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 ھاواڵتیی کورد لەسێدارە دراون + ناوەکان ٦٩دا  ٢٠١٨لەساڵی 
 

ھاوواڵتیی کورد لە بەندیخانەکانی  ٦٩ی زاییینیدا النیکەم ٢٠١٨ھەنگاو: لەماوەی ساڵی 
 کەمی کردووە. ٣٨اون کە بە بەراورد لەگەڵ ساڵی ڕابردوو سەدا ئێران لەسێدارە در

 
بەپشتبەستن بە ئاماری تۆمارکراو لەناوەندی ئاماری ڕێکخراوی مافی مرۆڤی ھەنگاو، 

ھاوواڵتیی کورد لە ئێران لەسێدارە دراون  ٦٩ی زایینیدا النیکەم ٢٠١٨لە ماوەی ساڵی 
 وە.کە کەسێکیان لە پێش چاوی خەڵک لەسێدارە درا

 
ک#س  ٩ک#س ب# تۆم#تی چاالکی سیاسی،  ٦ب# پ-ی ئ#م ڕاپۆرت#، 

ک#س ب# تۆم#تی ق#ت>ی  ٤٦ب# تۆم#تی چاالکی م#زھ#بی، 
ک#س ب# تۆم#تی بازرگانی کردن ب# ماددە سCک#رەکان  ٦ئ#نق#ست، 

 و دوو ک#سیش ب# تۆم#تی دەستدر-ژی س-کسی ل#س-دارە دراون.
 

دراون خ#Uکی پار-زگای ئومری#  زیاترین ئ#و ک#سان#ی ک# ل#س-دارە
ھاوو\تیی کورد ل#و پار-زگای#  ٣٠دا  ٢٠١٨بوون ک# ل# ساUی 

ک#س، لوڕستان  ٢٢ل#س-دارە دراون. ھ#روەھا ل#پار-زگای کرماشان 
ک#س و ل# خوراسانیش ی#ک  ٥ک#س، ئیالم  ٥ک#س، سن#  ٦

 ھاوو\تیی کورد ل#س-دارە دراوە.
 

منداU-ک، سc ژن و دوو دا  ٢٠١٨ھ#روەھا ل# ماوەی ساUی 
) ساU# ل# ٦٣و  ٥٧ساڵ بووە ( ٥٠ھاوو\تی ک# ت#م#نیان س#رووی 

 ب#ندیخان#کانی کوردستان ل#س-دارە دراون.
ی ٢٠١٧ل#س-دارە دانی ھاوو\تیانی کورد ب# ب#راورد ل#گ#ڵ ساUی 

 ٪٣٨ھاوو\تیی کورد ل#س-دارە درابوون،  ١١٢زایینی ک# ل#و ساU#دا 
 ک#می کردووە.

 
چاالکی  ١٠دا،  ٢٠١٨ماوەی سالی ل#الی#کی دیک#وە و ھ#ر ل#

منداUی کورد ل#الی#ن دەزگای  ٣چاالکی سیاسی و  ٣زھ#بی، م#
 دادوەریی ئ-ران#وە حوکمی س-دارەیان ب#س#ردا س#پاوە.
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 ڕ7ک-وت ب-ندیخان-یل-  تۆم-ت خ-,کی و ناوبانگناو  ڕیز

 ٢.١.٢٠١٨  کرماشان قەتڵ ڕوانسەر بەختیار محەمەدی ١
 ١١.١.٢٠١٨  سەڵماس قەتڵ ەڵماسس حوسێن ئەسکەندەرزادە ٢
 ٢٨.١.٢٠١٨  ئورمیە قەتڵ ئورمیە مێھراب بێھشاد ٣
 ٢٨.١.٢٠١٨  ئورمیە قەتڵ ئورمیە فەرھاد ئالبا ٤
 ١٧.١.٢٠١٨  ئیالم قەتڵ ئابدانان ئێحسان یەعقووبی ٥
 ٢٨.٢.٢٠١٨  ئیالم قەتڵ ئیالم مێھدی کازم نیا ٦
 ٤.٣.٢٠١٨  کرماشان قەتڵ پاوە کەیوان ڕاشخار ٧
 ٤.٣.٢٠١٨  کرماشان قەتڵ جوانڕۆ مەسعوود وەکیلی ٨
 ٤.٣.٢٠١٨  کرماشان سڕکەرمادەی  کرماشان مێھدی سەرابی ٩
 ٥.٣.٢٠١٨  ئورمیە قەتڵ سەردەشت ئەبووبەکر سەلیمی ١٠
 ٧.٣.٢٠١٨  ئیالم قەتڵ سەیوان ئەیووب باباخانی ١١
 ٤.٣.٢٠١٨  کرماشان دەستدرێژی کرماشان محەمەد ڕوستەمی ١٢
 ١٠.٣.٢٠١٨  خۆی دەستدرێژی خۆی جەواد گوڵ نیەت ١٣
 ٢٣.٤.٢٠١٨  ئورمیە قەتڵ شنۆ تەیب شەیخ نژاد موکری ١٤
 ٢٣.٤.٢٠١٨  ئورمیە قەتڵ بۆکان قادر محەمەد حەسەن ١٥
 ٢٣.٤.٢٠١٨  ئورمیە قەتڵ ئورمیە سەمەدییەدوڵاڵ  ١٦
 ٢٣.٤.٢٠١٨  ئورمیە قەتڵ ئورمیە ڕەشیدیئیسالم  ١٧
 ٢٣.٤.٢٠١٨  ئورمیە قەتڵ ئورمیە ….. ١٨
 ٢٤.٤.٢٠١٨  عەباسبەندەر  قەتڵ خوڕەمئاوا جەعفەر شێرزادمحەمەد  ١٩
 ٢٩.٤.٢٠١٨  ئیسفەھان سڕکەرمادەی  کرماشان نسوحیکەیومەرس  ٢٠
 ٣٠.٤.٢٠١٨  کرماشان قەتڵ ئابادئیسالم  خەزاییئەعزەم  ٢١
 ١٤.٥.٢٠١٨  ئورمیە قەتڵ ئورمیە میربەخشسوھەیل  ٢٢
 ١٤.٥.٢٠١٨  ئورمیە قەتڵ ماکۆ گووشئاخەلیل  ٢٣
 ١٤.٥.٢٠١٨  ئیالم قەتڵ ئیالم کەرەمیانموجتەبا  ٢٤
 ٦.٢٠١٨. ١٨  کەرەج مەزھەبی بروجێرد محەمەد سەالسیاوەر  ٢٥
 ٤.٧.٢٠١٨  ئورمیە قەتڵ ئورمیە حاجی پوورگولی  ٢٦
 ٤.٧.٢٠١٨  ئورمیە قەتڵ ئورمیە ڕەوشەنمحەمەد  ٢٧
 ٤.٧.٢٠١٨  ئورمیە قەتڵ سەردەشت ئیبراھیمیباز شەھ ٢٨
 ٧.٧.٢٠١٨  کەرەج داعشی تئەندامە ڕوانسەر مزەفەریسڵێمان  ٢٩
 ٧.٧.٢٠١٨  کەرەج داعشی تئەندامە زەھاوسەرپێڵی  سۆفیئیسماعیل  ٣٠
 ٧.٧.٢٠١٨  کەرەج داعشی تئەندامە زەھاوسەرپێڵی  بێھرووزیڕەحمان  ٣١
 ٧.٧.٢٠١٨  کەرەج داعشی تئەندامە پاوە د مرتەزاییماجسەید  ٣٢
 ٧.٧.٢٠١٨  کەرەج داعشی تئەندامە پاوە عەزیزیسیرووس  ٣٣
 ٧.٧.٢٠١٨  کەرەج داعشی تئەندامە سەالس ئیسماعیلیئەیووب  ٣٤
 ٧.٧.٢٠١٨  کەرەج داعشی تئەندامە پاوە ڕەمەزانیخوسرەو  ٣٥
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 ٧.٧.٢٠١٨  کەرەج داعشی تئەندامە زەھاوسەرپێڵی  غەزەنفەرئابادیموسا  ٣٦
 ١٢.٧.٢٠١٨  خۆی قەتڵ خۆی بلووغیبابەک  ٣٧
 ١٧.٧.٢٠١٨  بیرجەند قەتڵ شیروان نشیردالبەراتعەلی  ٣٨
 ١٨.٧.٢٠١٨  کرماشان قەتڵ جوانڕۆ خانی زادەساڵح  ٣٩
 ٢٠.٧.٢٠١٨  کرماشان قەتڵ کرماشان ڕەزا ئاشووریعەلی  ٤٠
 ٢٠.٧.٢٠١٨  کرماشان قەتڵ کرماشان نیڕەباداوود  ٤١
 ٢٠.٧.٢٠١٨  کرماشان قەتڵ کرماشان ـ ٤٢
 ٢٠.٧.٢٠١٨  کرماشان قەتڵ کرماشان ـ ٤٣
 ٢٠.٧.٢٠١٨  کرماشان قەتڵ کرماشان ـ ٤٤
 ٢٢.٧.٢٠١٨  شیروان قەتڵ بروجێرد خودایاریسەلمان  ٤٥
 ٢٣.٧.٢٠١٨ ئورمیە قەتڵ بۆکان سولتانتکەماڵ  ٤٦
 ٢٣.٧.٢٠١٨ ئورمیە قەتڵ شنۆ دەریاییفارۆق  ٣٧
 ٢٣.٧.٢٠١٨ ئورمیە قەتڵ شنۆ حەمزە زادەمەحموود  ٤٨
 ٢٧.٧.٢٠١٨  ئورمیە سڕکەرمادەی  ئورمیە نەوجەوانجەھانگیر  ٤٩
 ٢٧.٧.٢٠١٨ ئورمیە سڕکەرمادەی  ئورمیە … ٥٠
 ٨.٨.٢٠١٨  عەباسندەر بە قەتڵ لوڕستان عەلی کولیوەندئەمیر  ٥١
 ٨.٨.٢٠١٨  کەرەج سیاسی دێوالن حوسێن پەناھیڕامین  ٥٢
 ٨.٨.٢٠١٨  کەرەج سیاسی مەریوان مورادیلوقمان  ٥٣
 ٨.٨.٢٠١٨  کەرەج سیاسی مەریوان مورادیزانیار  ٥٤
 آگوست ئورمیە پێشمەرگە مەھاباد شەبابئەحمەد  ٥٥
 آگوست ئورمیە پێشمەرگە مەھاباد ەزیزیعناسر  ٥٦
 ١٠.٩.٢٠١٨ یاندواوم سیاسی یاندواوم ئەحمەدنژادکەماڵ  ٥٧
 ٢.١٠.٢٠١٨  ئورمیە قەتڵ ئورمیە سکانوەندزەینەب  ٥٨
 ٢.١٠.٢٠١٨  ئورمیە قەتڵ ئورمیە خان عەلی لوسەلمان  ٥٩
 ٢.١٠.٢٠١٨  ئورمیە قەتڵ ئورمیە حاجی لوحەسەن  ٦٠
 ١٧.١٠.٢٠١٨  ئیالم قەتڵ ئیالم بێھزادیانکورش  ٦١
 ١٦.١٠.٢٠١٨  ئیسفەھان سڕکەرمادەی  دیواندەرە شاحوسێنیمەلوود  ٦٢
 ١٤.١٠.٢٠١٨  مەراغە قەتڵ یاندواوم شیرانیئەسالن  ٦٣
 ٦.١١.٢٠١٨  زەنجاب قەتڵ بیجاڕ ھەولێر/ ڕەشید زاھدیسۆران  ٦٤
 ١٣.١١.٢٠١٨  سنە قەتڵ سەواڵوا ئەلیاسیشەرارە  ٦٥
 ١٤.١١.٢٠١٨  کەرەج قەتڵ ئەزنا سەگوەندسام  ٦٦
 ١٨.١١.٢٠١٨ بروجێرد قەتڵ بروجێرد بەیرانوەندڕوحوڵاڵ  ٦٧
 ١٨.١١.٢٠١٨  بروجێرد قەتڵ بروجێرد قائێد ڕەحمەتسامان  ٦٨
 ١٠.١٢.٢٠١٨  ئورمیە سڕکەرمادەی  نەغەدە عەزیزییونێس  ٦٩
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