
هی ٣٢له يادی    تاوانی ئهنفالدا   سا

 

پهڕی, له جهرگهی ئهم  ٣٢ رۆژەدا, ههموو جۆرە   ١٩٨ساڵ بهسهر تاوانی ئهنفالدا ت
می بهعسی روخاوو نۆكهرە   تاوانهكان بهرامبهر به گهلهكهمان له اليهن رژ

ەوە   ٢٠٠٧-٥- ٢٠ار نهبوونی تاوانباران له سزا , له پيادە كرا, بۆ رزگ    جاشهكانيهوە
ی   ٤٢٣به فهرمی بڕياری دەستگيركردنی  تۆمهتباری ئهنفال له اليهن دادگای با

ی   ستا هيچ كام لهم تۆمهتبارانه كه له اليهن دادگای با تاوانهكانهوە دەرچوو, تا ئ
يشی بۆ دراوەو نه  تاوانهكانهوە ناويان دياريكراوە نه چوونهته بهردەم دادگا و  نه ههو

می كوردستانهوە دراوە به پۆليسی   تووەكانيش له اليهن حكومهتی ههر ناوی هه
زيانهوە تۆمهتبارانيان   ئينتهرپۆل, بگرە حكومهت و بهرپرسانی حيزبی به ههموو ه
پاراستووەو پلهو پۆستی سهربازيان پ بهخشيون ياخود پشتيوانی مهعنهويان  

كردوون و ديوەخانا  ت ل يان دەكوژر نهيان بۆ بڕيونهتهوە, ئهو تۆمهتبارانه ناوە ناوە ل
ت به تايبهتيش   كی گهورە له دۆسيهی جينۆسايدی كورد دەكهو يان دەمرن, بهمهش زيان
ئهنفال, چونكه ئهم تۆمهتبارانه به هاوتای قوربانيان له روی دياريكردنی حهقيقهتی  

ژووی دۆسيهكه تاوانهكه بگرە زياتريش مانهوەيان بۆ نووسين گرنگه,     هوەی م
كی گرنگی دەرخستنی   ی ئهماندايهو اليهن الپهڕەی گرنگی تاوانهكان له باخه
ژووی   حهقيقهتهكانن , به ب دادگايی ئهم تۆمهتبارانه ههموو نووسينهوەيهكی م
ت  ر تهوە له ماناكانی و دادەما ك بهتاڵ دەب تاوانهكه و قهرەبويهك و به جيهان ناساندن

می كوردستانيش تاوانباری  له دا ت له جديهت, حكومهتی ههر ی دەب دپهروەری و خا
ز له   ت و ر ناس يهكهم لهو بوارەدا و به ئهركی ئهخالقی و دادپهروەری خۆی هه

ت .  هكانيان ناگر   خواست و ويستی قوربانيان و بنهما

هی تاوانی ئهنفال داواكارين :  ٣٢له يادی     سا

ی تاوانهكان وەك تۆمهتبار هاتۆتهوە  ئهو تۆمهتبارانهی ناوي  - ١ ان له دادگای با
تانی  ٢٥٨كهسهو   ٤٢٣ژمارەيان   ستا له و كيان ئ می كوردستانن و ههند يان له ههر

تاوانيش   نه دادگا, بهمهش تاوانباران سزای خۆيان وەردەگرن و ب ن بدر دەرەوە دەژ
نهوە بۆ نا تهوە و سهربهرزانه دەگهڕ گا.   مافهكانيان بۆ دەگهڕ   كۆمه

هتی ئينتهرپول   -٢ و دەو ته پۆليسی ن ليستی تۆمهتبارانی جينۆسايدی گهلی كورد بدر
ن, ئهمهش كاری راستهقينهی   ت دادگايی بكر تووەكانيان له دەرەوەی و بۆ ئهوەی هه

هكانی دی.    به جينۆسايد ناسينه له جيهان نهك فيشا
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داچونهوەی ورد به دۆسيهی دادگايی -٣ تهوە و هۆكاری   سهرلهنوێ پ ئهنفالدا بكر
تهوە.  ك له تۆمهتباران له ليستهكه رونبكر   نهبوونی ناوی ههند

م وەك تاوانبار سهير  -٤ ويسته تاوانبارانی ئهنفال له دامودەزگاكانی حكومهتی ههر پ
ن به تايبهت له وەزارەتی داد و ئهنجومهنی دادوەری و دواكاری گشتی.    بكر

نهكردنی بڕياری  -٥ بهج می كوردستان  ج دادگا بۆ خۆی تاوانه, حكومهتی ههر
بهج بكات و بهئهركی ياسايی خۆی   ی تاوانهكان ج ويسته بڕيارەكانی دادگای با پ

ت.  بست   هه

ت   -٦ ز كهران و شايهدەكان بپار می كوردستان سكا به ياسای تايبهتی حكومهتی ههر
ت تا ئهوكاتهی ل ری وردی تۆمهتباران بكر   هبهردەم دادگا ئامادە دەبن. هاوكات چاود

پارته سياسييهكان ئهستۆپاكی خۆيان له بوونی تۆمهتباران له ريزەكانيان   - ٧
  رابگهيهنن, نهك به درۆ له يادی ئهنفالدا بهياننامه دەربكهن. 

ش ئهوەی باسی ئهنفال و قوربانيان بكات و موزايهدە به   - ٨ كی سياسی پ ههر پارت
خۆی له بوونی تۆمهتباران له ريزەكانی و بوونی   دۆسيهكهوە بكات , ئهستۆ پاكی

ت  كيان رابگهيهن نی له گهڵ ههر تاك كخراوەيی و نه   پهيوەندی ر

و   -٩ ته ئهندامی دادگای تاوانی ن راقی بب ته سهر حكومهتی ع ويسته فشار بخر پ
هتی   هبجه و بارزانی و فهيلی و شهنگار و  ICCدەو بۆ ئهوەی تاوانهكانی ئهنفال و هه

  وز دوبارە نهبنهوە.. د 

بوردن له   - ١٠ راقهوە داوای ل هتی ع راق بهناوی دەو ويسته سهرۆك كۆماری ع پ
راق بكات.    سهرجهم قوربانيانی كوردستان و ع

نرا بهسهر   - ١١ ههموو ئهو ئيمتيازاتانهی دوای سهپاندنی سياسهتی سك گوشين سهپ
هی قوربانيان له كهمكردنهوەی موچهكانيان بۆيان  تهوە.  بنهما نر   بگهڕ

رين و ....  -١٢ شمهرگهی د هی قوربانيان له جينۆسايد, زيندانيان و پ موچهی بنهما
ز له قوربانيان   می كوردستان, بۆ ئهوەی ر كان له ههر ته ستاندارد بۆ موچه با بكر

ت.  كۆشانيانيان بگرتر   و ت

كيمياوی,   ههموو ليستهكانی موچهی " شههيدان, جينۆسايد, بريندارانی چهكی - ١٣
ی و ناوی   نهوەو له بوونی گهندە و بكر رين" ب شمهرگهی د زيندانيانی سياسی , پ

نهوە.    تاوانباران پاك بكر
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نانی پاسدار   - ١٤ ران به ه راق ئ ك له شهڕی ع ئهو پارتانهی كوردستانيان كردە بهش
هكانی خۆياندا بوردن بكهن.    دان به هه ن و داوای ل   بن

بههۆی الوازی سستهمی دادوەری له كوردستان " وەزارەتی داد, ئهنجومهنی   - ١٥
كردنی له اليهن ئهو پارتانهی  دەدانی   دادوەری, داواكاری گشتی..." كۆنترۆ النهی دا

له     تاوانبارنن, كۆردستان بۆته بهههشتی رزگاربوونی تاوانبارانی تاوانه مهزنهكان 
هكانی   يهتييهكان و كهنا پرسينهوە, تا گهيشتۆته ئاستی له تۆڕە كۆمه سزادان و ل
تداران   راگهياندنهوە شانازی به رابردووی خيانهتی خۆيانهوە دەكهن و هاوشان دەسه

يان تهنانهت   پَرۆژەكان تيش جگه له اليهنگری ل يادەكانيش قهدەغه     دەكهنهوە و دەسه
  دەكات.

ين  ت ئهوە ب ه ٦دەمانهوە كانمان  سا زەكانی داواكاری گشتی و     سكا له سهر م
ستيان   و ی ياسا هه ئهنجومهنی دادوەری كهوتووە بۆ ئهوەی تۆمهتباران به پ

ت وبچنه بهردەم  دادگا , ل مخابن خۆيان له داواكارييهكهمان  لهبهرامبهر وەربگرتر
  دەشارنهوە , به ئهركی خۆيانی نازانن. 

ڕای ئهوەی مخابن ئهمساڵ بۆ يهكهمجار له دوای راپهڕينهوە نهمان توانی   له كۆتاييدا و
هبجهو ئهنفل بكهينهوە بههۆی نهخۆشی كۆرۆناوە,  كاتی     ل له   يادی تاوانهكانی هه

ك ل كی گرنگ    ه چاكسازييهكاندا يهك له شههيدان و      بژاردەكانيان بڕينی موچهی بهش
هی   شخهر بووين له داكۆكی له بنهما مه دەستپ قوربانيان بوو, به شانازييهوە ئ
كيش بهج   قوربانيان و نوچمان نهدا بۆ پاراستنی مافهكانيان , شهقاممان بۆ سات

شت.    نهه

ی تاوانهكانهوە دەرچووە  له خوارەوە ناوی تۆمهتبارانی ئهنفال كه له اليهن   دادگای با
تداران و دەزگاانی دادوەری  نانهوەی دەسه ستا دادگايی نهكراون , بۆ ياد ه و     و تا ئ

وی  كی ديكه ب   :    دەكهينهوە    داواكاری گشتی جار

  وفيق عجيل السامرائی معاون مدير الستخبارات العامه  -١

  وليد نايف شبيب مدير شعبه الشمال   -٢

  يوسف حمادی سكرتير رئيس الجمهوريه حامد    -٣

  ابراهيم نصرهللا  -٤

  احمد بيجو  -٥

  احمد جبار جباری  -٦
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  ارشد احمد زيباری  -٧

  اسعد جانگير هركی  -٨

  اسماعيل عزيز ئاغا زنگهنه  -٩

  اسماعيل محمود رسول ئاغا بشدری  - ١٠

  ٥١الرائد (درع) (محسن كرجی رجی) ك د ب / -١١

  دفاع دفاع وتنی  ٢لسورجی) امر ف الرائد (صباح نازم رقيب ا-١٢

  الرائد (عبدالستار عتاالكبيسی) امين سر قيادە شعبه اربيل العسكريه -١٣

  ٦فل  ٢امغ  ٦٤الرائد (ق خ ) (عبدالحمزە اسماعيل حمزە ) امر بتخ /  -١٤

  الرائد (محمد سالم حسين ) امين سر قيادە شعبه التاميم العسكريه -١٥

  ٩٥٧لفته) امر ك مدم / الرائد (مدم) ( زيدان خليفه -١٦

  ٧٩الرائد (مدم) (علی كرمش حسن) امر ك م/ -١٧

  ٩٥٦الرائد (مدم) (نوری حامد احمد) امر ك م/-١٨

  ٤فل /  ٢الرائد الركن (صادق صوب هللا محمد) لمخ  -١٩

  الرائد التيار (ادريس ابراهيم محمد) =-٢٠

  ٤الرائد التيار ( انور حمدامين) السرب/ -٢١

  (عبدالحميد فرحان عبدالحميد) =الرائد التيار -٢٢

  ٢الرائد التيار (عمران كازم هندی) السرب/ -٢٣

  الرائد التيار (فريق محمد علوان) =-٢٤

  الرائد التيار (مهدی علی حسن) =-٢٥

  ٣٠الرائد التيار (يونس صالح سلمان) السرب/-٢٦

  ١(ت ن) (غازی مجبل خلف) ت ن فل / الرائد -٢٧

  الرفيق الرائد (انور رحيم تهها) امين سر قيادە الحارس العسكريه -٢٨

  العقيد (احمد سالم جاسم السامرائی) امين سر قيادە شعبه قوات نصر -٢٩
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  العسكريه 

  العقيد (بديوی حسن صالح) امين سر قيادە فرع الرشيد العسكری -٣٠

  خماس) مدير امن السليمانيه العقيد (حاتم عبدالكريم  -٣١

  العقيد (خلف عبدهللا عميرە) امين سر قيادە شعبه الفارس العسكريه -٣٢

  ٤فل   ٢العقيد (درع) (فاروق محمد حسن) لمغ/ -٣٣

  العقيد (رشيد احمد سدخان) امين سر قيادە شعبه المعتصم -٣٤

  العقيد (عبدالحكيم توفيق حسون) امين سر قيادە شعبه الشيبانی -٣٥

  ريه العسك

  ١العقيد (عبدالرزاق حميد محمد) م ا م ق ق جح د و /-٣٦

  ٧٨العقيد (عبدالقادر عبدالرحمن قدو) امر كتيبه مدفعيه ميدان /-٣٧

  ٢٣العقيد (علی عبد غزال) امر مدفعيه ميدان /فق  -٣٨

  ١العقيد (مدم) (حسين محمد حسن) مقر مدم ق ق جح د و /-٣٩

  ٤ی) مقدم لوائ مدم فق / العقيد (مدم) (فخری احمد محمد عل -٤٠

  ٤فل   ٢العقيد (مش) (شهاب احمد علی) امر لمغ /-٤١

  ١٩العقيد (مش) (فوزی جواد هادی) امر ل /-٤٢

  ٤٤٥العقيد (مش) (قيس ابراهيم مدحت) امر ل / -٤٣

  ٤٣٨العقيد (مشاە) (محمد يعقوب يوسف) امر ل /  -٤٤

  ٣٩العقيد (مشاە) (نزار احمد شهاب) امر ل /-٤٥

  خ ١فل  ١د الركن (ق خ) (خالد بهلول العيبی) امر لمغ  العقي-٤٦

  ٤العقيد الركن (مش) (علی حسين علی) رئيس اركان فق / -٤٧

  العقيد التيار (رياز محمد عبدالسعدی) = -٤٨

  العقيد التيار (نجم عبدالرزا عبدالواحد) = -٤٩

  ١التيار الركن (اسماعيل سعيد فارس) امر ج ت ج /العقيد -٥٠
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  العقيد مشاە (صالح داود عبدهللا) -٥١

  ١العميد الركن (علی حسين الصفار) ر ا ق جح د و /-٥٢

  ٥العميد (ا س) محمد مصتفی اسماعيل شعبه االمن الداخلی فل /-٥٣

  العميد (خلف نجم جاسم) امين سر قيادە شعبه ابی زرالغفاری -٥٤

  ه العسكري

  ٣٣م فق / ١العميد (درع) (كامل زيدان خلف) م -٥٥

  العميد (رافع حمدون زنون) امر القوات االولی -٥٦

  ١العميد (سمير توفيق فتحی) امر ت ن ق ق جح د و /-٥٧

  العميد (علی لفته حسين العقابی) امير سر شعبه خالد العسكريه -٥٨

  ه القعقاع العميد (غانم خالد سليمان الجماس) امين سر قيادە شعب-٥٩

  العسكريه 

  ٧٢العميد (ق خ) (علی حسين مزعل) امر لمش /-٦٠

  ٦فل /  ٢العميد (ق خ) (نصيف جاسم حمادی) امر لمغ  -٦١

  العميد (محمد خيری محمد سعيد) امير سر قيادە شعبه شرحبيل -٦٢

  العسكريه 

  ٤العميد (مدم) (حبيب خزر ابراهيم) امر مدم فق / -٦٣

  ٣٣صالح) امر مدم فق / العميد (مدم) ( متر محمد -٦٤

  العميد (مش) (تلعت سليمان ولی) امر قاتع دوكان -٦٥

  ٤العميد (مش) (عارف حميد حاتم) امر جح د و / -٦٦

  ٣٧العميد الركن (ابراهيم خليل ابراهيم) قائد فق / -٦٧

  ٧العميد الركن (امير جاسم حمو) قائد فق /-٦٨

  ٥٠العميد الركن (زهير يونس علی) قائد قوات / -٦٩

  ٤٥العميد الركن (صباح اسماعيل) قائد قوات / -٧٠
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  ٢٧العميد الركن (صباح نوری علوان) قائد فق / -٧١

  ٢١العميد الركن (عبداالله حامد العناز) قائد فق /-٧٢

  ٣٨العميد الركن (عبداالمير علوان حسين) قائد قوات /-٧٣

  ٢٩العميد الركن (عبدالجليل عبدالحميد محسن) قائد فق / -٧٤

  ٢العميد الركن (عبدالمجيد عباس وهيب) قائد فق / -٧٥

  ٤٦العميد الركن (علی احمد محمد صالح) قائد فق / -٧٦

  ١العميد الركن (علی عزيز الفدعم) شعبه االمن الداخلی فل /-٧٧

  ٥العميد الركن (غانم صالح حسن) قائد قوات جحفل الدفاع الوتنی / -٧٨

  ٣٣خلف) رئيس اركان فق /  العميد الركن (مدم) (عتاهللا ايوب -٧٩

  ١العميد الركن (مزهر عبد مهدی) ر ا ق جح د و / -٨٠

  ٥٠العميد الركن (ناصر سعيد توفيق) قائد قوات / -٨١

  ٤٠العميد الركن ق خ (دريد مصتفی شاكر) قائد فق / -٨٢

  ٢٤العميد الركن مشاە (عبد عون نعمه نصور) قائد فق / -٨٣

  لدوری) امين سر قيادە شعبه موسی العميد الركن (علی صالح حمودی ا-٨٤

  بن نصير العسكريه 

  الفريق (الحكم حسن علی) مدير تيران الجيش (عزو القيادە العامه -٨٥

  للقوات المسلحه) 

  الفريق الركن (نعمه فارس حسين) معاون رئيس اركان الجيش للتدريب -٨٦

  اللوائ (حسن حسين) مدير منزومه استخبارات المنتقه الشماليه -٨٧

  لوائ (عبد سلمان حمندی) امير سر فرع عموريه العسكريه ال-٨٨

  ١اللوائ الركن (اياد خليل زكی) قائد ق ق جح /د و / -٨٩

  ٤١اللوائ الركن ( حميد شاكر محمود) قائد فق /-٩٠

  اللوائ الركن (خالد محمد عباس الجبوری) مدير منزومه استخبارات -٩١
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  المنتقه الشرقيه 

  ٣٣عبدهللا) قائد فق مش /   اللوائ الركن (رمزی محمود -٩٢

  ١اللوائ الركن (سعد شمس الدين خالص) قائد ق جح د و / -٩٣

  ٤اللوائ الركن (عصمت صابر عمر) قائد فق /-٩٤

  ٣٩اللوائ الركن (علی محمد شالل) قائد فق /-٩٥

  اللوائ الركن (غائب حسون غائب) قائد القوە البحريه (عزو القيادە -٩٦

  العامه للقوات المسلحه) 

  ٣٥اللوائ الركن (محمد تاهر توفيق) قائد فق / -٩٧

  ٤٢اللوائ ق خ (اياد شعبان رمزی) قائد قوات / -٩٨

  ١١٢المستشار (بابكر وسو محمد) فوج الدفاع الوتنی / -٩٩

  ١١٠المستشار (جمال خزر خالد الدوبردانی) فوج الدفاع الوتنی/ -١٠٠

  ٩٧(جمال فقی حسين) ف د و /المستشار -١٠١

  ١٠٩المستشار (خليل عبدهللا ابراهيم الشرفانی) ف د و /-١٠٢

  ٩٨المستشار (سليم مهند رسول ئاغا) فوج الدفاع الوتنی /-١٠٣

  ٢٣٩المستشار (سوارە فتاج مزح الجاف) ف د و / -١٠٤

  ١٣٦المستشار (شريف محمود معروف) ف د و /-١٠٥

  ٦١حسن) كف د و /  المستشار (شيخ مجيد بايز -١٠٦

  ٢المستشار (صابر احمد رقيب محمد السورجی) ف د و /-١٠٧

  ٩١المستشار (عباس بايز بالواغا) فوج الدفاع الوتنی / -١٠٨

  ٦٦المستشار (عباس حاجی اغاسرسيان) فوج الدفاع الوتنی /-١٠٩

  ١٦٥المستشار (عسمان عبدالرحمن فتح هللا) ف د و / -١١٠

  ١٧١لی) ف د و /المستشار (عمر احمد ع-١١١

  ١١٤المستشار ( عمر بابكر سليم) فوج الدفاع الوتنی /-١١٢



٩ 
 

  ١٣٣المستشار (فخری اسماعيل عبد القادر) ف د و / -١١٣

  ٦٣المستشار (قادر شفيق نعمان) ف د و / -١١٤

  ٨٥المستشار (قاسم فارس تاهر مصتفی اغا) ف د و /-١١٥

  ١فاع الوتنی/ المستشار (لتيف احمد محمد الزيباری) فوج الد -١١٦

  ٥١المستشار (مامند حمد مولود) ف د و / -١١٧

  ١٠٧المستشار (محمد تاهر يونس محمد (رينكاوی) ف د و /-١١٨

  ١٤٨المستشار (محمد علی رسول) فوج الدفاع الوتنی/ -١١٩

  ٢٦المستشار (محمود حمه رسول اغا) فوج الدفاع الوتنی/-١٢٠

  ٤اع الوتنی / المستشار (نوزاد انور بتواته) فوج الدف-١٢١

  دفاع وتنی  ٨٦المستشار مام يحيی (كويه) فوج  -١٢٢

  دفاع وتنی  ٢٠٧المستشار ميرزا اسماعيل شرف رزا مستشار فوج  -١٢٣

  ١٧٥المستشار (حسين محمد عسمان) فوج الدفاع الوتنی /-١٢٤

  ١٤٧المقاتل (محمد كامبنی بانواغا) معاون مستشار ف و / -١٢٥

  ) امين سر قيادە شعبه زاخوش العسكريه المقدم (ادريس سعيد محمد -١٢٦

  المقدم (اسماعيل محمود عبد خلف) امين سر قيادە شعبه المنصور -١٢٧

  العسكريه 

  المقدم (حاتم متنی العواد) امين سر قيادە شعبه السليمانيه العسكريه -١٢٨

  االولی 

  ١(حسن احمد عبدهللا) امر د ج ق ق جح د و / المقدم -١٢٩

  ٤١المقدم (درع) (عبدالكريم عبدالهادی سالم) امر ك د ب /-١٣٠

  المقدم (صالح صبری محمود) امين سر قيادە شعبه السليمانيه -١٣١

  العسكريه السانيه 

  ١المقدم (زاری عبدالكريم هادی) ز امن ق ق جح د و /-١٣٢



١٠ 
 

  مزەالحديسی) مدير ادارە فرع عموريه المقدم (عبدالستار جواد ح-١٣٣

  العسكريه 

  ٢٢المقدم (مدم) (حسين فزل الدين عبدالقادر) امر ك م م / -١٣٤

  ١٠المقدم (مدم) (صحاب جدوع زياب) امر ك م م / -١٣٥

  ٦٦٢المقدم (مدم) (صالح الدين محمد عبدالكريم) امر ك مدم /-١٣٦

  ٣٦المقدم الركن (حسين علی حميد) امر ل / -١٣٧

  المقدم التيار (محمد فوزی حسن محمود) = -١٣٨

  المقدم التيار (احمد رشيد فتنه المعازيدی) = -١٣٩

  المقدم التيار (خزير عيسی جواد) = -١٤٠

  ١المقدم التيار (عبدالرزاق ابراهيم عبدالرزاق) ج ت ج /-١٤١

  ٥١المالزم (فرهاد مامند حمد) ف د و / -١٤٢

  ١٠٧) السرب/المالزم التيار (حسام ابراهيم حمود -١٤٣

  ٢المالزم التيار (خالد مال هللا مردان) السرب / -١٤٤

  ٤المالزم التيار (رزوان غازی احمد) السرب / -١٤٥

  ٢المالزم التيار (عماد شلبی محمد) السرب/ -١٤٦

  ٢المالزم التيار (عماد عباس محسن) السرب / -١٤٧

  ٢المالزم التيار (فازل عباس محسن) السرب / -١٤٨

  ٢لحه) (وعد محمد علی) السرب /النقيب (اس-١٤٩

  النقيب (عبدالكريم صالح جواد) ممسل من منزومه االستخبارات -١٥٠

  العسكريه 

  ١٧النقيب (ق خ) (حمزە خزر حمزە) امر بت خ / -١٥١

  ١٥١النقيب (ق ف) (عبد حسن صالح) مستشار ف د و / -١٥٢

  ٢التيار (صباح علی حسن) السرب /النقيب -١٥٣



١١ 
 

  ٢النقيب التيار (غالب شايع زيارە) السرب / -١٥٤

  انور محمد رەزا محمود الجاف -١٥٥

  برهان شوانی - ١٥٦

  بكر علی حاج مشير- ١٥٧

  بكر كريم غفور - ١٥٨

  توفيق جبار قارمان - ١٥٩

  سامر نصيف جاسم محافز كركوك -١٦٠

  جاسم محمد زيباری -١٦١

  جبار شيخ هادی -١٦٢

  جبار موسی قهر هنجيری (جيهاد)-١٦٣

  جعفر عبدالكريم البرزنجی محافز السليمانيه -١٦٤

  جمال حسين دووزی -١٦٥

  جوهر محی جانگير ههركی -١٦٦

  جيا سورجی -١٦٧

  حجاج عبدالغفور خالد دوبه ردانی -١٦٨

  حسن محمود بك امين ههورامی -١٦٩

  حسيب محمد نجم جباری -١٧٠

  يه (كانی ميل) حمدامين حمه شاسوار مختار قر-١٧١

  حمزە عباس مامند ئاكو -١٧٢

  حمهی حاجی حسين -١٧٣

  خالد محمود احمد علی غوارە -١٧٤

  خزير فتاح حسين كاميش -١٧٥

  خيرهللا دوزی استخبارات -١٧٦



١٢ 
 

  رسول مامند قيردولی -١٧٧

  زيد سورجی -١٧٨

  سعيد عدنان جباری -١٧٩

  سعيد محی الدين احمد زنكنه -١٨٠

  سيد رەزا سهيد تهها (سيد مانكا) مستشار -١٨١

  سيد مجنون -١٨٢

  شامل درويش -١٨٣

  شريف حمه شريف (شهفهی خاتون) -١٨٤

  شريف محمد كرداوی -١٨٥

  شهاب احمد وايرمن -١٨٦

  شيخ احمد برزنجی -١٨٧

  شيخ برهان مدير ناحيه (زراين) -١٨٨

  شيخ جالل صاليی -١٨٩

  شيخ روناك -١٩٠

  شيخ سعاد تالبنی -١٩١

  بندی شيخ صالح نقش-١٩٢

  شيخ كريم شيخ شهاب -١٩٣

  شيرزاد علی بهلهكه -١٩٤

  تارق شفيع كافروش - ١٩٥

  تارق عزيز رەزا ئاغا - ١٩٦

  ٥٣فوج / –تاهر عسمان روستم امر سريه - ١٩٧

  عاصف احمد زيباری - ١٩٨

  عاصی حمه ديزە استخبارات - ١٩٩



١٣ 
 

  عبدالجبار محسن مدير التوجيه السياسی يحزر اجتماعات - ٢٠٠

  ت المسلحهالقيادە العامه للقوا

  عبدالكريم محمد سليم شوشی زيباری - ٢٠١

  عبدهللا كاك امير ( عهبه كهركوكی) - ٢٠٢

  عبد محمد عبدهللا مدير امن شقالوە - ٢٠٣

  عبدهللا حسن صالح بابان - ٢٠٤

  عبدالمجيد حسين اسماعيل شيخكی - ٢٠٥

  عدنان عبدهللا نجم الجاف- ٢٠٦

  عزيز حسن فتاح - ٢٠٧

  حسن عزيز قائمقام جمجمال و عزو فرع علی  - ٢٠٨

  علی لوت ماسی - ٢٠٩

  عمر حاجی بادينان - ٢١٠

  عمر حاجی صالح - ٢١١

  عمر حمه رستم - ٢١٢

  عمر خزر حمد سورجی - ٢١٣

  فواد كريم بايز هموند -٢١٤

  فارس محمد قادر عزيز سورجی -٢١٥

  قاسم رشيد درەيی -٢١٦

  انشار  بير-كامران احمد (كامران سور) خارج القتر فی ايران-٢١٧

  كامل شيخ هادی -٢١٨

  كمال حمه مام سورانی-٢١٩

  كمال محمد حيدر (كمال شصه) -٢٢٠

  محمد جوهر كوران -٢٢١



١٤ 
 

  محمد شيخ عبدالكريم برزنجی -٢٢٢

  محمد قادر ئاغا سورجی -٢٢٣

  محمد كريم شوشی زيباری -٢٢٤

  محمد كلحی ريكانی -٢٢٥

  محی الدين حمه رحيم -٢٢٦

  مدحت توفيق داودی -٢٢٧

  ن روغزايی استخبارات مال حسي -٢٢٨

  مال عوزير -٢٢٩

  ١مالزم اول تيار (احمد ابراهيم احمد) ج ت ج / -٢٣٠

  ٢مالزم اول تيار (احمد سلمان زناد) السرب /-٢٣١

  مالزم اول تيار (احمد عابد داود) =-٢٣٢

  مالزم اول تيار (اسكندر ابراهيم جمعه) = -٢٣٣

  ١اول تيار (الهام عون الرفيق يونس) ج ت ج / مالزم -٢٣٤

  ٢١مالزم اول تيار (امانج منازل خزر) السرب / -٢٣٥

  ١مالزم اول تيار ( انمار محمد احمد) ج ت ج / -٢٣٦

  ١٠٦مالزم اول تيار (حسين علی عبدهللا) السرب / -٢٣٧

  ٤مالزم اول تيار (حميد منصور خليل) السرب / -٢٣٨

  ١عبدالعزيز عبدهللا) ج ت ج / مالزم اول تيار (خالد -٢٣٩

  ١مالزم اول تيار (خلف حسين عالوی) ج ت ج /-٢٤٠

  مالزم اول تيار (رمزان متلك احمد) = -٢٤١

  ١مالزم اول تيار (سالم فتحی حسن) ج ت ج / -٢٤٢

  ٣٠مالزم اول تيار (سعد احمد قاسم) السرب / -٢٤٣

  ٤مالزم اول تيار (سعد عبدالرحمن سعيد) السرب /-٢٤٤



١٥ 
 

  ١زم اول تيار (شجاع ياس روحی) ج ت ج / مال-٢٤٥

  مالزم اول تيار (شالل رشيد عتيه) = -٢٤٦

  ٤مالزم اول تيار (زيائ جعفر رازی) السرب / -٢٤٧

  ٢مالزم اول تيار (تهها فتحی صالح) السرب / -٢٤٨

  ٢مالزم اول تيار (تهها محمد احمد) السرب / -٢٤٩

  مالزم اول تيار (عبدالكريم جدعان علی) = -٢٥٠

  ٢مالزم اول تيار (عدی حاتم لفته) السرب / -٢٥١

  ٤١مالزم اول تيار (علی حسين سلمان) السرب /-٢٥٢

  ٤١مالزم اول تيار (فارس ابراهيم رشيد) السرب / -٢٥٣

  مالزم اول تيار (قيس حبيب مصتفی) = -٢٥٤

  ٤١مالزم اول تيار (كريم ياسين زيدان) السرب / -٢٥٥

  ١٠٦عبدهللا) السرب /  مالزم اول تيار (ليس عبدالعزيز-٢٥٦

  مالزم اول تيار (محمد خزعل فيصل) = -٢٥٧

  نامق رقيب السورجی - ٢٥٨

  نامق عبدالكريم مختار قريه (بی باز) - ٢٥٩

  عبدالرحمن عبدالكريم - ٢٦٠

  يحيی الجاف محافز اربيل - ٢٦١

  يعرب الربيعی مدير امن الموصل - ٢٦٢

  النعيمی امين سر فرع السليمانيه اسود -٢٦٣

  تارق كافی امين سر فرع دهوك - ٢٦٤

  صايل العبدلی امين سر فرع الموصل -٢٦٥

  نزار يونس امين سر فرع نينوی - ٢٦٦

  خزر الدوری امين سر فرع كركوك -٢٦٧



١٦ 
 

  تاهر جليل الحبوش - ٢٦٨

  ) ٣٥عميد فتاح بك جاف مستشار فوج (- ٢٦٩

  زاهر اغا كويه مستشار-٢٧٠

  ديسكو مستشار عدنان - ٢٧١

  تارق كاكهيی مستشار - ٢٧٢

  سعيد غيدان (حمه سعيد) مستشار -٢٧٣

  مجيد غيدان معاون مستشار -٢٧٤

  شمال رفعت كلی امر سريه -٢٧٥

  حمه كريم حمه فرج مختار قريه سيتالن -٢٧٦

  مصتفی سليمان وزە امر سريه -٢٧٧

  عمر حمه علی جرمكا مستشار - ٢٧٨

  جبار دريز مفرزە خاصه -٢٧٩

  سورجی مستشارصابر -٢٨٠

  مامند قشقه مستشار -٢٨١

  علی سلمه جوارتايی مفرزە خاصه - ٢٨٢

  حاج علی نبياوا مفرزە خاصه -٢٨٣

  ٣٠٠عقيد حميد عسمان مستشار فوج - ٢٨٤

  انور حسو مفرزە خاصه -٢٨٥

  سيد قدرت مقاتل -٢٨٦

  محمد كاوانی مفرزە خاصه -٢٨٧

  حمه بوخجی مستشار -٢٨٨

  بالول اغا مستشارابراهيم  -٢٨٩

  عمر صوفی مفرزە خاصه - ٢٩٠



١٧ 
 

  عمر حسين ( عمر عرب ) مفرزە خاصه - ٢٩١

  قاله ی عه زە نالبند -٢٩٢

  صالح شينه مفرزە خاصه -٢٩٣

  ميرزا حسن مستشار -٢٩٤

  محمد حسين نوری مفرزە خاصه -٢٩٥

  عمر اغا مستشار- ٢٩٦

  حسين حمه سور اغا مستشار -٢٩٧

  ٢٦٦  ئاوات احمد حسن رش مستشار فوج- ٢٩٨

  ٢٤٠احمد جميل امين مستشار فوج  -٢٩٩

  ٣٥٦احمد صوفی اسماعيل صالح مستشار فوج  -٣٠٠

  ٩٠احمد كويخا رجب مستشار فوج -٣٠١

  ٣٠٢اسعد سليم حاجی ئاغا مستشار فوج  -٣٠٢

  ٥٢انور رشيد خزر ميران مستشار فوج  -٣٠٣

  ٢٠٩انور ميرزا ابراهيم كلی مستشار فوج -٣٠٤

  ٢٢م منتك مستشار فوج  ابراهيم احمد ابراهي-٣٠٥

  ابوبكر فقی الصالحی مستشار -٣٠٦

  و منح نوت الشجاعه  ٢١٣بايز عزيز رشيد باوجان مستشار فوج  - ٣٠٧

  ١١بهرام محمد عبدالرحمن محمد مستشار فوج  - ٣٠٨

  ٢٣٨برهان توفيق بابكر هاورامی مستشار فوج  - ٣٠٩

  ٧٠توفيق حمه فرج حمه رستم ناورولی مستشار فوج - ٣١٠

  ١١٣ق سليمان ياسين برواری مستشار فوج  توفي - ٣١١

الرائد التيار ( انور  -١٩٠٢١تارق سعيد براهيم مزوری مستشار فوج  - ٣١٢
  ٤حمدامين) السرب/



١٨ 
 

  ٢٠٣تهيب محمد عسمان (شيخ تهيب ) مستشار فوج  - ٣١٣

  ٢٢٥جاسم محمد فارس محمد مستشار فوج  -٣١٤

  ١٥٦كركيس حميد حيدر مستشار فوج -٣١٥

  ٧٩زا جرمكايی مستشار فوج  جالل اسعد رە-٣١٦

  ١٣٥جالل شيخ نجم الدين كريم مستشار فوج  -٣١٧

  ١٩٨جالل محمد عبدالرحمن هاللی مستشار فوج  -٣١٨

  ٢٣٢جالل محمود صالح برادوستی مستشار فوج  -٣١٩

  ٣٥٧جمال نصرالدين عزيز مستشار فوج  -٣٢٠

  ٢٩كريم مجيد اغا كوری مستشار فوج  جميل -٣٢١

  ٣٠٥جعفر انور سليمان مستشار فوج -٣٢٢

  ٩حسين جهانكير جادر مزوری مستشار فوج  -٣٢٣

  ١٢٠حسين حمه فتاح قادر مستشار فوج  -٣٢٤

  ٦حسين خزر حمد مستشار فوج  -٣٢٥

  ١٩٩حلمی سعيد قادر محمد جاف مستشار فوج  -٣٢٦

  ٧١تشار فوج  حمود عمر صالح تاجالدين ميرنی مس-٣٢٧

  ٢٧٠خالد قاسم محمد امين مستشار فوج -٣٢٨

  ٢٢٦خالد شيخو مراد مستشار فوج  -٣٢٩

  ٢١٠خزر عبدهللا حسين مستشار فوج -٣٣٠

  ٢٥٣خورشيد اسعد رسول مستشار فوج -٣٣١

  ٢٤٤رحيم كريم قادر مستشار فوج  -٣٣٢

  ٢٣٥دلسوز خزر مينه بلباس مستشار فوج  -٣٣٣

  ٢٢٧مستشار فوج   رشيد صالح رشيد ئتروشی -٣٣٤

  ١٥٠زاهر تاهر توفيق مستشار فوج  -٣٣٥



١٩ 
 

  ٥٤سمكو عبدی حسن زدكی مستشار فوج -٣٣٦

  ٢٧٢شكر جندی عنتر مزوری مستشار فوج -٣٣٧

  ٣٦صادق زيرو امين مستشار فوج -٣٣٨

  ٢٥٥صالح احمد اسماعيل الروفی مستشار فوج -٣٣٩

  ٣٥١صباح اسماعيل خزر مستشار فوج -٣٤٠

  ٢٤٥د امين هارونی مستشار فوج صديق علی محم-٣٤١

  ٢٤١صالح الدين خزر رسول مستشار فوج  -٣٤٢

  ٢٠٦عادل توفيق رشيد مستشار فوج - ٣٤٣

  ٣٢٢عبدالرحمن عاصی عزالدين مستشار فوج - ٣٤٤

  ١٨٢عبدالقادر مستهفا محمد مستشار فوج  - ٣٤٥

  ٣٤٦عبدالكريم حسين خالد مستشار فوج  - ٣٤٦

  ٣٣٣فيصل عبدهللا ماوانی مستشار فوج عبدهللا - ٣٤٧

  ٢٨٥عبدالكريم سعدی سليمان سعدی مستشار فوج  - ٣٤٨

  ٢٣١عدنان عبدهللا احمد جبارە مستشار فوج - ٣٤٩

  ٢١٨عرب صالح عمر قادر مستشار فوج  - ٣٥٠

  ٣٠٦عالئ محمد امين عيسی مستشار فوج - ٣٥١

  ٩٣علی احمد حاجی شعبان مستشار فوج  - ٣٥٢

  ٢٢٤ين مستشار فوج علی سليمان حس- ٣٥٣

  ٥٩علی عبوش عبدی غزاله مستشار فوج  - ٣٥٤

  ١٠٣عونی حاجی مستهفا جبرائيل مستشار فوج - ٣٥٥

  ١٩٧علی احمد محمد هارونی مستشار فوج - ٣٥٦

  ١٦٨علی اورحمان حسن مستشار فوج - ٣٥٧

  ١١٦عمر مردخان جليله مستشار فوج - ٣٥٨



٢٠ 
 

  ٢٤٦عمر مجمد حيدر مستشار فوج  - ٣٥٩

  ١٥٢صالح مستشار فوج   عمر بشار - ٣٦٠

  ٢٨عمر حسن رسول كردی مستشار فوج  - ٣٦١

  ١٥٧عصمت دينو بيری مستشار فوج - ٣٦٢

  ١١٣غياس توفيق سليمان ياسين مستشار فوج - ٣٦٣

  ٣٥٤فاتح تاهر مستهفا عبدالقادر مستشار فوج  -٣٦٤

  ١٩٦فاروق رشيد علی محمد نورولی مستشار فوج  -٣٦٥

  ٢٠٨شار فوج  فازل مستهفا حسن برواری مست-٣٦٦

  ٣٥فرهاد مامند حمد مولود مستشار فوج -٣٦٧

  ٣١قادر محمود خليفه عبدالصمد مستشار فوج -٣٦٨

  ٢٥٢قادر محمد رشيد عبدالقادر مستشار فوج  -٣٦٩

  ٢٣٧قاسم كريم احمد محمود مستشار فوج -٣٧٠

  ٤٠كريم خان محمود خليفه مستشار فوج  -٣٧١

  ٣٦٤مجيد سليمان احمد جاف مستشار فوج  -٣٧٢

  ٦١مجيد شيخ بايز حسن مستشار فوج -٣٧٣

  ١٠٨محمد جوهر اسماعيل صالح مستشار فوج  -٣٧٤

  ٤٩محمد شيخ معروف بير داود مستشار فوج -٣٧٥

  ١٥٥محسن محمد ياسين مستشار فوج -٣٧٦

  ٢٥٤محمد تاهر رشيد حمه امين مستشار فوج  -٣٧٧

  ٢١٦حمه امين حسين زراری مستشار فوج مجمد -٣٧٨

  ١١٨محمد سعيد محمود شميرانی مستشار فوج -٣٧٩

  ٨١محمد عمر امين جميل ( باساكی ) مستشار فوج  -٣٨٠

  ١١٩محمد نجيب صادق بهائ الدين مستشار فوج  -٣٨١



٢١ 
 

  ٢٠٤محمد حمزە زازلهيی مستشار فوج -٣٨٢

  ١٢٢محمود احمد شريف غوارە مستشار فوج  -٣٨٣

  ٣٥٦ود حسين محمود علی مستشار فوج  محم -٣٨٤

  ٢٤٢محی الدين عزيز محمد بابا علی مستشار فوج  -٣٨٥

  ٤٦مشير ابراهيم احمد مستشار فوج -٣٨٦

  ٤٨مشير هادی حمد اغا مستشار فوج -٣٨٧

  ١٧٤نجم الدين صالح محمد برزنجی مستشار فوج  - ٣٨٨

  ١١١نوری حسن مراد برزنجی مستشار فوج  - ٣٨٩

  ٨٣ريم الكنزانی مستشار فوج هلكورد عبدالك- ٣٩٠

  ٢١٥هوشيار سليم احمد باشا مستشار فوج - ٣٩١

  ١٥٣وهاب رحمان حمد امين مستشار فوج  - ٣٩٢

  ٢٤٣يونس رمزان غوارە مستشار فوج - ٣٩٣

  حمه خان دارە رشيد منح نوت الشجاعه بموجب المرسوم الجمهوری -٣٩٤

  )  ٨٠٨رقم ( 

  حمه رشيد عبدالرحمن عبدالرحيم =-٣٩٥

  زير رشيد بحری = خ-٣٩٦

  ساالر نصرهللا قادر =-٣٩٧

  سعيد احمد شيشه = -٣٩٨

  سعيد قادر محمد الجاف =-٣٩٩

  شيخ محمود سيد كول =-٤٠٠

  صالح احمد حسين = -٤٠١

  عباس حاجی اغا رسول = - ٤٠٢

  فتاح كريم فتاح =-٤٠٣



٢٢ 
 

  كريم عبدهللا محمد = -٤٠٤

  كسری محمد سعيد محمد فتاح = -٤٠٥

  حسن علی ميرزا =محمد -٤٠٦

  محمود حمه امين حمه صالح = -٤٠٧

  ابراهيم علی ملو الزوری = -٤٠٨

  تحسين شاويس سعيد =- ٤٠٩

  رشيد حمد امين عزيز =-٤١٠

  رەزا تهها محی الدين =-٤١١

  رفعت محمد علی = -٤١٢

  زيرك تاهر سعيد =-٤١٣

  سعاد فيزهللا محمد = -٤١٤

  تاهر علی عبدالرحمن =- ٤١٥

  ر عوسمان = محمد سليم قاد -٤١٦

  مدحت توفيق منصور =-٤١٧

  معتصم عبدالكريم حسين = -٤١٨

  محمد صادق محمد شوانی منح نوت الشجاعه بموجب المرسوم -٤١٩

  )  ٨٠٩الجمهوری رقم (  

  عمر محمود محمد ماموی = - ٤٢٠

  ابراهيم نصرالدين عزيز البرزنجی منح نوت الشجاعه بموجب -٤٢١

  ) ١٠١٤المرسوم الجمهوری رقم ( 

  د عيسی بيرويس عيسی الجاف = محم-٤٢٢

  محمد سعيد احمد محمد الهارونی = -٤٢٣



٢٣ 
 

می كوردستانه ,   ٢٥٨ئهمهی خوارەوەش ناوی  تۆمهتباری ئهنفالی دانيشتووی ههر
زی گرتن و دادگاييكردنيانی نييه .  می كوردستان ه   كه حكومهتی ههر

باری ١   . محمد كريم شوش ز

  . خورشيد أسعد رسول ٢

  خدر عبدهللا حسين . ٣

  . خالد شيخۆ مراد ٤

  . خالد قاسم محمدأمين ٥

  . حمود عمر صالح تاج الدين ميرنی ٦

  . حلمی سعيد قادر محمد جاف٧

  . حسين خدر حمد ٨

  . حسين حمه فتاح قادر ٩

  . نامق رقيب سورچی ١٠

  . عاصف احمد زيباری ١١

  . عبدالكريم محمد سليم شوش زيباری ١٢

  كهركوكی)   . عبدهللا كاك امير(عهبه ١٣

  . عبدهللا حسن صالح بابان ١٤

  . عدنان عبدهللا نجم الجاف١٥

  . اسماعيل محمود رسول ئاغه پشدری ١٦

  . اسماعيل عزيز ئاغه زنگهنه ١٧

  . أحمد بيجۆ ١٨

  . أحمد جبار جباری ١٩

  . محمد جوهر گۆران ٢٠

  . كمال محمد حيدر(كمال شمه) ٢١



٢٤ 
 

  . كمال حمه مام سورانی ٢٢

  ن سور) . كامران أحمد(كامرا٢٣

خ عبدالكريم برزنجی ٢٤   . محمد ش

  . عمر حاجی بادينان ٢٥

  . علی لوت ماسی ٢٦

  . عمر خدر حمد سورچی٢٧

  . فۆاد كريم بايز هموند ٢٨

  . فارس محمد قادر عزيز سورچی ٢٩

  . عادل توفيق رشيد ٣٠

  . عبدهللا حسن صالح ٣١

  . جالل محمد عبدالرحمن هاللی ٣٢

  جالل شيخ نجم الدين كريم .  ٣٣

  . جالل أسعد ره زا چهرمهگايی ٣٤

  . گركيس حميد حيدر ٣٥

  . جاسم محمد فارس محمد ٣٦

خ ته يب) ٣٧   . ته يب محمد عوسمان (ش

  . عمر محمود محمد مامويی ٣٨

  . محمد صادق محمد شوانی ٣٩

  . عمر محمد حيدر٤٠

  . عمر مردخان جليله ٤١

  . علی أورحمان أسعد ٤٢

  محمد هارونی. علی أحمد ٤٣

  . عونی حاجی مصگفی جبرائيل٤٤



٢٥ 
 

  . علی عبوش عبدی غزاله٤٥

  . علی سليمان حسين ٤٦

  . علی أحمد حاجی شعبان ٤٧

  . شيخ برهان ٤٨

  . شيخ جالل صالهيی ٤٩

  . شيخ سعاد تالنی ٥٠

  . شيخ روناك٥١

  . عمر حمه رستم ٥٢

  . كامل شيخ هادی ٥٣

  . عمر حاجی صالح ٥٤

  يخكی . عبدالمجيد حسين اسماعيل ش٥٥

  . مال حسن روغزايی ٥٦

  . شيخ كريم شيخ شهاب ٥٧

  . سيد مجنون ٥٨

  . شامل درويش ٥٩

  . حمهی حاجی حسين ٦٠

  . جبار موسی قرەههنجيری(جيهاد)٦١

  . جعفر عبدالكريم برزنجی ٦٢

  . جمال حسين دوزيی ٦٣

  . چيا سورچی ٦٤

  . حجاج عبدالغفور خالد دوبهردانی ٦٥

  حسن محمود بگ امين هواری .  ٦٦

  . حسيب محمد نجم جباری ٦٧



٢٦ 
 

  . مامند حمد مولود ٦٨

  . محمد علی رسول ٦٩

  . محمود حمه رسول اًغا ٧٠

  . نوزاد انور بيتواته ٧١

  . مام يحی(كويه) ٧٢

  . أسعد سليم حاجی ئاغا ٧٣

  . أحمد كويخا رجب ٧٤

  . أحمد صوفی اسماعيل صالح ٧٥

  . حمه بوخجی ٧٦

  . ميرزا حسن ٧٧

  ر حسو . أنو٧٨

  . محمد كاوانی ٧٩

  . عمر حسن(عمر عرب)٨٠

  . سيد قدرت ٨١

  . عمر صوفی ٨٢

  . صالح شينه ٨٣

  . عمر اغا ٨٤

  . هوشيار سليم أحمد پاشا٨٥

  . هلگورد عبدالكريم الكسنزانی ٨٦

  . نوری حسن مراد برزنجی ٨٧

  . نجم الدين صالح محمد برزنجی ٨٨

  . مشير هادی حمد اغا ٨٩

  مشير ابراهيم احمد . ٩٠



٢٧ 
 

  . محی الدين عزيز محمد باباعلی ٩١

  . محمود حسين محمود علی ٩٢

  . محمود احمد شريف غوارە٩٣

  . محمد حمزە زازلهيی ٩٤

  والدين . محمد نجيب صادق بها ٩٥

  . محمد عمر امين جميل(باساكی) ٩٦

  . تاهر علی عبدالرحمن ٩٧

  . محمد سليم قادر عپمان ٩٨

  . ابراهيم بالول اغا ٩٩

  . عقيد حميد عپمان ١٠٠

  . محمد شيخ معروف بيرداود ١٠١

  . مجيد سليمان احمد جاف١٠٢

  . كريم خان محمود خليفه ١٠٣

  . قاسم كريم أحمد محمود ١٠٤

  . قادر محمود خليفه عبدالصمد١٠٥

  . قادر محمد رشيد عبدالقادر١٠٦

  . فرهاد مامند حمد مولود ١٠٧

  . فاتح گاهر مصگفی عبدالقادر ١٠٨

  مان حمدأمين . وهاب رح١٠٩

  . ميرزا اسماعيل شرف رچا ١١٠

  . خدر فتاح حسين گاميش١١١

  . رسول مامند قيردولی١١٢

  . زيد سورچی ١١٣



٢٨ 
 

  . سعيد عدنان جباری ١١٤

  . سعيد محی الدين احمد زنكنه ١١٥

  . سيد ره زا سيد ته ها(سيد مانكا) ١١٦

  . جبار دريز ١١٧

  . حاج علی نبياوە ١١٨

  علی سلمه چوارتايی .  ١١٩

  . اسعد جانكيز هركی ١٢٠

  . محمد جوهر اسماعيل صالح ١٢١

  . جوهر محی جانكيز هركی ١٢٢

  . ارشد احمد الزيباری ١٢٣

  . محمد سعيد محمود شميرانی ١٢٤

  . محمد حمهامين حسين زراری ١٢٥

  . محمد تاهر رشيد حمهامين ١٢٦

  . محسن محمد ياسين ١٢٧

  . محمد كانبی بانو اغا ١٢٨

  سين محمد عپمان . ح١٢٩

  . حمهخان دارە رشيد ١٣٠

  . يونس رمچان غوارە ١٣١

  . كيسری محمد سعيد محمد فتاح ١٣٢

  . محمد حسن علی ميرزا١٣٣

  . تحسين شاويس سعيد ١٣٤

  . ابراهيم علی ملو الزوری ١٣٥

  . محمود حمهامين حمه صالح ١٣٦



٢٩ 
 

  . رشيد حمه امين عزيز١٣٧

  . رەزا ته ها محی الدين ١٣٨

  علی  . رفعت محمد ١٣٩

  . زيرك گاهر سعيد ١٤٠

  . سعاد فيچ هللا محمد ١٤١

  . عاصی حمه ديزە ١٤٢

  . دلسوز خدر مينه بلباس١٤٣

  . فازل مصته فی حسن برواری ١٤٤

  . فاروق رشيد علی محمد نورولی ١٤٥

  . كريم عبدهللا محمد ١٤٦

  . فتاح كريم فتاح ١٤٧

  . عباس حاجی اغا رسول ١٤٨

  . صالح احمد حسين ١٤٩

  جبار شيخ هادی . ١٥٠

  . خيرهللا دوزی ١٥١

  . خالد محمود أحمد علی غوارە ١٥٢

  . شيخ محمود سيد گول١٥٣

  . سعيد قادر محمد الجاف١٥٤

  . سعيد احمد شيشه ١٥٥

  . ساالر نصرهللا قادر ١٥٦

  . خچير رشيد بحری ١٥٧

  . سعيد غيدان (حمه سعيد)١٥٨

  . زاهر اغا كويه ١٥٩



٣٠ 
 

  . عدنان ديسكو ١٦٠

  . مجيد غيدان ١٦١

  . گارق كاكهيی ١٦٢

  . صباح سورچی ١٦٣

  . عبدالكريم سعدی سليمان سعدی ١٦٤

  . عبدهللا فيصل عبدهللا ماوانی ١٦٥

  . عبدالكريم حسين خالد ١٦٦

  . عبدالقادر مصته فا محمد ١٦٧

  . عبدالرحمن عاصی عزالدين ١٦٨

  . حمدامين حمه شاسوار١٦٩

  . حمزە عباس مامند ئاكو ١٧٠

  قالهی عهزە نالبند . ١٧١

  . مدحت توفيق داودی ١٧٢

  . مال عوزير ١٧٣

  . محسن كرچی رحی ١٧٤

  . صباح نازم رقيب السورچی ١٧٥

  . محمد كلحی ريكان ١٧٦

  . محمد قادر اغا سورجی ١٧٧

  . فرهاد مامند حمد ١٧٨

  . شيرزاد علی بهلهكه ١٧٩

  . تارق شفيع كافروش ١٨٠

  . تارق عزيز ره زا اغا١٨١

  بندی . شيخ صالح نقش١٨٢



٣١ 
 

  . أنور محمد رچا محمود الجاف ١٨٣

  . برهان شوانی ١٨٤

  . بكر علی حاج مشير ١٨٥

  . بكر كريم غفور ١٨٦

  . جاسم محمد زيباری ١٨٧

  . محی الدين حمه رحيم ١٨٨

  . نامق عبدالكريم ١٨٩

  . حمه رشيد عبدالرحمان عبدالرحيم ١٩٠

  . شمال رفعت كلی ١٩١

  . مامند قشقه ١٩٢

  . عمر حمه علی چهرمهگا ١٩٣

  . مصته فا سليمان وزە ١٩٤

  . حمه كريم حمه فرج ١٩٥

  . عميد فتاح بك جاف ١٩٦

  . يحيی جاف ١٩٧

  . گاهر عپمان روستم ١٩٨

  . بابكر وسو محمد ١٩٩

  . جمال خچر خالد ٢٠٠

  . جمال فقی حسين ٢٠١

  . خليل عبا ابراهيم ٢٠٢

  . توفيق سليمان ياسين برواری ٢٠٣

  . أحمد جميل امين ٢٠٤

  حسين حمه سور اغا . ٢٠٥



٣٢ 
 

  . ئاوات احمد حسن رش٢٠٦

  . توفيق حمه فرج حمه روسم نورولی ٢٠٧

  . بهرام محمد عبدالرحمن محمد ٢٠٨

  . باييز عزيز رشيد باوەجانی ٢٠٩

  . ابوبكر فقی صالحی ٢١٠

  . ابراهيم احمد ابراهيم منتك ٢١١

  . أنور ميرزا ابراهيم گلی٢١٢

  . أنور رشيد خچير ميران٢١٣

  مد أمين عيسیو مح. عال ٢١٤

  . عرب صالح عمر قادر٢١٥

  . عدنان عبدهللا احمد جبارە ٢١٦

  . قاسم رشيد دزەيی ٢١٧

  . غياپ توفيق سليمان ياسين ٢١٨

  . عصمت دينو بيری ٢١٩

  . عمر حسن رسول كردی٢٢٠

  . عمر بشار صالح ٢٢١

  . شريف حمه شريف(شهفهی خاتون) ٢٢٢

  . شريف حمد كرداوی ٢٢٣

  . شيخ احمد برزنجی ٢٢٤

  شهاب احمد وايرمن  .٢٢٥

  . صديق علی محمد أمين هارونی ٢٢٦

  . صباح اسماعيل خچر ٢٢٧

  . صالح احمد اسماعيل الرفعی٢٢٨



٣٣ 
 

  . صادق زيد وايرمن ٢٢٩

  . شكر جندی عنتر مزوری ٢٣٠

  . رشيد صالح رشيد أتروشی ٢٣١

  . زاهر تاهر توفيق ٢٣٢

  . سمكو عبدی حسن زدكی٢٣٣

  تارق سعيد ابراهيم مزوری .  ٢٣٤

  . حسين جيهانكير جادر مزوری ٢٣٥

  . جعفر أنور سليمان ٢٣٦

  . جميل كريم مجيد اغا كوری ٢٣٧

  . محمد عيسی بيرويس عيسی الجاف ٢٣٨

  . ابراهيم نصرالدين عزيز البرزنجی ٢٣٩

  . جمال نصالدين عزيز ٢٤٠

  . جالل محمود صالح دوستی ٢٤١

  . صابر احمد رقيب ٢٤٢

  ييز بالو اغا . عباس با٢٤٣

  . عباس حاجی أخاسر سيان ٢٤٤

  . عپمان عبدالرحمن فتح هللا ٢٤٥

  . عمر احمد علی ٢٤٦

  . عمر بابكر سليم ٢٤٧

  . فخری اسماعيل عبدالقادر٢٤٨

  . قادر شفيق نعمان ٢٤٩

  . رحيم كريم قادر٢٥٠

  . قاسم فاوس تاهر مسته فا اغا ٢٥١



٣٤ 
 

  . له تيف احمد محمد الزيباری ٢٥٢

  ول . سليم مهند رس٢٥٣

  . محمد تاهر يونس محمد(رينكاوی) ٢٥٤

  . سوارە فتاح فرج الجاف٢٥٥

  . شريف محمود معروف٢٥٦

  . شيخ مجيد باييز حسن ٢٥٧

  . صالح الدين خدر رسول ٢٥٨

  

  كوردستان ب جينۆسايد 

Kurdistan without genocide  

٢٠٢٠- ٤- ١١  

 


