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 برئاسة السيد عواد حمد البندر وعضوية العقيد الحقوي داود سلمان شهاب و المقدم 30/8/1983تشكلت محكمت الثورة بتاريخ 

 :تيالحقوقي طارق هادي شكر واصدرت باسم الشعب القرار األ
 

  وسمانعثمانعبد هللا البارزاني وامين  فقى عوال البارزاني ورمزى السالم البارزاني واسماعيلالحكم على آل من صابر مصطفى عبد
الدين محمد صديق البارزاني ونوزاد لقمان مصطفى البارزاني وازاد لقمان مصطفى البارزاني وصالح لقمان هميره البارزاني ونور

عبداهللا البارزاني در نعمان جهور البارزاني ومجيد ورجب اسماعيل البارزاني و قايداد لقمان مصطفى البارزاني وبمصطفى البارزاني 
علي  وحسين زياب در البارزاني ودلداررزانيالسالم البارزاني وزبيرعبداهللا سليم الباسن البارزاني وسبحان اسماعيل عبدححكيم سعيدو

بارزاني وعبد السالم ال البارزاني وعثمان احمد محمد عبداحمدى محمود البارزاني وعلي عمر مصطفاسماعيلمحمد حاجي البارزاني و
يراحمد محمد عبد السالم البارزاني باالعدام شنقا حتى عثمان احمد محمد البارززاني ونذالسالم البارزاني وعيمادالبارى سليمان  عبد
غيرالمنقولة قرار اصدر بتفاق االراء  ومصادرة اموالهم المنقولة وع0 من ق 53 و50 و275/2/49 162 و 159الموت وفق المواد 

 .30/8/1983طنا في 
 

 البندر حمد عواد   الحقوقي العقيد    الحقوقي المقدم
 رئيس محكمة الثورة   داود سلمان شهاب    طارق هادي شكر

 عضو     عضو
 



 
 



 



  
 

 التاريخ 1983/ج/1446/أسماء أفراد عائلة مه ال مصطفى البارزاني الذينه تم أعدامهم و ذآرهم في الكتب الرسمي عدد الدعوى
 :لم يتم ذآرهم في ذلك الكتابهم ووأسماء أفراد العائلة الذينه تم أعدام. 30/8/1983
 

 ال مصطفى شيخ عبدالسالم البارزاني صابر مه
 يخ عبدالسالم البارزانيعبيداهللا مه ال مصطفى ش

 نورالدين شيخ محمد صديق شيخ محمد البارزاني
 نورالدين شيخ محمد صديق شيخ محمد البارزاني فاخر

 لقمان مه ال مصطفى شيخ عبدالسالم البارزاني
 ازاد لقمان مه ال مصطفى شيخ عبدالسالم البارزاني

  شيخ عبدالسالم البارزانيمصطفىنوزاد لقمان مه ال 
 مان مه ال مصطفى شيخ عبدالسالم البارزانيصالح لق

 بيداد لقمان مه ال مصطفى شيخ عبدالسالم البارزاني
 سبحان شيخ اسماعيل شيخ عبدالسالم البارزاني

 يرشيخ احمد شيخ محمد شيخ عبد السالم البارزانينذ
 يرشيخ احمد شيخ محمد شيخ عبد السالم البارزانيأياد نذ
 دالسالم البارزانيالبارى شيخ سليمان شيخ عبدعب

 شيخ عثمان شيخ احمد شيخ محمد شيخ عبدالسالم البارزاني
 عيماد شيخ عثمان شيخ احمد شيخ محمد شيخ عبدالسالم البارزاني

 شيخ عبد السالم البارزاني ريد وان شيخ عثمان شيخ احمد شيخ محمد
 علي محمد صديق شيخ محمد دشيخ عبدالسالم البارزاني حدأ

 شيخ بابو محمد شيخ عبدالسالم البارزانيهافال شيخ صادق 
 أحياء شيخ اسماعيل شيخ عبدالسالم البارزاني
 مصباح شيخ سليمان شيخ عبدالسالم البارزاني


