
٢٢- اسـعد مـحمـد خالد (بَروژ): اعـتقله الـنظام البعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ واليزال
مجهول اLصير.

٢٣- اسعد خوشوي عوديش (مزوري): توفي بإيران في ١٩٧٧.
٢٤- أسعد رشو مال من مواليد ١٩٣٢ (شيرواني).

٢٥- اسعد سليمان قادر (مزوري): استشهد في صيف ١٩٦١.
٢٦- اسكندر عبدالسالم (دوسكي العليا): توفي في اإلحتاد السوڤييتي.

٢٧- اسـماعـيل مـال احـمد علي (بَـروژ): اعتـقله النظام البـعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
واليزال مجهول اLصير.

٢٨- اسماعيل مال أحيا محمد (شيرواني).
٢٩- اسـمـاعـيل شـيـخـومـر اسـمـاعـيل من مـواليـد ١٩٢٩ (مـزوري): اعـتـقله النظام

البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ واليزال مجهول اLصير.
٣٠- اسماعيل عبدالله هميرة (مزوري): توفي في ١٩٨٥.

٣١- سيد اسماعيل سيد غفور (نزاري): توفي في زيوه.
٣٢- اسـماعـيل طه علي (بَروژ): اعـتقله النظـام البعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ واليزال

مجهول اLصير.
٣٣- اسماعيل احمد محمد (بَروژ): متوفى.

٣٤- آغا علي ميرخان (نزاري): توفي في ١٩٧٣.
٣٥- آڤدل مصطفى عمر من مواليد ١٩٢٧ (ميرگَسور).

٣٦- آڤدل حاجي ميكائيل (مزوري): توفي باالحتاد السوڤييتي.
٣٧- آل علي آل (بَروژ): اعتـقله النظام البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ واليزال مـجهول

اLصير.
٣٨- آلي شيخومَر (شيرواني): متوفى.

٣٩- ألياس أوسمان حاجي (بَروژ).
٤٠- أومر حدو عمر (شيرواني): توفي في ١٩٩٥.

٤١- إينو شكر علي (تويي): توفي باالحتاد السوڤييتي.
٤٢- بابكر شيخ ياسz (شيرواني).

٤٣- بابكر محمد زبير (بَروژ).
٤٤- بادين قادر بادين (مزوري): توفي في صيف ١٩٦٣.
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١- ابراهيم مال جالل (شكاك): اعتقله النظام البعثي واليزال مجهول اLصير.
٢- ابراهيم حسن (دولومَري): استشهد في بداية ثورة أيلول عام ١٩٦١.

٢- ابراهيم حسz أحمد (دولومَري): استشهد في معركة باعَدري في ربيع ١٩٦٣.
٤- ابراهيم شيخو ابراهيم (شيرواني): توفي في ١٩٨٢.

٥- ابراهيم قرطاس أحمد (نزاري): توفي في ١٩٧٤.
٦- ابراهيم ميرالي (شيرواني): متوفى.

٧- ابراهيم خوشوي رشـيد [ناڤخوش] (مزوري): اعتـقله النظام البعثي في ٣١ .وز
١٩٨٣ واليزال مجهول اLصير.

٨- ابراهيم شيخو مفردي (شيرواني): توفي في ١٩٨٦.
٩- احمد برندار چيـچو (مزوري): اعتقله النظـام البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ واليزال

مجهول اLصير.
١٠- احمد علي سابالغي (سابالغ): متوفى.

١١- احمد بيداوي (مزوري): توفي في االحتاد السوڤييتي.
١٢- احمد حدو احمد (شيرواني): متوفى.

١٣- احمد حسن لشكري (شيرواني).
١٤- احمد جسيم احمد - من مواليد ١٩٢٩ (مزوري).

١٥- احمد طه يونس (نزاري): اعتقله النظام البعثي واليزال مجهول اLصير.
١٦- احمد علي محمود (مزوري).

١٧- احمد علي جَم (مزوري).
١٨- احمد محمد سوت (بَروژ): توفي في ١٩٨٤.

١٩- احمد ميرو عنتر (دوسكي العليا): يعيش في زاويته.
٢٠- احمد هوار سليم (شيرواني): توفي في ١٩٧٢.

٢١- احمد يوسف عبدالرحمن (نزاري).
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٦٦- جـمـيل عــبـدالله حـسن (مـزوري): اعــتـقله النظام البــعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
واليزال مجهول اLصير.

.١٩٦٣ zمحمد (مزوري): استشهد في معركة جبل مت z٦٧- جوهر حس
٦٨- چتو محمد عبدالكر� (مزوري): اعتقله النظام البعثي واليزال مجهول اLصير.

٦٩- چيچ حتم شمدين- من مواليد ١٩١٠ (مزوري): توفي في ١٩٨٨.
٧٠- چيچو احمد حاد (شيرواني): متوفى.

٧١- حاجي آلي جبرائيل (شيرواني): توفي في ١٩٨١.
٧٢- حاجي شيخمير وسمان (شيرواني).

٧٣- حـاجي عـيـسى گـوران مـيـروزي- من مـواليـد ١٩١٤ (مـزوري): اسـتـشـهـد في
برواري باال.

٧٤- حاجي ملو چاوشz (شيرواني).
٧٥- حــاچك مــحــمــد حــاچك- من مــواليــد ١٩٣٠ (شــيــرواني): توفـي في ٣ أيار

.١٩٩٩
٧٦- حادي حسكو كك (شيرواني): استشهد في ٦ أيار ١٩٦٦.

٧٧- حالي احمد علي خيشكلي (دولومَري): استشهد بأربيل في ١٩٦٥.
٧٨- حالي احمد حالي (شيرواني): متوفى.

٧٩- حالي آغا تاج الدين- من مواليد ١٩٢٧ (شيرواني): متوفى.
٨٠- حالي باپير محمد (شيرواني): متوفى.

٨١- حالي محمد قادر خالني (دولومري): استشهد برواندز في ١٩٩٥.
٨٢- حالي � حدو (شيرواني): اعتقله النظام البعثيواليزال مجهول اLصير.

٨٣- حجي احمد عمر (بَروژ): شهيد.
٨٤- حجي احمد ماشو (شيالدزي): متوفى.
٨٥- حجي ابوبكر شيخ (مزوري): متوفى.

٨٦- حجي حيدر سليمان (مزوري): متوفى.
٨٧- حــجي عـــزيز مــيــرزا (مـــزوري): توفي بقــريـة (دري) في الطريـق الى االحتــاد

السوڤييتي.
٨٨- حجي عمر عبدالله (گردي): شهيد.

٨٩- حـجي مال علي سليـمـان (مزوري): اعـتقله النـظام البعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣

٤٥- بدرو لشكري حسz (شيرواني).
٤٦- بهجت عبداخلالق- من مواليد ١٩١٧ (عقره): متوفى.

٤٧- بيجان جندي علي - ١٩٢٦-١٩٨٠ (شكاك): استشهد.
٤٨- پيرو چيچو عزيز- من مواليد ١٩٢٢ (مزوري).

٤٩- پيرو حمـو ابراهيم- من مواليد ١٩٢٧ (گردي): اعتـقله النظام البعثي واليزال
مجهول اLصير.

٥٠- پيرو يوسف هروري (برواري): متوفى.
٥١- تاژدين آغا تاژدين (شيرواني).

٥٢- تاژدين مال حسن تاژدين (شيرواني).
٥٣- توفـيـق خـواجـه مــيـر پيــر- من مـواليــد ١٩٢٢ (مـزوري): لم يعــد من االحتـاد

السوڤييتي حتى الثمانينات. توفي في ٢٤ .وز ١٩٩٩.
٥٤- تيلو باقي مـحمـد [زورگـڤان] (شـيرواني): اعـتقله الـنظام البعـثي في ٣١ .وز

١٩٨٣ واليزال مجهول اLصير.
٥٥- تيلي عــبـدالكر� ابـراهيم (گـردي): اســتـشـهــد في ١٩٤٧ بقـريـة (زيت) على

احلدود العراقية التركية.
٥٦- تيمز عرب قطران (مزوري).

٥٧- .ر مصطفى حسن (بناڤ): شهيد.
٥٨- تيمور موسى جعفر (شكاك).

٥٩- جادر جانگير جادر (مزوري): توفي باالحتاد السوڤييتي في ١٩٥٣.
٦٠- جــادر عــزيز (مـــزوري): اعــتــقله النـظام البــعــثي فـي ٣١ .وز ١٩٨٣ واليزال

مجهول اLصير.
٦١- جوهر محمد علي- من مواليد ١٩٢٠ (تيلي): توفي في ١٩٨٨.

٦٢- جبرائيل يحيى (دوسكي العليا): متوفى.
٦٣- جَم علي جَم (مـزوري): مـتـوفى (عـاد الى كـردستـان قـبل الوصـول الى االحتـاد

السوڤييتي).
٦٤- جـمـعة مـصطفى يوسف (مـزوري): اعـتـقله النظام البـعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣

واليزال مجهول اLصير.
.١٩٦٣ z٦٥- جميل توفيق [سور] (بامرني): استشهد في معركة جبل مت

411412



١١٤- حـسـو فق احـمـد (شـيـرواني): مـتـوفى. عـاد من االحتـاد السـوڤـيـيـتي ليـعـود
ويستقر هناك ثانية.

١١٥- حسو محمد ككشار- من مواليد ١٩١٦ (ميرگَسور).
١١٦- حميد خسروي (من كردستان ايران): يقطن جنوب العراق.

١١٧- حسو مال تيمز (شيرواني): متوفى.
١١٨- حسو ميرخان أحمد (دولومَري): توفي في ١٩٩٧/١١/٢٣.

١١٩- حسـو ميـرخان غـزالي- من مواليـد ١٩٣٢ (شيـرواني): استـشهـد بقنديل في
.١٩٨٣

١٢٠- حسz ملكو محمد (شيرواني): متوفى.
١٢١- حمو سليمان رشيد (مزوري): شهيد.
١٢٢- حسz احمد طاهر (شيرواني): شهيد.

١٢٣- حسz بكر بگ حالي (باپشتي): متوفى.
١٢٤- حسz جـرجيس سعيـد- من مواليد ١٩٢٥ (مـزوري): توفي ببرواري باال في

.١٩٦٧
١٢٥- حسz خال مال ابراهيم (شيرواني): توفي في ١٩٨١.

١٢٦- حسz رشيد شمدين (مزوري).
١٢٧- حسz سليمان مال (بَروژ): اعتقله النظام البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ واليزال

مجهول اLصير.
١٢٨- حسz ابراهيم صالح (داويتكة): شهيد.

١٢٩- حسz مـحمـد چيچـو (شيـرواني): اعتـقله النظام البعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
واليزال مجهول اLصير.

١٣٠- حسz مال طه (بيدارون): متوفى.
١٣١- حسz علي هورَماري (بَروژ): توفي بإيران في ١٩٨٣.

١٣٢- حسz فق خانو (شيرواني): استشهد في ١٩٨٣.
١٣٣- حسz محمد حسz- من مواليد ١٩١٠ (گردي): متوفى.

١٣٤- حسz محمد سليم (مزوري): اعتقله النظام البعثي واليزال مجهول اLصير.
١٣٥- حسz مير شكر (مزوري): توفي في ١٩٦٩.

١٣٦- حكيم عمر مال شني (بَروژ): توفي بإيران.

واليزال مجهول اLصير.
٩٠- حجي احمد حجي لڤروك (باني): شهيد.

٩١- حدو احمد حدو (شيرواني).
٩٢- حدو حسن احمد (شيرواني): توفي باالحتاد السوڤييتي في ١٩٥٤.

٩٣- حـدو فـتـاح مـيـرحـمـد (شـيروانـي):استـشـهـد في بدايـات ثورة أيلول في صـيف
.١٩٦١

٩٤- حدو قادر قادر (باوي): متوفى.
٩٥- حدو حـمد پريا (شـيرواني): اعتـقله النظام البعـثي في ٢٣ .وز ١٩٨٣ واليزال

مجهول اLصير.
٩٦- حسكو ابراهيم عبدالله- من مواليد ١٩٣٢ (شيرواني).

٩٧- حسكو چيچو عبدالله (بَروژ): توفي باالحتاد السوڤييتي في ١٩٥١.
٩٨- حسكو ميرو (شيرواني): استشهد في صيف ١٩٦١.

٩٩- حسن احمد خا�ير (شيرواني): متوفى.
١٠٠- حسن احمد ناز (دولومَري): توفي في ١٩٧٣.

١٠١- حسن خال همزة مال (ميرگَسور): توفي في ١١ .وز ١٩٩٨.
١٠٢- حسن سليمان مال (شيرواني): اعتقله النظام البعثي واليزال مجهول اLصير.

١٠٣- حسن سمايل (شيرواني): متوفى. لم يعد من االحتاد السوڤييتي.
١٠٤- حسن سوار عمر (شيرواني): متوفى.

١٠٥- حسن شمدين حا�- من مواليد ١٩٢٠ (مزوري): توفي باالحتاد السوڤييتي
في ١٩٥٦.

١٠٦- حسن عبدالله احمد (مزوري): توفي في ايران.
١٠٧- حسن علي حسن (شيرواني).

١٠٨- حسن محمد (گردي): توفي في ١٩٧٣.
١٠٩- حسن مال محمد تاج الدين (ميرگَسور).

١١٠- حسن مصطفى وسمان (شيرواني): متوفى.
١١١- حسن مال حسن (شيرواني): متوفى.

١١٢- حسن مال يحيى حسن (مزوري).
١١٣- حسو صالح نادر (مزوري): شهيد.
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واليزال مجهول اLصير.
١٦٣- داود يوحنا الوكو (آشوري من أورميه): توفي بكَرَج.

١٦٤- درويش عمر عزيز (مزوري): توفي بإيران.

١٦٥- درويش ككو قرطاس (شيرواني): متوفى.
١٦٦- درويش ميرو محمد امz (شيرواني).

١٦٧- رحمان محمود سور (درگله).
١٦٨- رشيد كر� سليمان (مزوري): توفي في ١٩٧٦/١٠/١.

١٦٩- رشيد باقي محمد (شيرواني): متوفى
١٧٠- رشيد حمو حاجي (مزوري).

١٧١- رشيد رسويل قرطاس- من مواليد ١٩٣٥ (شيرواني).
١٧٢- رشيد عزيز رشيد (زيباري): شهيد.

١٧٣- رشيد عزيز (مزوري): عاد قبل بلوغ االحتاد السوڤييتي.
١٧٤- رشيد نبي عبدالرحمن (مزوري): متوفى.

١٧٥- رشيد مير ابراهيم (گردي): متوفى.
١٧٦- رضا ورمَيي (من أورميه): متوفى.

١٧٧- رمضان حاجي عمر (مزوري): متوفى.
١٧٨- ريحانه شليمون خنانو (آشوري): توفي بديانا في ١٩٩٣.

١٧٩- زبير فقو حسن (نزاري): استشهد في معركة مريبا عام ١٩٦٣.
١٨٠- زرار سليمان بگ سليمان (بالَك).

١٨١- ذياب در (بَروژ): توفي في ١٩٧٦ بجنوب العراق.
١٨٢- ذياب ذياب علي (بَروژ): متوفى.

١٨٣- زيرو عزيز (مزوري): متوفى (عاد قبل بلوغ االحتاد السوڤييتي).
١٨٤- ساكو علي محمد (شيرواني): متوفى.

١٨٥- سدو قادر (گردي): توفي في ٦ .وز ٢٠٠٠.
١٨٦- سعدي قاسم شz (مزوري): توفي في ١٩٩٣.

١٨٧- ســعـيــد احـمــد نادر- من مــواليــد ١٩٣٠ (شـيــرواني): توفـي في ٥ شـبــاط
.١٩٩٩

١٨٨- سعيد بيبكر شيخ (مزوري): شهيد.

١٣٧- حكيم ياسz طه- من مواليد ١٨٨٩ (مزوري): متوفى.
١٣٨- حم احمد حم [حَمي سينَمي] (مزوري): متوفى.
١٣٩- حَمَدين عبدالله (دولومَري): توفي في ١٩٦١.

١٤٠- حمو احمد رش (نزاري): توفي بإيران.
١٤١- خانو جوج خان (شيرواني).

١٤٢- خالد محمد زبير (بَروژ): توفي في ١٩٧٣.
١٤٣- خالد مال علي (شيرواني): متوفى.

١٤٤- خدر خانو شيخومر (شيرواني).
١٤٥- خدر حسن عباس (بالَك): شهيد.

١٤٦- خدر رمضان رمو (سليڤانا): متوفى.
١٤٧- خدر عيسى عمر (دولومَري).

١٤٨- خدر مال وسمان سليمان- من مواليد ١٩٢٣ (شيرواني).
١٤٩- خليل ابراهيم عثمان (مزوري): متوفى.

١٥٠- خليل شيخو مح (مزوري): توفي في ١٩٦٣.
١٥١- خليل علي سليمان (مزوري): اعتقله النظام البعثي واليزال مجهول اLصير.
١٥٢- خـمـو شمـدين بابزدين (مـزوري): اعـتـقله النظام البـعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣

واليزال مجهول اLصير.
١٥٣- خواجه حاجي مولود (گردي): متوفى.

١٥٤- خديده حسن خان بگزاده- من مواليد ١٩٢٥ (مزوري): توفي بأربيل.
١٥٥- خواستي سنجو خواستي (مزوري): عاد قبل بلوغ االحتاد السوڤييتي.

١٥٦- خورشيد تيلي (مزوري): شهيد.
١٥٧- خورشيد نبو (دوسكي): توفي باالحتاد السوڤييتي في ١٩٤٩.

١٥٨- خورشيد يوسف سليمان- ١٩٢٩-١٩٨٧ (مزوري): شهيد.
١٥٩- خـوشڤي صـوفي مـحـمد (شـيـرواني): اعتـقله النظام البـعـثي واليزال مـجهـول

اLصير.
١٦٠- خوشڤي محمد حسن (شيرواني): استشهد في ١٩٦٣.

١٦١- خوشڤي مال محمد (شيرواني).
١٦٢- داويد علـي جــمـيـل (مــزوري): اعـتــقـله النظام الـبـعــثـي في ٣١ .وز ١٩٨٣
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٢١٣- سليمان عمر عبدالله (دولومَري): استشهد في معركة لوالن ١٩٥٩.
٢١٤- سليمان فقو حسن (نزاري): توفي في ٣٠ أيلول ١٩٩٩.

٢١٥- سليمان الج حسz (مزوري): استشهد في ١٩٦٣.
٢١٦- سليمان ميرخان عارب (شيرواني).

٢١٧- سليمان ميرخان احمد (دولومَري): استشهد في معركة باعدري ١٩٦٣.
٢١٨- سيامند عزيز عارس (ميرگَسور): استشهد في ١٩٦٦.
٢١٩- سيد سالم سيد حميد (من أربيل): توفي في ١٩٧٥.

٢٢٠- ســيـد فــقي عـمــر (شــيـرواني): اعــتـقـله النظام البــعــثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
واليزال مجهول اLصير.

٢٢١- سيد عزيز عبدالله (من أورميه):
٢٢٢- سيد محمد امz سيد (بَروژ): توفي في ١٩٨٢.
٢٢٣- سz علي (نزاري): توفي باالحتاد السوڤييتي.

٢٢٤- سz حسن تاج الدين (شيرواني): توفي بإيران في ١٩٨١.
٢٢٥- شاكر بگ أوغز بگ (نزاري).

٢٢٦- شاهz ابراهيم شاهz- من مواليد ١٩٢٩ (شيـرواني): اعتقله النظام البعثي
في ٣١ .وز ١٩٨٣ واليزال مجهول اLصير.

٢٢٧- شاهz علي (گردي):
٢٢٨- شرف مال سالم (دوسكي العليا): توفي في ١٩٧١.

٢٢٩- شريف قرطاس مال (شيرواني).
٢٣٠- شريف لشكري حسz (شيرواني): توفي في ١٩٦٧.

٢٣١- شـفــيق مــال عـبــدالله قـاسـم- من مـواليــد ١٩٢٠ (مـزوري): اعــتـقلـه النظام
البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ واليزال مجهول اLصير.

٢٣٢- شكر داويد عبدي (مزوري): متوفى.
٢٣٣- شكر محمد احمد (مزوري): توفي في ١٩٧٣.

٢٣٤- شيخ يزدين محمد نبي (مزوري): توفي في ليلة ٢٤-٢٥ نيسان ١٩٩٩.
٢٣٥- شيخ بابوك قرطاس (ميرگَسور).

٢٣٦- شيخو عمر آغا (بالَك).
٢٣٧- شيخو زبير عبدالله (بَروژ).

١٨٩- سعيد عبدالكر� (گردي): توفي في ١ حزيران ١٩٩٨.
١٩٠- سعيد مال عبدالله قاسم (مزوري): اعتقله النظام البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣

واليزال مجهول اLصير.
١٩١- سعيد عبدالوهاب شيخومر (مزوري): توفي في ١٨ حزيران ٢٠٠١.

١٩٢- سـعـيــد عـمـر جـمــيل (مـزوري): اعـتـقـله النظام البـعــثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
واليزال مجهول اLصير.

١٩٣- سعيد مال عمر سعيد (شيرواني): توفي في ١٩٨١.
١٩٤- سعيد ولي بگ سعيد (شيرواني).

١٩٥- سليم حسz مراد- من مواليد ١٩٢١ (مزوري): توفي في ٢٨ آذار ١٩٨٨.
١٩٦- سليم خان مرعان أومر (شيرواني): شهيد.

١٩٧- سليم رشيد شمدين (مزوري): متوفى.
١٩٨- سليم رشيد سالم- من مواليد ١٩٢٢ (مزوري).

١٩٩- سليم زبيــر مـال (بروژ): اسـتـشـهـد في مـؤامـرة ٢٩ أيلـول ١٩٧١ على حـيـاة
البارزاني.

٢٠٠- سليم شيخومر (شيرواني): متوفى.
٢٠١- سليم ســعـيــد فق عـبــدالرحــمن (بَروژ): اعـتــقله النظام الـبـعــثي في ٣١ .وز

١٩٨٣ واليزال مجهول اLصير.
٢٠٢- سليم عزيز (شيرواني).

٢٠٣- سليم عيسى ياسz (مزوري): متوفى.
٢٠٤- سليمان بگ بكر بگ (بالَك): توفي في ١٩٧٤.

٢٠٥- سليمان حدو شينو (شيرواني).
٢٠٦- سليمان حكيم ياسz (مزوري).

٢٠٧- سليمان خال آل (شيرواني): متوفى.
٢٠٨- سليمان شريف مال حسن (بَروژ): متوفى.

٢٠٩- سليمان شاوالي (شيرواني): استشهد في صيف ١٩٦٣.
٢١٠- سليمان ياسz علي (مزوري): توفي باالحتاد السوڤييتي.

٢١١- شيخ سليمان شيخ عبدالسالم (بَروژ): توفي في ١٩٧٩ بجنوب العراق.
٢١٢- سليمان علي ياسz (نزاري): توفي في ١٩٨٤.
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٢٥٨- صالح محمد قرطاس (شيرواني): متوفى.
٢٥٩- صديق بخشي (دَشتازي): متوفى.

٢٦٠- صديق خليل يحيى (شيرواني).
٢٦١- سوركان مال باس (بروژ): متوفى.

٢٦٢- سليمان عبدالله سليمان (مزوري): اعتقله النظام البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
واليزال مجهول اLصير.

٢٦٣- شـاحسz عـلي محـمـد (مزوري): اعـتـقله النظام البـعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
واليزال مجهول اLصير.

٢٦٤- طاهر شريف علي (بَروژ): اعـتقله النظام البـعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ واليزال
مجهول اLصير.

٢٦٥- طاهر عزو (شيرواني): استشهد في ١٩٦٧.
٢٦٦- طه اسكندر حسن (بَروژ): اعـتقله النظام البـعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ واليزال

مجهول اLصير.
٢٦٧- طه حاجي طه (مزوري): توفي بگورَتو.

٢٦٨- طه حدو چيچو [طه رَشك] (گردي): توفي بزيوه في ١٩٨١.
٢٦٩- طه ياسz شكر (مزوري): متوفى.

٢٧٠- زاهر قادر زاهر (بَروژ): مجهول اLصير.
٢٧١- عارس خانو (شيرواني): توفي بنغده.

٢٧٢- عارس محمد خن (بَروژ): متوفى.
٢٧٣- عبدالرحمن مصطفى چلبي (گومَشz): متوفى.

٢٧٤- عبدالرحمن علي مال يونس (نزاري): توفي في ١٩٧٣.
٢٧٥- عبدالرحمن مفتي (من العماديه): متوفى.
٢٧٦- عبدالرحمن يحيى عبدالرحمن (شيرواني).

٢٧٧- عبدالكر� محمد رسول (بازي): شهيد.
٢٧٨- عبدالرحيم عبدالله عمر (شيرواني).

٢٧٩- عبـدالرحيم جسيم أحـمد- من مواليـد ١٩٣٠ (مزوري): استشـهد بقنديل في
.١٩٨٣

٢٨٠- عبدالكر� ابراهيم (گردي): شهيد.

٢٣٨- شيخو عمر عزيز (شيرواني).
٢٣٩- شيخومر مرعان حسن- من مواليد ١٩١١ (مزوري): متوفى.

٢٤٠- شيخومر احمد حاد (شيرواني): متوفى.
٢٤١- شـيـخـومر شـينك مـال أومـر (شـيـرواني): اعـتـقله النظام البـعـثي في ٣١ .وز

١٩٨٣ واليزال مجهول اLصير.
٢٤٢- شيخومر مرادخان (شيرواني): اعتقله النظام البعثي واليزال مجهول اLصير.
٢٤٣- شيـخومـر محـمد احـمد- من مـواليد ١٩٢٠ (گـردي): اعتـقله النظام البعـثي

واليزال مجهول اLصير.
٢٤٤- شـيخـومـر مـال يونس (شـيرواني): اسـتـشـهد خـالل اLعـارك مع الزيبـاريz في

.١٩٦١
٢٤٥- صادق سليمان (بَروژ): متوفى.

٢٤٦- صـالـح أحـمـد حــسz (شـيــرواني): اعـتــقله النظام الـبـعـثـي واليزال مـجــهـول
اLصير.

٢٤٧- صالح محمد كورَماري (دوسكي):
٢٤٨- صالح حسz مـراد- من مواليد ١٩١٩ (مزوري): استشهـد من جراء القصف

اجلوي في الطريق الى االحتاد السوڤييتي.
٢٤٩- صالح خانو عثمان (نزاري).

٢٥٠- صـالح طـاهر خـزيران (مــزوري): اعـتـقله الـنظام البـعــثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
واليزال مجهول اLصير.

٢٥١- صالح عبدالله فقي (بَروژ): توفي في نيسان ١٩٩٩.
٢٥٢- صالح حسن .ر (مزوري).

٢٥٣- صـالح عـلي آغـا مـحــمـود (شـيـروانـي): اعـتـقله الـنظام البـعــثي في ٣١ .وز
١٩٨٣ واليزال مجهول اLصير.

٢٥٤- صالح علي ذياب (بَروژ): اعـتقله النظام البـعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ واليزال
مجهول اLصير.

٢٥٥- صالح عمر حاجي (مزوري): متوفى.
٢٥٦- صالح محمد مح (مزوري): متوفى.

٢٥٧- صالح محمد عبدالله (شيرواني): شهيد.
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٣٠٧- عزيز قاضي محمد (من حرير): يقيم في الواليات اLتحدة.
٣٠٨- عزيز مامال عزيز (شيرواني): توفي في ١٩٨٠.

٣٠٩- عزيز محمد قادر (دولومَري): استشهد بزيوه في ١٩٨١.
٣١٠- عزيز محمد جبرائيل (مزوري): متوفى.

٣١١- عــڤــدال حـــسz مــيــر شـكر- من مــوالـيــد ١٩٢٨ (گــردي): توفـي باالحتــاد
السوڤييتي في ١٩٥٣.

٣١٢- علي آغا محمود (شيرواني): متوفى.
٣١٣- علي جانگير (مزوري): توفي باالحتاد السوڤييتي.

٣١٤- علي حسن شz (گردي).
٣١٥- علي خان آڤدل (شيرواني): متوفى.

٣١٦- علي خليل خوشوي (مزوري).
٣١٧- علي زيرو علي (مزوري).

٣١٨- علي سليمان فتاح (من السليمانية): توفي باالحتاد السوڤييتي.
٣١٩- علي شـعـبـان اســمـاعـيل- من مـواليـد ١٩٢٩ (بَروژ): اسـتـشـهــد بأربيل في

.١٩٩٥
٣٢٠- علي عمر محمد (بروژ): اعتقله النظام البعثي واليزال مجهول اLصير.

٣٢١- علي غازي اسماعيل (مزوري) متوفى.
٣٢٢- علي الجz (شيرواني): توفي في ١٩٧٥.

٣٢٣- علي محمد قرطاس (شيرواني).
٣٢٤- شيخ علي شيخ محمد صديق (بروژ): متوفى.

٣٢٥- علي محمد محمود گوج (ميرگَسور): توفي في ١٩٨٦.
٣٢٦- علي مصطفى عمر (دولومَري).

٣٢٧- علي يونس (مزوري): توفي باالحتاد السوڤييتي.
٣٢٨- عمر مال شz (بروژ): متوفى.

٣٢٩- عمـر آغا محمـد- من مواليد ١٩٣٠ (دولومَـري): استشهـد بقرية زيارَت في
١١ أيار ١٩٩٥.

٣٣٠- عمر أوغز عمر (مزوري): متوفى.
٣٣١- عــمـر بـاپيــر نبي (شــيـروانـي): اعـتــقله النـظام البــعـثـي في ٣١ .وز ١٩٨٣

٢٨١- عبدالله أحمد عارس (ميرگَسور): متوفى.
٢٨٢- عبدالله حسن عبدالله (مزوري): متوفى.

٢٨٣- عبدالله جاسم بگ طاهر (شيرواني): استشهد بككلي في ١٩٦١.
٢٨٤- عبدالله حسz جرجيس (مزوري).

٢٨٥- عبدالله حمو عثمان (مزوري): متوفى.
٢٨٦- عبدالله داويد (بَروژ).

٢٨٧- عبدالله سعيد احمد (دولومَري): توفي بإيران.
٢٨٨- عبدالله سليمان فق عبدالرحمن (بروژ): توفي بجنوب العراق في ١٩٧٦.

٢٨٩- عبدالله صـالح عبدالله (شيفكي): اعتـقله النظام البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
واليزال مجهول اLصير.

٢٩٠- عبدالله عيسى عيسى (دولومَري): متوفى.
٢٩١- عبدالله محمود فق اسماعيل (بروژ): توفي في ١٩٧٣.

٢٩٢- عبدالله مال حسن (بروژ): متوفى.
٢٩٣- عبديش أومر عبديش (مزوري): متوفى.

٢٩٤- عثمان بابزدين (بروژ): توفي باالحتاد السوڤييتي في ١٩٥٠.
٢٩٥- عـثـمـان حـسن مـحــمـود (بَروژ): اعـتـقله النظام الـبـعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣

واليزال مجهول اLصير.
٢٩٦- عثمان ميرو (شيرواني): توفي على احلدود االيرانية من أثر البرد.

٢٩٧- عريفي عبدالرحمن طه (من آشگه): متوفى.
٢٩٨- عزو حسz (شيرواني).

٢٩٩- عزو شيخومر (شيرواني): توفي في ١٩٨٨.
٣٠٠- عزو قاسم ابراهيم- من مواليد ١٩٣٠ (شيرواني).

٣٠١- عزو مال حبيب (شيرواني): شهيد.
٣٠٢- عزيز مصطفى چلبي مصطفى (گومَشz): شهيد.

٣٠٣- عزيز صالح عزيز (شيرواني): متوفى.
٣٠٤- عزير عزيز (شيرواني): توفي في ١٩٨٢.

٣٠٥- عزيز خوشناو:
٣٠٦- عزيز قادر ميران (شيرواني): متوفى.
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٣٥٤- فتاح عمر جميل (مزوري): استشهد في معركة شيروان ١٩٦٣.
٣٥٥- فـيــضي عـثــمـان همــيـره- من مــواليـد ١٩٢٠ (مـزوري): تـوفي في ٢٤ .وز

.١٩٩٩
٣٥٦- فيضي ملكو عبدالله (بروژ): توفي في ١٩٧١.

٣٥٧- فريا ملو خاجه چاوشz- من مواليد ١٩٣٥ (شيرواني): توفي في ١٩٩٤.
٣٥٨- فز حدو كورت (شيرواني): متوفى.

٣٥٩- فق حسن مير ميرزا (مزوري): شهيد.
٣٦٠- فق صالح بخش (دَشتازي): لم يعد من االحتاد السوڤييتي.

٣٦١- فق محمد حسz (مزوري): توفي في ١٩٦٢.
٣٦٢- قادر ابراهـيم شاهz- من مـواليد ١٩٣١ (شيـرواني): اعتـقله النظام البـعثي

في ٣١ .وز ١٩٨٣ واليزال مجهول اLصير.
٣٦٣- قادر عبدالله جبرائيل (مزوري): توفي في ١٩٨٥.

٣٦٤- قادر درويش موسى- من مواليد ١٩٢٤ (عقره): متوفى.
٣٦٥- قادر محمد عمر (نزاري).

٣٦٦- قادر شمدين عبدالله (شيرواني): متوفى.
٣٦٧- قاسم سعدي عبدي (مزوري): اعتقله النظام البعثي واليزال مجهول اLصير.

٣٦٨- قاسم سليم ياسz (بيرسياف): متوفى.
٣٦٩- قـپـو خـالد زبيــر (بروژ): اعـتـقله النظام البـعــثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ واليزال

مجهول اLصير.
٣٧٠- كاظم مصطفى أومر (شيرواني).
٣٧١- كاظم زوLَات (شكاك): متوفى.

٣٧٢- كر� عبدالله خدر (من أشنويه): توفي في ١٩٦٥.
٣٧٣- كر� ملكو عبدالله (بروژ): متوفى.
٣٧٤- كژو عبدالله مال پيرَمير (شيرواني).

٣٧٥- ككو حسz (شيرواني).
٣٧٦- ككشار احمد عارس- من مواليد ١٩١٦ (ميرگَسور): توفي بإيران.

٣٧٧- گوران عيسى گوران- من مواليد ١٩٢١ (مزوري).

٣٧٨- گورگو محمود (شيرواني): توفي بزيوه في ١٩٧٥.

واليزال مجهول اLصير.
٣٣٢- عمر بازيدي قادر (مزوري): متوفى.

٣٣٣- عـمـر عــثـمـان ويسي (مـزوري): اعـتــقله النظام البـعــثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
واليزال مجهول اLصير.

٣٣٤- عـمـر حسـن علي (بروژ): اعـتقـله النظام البـعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣ واليزال
مجهول اLصير.

٣٣٥- عمر حسz محمد (شكاك): متوفى.
٣٣٦- عمر شيخ مير (شيرواني): توفي باالحتاد السوڤييتي.

٣٣٧- عمـر شيـخو عبـدالرحمن (نزاري): اعـتقله النظام البـعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
واليزال مجهول اLصير.

٣٣٨- عمر عبدالله عزيز (بروژ): توفي باالحتاد السوڤييتي.
٣٣٩- عمر فقي احمد (شيرواني).

٣٤٠- عــــمـــر مــــصـطفى بـاســـو- مـن مــــواليــــد ١٩٢٨ (نزاري): توفـي باالحتــــاد
السوڤييتي.

٣٤١- عمر محمد جبرائيل (مزوري): متوفى.
٣٤٢- عمر محمد امz عمر- من مواليد ١٩٢٣ (شيرواني): متوفى.

٣٤٣- عمر محمد شريف (شكاك):
٣٤٤- عيسى حكيم ياسz- من مواليد ١٩٢٩ (مزوري).

٣٤٥- عــيــسى خــالد حــسz (بـروژ): اعـتــقـله النظام الـبـعــثـي في ٣١ .وز ١٩٨٣
واليزال مجهول اLصير.

٣٤٦- عيسى سوار عيسى (مزوري): استشهد في ١٩ آذار ١٩٧٥.
٣٤٧- عيسى علي شيخ (مزوري): متوفى.

٣٤٨- عيسى حمد ملكو (شيرواني): اعتقله النظام البعثي واليزال مجهول اLصير.
٣٤٩- غزالي ابراهيم آغا (شيرواني).

٣٥٠- غزالي ميرخان غزالي (شيرواني): توفي في ٢٤ .وز ١٩٩٧.
٣٥١- فارس نعمان شيخومر (گردي): شهيد.

٣٥٢- فارس مصطفى عبدالله (بروژ): توفي في ١٩٦٩.
٣٥٣- فتاح بگ احمد خان (دولومَري): متوفى.
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٤٠٦- محمد مصطفى چاورش (مزوري): شهيد.
٤٠٧- محمد چيچو امz (مزوري).

٤٠٨- محمد حدو [تونيار] (دولومَري): متوفى.
٤٠٩- محمد حسن خدر (شيرواني).

٤١٠- مال محمد حسن (شيرواني): استشهد في ١٩٦١.
٤١١- مـحمـد حـمـو عثـمـان (مـزوري): استـشـهـد في ١١ آذار ١٩٩١ خالل عـمليـة

حترير مدينة أربيل.
٤١٢- محمد خال مال (شيرواني): توفي باالحتاد السوڤييتي في ١٩٤٩.

٤١٣- محمد رشيد محمد- من مواليد ١٩٢٧ (مزوري).
٤١٤- محمد سوار محمد-- من مواليد ١٩٢٦ (مزوري).

٤١٥- مـحـمـد شـريف بـكر مـصطفى-- من مـواليـد ١٩٣٧ (بـادال): اسـتـشـهـد في
.١٩٤٦

٤١٦- محمد شكر (بروژ): توفي في ١٩٧٧.
٤١٧- محمد شيرو درويش (بروژ): متوفى.

٤١٨- محمد طه حسن (نزاري): متوفى.
٤١٩- محمد عبدالله حسz (بروژ):اعتقله النظام البعثي واليزال مجهول اLصير.

٤٢٠- محمد عبدالله حسن (إيسومر).
٤٢١- محمد عثمان مصطفى (مزوري): شهيد.

٤٢٢- محمد عزيز محمد (مزوري): اعتقله النظام البعثي واليزال مجهول اLصير.
٤٢٣- محمد عزيز عارس (شيرواني): متوفى.

٤٢٤- محمد عيسى محمد (شيرواني): متوفى.
٤٢٥- محمد فق يزدين (مزوري): متوفى.

٤٢٦- محمد جنيب (برواري): متوفى.
٤٢٧- محمد نوح محمد (مزوري).

٤٢٨- محمد مـام رش شمدين (مزوري): اعتـقله النظام البعثي في ٣١ .وز ١٩٨٣
واليزال مجهول اLصير.

٤٢٩- محمد علي آل (بروژ): توفي بإيران.
٤٣٠- محمد محمود زبير- من مواليد ١٩١٨ (بروژ): توفي بنغده في ١٩٨٩.

٣٧٩- الفكو مامند مسيح (شيرواني).
٣٨٠- ماخلو محمود أومر (شيرواني): توفي في ١٩٧٢.

٣٨١- ماخلو ميرالي سليم (شيرواني): متوفى.
٣٨٢- مام حسz عبدالقادر (من كويسنجق): توفي في ١٩٦١.

٣٨٣- مامس رشيد حسو (شيرواني).
٣٨٤- مام ميرزا ميرزا ألندي (شكاك): توفي في االحتاد السوڤييتي.

٣٨٥- مامند مسيح حالي- من مواليد ١٩٠٥ (شيرواني): توفي في ١٩٦٨.
٣٨٦- مجيد آڤدل نبي (مزوري).
٣٨٧- مجيد حاجي طه (مزوري).

٣٨٨- مجيد ميكائيل حاجي (مزوري): مزوري): متوفى.
٣٨٩- محمد احمد رش آغا (نزاري):

٣٩٠- محمد آغا بابكر (دولومَري): متوفى.
٣٩١- محمد آغا رش شمدين- من مواليد ١٩٢٥ (مزوري).

٣٩٢- محمد آغا عبدالله حسz (دولومَري): توفي بإيران.
٣٩٣- محمد امz حسن عبدالله (دولومَري).

٣٩٤- محمد امz سعيد عثمان (نزاري).
٣٩٥- محمد امz شمدين خالد (مزوري).
٣٩٦- محمد امz فقي حسن (من درگله).

٣٩٧- محمد امz طاهر محمود (شيرواني اليزال حياً.
٣٩٨- محمد امz فق وسمان (شيرواني): توفي في ١٧ .وز ١٩٩٧.

٣٩٩- محمد امz كر� علي (برادوست): متوفى.
٤٠٠- محـمد امz مـيرخـان سليمان- مـن مواليد ١٩١٧ (شـيرواني): اسـتشـهد في

معركة مريبا ١٩٦٢.
٤٠١- محمد امz ميكائيل صالح (مزوري): متوفى.

٤٠٢- محمد بكو جادر- من مواليد ١٩٣٢ (مزوري): متوفى.
٤٠٣- محمد تاژدين (شيرواني): توفي في ١٩٦٧.

٤٠٤- محمد جولندي جبرائيل (مزوري): توفي في ١٩٩٤.
٤٠٥- محمد جميل علي (مزوري): توفي في ١٩٦٧.
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واليزال مجهول اLصير.
٤٥٧- مصطفى مـحمد بيبكر [حـجي محك] (بروژ): اعتقله النظام البـعثي في ٣١

.وز ١٩٨٣ واليزال مجهول اLصير.
٤٥٨- مصطفى درويش شيخ نيرگز (مزوري): شهيد.

٤٥٩- مـفـردي خـانـو حـدو (شـيـرواني) اعـتـقلـه النظام البـعـثي في واليـزال مـجـهـول
اLصير.

٤٦٠- مل صوفي حم (بروژ): متوفى.
٤٦١- مل محمد امz (شيرواني): جرح في معركـة ماكو ١٩٤٧ ثم استشهد متأثراً

بجراحه.
٤٦٢- مال رش أحمد (دولومري).

٤٦٣- مالك عبدالله سليمان (مزوري): متوفى.
٤٦٤- مال احمد لشكري حسz (شيرواني): شهيد.

٤٦٥- مال احمد حدو قرطاس (شيرواني).
٤٦٦- مال حسن بابزدين (بروژ): شنق ببغداد في ١٩٧٥.

٤٦٧- مال رسول مال محمد (ميرگَسور) توفي باالحتاد السوڤييتي في ١٩٥٠.
٤٦٨- مال سليمان موسى- من مواليد ١٩٢٨ (عقره).

٤٦٩- مال سعيد علي (من مريوان - ايران): توفي في ١٩٨١.
٤٧٠- مال شني قرطاس (شيرواني): استشهد بپيرس في ١٩٦٣/٦/٢٧.

٤٧١- مال صالح علي- من مواليد ١٩٢٧ (شيرواني).
٤٧٢- مال عبدالرحمن مال حبيب (شيرواني): متوفى.

٤٧٣- مال عبدالله ذياب علي (نزاري).
٤٧٤- مال علي خدر (شيرواني): توفي في ١٩٧٨.

٤٧٥- مال ابراهيم بابكر- من مواليد ١٩٢٧ (بروژ).
٤٧٦- مال طه فقي (نزاري): توفي بزيوه في ايران.

٤٧٧- مال يونس مصطفى أومر (شيرواني): توفي في ١٩٩٥.
٤٧٨- مال شريف تاج الدين (شيرواني): شهيد.

٤٧٩- مال نبي ياسz- من مواليد ١٩٢٦ (مزوري): استشهد في ١٩٧٥.
٤٨٠- مال احمد مال يحيى (شيرواني): متوفى.

٤٣١- محمد مصطفى مال حم (شيرواني): متوفى.
٤٣٢- محمد مال محمد (ميرگَسوري): استشهد في معركة ماكو ١٩٤٧.

٤٣٣- محمد ياسz محمد- من مواليد ١٩١٥ (مزوري): متوفى.
٤٣٤- محمد خالي (من ديانا): متوفى.

٤٣٥- محمود عبدالرحمن (شيرواني): استشهد في معركة زاويته أوائل ١٩٦٢.
٤٣٦- سيد محمود عجم (من أورميه): متوفى.

٤٣٧- محمود فق احمد (شيرواني): توفي في ١٩٦٣.
٤٣٨- محمود وسمان (شيرواني): اعتقله النظام البعثي واليزال مجهول اLصير.

٤٣٩- محو حسن شكر (مزوري): متوفى.
٤٤٠- ¬و شڤان آغا (شيرواني): متوفى.

٤٤١- محي الدين بابه زاده (باالنش): توفي باالحتاد السوڤييتي.
٤٤٢- مـراد آغــا شـيـخـو احــمـد- من مـواليــد ١٩١٠ (دوسكي العليــا): توفي في

.١٩٨٤
٤٤٣- مراد ميكائيل حاجي (مزوري): متوفى.
٤٤٤- مرعان محمد (گردي): يقيم في تركيا.

٤٤٥- مصطفى أيوب چيچو (مزوري): متوفى.
٤٤٦- مصطفى جانگير (سات): توفي في ١٩٨٦.

٤٤٧- مـصطفى سـعـيـد چيـچـو (داويتكا): اعـتـقله النظام البـعـثي واليزال مـجـهـول
اLصير.

٤٤٨- مصطفى رشو فقي صوفي (دولومَري).
٤٤٩- مصطفى شريف مصطفى (برواري): متوفى.

٤٥٠- مصطفى جادر عارس (مزوري): توفي في ١٩٧٦.
٤٥١- مصطفى مالشني حكيم (بروژ): توفي باالحتاد السوڤييتي.

٤٥٢- مصطفى صالح مال باس (نزاري): متوفى.
٤٥٣- مصطفى عبدالله فقي نبي (شيرواني).

٤٥٤- مصطفى عبدالله هادي (مزوري): متوفى.
٤٥٥- مصطفى عمر ياسz- من مواليد ١٩٢٧ (نزاري): توفي في ١٩٨٦.

٤٥٦- مــصطفى مــحــمــد طه (بروژ): اعــتــقله النظـام البــعـثـي في ٣١ .وز ١٩٨٣

427428



٥٠٦- محمد علي شيخ محمد (مزوري): متوفى.
٥٠٧- محمد علي أليجان (بازي): شهيد.

٥٠٨- نافخوش حسz (شيرواني): توفي باالحتاد السوڤييتي.
٥٠٩- نافخوش حدو قرطاس- من مواليد ١٩٣٥ (شيرواني).

٥١٠- نبي حسن عبدالله (دولومري): استشهد في أيار ١٩٦٣.
٥١١- نعمان عبدالرحمن يونس (بروژ): توفي في ١٩٧٥.

٥١٢- هميره قاسم باجو (شيرواني):اعتقله النظام البعثي واليزال مجهول اLصير.
٥١٣- وسمان شيخو احمد (شيرواني): متوفى.

٥١٤- شيخ وسمان محمد امz (ميرگَسور): متوفى.
٥١٥- ويسي علـي حـدو- من مـواليــد ١٩٣١ (شـيـرواني): توفي بـإيران في ١ أيار

.١٩٩٢
٥١٦- ياسz رشيد- من مواليد ١٩٢٨ (مزوري): استشهد في ١٩٦٣.

٥١٧- ياسz ميكائيل عمر- من مواليد ١٩٢٥ (مزوري).
٥١٨- يوسف عبدالرحمن محمد (نزاري): متوفى.

٤٨١- مال گوج خدر (بروژ): اعتقله النظام البعثي واليزال مجهول اLصير.
٤٨٢- مال ميرخان بادين (شيرواني): توفي بكَرَج.

٤٨٣- مال حم ابراهيم خان (مزوري): توفي في ١٩٦٥.
٤٨٤- ملكو زيرو (شيرواني): استشهد في ربيع ١٩٦٦.

٤٨٥- ملكو عباس محمد امz (شيرواني).
٤٨٦- ملو پيرو احمد (شيرواني): توفي في ٣ أيار ٢٠٠٠.

٤٨٧- ملو حسن ملو- من مواليد ١٩٢٠ (باوه).
٤٨٨- ملو قرطاس سعيد (شيرواني): توفي في ١٩٨٤.

٤٨٩- موسى بگ أوغز بگ (گردي): استشهد في بدايات ثورة أيلول ١٩٦١.
٤٩٠- موسى نافخوش محمد (مزوري): متوفى.

٤٩١- ميران ميرخان (شيروان): لم يعد من االحتاد السوڤييتي.
٤٩٢- ميرحاج احمد طاهر (عقره): توفي ببغداد.

٤٩٣- ميرخان مامند تاج الدين (شيرواني): توفي في آذار ١٩٦٣.
٤٩٤- ميرخان نبي وسمان (شيرواني): عاد قبل الوصول الى االحتاد السوڤييتي.

٤٩٥- ميرزا آغا رشو- من مواليد ١٩٢٠ (شـيرواني): استشهد في نهله في أيلول
.١٩٦١

٤٩٦- ميرزا آغا عبدالله ميرخان (شيرواني): معتقل مجهول اLصير.
٤٩٧- ميرو جوج (شيرواني).

٤٩٨- ميرو حيدر كر� (گردي): متوفى لم يعد من االحتاد السوڤييتي.
٤٩٩- ميرو محمد شرويني- من مواليد ١٩٣٠ (گردي): متوفى.

٥٠٠- ميرو محمد اسماعيل (شيرواني).
٥٠١- ميرو ميرالي سليم (شيرواني): توفي في ١٩٧٤.

٥٠٢- مـيكائيل مـحمـد جـبـرائيل (مزوري): اعـتـقله النظام البـعـثي واليزال مـجهـول
اLصير.

٥٠٣- مصطفى الو (دور): لم يعد من روسيا.
٥٠٤- مـحـمـود عـبدالـله حسـz (بروژ): اعـتقـله النظام البـعـثي في ٣١ .وز ١٩٨٣

واليزال مجهول اLصير.
٥٠٥- محي عزيز محي (مزوري): متوفى.
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