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کپرتووکانیئینسکلۆپیدیای یکتیی نیشتمانیی کوردستان، یکک لو
، لپناوی)ک. ن. ی(ی سر ب )ۆشیاری و پگیاندنی کادیرانئکادیمیای ھ(

و یاداشت کردنی ھرچی زانیاری پیوەست یکتیینووسینوەی مژووی 
. دا ل چاپی داوە)٢٠١٣(ل سای ھی، بو حزب و ئندامکانیان 

 ھموو زانیارییکان بۆ نموون مانایکی فراوانی ھی و دەب،ئینسکلۆپیدیا
بگرت ب وردی بارەت ب بابتک، ڕکخراوەک، پارتک یان وتکس

، بۆی دەبوای دەستی نووسرانی ئو ئینسکلۆپیدیای لکاتی یاداشت خۆ
ھیچ داستانک یان ژناننامی شھیدک نکون کردنی مژووی شڕک،

 نووسینی ل، ھروەھا ارییکان پچوان و دژ ب یکزانییانناتباییک
 ژووەکاندا دەبوایکانمنیا ڕۆژ، مانگ و ساک تدروستی بنووسن ن ب

 کنسازانیاری نادروست و ! دیاری بک ھیچ جۆرێ نابئینسکلۆپیدیا ب
 نام ک بسانک ک ھاتووە کنشو ل خۆ، بۆ نموون تگوماناوی بگر

ان جالل تابانی ھبووە، ئوە بۆ من وەکو ئوەی ک ھندێ پیوەندی ڕکخستنیان ب نوشیروان مستفا ئمین ی
ل سرکردە و برپرس حزبییکان بانگشی ئوەیان دەکرد ک چند سرکردەیکی سربازی، ئمنی و 
 وە بوانگای ئڕ نییان لیوەندی نھک پیفرەزە خاسرماندەی مرۆکجاش و فراق، ستی ئئیستخباراتی حکوم

.و ھزی پشمرگی کوردستانوە ھبووە، ک ھردوو پیوەندییک گوماناوین و جگی باوەڕ نینبشۆڕش
گشکردنی یکتیی نیشتمانیی دەبوای مژووی دامزراندن،ئینسکلۆپیدیای یکتیی نیشتمانیی کوردستان، 

بپی مژوو ل الپڕەکانی سرەتادا تپڕیوە،ئو قۆناغانی ک ئو الین پیداباکانی ناو یکتیی و و کوردستان
وەکو سرچاوەیکی دۆکۆمنتی و ئرشیڤی ئم پرتووک ،یکمھۆکاری . لبر دوو ھۆکارئویش ای، تۆمار بکرد

کار و سدان سای دیک بکرابایوە ک دەبووەو دەبوای بیر ل چندان نوەی داھاتوو تنیا بۆ ئمۆک ننووسراوە
ھۆکاری . نازان) ک. ن. ی(، چونک نوەی نوێ و داھاتوو مژووی ل دواڕۆژدا)ک. ن. ی(ناساندنی بۆ ئاسانی 

دووەم، ئم پرتووک تنیا بۆ کورد ننووسراوە، لوانی ل داھاتوودا بۆ چندان زمان وەربگدرت یان چندان 
ی یمژووی خباتی ڕزگاربشکی اوەیک بۆ نووسینوەی توژەری وتان و نتوەی جیاجیا بیانوێ وەکو سرچ

!بکاری بھننو شۆڕشی کوردستان یشتمانیی کوردستان و مژووی کوردن
دوای چاو پیاخشاندن و خوندنوەی بشک ل بابتکان، چند تبینی و سرنجکم ال دروست بوو لگڵ 

ی ڕیزبندی الپڕەکان دەست نیشانیان دەکم و دواتریش تبینی بدیکردنی چند ھیک، ک ل خوارەوەدا بگورە
.و سرنجکانم دەخم ڕوو و ھکان ڕاست دەکموە

ل ١٩٨٤نسی سیمی کۆم ک ل تموزی سای ل کۆنفرە: (دا ھاتووە)ڕکخراوی ئای شۆڕش(ل بابتی / ١٨ل
ناکۆکییکان تقینوەو الینگرانی ڕەوتک رون بسترا، ھواری کانی سوی مرگپان ل بناری چیای پیرەمگ

کوە ناو کۆنفرەنسڕانوە، بۆ ڕۆژی دواتر گھۆی ناوبژییم بشت، بھجز . کۆنفرەنسیان برازووی ھی تپب
ل . ابای سکرتر زاڵ بوو بسر کۆنفرەنسدا، بم باکی تر کمینیکی برچاوی پکدەھن،لناو کۆنفرەنس

ئندام لکاتی تقینوەی ناکۆکییکاندا کۆنفرەنسیان بجھشت و بم پی ١٢٧ئندامی کۆنفرەنس ٢٨٧سرجمی 
بم ل پرۆسی ھبژاردنی سرکردایتیدا بای سکرتر سرکوتنی . ئندامانی کۆنفرەنس بوو% ٤٤ڕژەیان 

کی تر تنھا یک باکورسیی بدەستھنا، ٤تی یکورسیی سرکردا٧برچاوی بدەستھناو ل سرجمی 
).تر بر ھی مامناوەنجی ناو کۆم کوتندوو کورسییکی. ورسیی بدەستھناک
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 ناوە، دەبدەست ھک کورسی بنیا یی تر تکبا نووسراوە گوای رەوە کی سم نووسینرەی ئگوب
بۆ ! دەرنچوودەنگی پویستی نھناو ر ب، ک ناوبراو لم کۆنفرانسدا مبستیان ل خاوەن کورسییک مال بختیا

گر دوو بب منا دەبختیار پال بچوونی ملماندنی دەرنس:
بھیچ شوەیک باسی ،دا)حیکمت محمد کریم(مال بختیار دا ل ژیاننامی )١٠٠-٩٩(ل الپڕەکانی : یکمیان

 کراوە کوە نال بئختیارم ی ڕەنجدەرانی کوردستانمی کۆمیکۆنفرانسی س ندامیلئ ی بووە بکۆمیت
، ئوەش ئوە دەسلمن ک خۆیشی باوەڕی بو دەرچوون نبووە ک ئینسکلۆپیدیا نووسیوتی، سرکردایتی

وەڕی ئای شۆڕش سرەڕای ئوەی ک شانسی دەرچوونی ناوبراو ل شانسی کاندیدەکانی دیکی ھگری بیروبا
ناکۆکییکانی لگڵ سکرتری کۆم نوشیروان ١٩٨٤سای : (نووسراوەلم ژیاننامیدا بکو . زۆر زیاتر بوو

مستفا گیشتن لوتکو لکۆنفرەنسی سیمی کۆم لھواری کانی سوی مرگپان ڕابرایتی باکی 
ی بناوی ئای شۆڕش دامزراندو ئم ڕکخراوەی بدرژەپدانی سک ڕکخراوکنپاش کۆنفرە. برھستکاری کرد

).بیرو ڕبازی شاسوار جالل دانا
ئوەی شاینی باس، دوای جیاکردنوەی دەنگکان مال بختیار دەنگی پویستی نھنا چونک ھر : دووەمیان

ھنت ئگینا بۆی نبوو ببت ئندامی کاندیدک دەبوای زیاتر ل نیوەی ژمارەی دەنگی ئندامانی کۆنفرانس ب
 مترین ژمارە لوەی کناوی ئپپاندی لفا بوو سوشیروان مسترەکی نرجی سم رجم مئ تی، کرکردایس

! الینگرانی مال بختیار و ساالر عزیز دەنگی پویست بھنن، یان ھیچ کسیان دەرنچن
ب تسکی بکرت مالبیار درا ک ھر لسر پشنیاری نوشیروان مستفا و وەل بۆ بدەنگ کردنی مال بختیار 

ب ئندامی سرکردایتی کۆم، کچی مال بختیار لبردەم تواوی ئندامانی کۆنفرانس ھسایوەو سرەتا 
، دواتریش ب گۆڕی )دەنگی ھنا١٣٢ئوەی ل بیرم ب وابزانم (سوپاسی ئو کسانی کرد ک دەنگیان پ دابوو 

 ت بورگیز نایند ناکات و ھسشنیارە پو پئ ندی خوارد کھیدانی کوردستان سوموو شھید ئارام و ھش
تی کۆمرکردایندامی سئ تبب سکیشداری . تختیار بال بم وەی کردووە کدین، باسی ئجمپشکۆ ن

پشکۆ (دا؛ )١٩٨٤(ەنجدەرانی کوردستانی کردووە ل کۆتایی سای یکمین کۆبوونوەی سرکردایتی کۆمی ڕ
).٢٠٧، ل٢٠١١نجمدین، ئزموون و یاد ئای شۆڕش و حیکایتکانی زیندان، برگی یکم و دووەم، چاپی سیم، 

امناوەنجیشھید ئازاد ھورامی و مالزم عومری ب ھی می یکتیی نیشتمانیی کوردستان،پدەچت ئینسکلۆپیدیا
ژمار کردبوشیروانھن با ش بی دیکو چوارەک.

:ک ئمانی خوارەوە بوون،کس) ٧(نک ب مال بختیارەوە کس دەرچوون ) ٨(ردایتی ل ھبژاردنی سرک
)ھورامیئازاد (ر عبدولغفاعبدولمجید ئازاد 

جبار فرمان علی
) بختیارمال(حکمت محمد کریم خانقینی 

بدولر عر(عوممالزم عوم(
ون عبدولقادرفرەید

قادر حاجی علی
کۆسرەت ڕەسوڵ علی

نوشیروان مستفا ئمین 

دا سبارەت بناوی ئزگی یکتیی نیشتمانیی کوردستان )تیۆری بعیراقیکردنی شۆڕش(ل بابتی / ٥٢- ٥١ل
ک بسیاستی بعیراقیکردنی شۆڕش، ناوی ئزگکی لدەنگی یکتی وەک پابندبوون١٩٧٩سای : (ھاتووە

بی کرد، کاتک ک ١٩٨٣بۆ دەنگی شۆڕشی عیراق گۆڕی و ئم ناوە تا ئیلولی یکتیی نیشتمانیی کوردستانوە 
وو تاک ڕایی نپچاو لگڵ تیۆری بعیراقیکردنی شۆڕش، ناوی ئزگ ب.ناوەک کرا ب دەنگی گلی کوردستان



3

لکۆبوونوەکانی کۆمیتی سرکردایتی ١٩٨٣بم لئیلولی . ک ھر بناوی دەنگی شۆڕشی عیراقوە مایوە
یکتی ل گوندی بالیسان، ئم تاک ڕایش پچاو ناوی ئزگ لدەنگی شۆڕشی عیراقوە کرا بدەنگی گلی 

دا )ڕادیۆ-دەنگی گلی کوردستان (دا ل بابتی )١٢١-١١٩(ھر سبارەت ب ئزگک، ل الپڕەکانی ).کوردستان
ی کانونی دووەمی ١٥پاش پچانی وتووژی نوان یکتیی نیشتمانیی کوردستان و حکومتی عیراق ل : (ھاتووە
ھر لو ماوەیدا ناوی . شوباتدا حکومتی عیراق تشویشی خست سر پخشی ڕادیۆ، لسرەتای مانگی١٩٨٥

).ووە دەنگی گلی کوردستانئزگ گۆڕاو ب
، ک ئوەی )١٩٨٥(و ) ١٩٨٣(لم دوو بابتی سرەوەدا، گۆڕینی ناوی ئزگک دەگڕننوە بۆ دوو سای جیای 

بووە، نک ) ١٩٨٥(دووەمیان بڕاست دەزانم، وات گۆڕینی ناوی ئزگک بۆ ئزگی دەنگی گلی کوردستان ل سای 
 وەی کۆمیتگوایکۆبوون گوندی بالیسان ل تیی لکتی یرکردایی س یسا ی دا)١٩٨٣(لیاری گۆڕینی ناوەکب
بۆچوونی خۆم، . دراب تیی نیشتمانیی کوردستان، بکبۆ ئینسکلۆپیدیای ی بوایوە ھداچوونکی پیلیژن دەبوای

! ی دەستی نووسرانکان، ک یکک ل کمترخمی و ھلپناوی البردنی ھی لم جۆرەی سرەوە

پاش ئاگربی نوان شۆڕش و ١٩٦٤سای : (دا نووسراوە)٧٩- ٧٨(ل ژیاننامی جالل تابانی ل الپڕە / ٨٠- ٧٧ل
قیرانی ناوخۆی پارتی . حکومتی عبدولسالم عارف ک توانیبووی کودەتا بکاو بعسییکان لسر کار الدا

مال مستفا بارزانی و بای مکتبی سیاسی بسرکردایتی برایم ئحمد دیموکراتی کوردستان لنوان بای 
پاش ئوەی ک ھزەکانی بارزانی پالماری ھزەکانی . تابانی پشتگیریی لبای مکتبی سیاسیی کرد. دەستی پکرد

پاش . ان گیرسانوەمکتبی سیاسییان دا لماوەت، ھزەکانی مکتبی سیاسی کشانوە بۆ ناو ئران و لھمد
ماوەیک بای مکتبی سیاسی گیشت بڕککوتنک لگڵ مال مستفاداو ئندامکانی دەستبرداری ھموو 

بم پاش زیادبوونی گوشار لسر بای مکتبی . لھسوڕانی سیاسییان ھنالپرسراوەتییکانیان بوون و وازیان 
دا گیشت ١٩٦٦نی ئندامکانی، بای مکتبی سیاسی لسای سیاسی و پرەسندنی مترسیی لناوبرد

بڕککوتنک لگڵ حکومتی عیراقدا ک بھۆیوە حکومت ئازادیی ھسوڕانی سیاسیی ئاشکرای لشارەکاندا 
).ببای مکتبی سیاسی داو مافی پکھنانی ھزی چکداریشی بۆ سلماند

ئم س بۆ بھیچ شوەیک یای یکتیی نیشتمانیی کوردستان، ندەبوای سرپرشتیار و نووسرانی ئینسکلۆپید
ناپاکی بڕەوایی کردنی لالیک ، چونک ئم رەی سرەوە ک ھکم بژردا کشاوە بخن ناو ئینسکلۆپیدیاچوار د

اونتوەو ئامانجی لدژی ھدوژمنسنگری چوون پاڵ ب ئاسایی ھژمار کردنی کردن ل نتوەو نیشتمان و 
لالکی دیکشوە ب ڕەوایی ! سرەکی کورد ل گییشتن ب ماف ڕەواکانی خۆی وەکو ھر نتوەیکی ژدەست

دواتر ئوە تکڵ کردن و !  کردنی کلتوری جاشتی و نۆکرتی کردن بۆ داگیرکرانی کوردستان و دوژمنانی کورد
و مژووی بای مکتبی سیاسیی ب خبات و مژووی یکتیی نیشتمانیی بیکوە گردانی ناپاکی کردن، جاشتی

ەوە ئندامانی سرکردایتیی، )١٩٧٦(کوردستان، ک ھردەم ل سرەتای دەست پکردنوەی شۆڕشی نوێ ل سای 
بزووتنوەی کۆمی ڕەنجدەرانی کوردستان،(ئندام و الینگرانی ھرس باکی یکتیی نیشتمانیی کوردستان 

و جیا ل ی ناو یکتیی نیشتمانیی کوردستانڕکخراوی نوس ، خۆیان ب )سۆسیالیستی کوردستان و ھی پان
!!!  ب خک دەناساند) ٦٦(جاللی بای ماکتبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان و 

ب برینداری ، پشمرگی تدا شھید بوو١٤لو شڕەدا ک : (دا ھاتووە)جوھر حوسن ئحمد(ل بابتی / ٨٤ل
ل بندیخانی موس ل ١٩٨١ی ئایاری سای ٩ل .کوت دەستی جاشکان و دواتر ڕادەستی سربازەکان کرد

پشمرگ شھید ١٥(: دا وا باسی ئم شڕە کراوە)شڕی شۆراو(دا ل بابتی )١٦٩(کچی ل الپڕە ).سدارە درا
نجمددین عوسمان : شھیدەکان ئمانن. کیش ب برینداری بدیل گیراو دواتر ل سدارە درا، پشمرگیبوون

 بدون عستون باڕۆیی، حسنگاوی، بعید سس من، فاتیح حمین حسد ئموزاد محرکوکی، نقادر ک



4

، ڕەمزان )ری سایینو(، عدنان علی محمد، شریف سابیر کون کۆتری، نورەدین ڕەشید دگییمحمد 
مال (مستفا کانی مستفایی، جبار فایق مجید پونگیی، قادر حسن ئحمد شاحسنی، نوری محمد علی 

، جوھر حسن ئحمد ھشزینی، عالئدین عبدولکریم محمد، عومر بایینجانی، ئرکان قادر چراغ )نوری
).ڕووتیی

پیدیای یکتیی نیشتمانیی کوردستان، دیسان لرەدا ل دوو الپڕەی جیادا سبارەت ب دەستی نووسرانی ئینسکلۆ
 ھیدەکانیان بک ژمارەی شڕی شۆراو، جار١٤(ش ( یان بجاری دووەمدا ژمارەک ھید و لش)ھید ) ١٥ش

کڕ دواتر ل برینداری، ک ک بیرگشمدیل گرتنی پڵ بگزیندانی)٩/٥/١٩٨١(وتی ناوبردووە، ل دارەی دا لس
. زیندانی موس ل سدارە دراوە

خالید : (نمانهئهدەبینم، بۆی ل خوارەوەدا ناوەکانیان دەنووسم ک کان ھیدهشهرگهپشمهھندێ کموکوڕی ل ناوی 
رکان ئه. رتر سیاسی کهبه، ڕا)ال نوریمه(لی د عهمهنوری محه. رتی کهرمانده، فه)بستون باڕۆیی(مین د ئهمهمحه

حوسن (د مهبدول محهحوسن عه). ییهبار پونگهجه(جید بار فائیق مهجه). ییڕووتهرکان چراغهئه(مین قادر ئه
ریم ناسراو بهریف سابیر کهشه). فاییزان مستفا کانی مستهمهڕه(ریم ناسراو بهفا کهزان مستهمهڕه). ییدلکه

دکتۆر (د مهریم محهبدولکهدین عهالئهعه). رکوکیدنان کهعه(د ناسراو بهمهلی محهدنان عهعه). کۆتریف کونهریشه(
قادر حوسن ). نگاویفاتیح سه(د مهعید محهسهمهفایتح حه). ر باینجانیعومه(زا مین ڕهدئهمهر حهعومه). دینالئهعه

ن سهمین حهد ئهمهوزاد محهنه). رکوکیدین کهجمهنه(دین عوسمان قادر ناسراو بهجمهنه). نیسهقادر شاحه(مستفا 
یان وه، ئه)زینیشهر ھهوھهجه(د حمهر حوسن ئهوھهجه). یینوری ساه(شید ناسیح دین ڕهنوره). کییوزاد تهنه(

دا له)9.5.1981(وتی ڕکهرچوو، دواتر لهدانی بۆ دهدارهسرمانی لهرکوک فهی کهخاسهیئهھهدیل گیرا و لهبه
دەرسیم دیبگیی، ئینسکلۆپیدیای تۆمتبارانی شاوی ئنفال ل باشووری (:درا؛ سرچاوەسدارهموس لهشاری 

).کوردستان
 ل ی کیرگشمپ م پۆلکیششاخی شۆراوله) 17.11.1980(ۆژی ڕئکھید کران و یدیل شگیراو دواتر یان ب

جاشکانی: ئم سرۆکجاش و فرماندەی مفرەزە خاسان شھید کران ک ئماننل سدارە درا، بدەستی 
ی )جرهفهقاله(قادر فرەج عبدول ، ی ئیستخباراتی شیمالی)50(تی ی تایبهزهفرهی مهرماندهیسی فهحسین شاوهته
ت، ی تایبهزهفرهی مهرماندهفهئوف تۆفیقڕهمهیمالی، عاسی حهئیستخباراتی شر بهی سه)49(ی زهفرهی مهرماندهفه

، )٥٥(ی ژمارە تی تایبهزهفرهی مهرمانده، فه)سۆلی حهمهحه(ناسراو بئحمد قرەوەیسی محمد حسن 
دەرسیم (: ؛ سرچاوەتیبهی تایزهفرهی مهرماندهری فهلهد ئاغجهسعهر ئهڵ عومهگهفراو لهنی بهسهی شخ حهمهحه

).دیبگیی، ئینسکلۆپیدیای تۆمتبارانی شاوی ئنفال ل باشووری کوردستان

ل پیمانگای مامۆستایان ل ھولر ١٩٨١ل سای : (نووسراوەدا)خدر عومر سوور(ل باسی ژیاننامی / ١٠٣ل
فرمانی ١٩٨٤سای . مۆستا ل گوندی سیاوی ناوچی شمامک ل دەشتی ھولربوو ب ما١٩٨٤سای . وەرگیرا

).گرتنی لالین دەزگای ئمنوە دەرچوو، بم خۆی بدەستوە نداو پیوەندی ب ھزی پشمرگوە کرد
وەرگیراین و ل بیکوە ل پیمانگای پگیاندنی مامۆستایانی ھولردا لگڵ خدر عومر سوور)١٩٨١(ل سای

ی سر )سیاو(ی ھمان ساڵ وەکو مامۆستا دامزراین، ئو ل گوندی )١/١٢(دواتر ل . دا تواومان کرد)١٩٨٢(سای 
. بوو) ھیران(ی دۆی بالیسان ک سر ب شارۆچکی خۆشناو )خت(ب قوشتپ و منیش ل گوندی 

دا بوو ب سرپرشتیار و برپرسی )١٥/٩/١٩٨٤(ل خدر عومر سوور، دوای دەرچوونی کۆسرەت ڕەسوڵ علی 
دا)١٩٨٥(یان سرەتای سای دا )١٩٨٤(ڕکخراوی ھولری کۆمی ڕەنجدەرانی کوردستان و ل کۆتایی سای 

سربازی و بۆ ماوەی نزیکی دوو تانچوو بۆ خزمتی بانگکرا بۆ سربازی و )١٩٥٣(وەکو ل دایکبووانی سای 
 ک لمانگ کخراوی دەکرد، پاشان سوەو ئیشوکارەکانی ڕوە شار مایرگشمزی پھ یوەندی بچووە دەرەوەو پ

.  کرد
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لم شڕەدا سعدی عزیز ئندامی سرکردایتیی : (نووسراوەبمشوەی دا )شڕی دەشتو(ل بابتی / ١١٩- ١١٨ل
ی دەشتی ھولر و ٨و فرماندەی ھرمی بزووتنوەی سۆسیالیست و ئندامی کۆمیتی سرکردایتیی یکتی 

ی دەشتی ھولر ٨فاروق سدیق ئندامی پشکوتووی کۆمی ڕەنجدەرانی کوردستان و ڕابری سیاسیی ھرمی 
فرەج قادر، فریق ھمزە، جبار ئیسماعیل، : پشمرگ شھیدەکان ئمانن. پشمرگ شھید بوونیانزەو 

، سامی عوبد، سباح جمیل، ئحمد محمد ئمین، ئحمد محمد، شاھین عیززەدین عوسمان باوە، عزیز باپیر
جعفر ئسوەد، حسن : ھروەھا ئم پشمرگان بدیل گیران. و تاھیر حمد ک ھموویان خکی ھولرن

 بوون و پاشان ل کی کۆیموویان خھ مال واحید کریم و کواد کەحمان، جبدول٢١ع ی حوزەیراندا ل
).زیندانی موس ل سدارە دران

دا ھاتووە، ھروەھا )ک. ن. ی(وەکو ل ئینسکلۆپیدیای ) ١٣(پشمرگ شھید بووین نک ) ١٤(دا )دەشتو(ل شڕی 
)٥ (گشمک پدیل گیراون نب)٤ .( زیز باپیرئینسکلۆپیدیا، ناوی ع)شینیزیز باپیر گۆمھید بردووە، ) عش ب

 ک بووە لکو یڕاستیدا ئ چی ل٥(ک ( نی لموەی تر ئبم لکان، بدیل)سزای ) ١٨ متر بووە بۆیساڵ ک
یا، وات ئینسکلۆپیدک. وتووەک) ١٦/٧/١٩٧٩(بووردنی گشتی ڕۆژی لربساڵ زیندانی بۆ دەرچووەو پاشانیش) ٢٠(

. یوەو دوو ناوی ننووسشھیدی نووسیوە) ١٢(تنیا ناوی 
کرکوک، ک -ھروەھا ھموو شھیدەکان خکی ھولر نین، چونک شھید شاھین جومع عبدول خکی پردێ 

 ھم ناوی باوکیشی بھ نووسراوە) عیززەدین(ب . رەج قادر ھاتووە، کف ش بکی دیکھیدناوە ناوی ش
. ڕاستییکی فرخ قادر ئحمدە

سعدی عزیز محمدئمین ئندامی سرکردایتی و فرماندەی ھرمی : ئماننوی شڕی دەشتشھیدەکان
، ئحمد )گورزە/ کۆی/ ١٩٥٦(ھشتی ھولر، ئحمد حم کریم بابکر جاف ناسراو ب ئحمۆ چمرگیی 

/ گاوەرە/ ١٩٥٥(، تاھیر محمد علی ڕەحمان سوورچی )چمرگ/ کۆی/ ١٩٥٣(محمدئمین حمد خدر گی 
گدیب( شینیبار ئیسماعیل گۆمج ،)کۆی( مین سکتانیدئمح مح ،)میل )کۆیباح جد، سسامی عوب ،

، شاھین عزیز جومع )چمرگ/ کۆی/ ھولر/ ١٩٤٨(، سباح جمیل ئحمد محمد بباس )کۆی(چمرگیی 
، فاروق سدیق ئیبراھیم خلیل )باوەقوب(حسن باوە ، عوسمان ئحمد)پردێ/ کرکوک/ ١٩٥٥(عبدول شوانی 

/ کرکوک(، فریق ھمزە سایی )مخمور/ قراج(ھولری ڕابری سیاسی ھرمی ھشت، فرخ قادر ئحمد 
).   سربیر/ پردێ

ی رمانده، فه)کۆیه/ رولھه/ ١٩٥٢(د میکائیل حمهد ئهسوهر ئهعفهجه: (ئماننچوار پشمرگ ل سدارە دراوەکانیش 
–ولر ھه(شینی عید گۆمهحمان سهبدولهحوسن عه،)کۆیه/ ولرھه(شینی حمود خدر گۆمهریم مهواد کهجه، زهفرهمه

موس دا له)٢١/٦/١٩٧٨(یڕکوتی، ک له)شینۆمهگ/ کۆیه/ ولرھه/ ١٩٥١(رزنجی حمود بهمال واحد مهکهو ) کۆیه
.دراونسدارهله

شڕک لنوان ھزکی ھاوبشی پشمرگکانی یکتیی نیشتمانیی : (دا ھاتووە)شڕی شن(ل بابتی / ١٨٠ل
کوردستان و حزبی سۆسیالیستی یکگرتووی کوردستان و نوان ژمارەیکی زۆری جاشکان ل برزاییکانی سر 

چوار شھید ھبووە، یککیان ل ھزی پشمرگ، . ١٩٨٠ی تشرینی یکمی ١٩ای مامندە ل شن و قوتی چی
شڕی (دا ل بابتی )٢٦٦-٢٦٥(کچی ل الپڕەکانی ).شھیدی یکتیی، ئوانی تر شھیدی حزبی سۆسیالیستن

ی ١٩شمرگ لالیکی ترەوە ل شڕک لنوان سوپای عیراق و جاشکان لالیک و ھزی پ: (دا ھاتووە)مامندە
پشمرگکانی یکتی و حزبی سۆسیالیستی . دا ک یکم ڕۆژی جژنی قوربان بوو١٩٨٠تشرینی یکمی 

دوژمن ژمارەیکی زۆر کوژراوو برینداری ل . یکگرتووی کوردستان برەنگاری ھرشک بوونوەو تکیان شکاند
).، یککیان پشمرگی حیزبی سۆسیالست بووشھید بوونپشمرگ٥کوت و ل ھزی پشمرگش 
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ر بهی سه)9(تی ژمارهی تایبهزهفرهمهفرماندەی باس بایز باو ئاغا، عهسرۆکجاش جاشکانیدا )شن(ل شڕی 
دا له)19.10.1980(ی ۆژڕلهی جاش سووککان، )91(ی وجرۆکجاشی فهسهو دواتریش دزی ئیستخباراتی قه

کتیی ی یهرگهپشمهپنج، ندهشاخی مامهکتیی نیشتمانیی کوردستان لهتی یهرکردایهر سهدا بۆ سهھرشک
فور ئیسماعیل ناسراو بهک، غهرمی یهھهلهزهفرهی مهرماندهزۆراب پنجونی فهد مهمحهعید فا سهکانی مستهناوهبه
و مامۆستا خالیدمهحه،رمیانوقوتی گهکی گوندی ئهخه) مام ڕەش گی(ی شید گه، ڕهفور جورجهغه

یی، بدول قادر شنههناوی عکگرتووی کوردستان بهکی حزبی سۆسیالیستی یهیهرگهڵ پشمهگهله،محمد ڕانییی
حیم بدولهعهکانی ناوهیی نیشتمانیی کوردستان بهکتی یهرگهبریندارکردنی دوو پشمهمان کاتداھهلهن، دەکھیدشه

وتی ڕکهری و لهسکهبی عهکتهندامی مهی ئهپلهیشتهدواتر گهری، کهسهنگهحیم سهبدولهبدول عهحیم عهبدولهعه(
لگڵ،)ھید بووشهق قتهی تهشارۆچکهعبی و جاشان لهیش شهگای جهر بارهسهھرشکردنهدا له29.5.1987

کانی ڕیزهدواتر چووهک ، کوردستانکتیی نیشتمانییوکاتی یهکی ئهرمی یهی ھهرماندهحمودی فهد حاجی مهمهمحه
دەرسیم دیبگیی، (؛ سکرتری گشتیی حزبی ناوبراوهکگرتووی کوردستان و ئستاکهحزبی سۆسیالیستی یه

تبارانی شاباشووری کوردستانئینسکلۆپیدیای تۆم نفال لوی ئ( .

دا، سبارەت ب داستانی گرتنی تقتق، )عبدولەحیم عبدو عبدوڕەحیم(ل باسی ژیاننامی شھید / ١٩٤- ١٩٣ل
، نخشک وابوو ک ١٩٨٧ی ئایاری سای ٢٨لسر ٢٧ل شوی ل ئۆپراسیونی گرتنی شاری تقتق : (نووسراوە

و قۆوە ھرش بکا، ل قۆکوە بۆ گرتنی تقتق ب سرپرشتیی لپرسراوی مبندی س ھزی پشمرگ ل دو
).کۆسرەت ڕەسوڵ علی و ل قۆکی ترەوە بۆ گرتنی بنکی جیش شعبیی تقتق ب سرپرشتیی عبدولەحیم

وی شهلهووسیوتی، بکو ن)ک. ن.ی(ی لو مژووە نبووە ک ئینسکلۆپیدیاداستانی گرتنی شارۆچکی تقتق 
ک ، نکتیی نیشتمانیی کوردستای یه)٣+٢(کانی ندهبهشی مهی ھاوبهورهلالین ھزکی گهبووە دا )١٩٨٧-٥-٢٩/٣٠(

ی ربازگهق و گرتنی سهقتهی تهپناوی ئازادکردنی شارۆچکهلهندهبهو دوو مهکانی ئهی تیپهزۆربهپکھاتبوو له
کهر پردهی سهبیهلو ھرشدا تنیا ڕه. تدابوو) الجیش الشعبي(وجکی سوپای میللی گای فهبارهق کهقتهی تهتهقه

ی زهفرهی مهرماندهقی فهقتهد تهسوهنویاندا ئهلهی کوردرۆکجاشکند سهچهعس نگیران، چونک ی بهمهزهو مونه
نگاری رهنجامی بهئهله. و شڕی پشمرگیان کردو دوو شونهر ئهبهبردبووهنایانکانی پهتی و جاشهتایبه
: نمانهشکیان ئهبهشھید بوون کهرگهپشمهدا یازدهم دوو شونهسود و پیاوانی ڕژم لهکانی ئهختی جاشهسه

ندی بهربازی مهرپرسی سهو بهریسکهبی عهکتهندامی مهری، ئهسهنگهحیم سهبدولهبدول عهحیم عهبدولهعه(
ولر، ئیسماعیل شتی ھهی ده)٨٦(تیپی رتی چوار لهی کهرماندهری، فهسهدوو، ئازاد سابیر تھا قادر داربه

تی، تاریق ڕانهی به)٨٥(ی تیپی )٢(ی کرتی رگهمحمدئمین یونس پیرداود ناسراو ب ئیسماعیل بچکۆڵ پشمه
د مهالم محهرکوک، عبدولسهی که)٢١(یی تیپی کی ساهرتی یهسرۆکی فرماندەی مفرەزە ل کهاسراو ب باپیرە قهن

ندی بهی تیپی مهرگهکۆیی پشمهکاوهتی،ڕانهی به)٨٥(ی تیپی رگهڕەمزان گۆران ناسراو ب سالم گۆران پشمه
ی رماندهمشین فه، موحسین حهی کۆیه)٩٣(ی تیپی رگهپشمهعیل قۆڕیتانی حمان کاوس ئیسمابدولهس، لوقمان عه

شخ (یانی ولر و یاسین پیرداود حمد پیرداود ڕۆژبهشتی ھهی ده)٨٦(جی تیپی رهرتی پنجی گۆڕقهکهلهزهفرهمه
بگیی، ئینسکلۆپیدیای تۆمتبارانی دەرسیم دی(رکوک؛ ی که)٢١(تیپی یی لهکی ساهرتی یهی کهرگهپشمه) بزنی
).ئنفال

لکاتکدا ب ١٩٧٨ی تشرینی یکمی ١٧ل : (دا، ھاتووە)عزیز محمود علی(ل باسی ژیاننامی شھید / ٢٠١ل
ل زیندانی دا١٩٧٩ی ئازاری ٢٥ل دواتر . ئیشوکار دزەی کردبووە ناو سلمانی، لالین دەزگا ئمنییکانوە گیرا

دارە دراموسس ل.(
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رکوکی رپرسی لقی دووی کهو به) ک. ن. ی(تی رکردایهندامی سه، ئه)زیزمامۆستا عه(لی خرپانی حمود عهمحدین مه
دا )15.1.1979(ڕۆژی دیل گیرا، دواتر لهناو سلمانی بهدا له)17.10.1978(ڕۆژی کتیی نیشتمانیی کوردستان، لهیه
ی بۆ ژووری سدارهوهرچوو، ڕۆژی دواتر گواسترایهدانی بۆ دهسدارهرکوک بیاری لهکهی خاسهیئهھهله

دەرسیم دیبگیی، (؛ ەدراوسدارهلهھمان زینداندا له)1979-3-24/25(وی شهزیندانی موس و پاشان له
.)ئازارە شاردراوەکان یاداشتی زیندانم

ی نیساندا ھزەکانی عیراق بپاپشتی تانک ھرشیان کردە ٩ل : (دا نووسراوە)ڕێشڕی کۆ(ل بابتی / ٢٣٦- ٢٣٥ل
سر برزاییکانی پیرمام، توانیان دەست بسر پیرمامدا بگرن و لووە بخرایی داکشان سر دەربندی کۆڕێ بۆ 

زەکانی عیراق کوتن ل دەربندە کۆڕێ ھ. گرتنی دەربندەک پش ئوەی ھزی پشمرگ خۆی ڕک بخاتوە
ڕاگرتنی پشەوییکی ھزەکانی عیراق، ناچاری کردن چند کیلۆ . بۆسو ژمارەیکی زۆر سربازیان ل کوژرا

ی نیسان ھرشی دووەمی ھزەکانی عیراق بۆ سر دەربندی ١١ی ڕۆژی ٥:٣٠کاتژمر. مترک بکشنوە دواوە
).ی پشمرگی سر ب یکتی بون٩وتوە، لوان شھیدی ل ک١١شڕەک . کۆڕێ دەستی پ کرد

ە و دووەم شڕیش )٧/٤/١٩٩١(نیی، بکو ڕۆژی ) ٩/٤/١٩٩١(سرەتا مژووی شڕی یکمی داستانی کۆڕێ ڕۆژی 
دا، ناوی ھیچ کام ل )ئینسکلۆپیدیای یکتیی نیشتمانیی کوردستان(ل پرتووکی . دا بووە)١١/٤/١٩٩١(ل ڕۆژی 
سح سابیر تۆفیق، عبدولکریم عبدول ئحمد یونس ئحمد، فاخیر : (ن ننووسراوە، ک ئماننشھیدەکا

، فاروق حوسن عوسمان ڕەسوڵ گاوی ناسراو ب )محسوناوە- مخمور / ١٩٦٤(عبدولەحمان محمد قوربانی 
ئحمد ئمین عوسمان، فرەج مغدید ، فرھاد )مالکاغا-دیبگ (خا فاروق، فاروق مولود حمد مستفا 

، )محسوناوە- مخمور / ١٩٦٧(مولود ساح ناسراو ب شیدا، موحسین عبدولکریم ئمین ئحمد مخموری 
).ھمزە بھرام ئیسماعیل علی مولود دیبگیی و یونس ئیبراھیم حسن ئیسماعیل ناسراو ب کارزان

لپرسراوەتی ڕکخراوی کۆمی ل ھولر ١٩٨٠سای : (ھاتووە) ڕەسوڵ علیکۆسرەت (ل ژیاننامی / ٢٣٩- ٢٣٨ل
بھرۆز قشق، عبدولەزاق ئحمدو ،گرت ئستۆ، ئندامانی ڕکخراوەک بریتی بوون لھر یک ل عبدو تۆفیق

).بستون
ڕکخراو نبووە، بکو ھر سر ب نک ھر ئندام) خدر عومر سوور(بستون ھاوڕێ ) ١٩٨٠(لم سادا دنیام 

ڕکخستنکانی ڕکخراوی ھولریش نبووە و برپرسی ھکی فراوانی ڕکخستن بووە لناو ھولر و ڕاستوخۆ 
بوالوە ب ) ١٩٨٢(دواتریش ل سای پیوەندی ھبووە ب ڕکخستنکانی ناو ھزی پشمرگی کوردستان و 

ی ئوکات ک ڕکوت عوسمان مجید برپرسی ئو ڕکخراوە )٤(ووری مبندی ی کۆم ل سن)٥(ڕکخراوی 
ی کۆم )٥(و خۆشم برپرسی پۆل و ئقی پیوەندی ڕکخستنکانی الی ھاوڕێ بستوون و ڕکخراوی بوو

موز یان ئابی سا. بوویممانگی ت م لکی بۆ جاری ی)ندا)١٩٨٣ستون و چدا ب ک ی دیکن ھاوڕ کیان لندھ
ھید بووینکیشیان شندژیاندا ماون و ھیاری ناوەندی کۆمب ر و ، بژکخراوی ڕزۆری فشاری ل)ی )٥

رتوە و بستون کرا ب یکمان گلگڵ ڕکخراوی ھولری کۆمی ڕەنجدەرانی کوردستانکۆم ل بالیسان
ە شھید کریم ڕەسوڵ قادر شھیدیکک لم دوو دا)١٩٨١- ١٩٨٠(ل سای پم وای ئوکات . ئندامی ڕکخراو

سوڵ، بقسی حاجی ممۆ ک ل شھید کریم ڕە. بستوننکەئندام ڕکخراو بووعبدول ڕەشیدحوسن یان
باسی کردووە ناوبراو ئندامی ڕکخراو بووە، بدنیاییش ل سردەمی ) ل ھواری یادەوەرییکانمدا(پرتووکی 

دا بووە )کۆسرەت ڕەسوڵ علی(اجی ممۆدا شوەی ڕکخستنی شارەکان ھشتا ھر کۆمیت بووەو ل سردەمی ح
دا گیراو )٢٣/٣/١٩٨١(ب ڕکخراو، بۆی دەکرت کریم ڕەسوڵ، ئندام ڕکخراو بوو بت ک ناوبراو ل ڕکوتی 

عبدول ڕەشید قادر عوسمان ناسراو ب ھیوا، . ە درادا ل زیندانی ئبوغرب ل سدار)١٥/٧/١٩٨١(دواتر ل ڕکوتی 
کارگ و ئندام ڕکخراو بووە لدوای گۆڕینی کۆمیت ب ڕکخراو لوکاتی ک کۆسرەت ڕەسوڵ علی برپرسی 
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دا داوا ل عبدول )١/٥/١٩٨١(ڕکخراوی ھولر بووە، بم ل کۆنفرانسی یکمی کۆمی ڕەنجدەرانی کوردستان 
ب ووەپیوەندی کردلو مانگدا ەشید کراوە پیوەندی ب ھزی پشمرگی کوردستانوە بکات، بۆی ناوبراو ڕ

رگشمزی پھوتی ی کوردستانکڕ وە )١٦/٧/١٩٨٣(وە، تا لمکانی ڕژۆکن فالیگردکان لگوندی س دا ل
در سارممی و پیوەندی کردنی ھاوڕێ عبدو دوای دەستگیرکردن و شھید کردنی کریم ڕەسوڵ قا. شھید کرا

علی محمد ئیسماعیل برزنجی و عبدولکریم ڕەشید ب ھزی پشمرگی کوردستان، ھریک ل موعتسم 
 ر ناسراو بعوم ی ڕەنجدەرانی کوردستان، کری کۆمولکخراوی ھندام ڕئ رزنجی بوون بلی بخ عش

ئوەی دا لالین ئمنی ھولر گیراو دوای ئازادکردنی وازی ل کۆم ھنا، )١٩٨٥(ای یکمیان ل بھاری س
ل ی دۆی بالیسان و )توتم(ی کۆم ل گوندی )٣(دا کرا ب کارگی ڕکخراوی )١٩٨٤(ل سای دووەمیان 
خۆی ب ئمنی و خۆفرۆشتنی ناپاکی کردن و ) ١٩٨٥(گڕانوەی بۆ باوەشی ڕژمی بعس ل کۆتایی سای ئنجامی 
. دا لناو شاری ھولر کوژرا)١٩٩١(لدوای ڕاپڕینی سای ھولر، 

ل کۆبوونوەی تشرینی : (دا ھاتووە)کۆمی ڕەنجدەرانی کوردستان(ل بابتی مژووی دامزراندنی / ٢٤١- ٢٤٠ل
 گۆڕینی ناوی کۆم ل کۆمی ی گوندی شن، چند بیارکی گرنگ دەرچوو، لوان١٩٧٨دووەمی سای 

. مژووی کۆم س کۆنفرەنسی لخۆ گرتووە. لینینی کوردستانوە بۆ کۆمی ڕەنجدەرانی کوردستان-مارکسی 
ل ناوزەنگ و سیمین ١٩٨٢ل مالیمۆس بسترا، دووەمین کۆنفرەنس ل سای ١٩٨١یکمین کۆنفرەنس سای 

سا پان لرگم ردراوە١٩٨٤ی کۆنفرەنس لبژر ھسکرت فا بوشیروان مستکۆنفرەنس ن ر سھو ل.(
کۆم ل کۆمی مارکسی لینینی کوردستان بۆ کۆمی ڕەنجدەرانی ڕکخراوی سبارەت ب گۆڕینی ناوی 

ل الپڕە ، ئندامی سرکردایتی یکتیی نیشتمانیی کوردستان،)محمد عباس عو(شھید شاخوان کوردستان، 
لینینی - کۆمی مارکسی : (دا نووسیوتی)١٩٨٠- ١٩٧٤سفری کوردایتی بیرەوەرییکانی شار و شاخ (ی )١٩٨(

 تی ١/٥/١٩٧٩کوردستان لرکردایکادیران و س ک لژمارەی کی کرد، کوەیزیز کۆبونبارەگای ساالر ع ل
). ک ناوی کملک بب ب کۆمی ڕەنجدەرانی کوردستانکۆم و ل ئنجامدا ل کۆبوونوەک بوە گیشتن

ل ، چونک نک ئینسکلۆپیدیای یکتیی نیشتمانیی کوردستانبۆی بۆچوونکی شھید شاخوان ب ڕاستتر دەزانم
لینینی-کۆم، ئۆرگانی ناوەندی کۆمی مارکسی : (نووسراوە،)١٩٧٩(ی وەرزنامی کۆم، بھاری )٤(ژمارە 

کۆم، ئۆرگانی ناوەندی کۆمی ڕەنجدەرانی : (دا نووسراوە)١٩٧٩(ی ھاوینی )٥(، بم ل ژمارە )کوردستان
چند تبینییک لسر سروەرییکانی یکتیی نیشتمانیی کوردستان ل دەرسیم دیبگیی، : (؛ سرچاوە)کوردستان

 ،مملی کورددا، چوارشکانی گختمۆکورد، ١٢/٣/٢٠١٤ڕۆژگارە سخۆ، ماربڕەکانی وتاریکورد، دەنگی سپما ،
.)دەنگکان، کوردستانی گورە

:سبارەت ب مژووی بستنی کۆنفرانسکانی کۆمی ڕەنجدەرانی کوردستان بمشوەی بووە
).بسترات دۆی مالیمۆس  ل نزیک دی کانی زەرد ل تک چیای بفل / ١/٥/١٩٨١(کۆم ل یکمین کۆنفرانسی

). ل ھۆی شھید شھاب بستراخی ناوزەنگ/ ٢١/٨/١٩٨٢(کۆمدووەمین کۆنفرانسی 
). ل بناری کانی سوی مرگپان بسترا/ ٢٢/٧/١٩٨٤-١٠/٧(کۆنفرانسی سی کۆم لنوان 

ئمان لپارزگای کرکوک ئۆپراسیۆنی گرتنی پنج کارمندی : (دا ھاتووە)ئۆپراسیۆنی لیالن(ل بابتی / ٢٦١ل
لو پنج کارمندە، چواریان ل گوندی لیالن گیران و ئوی تر لنوان کرکوک و . ١٩٨١لمانگی حوزەیرانی 

. ی قرەداغ بوون٥ی جباری ھرمی ٤ئوەی ک ئم ئۆپراسیۆنی ئنجام داوە پشمرگکانی کرتی . چمچماڵ
گوشار -٣: مانکان ئم داواکاریانی لبردەم حکومتی ئمانیای خۆرئاوا دانایکتی بۆ ئازادکردنی کارمندە ئ

ھاووتی کورد ک فرمانی ل سدارەدانیان بۆ دەرچووەو ل ٢٧بخات سر حکومتی عیراق بۆ ئازارکردنی 
شاری کالر ک مندای کوردی خکی٤گوشار بخات سر حکومتی عیراق بۆ بردانی - ٤. گرتووخانی موسن
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جمال قادر، جالل : ھاووتیی حوکمدراوەکان. ەوە گیراون١٩٨٢لمانگی شوباتی ساوەیو ١٣تمنیان لخوار 
محمد، عبدو ڕەسوڵ، عومر میرزا، برزان عومر، جوھر حوسن، سید برایم ئحمد، ئیسکندەر حیدەر، 

بستون حسن، علی حم ئمین، محمود محمد، یوسف مجید، بکر علی تۆفیق، دارا حمید، علی محمد،
کریم، تحسین ڕەحمان، جمیل ئحمد، جوھر حم، شرۆ ڕەشید، یونس بابکر، حسن ئیسماعیل، واحد 

). ڕەسوڵ، سلمان عبدو، تاھیر عبدو، ئومد ساح کریم، مجید عیسا
ەوە گیراون، ١٩٨٢منداکی شاری کالر نووسراوە ل مانگی شوباتی ٤ردنی سرەتا سبارەت ب دەستگیرک

. دەرچووە١٩٨١ە ک بیاننامک خۆی ل مانگی حوزایرانی سای ١٩٨١ڕاستییکی مانگی شوباتی 
دان و دواتر ئم نووسینی ئینسکلۆپیدیای و دەبوای بشوەیکی ورد ل مژووی بیاننامکو مژووی ل سدارە 

یان بکۆیبایوە بۆ ئوەی دنیابن لوەی ک ھیچ -تکۆشرەی بشی سدارەی زیندانی موس٢٧شھیدکردنی ئو 
کیاننامژووی بم ژووەدا، کو دوو موان ئنل ک نییتیی نیشتمانیی کوردستانجیاوازییکمانگی ی ی

ل دا سائم ی ژووری سدارە ل مانگی مایسی ھاوڕی٢٧ە، کچی بشکی زۆر لم ١٩٨١ی سای حوزەیران
ڕاست ئوە ھی ئوان نیی، بم پویست لسر ئوان زانیاری نادروست و دژ بیک نخن ! سدارە درابوون

وەیان بدابایناو ئینسکلۆپیدیا، یان ڕوونکردن !
: دەرچوونی بیاننامک ل سدارە درابوونھاوڕی و بر ل ) ١٦(بۆ نموون ئمانی خوارەوە ک ژمارەیان 

. دراوەل سدارە زینیشهر ھهوھهجهناسراو ب د حمهر حوسن ئهوھهجهدا )١٩٨١-٥- ٩/١٠(وی شهله
. دراوەسدارهلهو ب بکر سوسیی، ناسرامحمد بکر کریم محمد عزیز دا )١٩٨١-٥- ١٣/١٤(وی شهله
یی، گهدیبهحمود حم د مهحمهمیل ئهجه: (ونتان ل سدارە دراس ھاوڕیئم دا )١٩٨١-٥- ٢٠/٢١(وی شهله

). ید سادقیسرو سهمین نهد ئهمهمحهلی عهوتیمال قادر جوامر ماوهجه
الل جه،رحان حوزهحمان فحسین رهته: (ونگولل باران کرا چوار ھاوڕیئم دا )٢٦/٥/١٩٨١(یانی رۆژی بهرهبهله
کر حوسن وسو ناسراو ب یونس بابهسوسیی و ئیسماعیل سلمان عبدول ، د سورداشیمهد محهحمهحمود ئهمه

).یونس خۆشناو
د حمهید ئیبراھیم ئهسه،مر ڕۆستهیدهر حهندهسکهئه: (نول سدارە درایحوت ھاوڕئم دا )٢٧/٥/١٩٨١(وی شهله
جید مهو شاسوارر میرزاعومه،بدولقادرعهدین تۆفیق الئهعه،زیزمید عهدارا حهیی،زاخۆتاھیر عبدول،مکیرگه

. )ییبدی خورشید زاخۆعهعیسا 
ل سدارە دراون، ل نیوە زیاترە، لھمان کاتدا زۆر ) ک. ن. ی(ژمارەی ئوانی بر ل دەرچوونی بیاننامکی 

ل سدارە دراون، خکی دیک ل دادگای ھیئ خاسی کرکوک بیاری ل سدارە دانیان دەرچووەو زیاتر لوانی 
. ڕەوانی ئو زیندان کرابوون

ئوارەی . محمد عجم پشمرگ: (دا بمشوەی نووسراوە)محمد عجم(ل باسی ژیاننامی شھید / ٢٧٢ل
دەیانویست ل ھولرەوە بگڕنوە، ل نزیک ھاوڕیکی بناوی خالید سابیرلکاتکدا لگڵ ١٩٧٨ی ئایاری سای ٩

).گۆڕستانی سید معروف کوتن بۆسوەو شھید کران
یش خالید سابیر )نبز(محمود محمد مستفای و ناوی شھید ناوی تواوی شھید محمد عجم، جعفر 

دا ل )٤/١٠/١٩٧٨(ڕۆژی رانی کوردستان، ک ل ئوارەی نجدهی ڕهههوتووی کۆمدی کادیری پشکهمهعوسمان محه
) حوسن زیل(ریم حمود کهحوسن مهگۆڕستانی سید معروف ل گڕەکی باداوەی شاری ھولر بھۆی ناپاکی 

لهتی جاش یبهی تازهفرهی مهرماندهتی و فهجاشایهحوسن زیل، خۆیشی له. لالین ئمنی ھولر شھید کران
ن الیهلهدا )9.1.1986(وتی ڕکهولر لهلناو شاری ھهلبانقامی ئهشهستی لهی شهنزیک جادهکی کورانڕهگه
دەرسیم دیبگیی، ئینسکلۆپیدیای تۆمتبارانی شاوی ئنفال ل باشووری (؛ کوژراوهرهروهسکی کوردپهند کهچه

.)کوردستان
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بارەگاکی ل گوندی سماقولیی سروچاوە : (ھاتووە) ٤(، سبارەت ب مبندی )مبند(ل بابتی /٢٩٢- ٢٩١ل
و سنووری ل باکوردا ل بالیسان دەستی پ دەکردو ل باشووردا لگڵ سنووری کارگی پارزگای ھولر دانرا

ۆژئاوای زی گورە ل ناوچی بادینانی جیا کۆتایی دەھات، ل ڕۆژھتدا زی بچوک ل پارزگای سلمانی و ل ڕ
و ٣و کران یک مبند بناوی مبندی تکھکش کران٣ئم مبندەو مبندی ١٩٨٥سای . دەکردەوە

). کۆسرەت ڕەسوڵ علی کرای لپرسراوی
ھر ل بالیسان بوو، ک ئو )١٩٨٤(سای مانگی نۆڤمبری تا ) ١٩٨٢(ل کۆتایی سای ) ٤(یکم بارەگای مبندی 

ڕکوتی دوای ئوەی کۆسرەت رەسوڵ علی ل . ماوەی دکتۆر کمال خۆشناو لپرسراوی ئو مبندە بووە
)١٥/٩/١٩٨٤ ( دەرەوەو کرا ب پرسراوھاتندی لبی م)ک یان دوو مانگ )٤ی مانگ و نیوبارەگای ، دوای نزیک

. ایوە بۆ گوندی سماقولیی سروچاوەگواسترل گوندی بالیسان مبند 


