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 حیزب ڕێبەری و فەرماندەر و جێگری فەرماندەرئەندامی شەهیدی  ٥٧
 

 ساڵەی حیزبی دێموکراتی کوردستان دا ٥٧لە مێژووی 
 

 
 
 
 
 
 
 

 رەحمان نەقشی :ئامادەکردنیکۆکردنەوە و 
 

 تاوی؛ هه  ی١٠٣١  ی لێوه خاكه  ی١٣ = ی زایینی١٤٩١ی مارچی ٠٣ -١
  رۆک کۆماری کوردستان و سەدری ڕێبەری حیزبی دێموکراتی کوردستان، له د سه ممه وا قازی محه دانی پێشه سیداره له

 .هاباد یدانی چوارچرا لە شاری مه مه
 

 ؛تاوی هه  ی١٠٣١  ی لێوه خاكه  ی١٣ = ی زایینی١٤٩١ی مارچی ٠٣ -٣
 یقاز وا شهێپ مارۆک کۆر سه یگرێج کوردستان، یمارۆک یگرر به یریز وه یقاز یفی سه نیحوس  مه حه یدان دارهێس  له

 .هاباد مه یشار  له د ممه محه
 

  ؛ی هەتاوی١٠٩١ساڵی  ەڕیمەبان = ایینیز ی١٤١١مای -٠
باشووری  له. می حیزبی دێموکرات ی دووهه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته نجیری ئه دیق ئه هید بوونی سه شه

  .کوردستان
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 ؛هەتاوی ی١٠٩١ ساڵی = ایینیز ی١٤١١ساڵی  -٩
 بەمی حیزب  ی دووهه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته د ئه حمه میرزا ئه  حیم ویردی ناسراو به الره هید بوونی مه شه

 .گەلەوە و حیزب شەهیدانی کاروانی ڕیزی چووە و کرا شەهید تەوێڵە گوندی لە خەیانەت دەستی
 

  ؛هەتاوی ی١٠٩١ ی بانەمەری٣١ = ایینیز ی١٤١١ی مای ١١ - ١
  له س كه اروچومی حیزبی دێموکرات  ی دووهه ندی گۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ئه( نحۆ)هید بوونی باپیرشکاک شه

 .م جه عه هڕخ  له لماس ی سه ناوچه  کانی ئێران له ست هێزه ده به دێموكرات كانی ره تێكۆشه
 

 ؛هەتاوی ی١٠٩١ساڵی  = ایینیز ی١٤١١ساڵی  -١
م و جێگری  که یه  ندی حیزبی دێمۆکڕاتی کوردستان، کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته هسووڵی ئ هید کردنی دڵشادی ڕه شه

  .یکرەد دیه شه کوردستان یباشوور  له رۆریت ۆیه به. کۆماری کوردستان  نگ له رهه زیری فه وه
 

 ؛هەتاوی ی١٠٩١ یزردانۆج ی٠٣ = ایینیزی ١٤١١ ی جوونی٣٣ -١
نزیک گوندی قالوێی   له ,رز کۆنگرەی دووهەم دێریی به ی چاوه نی کۆمیتهنداما واڵ موعینی ئه شەهید بوونی عه
  .لە تێکهەچوون لە گەڵ هێزەکانی رێژیمی پاشایەتی ئێرانورکی موکریان  ی گه ناوچه

 

 ؛هەتاوی ی١٠٩١ی بانەمەڕی ١٣ = ایینیز ی١٤١١ی مای ٣ -١
  ێیهاور چوار  ڵ گه  له  ریف زاده حیزب سمائل شه ری ندامی رێبه رو چاالکوانی سیاسی و ئه هید بوونی تێکۆشه شه

  .وی هله ست رێژیم په ده به  بانه  ی ناوچه  ی" نهیدار" یگوند کینز  له ، ی کهید
 

 ؛هەتاوی ی١٠٩١ ی بانەمەڕی٣١ = ایینیز ی١٤١١ی مای ١١ -٤
تی  رکردایه ست سه ده  وعینی بهیمان م ری حیزب سوله ندامی رێبه رو چاالکوانی سیاسی و ئه هید بوونی تێکۆشه شه

  باشووری کوردستان - دیلمان  شۆرشی کوردستانی عێراق له
 

 ؛هەتاوی ی١٠٩١ ی خەرمانانی١١ = ایینیز ی١٤١١ی سێپتەمبەری ٣ -١٣
لەگەڵ  (ڵماشی د شه حمه ئه)  ال ئاواره ری حیزب مه ندامی رێبه ئه ری سیاسی و شاعیرو تێکۆشه گوللەبارانی کردنی

  یتەاڵژهۆر ەل شت رده سه یشار" ێسارد کانى ىڕخ" ناوى  به کێنێشو  له شار ى شخانهۆخ نه خوار  لههاوڕێ خۆی دوو 
 .کوردستان
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 ؛هەتاوی ی١٠١٣ خاکەلێوەی ی٣ = ایینیز ی١٤١٠ ی مارچی٣٣ -١١
 یالتیشکەت یکێرکا ۆب ەکمی حیزبی دێموکرات  ندی کۆنفرانسی سێهه ی ناوه ندامی کۆمیته قادری ویردی ئهشەهید 

  .ەوە شەهید کراخۆفرۆشێک دەستڕێژی بەهۆی  نیو شاری بانه  له کردبوو ەیبان یشار یردانەس
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٣ ساڵی هاری به = ایینیزی ١٤١٠بەهاری ساڵی  -١٣
 حیزبی دێموکراتی م ی دووهه کۆنگرهکەسایەتی یەکەمی  (بدوڵاڵ ئیسحاقی عه) د توفیق حمه هید کردنی ئه شه

  .عسی عێراق رێژیمی به کوردستان لە ژێر ئازارو ئەشکنجەی کاربەدەستانی
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٤رمانانی  ی خه٠١ = ایینیز ی١٤١٣ی سێپتەمبەری ٣٣ -١٠
رپرسی  به می حیزبی دێموکرات، ی چواره ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ئه یبباس عه اڵبویب حه رگورد سهتیرۆری 

 .هاباد مه  کریگیراوانی کۆماری ئیسالمیی له ست به ده  هاباد، به شاری مه  ب لهشوورای نیزامی حیز
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٣ یزەرماوەس ی٣١ = ایینیز ی١٤١١ یرەمبەسێد ی١٣ -١٩
می حیزبی  پێنجه ی ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ئه( ژار کاک هه)ر د جاویدفه حمه روان ئه هید بوونی سه شه

  . ی بانه ناوچه  تۆپی دوژمن له  رپریشکی گۆله به  وته که  به. وا هید پێشه ری هێزی شه رمانده فه دێموکرات،
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٠ری  مه ی بانه٣١ = ایینیز ی١٤١٩ی مای ١١ -١١
ندی  ندامی ناوه ئه می حیزبی دێموکرات، شه ی شه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته هرامی ئه بدوڵاڵ به هید بوونی عه شه

     .ەرەواندید ی"ەڵەسەرگەن" یگوند ەل کوردستان یجنووب لە یکانەردراوێسپەئ ێپ ەرکەئ یبردنەوەڕێب ۆبئاژوان 
 

 ایینی؛ز ی١٤١١ی مارچی ٣٣ = هەتاوی ی١٠١٩ی خاکەلێوەی ١ -١١
ی شارستانی  کۆمیته رپرسی می حیزب، به شه ی شه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی جێگری کۆمیته رۆخیان ئه دیق فه هید سه شه

  .هید بوو اڵتی کوردستان شه باشووری رۆژهه  ندی ئاژوان له کانی ناوه ر بنکه بۆ سه  ڵه هێرشی کۆمه  له. وشار هه
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٩  ڕی پووشپه  ی١٣ = ایینیز ی١٤١١ یجوون ی٠٣ -١١
رپرسی کۆمیسیۆنی  ی و جێگری به١ی  رهندی کۆنگ ی ناوه ندامی کۆمیته لیار ئه ریم عه رگورد که هید بوونی سه شه

  ی بانه ی لەگەڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی لە ناوچه مانانه ڕیکی قاره شه  شکیالت حیزبی دێموکرات لە بانە، له ته
  . بوو دیهەش
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 ؛هەتاوی ی١٠١٩ری  زبه ی ره١١ = ایینیز ی١٤١١ی ئۆکتۆبەری ١ -١١
می حیزبی  ی چواره ندی کۆنگره ی ناوه ندامی راوێژکاری کۆمیته ب ئه ڵه ق ته ها حه هید ته شه گوللەبارانی کردنی

  .لەدار درا تاران  وین له ی ئه ندیخانه به  لهشەهید تەها  .باتگێر یشتوو و ئازا و خه رووناکبیرێکی پێگه دێموکرات،
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٩ یرماوز سه ی٠ = ایینیز ی١٤١١ یرەمبۆڤەن ی٣٩ -١٤
می حیزب  ی پێنجه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته باغی ئه ماڵ ده هید که ندی سیاسی شه به یگوللەبارانی کردن

  .وخۆی شارستانی کرماشان رپرسی راسته ی ئاژوان و به رپرسی کۆمیته به دێموکرات،
 

 ؛ی هەتاوی١٠١١ی خەزەڵوەری ٤ = ایینیز یز١٤١١ی ئۆکتۆبەری ٠١ -٣٣
رپرسی  می حیزبی دێموکرات، به وته ی حه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته زایی ئه کیم ره بدولحه هید بوونی عه شه

  .قز رشیوی سه ی سه ناوچه  له  مانانه رێکی قاره شه  له. اڵتی کوردستان ی باشووری رۆژهه٣ندی  ڵبه مه
 

 ایینی؛ز ی١٤١١ی جانێوێری ١٣ = هەتاوی ی١٠١١ی بەفرانباری ٣٣ -٣١
ی  ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ئه( سووڵ دێهقان ید ره سه)  وره سووڵی بابی گه ید ره دنی سههید کر تیرۆری و شه

ست  ده ی به رزه به واره کی هه ره گه کانی کوردستان، له ی ناوچه ی هیزی نیزامی زۆربه شاوه ری لێوه رمانده م، فه پێنجه
  .شاری سلیمانی  ناسراو له کداری نه ند چه چه

 

 ؛هەتاوی ی١٠١١ڕی  ی پووشپه١ = ایینیز ی١٤١١ی جوونی ٣١ -٣٣
رپرسی  می حیزبی دێموکرات، به شه ی شه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی جێگری کۆمیته دیق فیرۆزی ئه هید بوونی سه شه

 ی ناوچه  ر هێزەکانی کۆماری ئیسالمی له رانبه رێکی نابه شه  ی کرماشان له رپرسی کۆمیته به ی و١ندی  ڵبه مه
  .کامیاران

 

 ؛هەتاوی ی١٠١١ی گەالوێژی ٣٣ = ایینیز ی١٤١١ی ئاگۆستی ١١ -٣٠
می حیزبی دێموکرات  ندی کۆنفرانسی چواره ی ناوه ندامی راویژکاری کۆمیته تاحی ئه هید بوونی عوسمان فه شه

  .بەهۆی شەڕی ناوخۆی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران .تی شۆرشگیر رایه رێبه
 
 



ری هێزشەهیدی ڕێبەری و فەرماندەر و جێگ ٥٧    

 

 

6 
 

 ؛هەتاوی ی١٠١١   ری پووشپه  ی٣٣ = ایینیز ی١٤١٤ جووالی   ی١٠ -٣٩
رانی  ڵ نوێنته گته  دانێشتتن لته  بدولرحمان قاسملوو سکرتیری گشتتی حیزبتی دێمتوکرات لته هید دوکتور عه تیرۆری شه

 . ختی ئۆتریش ن پێته ییهڤ  له. اڵتی کوردستان رۆژهه  ی کورد له له سه مه  ری ئاشتیانه سه کۆماری ئیسالمیی بۆ چاره
 

 ؛هەتاوی ی١٠١١   ری پووشپهی ٣٣ = ایینیز ی١٤١٤ جووالی  ی ١٠ -٣١
ری  فته رپرسی ده به می حیزب، وته حه  ندی گۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ر ئه بدوڵاڵ قادری ئازه هید عه تیرۆری شه

  .ن ئۆتریش ییهڤ له ی واڵتی حیزب وه ره تی ده رایه نوێنه
 

 ؛هەتاوی ی١٠١١ بەفرانباری ی٣١ = ایینیز ی١٤٤٣ری ی جانێوێ١١ -٣١
ی  رپرسی کومیته تی شۆرشگیر، به رایه ندی رێبه ی ناوه ندامی راوێژکاری کومیته شاد حوسێنی ئه ره گوللەبارانی کردنی

  . شاری سنه  له ١ندی  ڵبه ندامی مه شارستانی کرماشان و ئه
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٤ێژی ی گەالو٣٩ = ایینیز ی١٤٤٣ئاگۆستی ی ١١ -٣١
 -  قونیه  تی شۆرشگیر، له رایه م رێبه ندی کۆنفرانسی چواره ی ناوه ندامی کۆمیته لی کاشف پوور ئه تیرۆری عه

 .ست کۆماری ئیسالمی ئێران ده  به  تورکیه
 

 ؛هەتاوی ی١٠١١ردانی  ی جۆزه١٣ = ایینیز یز١٤٤ی مای ٠١ -٣١
  له کداێکات  لهتی شۆرشگیر  رایه می رێبه ی نوهه ندی کۆنگره ی ناوه ی کۆمیتهندام هید شاپوور فیرۆزی ئه تیرۆری شه

 دیهەش و ێکر ده ێل ەیقەت ەوەکێسەک ن هیال  له بوو، یکان هییر وه رهیب یدارشتن یکیر خه ۆیخ یپشوودان ینێشو
  .شاری رانیه  له. ێکرەد

 

 ؛هەتاوی ١٠١١  رمانانی خه  ی٣١ = ایینیز ی١٤٤٣  سێپتەمبەری  ی١١  -٣٤
کانی کۆماری  رۆریستهین ت الیه  فکندی سکرتێری گشتیی حیزبی دێموکرات له ره هید دوکتور سادق شه تیرۆری شه

  .ریستورانی میکوونوس بێرلینی ئالمان  ئیسالمیی ئێران له
 

 ؛هەتاوی ی١٠١١  رمانانی خه  ی٣١ = ایینیز ی١٤٤٣  سێپتەمبەری  ی١١  -٠٣
ی  وه ره رپرسی ده می حیزبی دێموکرات، به ی نۆهه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته بدولی ئه تاح عه هید فه تیرۆری شه

  .ئاڵمان -بێرلین   واڵت له
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 ؛هەتاو ی١٠١١  رمانانی خه  ی٣١ = ایینیز ی١٤٤٣  سێپتەمبەری  ی١١  -٠١
رپرسی  می حیزبی دێموکرات، به شه ی شه گرهندی کۆن ی ناوه ندامی کۆمیته الن ئه رده هید هومایوونی ئه تیرۆری شه

  .ئالمان  ی حیزب له کۆمیته
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٠الوێژی  ی گه١٠ = ایینیز ی١٤٤٩ی ئاگۆستی ٩ -٠٣
ری حیزب  می حیزبی دێموکرات، و نوێنه نۆهه  ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته یی ئه مزه فوور هه هید غه تیرۆری شه

  .ەوەستانیرۆرێت یژێسرەد رەب ەوتەک غداەب یشار ەل ۆیخ ڵیما یرگاەد رەب ەل. ێراقع  غدا له شاری به  له
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٠ یرەزبەر ی١ = ایینیز ی١٤٤٩ یرەمبەپتێس ی٣١ -٠٠
  رپرسی کۆمیته می حیزبی دێموکرات، به ی نۆهه ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ریفی ئه بدوڵاڵ شه هید بوونی عه شه

  .کۆماری ئیسالمییکانی  مینی هیزه که  له ناڵکاو و کووران یکانەگوند وانێن ەل هاباد ی مهستان شاره
 

 ؛یواتەه ی١٠١١ ینادرەزۆج ی١١ = ینییاز ی١٤٤١ ی جووالی ١ -٠٩
ی سویدی حیزبی  رپرسی کۆمیته م، به ی چواره ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته تی ئه کر هیدایه بووبه تیرۆری ئه

توندی   بۆی ناردرا به  وه کانی نیزامی ئاخوندی ئێرانه رۆرسیتهین ت الیه  له  ی بۆمبی که نامههۆی   دێموکرات به
 بریندار بوو و کۆچی دوایی کرد،

 

 ؛ی هەتاوی١٠١١رماوزی  ی سه١١ = ایینیز ی١٤٤١ی دێسەمبەری ١ -٠١
  كی تیرۆریستی له یه وه هۆی كرده  به حیزب یازدەیجێگری کۆمیتە ناوەندی کۆنگرەی  نسوور ناسری ید مه تیرۆری سه

  .ی باشووری کوردستان شەهید بوو كۆیه  حیزب له  خۆشخانه نه  كان بریندار و لهدو
 
 

 ؛هەتاوی ی١٠١١ رماوزی سه ی١١ = ایینیز ی١٤٤١ دێسەمبەری ی١ -٠١
ی ٤ی  ندی کۆنگره ی ناوه ندامی کۆمیته ئه، (یورامەهەشەر ینسوورەم ەب ناسراو)تاحی نسور فه هید مه تیرۆری شه
  خۆشخانه نه  دوكان بریندار و له  كی تیرۆریستی له یه وه هۆی كرده  به.   ی شارستانی پاوه كۆمیتهرپرسی  حیزب و به

  .ی باشووری کوردستان كۆیه  حیزب له
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 ؛ی هەتاوی١٠٤١ی خەرمانانی ١١ = ایینیز ی٣٣١١ی سێپتەمبەری ١ -٠١
  لهکۆنگرەی شانزدە  یردراوێبژەڵه ەندییی ئەندامی کۆمیتەی ناو برایم زێوه  برایم برایمی ناسراو بهشەهید 

  .باشووری کوردستان -لە کۆیە اڵی دێموکڕاتدا  ی قه که ک بارانه مووشه
 

 ؛هەتاوی ی١٠٤١ی خەرمانانی ١١ = ایینیز ی٣٣١١ی سێپتەمبەری ١ -٠١
اڵی  ی قه که ک بارانه مووشه  له کۆنگرەی شانزدە یردراوێبژەڵهسرین حەدداد ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی  نهشەهید 

  .باشووری کوردستان -لە کۆیە دێموکڕاتدا 
 ؛ی هەتاوی١٠٤١ی خەرمانانی ١١ = ایینیز ی٣٣١١ی سێپتەمبەری ١ -٠٤

  له کۆنگرەی شانزدە یردراوێبژەڵه کەریم مەهدەوی ناسراو بە کەریم سەقزی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیشەهید 
  .باشووری کوردستان -لە کۆیە اڵی دێموکڕاتدا  ی قه که ک بارانه مووشه

 

 ؛ی هەتاوی١٠٤١ی خەرمانانی ١١ = ایینیز ی٣٣١١ی سێپتەمبەری ١ -٩٣
  له کۆنگرەی شانزدە یردراوێبژەڵه  حمان پیرۆتی ناسراو بە میرزا ڕەحمان ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی ڕهشەهید 

  .باشووری کوردستان -لە کۆیە اڵی دێموکڕاتدا  ی قه که ک بارانه مووشه
 

 ؛ی هەتاوی١٠٤١ی خەرمانانی ١١ = ایینیز ی٣٣١١ی سێپتەمبەری ١ -٩١
ی  که ک بارانه مووشه  لهکۆنگرەی شانزدە  یردراوێبژەڵهیال قادری ئەندامی جێگری کۆمیتەی ناوەندی  سوههشەهید 

  .باشووری کوردستان -لە کۆیە اڵی دێموکڕاتدا  قه
 

 ؛ی هەتاوی١٠٤١ی خەرمانانی ١١ = ایینیز ی٣٣١١ی سێپتەمبەری ١ -٩٣
ی  که ک بارانه مووشه  له کۆنگرەی شانزدە یردراوێبژەڵههاشم عەزیزی ئەندامی جێگری کۆمیتەی ناوەندی شەهید 

 .باشووری کوردستان -لە کۆیە اڵی دێموکڕاتدا  قه
 

 ؛ی هەتاوی١٠٤١ی خەرمانانی ١١ = ایینیز ی٣٣١١ی سێپتەمبەری ١ -٩٠
کادر و پێشمەرگە  ١٣لەگەڵ  م یه ی دوازده کۆنگره ن پوور ئەندامی جێگری کۆمیتەی ناوەندی سه د حه ممه محهد شەهی

  .باشووری کوردستان -لە کۆیە اڵی دێموکڕاتدا  ی قه که ک بارانه مووشه  لهدیکە 
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 ؛هەتاوی ی١٠٣١ ی پووشپەڕی٣١ = ایینیز ی١٤٩١جووالی  ی١١ -٩٠
  وتنه هۆی که  تی هێزی کوردستان به زاره رو جێگری سیاسی وه رمانده مین فه که یه  وازاده د نانه ممه بوونی محه هید شه

  .ی بانه لیخان ناوچه نێزیک که  له  ی فرۆکه وه خواره
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٤ی خاکەلێوەی ١٠ = ایینیز ی١٤١٣ ئەپریلیی ٣ -٩٩
  ی كهید  یر نگه هاوسه ٣ ڵ گه  لهیان  ری هێزی به رمانده فه (بە سەروان ئەفشین)سراوراد نا عەبدووڵاڵ ئەفشینهید بوونی  شه

 .اندواویم  یاڕ ێسلە   یسالمیئ  یمارۆك  یكان زهێه ۆسەیب  له
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٤ی جۆزەردانی ١٩ = ایینیزی ١٤١٣نی  ی جوو٩ -٩١
گوندی   له شۆفرۆخ کەیەستەد یژڕێسەدهۆی   به ی دیواندەرەێزری ه رمانده هرام پوور فه ئیبراهیم بهسەروان هید بوونی  شه

 .دیواندەرە -  سووره  گڵه
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٣ی ڕەزبەڕی ١٤=  ایینیزی ١٤١١ئۆکتۆبەری  ی١١ -٩١
  .شین کێله  له -ڵ رێژێم  گه ڕ له هۆی شه  ری هێزی سمکۆ، به رمانده ت پوور جێگری فه حمه حموود ره هید بوونی مه شه

 

 ؛هەتاوی ی١٠١٣ی ڕەزبەڕی ٣١ = ایینیز ی١٤١١ئۆکتۆبەری  ی١٣ -٩١
ڵ  گه  ڕ له هۆی شه  به ی کهید یرەنگەهاوس ٠ەڵ گەلری هێزی نحۆ  رمانده فه( دوعاخان)م روان حاته هید بوونی سه شه

 .شنۆ شین کێله  له -  قیاده
 

 ؛هەتاوی ی١٠١١ی پووشپەڕی ٣٩ = ایینیز ی١٤١٣ی  جووال ی١١ -٩١
 انیپاسدار و جاش ۆیمارەگبە هۆی  ،یوسفی یزیزەع یزێه ری رمانده یمانپوور جێگری فه د سوله سعه هید بوونی ئه شه

 " ەئاسان ەیپل" یناو ەب کێنێشو ەل قزەس یشار یتریلومیک دوو ەل .رێژێم
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 ؛هەتاوی ی١٠١١ی خەزەڵوەری ٠٣ = ایینیز ی١٤١٣ی نۆڤەمبەری ٣١ -٩٤
 ی هیهو ر سه و سارانێب یئاوا کینزد  له یکڕێیەهاو ەڵگەل ،بارێزر یزێهری  رمانده دی فه سعه هید بوونی حیسام ئه شه

 .رانێئ یر رکوتگه سه یزێه ی گوله  به وانیر مه ۆیر ژاوه ی ناوچه
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٣ی خاکەلێوەی ١٩ = ایینیز ی١٤١٠ی ئەپریلی ٠ -١٣
 رەس ۆب رشێه ەل ەیکید یرەنگەهاوس دووو ، ی ئەفشینهێزری  رمانده لی پیرۆتی جێگری فه هید بوونی عه شه

 "رەسەوبێچارش" موڵگەی
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٣ی گەالوێژی ١٣ = ایینیز ی١٤١٠ئاگۆستی  ی٠ -١١
ری  هۆی شه  سوور به رده گوندی به  له. ری هێزی موعینی رمانده سووڵ ئیبرایم پوور جێگری فه هید بوونی ره شه

  ( ڵه کۆمه)ڵ  گه  نێوخۆیی له
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٣ی گەالوێژی ٣٤ = ایینیز ی١٤١٠ی ئاگۆستی ٣٣ -١٣
ڵ  گه ڕ له هۆی شه  به ی کهید یر نگه هاوسه ١١ ل گه له ،ەفزادیرەش دیهەش یزێه یگرێجر تابیعی  فه زه هید بوونی مه شه

   . سنه یالخی له "راوهیم و مشتڕ" ی ناوچهرێژێم 
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٣ی گەالوێژی ٣٤ = ایینیز ی١٤١٠ئاگۆستی  ی٣٣ -١٠
 ی کهید یر نگه هاوسه ١١ ل گه له، ەفزادیرەش یزێه یر رمانده فهری  رمانده ریم نژاد فه ئیقبال کهسەروان هید بوونی  شه

  .سنە "راوهیم و مشتڕ" ی ناوچهڵ رێژێم  گه ڕ له هۆی شه  به
 

 ؛ەتاویه ی١٠١٣ی خەرمانانی ١١ = ایینیز ی١٤١٠ ی سێپتەمبەری٤ -١٩
کریگیراونی   هۆی تیرۆری به  تااڵ، به گوندی شنه  ری هێز، له رمانده دی جێگری فه د مامه سعه هید بوونی ئه شه

  .کۆماری ئیسالمیی
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٣ی خەرمانانی ٣١ = ایینیز ی١٤١٠سێپتەمبەری  ی١٣ -١١
 ەباخ وین ەل کانیەراقێئ ەربازەس یژڕێدس بەهۆی، ی شاهۆری هێز رمانده هید بوونی سابیر حوسێنی جێگری فه شه

 .لە باشووری کوردستان ەچنار یسوتاوکان و رانێو
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٣ی خەزەڵوەری ١٤ = ایینیز ی١٤١٠ی نۆڤەمبەری ١٣ -١١
 ڵ گه ڕ له شه ، بەهۆی کهید یر نگه سه هاو ١ ڵ گه له،  فزادهیر شه یزێهری  رمانده فه  هید بوونی عوسمان دادخاه شه

  .سنه ی ناوهێحوس ی ناوچه .رمووو چه  گوندی کێله  رێژێم له
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 ؛هەتاوی ی١٠١٣ی سەرماوەزی ١ = ایینیز ١٤١٠نۆڤەمبەری  ی٣١ -١١
 ەگولل ەیوەنییەقەت ۆیه ەب ەیکید یمانەقار ١ ەڵگەلری هێز ئاواره،  رمانده هید بوونی قادر ئیفتخاری فه شه

  .ۆشن یشار  له دا کانەرگەشمێپ ەل کەیەستەد ناوەل دوژمن یکەیەخومپار
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٣ی ڕێبەندانی ٠٣ = ایینیز ی١٤١٩ی  ی فێبریوێر١٤ -١١
  به ەیکید یمانەقار ەیرگەشمێپ ١١ لەگەڵ،ی هەوشارری هێز رمانده قاری جێگری فه د زۆلفه ممه هید بوونی محه شه

 .ناو ره گوندی قه ی،گەباڵزوەیف ەیناوچ  ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی له گه ڕ له هۆی شه
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٠ی خاکەلێوەی ١١ = ایینیز ی١٤١٩ ئەپریلیی ١ -١٤
 یرەنگەهاوس ١ ەڵگەل ،مینەشەمری هێزی  رمانده فه( اڵوەع یقەف ەب ناسراو)یدەممەمح ڵاڵبدوەعهید بوونی  شه

 .ناوچەی رەبەت - پشتی گوندی چواالنلەڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی  گه ڕ له هۆی شه  به ە،کید
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٠ی پووشپەری ١٣ = ایینیز ی١٤١٩ی  ی جووال٠ -١٣
  بهە، کید یرەنگەهاوس ٣٩لەگەڵ یان،  ری هیزی به رمانده فه(  چرچه)مین بارام میرزا  د ئه ممه هید بوونی محمه شه

  .هاباد مه -شاروێران   ڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی رێژێم له گه ڕ له هۆی شه
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٩ی بانەمەڕی ٤ = ایینیز ی١٤١١ی ئەپریلی ٣٤ -١١
ڵ  گه  ری نێوخۆیی له هۆی شه ، بههێزی بەیان جێگریری  رمانده فه( باقی)دپوور ممه هید بوونی قاسم محه شه

  . باغڵووجه(  ڵه کۆمه)
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٩ی جۆزەردانی ١ = ایینیز ی١٤١١ی مای ٣١ -١٣
 یگوند ەلڵ هێزەکانی کۆماری ئیسالمی  گه ڕ له هۆی شه ری هێزی نحۆ، به رمانده یم شێخاڵی فههید بوونی ئیبراه شه

  .شیمال کوردستان  لهرەوەرگەت ەیناوچ ەل ێرمیج
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٩ی پووشپيری ١ = ایینیز ی١٤١١ی جوونی ٣٤ -١٠
  ری نێوخۆیی له ری هێزی موعینی، شه اندهرم جێگری فه( واڵی نێشکۆاڵن میرزا عه)بیعی   زهاڵبدوڵ هید بوونی عه شه

  .ریوان رشیوی مه سه  له(  ڵه کۆمه)ڵ  گه
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٩ی خەرمانانی ٠١ = ایینیز ی١٤١١ی سێپتەمبەری ٣٣ -١٩
ڵ هێزەکانی  گه ڕ له شه ە،کید یمانەقار ١لەگەڵ  فشین، ری هێزی ئه رمانده ران فه یته ر قه هید بوونی عومه شه

  .ەدەغەن یرگولەگ یگوند  سالمی لهکۆماری ئی
 



ری هێزشەهیدی ڕێبەری و فەرماندەر و جێگ ٥٧    

 

 

12 
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٩ی سەرماوەزی ٣ = ایینیز ی١٤١١ی نۆڤەمبەری ٣٠ -١١
  ن کۆماری ئیسالمیی ئێران له الیه  له ی دااڵهۆ،ری هێز رمانده فه (خەلەبان)رعەلیل ز هید خه شه کردنی باران ەگولل

  لێزید یندانیز ەل و ێریگەد لید ەب وەداو ەتێوەکەد" کوزران" کینز ەل یزبیح یتییەئموورەم .شاری کرمانشان
  .کرماشان یئاباد

 

 ؛هەتاوی ی١٠١٩ی بەفرانباری ٣٣ = ایینیز ی١٤١١ی  ی جانێوێر١٣ -١١
ڵ هێزەکانی  گه ڕ له هۆی شه ، بهوشارەه ەیناوچ یکانەرگەشمێپ یرەرماندەفمی  کره بباس ئه هید بوونی عه شه

 هاوشار - زاق وره ئه یایچ  کۆماری ئیسالمی له
 

 ؛هەتاوی ی١٠١١ی پووشپەڕی ١ = ایینیز ی١٤١١ی  ی جووال٣٤ -١١
 وەرەب" ژنەد" ەیگڵمو یاتیلەمەعە گەرانەوە لری هێزی زاگرۆس،  رمانده هید بوونی ساالر ئیبراهیمی جێگری فه شه

  .کۆماری ئیسالمی یکانەزێه ینیمەک ەوتنەک رێئاو ەیچاوگ رەسەل" رێئاو ەیچاوگ"
 

 ؛هەتاوی ی١٠١١ی رەزبەڕی ١ = ایینیز ی١٤١١ری ەمبەپتێی س٣٤ -١١
هێزەکانی   مپارهۆخ یشکیپر ر به  وته کههۆی  وا، به ری هێزی پێشه رمانده فه( سوور  خدره)هید بوونی خدر خدری  شه

  .بۆکان -  غه ره ته یایچ  له کۆماری ئیسالمی
 

 ؛هەتاوی ی١٠١١ی رەزبەڕی ١١ = ایینیز ی١٤١١ری ی ئۆکتۆبە١٣ -١٤
ڵ هێزەکانی کۆماری  گه ڕ له هۆی شه  به ی بەیان،ری هێز رمانده فه( د حمه ستا ئه وه)رد د کوهگه حمه هید بوونی ئه شه

  .كانۆب  یتورجان  ی ناوچه - قاقاڵو  ئیسالمی له
 

 ؛هەتاوی ی١٠١٣ی خەزەڵوەری ١ = ایینیز ی١٤٤١ی ئۆکتۆبەری ٣٤ -١٣
 یگاێر ەل ەی،کید یرەنگەهاوس دوو ند، ری هێز سامره رمانده جێگری فه( سۆ حه)لی پوور عه هید بوونی حوسێن شه

 انەیکەکار ینێشو و پشوودان ینێشو وانێن ەل زبیح یکێنوبوسیم یگاێر رەسەل ژکراوێر  مبۆب یکێنێماش ەیوەنیقەت
  .لە باشووری کوردستان

 

 ؛هەتاوی ی١٠١٣ی خەزەڵوەری ٣١ = ایینیز ی١٤٤٠ی نۆڤەمبەری ١٣ -١١
 یشار ە کاتی گەرانەوە لەل ەیکید ڕێیهاو ندەچ ەڵگ ەل، ریفزاده ری هێزی شه رمانده هید بوونی شارۆخ مرادی فه شه

 ٩ ەڵگەل یمراد وخڕشا ەوەداخەب و نیم رەس ەوتنەک ەوەنێماش ەب ناوتاق ۆب انیکانەبنک وەرەب خانیندەربەد
  .ی مین وه قینه تههۆی   گوندی ناوتاقان به  له یرەنگەهاوس
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 ؛هەتاوی ی١٠١٠ی رەزبەڕی ٣١ = ایینیز ی١٤٤٩ی ئۆکتۆبەری ١٤ -١٣
 ەیناوچ ەل دا یزبیح یتییەئموورەم ینجامدانەئێ کات ەلری هێز ئاگری، رمانده بێهنام فه  مزه هید بوونی هه شه
 . شانۆفرۆخ یژڕێسەد هۆیەب .ڕ وه رگه مه" یوۆن" یگوند ەل  پشوودان ۆب ێورم یشارستان ەب رەس ەڕوەرگەم

  

 ؛هەتاوی ی١٠١١ی جۆزەردانی ٣٩ = ایینیز ی١٤٤٤نی  ی جوو١٩ -١٠
  یكان رهۆم  به میسل ته ندراوێرف  هۆیك  یشار كینز  لهری تیپ،  رمانده فه( نارستی)فایی د مسته ممه هید بوونی محه شه

  . وه هیزراۆد  هۆیك  یشار كینز  له تانڵسو ت بهی هه  یایچ  ڵیدپا قه  له ناوبراو  یانیگ  ێب  رمی ته دواتر رێژیم كرا،
 

 ؛هەتاوی ی١٠١١ی گەالوێژی ٣٠ = ایینیز ی٣٣٣١ی ئاگۆستی ١٠ -١٩
 یبردن وهڕێ به یکات  له دیکە، هاوڕێدوو ری تیپ و  رمانده جێگری فه (یی سارتکه)بدوڵاڵهی عه  مزه هید بوونی هه شه
 یکان راوهیگێکر به  زهێه ینیم که  وتنه که شت رده سه ی ناوچه ی نهێگرد ییئاوا  له یزبیح یت هییئموور مه ینجامدان ئه

 . یسالمیئ یمارۆک
 

 ؛هەتاوی ی١٠٤١ی ڕەشەمەی ١١ = ایینیز ی٣٣١١ی مارچی ١ -١١
 -لە میحوەری بالیسان بەهۆی دەسرێژی تیرۆری قادر قادری کادر و فەرماندەی حیزبی دێموکراتی کوردستان 

  .باشووری کوردستان شەهید کرالە ڕنە چوارقو
 
 

 مامۆستا حەسەنزادە -تێکۆشان   ده نیو سهکتێبی  .فەرماندەرانی شەهید برایم چووکەڵیماڵپەڕی شەهید، : سەرچاوە
 

-------------------------------------------------------- 
 

 رەحمان نەقشی: کۆکردنەوە و ئامادەکردنی
 

 ی زایینی٧٢٧٢سێپتەمبەری = کوردی ی ٧٥٧٢خەرمانانی 
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