذا األساس باسمنا وباسم كل مناضلینا نعزي ذوي الشهید
وجمیع شعب أمريكا والشعب الكردي ونجدد عهدنا بالسیر على خطى
شهدائنا حتى تحقیق النصر األبدي ونكرر هدفنا نحن كوحدات حماية
الشعب تقوية رباط أخوة الشعوب والحیاة المشتركة والحرة  ,على أساس
هذا الهدف الذي بني بفضل دماء شهدائنا سنواصل نضالنا ضد
المجموعات اإلرهابیة حتى انتهاء وجود إرهابي داعش في المناطق
الكردية.
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
اجنبي(ة)

اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇧🇬انجلیزي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1950 :

كیفان درويش( جكدار هلیلیه)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910051630126410
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االسم الحركي :جكدار هلیلیه
االسم الحقیقي :كیفان درويش
اسم االم :جیهان
اسم االب :مسعود
مكان الوالدة :قامشلو -هلیلیه
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-2-26 :تل حمیس –قرية
حصاوية
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1951 :

كیفن جوخیم( دلسوز بهار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903125406125830
إن ثورة روج آفا هي مثال ألخوة الشعوب ،ورغم محاوالت كل الجماعات المتطرفة ومن بینها مرتزقة
"داعش" لتحويل "روج آفا" إلى منطقة صراع طائفي ومذهبي ،إال أن محاوالتهم باءت بالفشل
بفضل يقظة الشعب .فلسفة شعبنا في روج آفا التي تستند إلى التشاركیة ،الدعم والمساندة
وحسن العالقات مع الجوار والتي تسیر به نحو األمة الديمقراطیة التي تعتبر الحل لجمیع الحلول،
أفشلت هذه المحاوالت.
وهذه الثورة لم تؤثر على الشعوب الجارة من عرب ،فرس ،ترك ،آشور بل أثرت على جمیع محبي
الحرية في العالم ،لذلك تدفق الشبان من مختلف أنحاء العالم إلى روج آفا للمشاركة في ثورتها،
وحماية الحیاة الحرة ،وارواء هذا التراب الطاهر بدمائهم وعرقهم.
ومن بین رفاقنا هؤالء الرفیق دلسوز بهار “كیفن جوخیم” األلماني الذي ولد في الثاني من تشرين
الثاني عام  1993في مدينة "كالسروه" األلمانیة ،لعائلة فقیرة ،وبعد  10أعوام من الدراسة من
التفوق اجتاز المرحلة اإلعدادية ،من أجل مساعدة عائلته بدأ بالعمل في مختلف األعمال ،ولم
يكتفي الرفیق "دلسوز" بالعمل فقط بل بدأ بتدريب األطفال في محیطه وعمل كمدرس لهم ،ولكي
يصل إلى نتائج أثناء تعلمیه لألطفال تابع دراسته في البیداغوجیا “دروس تربوية”.
عندما كان الرفیق "دلسوز" في الـ  14من عمره أنضم إلى الیسار األلماني ،وانضم لفترة طويلة
إلى األعمال التدريبیة والفكرية واإلعالنیة حتى أنه وصل إلى إدارة المجموعة في مدينته.
وبعد سنوات طويلة من العمل ،تعرف نتیجة طبیعة عمله على حركة حرية كردستان ،وانضم في
عام  2012إلى صفوف حركة حرية كردستان وناضل في عدة ساحات ،وفي شتاء  2015توجه إلى
روج آفا.
ً
ويتحدث الرفیق "دلسوز" عن انضمامه قائال “:سبب انضمامي هو بناء حیاة حرة وثورة جديدة ،آمنت
بنظام الكونفدرالیة الديمقراطیة ،كما كانت لدي لهفة لطريق الثورة ،انضمامي هو انضمام من قلب
ف ،حر ،إرادة حرة وإيديولوجیة ،لیست ظروف حیاتي هي من قادتني إلى هنا بل إن رغبتي
صا ٍ
هي التي قادتني ،اقدمت على المجيء من آالف الكیلومترات ألجل حرية هذا الوطن ،عاهدت
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وجداني أن ال أحید عن دربي”.
الرفیق "دلسوز" كاسمه كان مرتبطاً كثیراً بوعده وكان يتحرك كالقادة في العمل الثوري ،في البداية
أصبح قائداً لوحدة عسكرية ،ثم قائداً لفصیلة ،ثم أصبح قائداً لفصیلة في الكتیبة األممیة ،ولم يقید
نشاطه العسكري بحدود ما ،كما أنه في الوقت ذاته بدأ بالتعمق في ثقافة ،فن وفلسفة الشعب
الكردي ،ويتحدث الرفیق "دلسوز" عن ذلك قائال ً “أنا ألماني ،ثقافة ولغة هذا الشعب هي لغتي
وثقافتي ،تاريخهم بمیزاته ومساوئه هو تاريخي .أنا ال أنكر أصلي ولكني رأيت ثقافة ولغة الشعب
الكردي قريبة جداً مني كالثقافة واللغة التي تعلمتها ,وأنا أحب اللغة الكردية كثیراً”.
ألن الرفیق "دلسوز" كان يدرك تماماً أن وجود إنسان غیر حر على األرض فإنه لن يكون هناك معنى
للحرية الشخصیة ،لذلك ناضل بكل قوته ضد عدو اإلنسانیة ،وحارب بشجاعة في ساحات القتال
ضد إرهابي "داعش" وخالل حملة القیادي "روبار قامشلو" لعب دوراً هاماً في تحرير القرى وريف
المنطقة ،ولكن لألسف التحق رفیقنا "دلسوز" في االشتباكات التي جرت في الـ  6من تموز/يولیو
الجاري في قرية "شركرات" التابعة لبلدة سلوك ،بقافلة الشهداء.
مهما تحدثنا عن الرفیق دلسوز فإن ذلك لن يكفي للتعبیر عن صفاته وعمله الثوري ،ولكن نستطیع
أن نعاهده بالسیر على دربه والنضال حتى رفع الظلم عن شعبنا.
وعلى هذا األساس نتقدم بالعزاء لعائلة الشهید "دلسوز" ،عائلة "جوخیم"وعموم شعبنا الكردي
واأللماني ،ونجدد عهدنا بمتابعة النضال ضد إرهابي "داعش" حتى تحقیق النصر ،وما دام هناك
شبان ذو قلوب صافیة وصادقة على هذه األرض ويسیرون على نهج شهداءنا فإن النصر سیكون
حلیفنا.
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
اجنبي(ة)

اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🇪🇩الماني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1952 :

كینجو احمد( جیكر درباسیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912072138126602
االسم الحركي  :جیكر درباسیة
االسم الحقیقي  :كینجو احمد
اسم االم  :اسمى
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :درباسیة
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو – تل حمیس – قرية حسینیة – -1 -4
2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال
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الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1953 :

اللو عمي صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201348119904
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1952
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1954 :

اللیهان آجر( افینار بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907204735126141
االسم الحركي  :افینار بوطان
االسم الحقیقي  :اللیهان آجر
اسم االم  :وسیلة
اسم االب  :عبد الجلیل
مكان الوالدة  :شرناخ
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  30 :نیسان  2015تل جدايل – تل تمر
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1955 :

لبیب يوسف مطو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201705120109
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1990
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1956 :

لزكین بكر (زنار كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914164113126713
االسم الحركي :زنار كوباني
االسم الحقیقي :لزكین بكر
اسم االم :بديعة
اسم االب :احمد
مكان الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الشهادة 1:تشرين االول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1957 :

لقمان عتمان( حقي خمكین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915090434126790
االسم الحركي :حقي خمكین
االسم الحقیقي  :لقمان عتمان
اسم االم :نازلي
اسم االب :حسیني
مكان الوالدة :بیت الشباب
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-10-11
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1958 :

لقمان محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213417120631
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
األقلیم:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

️غرب کردستان
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1959 :

لقمان محمد( شورش روج افا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910074022126463
االسم الحركي  :شورش روج افا
االسم الحقیقي  :لقمان محمد
اسم االم  :مزيد
اسم االب  :محمد
مكان وتاريخ الوالدة  :عفرين
تاريخ االنضمام 2014 :
تاريخ ومكان االستشهاد  2015-2-12 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1960 :

لقمان محمد( بنكین حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916120019126890
االسم الحركي :بنكین حسكة
االسم الحقیقي :لقمان محمد
اسم األم :أمینة
اسم األب :ياسین
مكان الوالدة :حسكة
مكان وتاريخ االستشهاد :حسكة 15.09.2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1961 :

لواح دخیل بشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201208119800
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2000
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1962 :

لورنس قرو (انتقام حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916035008126824
االسم الحركي :انتقام حسكة
االسم الحقیقي :لورنس قرو
اسم األم :فلة
اسم األب:بشیر
مكان الوالدة :الحسكة
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الشهادة  :الحسكة 2014-10-6
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1963 :

لوكو بشار خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201217119810
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1990
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1964 :

لولو عیسى( دلوفان ديار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920085557127031
االسم الحركي  :دلوفان ديار
االسم الحقیقي  :لولو عیسى
االم  :نسیبة
االب  :عبدالرحمن
مكان الوالدة  :عامودا
مكان وتاريخ االنضمام  :حسكة 2013
مكان وتاريخ االستشهاد  :حي غويران 2014-8-11
خصائص السجل
األقلیم:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

️غرب کردستان
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1965 :

لوند بركات( جسور لوند)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910062749126434
االسم الحركي  :جسور لوند
االسم الحقیقي  :لوند بركات
اسم االم  :زينب
اسم االب  :ادريس
مكان الوالدة  :داودية
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  23 :شباط  2015تل تمر – قرية غیبش
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1966 :

لوند كاوى( افات سري كانیه)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903183957125848
االسم الحركي  :افات سري كانیه
االسم الحقیقي  :لوند كاوى
اسم االم  :كازى
اسم االب  :كاوى
مكان الوالدة  :سري كانیه
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-30 :سري كانیه  -بلدة مبروكه
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1967 :

لیلى ايرانبور( امارة جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904110416125873
االسم الحركي  :امارة جودي
االسم الحقیقي  :لیلى ايرانبور
اسم االم  :امینة
اسم االب  :صادق
مكان الوالدة  :روجهالت  -ماريوان كانیدينر
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-26 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
مريوان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1968 :

لیلى ددا (دنیز دريا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902121235125738
االسم الحركي :دنیز دريا
االسم الحقیقي :لیلى ددا
اسم األم :يلدز
اسم األب :مصطفى
مكان الوالدة :كفر
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-14 :كري سبي -قرية بیر عیسى
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1969 :

لیلى ديرك
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910043612126388
االسم الحركي  :لیلى ديرك
مكان وتاريخ االستشهاد  2 :آذار  2015قرية جلبیة
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1970 :

مؤيد حسین خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201237119830
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1989
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1971 :
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ماجد (دمهات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917111751126928
االسم الحركي :دمهات
االسم الحقیقي :ماجد
اسم االم :مالاحمد
اسم االب :عبدهلل
مكان الوالدة :سري كانیة
ناريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة :سري كانیة -مبروكة 2014-9-23-
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
🌋ئاگري
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1972 :

ماجد اسماعیل خديدة
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201538120015
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1981
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1973 :

مازن خضر كثر
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201621120062
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1980
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1974 :

مازن سعید عمر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201420119937
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1995
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1975 :

مالدن مروان طه
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201400119918
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2001
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان
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الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1976 :

مالدن مروان طه بسي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201729120135
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2001
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە7197 :

مالك احمد( ريدور والت)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910035817126366
االسم الحركي  :ريدور والت
االسم الحقیقي  :مالك احمد
اسم االم  :هزار
اسم االب  :حبیب
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  7 :آذار  2015تل تمر – قرية تل الجدايل
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1978 :

مالك بابیر كثر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201558120037
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1998
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1979 :

مالك حسن( مظلوم عكید)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910041449126374
االسم الحركي  :مظلوم عكید
االسم الحقیقي  :مالك حسن
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :كر زيارت
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  5 :آذار  2015خط تل حمیس تل براك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1980 :

مالك عبدو( جكدار حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916034402126821
االسم الحركي :جكدار حسكة
االسم الحقیقي :مالك عبدو
اسم األم :سلطانة
اسم األب:حجي
مكان الوالدة :الحسكة
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة  :الحسكة 2014-10-6
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1981 :

مامد كنو (كمال بیر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919152440126971
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االسم الحركي  :كمال بیر
االسم الحقیقي  :مامد كنو
اسم األم :شارة
اسم االب :شیخ محمد
مكان الوالدة  :كوباني -قرية طفشو
تاريخ االنضمام 2013-09-09 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني -قرية زيرك 2014-9-18 -
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1982 :

ماهر ابراهیم( كاوى باكور)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908225640126216
االسم الحركي  :كاوى باكور
االسم الحقیقي  :ماهر ابراهیم
اسم االم  :زركة
اسم االب  :صخر
مكان الوالدة  :تل تمر
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-2-23 :تل تمر قرية غیبش
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1983 :

ماهر ارباجاي( اوالش ارادا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906164107126024
االسم الحركي  :اوالش ارادا
االسم الحقیقي  :ماهر ارباجاي
اسم االم  :نجف
اسم االب  :يوكسل
مكان الوالدة  :استنبول
مكان وتاريخ االستشهاد  :سلوك – قرية نستل  2حزيران 2015
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1984 :

ماهر حمدون ابراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201347119903
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1980
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1985 :

ماهر خلیل أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201357119915
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
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1998
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1986 :

ماهر محمود جلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201218119811
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1998
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1987 :

ماهیر خلیل میرو (دوغان عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919151756126969
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السم الحركي  :دوغان عفرين
االسم الحقیقي  :ماهیر خلیل میرو
اسم األم  :جمیلة
اسم األب  :بوزان
مكان وتاريخ الوالدة  :كوباني /االجاخ
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني  /قرية بوراز 2014-09-18 /
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1988 :

متین جیالن( طوفان كرناس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907100452126100
االسم الحركي  :طوفان كرناس
االسم الحقیقي  :متین جیالن
اسم االم  :زهرة
اسم االب  :اسماعیل
مكان الوالدة  :ماردين
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-8 :الحسكة – قرية عشرى
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1989 :

مثنى حسین عمي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201519119996
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1997
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1990 :

مجاهد اكتورك( اذاد ديرك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910033945126357
االسم الحركي  :اذاد ديرك
االسم الحقیقي  :مجاهد اكتورك
اسم االم  :زومرته
اسم االب  :عطا
مكان الوالدة  :ماردين  -مديات
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  8 :آذار  2015خط بلدتي تل حمیس وتل براك
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1991 :
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مجدل خلیل اسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201425119942
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1992 :

مجدي عامر صبري (طفل  4سنوات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213419120632
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1993 :

محسن راوي فارس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201644120086
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1979
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1994 :

محسن فكري( سمكو سرهلدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910052634126413
االسم الحركي  :سمكو سرهلدان
االسم الحقیقي  :محسن فكري
اسم االم  :اوسمان
اسم االب  :بدري خالدي
مكان الوالدة  :روجهالت – سنا
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد 27:شباط  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
سنندج
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1995 :

محسن میرزا سلیمان أمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201322119880
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1996
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1996 :

محمد( قهرمان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916090919126846
االسم الحركي  :قهرمان
االسم الحقیقي  :محمد
اسم االم  :كولي
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :كوباني -قلعة حديد
تاريخ االنضمام: 2013
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني -قل حیدة 2014-9-21
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1997 :

محمد إبراهیم( أكري نجبیر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921103606127068
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االسم الحركي :أكري نجبیر
االسم الحقیقي  :محمد إبراهیم
اسم األم  :روضى
اسم األب  :أحمد
تاريخ ومكان الوالدة  :كوباني -قرية خربیسان
تاريخ االنضمام 2013:
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني – كرى زاغروس  30-تموز 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە1998 :

محمد أمین( جوان سري كانیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903130453125833
االسم الحركي :جوان سري كانیة
االسم الحقیقي :محمد أمین
اسم األم :خنسة
اسم األب :بشار
مكان الوالدة :سري كانیة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-7 :كوباني -قرية مخارتین
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە1999 :

محمد ابراهیم( يلماز كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910025514126336
االسم الحركي  :يلماز كوباني
االسم الحقیقي  :محمد ابراهیم
اسم االم  :خلیل
اسم االب  :غزال
مكان الوالدة  :طاشلوك – كوباني
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  8 :آذار  2015قرية خويدانك التابعة لمقاطعة
كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2000 :

محمد احمد( اندوق كركي لكي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916054739126832
االسم الحركي  :اندوق كركي لكي
االسم الحقیقي  :محمد احمد
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :محمود
مكان الوالدة  :كركي لكي
مكان وتاريخ االنضمام  :كركي لكي 2011
مكان وتاريخ االستشهاد  :جزعة -راماهلل 2014-10-1
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2001 :

محمد اشكالر( برخدان وارتو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910062512126433
االسم الحركي  :برخدان وارتو
االسم الحقیقي  :محمد اشكالر
اسم االم  :رحیمة
اسم االب  :خالص
مكان الوالدة  :موش
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  24 :شباط  2015تل تمر – قرية غیبش
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
موش
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2002 :

محمد اصالن( بروسك امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907095852126097
االسم الحركي  :بروسك امد
االسم الحقیقي  :محمد اصالن
اسم االم  :مريم
اسم االم  :محمد شريف
مكان الوالدة  :امد
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 - 5 -12 :سري كانیه -قرية
عالیة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2003 :

محمد العزو( قاسم جان فدا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907212033126156
االسم الحركي  :قاسم جان فدا
االسم الحقیقي  :محمد العزو
اسم االم  :نجمة
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :تل تمر
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  23 :شباط  2015تل تمر – غیبش
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2004 :

محمد العمو (شورش واشوكاني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920092808127043
االسم الحركي  :شورش واشوكاني
االسم الحقیقي  :محمد العمو
االم  :فخرية
االب  :إبراهیم
محل وتاريخ الوالدة  :سري كانیه
محل وتاريخ االنضمام  :سري كانیه 2013
محل وتاريخ االستشهاد  :ربیعة 2014-8-5
خصائص السجل
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األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2005 :

محمد الو (کوجبر أبو راسین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927101106127161
االسم الحرکي :کوجبر أبو راسین
االسم الحقیقي :محمد الو
األم :عمشة
األب:جمعة
مکان الوالدة :أبوراسین
مکان و تاريخ الشهادة  -2014-7-16:أبو راسین أثرحادث
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2006 :

محمد امین( عكید شاهان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910013721126303
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االسم الحركي :عكید شاهان
االسم الحقیقي :محمد امین
اسم االم :اكتار
اسم االب :امیر
مكان الوالدة :كرازياد –ماكو
تاريخ االنضمام2012 :
مكان تاريخ االستشهاد 2015-2-20 :كوباني -قرية داف
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماكو
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2007 :

محمد امین علي( شورش مظلوم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903045029125795
االسم الحركي :شورش مظلوم
االسم الحقیقي :محمد امین علي
اسم األم :ناريمان
اسم األب :علي
مكان الوالدة :ديرك
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-15 :ديرك  -قرية
زهیرية
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2008 :

محمد ايبك (جكدار اندوق)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909233011126263
االسم الحركي  :جكدار اندوق
االسم الحقیقي  :محمد ايبك
اسم االم  :اليقة
اسم االب  :حنفي
مكان الوالدة  :كوباني
مكان و تاريخ االستشهاد 2014-09-30 :كوباني –قرية كلمت
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2009 :

محمد ايبك (جكدار اندوك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916100400126863
االسم الحركي  :جكدار اندوك
االسم الحقیقي  :محمد ايبك
اسم االم  :الئقة
اسم االب  :حنیفي
مكان الوالدة  :امد
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني  -كلمت 2014-09-30
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2010 :

محمد بشار (اريش کوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917095802126904
االسم الحرکي :اريش کوباني
االسم الحقیقي :محمد بشار
اسم االم :عدلة
اسم االب :ويسي
مکان الوالدة :کوباني
مکان وتاريخ الشهادة :کوباني -منازة 2014-9-26
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2011 :

محمد بكاي( قراسونكور خوينريج)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910081423126478
االسم الحركي  :قراسونكور خوينريج
االسم الحقیقي  :محمد بكاي
اسم االم  :رمزية
اسم االب  :عبدي
مكان الوالدة  :حیلوان
تاريخ االنضمام2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :مبروكة – دهماء  22ايلول 2014
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2012 :

محمد بوراك( هوكر جولك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903191228125859
االسم الحركي  :هوكر جولك
االسم الحقیقي  :محمد بوراك
اسم االم  :زاهیدة
اسم االب  :عثمان
مكان الوالدة  :جولك كارلیوفا
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-2 :كوباني  -قرية صرين
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2013 :

محمد بوزان( عاكف االن كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903120055125814
االسم الحركي  :عاكف االن كوباني
االسم الحقیقي  :محمد بوزان
اسم االم  :جمیلة
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :كوباني -قرية خرابي زر
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-5 :كوباني  -تل مجبلي
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2014 :

محمد بوالت (سیبان زاب)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907203354126135
االسم الحركي  :سیبان زاب
االسم الحقیقي  :محمد بوالت
اسم االم  :كلستان
اسم االب  :اسالم
مكان الوالدة  :سیرت – كوتاالن
مكان وتاريخ االستشهاد  30 :نیسان  2015قرية تل جدايل
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سیرت
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2015 :

محمد بولوم( دلبرين قوسر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903035655125774
االسم الحركي :دلبرين قوسر
االسم الحقیقي :محمد بولوم
اسم األم :كولي
اسم األب :بهجت
مكان الوالدة :مردين
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-10 :حسكة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2016 :

محمد تحلو( كافر بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910055006126419
االسم الحركي  :كافر بوطان
االسم الحقیقي  :محمد تحلو
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :محمود
مكان الوالدة  :تربه سبي
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  26 :شباط  2015تل حمیس – قرية
صحاوية
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2017 :

محمد جابر( ريناس قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906220747126048
االسم الحركي  :ريناس قامشلو
االسم الحقیقي :محمد جابر
اسم االم  :منیره
اسم االب :زبیر
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-24:حسكة – قرية خريطة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG

1042

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2018 :

محمد جاسم مصطفى( كاوا سري كانیه)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920071750126991
االسم الحركي  :كاوا سري كانیه
االسم الحقیقي  :محمد جاسم مصطفى
اسم األم  :فندق
اسم األب  :مراد
مكان وتاريخ الوالدة  :سري كانیه
تاريخ االنضمام 2013-1- 1 :
تاريخ االستشهاد  :كوباني/قرية كوبرلك2014-9-7/
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2019 :

محمد جان تمیز( أمد زاغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902121541125739
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االسم الحركي :أمد زاغروس
االسم الحقیقي :محمد جان تمیز
اسم األم :ملز
اسم األب :محمد علي
مكان الوالدة :أمد
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-7 :قرية تل محیسنه الغربي
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2020 :

محمد جزائر( شیار سرخبون)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911132323126554
االسم الحركي  :شیار سرخبون
االسم الحقیقي  :محمد جزائر
اسم االم  :امینة
اسم االب  :اسماعیل
مكان الوالدة  :كوباني – قره موغ
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  28 :كانون االول  2014كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2021 :

محمد جعفر( رشید حسن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910015305126310
االسم الحركي :رشید حسن
االسم الحقیقي :محمد جعفر
اسم االم :سارة
اسم االب :خالد
مكان الوالدة :درباسیة –قرية تل تشرين
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-18 :سري كانیه –رسم الهجر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2022 :

محمد جمو( شاهین نمر عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911125202126540
االسم الحركي  :شاهین نمر عفرين
االسم الحقیقي  :محمد جمو
اسم االم  :سمیرة
اسم االب  :جالل
مكان الوالدة  :عفرين بلبلي
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  6 :كانون الثاني  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2023 :

محمد حسن( سربست حسن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912074034126609
االسم الحركي  :سربست حسن
االسم الحقیقي  :محمد حسن
اسم االم  :زينب
اسم االب  :شكري
مكان الوالدة  :عفرين راجو
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو تل حمیس قرية حسینیة 2014 - 1 -4
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2024 :

محمد حسن( سیبان زاغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903192246125863
االسم الحركي :سیبان زاغروس
االسم الحقیقي :محمد حسن
اسم األم :عیشه
اسم األب :خضر
مكان الوالدة :يابسي
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-26 :كوباني _ شیخ لر
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2025 :

محمد حسین( برخدان ابراهیم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908225257126214
االسم الحركي  :برخدان ابراهیم
االسم الحقیقي  :محمد حسین
اسم االم  :يازي
اسم االب  :فیصل
مكان الوالدة  :تل تمر
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-2-23 :تل تمر قرية غیبش
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2026 :

محمد حسین( دلبرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910015059126309
االسم الحركي :دلبرين
االسم الحقیقي :محمد حسین
اسم االم :خزلة
اسم االب :يوسف
مكان الوالدة :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-20 :مدينة الحسكة – مفتي
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2027 :

محمد حسین كريم ( آريل كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907195141126123
االسم الحركي  :آريل كوباني
االسم الحقیقي  :محمد حسین كريم
اسم االم  :ازام
اسم االب  :رحمة هللا كريمي
مكان الوالدة  :طهران
تاريخ االنضمام 2015 :
مكان وتاريخ االستشهاد  9 :أيار  2015سري كانیة – تل بوغا
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2028 :

محمد حمدو( محمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912063157126586
االسم الحركي  :محمد
االسم الحقیقي  :محمد حمدو
اسم االم  :صباح
اسم االب  :توفیق
مكان الوالدة  :عفرين – قطمة
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  28 :كانون االول  2014قطمة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان
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الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2029 :

محمد حمو( دلیار حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910055934126423
االسم الحركي :دلیار حسكة
االسم الحقیقي :محمد حمو
اسم االم :حمیدة
اسم االب :غريب
مكان الوالدة :الحسكة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-2-28:الحسكة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2030 :

محمد خلیف( والت حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916115737126889
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االسم الحركي :والت حسكة
االسم الحقیقي :محمد خلیف
اسم األم :مريم
اسم األب :أحمد
مكان الوالدة :حسكة
مكان وتاريخ االستشهاد :حسكة 15.9.2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2031 :

محمد خلیل عبدي (خلیل)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927103157127168
االسم الحركي  :خلیل
االسم الحقیقي  :محمد خلیل عبدي
االسم األب  :محمد
االسم األم  :زهیه
مكان الوالدة  :دونغز
تاريخ االنضمام 2012 :
تاريخ االستشهاد كوباني  -قرية جبنة 2014-7-12
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2032 :

محمد خیر العمري (بروسك حسكة)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150916035308126825
االسم الحركي :بروسك حسكة
االسم الحقیقي :محمد خیر العمري
اسم األم :جمیلة
اسم األب :محمد علي
مكان الوالدة :الحسكة
تاريخ االنضمام 2011:
مكان وتاريخ الشهادة  :الحسكة 2014-10-6
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2033 :

محمد خیر سلیمان( هوكر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912061801126580
االسم الحركي  :هوكر
االسم الحقیقي  :محمد خیر سلیمان
اسم االم  :منیفة
اسم االب  :عبدالقادر
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  25 :كانون االول  2014ابو قصايب
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2034 :

محمد رشید( دلو ريزان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920093009127044
االسم الحركي  :دلو ريزان
االسم الحقیقي :محمد رشید
اسم األم :هیفاء
اسم األب  :فهد
مكان وتاريخ الوالدة :سري كانیه
تاريخ االنضمام 2013:
تاريخ ومكان الشهادة :ربیعة 2014-8-3-
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2035 :

محمد رموك( عیسى كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912075620126616
االسم الحركي  :عیسى كوباني
االسم الحقیقي  :محمد رموك
اسم االم  :نافلة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :كوباني قرية شیران
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو تل براك قرية أم الروس  28كانون
2013
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال
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الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2036 :

محمد سعد قادر (لهنك زوهات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928103215127212
االسم الحركي :لهنك زوهات
االسم الحقیقي :محمد سعد قادر
اسم األم :كريمة
اسم األب :محمد
مكان الوالدة :باتمان
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
باتمان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2037 :

محمد سلیم سلو( زنار سلیمان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903043354125789
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االسم الحركي :زنار سلیمان
االسم الحقیقي :محمد سلیم سلو
اسم األم :سكینة
اسم األب :سلیمان
مكان الوالدة :ديرك
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-19 :ديرك
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2038 :

محمد شیخ (أبو أوجالن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927111247127182
االسم الحركي  :أبو أوجالن
االسم الحقیقي  :محمد شیخ
اسم األب  :خضر
اسم األم  :أيسلم
محل وتاريخ الوالدة  :قرية كردا
تاريخ االنضمام2012 :
تاريخ االستشهاد :كوباني قرية كون عفتار 2014-7-7
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2039 :

محمد شیخ صالح (قنديل كوباني)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150916100108126862
االسم الحركي :قنديل كوباني
االسم الحقیقي :محمد شیخ صالح
اسم االم :فضیلة
اسم االب :خالد
مكان الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني -قرية سفتاك 2014-9-30
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2040 :

محمد شیخو جمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919145008126959
االسم :محمد شیخو جمو
اسم األم  :كولى
اسم األب  :احمد
محل الوالدة  :كوباني قرية قل حیدة
تاريخ الشهادة  :جلبیه 2014-9-19
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2041 :

محمد صادق( بختیار امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906233959126060
االسم الحركي  :بختیار امد
االسم الحقیقي  :محمد صادق
اسم االم  :ايسل
اسم االب  :شیخموس
مكان الوالدة  :امد
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-17 :الحسكة – قرية هودا
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2042 :

محمد صالح علي( اذاد عنتر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915081849126778
االسم الحركي :اذاد عنتر
االسم الحقیقي :محمد صالح علي
اسم االم :هدية
اسم االب :ابراهیم
مكان الوالدة :قامشلو
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-20
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2043 :

محمد عارف( سرحد كرزان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920081617127017
االسم الحركي  :سرحد كرزان
االسم الحقیقي  :محمد عارف
اسم االم  :امینة
اسم االب  :صبري
محل وتاريخ الوالدة  :حلب
محل وتاريخ االنضمام 2012 :
محل وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2044 :

محمد عبدهللا( میرزا بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910011624126291
االسم الحركي  :میرزا بوطان
االسم الحقیقي  :محمد عبدهللا
اسم االم  :زينب
اسم االب  :حسن
مكان الوالدة  :قالديزي
وتاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :الهول 2015-3-3
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .جنوبي
قلعة دزة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2045 :

محمد عزو( فرهاد كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907211732126155
االسم الحركي  :فرهاد كوباني
االسم الحقیقي  :محمد عزو
اسم االم  :جهرة
اسم االب  :محمود
مكان الوالدة  :تل تمر
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  : 23شباط  2015تل تمر – غیبش
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2046 :

محمد علو (جمشید قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905145847125944
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االسم الحركي :جمشید قامشلو
االسم الحقیقي :محمد علو
اسم األم :دالل
اسم األب :جمال
مكان الوالدة :قامشلو – هلیلیة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-17 :سلوك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2047 :

محمد علي( سرحد كندال)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910020139126314
االسم الحركي  :سرحد كندال
االسم الحقیقي  :محمد علي
اسم االم  :زينب
اسم االب  :خلیل
مكان الوالدة  :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  12 :آذار  2015جسر قره قوزاق – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2048 :
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محمد علي (حمزة تكوشین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919150013126962
االسم الحركي  :حمزة تكوشین
االسم والنسبة  :محمد علي
اسم األم  :شمسة
اسم األب  :حسن
مكان الوالدة  :درباسیة
تاريخ اإلنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو  -قرية شرموخ 2014-9-16 -
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2049 :

محمد علي (حمي زوهات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916095338126860
االسم الحركي  :حمي زوهات
االسم الحقیقي  :محمد علي
اسم األم  :جمیلة
اسم األب  :مصطفى
مكان الوالدة  :كوباني
االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني28-09-2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2050 :

محمد عیسى شیخو( الزكین خابور)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906152122126009
االسم الحركي  :الزكین خابور
االسم الحقیقي :محمد عیسى شیخو
اسم األم  :فاطمه
اسم األب  :اوسمان
مكان الوالدة  :الحسكة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015 – 6 -5 :الحسكة – جبل كزوان
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2051 :

محمد فارس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213419120633
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2052 :

محمد قاسم( عكید جمايا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910040905126372
االسم الحركي  :عكید جمايا
االسم الحقیقي  :محمد قاسم
اسم االم  :شیخة
اسم االب  :محمود
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  5 :آذار  2015خط بلدة تل براك وتل حمیس
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2053 :

محمد كالكان( رستم برخدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907093812126088
االسم الحركي  :رستم برخدان
االسم الحقیقي  :محمد كالكان
اسم االم  :عیشى
اسم االب  :عبدالكريم
مكان الوالدة :ساكريا
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-16 :الحسكة – قرية تل هرمز
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2054 :

محمد كردي (جكدار حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914164603126715
االسم الحركي :جكدار حسكة
االسم الحقیقي :محمد كردي
اسم االم :علیة
اسم االب :مروان
مكان الوالدة :قامشلو
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة 13:تشرين الثاني 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2055 :

محمد كلیشو( دلشیر سري كانیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907101406126104
االسم الحركي  :دلشیر سري كانیة
االسم الحقیقي  :محمد كلیشو
اسم االم  :وضحة
اسم االب  :محمود
مكان الوالدة  :سري كانیة
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  14 :أيار  2015سري كانیة – تل بوغا
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2056 :

محمد كوجا( جهاد زازا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904113047125886
االسم الحركي  :جهاد زازا
االسم الحقیقي  :محمد كوجا
اسم االم  :بدرية
اسم االب  :عبدالقادر
مكان الوالدة  :بینكول
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-27 :كوباني -مجبال كازي
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2057 :

محمد كورتاي( زردشت أري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906131312125978
االسم الحركي  :زردشت أري
االسم الحقیقي  :محمد كورتاي
اسم االم  :ايدر
اسم االب  :يوسف
مكان الوالدة  :أيدر
مكان وتاريخ الشهادة  2015- 6 – 6 :كوباني -قرية بیر عبدو
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:

👨رجال
YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2058 :

محمد لقمان (خبات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920075356127007
االسم الحركي  :خبات
االسم  :محمد لقمان
اسم األم :فخرية
اسم األب  :لقمان
محل وتاريخ الوالدة  :كركى لكى
محل وتاريخ االنضمام 2013 :
محل وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2059 :

محمد محمد( آركیش روجدم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907210755126150
االسم الحركي  :آركیش روجدم
االسم الحقیقي  :محمد محمد
اسم االم  :سعاد
اسم االب  :صالح
مكان الوالدة  :تل تمر
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  23 :شباط  2015تل تمر – غیبش
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:

👨رجال
YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2060 :

محمد محو االحمد( شیار كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910060836126426
االسم الحركي :شیار كوباني
االسم الحقیقي :محمد محو االحمد
اسم االم :ربیعة خلیل
اسم االب :عثمان
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-2-20 :كوباني –قرية قلعة حديد
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2061 :

محمد مرشد( فدكار كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906135908125989
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االسم الحركي  :فدكار كوباني
االسم الحقیقي  :محمد مرشد
اسم األم  :خالیصه
اسم األب  :إبراهیم
مكان الوالدة  :كوباني  /قرية مشدة
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6- 6 :كوباني  /بیر عبدو شرق كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2062 :

محمد مصطفى
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915071710126771
االسم الحقیقي :محمد مصطفى
اسم االم :نايلة
اسم االب :مصطفى
مكان الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-23
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2063 :
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محمد مصطفى( خبات كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905153507125948
االسم الحركي :خبات كوباني
االسم الحقیقي :محمد مصطفى
اسم األم :بدرية
اسم األب :مصطفى
مكان الوالدة :كوباني  -يابسة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-14 :قرية سیدية
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
کوباني
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2064 :

محمد منیر( اراس خانیكا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902124806125747
االسم الحركي  :اراس خانیكا
االسم الحقیقي  :محمد منیر
اسم األم  :فاطمة
اسم األب  :منیر
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ الوالدة  2015- 7-26 :الحسكة – قرية عبدي
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2065 :

محمد مینجر( رشو كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903115735125813
االسم الحركي :رشو كوباني
االسم الحقیقي :محمد مینجر
اسم األم :درسین
اسم األب :مسلم
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-26 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2066 :

محمد نزير( عكید)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920075537127008
االسم الحركي  :عكید
االسم  :محمد نزير
اسم األم :آيران
اسم األب :نزير
محل وتاريخ الوالدة  :كركى لكى
محل وتاريخ االنضمام 2013 :
محل وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2067 :

محمد نور حسن( دجوار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906205707126037
االسم الحركي:دجوار
االسم الحقیقي :محمد نور حسن
اسم االم :لمیة عبدو
اسم االب :محمد حسن
مكان الوالد :عفرين  -قرية قنطرة
مكان وتاريخ االستشهاد  2015- 5 -28 :حلب -حي الشیخ مقصود
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2068 :

محمد ولو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914190106126751
االسم :محمد ولو
اسم االم :امینة
اسم االب :رمضان
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-10-25
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2069 :

محمد ياسر احمد( ياسر خانیكا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902131236125755
االسم الحركي  :ياسر خانیكا
االسم الحقیقي  :محمد ياسر احمد
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :عیسى
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-26 :الحسكة – قیة عبدي
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2070 :

محمد ياوز( والت يلماز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928114116127223
االسم الحركي :والت يلماز
االسم الحقیقي :محمد ياوز
اسم األم :يازه
اسم األب :خلیل
مكان الوالدة :رها
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2071 :

محمد يوسف حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213420120634
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2072 :

محمد يونس( شمدين حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907103331126109
االسم الحركي  :شمدين حسكة
االسم الحقیقي  :محمد يونس
اسم االم  :حورية
اسم االب  :نوح
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  11 :أيار  2015كوباني – قرية قارتال
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2073 :

محمود ابراهیم( سوزي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912062208126582
االسم الحركي  :سوزي
االسم الحقیقي  :محمود ابراهیم
اسم االم  :ابريزة
اسم االب  :شمس اللدين
مكان الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :ابو قصايب  22كانون االول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2074 :

محمود احمد( عكید كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915085101126786
االسم الحركي :عكید كوباني
االسم الحقیقي :محمود احمد
اسم االم :سلوى
اسم االب :احمد
مكان الوالدة :كوباني –كانیه كردى
تاريخ االنضمام 2011:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-10-19
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG

1073

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2075 :

محمود العلي (جیا جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915081524126777
االسم الحركي :جیا جودي
االسم الحقیقي :محمود العلي
اسم االم :امیرة
اسم االب :سلیمان
مكان والوالدة :حسكة
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة :سري كانیه-دهماء 2013-10-19
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2076 :

محمود امین خديدة
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201537120013
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1998
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

1074

اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2077 :

محمود بیريمان( ساسون جزير)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910014337126306
االسم الحركي :ساسون جزير
االسم الحقیقي :محمود بیريمان
اسم االم :مقبولة
اسم االب :محمد
مكان الوالدة :جزير
تاريخ االنضمام2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-5-28 :سري كانیه –قرية
الراوية
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
جزيرة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2078 :

محمود جلو طه
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201218119812
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1951
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

1075

اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2079 :

محمود جوما( شیار كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910000937126279
االسم الحركي  :شیار كوباني
االسم الحقیقي  :محمود جوما
اسم االم  :خديجة
اسم االب  :محمود
مكان الوالدة  :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-3-29 :كوباني – قرية بوغا
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2080 :

محمود حسن ٠شورش جراف)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908134340126194

1076

االسم الحركي  :شورش جراف
االسم الحقیقي  :محمود حسن
اسم االم  :حلیمة
اسم االب  :محمد شفیق
مكان الوالدة  :سیرت
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  16 :نیسان  2015تل الشهید حاجي – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سیرت
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2081 :

محمود حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910032815126353
االسم والكنیة  :محمود حسین
اسم االم  :عینة
اسم االب  :علي
مكان الوالدة  :كوباني – قرية تاشلوك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2082 :

1077

محمود خضر صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201313119872
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1962
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2083 :

محمود درويش( هارون كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910084217126489
االسم الحركي :هارون كوباني
االسم الحقیقي :محمود درويش
اسم االم :شهید
اسم االب:سامي
تاريخ ومكان الوالدة :حلب
تاريخ االنضمام2011:
تاريخ ومكان االستشهاد2015-1-15 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2084 :

محمود ديركاني( فرات روج افا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915080832126775
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االسم الحركي :فرات روج افا
االسم الحقیقي :محمود ديركاني
اسم االم :زينب
اسم االب :عبد القادر
مكان الوالدة :حسكة
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة :سري كانیة –دهماء2014-10-19
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2085 :

محمود زنكین (بروسك سرحد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150918092253126940
االسم الحركي :بروسك سرحد
االسم الحقیقي :محمود زنكین
اسم االم :كولهان
اسم االب :تاج دين
مكان الوالدة :امد
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الشهادة :قامشلو -تل حمیس قرية ابو القصايب 2014-9-18
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

1079

بابەتی ژمارە2086 :

محمود سمي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910012159126295
االسم الحقیقي :محمود سمي
اسم االم  :هدلة
اسم االب :مسلم
مكان الوالدة :كوباني –قرية صالة
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-3-20 :كوباني –قرية صالة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2087 :

محمود صالح( هارون بوتان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907102547126107
االسم الحركي  :هارون بوطان
االسم الحقیقي  :محمود صالح
اسم االم  :فوزة
اسم االب  :امین
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  8 :أيار  2015حسكة تل مجدل
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

1080

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2088 :

محمود علي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915090610126791
االسم الحقیقي :محمود علي
اسم االم :صديقة
اسم االب :علي
مكان الوالدة :كوباني –قل حیدة
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-10-20
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2089 :

محمود كايا( اردال زاغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906095855125960
االسم الحركي :اردال زاغروس
االسم الحقیقي :محمود كايا
اسم األم :سینم
اسم األب :محمد
مكان الوالدة :ادنا
مكان وتاريخ الشهادة 2015 – 6- 10 :كوباني _ قرية ابو صرا
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)

1081

اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2090 :

محي الدين امد (معصوم ديريک)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920094404127048
االسم الحرکي  :معصوم ديريک
االسم الحقیقي  :محي الدين امد
اسم االم  :اسیا
اسم االب  :حسین
محل وتاريخ الوالدة  :ديريک
محل وتاريخ االنضمام  :ديريک 2011
محل وتاريخ االستشهاد  :ربیعة 2014-8-3
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2091 :

محي الدين حسو (محي الدين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150618114728124521
االسم الحركي :محي الدين
االسم الحقیقي :محي الدين حسو
اسم االب :حمزة
اسم االم :بسنة حسو
محل وتاريخ الوالدة :سیرانه 1971/8/20
تاريخ االستشهاد :الحسكة 2015/5/25
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)

1082

اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2092 :

محي الدين نبو (روهالن كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927105521127174
االسم الحركي :روهالن كوباني
االسم الحقیقي :محي الدين نبو
اسم األب :محمد
اسم األم :عائشة
محل وتاريخ الوالدة :قرية دمرجك
تاريخ االنضمام2014-3-26 :
تاريخ االستشهاد :كوباني قرية عفدكي 2014-07-08
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2093 :

محي دين شیخو (جكدار جیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916113113126882
االسم الحركي  :جكدار جیا
االسم الحقیقي  :محي دين شیخو
اسم االم  :كوثر
اسم االب  :مصطفى
مكان الوالدة  :منبج
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني 2014-9-26-
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)

1083

اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2094 :

مدلوك عباس قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201651120094
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1965
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2095 :

مدلول سلیمان قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201233119827
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1997
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

1084

بابەتی ژمارە2096 :

مدينة مامو (ريفان روج افا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906155803126020
االسم الحركي :ريفان روج افا
االسم الحقیقي :مدينة مامو
اسم االب :نعسان
اسم االم :ايسلم
محل وتاريخ الشهادة :قامت بعملیة فدائیة في الجبهة الجنوبیة من
مقاطعة كوباني
مكان الوالد :كوباني  -قرية خانكي
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2097 :

مراد احمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912082309126627
االسم الحقیقي  :مراد احمد
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :شاهین
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد 2014 -12 – 2 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

1085

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2098 :

مراد حمدي مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201409119927
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2006
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2099 :

مراد خلف مراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201453119971
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1988
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2100 :
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مراد محمد (أردال عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927104018127171
االسم الحركي :أردال عفرين
االسم الحقیقي :مراد محمد
اسم األب  :كمال
اسم األم  :فاطمة
محل وتاريخ الوالدة  :عفرين میدان اكبس
تاريخ االنضمام 2011-7-20:
تاريخ االستشهاد  :كوباني قرية عفدكي 2014-7-8
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2101 :

مراد ملحم حمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201623120064
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1945
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2102 :

مرعان أحمد كارس

1087

http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201442119962
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1966
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2103 :

مروان احمد امام( مروان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910000247126276
االسم الحركي  :مروان
االسم الحقیقي :مروان احمد امام
اسم االم :مولیدة عبروش
اسم االب :احمد
مكان الوالدة  :مزرعة داوؤد
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-9-9 :كوباني –قرية قوم جوك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2104 :

مروان باكار (ماهر جیان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927110814127180
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االسم الحركي  :ماهر جیان
االسم الحقیقي  :مروان باكار
اسم األب  :احمد
اسم األم  :نادية
محل وتاريخ الوالدة  :قرية بورزا
تاريخ االنضمام 2014:
تاريخ االستشهاد  :كوباني قرية عفدكي 2014-7-8
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2105 :

مروان طه بسي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201728120134
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1973
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2106 :

مروان طه حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201359119917
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1973
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خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2107 :

مروان عباس (زاغروس جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914165120126717
االسم الحركي :زاغروس جودي
االسم الحقیقي :مروان عباس
اسم االم :زينب
اسم االب :بدر
مكان الوالدة :درباسیة
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ االستشهاد :الجبهة الجنوبیة الغربیة من ريف "سري
كانیة"2014-11-8
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2108 :

مروان علي( دلشیر انكیزك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912072524126604

1090

االسم الحركي  :دلشیر انكیزك
االسم الحقیقي  :مروان علي
اسم االم  :مقبولة
اسم االب  :محي الدين
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو – تل حمیس – قرية حسینیة – 1 – 4
 2014خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2109 :

مروان محمود( رستم جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903191428125860
االسم الحركي  :رستم جودي
االسم الحقیقي  :مروان محمود
اسم االم  :خانم
اسم االب  :ابراهیم
مكان الوالدة  :كوباني  -قرية كورك
مكان و تاريخ االستشهاد  2015-7-4 :كوباني -عین عیسى
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2110 :

مروة محي الدين محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213421120635
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2111 :

مروى القادري
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213423120636
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2112 :

مريم اوزكان( دجلة كابار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906134428125984
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االسم الحركي  :دجلة كابار
االسم الحقیقي  :مريم اوزكان
اسم األم  :أمینة
اسم األب  :إبراهیم
مكان الوالدة  :شرنخ
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 – 6 – 5 :الحسكة  /جبل كزوان
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2113 :

مريم برركومالن( جیان دارا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915083954126782
االسم الحركي :جیان دارا
االسم الحقیقي :مريم برركومالن
اسم االم :سامن
اسم االب :حسن
مكان الوالدة :ماكو-جلدران
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-10-13
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماكو
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2114 :

مريم صاياك (مزكین ماهر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920074200127001
االسم الحركي  :مزكین ماهر
االسم الحقیقي  :مريم صاياك
اسم االم  :اوردك
اسم االب فرزندا
مكان الوالدة وتاريخ االنضمام :جولیك 2013
مكان وتاريخ الشهادة :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2115 :

مزاحم شهاب أحمد كثر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201617120058
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1998
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2116 :

مزكین حسن (افین زانا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920091013127037
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االسم الحركي  :افین زانا
االسم الحقیقي  :مزكین حسن
االب  :صالح
االم  :فرحة
مكان وتاريخ الوالدة  :ديريك  -باديان
مكان وتاريخ االنضمام  :ديريك 1995
مكان وتاريخ االستشهاد  :ربیعة 2014-8-5
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2117 :

مزكین حمید فرحان( اشرف تل تمر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908225829126217
االسم الحركي  :اشرف تل تمر
اسم الحقیقي :مزكین حمید فرحان
اسم االم  :كلبهار
اسم االب  :حمید
مكان الوالدة  :تل تمر
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 - 2 - 23 :تل تمر قرية غیبش
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2118 :

مزكین عمر احمي
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213424120637
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2119 :

مزكین محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213425120638
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2120 :

مسعود إيمراغ (مظلوم جتین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928104524127214
االسم الحركي :مظلوم جتین
االسم الحقیقي :مسعود إيمراغ
اسم األم :حلیمة
اسم األب :ابراهیم
مكان الوالدة :أديامان
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:

👨رجال
YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2121 :

مسعود سرما( زردشت زاغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906204736126034
االسم الحركي :زردشت زاغروس
االسم الحقیقي :مسعود سرما
اسم األم :بريشان
اسم األب :نصرت
مكان الوالدة :كفر
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-9-28:كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2122 :

مسعود محمد( دمهات كرباوي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903152730125838
االسم الحركي :دمهات كرباوي
االسم الحقیقي :مسعود محمد
اسم األم :جیهان
اسم األب :حسین
مكان الوالدة :قامشلو  -كرباوي
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-12 :قرية تل نصر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2123 :

مسعود مراد بسي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201710120116
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1977
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2124 :

مسلم بركل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910033046126354
االسم والكنیة  :مسلم بركل
اسم االم  :امینة
اسم االب  :بركل
مكان الوالدة  :كوباني قرية بلك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2125 :

مصتان تیكراك (بوطان ماسیرو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916103009126872
االسم الحركي  :بوطان ماسیرو
االسم الحیقي  :مصتان تیكراك
اسم االم  :زهرة
اسم االب  :سلیمان
مكان الوالدة  :باتمان
مكان وتاريخ االنضمام  :اصتنبول 2013
مكان وتاريخ االستشهاد  :كوباني 2014-10-1
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
باتمان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2126 :

مصدق محمد( روهات كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906164508126025
االسم الحركي  :روهات كوباني
االسم الحقیقي  :مصدق محمد
اسم االم  :عائشة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه -غربي قرية عالیة مركز الكهرباء
2015-5-30
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال
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الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2127 :

مصطفى إبراهیم (جوان هفال)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919142139126949
االسم الحركي  :جوان هفال
االسم الحقیقي  :مصطفى إبراهیم
اسم األم  :إسالم
اسم األب  :محمد
مكان الوالدة  :كوباني -قرية خربستان
تاريخ االنضمام 2013:
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني -قرية سرزورة 2014-9-16
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2128 :

مصطفى توركاي( الشر أمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905144621125942
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االسم الحركي :الشر أمد
االسم الحقیقي :مصطفى توركاي
اسم األم :فاطمة
اسم األب :عبد هللا
مكان الوالدة :أمد
مكان وتاريخ االستشهاد 2015- 3-8 :تل تمر
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2129 :

مصطفى جريك( اخین رها)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906152553126011
االسم الحركي  :اخین رها
االسم الحقیقي  :مصطفى جريك
اسم االم  :لیلى
اسم االب  :علي
مكان االوالدة  :انقرة
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 – 5 – 30 :سري كانیة – غربي قرية
عالیة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2130 :
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مصطفى جمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910082236126482
االسم والكنیة  :مصطفى جمو
اسم االم  :يازي
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2 :كانون الثاني  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2131 :

مصطفى حسي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910080756126475
االسم والكنیة  :مصطفى حسي
اسم االم  :امونة
اسم االب  :رشو
مكان الوالدة  :دونغز الصغیر
مكان وتاريخ االستشهاد  3 :شباط  2015كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2132 :

مصطفى درويش( مستو كوباني)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150910080534126474
االسم الحركي  :مستو كوباني
االسم الحقیقي  :مصطفى درويش
اسم االم  :مد
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :سفتك
تاريخ االنضمام : 2014
مكان وتاريخ االستشهاد  2 :شباط  2015كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2133 :

مصطفى صالح (دمهات كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914165505126718
االسم الحركي :دمهات كوباني
االسم الحقیقي :مصطفى صالح
اسم االم :عیشة
اسم االب :محمد
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الوالدة 2014-11-7:
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2134 :

مصطفى صبحي (رزكار كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907200607126126
االسم الحركي  :رزكار كوباني
االسم الحقیقي  :مصطفى صبحي
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :صبحي
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  4 :أيار  2015في المشفى نتیجة جرحه في
قرية المناجیر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2135 :

مصطفى عثمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910033301126355
االسم والكنیة  :مصطفى عثمان
اسم االم  :هدلة
اسم االب  :محمد علي
مكان الوالدة  :كوباني – قرية كور علي
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2136 :

مصطفى عزيز أرصالن (دنیز جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927103658127170
االسم الحركي  :دنیز جودي
االسم الحقیقي :مصطفى عزيز أرصالن
اسم االب  :داوود
اسم االم  :امینة
محل وتاريخ الوالدة  :شمالي كردستان – أورفا من ناحیة سروج
تاريخ االستشهاد 2014-7-11 :
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
اورفا
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2137 :

مصطفى علي (اكري مفتي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916040740126828
االسم الحركي :اكري مفتي
االسم الحقیقي :مصطفى علي
اسم األم :شاهة
اسم األب :صالح
مكان الوالدة :سري كانیه
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة  :الحسكة 2014-10-6
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2138 :

مصطفى عمي صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201554120033
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1972
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2139 :

مصطفى قرجداق (رستم آمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908131751126183
االسم الحركي  :رستم آمد
االسم الحقیقي  :مصطفى قرجداق
اسم االم  :مشهودة
اسم االب  :رمزي
مكان الوالدة  :آمد
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 – 4 – 17 :سري
كانیة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2140 :

مصطفى كايار( باكر رادين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906132926125982
االسم الحركي  :باكر رادين
االسم الحقیقي  :مصطفى كايار
اسم األم  :زهیدة
اسم األب  :اردال
مكان الوالدة  :ماردين
مكان وتاريخ االستشهاد  2015- 6 – 5 :حسكة  /جبل كزوان
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2141 :

مصطفى كزل كايا( شورش ارارات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907094158126090
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االسم الحركي  :شورش ارارات
االسم الحقیقي  :مصطفى كزل كايا
اسم االم  :ماريت
اسم االب  :حسان نوري
مكان الوالدة  :اكري
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-16 :سري كانیه -قرية كوزلیة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2142 :

مصطفى اللو( جان بوالت كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910070745126451
االسم الحركي  :جان بوالت كوباني
االسم الحقیقي  :مصطفى اللو
اسم االم  :فاتو
اسم االب  :عزت
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  17 :شباط  2015كوبان
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2143 :
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مصطفى مامو( جوان عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912064429126592
االسم الحركي :جوان عفرين
االسم الحقیقي :مصطفى مامو
اسم األم :حنیفة
اسم األب :حنان
تاريخ ومكان الوالدة :عفرين
تاريخ االنضمام -2012 :عفرين
تاريخ ومكان الشهادة:كوباني-24-كانون األول2014-
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2144 :

مصطفى محي الدين( هوكر رشید)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910023605126330
االسم الحركي  :هوكر رشید
االسم الحقیقي  :مصطفى محي الدين
اسم االم  :بديعة
اسم االب  :محمود
مكان الوالدة  :قرية كور حسو التابعة لمقاطعة كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  8 :آذار  2015خويدانك – كوباني
خالل المقاومة الكبیرة التي تبديها وحداتنا في وجه القوى الظالمیة في
مقاطعة كوباني التحق أحد رفاقنا إلى قافلة الشهداء الذين بدمائهم
يسطرون أروع مالحم البطولة والفداء في وجه المرتزقة الذين يحاولون
النیل من شعبنا ووجوده  ,القیادي هوكر رشید ارتقى إلى مرتبة الشهادة
في  8من آذار من هذا الشهر خالل مقاومة أبناءنا في كوباني في قرية
خوبدانك بعد بطولة كبیرة أبداها هو و رفاقه  ,ومن خالل شهادته أثبت
للعالم اجمع بأن روح الثورة في قلوب الشباب لن تخمد.
انضم المناضل الثوري الكبیر هوكر رشید الى ثورة روج آفا منذ بداية
اندالعها ،ومع البدء بخطواته في هذا الطريق قام بالعديد من النشاطات
بمعنويات عالیة وبأعلى المستويات  ،و خالل فترة نضاله شارك في أكثر
المعارك قوة لجبهات الحرب ضد مرتزقة داعش ،أبدى فیها أروع مالحم
البطولة والفداء و دون ان يرف له جفن.
الشهید هوكر رشید كان يعرف بمعنوياته العالیة كما كان مكان معنويات
لكافة رفاقه في جمیع جبهات القتال التي قادها في مقاطعة كوباني ضد
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المرتزقة  ،ومن خالل مقاومته العظیمة زرع الرعب والخوف في نفوس
العدو و كان له دوراً مهماً في التصدي للهجمات اإلرهابیة على مقاطعة
كوباني منذ بدء الهجمات اإلرهابیة.
ونحن بدورنا نعاهد الشهید هوكر وجمیع رفاقه بالمضي على دربهم حتى
آخر نقطة دم تجري في عروقنا وإلى تحرير آخر بقعة تراب من رجس
المرتزقة  ,المجد والخلود لجمیع شهداءنا  ,ونتقدم باحر التعازي لعائلة
القیادي هوكر رشید وكافة عوائل الشهداء.
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2145 :

مصطفى مسلم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920092547127042
االسم الحقیقي :مصطفى مسلم
اسم األب :عبدهللا
اسم األم :كولجین
مكان وتاريخ الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام2013 :
تاريخ ومكان الشهادة :كوباني 2014-8-7
المهنة  :صیدالني
استشهد المقاتل مصطفى مسلم صباح هذا الیوم بعد تعرضه لمرض
خبیث دام لفترة طويلة حیث تم نقله إلى مشافي الشمال بغیة المعالجة
ولكن ولسوء حظ المقاتل كانت هجمات المرض أقوى منه بحیث استشهد
وهو في مشافي الشمال.
.حیث كان المقاتل مصطفى صاحب إرادة وتصمیم و شارك في الكثیر من
اإلعمال والفعالیات ومن خاللها حقق الكثیر من االنجازات في مقاطعة
كوباني.
هذا والجدير بذكر إن المقاتل مصطفى كان صیدالني كما كان عضو في
وحدات حماية الشعب وبمهنته عالج الكثیر من الرفاق الجرحى والمرضى
وبهذا وضع اسمه في ذاكرة مقاتلینYPG.
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال
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الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2146 :

مصطفى مصطفى( قهرمان لزكین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928110251127216
االسم الحركي :قهرمان لزكین
االسم الحقیقي :مصطفى مصطفى
اسم األم :سهام
اسم األب :حسین
مكان الوالدة:حلب
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2147 :

مصطفى مومي (انس سري كانیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917111240126926
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االسم الحركي :انس سري كانیة
االسم الحقیقي :مصطفى مومي
اسم االم :فاطمة
اسم االب :اسماعیل
مكان الوالدة  :سري كانیة
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة :سري كانیة -مبروكة 2014-9-23
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2148 :

مصطفى يولداش (باهوز جیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916093502126854
االسم الحركي :باهوز جیا
االسم الحقیقي :مصطفى يولداش
اسم االم :ناجیا
اسم االب :شكري
محل الوالدة :امد باغلر :قینارتبه محلسي
تاريخ االنضمام 2014-05-13 :كوباني
تاريخ االستشهاد  :كوباني  -كل مت 2014-09-30
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2149 :

مصطفى يونس( جودي جسور)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908225446126215
االسم الحركي  :جودي جسور
االسم الحقیقي  :مصطفى يونس
اسم االم  :غزالة
اسم االب  :نوري
مكان الوالدة  :تل تمر
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-2-23 :تل تمر قرية غیبش
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2150 :

مصطفی تورهان( مروان اوزلب)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903185340125853
االسم الحرکي  :مروان اوزلب
االسم الحقیقي  :مصطفی تورهان
اسم االم  :شفکت
اسم االب  :محیدالدين
مکان الوالدة  :وان -ارديش
مکان وتاريخ االستشهاد  2015-6-27 :تل ابیض  -مشیرفة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2151 :

مطر نجم( باران تل تمر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907210957126151
االسم الحركي  :باران تل تمر
االسم الحقیقي  :مطر نجم
اسم االم  :جمیلة
اسم االب  :علي
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  23 :شباط  2015تل تمر – غیبش
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2152 :

مطو عبدهللا خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201311119870
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1969
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2153 :

مظلوم اسماعیل( مظلوم حلنج)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908134107126193
االسم الحركي  :مظلوم حلنج
االسم الحقیقي  :مظلوم اسماعیل
اسم االم  :شمسة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :قرية حلنج – كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  17 :نیسان  2015قرية خراب عشك – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2154 :

مظلوم باتمان (دوغان باولي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150828120738125604
االسم الحركي :مظلوم باتمان
االسم الحقیقي :دوغان باولي
اسم األم :سلیمة
اسم األب :سید
مكان الوالدة :باتمان
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-11-15 :جزعة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
باتمان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2155 :

مظلوم بكي( مظلوم كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908124911126171
االسم الحركي  :مظلوم كوباني
االسم الحقیقي  :مظلوم بكي
اسم االم  :حزيمة
اسم االب  :بالل
مكان الوالدة  :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  :مقاطعة كوباني – قرية قراط  24نیسان 2015
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2156 :

مظلوم جودي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910020352126316
االسم الحركي  :مظلوم جودي
مكان وتاريخ االستشهاد  14 :آذار  2015المنطقة الريفیة لمقاطعة كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2157 :

مظلوم جیجك (سرخبون دوغان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927111652127184
االسم :سرخبون دوغان
االسم الحقیقي :مظلوم جیجك
االسم االب  :محمد
االسم االم  :امینة
محل وتاريخ الوالدة  :سروج
تاريخ االنضمام 2013-10-6 :
تاريخ االستشهاد 2014-7-6 :
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2158 :

مظلوم خیري يلدرم (ماهر بلنك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928104047127213
االسم الحركي :ماهر بلنك
االسم الحقیقي :مظلوم خیري يلدرم
اسم األم :وجیدة
اسم األب :سلیم
مكان الوالدة :بینغول
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2159 :

مظلوم خیريیلدرم (ماهر بلنك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912081338126623
االسم الحركي:ماهر بلنك
االسم الحقیقي :مظلوم خیريیلدرم
اسم االب:سلیم
اسم االم:فجیده
مكان الوالدة :بینغول
تاريخ االنضمام2013:
مكان وتاريخ االستشهاد:سري كآنیة ,مبروكا-22,ايلول2014-
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2160 :

مظلوم شاخ( كمال كونرات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830202843125673
االسم الحركي :مظلوم شاخ
االسم الحقیقي :كمال كونرات
اسم األم :نوريه
اسم األب :سعدون
مكان الوالدة :وان
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-8-7 :كوباني _ قاراقوزاك
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2161 :

مظلوم عامودا (محمد خیر إبراهیم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902115252125732
االسم الحركي :مظلوم عامودا
االسم الحقیقي :محمد خیر إبراهیم
اسم األم :كردستان
اسم األب :محمد خیر
مكان الوالدة :عامودا
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-8-2 :سري كانیه  -قرية جفر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمودا
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2162 :

مظلوم عثمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910075511126469
االسم الحقیقي  :مظلوم عثمان
اسم االم  :شمسة
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :برخ باتان – كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  8 :شباط  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2163 :

مظلوم عثمان( شاهین كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912073652126608
االسم الحركي  :شاهین كوباني
االسم الحقیقي  :مظلوم عثمان
اسم االم  :علیا
اسم االب  :علي
مكان الوالدة  :كوباني قرية سوسك
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو تل حمیس قرية حسینیة - 1 – 4
2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2164 :

مظلوم كاج( دلكش زيالن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907204552126140
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االسم الحركي  :دلكش زيالن
االسم الحقیقي  :مظلوم كاج
اسم االم  :اسمر
اسم االب  :بدر خان
مكان الوالدة  :جلي
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  30 :نیسان  2015تل جدايل – تل تمر
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2165 :

مظلوم كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910074558126465
االسم الحركي  :مظلوم كوباني
تاريخ ومكان االستشهاد 2015-2-8 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2166 :

مظلوم كوباني 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914163059126709
االسم الحركي :مظلوم كوباني
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني مشته نور 15تشرين الثاني 2014
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال
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الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2167 :

معصوم أقباش( آكري برخدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906201139126028
االسم الحركي :آكري برخدان
االسم الحقیقي :معصوم أقباش
اسم األم :خالیصة
اسم األب :جاهد
مكان الوالدة :باتمان
مكان وتاريخ االستشهاد 26.9.2014 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
باتمان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2168 :

معصوم اقبش (عكید برخدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917102603126915
االسم الحركي  :عكید برخدان
االسم الحقیقي  :معصوم اقبش
اسم االم  :خالصة
اسم االب  :جاهد
مكان الوالدة  :باطمان
تاريخ االنضمام 2014:
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني 2014-9-24-
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان
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الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
باتمان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2169 :

معصوم سجن( زردشت افستا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903122444125820
االسم الحركي  :زردشت افستا
االسم الحقیقي  :معصوم سجن
اسم االم  :بهار
اسم االب  :جمیل
مكان الوالدة  :جزيرة
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-3 :سلوك  -قرية مشیرفة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
جزيرة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2170 :

معصوم كورمال( رزكار لیجه)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906130637125977
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االسم الحركي  :رزكار لیجه
االسم الحقیقي  :معصوم كورمال
اسم االم  :كول سحر
اسم االب  :جالل الدين
مكان الوالدة  :لیجه
مكان وتاريخ الشهادة  2015 – 6 – 6 :كوباني – قرية بیر عبدو
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2171 :

مفید نايف جاسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201656120099
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1989
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2172 :

ملحات كالكان (بیريفان سما)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919154604126980
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االسم الحركي  :بیريفان سما
االسم الحقیقي  :ملحات كالكان
اسم االم  :نزيهت
اسم االب  :رمضان
مكان الوالدة  :ماردين
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ الشهادة  :حسكة -مفتي 2014/5/20
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2173 :

ملك اركك( هیفدا افارش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904115037125897
االسم الحركي  :هیفدا افارش
االسم الحقیقي  :ملك اركك
اسم االم  :نورهان
اسم االب  :رجب
مكان الوالدة  :بیسمیل
مكان تاريخ االستشهاد  2015-6-26 :كوباني -قرية شیخلر
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2174 :

ملك سفرأوغلو( آرارات بازيد)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150908125308126173
االسم الحركي :آرارات بازيد
االسم الحقیقي :ملك سفرأوغلو
اسم األم :يلدز
اسم األب :دادوشهان
مكان الوالدة :آكري
مكان وتاريخ االستشهاد :مبروكة – دهماء  22أيلول .2014
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2175 :

منان سمیر ولو (دشتي اكر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916101431126866
االسم الحركي :دشتي اكر
االسم الحقیقي :منان سمیر ولو
اسم االم :فاطمة
اسم االب :محمد
مكان الوالدة :عفرين
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني 2014-9-27
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2176 :

منصور اتاس( ايريش اركیش)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906132615125981
االسم الحركي  :ايريش اركیش
االسم الحقیقي  :منصور اتاس
اسم األم  :صالحة
اسم األب  :محمد صالح الدين
مكان وتاريخ االستشهاد  : 5 – 6 – 2015حسكة  /جبل كزوان
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2177 :

منیف خضر نايف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201248119841
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1996
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2178 :

منیف كمال خضر خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201522119998
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
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1992
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2179 :

مهدي عزيز( ريباز مهاباد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912062420126583
االسم الحركي  :ريباز مهاباد
االسم الحقیقي  :مهدي عزيز
اسم االم  :حلیمة
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :مهاباد
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  22 :كانون االول  2014ابو قصايب
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
مهاباد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2180 :

مهند شهاب أحمد كثر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201616120057
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
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1993
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2181 :

مهند عباس( مهند حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910064303126440
االسم الحركي  :مهند حسكة
االسم والكنیة  :مهند عباس
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :علي
محل وتاريخ الوالدة  :حسكة
االنضمام: 2013
االستشهاد  : 23شباط  2015قرية خريطة – تل تمر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2182 :

مهند عنتر أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213426120639
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
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خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2183 :

موردم صوران (سروان لقمان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150901161835125712
االسم الحركي :موردم صوران
االسم الحقیقي :سروان لقمان
اسم األم :شیه
اسم األب :لقمان
مكان الوالدة :سلیمانیة
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7- 30 :بلدة صرين
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2184 :

مومن قصاب( باكر فارقین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903034351125770
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االسم الحركي :باكر فارقین
االسم الحقیقي :مومن قصاب
اسم األم :كولر
اسم األب :رمضان
مكان الوالدة :أمد
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-11:حسكة -الجسر األبیض
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2185 :

میديا جمعة( كاجین اكري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910030019126338
االسم الحركي  :كاجین اكري
االسم الحقیقي  :میديا جمعة
اسم االم  :غزال
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  : 10آذار  2015بمشفى هولیر نتیجة المرض
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2186 :

میديا محمد( رنكین كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906204457126033
االسم الحركي :رنكین كوباني
االسم الحقیقي :میديا محمد
اسم األم :وضحة
اسم األب :سیف الدين
مكان الوالدة:كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-10-22:كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2187 :

میديا محمد( فیان كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910012400126296
االسم الحركي  :فیان كوباني
االسم الحقیقي  :میديا محمد
اسم االم  :حوى
اسم االب  :خلیل
مكان الوالدة  :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-3-22 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2188 :

میديا مراد( هبون سنیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910081926126480
االسم الحركي  :هبون سنیا
االسم الحقیقي  :میديا مراد
اسم االم  :صفرا
اسم االب  :عثمان
مكان الوالدة  :ديريك
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  30 :كانون الثاني  2015كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2189 :

میر بشار حولو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201756120163
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1980
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2190 :

میران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914185333126747
االسم الحركي  :میران
مكان وتارخ االستشهاد  2014-10-28 :كوباني
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2191 :

میرخاز بوزو( امد كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916112405126879
االسم الحركي  :امد كوباني
االسم الحقیقي  :میرخاز بوزو
اسم االم  :آيسلم
اسم االب :حمو
مكان الوالدة :كوباني -قرية بوغاز
تاريخ االنضمام 2014-1-1:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني 2014-9-17
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2192 :

میرخاز كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910070034126447
االسم الحركي  :میرخاز كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  22 :شباط  2015قرية قلعة حديد – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2193 :

میرخاس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213426120640
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2194 :

میرزا سلیمان أمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201320119879
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1958
خصائص السجل
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األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2195 :

میرزات داوود (زاغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927101840127164
االسم الحركي  :زاغروس
االسم الحقیقي  :میرزات داوود
اسم االب  :خضر
اسم إالم  :أمیرة
محل وتاريخ الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام 2013 :
تاريخ االستشهاد 2014-7-14 :
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2196 :

میركان محمد (افستا قنديل)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921102157127064
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االسم الحركي :افستا قنديل
االسم الحقیقي  :میركان محمد
اسم االب  :لطیف
اسم األم  :خانزية
محل وتاريخ الوالدة  :كوباني  -قرية قزعلي
تاريخ االنضمام 2013-6-29 :
تاريخ االستشهاد  2014-7-30 :كرى زاغروس
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2197 :

میرم( آكري يلماز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908231859126223
االسم الحركي  :آكري يلماز
االسم الحقیقي  :میرم
اسم االم  :وحیدة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :رقة
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  13 :نیسان  2015قرية خان مامد  -كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2198 :

میسر الیاس خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201527120002
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1990
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2199 :

میسشو عمو سلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201658120101
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1947
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2200 :

میالد علي( لوند أكر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903044732125794
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االسم الحركي :لوند أكر
االسم الحقیقي :میالد علي
اسم األم :فاطمة
اسم األب :سلیمان
مكان الوالدة :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-15 :الحسكة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2201 :

ناريمان ظاهر( افین حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907101840126105
االسم الحركي  :افین حسكة
االسم الحقیقي  :ناريمان ظاهر
اسم االم  :شیخة
اسم االب  :فیصل
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  8 :أيار  2015حكسة – تل مجدل
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2202 :

نارين شاكي( روكن سبیرت)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906125845125974
االسم الحركي  :روكن سبیرت
االسم الحقیقي  :نارين شاكي
اسم االم  :بسنه
اسم االب  :الذكین
مكان الوالدة  :سلوبي
مكان وتاريخ الشهادة  2015 – 6 – 7 :كوباني – قرية جورتنك الكبیرة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
جزيرة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2203 :

نارين علي (روجهالت امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919143128126952
االسم الحركي  :روجهالت امد
االسم الحقیقي  :نارين علي
اسم األم  :مالك
اسم األب  :محیى دين
مكان الوالدة  :كوباني -قرية بريمر
تاريخ االنضمام 2014-5-30:
وكان وتاريخ الشهادة :كوباني -قرية بغدكي 2014-9-19
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2204 :

نارين عیسى( خويندا زاغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910073727126462
االسم الحركي :خويندا زاغروس
االسم الحقیقي :نارين عیسى
اسم االم :عفراء
اسم االب :رشید
مكان وتاريخ الوالدة :كوباني
تاريخ االنضمام 2014 :
تاريخ ومكان االستشهاد 2015-2-12:كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2205 :

نازلیهان جفتاجي (تولفین جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919141428126947
االسم الحركي :تولفین جودي
االسم الحقیقي :نازلیهان جفتاجي
اسم االم :ديلبار
اسم االب :خیر دين
مكان الوالدة :جولمیرك
تاريخ االنضمام 2011:
مكان وتاريخ الشهادة :قامشلو -تل حمیس قرية ابو قصايب 2014-9-18
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2206 :

ناظم سجر خشمان رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201602120040
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1993
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2207 :

ناظم قاسم علي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201647120089
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1989
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2208 :

ناظم هارمانجي( زاغروس جوال مرك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905160539125952
االسم الحركي :زاغروس جوال مرك
االسم الحقیقي :ناظم هارمانجي
اسم األم :صوفیا
اسم األب :بدل
مكان الوالدة :جوال مرك
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-10 :سري كانیة _روكوبة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2209 :

نافدار ستیرك
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909233257126266
االسم الحركي  :نافدار ستیرك
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-10-7 :كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2210 :

نافدار كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910043958126391
االسم الحركي  :نافدار كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  2 :آذار  2015قرية جلبیة – كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2211 :

نافع سعید عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201743120147
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1990
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2212 :

نافع مكري صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201447119966
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1988
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان
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الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2213 :

نافع هادي حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201352119909
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1995
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2214 :

نايب محمودي( فسیح زيندان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910013921126304
االسم الحركي :فسیح زيندان
االسم الحقیقي :نايب محمودي
اسم االم :اكرام
اسم االب :نادر
مكان الوالدة :كوتول
تاريخ االنضمام2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-12 :تل تمر -قرية غیبش
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2215 :

نايف خضر نايف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201224119818
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1982
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2216 :

نبي اقمان( حسن صباح)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906211022126040
االسم الحركي  :حسن صباح
االسم الحقیقي :نبي اقمان
اسم االم :سونكول
اسم االب :محمد شیرين
مكان الوالدة :باتمان
مكان وتاريخ االستشهاد 2015 -5 -26 :سري كانیه –بلدة مبروكة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
باتمان
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2217 :

نبي سمي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910012026126294
االسم الحقیقي  :نبي سمي
اسم االب  :سیدو
مكان الوالدة  :كوباني –قرية صالة
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-3- 20:كوباني –قرية صالة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2218 :

نجاح حموش (روان دل دار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914171239126722
االسم الحركي :روان دل دار
االسم الحقیقي :نجاح حموش
اسم االم:صديقة
اسم االب :حموش
مكان الوالدة :كوباني -طفشو
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني 2014-11-3
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2219 :

نجال يلماز( تكوشین نودا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903123319125823
االسم الحركي  :تكوشین نودا
االسم الحقیقي  :نجال يلماز
اسم االم  :جیهان
اسم االب  :عبدالوهاب
مكان الوالدة  :باتمان
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-6 :سلوك  -قرية شركرات
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
باتمان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2220 :

نجم الدين تكین( كريال صارم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906221509126049
االسم الحركي  :كريال صارم
االسم الحقیقي :نجم الدين تكین
اسم االم :عیشه
اسم االب :محمد
مكان الوالدة  :لجي
مكان وتاريخ االستشهاد :في مشفى بشمال كردستان بعد اصابته
باصابات بلیغة 2015-5-22
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:

👨رجال
YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2221 :

نجم دين مصطفى (امد حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916034614126822
االسم الحركي :امد حسكة
االسم الحقیقي :نجم دين مصطفى
اسم األم :جمولة
اسم األب:محمود
مكان الوالدة :درباسیة
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الشهادة  :الحسكة 2014-10-6
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2222 :

نجمان حجي خديدة
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201532120007
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1982
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2223 :

نذير ابراهیم اسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201416119933
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1992
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2224 :

نزار حجي خديدة
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201531120006
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1992
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2225 :

نزهت ابراهیم أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201543120022
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1992
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2226 :

نسرين حاجي حسین (ديروك اكري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916094443126857
االسم الحركي :ديروك اكري
االسم الحقیقي :نسرين حاجي حسین
اسم االم :فضیلة
اسم االب :سیف الدين
مكان الوالدة :كوباني قرية حلنج
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني28-09-2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2227 :

نسرين عمر حسو
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213427120641
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2228 :

نسیم تاشكان( روبار اوزيم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905142751125936
االسم الحركي :روبار اوزيم
االسم الحقیقي :نسیم تاشكان
اسم األم :حلیمة
اسم األب :محمد أمین
مكان الوالدة :سیرت
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-7 :سري كانیة – تل محیسنة غربي
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سیرت
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2229 :

نشأت أكرم محمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201257119852
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2011
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خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2230 :

نشأت تحسین حسون
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201752120158
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2004
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2231 :

نشوان يوسف مطو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201704120108
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1979
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2232 :

نصار الیاس خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201528120003
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1993
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2233 :

نضال علي (سیبان حسكة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915070108126759
االسم الحركي :سیبان حسكة.
االسم الحقیقي :نضال علي.
مكان الوالدة  :حسكة -خشمان.
اسم االم :عفرة.
اسم األب :صالح.
تاريخ االنضمام.2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 24تشرين االول 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2234 :

نظمي دوغان ( علي شیر موردم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908133220126189
االسم الحركي  :علي شیر موردم
االسم الحقیقي  :نظمي دوغان
اسم االم  :الیف
اسم االب  :رامي
مكان الوالدة  :جولك – بیغول
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  17 :نیسان  2015قرية جلبیة – كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2235 :

نعمان احمد كارس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201542120020
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1974
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2236 :

نعمان مصطفى
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910033450126356
االسم والكنیة  :نعمان مصطفى
اسم االم  :خزنة
اسم االب  :مصطفى
مكان الوالدة  :كوباني قرية تاشلوك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2237 :

نعیم اك كول( اكر دنیز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905155457125949
االسم الحركي :اكر دنیز
االسم الحقیقي :نعیم اك كول
اسم األم :خوخة
اسم األب :علي
مكان الوالدة :جوال مرك
مكان وتاريخ االستشهاد2015-6-14 :
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2238 :

نفل بصرت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910051459126409
االسم الحركي :نفل بصرت
مكان وتاريخ االستشهاد 2015 -2-26 :كوباني -قرية بغديك
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2239 :

نهاد حمي (جیا كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920071949126992
االسم الحركي:جیا كوباني
االسم الحقیقي:نهاد حمي
اسم األم:خذنه
اسم األب:احمد
مكان الوالدة:كوباني قرية قز علي
تاريخ االنضمام2011:
مكان وتاريخ االستشهاد:كوباني االحمدية 2014-09-03
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2240 :

نواف
http://www.kurdipedia.org/?q=20141009115002116973
...
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردستاني
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2241 :

نواف حجي خديدة
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201530120005
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1976
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2242 :

نواف خضر نايف
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201250119843
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1988
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2243 :

نواف سلیمان أمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201439119958
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1974
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2244 :

نواف مدلول عباس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201653120096
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1987
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان
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الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2245 :

نواف مسكو( رزكار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916055458126836
االسم الحركي :رزكار
االسم الحقیقي  :نواف مسكو
اسم االم  :زهرة
اسم االب  :محمود
مكان الوالدة  :كوباني  -كردة
تاريخ االنضمام 2013:
االستشهاد 2014-10-4 :
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2246 :

نوال شیران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920074355127002
االسم الحركي  :نوال شیران
مكان وتاريخ الشهادة  :جزعة19-8-2014
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:

👩نساء
YPG
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القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2247 :

نوال كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910035118126363
االسم الحركي :نوال كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-6:كوباني –قرية شیخلرا التحتاني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2248 :

نوجان دامال( ستیرك دمهات)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903120704125816
االسم الحركي  :ستیرك دمهات
االس الحقیقي  :نوجان دامال
االسم االم  :يلدز
اسم االب  :متین
مكان الوالدة  :امد -فارقین
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-9 :عین عیسى
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2249 :

نوجان سیف الدين (نوجان كركي لكي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903042414125784
االسم الحركي  :نوجان كركي لكي
االسم الحقیقي  :نوجان سیف الدين
اسم االم  :جلیلة
اسم االب  :نعمت
مكان الوالدة  :كركي لكي -موسى كورا
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-21 :رمیالن
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2250 :

نودا ارين
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914190556126754
االسم الحركي :نودا ارين
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-10-6
خصائص السجل
YPG
الحزب:
کردي(ة)
القومیة:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2251 :

نودا جندريس
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150920074501127003
االسم الحركي  :نودا جندريس
مكان وتاريخ الشهادة  :جزعة 2014-8-19
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2252 :

نور الدين البايرك (اوزكور دوغان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905144405125941
االسم الحركي :اوزكور دوغان
االسم الحقیقي :نور الدين البايرك
اسم األم :كودرات
اسم األب :عمر
مكان الوالدة :قرس
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-7 :سري كانیة – تل محیسنة غربي
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2253 :

نور حسو (ارجین مظلوم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915072150126774
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االسم الحركي :ارجین مظلوم
االسم الحقیقي :نور حسو
اسم االم :وهیدا
اسم االب :طاها
مكان الوالدة :حسكة
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة :جزعة اكرش –سفانة 2014-10-23
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2254 :

نوران شاهین( دلیلة آمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908234749126231
االسم الحركي  :دلیلة آمد
االسم الحقیقي  :نوران شاهین
اسم االم  :كول سوما
اسم االب  :زكي
مكان الوالدة  :آمد
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  9 :نیسان  2015ديريك
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2255 :

نورة داوود عمر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213428120642
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2256 :

نورسل ارغول( فیان زيالن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910022223126325
االسم الحركي  :فیان زيالن
االسم الحقیقي :نورسل ارغول
االسم االم :ظريفة
االسم االب :صالح الدين
تاريخ االنضمام2012 :
مكان الوالدة :سرحد
تاريخ ومكان االستشهاد-2014-1-4 :قامشلو -تل حمیس -قرية حسینیة
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2257 :

نوروز جمعة( زيالن عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905160812125953
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االسم الحركي :زيالن عفرين
االسم الحقیقي :نوروز جمعة
اسم األم :عیشه
اسم األب :أحمد
مكان الوالدة :عفرين _ بلبلة
مكان وتاريخ االستشهاد - 2015-6-13 :سلوك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2258 :

نوروز حمكو (سوزدار كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919142855126951
االسم الحركي  :سوزدار كوباني
االسم الحقیقي  :نوروز حمكو
اسم األم  :باسي
اسم األب  :خالف
مكان الوالدة  :كوباني -قرية سبت
تاريخ االنضمام 2014-3- 3:
مكان وتاريخ الشهادة  :كوباني -قرية بغدكى 2014-9-19
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2259 :

نوروز عبدهللا( زينب كالن عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928114715127225
االسم الحركي :زينب كالن عفرين
االسم الحقیقي :نوروز عبدهللا
اسم األم :فیدان
اسم األب :أحمد
مكان الوالدة :حلب
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2260 :

نوروز مصطفى فادل( میديا میسا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907104912126111
االسم الحركي  :میديا میسا
االسم الحقیقي  :نوروز مصطفى فادل
اسم االم  :هدلة
اسم االب  :فادل
مكان الوالدة  :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-11 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2261 :

نوري ايدن( والت منذر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903040923125779
االسم الحركي :والت منذر
االسم الحقیقي :نوري ايدن
اسم األم :بشرة
اسم األب :جمیل
مكان الوالدة :موش
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-11 :حسكة  -الجسر األبیض
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
موش
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2262 :

نوري باراق (باران سرحد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917100416126906
االسم الحركي :باران سرحد
االسم الحقیقي :نوري باراق
اسم االم :فاطمة
اسم االب :احمد
مكان الوالدة :وان -ارديش
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني -تل میدانة 2014-9-20
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2263 :

نوري سعید جزاع
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201610120050
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1973
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2264 :

نوري سعید عمر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201421119938
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1998
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2265 :

نوري سعید عمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201742120146
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1977
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2266 :

نوري شرف ابراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201342119897
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1997
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2267 :
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نوري موسى( شرفان اكري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906152750126012
االسم الحركي  :شرفان اكري
االسم الحقیقي :نوري موسى
اسم األم  :صبیحة
اسم األب  :عبد الرحمن
مكان الوالدة  :عفرين
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 – 5 – 29 :مبروكة – قرية شارا
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2268 :

نوزاد صالح قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201714120120
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1972
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2269 :

نوزاد عزيز حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201546120025
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من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2270 :

نوشین أبو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213404120614
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2271 :

نوشین فارس( روبار بیار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907104349126110
االسم الحركي  :روبار بیار
االسم الحقیقي  :نوشین فارس
اسم االم  :مكريمة
اسم االب  :فارس
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-13 :سري كانیه – قرية
عالیة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان
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الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2272 :

نومان كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910024857126333
االسم الحركي  :نومان كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  8 :آذار  2015قرية خويدانك التابعة لمقاطعة كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2273 :

نومان نركز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910080220126472
االسم الحركي  :نومان نركز
مكان وتاريخ االستشهاد  3 :شباط  2015كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2274 :

نیجرفان سلیمان( سیامند تولهدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910015743126312
االسم الحركي :سیامند تولهدان
االسم الحقیقي :نیجرفان سلیمان
اسم االم :بدرية
اسم االم :سلیمان
مكان الوالدة :سري كانیه
مكان وتاريخ االستشهاد : 19-3-2015سري كانیه –قرية تل خنزير
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2275 :

نیجیرفان خلیل اسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201425119941
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2276 :

نیفالي آدم عثمان (طفلة  14سنة)
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213429120643
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2277 :

نیهات كزل( زانا آندوك)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928114354127224
االسم الحركي :زانا آندوك
االسم الحقیقي :نیهات كزل
اسم األم :فكرية
اسم األب :عبد العزيز
مكان الوالدة :آمد
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2278 :

هاجرة كورت( نوال فارقین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906211235126041
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االسم الحركي  :نوال فارقین
االسم الحقیقي :هاجرة كورت
اسم االم :مدينه
اسم االب :محمد
مكان الوالدة :امد – فارقین
مكان وتاريخ االستشهاد 2015 – 5 -26 :سري كانیه –بلدة مبروكة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2279 :

هاجرة يلماز( رابرين أيلم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903190905125858
االسم الحركي :رابرين أيلم
االسم الحقیقي :هاجرة يلماز
اسم األم :بهیه
اسم األب :احمد
مكان الوالدة :نصیبین
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-6-27 :عین عیسى
تسطر وحداتنا مالحم بطولیة في المقاومة التاريخیة ضد المرتزقة وبفضل
وحدات حماية الشعب و وحدات حماية المرأة تمكنت وحداتنا من انتصارات
عظیمة على عدو اإلنسانیة واألخالقیة "داعش" حیث افدوا بأرواحهم
قربانا لشعبهم العظیم وأرضهم المقدسة وهذه األرواح إذا لم تكن مبینة
على أساس قوي وفلسفة متینة لم نكن نصل إلى هذه المرحلة من
المقاومة.
نتیجة المقاومة العظیمة التي تبديها وحداتنا ضد مرتزقة "داعش" ارتقت
المناضلة رابرين أيلم إلى مرتبة الشهادة بعد أن سطرت أسمها في
صفحات التاريخ للمقاومة العظیمة من أجل حماية القیم األخالقیة
واألجتماعیة.
مرة أخرى باسم "وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة" نعزي
ذوي الشهیدة خاصة و شعبنا الكردي عامة و نتوعد بالسیر على خطاهم
حتى تحقیق النصر والحرية.
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
نصیبین
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2280 :

هادي حسین عزيز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201350119907
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1962
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2281 :

هارون( باران برخدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910072343126458
االسم الحركي  :باران برخدان
االسم الحقیقي  :هارون
اسم االم  :نعیمة
اسم االب  :علي
مكان الوالدة  :ديرك – كر كندال
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  15 :شباط  2015كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2282 :

هارون اولماز( عكید كاشورا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906095107125958
االسم الحركي :عكید كاشورا
االسم الحقیقي :هارون اولماز
اسم األم :صبیحه
اسم األب :حاجي
مكان الوالدة :شرنخ
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-10-27 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2283 :

هارون ديريك
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910043151126385
االسم الحركي :هارون ديريك
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-3-2 :كوباني  -قرية جلبیه
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2284 :

هازم خلیل( ارام خلیل)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906111900125967
االسم الحركي :ارام خلیل
االسم الحقیقي :هازم خلیل
اسم األم :غزالة
اسم األب :عز الدين
مكان الوالدة :قامشلو
مكان وتاريخ الشهادة 2015-6- 13 :تل براك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2285 :

هافند خشمان رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201604120043
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1966
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2286 :

هاوار هورو( هاوار زاغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910083205126485
االسم الحركي  :هاوار زاغروس
االسم الحقیقي  :هاوار هورو
اسم االب  :مراد
اسم االم  :مريم
مكان الوالدة  :عفرين – شیخ خورزي
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  27 :كانون الثاني  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2287 :

هاوري عواد( زاغروس آكري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908224144126209
االسم الحركي  :زاغروس آكري
االسم الحقیقي  :هاوري عواد
اسم االم  :مهدية
اسم االب  :عواد
مكان الوالدة  :كرمیان
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد -9 :آذار 2015-سري كانیة قرية تل خنزير
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2288 :

هبون علي( افريم كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910022436126326
االسم الحركي :افريم كوباني
االسم الحقیقي :هبون علي
تاريخ ومكان الوالدة :كوباني
اسم االم :صالحة
اسم االب :محمد
تاريخ االنضمام2012 :
تاريخ ومكان االستشهاد 2015-3-12 :تل تمر –قرية خبیش
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2289 :

هبون كوباني (ولید بوزان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830141335125658
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االسم الحركي :هبون كوباني
االسم الحقیقي :ولید بوزان
اسم األم :مدينة
اسم األب :مسلم
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2014-9-16 :كوباني  -مدرسة سرزوري
خصائص السجل
األقلیم:
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان
️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2290 :

هجار محمد صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213429120644
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2291 :

هدال خلف اوسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201302119858
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2003
خصائص السجل
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األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2292 :

هدال محمد (برفین كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919151526126968
االسم الحركي  :برفین كوباني
االسم الحقیقي  :هدال محمد
اسم االم :صباح
اسم االب :شیخ علي
مكان الوالدة :كوباني قرية مومان
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني قرية دكرمان 2014-9-18
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2293 :

هردم جاهد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907205240126143
االسم الحركي  :هردم جاهد
مكان وتاريخ االستشهاد  2015 – 4 – 8 :قرية جلبیة – كوباني
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال
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الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2294 :

هرش محمد( زاغروس جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150912062619126584
االسم الحركي  :زاغروس جودي
االسم الحقیقي  :هرش محمد
اسم االم  :ساكینة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :سلیمانیة
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  22 :كانون االول  2014ابو قصايب
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2295 :

هزال ارن( نوروز بوطان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903124648125828
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االسم الحركي  :نوروز بوطان
االسم الحقیقي  :هزال ارن
اسم االم  :لطفیة
اسم االب  :ياسین
مكان الوادة  :شرنخ
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-6 :سلوك  -قرية كنتري
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2296 :

هفال حسین( خبات جزيري)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909021502126242
االسم الحركي  :خبات جزيري
االسم الحقیقي  :هفال حسین
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :عالء الدين
مكان الوالدة  :حسكة
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  9 :نیسان  2015الخريطة
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2297 :

هفال محمود (هفالي قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920075725127009
االسم الحركي  :هفالي قامشلو
االسم الحقیقي  :هفال محمود
االم  :امینة
االب  :محمود
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ االنضمام  :قامشلو 2013
مكان وتاريخ االستشهاد  :حسكة -غويران 2014-8-10
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2298 :

هكار سعید( ماني جودي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908130055126176
االسم الحركي  :ماني جودي
االسم الحقیقي  :هكار سعید
اسم االم  :تامیا
اسم االب  :سعید
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان الوالدة  :حلبجة
مكان وتاريخ االستشهاد  9 :نیسان  2015تل تمر – خريطة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
هلبجة
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2299 :

هكان جالیك( رزكار ريزان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915090806126792
االسم الحركي :رزكار ريزان
االسم الحقیقي :هكان جالیك
اسم االم :ايهان
اسم االب :رجب
مكان الوالدة :سیرت
تاريخ االنضمام 2014:
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-20
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سیرت
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2300 :

هالل سلیمان قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201231119825
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2001
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2301 :

هندي شیخ( تفکر برخدان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915090955126793
االسم الحرکي :تفکر برخدان
االسم الحقیقي :هندي شیخ
اسم االم :وادو
اسم االب :دحام
مکان الوالدة :کوباني –قل حیدة
تاريخ االنضمام 2014:
مکان وتاريخ الشهادة :کوباني 2014-10-20
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2302 :

هنكاو اوسو( جودي قنديل)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911131245126549
االسم الحركي  :جودي قنديل
االسم الحقیقي  :هنكاو اوسو
اسم االم  :مريم
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :قنديل
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  28 :كانون االول  2014كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:

YPG
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القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .جنوبي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2303 :

هوار كوباني (نعسان كنّو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150830202321125672
االسم الحركي :هوار كوباني
االسم الحقیقي :نعسان كنّو
اسم األم :عدلة
اسم األب :أحمد
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-5-25 :كوباني _ قاراقوزاك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2304 :

هوزان جمال (زغروس درباسیة)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917114443126929
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االسم الحركي :زغروس درباسیة
اسم الحقیقي :هوزان جمال
اسم االم :زبیدة
اسم االب :عبد هلل عزيز
مكان الوالدة سري كانیة
تاريخ االنضمام 2012:
مكان وتاريخ الشهادة :سري كانیة -مبروكة 2014-9-23-
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سهريكانی
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2305 :

هوزان حسكة و دلوفان ديار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150920084512127027
شییع الیوم جثمان المناضلین هوزان حسكة و دلوفان ديار الذين
استشهدا في مقاومة الحسكة ضد مرتزقة داعش إلى مقبرة شهید
دجوار بحضور كل من المجلس التشريعي و حركة المجتمع الديمقراطي و
اتحاد ستار و بمشاركة االالف من ابناء مدينة الحسكة  ,وألقى في
المراسیم القیادي في وحدات حماية الشعب الرفیق خبات عفرين كلمة
تحدث فیه عن أوضاع المنطقة وباألخص مدينة الحسكة و عن مرتزقة
داعش الموجودة في غويران وعن البطولة الذي ابداها الشهداء ضدهم
وعن أهمیة دور الشباب في وحدات حماية الشعب
و في النهاية عاهد الشهداء بأن يناضلوا على طريق الشهداء في سبیل
الحرية والكرامة ,وبعدها تم اعطاء عوائل شهداء وثیقة الشهادة
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2306 :

هوشنك باران( كاركر آندوغ)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907205532126145
االسم الحركي  :كاركر آندوغ
االسم الحقیقي  :هوشنك باران
اسم االم  :فاطمة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :عفرين
مكان وتاريخ االستشهاد 25 :نیسان  2015قرية جلبیة – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2307 :

هوكر تارهان (شاهین أصالن)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928113118127220
االسم الحركي :شاهین أصالن
االسم الحقیقي :هوكر تارهان
اسم األم :بسه
اسم األب :موسى
مكان الوالدة :جولمرك
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حکاري
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2308 :

هوكر كرزان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927102654127167
االسم الحركي  :هوكر كرزان
تاريخ االنضمام 2011 :
تاريخ االستشهاد  :كوباني  -قرية جبنة 2014-7-12
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2309 :

هوكر نوح( زيندان تل تمر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150907112118126119
االسم الحركي  :زيندان تل تمر
االسم الحقیقي  :هوكر نوح
اسم االم  :جمیلة
اسم االب  :سلمان
مكان الوالدة  :تل تمر
تاريخ االنضمام 2012 :
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-5-11 :الحسكة –قرية عشرى
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2310 :

هیا دياب( سوسن ديار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910011320126290
االسم الحركي  :سوسن ديار
االسم الحقیقي  :هیا دياب
اسم االم  :منى
اسم االب  :خدر
مكان الوالدة  :درباسیة
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :تل تمر 2015-3- 25
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2311 :

هیبت أرتان( روكن بیريفان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928112803127219
االسم الحركي :روكن بیريفان
االسم الحقیقي :هیبت أرتان
اسم األم :كلي
اسم األب :عرفات
مكان الوالدة :سیرت
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سیرت
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2312 :

هیفا اوجدل( شورش شبول)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906164831126026
االسم الحركي  :شورش شبول
االسم الحقیقي  :هیفا اوجدل
اسم االم  :خانم
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :سردشت
مكان وتاريخ االستشهاد :قرية ابو شخاط 2015 -5 -24
خصائص السجل
األقلیم:

️➡شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .جنوبي
سردشت
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2313 :

هیفا تمو( بیريفان كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914142801126686
االسم الحركي :بیريفان كوباني
االسم الحقیقي :هیفا تمو
اسم االم :خالیصة
اسم االب :تمو
مكان الوالدة :مزرا صوفیا
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني 2014-10-5
خصائص السجل
الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2314 :

هیفاء( مهران حمو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916095015126859
االسم الحركي :مهران حمو
اسم االم :هیفاء
اسم االب :مصطفى
مكان الوالدة :كوباني حلنج
تاريخ االنضمام الى االسايش:2013
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-1
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2315 :

هیفي بوزان (كريال كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917101245126909
االسم الحركي  :كريال كوباني
االسم الحقیقي  :هیفي بوزان
اسم االم  :اسالم درويش
اسم االب  :محمد محمود
مكان الوالدة  :كوباني
تاريخ االنضمام  :كوباني 2013
تاريخ ومكان االستشهاد  :كوباني -قرية ايدق25-09-2014
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء
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الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2316 :

هیفي جیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910043840126390
االسم الحركي  :هیفي جیان
مكان وتاريخ االستشهاد  2 :آذار  2015قرية جلبیة  -كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2317 :

هیفي رشو أحمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150322213430120645
استشهد جراء عملیة ارهابیة في الحسكة في احتفاالت نوروز في ٢٠١٥-٠٣-٢٠
خصائص السجل
️غرب کردستان
األقلیم:
کردي(ة)
القومیة:
ک .شمال
اللغة  -اللهجة:
حسکة
المدن:
احد ضحایا ارهایی الداعش
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2318 :

هیفیدار اتا (بريتان دنیز)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150916060943126843
االسم الحركي :بريتان دنیز
االسم الحقیقي :هیفیدار اتا
اسم االم :روناهي
اسم االب  :خوشناف
مكان الوالدة :ويرانشاهیر
تاريخ االنضمام 2011:
مكان وتاريخ االستشهاد :كوباني -الجبهة الشرقیة 2014-10-5
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩نساء
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2319 :

هیالن استوك تاش (امارة عكید)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903121842125818
االسم الحركي  :امارة عكید
االسم الحقیقي  :هیالن استوك تاش
اسم االم  :حنیفة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :وان
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-5 :سرين
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2320 :

هیوا احمد( برخدان كرمیان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909233855126269
االسم الحركي  :برخدان كرمیان
االسم الحقیقي  :هیوا احمد
اسم االم  :غالفس
اسم االب  :احمد
مكان الوالدة  :كرمیان
مكان وتاريخ االستشهاد  2013-9-13 :تربسبیة –قرية تل
عید
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2321 :

واثق خضر جدعان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201242119835
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2002
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2322 :

وارشین علي( وارشین قامشلو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906155524126019
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االسم الحركي  :وارشین قامشلو
االسم الحقیقي  :وارشین علي
اسم االم  :سكینه
اسم االب  :حسین
مكان الوالدة  :قامشلو
مكان وتاريخ الشهادة  2015- 6 -3 :سري كانیة  -سلوك
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2323 :

وايسي كابالن( اندوق دارا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906144803125996
االسم الحركي  :اندوق دارا
االسم الحقیقي  :وايسي كابالن
اسم االم  :خانم
اسم االب  :اسعد
مكان الوالدة  :ارزوروم
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-6-4 :سري كانیه -قرية بديع
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ارزروم
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2324 :
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وداد اتماجا( عكید امد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906140519125991
االسم الحركي  :عكید امد
االسم الحقیقي  :وداد اتماجا
اسم االم  :نفیسة
اسم االب  :احسان
مكان الوالدة  :امد
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-9-26 :الحسكة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2325 :

ودحة اورول( امارة روج)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150919154244126979
االسم الحركي  :امارة روج
االسم الحقیقي :ودحة اورول
األم  :سعدية
األب  :خیردين
تاريخ ومكان الوالدة  :أومريا – ماردين
تاريخ االنضمام2011:
محل وتاريخ االستشهاد  :منطقة كري فاطي 2013-8-24
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2326 :

وريا جوانرو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914142200126683
االسم الحركي  :وريا جوانرو
مكان وتاريخ االستشهاد  29 :تشرين الثاني 2014كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2327 :

وصفیة التاي( رابرين غابار)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911130001126544
االسم الحركي  :رابرين غابار
االسم الحقیقي  :وصفیة التاي
اسم االم  :دوري
اسم االب  :عیسى
مكان الوالدة  :سیرت
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  4 :كانون الثاني  2015قرية فلسطین التابعة
لجزعة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سیرت
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2328 :

وضاح دخیل بشار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201210119801
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2004
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2329 :

وعدهللا مطو قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201701120104
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1964
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2330 :
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والت زر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909024135126254
االسم الحركي  :والت زر
مكان وتاريخ االستشهاد  19 :آذار  2015كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2331 :

والت سجمه (سیدار سرحد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150928113827127222
االسم الحركي :سیدار سرحد
االسم الحقیقي :والت سجمه
اسم األم :آينور حیاة
اسم األب :محمد نوري
مكان الوالدة :ماردين
مكان وتاريخ االستشهاد :سري كانیه-مبروكة  -22أيلول2014 -
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2332 :

والت عیسى( هارون كوباني)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150905150356125945
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االسم الحركي :هارون كوباني
االسم الحقیقي:والط عیسى
اسم األم :يازي
اسم األب :محمد علي
مكان الوالدة :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-1-6:كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2333 :

والت مصطفى( قهرمان بیرعرب)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910001752126282
االسم الحركي  :قهرمان بیرعرب
االسم الحقیقي  :والت مصطفى
اسم االم  :نصرة
اسم االب  :خلیل
مكان الوالدة  :كوباني
مكان وتاريخ االستشهاد  2014-9-26 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2334 :
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ولید كلو (باران دفريم)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150926002657127142
االسم الحركي  :باران دفريم
االسم الحقیقي  :ولید كلو
اسم األم  :زكیة
اسم األب  :فريد
محل وتاريخ الوالدة  :قامشلو
تاريخ االنضمام 2011 :
تاريخ االستشهاد 2014-7-25 :
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2335 :

ولید مصطفى( كمال عفرين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150911124749126539
االسم الحركي  :كمال عفرين
االسم الحقیقي  :ولید مصطفى
اسم االم  :خويلة
اسم االب  :رشید
مكان الوالدة  :عفرين راجو
تاريخ االنضمام : 2011
مكان وتاريخ االستشهاد 6 :كانون الثاني  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2336 :

ويسو مسلم (أبو كاوا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150927111907127185
االسم الحركي :أبو كاوا
االسم الحقیقي :ويسو مسلم
اسم األب :مسلم
اسم األم :نائلة
محل وتاريخ الوالدة :كوباني 1968
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
کوباني
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2337 :

ويسي جن( میرخاس كاتو)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903040445125777
االسم الحركي :میرخاس كاتو
االسم الحقیقي :ويسي جن
اسم األم :حسنیة
اسم األب :سلیم
مكان الوالدة :شرنخ
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-7-7 :تل تمر -قرية بديع
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
شرناخ
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نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2338 :

يارا علي (خوندا خابور)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917095103126902
االسم الحركي :خوندا خابور
االسم الحقیقي  :يارا علي
اسم األم  :طرفة
اسم األب  :حسین
محل وتاريخ الوالدة  :حسكة
محل وتاريخ االنضمام  :حسكة 2014
محل وتاريخ االستشهاد  :سري كانیه -مبروكة 2014-9-27-
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
حسکة
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2339 :

ياسر الیاس خلف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201525120001
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1988
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2340 :

ياسمین محمد( آسیا آمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150909023146126248
االسم الحركي  :آسیا آمد
االسم الحقیقي  :ياسمین محمد
اسم االم  :سادة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :حلب
تاريخ االنضمام 2013 :
مكان وتاريخ االستشهاد  10 :نیسان  2015قرية الخريطة
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👩نساء

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2341 :

يامن خضر جدعان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201245119839
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
2010
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2342 :

يشار درل( عكید سرحد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150906095349125959
االسم الحركي :عكید سرحد
االسم الحقیقي :يشار درل
اسم األم :كوالف
اسم األب :مظفر
مكان الوالدة :وان
مكان وتاريخ االستشهاد2014-10-3 :
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
وان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2343 :

يعقوب تكین( سیابند تیلمرج)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908220849126204
االسم الحركي :سیابند تیلمرج
االسم الحقیقي :يعقوب تكین
اسم األم :جمیلة
اسم األب :محمد أمین
مكان الوالدة :باتمان
مكان وتاريخ االستشهاد 25,09,2014 :كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:

YPG
کردي(ة)
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اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
باتمان
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2344 :

يعقوب توركان( تكوشر نوصیبین)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903123024125822
االسم الحركي  :تكوشر نوصیبین
االسم الحقیقي  :يعقوب توركان
اسم االم  :صباح
اسم االب  :اسماعیل
مكان الوالدة  :ماردين  -نوصیبین
مكان وتاريخ االستشهاد  2015-7-6 :سلوك  -قرية شركرات
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
ماردين
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2345 :

يعقوب خولیف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150917094009126898
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االسم الحقیقي  :يعقوب خولیف
اسم األم  :هدوى
اسم األب  :عابد
محل وتاريخ الوالدة  :تربیسبیه
تاريخ االنضمام 2014-6-25:
محل وتاريخ االستشهاد  :جزعة 2014-9-27
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2346 :

يعقوب هايكر( شرزان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910081230126477
االسم الحركي  :شرزان
االسم الحقیقي  :يعقوب هايكر
اسم االم  :خديجة
اسم االب  :محمد
مكان الوالدة  :حیلوان
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  :قامشلو – تل حمیس –  4كانون الثاني 2014
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2347 :

يقظان سردار صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201713120119
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
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1994
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2348 :

يلماز اروه
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915071840126772
االسم الحركي :يلماز اروه
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-22
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2349 :

يلماز كوباني
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910084358126490
االسم الحركي :يلماز كوباني
تاريخ ومكان االستشهاد2015-1-24:كوباني
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2350 :

يوسف جاغلى( كندال كوجر)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921104744127072
االسم الحركي  :كندال كوجر
االسم الحقیقي  :يوسف جاغلى
اسم األم  :هولیا
اسم األب  :محمد
مكان و تاريخ الوالدة  :بدلیس – شمال كردستان
تاريخ االنضمام 2011 :
تاريخ ومكان الشهادة  :كوباني – كرى زاغروس  30-تموز 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
بدلیس
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2351 :

يوسف خشمان رشو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201432119950
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1965
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2352 :

يوسف سلیمان أمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201440119959
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1965
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2353 :

يوسف سوجو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150915071943126773
االسم الحركي :يوسف سوجو
مكان وتاريخ الشهادة :كوباني 2014-10-23
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2354 :

يوسف كلج( باهوز آمد)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150910211925126531
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االسم الحركي  :باهوز آمد
االسم الحقیقي  :يوسف كلج
اسم االم  :صبیحة
اسم االب  :آفنه
مكان الوالدة  :آمد
تاريخ االنضمام 2014 :
مكان وتاريخ االستشهاد 6 :كانون الثاني  2015كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمد
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2355 :

يوسف محسوم ادريس( عادل افارين)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908132655126187
االسم الحركي  :عادل افارين
االسم الحقیقي  :يوسف محسوم ادريس
اسم االم  :فضیلة
اسم االب  :عثمان
مكان الوالدة  :عفرين
تاريخ االنضمام 2011 :
مكان وتاريخ االستشهاد  18 :نیسان  2015تل الشهید سیدار – كوباني
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
احد ضحایا ارهایی الداعش
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بابەتی ژمارە2356 :

يوسف محمد( سیدو عامودا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150902120109125734
االسم الحركي :سیدو عامودا
االسم الحقیقي :يوسف محمد
اسم األم :كلیستان
اسم األب :داوود
مكان الوالدة :عامودا
مكان وتاريخ االستشهاد 2015-8-2 :سري كانیه  -قرية جفر
خصائص السجل
األقلیم:

️غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
آمودا
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2357 :

يوسف محمد (اسماعیل زاغروس)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150914144913126694
االسم الحركي :اسماعیل زاغروس
االسم الحقیقي :يوسف محمد
اسم االم :بديعة
اسم االب :سعید
مكان الوالدة :ديرك
تاريخ االنضمام 2013:
مكان وتاريخ الشهادة  18:تشرين الثاني 2014
خصائص السجل
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

👨رجال
YPG
کردي(ة)
ک .شمال
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2358 :

يوسف مطو قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150319201702120106
من اهالي قرية كوجو  -شنگال ،قتل مع اهالي القرية من قبل برابرة االسالم  -داعش ،من موالید
1945
خصائص السجل
األقلیم:

️⬇جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
احد ضحایا ارهایی الداعش

بابەتی ژمارە2359 :

يونس شاندور (هارون كارسي)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150921104105127070
االسم الحركي  :هارون كارسي
االسم الحقیقي  :يونس شاندور
اسم األم  :فاطمة
اسم األب  :عبد هللا
مكان وتاريخ الوالدة  :سیرت – شمال كردستان
تاريخ االنضمام 2014 :
تاريخ و مكان الشهادة  :كوباني – كرى زاغروس  30-تموز 2014
خصائص السجل
األقلیم:

️⬆شمال کردستان

الجنس:

👨رجال

الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

YPG
کردي(ة)
ک .شمال
سیرت
احد ضحایا ارهایی الداعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2360 :

آالن محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005330116526
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2361 :

آمد کوبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005334116538
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2362 :

آیدن ابراهیم اوغلو
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005334116536
...
خواص ایتم
حزب:

YPG
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لهجە:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
کرد
قربانی داعش

بابەتی ژمارە2363 :

ابراهیم والی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005326116513
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2364 :

ادریس حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005329116524
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2365 :

بهزاد یلدرم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005326116514
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...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2366 :

پلدا ساگالم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005333116534
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2367 :

جگرخون شیخ حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005337116547
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2368 :
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جهان شیخ حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005332116531
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2369 :

چکدار حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005331116530
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2370 :

حسن حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005336116544
...
خواص ایتم
حزب:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:

YPG
ک .شمال
کرد
قربانی داعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2371 :

حمزه محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005331116529
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2372 :

حمید بورکانلو مدلو با کد چاورش ماکو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150325093107120661
متولد شهرستان ماکو در تاریخ پانزدهم ماه مارس در روستای خزلیه
کوبانی شهید شده است.
خواص ایتم
اقلیم:

️➡شرق کردستان

جنس شخص:

👨مردان

حزب:
شهرها:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
ماکو
ک .جنوبی
کرد
قربانی داعش

بابەتی ژمارە2373 :

حکمت براهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005335116542
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...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2374 :

خالد محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005330116525
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2375 :

خویندا خابور
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005332116532
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2376 :
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دالوا عثمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005334116539
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2377 :

دلیل محمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005331116527
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2378 :

رشید دمیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005336116546
...
خواص ایتم
حزب:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:

YPG
ک .شمال
کرد
قربانی داعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2379 :

رمضان بالی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005333116535
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2380 :

روکسان دیرالزور
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005333116533
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2381 :

ریحانه صالح الفارس
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005335116540
...
خواص ایتم
حزب:

YPG
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لهجە:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .شمال
کرد
قربانی داعش

بابەتی ژمارە2382 :

سرتیپ چلیک
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005334116537
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2383 :

شیخو الو
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005329116522
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2384 :

شیرین حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005327116517
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...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2385 :

فاطمه بکو
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005335116543
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2386 :

گلی سیدو
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005336116545
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2387 :
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محمد امین با کد عگید شاهان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150325093308120662
متولد شهرستان ماکو در تاریخی بیستم مارس در روستای دافی کوبانی
شهید شده است.
خواص ایتم
اقلیم:

️➡شرق کردستان

جنس شخص:

👨مردان

حزب:
شهرها:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
ماکو
ک .جنوبی
کرد
قربانی داعش

بابەتی ژمارە2388 :

محمد ایبک
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005328116520
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2389 :

محمد شیخصالح
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005327116516
...
خواص ایتم
حزب:
لهجە:
ملت:

YPG
ک .شمال
کرد
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نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قربانی داعش

بابەتی ژمارە2390 :

محمد علی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005328116519
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2391 :

محیالدین شیخو
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005335116541
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2392 :

مصطفی یولداش
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005328116521
...
خواص ایتم

1229

حزب:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
ک .شمال
کرد
قربانی داعش

بابەتی ژمارە2393 :

مهران حمو
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005327116515
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2394 :

نایب محمودی با کد فصیح زندان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150325093457120663
متولد شهرستان ماکو در تاریخ دوازدهم مارس در روستای خبش از توابع
تل تمر به کاروان پاکروانان پیوسته است.
خواص ایتم
اقلیم:

️➡شرق کردستان

جنس شخص:

👨مردان

حزب:
شهرها:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

YPG
ماکو
ک .جنوبی
کرد
قربانی داعش
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بابەتی ژمارە2395 :

نسرین حاجی حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005328116518
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2396 :

هولیر جودی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005337116548
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2397 :

کاظم داخ
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005329116523
...
خواص ایتم
حزب:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:

YPG
ک .شمال
کرد
قربانی داعش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2398 :

یعقوب خولفی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141004005331116528
...
خواص ایتم
YPG
حزب:
ک .شمال
لهجە:
کرد
ملت:
قربانی داعش
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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رێکخراوی کوردیپێدیا بۆ کۆکردنەوەی زانیاری
http://www.kurdipedia.org
http://www.kurdipedia.info

کوردیپێدیا ،داتابەیسی نەتەوەیەکە...

بابەت :وەاڵمی داواکاری
ناونیشانی فایلhttp://www.kurdipedia.org/?q=20150925161802127134 :
رێکەوت :ھەینی 25 ،ئەیلوول2015 ،
باشووری کوردستان ،سلێمانی

بۆ بەڕێز :مۆزەخانەی نیشتمانیی ئەمنە سوورەکە
ساڵو،
نامەی رۆژی 19/09/2015ی بەڕێزتان گەییشتە دەستمان سەبارەت بە پێدانی زانیاری
دەربارەی قوربانییەکانی شەڕی داعش ،ئێمە زۆر سوپاستان دەکەین کە مۆزەخانە
بەڕێزەکەتان گرنگی بەم بابەتە گرنگە دەدەن.
رێکخراوەکەمان بەخۆشحاڵییەوە لە ماوەیەکی کورتدا بەدەنگ داواکارییەکەتانەوە دێت و
تەواوی ئەو زانیارییانەی دەربارەی ئەو قوربانییانە لەالی ئێمەن بە فایلێکی دیجیتاڵ بۆتان
دەنێرین.
سوپاس،
ھاوڕێ باخەوان

بەڕێوەبەری رێکخراوی کوردیپێدیا

وێنەیەک بۆ:



مۆزەخانەی نیشتمانیی ئەمنە سوورەکە
رێکخراوی کوردیپێدیا

contanct@kurdipedia.org
00964 750 326 8282
0031 (0) 654710293, 0031 (0) 619975574

https://facebook.com/kurdipedia
https://twitter.com/kurdipedia
https://youtube.com/channel/UC6_VB653k_ueE58tTsFm7Q

!Kurdipedia is the largest multilingual sources for Kurdish information
کۆدی رێکخراوی کوردیپێدیا لە فەرمانگەی رێکخراوە ناحکومییەکان-١١٨٦ :ک ،رۆژی ٢٠١٣-١١-١١

