
 

 

ٙەسانیدکیمیاوارانوٙکورٙراماٙووٙ پان

جەنگ8/8/1988ٙٙٙوٙ ڕشٙخوایناٙوٙی ٙکەٙھەشتٙساڵ"22/9/1980ٙٙرانیٙساڵەوٙ"ی ٙئ _ٙٙاقری ٙوٙئدماوٙھورگیسیایٙجەنگ

ٙزلٙھمدرا،ٙبەٙنونگەوٙپەشتگ ڕشیٙوٙ یٙوەربەسٙکەردەیٙشرانی،ٙپەی ٙراقیٙدژٙوٙئی ٙزەکاٙٙجەھانیٙجەٙئی ٙیریٙفرەو

رانیٙوٙنەکیاستەیٙفکریٙئیسالمیٙپەیٙبەریٙوٙوەاڵتاٙتەریٙ،ٙھەرپاسەٙفرەوٙوەالتەٙعەرەبیەکایچٙی ٙئیسالمیٙئ

،ٙبەٙنونگەوٙوەرگەٙگرتەیٙٙنیی ٙرانیٙبی ٙکەٙپەشتگیروٙئسوریاٙیٙوٙلیبیای(ٙگەٙ)ٙجی ٙبٙیٙ نی ٙراقیٙکەری ٙئپەشتگیریٙ

،ٙٙیٙ کیمیاییٙبیچٙچەکیٙەردۆ،ٙئاذکوشیٙکوٙ ارٙئاردەیٙچەکیٙکرانیٙدەرقەتٙنامایش،ٙویرشاٙجەٙبەکی ٙوٙئوەالت

ٙژن120ٙچاٙسەدوٙویسٙٙیٙ بٙوٙ اقٙیسەرباروٙئانەیٙکەٙئرب 1925ٙشٙکەردەنٙساڵەٙوٙیفی ٙوەاڵتەیەٙکەٙٙواژۆٙپەیامننامەو

راقٙچەکیٙکیمیایشٙدەسٙکەوتٙوٙچنیٙی ٙ،ٙدماوٙئانەیٙئوٙ چەکیٙکیمیاییٙکەرکەباسٙجەٙقەڎەغەٙکەردەیٙ

مەیدانەکاٙجەنگینەٙدژوٙئاوردٙٙشوٙبەکارپیٙسەوزشٙپەیٙگیسیانەٙوٙ گڵ،ٙئیرتٙدروسکەردەیشٙومادەٙخامەکا

ٙوٙ ەتیەکاوٙیاساکاٙجەنگیٙمەشڵدەودلی ٙنەٙبەپاوٙیاساٙی ٙ،ٙٙوەختەکارٙیٙ نی ٙراقیچٙوەرگنی ٙرانیٙ،تەنانەتٙسەروازیٙئی ٙئ

ٙبەینوٙوەاڵتەکانەٙپەیٙیەکالییٙکەردەیۆٙجەنگی.ٙجڵەبێنەکوشٙبەکارٙنەیۆٙھیچٙجەنگٙوٙ چەکیٙک

دژٙوٙگەلٙوٙکوردیٙجەالوٙٙکەرۏکیمیاییٙٙیچەکٙوامٙکەٙباسٙجەٙبەکارٙئاوردەی ٙباسەکەوٙوسەروٙٙیٙ مەٙملمی ٙئ

ٙڕەگەزپەرستی ٙ،ٙالوٙفرەیاموەٙئاشکرانٙڕژسەدامیوە نەتەوەوٙکوردیٙٙیٙ کشٙبەگەرٙ،یٙ بٙمٙوٙسەدامیٙشوڤینستٙو

ٙڕاوٙکردەو،پەوٙ رمشٙبڕوٙ وەٙوٙتوٙ عەرەبینەٙتاونٙیٙ دل ٙسە:ی ٙپٙ،یٙ کەردٙشی ٙیٙئینەیٙجۆرەھا

شٙدابەشٙبیەوٙی ٙوٙوتاٙبەدڵٙ،وستەیۆٙروڎٙوٙباوباپیریشانەٙپەیٙیاگیٙتەریٙ،دوی ٙ"ٙکوردەکاٙجەٙدەگاوٙزەو"ٙفاڕای

ٙدانیشتوانیٙفاڕۆ.

ٙاٙنشینٙوٙناوچەٙکوردٙنشینەکاٙکەرخەڵکیٙعەرەبٙجٙٙیٙ یٙبجەٙسیاسەتەکاٙتەریٙبەعسٙوٙ بٙکەردەی"ٙیە"بەعەر ٙی 

ٙنەٙمەژگشٙ.وٙ گرکەسٙفکروٙبەعسیٙبلٙیٙ گەرەکشٙبٙیٙ تەروٙسەدامیٙبٙێسیاسەتیٙکەردەی"ٙ"بەٙبەعس

ٙیٙ ،بەٙبەھانٙیٙ کوشٙبوٙ نەٙبەرا،ٙدماٙکردوەشٙبەٙکارٙئاردەیٙچەکیٙکی ٙنەتاواشاٙکوردیٙدلٙیٙ ئیٙسیاسەتوٙکردەو

وەنەٙتاٙشٙی ٙبەٙچەکیٙکیمیاییٙدٙیٙ رٙوٙدوژمنشٙبتیٙھەرکەسٙنەیاگٙوٙپاریزنایٙئەمنٙوٙئاسایشٙوٙوەاڵجەن

مبارانیٙکیمیاییٙناوچەوٙوٙ شٙکەردٙبەٙبدەس1987ٙمٙسەرەتاوٙساڵەوٙی ٙرەٙڕژوٙ پیٙجٙ،وٙ شوٙ فرەشٙچەنەٙکٙیٙ ژمار

ٙ.یٙ نەٙبەردی ٙ،ٙئینسان،ئاژەڵٙ،پەلەوەرٙگردشٙدلجەکەسیٙٙیٙ شمەرگەیٙدەسٙنەپاریزنی ٙرٙدەسەالتٙوٙپی ٙدەگاکاٙچ

کەوتەنٙبەالمٙنونگەوٙکیمیایشٙدەسچەکی1983ٙٙٙیانزەوٙساڵەٙوٙ ومٙجەٙمانگەٙی ٙاوٙبەڵگەٙنامەٙدەسٙکەوتەکاٙٙڕژبەپ

ٙ،ٙتەنیاٙیەکٙجارٙجەٙبەرەوٙجەنگٙوٙحاجیٙھۆمەرانیٙبەکارشٙئاوردەنٙدژوٙئیرانی.یٙ بەکارٙناردەیشٙمنەزامن

ڕشٙوٙدەرسیمیٙٙوٙ چەکیٙکیمیاییشٙبەکارٙئاردەنٙدژوٙش1938ٙٙ-1937وەڵتەرٙدەوڵەتٙوٙتورکیٙجەٙساڵەوٙ

ٙاڵنامەٙوٙدەولەتٙوٙعوسامنینەٙئامانٙوٙباسشٙکەردەن.کوردەکاٙ،ٙجەٙس



 

 

دورٙمەوڎا،ٙٙەیڕ،ٙبەٙموشەک،ٙبەتۆپوٙگەلوٙکوردیٙبەکارٙئاورد،ٙبەٙباڵەپکیمیاویشٙدژٙیٙ رەٙچەکوٙ مٙگردٙجی ٙڕژ

ٙ.وٙ نەٙبەری ٙ،ٙتاٙخەڵکٙنەوینۆٙوفرەتەرینٙژمارەٙوٙخەڵکیٙدلٙیٙ نی ٙنەٙکەردی ٙرشەٙکاشٙٙشەوی ٙفرەوٙھٙیٙ سەرنجەٙٙدەیم

پەیٙ(ٙ،ٙتەختەٙبلوکٙٙژمار،ٙفلیکسوٙ )ٙنامیلکە،ٙبرۆشور،ٙڕٙیٙ وازی ٙمەبەستٙجەٙنویستەیٙئیٙبابەتیٙبەٙچنٙش

وەردەسٙوٙٙوٙ ،ٙوٙبەئاسانیٙگنٙوٙ نتٙکریی ٙماروٙبەٙدۆکیوموٙ وٙکیمیاوارانیٙتەئانەینٙکەٙبەٙپوختیٙوٙکوڵیٙتاوان

ٙوگردٙیاگوانیا وٙٙیانٙوەچەیٙتازەٙپنەٙیاواٙوٙکوردیٙیٙ "ٙبیانیەکٙوٙ نەٙٙئیسفادەشٙچنەٙبەرا،ٙھەرکەسٙبی ٙرەکاش،

ٙ"ٙ.هەورامی

ٙژمارەوٙقوربانیەکاٙٙی ٙ،ناوچە،ٙدەگاٙ،پارٙیٙ پوختیٙ"ٙیاگٙراماوٙکیمیاٙوارانوٙکورڎەسانینەٙگەرەکامنەٙبەوٙ چیٙپان زگا،

ٙنە.ی ٙکیمیاوارەنەکەیٙٙتۆمارٙکەرمٙوٙ وٙڕبرینداروٙشەھیدٙ

دەگاوٙ)ٙھەڵەدن،چااڵوا،کانیٙتوو،ٙسەرگەڵوٙ،ٙبەرگەڵو،ٙٙامنیٙ،ی ٙزگاوٙسلی ٙپارٙی15/4/1987ٙٙوٙ ڕ .1

اییٙکریا،ٙچندەھاٙکەسیٙمەدنیٙوٙموارانیٙکیمیوٙ بٙ،ٙشاخیٙگۆجاڕٙ(یٙ ڕوانٙ،نۆڵچکە،ٙچنارنی ٙ،سیٙ ئاوەژ

جەنگوٙٙٙاویەٙسەروەختٙورشەٙکیمیی ٙھٙیٙ ،ٙشایانٙوٙباسٙکەردەینٙئٙیٙ بیٙیٙ وٙبریندارٙیٙ شمەرگەٙوەرکەوتی ٙپ

"داستانٙوٙٙیٙ سەختٙوٙگەورەٙٙبەنامٙیٙ موٙبەعسیٙ،ٙجەنگی ٙچنٙڕژٙیٙ تیٙنیشتامنیٙبی ٙشمەرگەکاوٙیەکی ٙپ

فراوانٙئازاڎٙکریا،ٙٙیٙ وٙجافایەتیٙ(ٙٙشٙماچاٙ،ٙچیٙجەنگەنەٙڕووبەرٙە)ٙدۆڵٙەڕزگاری"ٙٙجەٙمەنتەقەکەن

ٙیٙ کەس30ٙٙش،ٙٙی ٙکیمیاویٙ،ٙجەنگەکەٙبەٙتەمامیٙنەیاواٙئامانجٙوٙوٙیبەالمٙبەٙنونگەوٙبەکارٙئاوردەیٙچەک

ئینەٙٙیٙ واچمٙیٙ ارەسەرشاٙکریا،ٙتاومچەرگەڵوٙبٙڕشیٙجەوٙ وٙخەسەخانەوٙشٙیٙ بیٙیٙ داربەٙکیمیاییٙبرین

داستانٙوٙٙڕشی،وٙ وٙشٙشمەرگەی ٙاوچەٙئازاڎٙکریاکاٙپپەیٙسەروٙنٙیٙ ریٙکیمیاییٙبارشٙوٙپەالمی ٙیەکەمٙھ

ھەفتاٙزیاتەریشٙخواینا،ٙٙچیٙٙیٙ دەسشٙپنەٙکەردٙوٙ،ٙماوەوٙیەر13/4/1987ٙسەرو12ٙٙڕزگاریٙٙشەوەٙوٙ

ٙزانیاریٙنیاٙئایاٙچنڎشاٙبەٙچەکیٙکیمیاییٙٙیٙ بیٙیٙ شمەرگاٙٙشەھیدی ٙ(ٙپ105ٙجەنگەنەٙٙزیاتەرٙجەٙٙ) ،بەالم

دەگاکاٙ،تاٙفرەتەرٙٙیٙ دلٙەوموارەنەکیمیایەکەیشٙدانٙئوٙ مٙفرەوٙبی ٙڕژٙیٙ ،ٙئەرٙسەرنجەٙدەیمٙیٙ نی ٙبیٙیٙ شةھید

 .وٙ کٙبڎی ٙشمەرگەکاٙٙتی ٙئیرساحەتوٙپٙیٙ دیفاعٙکوشوٙوٙیاگٙیٙ خەڵکیٙب

ٙزنجیرەٙشاخیٙدەرەٙی ٙریٙٙدەگاکاٙ)ٙبالیسان،ٙشی ٙزگاوٙھەولی ٙیٙپار16/4/1987ٙٙوٙ ڕ .2 خٙوەسانان،کانیٙبەرد،

،ٙیٙ ی ٙجەنگٙیٙ بەٙدوانزەٙٙباڵەفڕٙموارانیٙکیمیاییٙکریا،وٙ وکانٙ(ٙبی ٙشیر،ٙزینیٙبەاڵڵوکاوا،ٙناوچەیٙساوس

تیٙنیشتامنیٙچاگەٙی ٙیەکٙیٙ ،ٙئاوەختیٙمەڵبەنڎوٙٙیەریٙ شمەگەینەٙبی ٙدەسەالتٙوپروٙی ٙچٙیٙ ناوچەکەٙٙئازاڎٙب

بەٙنونگەوٙوەرکەوتەیشاٙبەٙژاریٙٙٙیٙ نی ٙبیٙیٙ شەھیڎٙیٙ "ٙھامٙوەاڵتی280،نزیکوٙبالیسانی،ٙتائیساٙ"یٙ ب

ٙژمارەوٙشەھیڎەکاٙکەمتەرٙب ٙژمٙیٙ کیمیاییٙ،ٙئەوەڵجارٙسەرتاوە ارەشاٙ،بەالمٙبەٙنونگەوٙکاریگەریٙژارەکەیۆ

"ٙبریندارا256ٙ،ٙموچەٙپەیٙ"ٙیٙ کیمیاییٙھەنٙیٙ "ٙبریندار320بانە،ٙئیساٙ"ٙیٙ زیاڎشٙکەرڎ،ٙسەرەمڕەٙزیاتەر

رٙوٙی ٙھەولٙئەوئیٙتاوانیەٙٙڕوەشاٙٙیٙ ،ٙبریندارەکیٙ نی ٙی ٙپەیٙکەسوکاروٙشەھیدەکاٙکرٙیٙ "ٙیان156بەسیان،ٙوٙ"



 

 

ٙرانیەٙوٙشارەکاٙتەریٙکەردە،ٙ ەالیەنٙشاٙجی ٙبەاڵمٙفروٙچارەسەریٙ،ٙبەٙنیازوٙخەسەخانەیشەقاڵوەٙو

،ٙٙیٙ ،ٙگردشاٙگرتری ٙھەولٙٙیٙ کەٙلوٙیٙ بەتایبەتٙئان،ٙیٙ شاٙکەردی ٙوٙزینڎەٙچاڵٙیٙ کریٙیٙ میوەٙدەسٙبەسەری ٙڕژ

سەربازگەوٙٙیٙ کی ٙ،ٙبەالمٙبەرکەوتٙپییٙ کریٙیٙ ئازادٙیٙ ژەنوٙپیاشاٙجیاٙکەردۆ،ٙدمایٙدەیانٙڕواٙ،ژەنەک

ٙراپەڕینیٙتەرمٙوٙ"ی ٙبٙیٙ شاٙکەردی ٙ"ڕشکین"ٙیٙزینڎەٙچاڵ "ٙکەساشاٙبەرئاردۆٙوٙدماییٙجە66ٙنی،ٙدماو

 .یٙ بالیسانٙٙئەسپەردەٙشاٙکەرد
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،ٙیٙ کریٙیٙ واڵکەٙ(ٙکیمیاٙوارانی ٙ،ٙسنگرٙ،مٙیٙ امنی،ٙدەگاکاٙ)ٙقزلەرٙ،بیرکی ٙزگاوٙسلی ٙیٙپار17/4/1987ٙٙوٙ ڕ .3

،خەڵکٙدەگاکانەٙٙیٙ ،ٙوەروٙئانەیٙبۆموارانەکەٙسەروٙبەندوٙداستانوٙڕزگارینەٙبٙیٙ وەرکەوتٙیٙ چندینٙکەس

 .یٙ نەٙبەروٙقوربانیٙکەمٙبی ٙلواب

امنیٙ،ٙکەشٙوٙدەگاکاٙ)ٙقەیوان،کۆرەنگ،خەجەلەرزۆکٙ،قەواڵ،ٙی ٙزگاوٙسلی ٙیٙپار18/4/1987ٙٙوٙ ڕ .4

 .یٙ بیٙیٙ بریندارٙیٙ "ٙھامٙوەالتی50وٙ"ٙیٙ کریٙیٙ (ٙکیمیاوارانٙیٙ قوڵەجاخ،چۆخامخ،ٙکۆڵەرد

،وٙدەیانٙیٙ امنیٙ،ٙدەگاکاٙ)ٙماوەت،قەیوان،ٙپیرەمەگرونٙ(ٙکیمیاوارانٙکریی ٙزگاوٙسلی ٙیٙپار19/4/1987ٙٙوٙ ڕ .5

 .یٙ بیٙیٙ بریندارٙیٙ کەس

موارانیٙکیمیاییٙوٙ ەکاٙڕوەکاٙوەڵتەریٙبوٙ امنی،ٙدەگاوٙناوچەٙوٙکەشوٙکی ٙزگاوٙسلی ٙیٙ،پار20/4/1987ٙٙوٙ ڕ .6

 .یٙ بیٙیٙ ینداربرٙیٙ ،ٙوٙدەیانٙکەسیٙ کری

موارانیٙکیمیاییٙکریاٙوٙ امنیٙ،ناحیەوٙقەرەڎاخیٙوٙدەگاکاٙٙدەوروٙوەریشٙبی ٙزگاوٙسلی ٙی،پار21/4/1987ٙٙوٙ ڕ .7

شمەرگەیٙ)ٙی ٙزوٙپی ٙرەوٙھەوگٙیٙ جەئەنجامٙوٙچاالکی19/4/1987ٙٙوەڵتەرٙٙیٙ بەٙباڵەفڕ،ٙبەنونگەوٙئانەیٙکەٙڕو

زوٙپشتیوانیٙدەگاکا،ٙکەردشاٙسەروٙناحیەوٙقەرەداخیٙوٙی ٙینک،پدک،حشع،حسکٙ(ٙٙبەٙھامکاریٙھ



 

 

شوٙشکستەکەیشٙچەکیٙکیمیایشٙبەکارٙئاورد،ٙبەالمٙبەٙنونگەوٙوٙ میچٙپەیٙپەردەپی ٙئازاڎشاٙکەرد،ٙڕژ

 .یٙ بیٙیٙ بەٙسوکیٙبریندارٙیٙ شمەرگی ٙشمەرگەیٙ،تەنیاٙچنٙپی ٙزوٙپی ٙوریاییٙھ

 بالیسانیٙکیمیاوارانٙکریا.ریٙ،ٙدۆڵەٙوٙی ٙزگاوٙھەولی ٙیٙپار21/4/1987ٙٙوٙ ڕ .8

 .یٙ بیٙیٙ وەٙشەھیدی ٙشمەرگی ٙوە(ٙیٙکیمیاوارانەٙکریاٙ،چنٙپی ٙکیٙ،ٙدەگاوٙ)ٙزوٙ زگاوٙدھی ٙیٙپار1/5/1987ٙٙٙوٙ ڕ .9

ٙیٙ ،ٙبردونٙ(ٙکیمیاوارانیٙ ،بلٙکەندۆکر،ٙی ٙریٙ،دەگاکاٙ)ٙمەلەکان،ٙگۆڕەٙشی ٙزگاوٙھەولی ٙیٙپار22/5/1987ٙٙوٙ ڕ .10

ٙژمارەوٙقوربانیەکاٙیٙ کری  نەزانیان.،

 .یٙ کریٙیٙ زگاوٙکەرکوکی،ٙدەگاکاٙ)ٙتۆمار،گورگان،ٙقەمەرٙ(ٙکیمیاوارانی ٙیٙپار22/5/1987ٙٙوٙ ڕ .11

ری،ٙدەگاکاٙ)ٙمەلەکان،ٙبلەیٙخواروو،ٙبلەیٙسەروو،ٙتارینا،ٙکەندۆکٙی ٙزگاوٙھەولی ٙیٙپار27/5/1987ٙٙوٙ ڕ .12

ٙٙیٙ بیٙیٙ کەس23ٙوٙٙیٙ (ٙشەھید8ھەشت)ٙ،یٙ کریٙیٙ ر،نازەنینٙ،دۆڵیٙسامقولیٙ(ٙکیمیاوارانی ٙ،گۆڕەٙش

 پەیٙمبوارانی.ٙیٙ نی ٙستی ٙھۆرٙئٙیٙ ویسٙجارٙ(20ٙ)ٙیٙ کوٙھەواڵەکاٙچیٙڕۆنەٙباڵەفڕەقوربانی،ٙبەپا

،ٙیەکٙکەسٙشەھیدوٙسەڎٙیٙ کریٙیٙ دیٙکیمیاٙوارنی ٙکیٙ،دەگاکاٙوٙقەزواٙئاموٙ زگاوٙدھی ٙیٙپار5/6/1987ٙٙوٙ ڕ .13

 .یٙ بیٙیٙ بریندارٙیٙ کەس

35ٙ(ٙبناروٙکەشٙوٙپیرەمەگرونیٙکیمیاوارانەٙکریا،ٙیٙ وی ٙامنیٙ،ٙدەگاوٙ)زی ٙزگاوٙسلی ٙیٙپار27/6/1987ٙٙوٙ ڕ .14

 .یٙ بیٙیٙ بریندارٙیٙ کەس

قەرباڵختەرینٙٙئەوٙیٙ شٙدی ٙمبەکوٙ مٙبی ٙ،شاروٙسەردەشتیٙکیمیاوارانٙکریا،ٙڕژٙی28/6/1987ٙٙٙوٙ ڕ .15

ٙیٙ کەس8028ٙ،ٙزیاتەرٙجەٙیٙ بیٙیٙ شەھیدٙیٙ (ٙھاموەالتی130،ٙ)وٙ شوٙ یاگەوشاری،تاٙفرەتەرینٙخەڵكٙک

یاوارنیۆ.ٙسەردەشتٙنیٙبەٙٙھەورگەٙوٙئیٙکیمی ٙئیٙتاوانیەٙ،ٙگرفتارٙیٙ ،ٙتائیسەیچٙبریتندارەکیٙ بیٙیٙ بریندار

 رانی.ی ٙدامٙوٙدەزگایٙسەربازیٙدەوڵتوٙئٙیٙ بەرەوٙٙدماوٙجەنگیٙ،ٙپەڕٙبٙیٙ سەبی ٙختەنەٙ،پچاٙوە

ٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙٙ



 

 

ٙ

 

،ٙچوارٙیٙ کریٙیٙ امنیٙ،ٙدەگاکاٙ)بەرگەڵوٙ،یاخسەمەر(ٙیٙکیمیاوارانی ٙزگاوٙسلی ٙیٙپار3/9/1987ٙٙوٙ ڕ .16

 .یٙ بیٙیٙ ،ٙچنٙکەسیٙبرینداریٙ بیٙیٙ شەھیدٙیٙ شمەرگی ٙپ

 .یٙ وەرکەوتٙیٙ رگەپانیٙکیمیاوارانٙکریا،ٙدەیانٙکەسی ٙامنی،ٙناوچەوٙٙمی ٙزگاوٙسلی ٙیٙپار14/9/1987ٙٙوٙ ڕ .17

ٙیٙ امنیٙ،دەگاکاٙ)ٙسەرگەڵو،یاخسەمەر،ھەڵەدن،گویزیلەٙ(ٙکیمیاوارانی ٙسلٙزگاوی ٙیٙپار25/2/1988ٙٙوٙ ڕ .18

 .یٙ وەرکەوتٙیٙ ،ٙچنانٙکەسیٙ کری

ٙیٙ کریٙیٙ وەڵینیٙکیمیاوارانٙوٙ امنیٙ،ھەمانٙدەگاوٙناوچەٙوٙڕی ٙزگاوٙسلی ٙیٙپار26/8/1988ٙٙوٙ ڕ .19

 .یٙ بیٙیٙ ریندارکەسٙب201ٙوٙٙیٙ بیٙیٙ شەھیدٙیٙ ھەشتٙکەس8ٙزیلە(ٙ،ٙی ٙ)سەرگەڵو،یاخسەمەر،ھەڵەدن،گو



 

 

،ٙبەٙیٙ کریٙیٙ امنی،ٙدەگاکاٙ)ٙتەکیە،بەلەکجاڕ،بەڵخە،گومەتەٙ(ٙکیمیاوارانی ٙزگاوٙسلی ٙیٙپار27/2/1988ٙٙوٙ ڕ .20

(2ٙ،ٙوٙ)یٙ بیٙیٙ شمەرگاٙبرینداری ٙ(ٙپ40،ٙزیاتەرٙجەٙ)یٙ شاٙشانی ٙبۆمبەکٙیٙ بەٙغازوٙخەردەلی،ٙبەٙششٙباڵەفڕ

موارانٙوٙوٙ مٙشایڎٙوٙبی ٙ)ٙوٙیٙ بیٙیٙ ئەنجومەنٙوٙباالوٙئیسالمیٙ،ٙلەشکروٙٙبەدریٙشةھیدٙٙیٙ عەرەبٙیٙ چەکدار

 نیٙچاگە...د.ناجحٙگوڵپیٙٙ(ی ٙشمەرگەٙبی ٙئاڕۆیەنا،چونٙپ

(1366ٙاسفندٙوٙساڵە19ٙٙکیمیاٙوارانەٙکریا،)ٙیٙ زگاوٙسنەی،ٙمەریوان،ٙدەگاوٙقەالجی ٙیٙپار9/3/1988ٙڕۆٙ .21

 وارٙخربٙ(ٙ.ی ٙ)ٙزرٙیٙ بیٙیٙ شةھیدٙیٙ (ٙکەس3،ٙوٙ)یٙ بیٙیٙ (ٙکەساٙبریندار30زیاتەرٙجەٙ)

شاروٙھەڵەبجەیٙوٙشارٙوٙدەگاکاٙٙدەورووەریشٙکیمیاٙوارانٙٙیٙ زگاوٙھەڵەبجەیٙ،دلی ٙیٙپار16/3/1988ٙٙٙوٙ ڕ .22

رانیٙی ٙچٙئاوارەوٙوەاڵتوٙئی ٙ(ٙ،ھەزارانٙخانەوادٙیٙ بیٙیٙ بریندارٙیٙ وٙدەیانٙھەزارٙکەسٙیٙ شەھید5000ٙکریا،ٙ)ٙ

شمەرگەکاٙٙکورڎةسانیٙ)ٙی ٙرانیٙوٙپی ٙبەشٙوٙسوپاوٙپاسداراٙئمھاٙپانووەرٙیٙ رشی ٙھەڵەبجەٙٙبەنونگەوٙھ،ٙیٙ بی

ی14/3/1988ٙٙٙوٙ پەالماردایٙٙڕٙروٙدەسوٙبەعسینەٙبەرئاما،ی ٙینک،پدک،ٙبزوتنەوەیٙئیسالمی،ٙحسک(ٙچ

ڵەٙسانایٙوٙ مٙپەیٙتی ٙھەڵەبجەٙگیریا،ٙڕژٙیٙ دەسشٙپنەٙکەرد،جەٙھەرچوارٙتەرفۆ،ٙشانزەوٙمانگ

شاریٙٙئەوشکستەکەیچٙنەماٙبۆردومانٙوٙشاریٙوٙدەوروٙوەریش،ٙئەوەڵجارٙبەٙبۆمبیٙئاساییٙداشٙ

ٙزەمینەکاٙ،ٙدماتەرٙٙجەٙسەعاتٙی ٙنەٙچوٙ تاخەڵكٙبل مبوارانیٙکیمیاییٙدەسشٙپەنەکەردٙبە11.35ٙٙٙر

ٙراوٙبەریشاٙگرتەنەٙوەر،ٙبەٙشاریٙکەٙیٙ باڵەفڕ،ٙخەلکٙوٙدل راوٙٙٙامٙٙنەمدری ٙالمٙڕژزاناشاٙکیمیاییٙشنیان،

میٙگۆڕٙبەگۆڕٙی ٙ،ٙڕژیٙ چٙٙبەردەوامٙبی ٙ،ٙدمانیمەڕۆٙ،عەرس،تەنانەتٙشەویٙ ـوارانٙکەرموٙ بەرشیەوٙھاموەالتیاٙب

خەردەل،فۆسجین،ٙسارین،ٙتابون،ٙڤیٙئیکسٙکیمیایشٙتاقیٙکەردۆٙھەلەبجەنەٙٙ)ٙیٙ رەٙچەکوٙ گردٙج

ٙڕاوٙعەنەبٙوٙبیاوٙیٙ (،ھەتاٙڕوەکاٙدمایچٙبەردەوامٙب ٙیٙ ڵە،عەبابەیلی ٙڵە،ٙخەرپانیٙ،جەری ٙ)

اوایٙوٙ،ڕاوٙئەحمەڎیٙ ڵی،ٙھاوار،بیاروٙ نەور،سازانە،گوالنٙ،باوەٙکۆچەک،ٙمەنتەقەوٙیٙ ،شرنو

 دەروزەڵمی...ھتد(.
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ٙیٙ (ٙکەس104)موارانیٙکیمیاییٙکریاٙوٙ شاروٙنۆدشەیٙبانی،ٙھەورامان،زگاوٙکرماشی ٙیٙپار17/3/1988ٙڕۆٙ .23

تەرٙکیمیاوارانٙکریا،ٙٙیٙ جار24/3/1988ٙٙوٙ ،ٙدیسانٙڕیٙ بیٙیٙ (ٙکەساٙبریندار700شەھیدٙوٙزیاتوەرٙجەٙ)

گرتەکاٙسەردانوٙوٙ وەٙجەٙنەتەوەٙیی ٙژنی ٙیٙھەمدیسانٙکیمیاوارانٙکریا،ٙل2/4/1988پەیٙجاریٙیەرەمیٙڕۆٙ

 ....ٙٙٙٙٙئیٙشاریە.ٙئەوشاریشەٙکەردٙوٙسەلەمناشٙکەٙچەکیٙکیمیاییٙٙخەردەلیٙدریانٙٙیٙ ئ

تشەیٙ ٙیادوٙکیمیاوارانوٙنو 

ٙهەڤدەوٙمانگەوٙیەریٙ موارانیٙکیمیاییٙشاروٙنو تشەوٙسیٙوٙسیاوکامیٙ(26ٙٙٙ)17/3/2017ٙٙٙئارو  ٙسەروٙبو  ساڵیٙملو 

موارانٙکەرد،یانیٙی ٙهەورامانیرە،ٙٙڕژ ٙدماوٙکیمیاوارانٙوٙهەلەبجەیٙٙنو تشەیچشٙبو  موٙٙسەدامیٙهەرٙیەکٙڕو 

،پەیٙجاریٙیەرمی24/3/1988ٙٙوٙتەریچٙٙی ٙ،ٙدماوٙحەوتٙرواٙتەریٙٙجار17/3/1988 موارانشٙکەردو  هەمدیسانٙبو 

ٙڕواٙتەریٙٙ .2/4/1988ٙدماوٙنو  موارانشٙکەردو  ٙبو 

بیی،ٙدماییٙٙیٙ کەساٙبریندار700ٙوٙزیاتەرٙجەٙٙٙیٙ مەدەنیٙشەهیدٙیٙ (ٙکەس104)ٙٙیٙ ئەنجامٙوٙئیٙتاوانەٙگەور

رٙوٙخەردەلٙ)موستارد(ٙنەتەوەٙیٙیٙ شاند تشەیشاٙکەردٙپەیشاٙبەرکەوتٙگازیٙکیمیاییٙجو  گرتەکاٙٙسەردانوٙنو  و 

موارانەکەنە. ٙبەکارٙئامانٙجەٙبو 

چاٙوەختو نٙبەٙنونگەوٙکاریگەریٙبریندارٙبیەٙیٙبەٙکیمیایەکەیٙ،خەڵکیٙزیاتەرٙگیانشٙبەخشانٙ،ٙهەرپاسەٙگازوٙ

نەمایٙخراپەٙٙسەروٙٙژیوگەیٙ)ئاو ٙوٙدٙخەردەلیٙشو  ،ٙچنیٙئانەیچٙیو نٙچاٙگازەٙکیمیایاٙی ٙخاکی(ٙجیاٙمازو  ڕٙالمشو 



 

 

نەمایٙدر ٙبەنونگەوٙپەیداٙبیەیٙجو رەهاٙسەرەتانی،ٙناکامیٙی ٙکەٙشو  ٙمنیو رە،بو  ژٙماوەٙسەروٙبەدەنٙوٙئینسانیچو 

لەیٙتازەٙپەیدابیەیٙ. ٙزاڕو 

تشەیٙدڵشٙئاویشٙنەواردوٙ ی ٙڕژ نەٙٙوٙچنٙڕومٙوٙبەعسیٙدژەٙکوردیٙهەرٙبەٙشارٙوٙنو  دماتەرٙ،ڕاوٙٙیٙ ،ٙهەرٙچاٙڕو 

موارانیٙ ٙزەکەریاوٙبیەکەڕەٙٙبو  ٙهەتاٙٙدەرەناخیٙو لوایٙخەڵكوٙهەڵەبجەوٙهەورامانیٙپەیٙدیموٙئیرانیٙجەٙدزڵیٙو 

ٙشیمیایشٙکەردٙ،یەکٙکەسیٙگولپیٙوەردەموٙٙدەگاوٙدەرەناخیٙگیانشٙبەخشا،ٙچنەهاٙکەسیچٙبریندارٙکەوتی.

کریٙبەٙٙیٙ (ٙشیمیاٙوارانیٙ یٙٙدەگاکاٙ)نژمار،بالک،دەگاٙشیخان،ن22/3/1988هەلەبجەیٙدماوٙٙیٙ هەرپاسەٙچنٙڕو

کە)بالەفڕ.تەیارە(ٙ،بەپاوٙشاهیدٙحالەکاٙماچیٙزیاتەرٙجەٙ بییٙوٙجەٙٙیٙ کەساٙٙدەگاوٙٙنژماریٙشەهید50ٙفڕو 

(ٙکەسا150ٙجەٙ)ٙنیٙفریاشاوە،وەٙزیاتەری ٙ،ٙیانیٙدەگاوٙچو ڕیٙئامیٙ نی ٙقەبرسانوٙدەگاوٙچو ڕیٙئەسپەردەٙکر

ٙزیادٙجەٙٙ)ٙیٙ بینی،ٙسەرچەمٙیٙ بریندار ماریٙٙیٙ (ٙکەساٙشەهید300تەرٙماچو  بینی،ٙئاسەرجەمەٙٙگلەییشٙجەٙکو 

ٙنە.ی ٙکرٙیٙ نەٙٙدەرهەقٙپیٙدەگی ٙئیسالمیٙکەردەنٙهەکەٙباسوٙئیٙتاوانیشەٙنەکەرد

ٙ موارەنە9/3/1988ٙٙهەرپاسەٙڕو  (نشيهیداو3ٙٙکریاٙزیاتەەرٙجەٙ)دەگاوٙقەالجیٙبەٙگازیٙشیمیاییٙٙخەردەلیٙبو 

موارانٙیٙ ،ٙسەروەختوٙکیمیاوارنٙوٙهەلەبجەیٙ،چندەهاٙدەگیٙ کەوتٙیٙ (ٙبریندار30) ،ٙیٙ نی ٙکرٙیٙ تەرٙسەرسنورەکاٙٙبو 

ٙنزیکٙسەردەشتی،ٙوەلیٙبەٙنونگەیٙجیوازٙئ شاٙبەٙتەمامیٙی ٙنامٙیٙ دەگاٙناوچٙیٙ هەەرٙجەٙسنوروٙٙپاوەیٙهەتاٙیوو 

مارٙنەکرینی. ٙتو 
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ٙزەکەریا،ڕاوٙبەینوٙیٙ زگاوٙسنەیٙ،مەریوان،ٙدەگاکاٙ)ٙدەرەناخی ٙدماتەریچٙ،پارٙیٙ یٙوٙچنٙڕو17/3/1988ٙٙوٙ ڕ .24 ،

ٙڕاوٙئاورەکاٙخەڵكٙوٙھەلەبجەیٙوٙخورماڵیٙی ٙدزڵیٙوٙدەربەندٙدزڵیٙوٙبیەکەڕەیٙ(ٙکیمیاوارانٙکریا،ٙئ گە

چٙالوٙی ٙ،وٙکەسیٙ بیٙیٙ بریندارٙیٙ کەسموارانیٙبەردەوامینە،ٙچنٙوٙ روٙبی ٙدیمٙچئەوپەناشاٙبەردەٙٙیٙ وەختٙیٙ ب

،ٙهەرٙچنڎٙڕوێٙدماوٙکیمیاوارانوٙهەڵەبجەیٙٙٙ )ٙزورابٙعەزیزٙگوڵپی(یٙ شەھیدٙبیٙبەٙنامٙیٙ دەرەناخ

ٙ"ٙٙٙکیمیاوارانٙکریێٙ،ٙزیاتەرٙجەٙ"22/3/1988ٙٙٙ "50ٙٙینەٙدەگاکاٙوٙٙ"ٙنژمارٙ،ٙبالکٙ،ٙدەگاٙشی خانٙ،ٙنی 

ٙ،ٙٙسەدانٙکەسی چ ٙبیی  ٙ،ٙٙدەزگاکاوٙپەخشوٙوەاڵکەردەیٙدەوڵەتوٙٙکەساٙشەهیدی  ٙکەوتی  برینداری 

ئیرانیٙوٙحزبەٙکەردیەکایچٙباسوٙئیٙتاوانی شاٙنەکەری نەٙ،ٙئیٙهەواڵمەٙجەٙکاکٙسابیرٙچەوساوەیٙ

هورگی رتەنٙ،ٙٙئاڕوەٙوی شٙشاهیدٙحاڵٙبیەنٙ،ٙهەرپاسەٙئیٙهەواڵمەٙجەٙکوردستانٙنێتٙنەٙویناٙدماوٙ

ٙژمارەوٙشەهیدەکایچٙزیاتەرٙجەٙٙ/16/3یمیاوارەنەکەٙگیاڵیێوەٙفرەیٙٙواتەنشٙک بیەنٙهامکاتوٙهەڵەبجەیٙ،

300ٙ.ٙ  شەهیدانٙ،ٙبەردی نی شاٙقەبرسانوٙدەگاوٙچو ڕیٙئەسپەردی شاٙکەردی نی 



 

 

نانٙ(ٙیٙکیمیاوارانٙکریا،ٙوەختوٙی ٙوسی ٙامنی،ناوچەوٙقەرەڎاخیٙ،دەگاوٙ)سی ٙزگاوٙسلی ٙیٙپار22/3/1988ٙوٙ ڕ .25

ٙراجیمەٙیٙٙ،یٙ ب6.30ٙٙوەٙیانە،ٙسەعاتٙی ٙ،گرکەسٙلوابیٙ ڕەگایٙبی ٙواردەیٙومەغریبیٙوٙنانٙ بەٙٙموشەکٙو

68ٙشا،ٙیەکسەرٙی ٙجەٙسەربازگەٙوٙکانیٙساردٙوٙنزیکٙوٙدەربەنیخانیوەٙٙتەقنٙوارانٙکریا،موٙ چلٙدڼنەیٙب

ٙزاڕۆلەی،گردوٙقوربیٙ بیٙیٙ یٙکیمیاییٙگیانشاٙبەرشیٙوٙشەھیدبەٙژارٙیٙ کەس ٙژەنو، انیەکاٙ،ٙجەٙٙپیاٙو

ٙژمارەوٙشەھیدەکاٙیاواٙبەٙیٙ شمەرگەٙبی ٙتەنیاٙیەکٙکەسشاٙپٙیٙ نی ٙبٙیٙ مەدەنی کەسٙبەھۆکارو71ٙٙ،ٙدماتەر

بەٙھامکاریٙٙیٙ ئیٙدەگٙیٙ (ٙچلٙبریندار40)ٙ،ٙیٙ بیٙیٙ تاٙکەساٙبرینداربرینداریٙسەختیوە،ٙزیاتەرٙجەٙحەف

امٙپەیٙخەسەخانەیٙبەٙی ٙوٙئاردٙیٙ می ٙکەوتٙخانەوٙمەڵبەندٙوٙیەکٙوٙ)ینک(ٙفریاتیمیٙپزیشکیٙخەسە

وٙجەٙمەردەیٙڕزگارشاٙبی،ٙٙیٙ کەردٙڕوانەٙگردوٙبریندارەکاماٙچارەسەریٙسەرەتایی3ٙتراکتۆر،ٙجەٙماوەٙوٙ

ٙیٙ یانٙیٙ (ٙدەس24جوانٙدروسکریانٙ،ٙ)ٙیٙ وازی ٙشەھیداٙبەش68ٙنانٙبیەنٙبەٙناحیە،ٙمەزاروٙی ٙسیوسٙیٙ ئیسات

ٙشمەرگەٙوی ٙوٙپٙمٙئاسەروەختەٙدکتۆری ٙوارانی،ٙ)ٙوپەیٙکەسوکاروٙشةھیداٙکیمیاٙیٙ نی ٙوەشٙکری

 شایەتوٙئاٙمەرگەساتیەٙبیەناٙ(.وٙٙیٙ نی ٙخەسەخانەوٙمەڵبەندیٙب
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امنیٙ،ناوچەوٙقەرەداخی،ٙدەگاکاٙ)ٙدوکان،دوکەرۆٙولیانٙ،جافەران(ٙی ٙزگاوٙسلی ٙیٙپار23/3/1988ٙٙوٙ ڕ .26

ٙیٙ ،ھیچٙکەسشٙنەکوشت،بەالمٙچندینٙکەسٙٙیٙ بٙموارنەکەٙدماوٙعیشایوٙ ،ٙئیجارٙبیٙ کریٙیٙ کیمیاواران

پەیٙٙیٙ نانٙبۆموارانٙکریاٙ،خەڵکٙدەگاشاٙجیاٙئاستەٙلوی ٙیٙوەڵینٙسیوسوٙ ،ٙبەٙنونگەوٙئانەیٙڕیٙ وەرکەوت

 .وٙ شاٙشاراوەوٙکیمیاشاٙوەرٙنەگنی ٙکەشٙوٙکۆٙوٙمەڕەکا،تاٙٙوٙیٙ دل

ٙ(ٙکیمیاوارانەٙکریا،یٙ دەگاوٙ)شاناخسٙڕیی ٙامنیٙ،ٙناوچەوٙشارباژی ٙزگاوٙسلی ٙیٙپار23/3/1988ٙٙوٙ ھەمانٙڕ .27

،ٙیٙ بیٙیٙ شمەەرگەیٙبرینداری ٙجەٙمەدەنیٙوٙپٙیٙ (ٙکەس720وٙ)ی ٙبیٙیٙ شمەرگاٙشةھیدی ٙ(ٙپ22زیاتەرٙجەٙ)

کەیٙەو،پٙیٙ ،سەروٙسنوریوەٙبیٙ شمەرگەیٙبی ٙپٙٙوٙ ئەوەٙسەیایٙیٙ چاوەختەنەٙئاوەدانەوٙیاگٙیٙ دەگاوٙشاناخس

ٙوٙ یٙ(ٙسەرەمڕەٙبەٙباڵەٙفڕ،ٙ)ٙکاروانٙجیھازٙی21ٙ،22ٙ،23ٙ/3ٙ/1988ٙوٙ سەروٙیۆیٙبۆموارانەٙکریاٙ)ٙڕٙیٙ چنٙڕو

جەبەغداٙ،ٙڕۆٙٙیٙ ھەرپاسەٙشایدوٙدادگاوٙبااڵوٙتاوانەکاٙٙبٙیٙ بٙیٙ شمەرگەٙبریندارەکاٙئیٙدەگی ٙجەٙپ

لەنداٙگیانشٙوٙ /ھٙبەٙنونگەوٙکاریگەریٙزەخمینیٙکیمیاوارنیٙٙجەٙخەسەخانەوەٙٙخرۆنگنی26/11/2015ٙ

 بەرشی(.

امنیٙ،ناوچەوٙقەرەداخی،دەگاو)ٙبەلەکجاڕیٙ،چنیٙبارەگاومەڵبەندٙوٙیەکٙی ٙزگاوٙسلی ٙیٙپار24/3/1988ٙٙوٙ ڕ .28

کیمیاوارانشاٙکریا،بەٙچەکیٙکیمیاییٙدەماریٙوٙبەٙموشکٙوٙٙیٙ وەشٙوٙ شمەرگەیٙ(،سەعاتٙنی ٙوٙپ

 .یٙ بیٙیٙ تەرٙبریندارٙیٙ اریٙجیھاز(ٙ،چنٙکەسشیوٙ )ھٙیٙ ھیدٙبیٙبەنامەشمەرگەٙشی ٙراجیمەی،ٙتەنیاٙیەکٙپ

زان،شونکەٙ،ماھیلە،ٙی ٙپتەپە،عەسکەر،چەمیٙڕوٙ امنیٙ،ٙدەگاکاٙ)ٙگی ٙزگاوٙسلی ٙیٙپار3/5/1988ٙٙوٙ ڕ .29

،ٙڕۆیٙیٙ کریٙیٙ کیمیاوارانٙسەٙ(ی ٙرٙ،حاجیٙژیرەبەرە،کوچباڵخ،زرزی،کڵی ٙخانٙ،گڵەشی ٙسەدی،چنارٙ،ش

پنەٙکەردٙپەیٙناوچەکەیٙکەپنەشٙماچاٙ)قەالٙسیوکەٙ(ٙٙرشیٙزەمینیشٙدەسی ٙمٙھی ٙڕژ4/5/1988ٙدماینٙ

ٙزەمینیٙکەرد وٙسەدانٙٙیٙ بیٙیٙ مەدەنیٙشةھیدٙیٙ (ٙکەس200،ٙزیاتەرٙجەٙ)یٙ گردوٙدەگاکاشٙتەختو

ٙژمارەوٙشەھیدەکاٙکەٙبەٙنونگەوٙکاریگەریٙچەکیٙکیمیایٙگیانشاٙیٙ بیٙیٙ تەریچٙبریندارٙیٙ کەس ،ٙتائیسا

(کەسانٙ،105ٙشەھیداشٙچنەنٙٙڕوفاتٙوٙ)ٙیٙ ،ٙگۆپتەپەٙٙمەزارٙیٙ (ٙشەھید560)ٙیٙ نی ٙبەرشیەنٙیاو

 .یٙ شاٙھەنی ٙ(ٙئەنفالکری305سەرباروٙئانەیٙئیٙناوچەٙزیاتەرٙجە)
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ریٙ،دەگاکاٙوٙ)ٙکاموسەک،سپیندارە،عەلیاوە،بەرەکە،کەوەکیان،حەریر،ٙی ٙیٙپاریزگاوٙھەول15/5/1988ٙٙوٙ ڕ .30

 .یٙ وەرکەوتٙیٙ سەدانٙکەس،ٙوٙیٙ کریٙیٙ سامقولی،مەلوکٙ(ٙکیمیاواران



 

 

(ٙٙیٙ ،بۆتیٙ امنی،رانیەٙدەگاکاٙ)ٙگواڵن،وەری ٙزگاوٙسلی ٙپاری18/5/1988ٙٙیٙدماتەریچٙتا15/5/1988ٙٙٙوٙ ڕ .31

چەوانەٙدەگاکاٙی ٙ،پٙیٙ نی ٙروٙدەسەاڵتٙوٙحکومەتینەٙبی ٙچٙیٙ دەگٙیٙ باسینەٙئٙیٙ ،ٙیاگیٙ کریٙیٙ کیمیاوارن

وەنە،ٙخەڵکوٙئیٙدەگایاٙنەیاراشاٙبریندارەکاشاٙبەراٙپەیٙشاریٙ،چونٙٙیٙ تەری،کەچیٙھەرٙکیمیایشٙد

ٙیٙ نەٙشیەن،ٙوەروٙئانەیٙبریندارەکی ٙمی،دلی ٙکیمیاییٙکەٙلوانٙخەسەخانەکاٙڕژٙیٙ وەڵتەرٙھەرٙبریندار

خەسەخانە،گردٙٙیٙ یاوٙیٙ بریندار35ٙ،ٙیٙ )ینک(ٙیٙجەٙدەگاوٙخەتٙیٙ ڕوەشاٙنیاٙخەسەخانەوٙمەڵبەندوٙیەر

کەسیشا36ٙٙ،ٙدماتەرٙیٙ نی ٙبٙیٙ دەگاوٙٙوەرٙیٙ کەھنٙ،تەنیاٙیەکٙپیرەژەنٙگیانشٙبەرشییٙ بیٙیٙ خاس

ٙزەحمی ٙبارەگاوٙپٙیٙ بۆتوٙنیٙاڵ،ٙبەالمٙدەگاوٙگوٙیٙ بیٙیٙ شةھید ٙیٙ شانیشٙچنەٙبی ٙەتکشمەرگەکاوٙکۆمەڵە

60ٙکەرد،ٙوٙزیاتەٙجەٙٙکۆمەڵەیٙگیانشاٙبەختٙیٙ شمەرگی ٙپ23ٙٙیٙ توٙ وەنە،ٙدەگاوٙبٙیٙ ایشٙدکیمی،

 .یٙ بیٙیٙ شمەرگاٙبرینداری ٙپ

ٙیٙ نە،خەتی ٙریٙدەگاکاٙ)ٙسامقولی،سەروچاوە،گەناو،ٙشارستی ٙزگاوٙھەولی ٙیٙپارە20/7/1988ٙٙوٙ ڕ .32

ٙیٙ بریندارٙیٙ وٙچڼدانٙکەسٙیٙ (ٙشەھید7،ٙ)یٙ کریٙیٙ ،دەراش،بالیسان،ٙنازەنینٙ،ٙگەرەوانٙ(ٙکیمیاٙوارن

ەلتەرٙخەڵکٙ(ٙویٙ وشش،وٙحەوتٙیٙبرشەٙوەختوٙسەرەتاوٙقۆناخٙوٙئەنفالیٙ)پەنجٙی ٙ،ئیٙھٙیٙ بی

 ،.یٙ ،پۆکەیٙکوشتاریٙمەدەنیٙکەمٙبٙیٙ نی ٙبی ٙکرٙیٙ چۆڵٙیٙ وٙدەگاکٙیٙ ئاگاداربیەب

ٙزەردە(یٙکیمیاٙواوٙ زگاوٙکرماشانی،ناوچەوٙدااڵھی ٙپاری22/7/1988ٙٙٙوٙ ڕ .33 رانەٙکریا،وٙزیاتەرٙجەٙی،ٙدەگاو)

،ٙتاٙیٙ نی ٙبٙیٙ کەس1700ٙٙیٙ وەختەٙخەڵکوٙدەگ،ٙئاٙیٙ بیٙیٙ بریندارٙیٙ وٙھەزارٙکەسٙیٙ یدشةھٙیٙ (ٙکەس300)

رپەنجەیٙی ٙدینٙحالەتیٙنەوەشیٙشوەٙمەنەن،چنی ٙئیسەیچٙکاریگەریٙچەکیٙکیمیاییٙسەروٙخەڵکوٙدەگ

 اٙبیەنڎەیپ

ٙزەردەنٙٙٙجەٙداخٙٙیارانٙٙپیرانمٙٙکەردەن.........مەولەویٙید ٙدەمٙڕی ژاوەنٙٙڕوخسارم

ٙٙسیٙساڵیٙ  ٙزەردەیٙجەٙناوچەوٙڕی ژاوٙوٙدااڵھو ی22/7/1988ٙٙ)ٙی1367ٙوپوشپەڕو31ٙٙچیوەڵتەرٙڕو  ٙزاینی،ٙدەگاو )

موارانوٙشیمیاییٙٙجەالوٙباڵەفڕەٙجەنگیەکاٙڕژیموٙسەدامیوە. ٙسەرٙبەٙشارسانوٙسەرپی ڵٙزەهاویٙکەوتەٙوەروٙبو 

ٙڕژٙ ٙزووٙباڵەٙفڕەکی  تاییٙئاماییٙٙجەنگوٙهەشتٙساڵەوٙعیراقوٙئی رانینەٙسەحبانی  یمٙوٙجەٙدمایینٙڕوەکاٙکو 

ٙزەردەیشاٙبو مبٙوارانەٙکەردە،ٙوٙٙ مبیٙکیمیاییٙدەگاو ٙتاوانیشا275ٙٙسەدامیٙٙبەٙبو  ٙٙمەدەنیٙوٙبی  کەسی 

ٙوٙٙ ٙکەردی  .1146ٙشەھیدی  ٙبیی  ٙکیمیایشاٙوەرکەوتٙوٙبرینداری  ٙکەسی 

رٙٙشیمیاییٙٙئاشکرانٙھەورگەوٙچەکیٙکیمیاییٙبەٙپاوٙجو روٙشیمیایەکەیٙمەنو وەٙپەیٙچندەھاٙٙسااڵ،ٙڕژیمٙٙفرەتە

ٙچاٙسەردەمەنە،ٙچونٙئیٙجو رەٙکاریگەریٙدری ژٙماوەشٙھەنٙسەروٙٙتەندروستیٙبەشەریٙوٙٙ خەردەلیٙشانی 

ٙجەٙشیمیایەکەیٙکەٙفرەوٙیاگاٙکوردەسانیٙشانانشٙ،ھەرپاسەٙوەرەکاٙٙ ٙبی  ،ٙ)خەردەلٙٙیامٙموستارد(ٙٙیو  ژیوگەیو 



 

 

ٙجەسەوٙبەشەرینەٙٙٙجەنگیچەنەٙبەکارشٙئاردەن،جو رەکاٙتەروٙچەکیٙشیمیاییٙ ٙژیوگەینەوٙٙدلی  مەنەیشاوەٙدلی 

. ٙفرەٙکەماٙٙ،چنٙسەعاتی وەٙمەخواینو 

دەسوٙھەورگەوٙوەرکەوتەیشاٙبەٙچەکیٙکیمیایی،ٙچننٙنەوەشیشاٙدلی نەٙٙەیوتاٙئیسایچٙخەڵکوٙئیٙدەگایاٙناڵەشاٙم

ٙوٙھەناسەتەنگی،ٙنەوەشیٙڕی لەخوٙ  رٙبیەیوٙپەیداٙبیەنٙٙ)ٙقو زەوٙکفەوٙھەوکەردەوٙشو شی  یٙوچەمٙئی شەوٙکو 

نەوەشیٙپو سی،شی رپەنجەٙ(ٙٙوٙگلەی یچٙکەراٙھەکەٙپی سەٙپنەوازیٙوٙئەوەجەیٙحکومەتیٙوەنەٙنەپەرسی نیوەٙپەیٙ

ٙراپو رتەٙهەوالەکاٙ" ،ٙٙکەسیشاٙتوشوٙسەرەتانوٙونیٙ 98ٙچارەسەروٙنەوەشیکاشا،ٙبەٙپاو ٙسەرەتانٙو20ٙٙبیی نی  کەسی 

ڵەکەشاٙمەردەن".ژەنیٙلەمەشاو40ٙٙڕی لەخو ی،ٙ ٙزاڕو  ٙوستی نەو

ٙزەردەیٙسەربەٙشاروٙگیالنٙغەربی،ٙھەرٙئاٙڕوەٙکەوتەٙوەروٙشیمیاوارنیوەٙوٙٙدەٙ دەگاوٙ"نسارٙدیرە"یٙٙنزیکەو

،ٙژیوگاوٙٙدەگاٙکیشاٙدلی نەٙشیەوەٙنەوەشیچٙسەرەشٙ ٙبیی  بو مبیشٙدریاٙوەنەوٙٙھەزارٙکەسیشٙچنەٙشەھیدی 

ٙکەردەنٙئەوٙباقیٙخەڵکەکەی.

"شامارٙدیرە"یچٙکیمیاوارانەٙکریاٙکەسەربەٙشارٙوٙگیالنٙغەربی،ٙدەگاوٙ"شیخٙسلە"یٙٙسەرٙبەٙسەالسوٙدەگاوٙ

نەٙگردٙ باوەجانیٙوٙدەگاوٙ"دودان"یٙسەرٙبەٙشاروٙپاوەی،ٙدەگاوٙ"باوەجانی"سەربەٙٙشاروٙٙداالهو ی،چاٙڕو 

ٙ. ٙکیمیاوارانیٙکریی 

جەنگەکەیٙھەردویٙالٙگەرشی لوٙپەیامنٙنامەٙجەھانیەکاٙٙسەروبەندوٙٙجەنگوٙئی راقٙوٙئی رانینەٙچنیٙگەرمٙبیەی

ٙوەالتانەٙیامٙ ٙوٙجەنگەٙکانەٙبەینوٙدووی  ٙ،پەیامننامەوٙپاریزنایٙخەڵکیٙمەدەنیٙوالشەڕیٙجەٙملمالنی  کەری نی 

نەوٙ ٙکەردشا،ٙشو  ،ٙوەلی مٙئیدی  موارانٙکریو  ٙشاروٙدەگاکاٙبو  زیاتەری،ٙیانیٙقەدەغەنٙخەڵکیٙمەدەنیٙدلی 

چەرەٙٙڕژی مٙوٙئیراقیٙچەکیٙکو کوشٙوٙکیمیایشٙشاناٙئەوٙخەڵکوٙشاروٙدەگاکاٙئی رانیٙوٙئانەی

نەوٙنونگەوٙبەکارٙئاوردەوٙچەکیٙکیمیاییٙجەٙالوٙڕژی موٙئیراقیەوەٙٙچونٙپووەٙ کوردەسانی،ھەڵبەتٙئیرتٙمەلوٙشو 

ٙزلەکا. ەٙٙپەیٙسایسەتیٙوٙپەرژەوەندیٙدەولەتە ٙمدو 

پو زسیونەکاٙئیرانیٙٙبەنامیٙمرسادیٙدژوٙئیٙهی رشەٙکیمیاییەٙهاموەختٙ ٙجەهیزەٙئو  ٙچەنیٙهەڵمەتەوٙیو  بی 

موارانەکەیٙکامەٙوەالتا. ماروٙئیسالمیٙ،ٙئیرتٙخەڵکٙسەرشٙوەنەٙشیویاٙبیٙنەزانینیٙسەرچەمەوٙبو  ٙکو 

ٙمکەرا،مەزارگە ٙزەردەیٙجەٙمەنتەقەوٙداڵەھو ی،ٙبەٙئاینٙیارسانینیٙوٙبەٙھەورامیٙوٙکەڵھوڕیٙقسی  وٙباواٙدەگاو

ٙیادگاریٙئیناٙچاگەٙوٙالوٙیارسانەکاوەٙبەٙیاگی وەٙپیرو زەٙنریو رە.

ٙدەوڵەتوٙئیرانینەوٙچٙ ٙزەردەیٙپی سەٙپنەوازیٙنەبیەن،ٙگرنگیشٙنەدریانٙپنە،چٙدلی  ٙکیمیاوارانوٙدەگاو یادٙکەردەیو 

ٙحکومەتوٙھەریمٙوٙکوردسانینە،نونگەکەیچٙدیارٙکەٙچی شا. ٙدلی 



 

 

ٙٙ ٙوٙگیانشاٙچیٙیادەنەٙدەسٙگیرمی  سینەماوەٙپەیٙئاخەڵکەٙبی تاوانەیەٙکەٙبەٙناھەقٙبەٙگازوٙشیمیاییٙخنیکی 

ٙجەٙئی شٙوٙ ٙٙتاٙکەمی  بەرشی،ٙوٙئەرکوٙسەروشانەیامنەٙپی سەٙوٙئینسانەتیٙوٙھامٙزوانوٙھامٙوەاڵتیٙیادشاٙکەرمی 

ٙزامەکاشاٙکەمٙبو وە.

 

،ٙیٙ کریٙیٙ سامقولی،بالیسان،ھیران،گەرەوان(ٙکیمیاٙوارانریٙدەگاکاٙ)ٙی ٙزگاوٙھەولی ٙیٙپار31/7/1988ٙٙوٙ ڕ .34

 .یٙ بیٙیٙ بریندارٙیٙ وٙچنٙکەسٙیٙ شەھیدٙیٙ (ٙکەس7)

(ٙیٙ رزوکا،ٙخەروانٙ،بلی ٙڕو،زەڕوا،ھەدن،کەکلە،خی ٙریٙدەگاکاٙ)ئاری،سی ٙزگاوٙھەولی ٙیٙپار2/8/1988ٙٙوٙ ڕ .35

موارانەٙوٙ ،ٙھەڵبەتٙئیٙبیٙ بیٙیٙ بریندارٙیٙ (ٙکەس117وٙ)ٙیٙ شەھیدٙیٙ شمەرگی ٙ(ٙپ6،ٙ)یٙ کریٙیٙ کیمیاواران

 میٙپەیٙناوچەوٙخواکورکی.ی ٙرشوٙڕژی ٙڕوەکاٙوەڵتەریٙوٙدماتەریٙبەردەوامٙٙبیەن،ٙبەٙنونگەوٙھ

(10ٙ،ٙ)یٙ کریٙیٙ وەشکانیٙ(ٙکیمیاوارانی ٙکیٙ،کەشٙو)ٙگارەٙیٙوٙدەگاوٙزوٙ زگاوٙدھی ٙیٙپار24/8/1988ٙٙوٙ ڕ .36

 .یٙ بیٙیٙ شەھیدٙیٙ شمەرگی ٙپ

کیاموارانٙٙناخٙوٙئەنفالٙوٙھەشتیٙ"دمایی"ٙ(وٙ کیٙ)دەسپنەکەردەیٙقوٙ گاوٙدھزی ٙیٙپار25/8/1988ٙٙوٙ ڕ .37

دی،ٙبەرواریٙبااڵیٙٙوٙدەگاکاٙ)ٙوەرمیلی،باپیری،گەرگوەٙ،ٙی ٙدەسشٙپنەٙکەردٙسەروٙناوچەوٙئام

ٙیٙ (ٙکەس5رگاٙچیا،کانیٙبەالۋٙ،برجینی،تویکاٙ(ٙ،)ی ٙ،ٙمیسکا،توشمبیکٙ،ٙمیٙ کامال،ئاسھی،ٙبازی ٙھیسی،ئ

کیمیاییٙکریانٙسەروٙناوچەکاٙتەریٙٙیٙ رشی ٙنەٙچندانٙھوٙ ،ٙھەرٙچیٙڕیٙ بیٙیٙ (ٙبرتیندر75شةھیدٙوٙ)

 جەکوردەسانەنە.

یٙدیٙوٙسەروٙگارەی ٙکی،ٙئاموٙ زگاوٙدھی ٙیٙپار25/8/1988ٙٙوٙ ڕ .38

یٙ جانی،بالی ٙرانە،بلی ٙنیا،سارکی،زیوکا،شی ٙباوەکا،بەرکڤری،گرکا،کۆڤلیک،ڕد،)ئیکامال،کیری،بەلیتاا،دەگاک

دیٙی ٙقەزاوٙئامٙیٙ (ٙدەگ46نەٙ)وٙ ،ٙھەرٙچیٙڕیٙ کەوتٙیٙ (ٙبریندار40وٙ)ٙیٙ (ٙشەھید2،ٙ)ٙیٙ کریٙیٙ کیمیاٙوارانٙ(

ٙزەمینیٙکری  .یٙ تەختٙو

دیٙ،ناوچەوٙبەرواریٙوارینیٙدەگاکاٙ)ٙسپیندایٙ،ٙسواریٙ(ٙی ٙکیٙ،ئاموٙ زگاوٙدھی ٙیٙپار25/8/1988ٙٙوٙ ڕ .39

 .یٙ کریٙیٙ کیمیاواران

ٙیٙ ،ٙبیامنشٙ(ٙکیمیاوارانیٙ دیٙٙدەگاکاٙ)ٙکنیاٙ،ٙباسکاٙ،ٙئاڤۆکی ٙکیٙ.ئاموٙ اوٙدھزگی ٙیٙپار25/8/1988ٙٙوٙ ڕٙ .40

 .یٙ وەرکەوتٙیٙ وٙچنداڼٙکەسٙیٙ کری

،ٙدەگاکاٙ)ٙپریسە،ٙچەمگیرا،ٙچەمچالی،ٙچەمرشتیٙ،چەمٙیٙ کیٙ،ئاکروٙ زگاوٙدھی ٙیٙپار25/8/1988ٙڕۆٙٙ .41

 .یٙ بیٙیٙ بریندارٙیٙ ،ٙچندەھاٙکەسیٙ کریٙیٙ ڕەبەتکی،میرۆکی،بلمباسٙ(ٙکیمیاواران

(14ٙ،ٙ)یٙ کریٙیٙ )ٙتویکاٙ،بلیجان،زڕھەوا(ٙکیمیاواراندەگاکاٙٙوٙ کیٙ،زاخوٙ زگاوٙدھی ٙیٙپار25/8/1988ٙڕۆٙٙ .42

 .یٙ بیٙیٙ (ٙبریندار15وٙ)ٙیٙ شەھید



 

 

ٙیٙ (ٙکیمیاوارانیٙ کیٙٙدەگاکاٙ)بریجینیٙ،دەرگەالٙشیخا،زیناڤا،ٙدبانکوٙ زگاوٙدھی ٙیٙپار25/8/1988ٙٙوٙ ڕٙ .43

 .یٙ بیٙیٙ بریندارٙیٙ ،ٙوٙچنٙکەسیٙ کری

ٙژمارەوٙیٙ کریٙیٙ ژ،بارزان،مزوریٙباالٙ(ٙکیمیاوانوٙ ریٙناوچەوٙ)ٙبەڕی ٙزگاوٙھەولی ٙیٙپار25/8/1988ٙوٙ ڕٙ .44 ،

 قوربانیەکاٙنەزانیان.

،بەاڵمٙنادیاراٙقربانیٙی یٙ کرٙیٙ ری،شەقاڵوە،ٙ)ھیرانٙوٙنازەنین(ٙکیمیاوارانی ٙزگاوٙھەولی ٙیٙپار25/8/1988ٙٙوٙ ڕٙ .45

 .یٙ چەکەٙچۆڵٙبیەنوٙدماییٙئامایٙقۆناخٙوٙئەنفالٙوٙچواریٙبچنٙبیەن،ٙچونکەٙناو

ٙیٙ قوربانیەک،یٙ کریٙیٙ (ٙکیمیاوارانٙیٙ ،وەرتٙیٙ ریٙ،ڕةواندوز،ٙدگاکاٙ)ٙخەتی ٙزگاوٙھەولی ٙیٙپار25/8/1988ٙٙوٙ ڕٙ .46

 .یٙ ،ٙدماییٙقۆناخٙوئەنفالوٙچواریٙبیٙ نیەنٙیٙ دیار

روە،خەرەگول،ٙی ٙر،سینیا،نی ٙدی،ٙسپی ٙ)سەریٙئامکیٙ،ئامیدی،ٙدەگاکاٙوٙ زگاوٙدھی ٙیٙپار26/8/1988ٙٙوٙ ڕٙ .47

ری،سەرکەلی،ٙفیرستەکٙ،چیاڕەشکٙی ٙوە،ٙبەرچی،ٙکانیٙ،دیری،ٙدەرگەنی،سیریٙسکی ٙکوجزرکا،خراپ،ٙز

ٙژمارەوٙقوربانیەکاٙنەزانیان.یٙ کریٙیٙ (ٙکیمیاوران ، 

دەھاٙیٙڕۆشین(ٙکیمیاوارانٙکریان،ٙچنی ٙری،ٙناوچەوٙ)ٙزی ٙزگاوٙھەولی ٙیٙپار27/8/1988ٙٙوٙ ڕٙ .48

 .یٙ بیٙیٙ شەھیدوبریندر

کانیٙ،دەگاکاٙ)ٙشیڤی،ھیتوت،کانیاٙپینکٙی ٙرەوەٙوٙڕی ٙکی،ٙناوچەوٙنوٙ زگاوٙدھی ٙیٙپار28/8/1988ٙٙوٙ ڕٙ .49

ٙژماروٙقوربانیەکاٙنەزانیان.یٙ کریٙیٙ (ٙکیمیاوارانٙیٙ گەلیٙکوتکوە،ی ٙ،زیٙ ،باشی،ٙسەرنی،ٙگارە،ٙگەرو،باوانک ، 

ٙیٙ (ٙکیمیاوارانیٙ وٙگەلیٙبازٙیٙ ،ناوچەوٙبەرواریٙبااڵیٙدەگاکاٙ)ٙبازکیٙوٙ زگاوٙدھی ٙیٙپار29/8/1988ٙٙوٙ ڕٙ .50

ٙڕایاونەٙحزبیەکاٙئاسەردەمیٙ)یٙ کری ،ٙبەالمٙئیٙیٙ بینٙیٙ شەھیدٙوٙھەزرانٙبریندارٙیٙ (ٙکەس2980ٙ،ٙبەپاو

 با.ی ٙکریٙیٙ ،ڕەنگاٙئەنفالوٙ ژمارەٙھەاڵیٙپەشتٙرسٙنەبیەن

(ٙشەھیدوٙسەدان1000ٙ(ٙکیمیاوارانەٙکریا،ٙھەزار)یٙ نککیٙٙدەگاوٙ)دباوٙ زگاوٙدھی ٙیٙپار29/8/1988ٙٙوٙ ڕٙ .51

 .یٙ نی ٙشٙبی ٙبریندار

ٙ

گردوٙٙیٙ ،ٙبەاڵمٙنەتاوامناٙنامیٙ نی ٙکەردٙیٙ مٙگردوٙدەگاکاٙناوچەوٙبادینانیشٙکیمیاوارانی ٙسەروەختوٙئەنفالینەٙڕژ

،ٙزیاتەرٙجەٙٙیٙ نی ٙدەسٙکەوتٙمٙوٙبەعسیٙی ٙمیٙکەٙدماوٙوڕایٙڕژی ٙکاٙسوپاوٙڕژە،ٙبەپاوٙبەڵگەنامٙیٙ دەگاٙبارم

ٙیٙ (ٙدەگ664ٙ،ٙوٙ)ٙیٙ نی ٙرەوٙوەالتوٙتورکیایٙبیانوەٙوٙئاوی ٙجەٙسنورٙپڕٙیٙ (ٙسەدوٙشەسٙھەزارٙکەس160000)

ٙزەمینیٙکری ٙ.یٙ نی ٙنٙٙئەنفالٙکریوٙ سەروشٙیٙ کەساٙبٙ(1700ٙ،ٙھەرپاسەٙزیادٙجەٙ)ٙیٙ بیٙیٙ رانی ٙوٙوٙیٙ تەختو

ٙسەرچەمە:ٙ

 گۆٙورگرتە.ی ٙمٙچی ٙ،،بناغەوٙپەیلوایٙھەرمانەک(ی1989ٙساڵەو16ٙٙژمارەٙ)ٙشەنگٙیی ٙاروٙپگۆڤ .1



 

 

 شمەرگەوەٙ(ٙد.فایقٙگوڵپیی ٙکیٙپی ٙشویٙپزیشکی ٙبٙو)ٙلەتوی ٙکتٙ .2

 وارٙخرب،ٙکوردپاٙ(ی ٙپەلیانەوٙ)زر .3

 .وٙ تی ٙوٙنوسیتەیٙپەیٙیادەگاٙٙجەالیەنٙحکومەتیٙدەربارەوٙٙئەنفالیٙ،ٙجەئینرتنٙیٙ کۆمەڵەٙوتار .4

 وانەکاٙسەدامیٙ)عەدالەتٙعمرٙ(راماوٙتاوٙ پان .5

 ئەنفالیٙ)تەھاٙسڵیامنٙ(ٙدادگاواٙتاوانەکاٙبەغدایٙ،دۆسیەوشاھدەکاٙ .6

 کیٙوەکٙئەمڕۆدا(ی ٙشمەرگەیٙ)ٙلەڕۆژی ٙپەلیانەوٙمەڵبەندوٙڕیکوزیاوٙپ .7

ٙزانیاری .8  کارٙمزوری،ٙپۆاڵٙحەمەد(ی ٙوەٙالوٙ)ڕی ٙچن

ٙ.ٙیٙ نی ٙشمەرگەٙبی ٙمٙٙپی ٙویرەوەریەکاٙٙوٙ .9
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