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 دا + ناوەکان ٢٠١٨ژنی کورد لە ساڵی  ٤٤دەستبەسەر کرانی 
 
 

دا دەیان ژنی کورد لەالیەن ناوەندە ئەمنییەکانی حکومەتی ئێرانەوە  ٢٠١٨ھەنگاو: لەماوەی ساڵی 
 دەستبەسەر کراون.

 
 

بە پشتبەستن بە ئاماری تۆمارکراو لە ناوەندی ئاماری ڕێکخراوی مافی مرۆڤی ھەنگاو، لەماوەی ساڵی 
ژنی کورد لەالیەن ناوەندە ئەمنیەتییەکانی حکومەتی ئێرانەوە دەستبەسەر  ٤٤زایینیدا النیکەم  ٢٠١٨

 کراون کە بەشێکیان ھێشتا لە بەندیخانە ڕاگیراون.
 
 

کەسیان بە تۆمەتی چاالکی  ٢٣ژنەی کە دەستبەسەر کراون  ٤٤ۆی ئەو بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، لە ک
کەسیان بە تۆمەتی چاالکی مەزھەبی، دوو کەسیان  ٤کەسیان بە تۆمەتی چاالکی مەدەنی،  ١٣سیاسی، 

بە تۆمەتی چاالکی کرێکار دەستبەسەر و دوو ژنێشیان لە کۆچەرییەکانی باشووری کوردستان بوون کە 
 رانەوە دەستبەسەر کراون.لەالیەن سپای پاسدا

 
 

ژن  ١٥زیاترین ئەو ژنانەی کە دەستبەسەر کراون خڵکی پارێزگای سنە بوون کە لەماوەی ئەمساڵدا 
 ١١لەو پارێزگایە لەالیەن ناوەندە ئەمنیەتییەکانەوە دەستبەسەر کراون. ھەروەھا لە پارێزگای کرماشان 

ستبەسەر کراون. دوو ژنێش خەڵکی ژن و لوڕستان یەک ژن دە ٤ژن، ئیالم  ١١ژن، ئورمیە 
 باشووری کوردستان بوون.

 
 

منداڵی کورد  ١٣دا النیکەم ٢٠١٨پێشتر ھەنگاو لە ڕاپۆرتێکی دیکەدا ڕایگەیاندبوو کە لەماوەی ساڵی 
 لەالیەن ناوەندە ئەمنییەکانی حکومەتی ئێرانەوە دەستبەسەر کراون.

 
 
 

	

 تۆمھت دەستبھسھری.ڕ خھ#کی و ناوبانگناو  ڕیز
 سیاسی ١.١.٢٠١٨  ئورمی- ش-ھال وەحدەتپوور ١
 سیاسی ١.١.٢٠١٨  ئورمی- توران م)ھرەبان ٢
 سیاسی ١.١.٢٠١٨  ئیالم سارا ج-مشیدی ٣
 سیاسی ١.١.٢٠١٨  ئیالم الل- ئاقایی ٤
 سیاسی ٣.١.٢٠١٨  کرماشان ن-ست-رەن ع-کاش- ٥
 سیاسی ٣.١.٢٠١٨  کرماشان ئ-شرەف ئ-کب-رپوور ٦
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 سیاسی ٣.١.٢٠١٨  ئیالم نازدار ئ-میر مح-م-دی ٧
 م-دەنی ١٢.٢.٢٠١٨  م-ھاباد کوبرا خا^ندی ٨
 سیاسی ف)وری- ئورمی- مونیرە سولتانزادە ٩
 م-دەنی ٣.٣.٢٠١٨  م-ریوان ش-تاو فارۆقی ١٠
 م-دەنی ٣.٣.٢٠١٨  م-ریوان ئاb فارۆقی ١١
 م-دەنی ٢٠.٣.٢٠١٨  سن- س-یران س-عیدپوور ١٢
 سیاسی ٤.٤.٢٠١٨  م-ھاباد ئاقاییڕووناک  ١٣
 سیاسی ٢٦.٤.٢٠١٨ د)والن ش-ریف- زەڕینی ١٤
 سیاسی ٢٤.٤.٢٠١٨  داbھۆ ئیلھام جوانم)ری ١٥
 سیاسی ٢٤.٤.٢٠١٨  داbھۆ توران میرزایی ١٦
 م-زھ-بی ٥.٥.٢٠١٨  ڕوانس-ر ڕ)زان باوەیسی ١٧
 م-زھ-بی ٥.٥.٢٠١٨  ڕوانس-ر فاتم- باوەیسی ١٨
 م-زھ-بی م-ی ڕوانس-ر مورادیس-رگوڵ  ١٩
 م-دەنی   شنۆ گوb^- مورادی ٢٠
 سیاسی ٥.٧.٢٠١٨  س-رپ)kی زەھاو مری-م ف-رەجی ٢١
 م-زھ-بی ژوئی- کرماشان م-عسووم- ت-قی نژاد ٢٢
 سیاسی ١٩.٧.٢٠١٨  سن- س-یران ئارامش ٢٣
 م-دەنی   سن- زیبا خ-رامیدە ٢٤
 ئاژە^دار ٩.٧.٢٠١٨  باشوور عایش- خدر ن)عم-ت ٢٥
 ئاژە^دار ٩.٧.٢٠١٨  باشوور خدر ن)عم-تب-سی-  ٢٦
 م-دەنی ٩.٨.٢٠١٨  سن- س-ح-ر کازمی ٢٧
 م-دەنی ١.٨.٢٠١٨  ئیالم نگیسا ش-ھبازی ٢٨
 سیاسی ٣٠.٨.٢٠١٨  س-قز گ-الو)ژ مح-م-دی ٢٩
 ژینگ-پار)ز ٥.٩.٢٠١٨  سن- ھاج-ر س-عیدی ٣٠
 م-دەنی ١٣.٩.٢٠١٨  سن- سورەیا خدری ٣١
 سیاسی ٢٦.٩.٢٠١٨  م-ھاباد ئ-فسان- خورس-ندی ٣٢
 سیاسی ١.١٠.٢٠١٨  م-ھاباد ب-فرین ٣٣
 م-دەنی ٦.١٠.٢٠١٨  دروود مینا ڕاد ٣٤
 سیاسی ٢٥.٨.٢٠١٨  بۆکان فاتم- مست-فاپوور ٣٥
 م-دەنی ٣.١١.٢٠١٨  سن- پ-رەستوو میرزایی ٣٦
 سیاسی س)پتامبر پاوە ماریا وەیسی ٣٧
 سیاسی س)پتامبر پاوە ئ-دیب- ئ-حم-دی ٣٨
 م-دەنی ١٥.١١.٢٠١٨  سن- م-ھوەش ئ-میری ٣٩
 م-دەنی ٢٦.٩.٢٠١٨  سن- م)ھران- مورادی ٤٠
 سیاسی نۆڤ-مبر سن- ف-ھیم- زەندی ٤١
 سیاسی ئاوریل م-ھاباد ن-شمیل ق-یتاسی ٤٢
 کر)کاری ٢٩.١٢.٢٠١٨ کامیاران ئیبراھیمیڕۆژین  ٤٣
 کر)کاری ٢٩.١٢.٢٠١٨ کامایران س-بوورید^نیا  ٤٤

 


