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ی ٢٠١٨ش-ڕ ل- کوردستان، ڕاپۆرتی ئاماری ھ-نگاو ل- س-ر ش-ڕ و ت)کھ-7چوون-کانی سا7ی 

 کوردستان
 
 

کوردستانیی"کان و ھ"نگاو: ل"ماوەی سا1ی ڕابردووی زایینی و ب" ھۆی ش"ڕ و ت.کھ"1چوونی ن.وان حیزب و الی"ن" 
ە.ک"س گیانیان ل" دەست داو ١٥٠ھ.زە چ"کدارەکانی ئ.ران نزیک"ی   

 
دا،  ٢٠١٨ب" پشتب"ستن ب" ئاماری تۆمارکراو ل" ناوەندی ئاماری ڕ.کخراوی مافی مرۆڤی ھ"نگاو، ل"ماوەی سا1ی 

خۆیی ن و ت.کھ"1چوونی ن.وت.کھ"1چوون ل" کوردستان ڕوویان داوە ک" ب"ش.کیان تۆپباران، مووش"کبارا ٤٨النیک"م 
ە.ھ.زە چ"کدارەکانی ئ.ران بوو  

 
ئ"ندامی سپای پاسداران، ھ.زی  ٩٧ب" پشتب"ستن ب" ئامارەکانی ھ"نگاو، ل" ئ"نجامی ئ"و ت.کھ"1چوونان"دا 

ە.رگ" و گریال گیانیان ل" دەست داوپ.شم" ٤٦ئینتزامی و ئ"ندامی ب"سیجی ئ.ران کوژراون و ل" ب"رانب"ردا   
 

ە.ە ب" دیل گیراودو پ.شم"رگ"ی پارتی ئازادی کوردستان (پاک) ل"الی"ن ھ.زە چ"کدارەکانی ئ.ران"و ھ"روەھا  
 

حا1"تی ل" پار.زگای سن"  ٢٠ت.کھ"1چوون"  ٤٨زیاترین ت.کھ"1چوون ل" پار.زگای سن" تۆمار کراوە ک" ل" کۆی ئ"و 
 ٥حا1"تی ت.کھ"1چوون ڕووی داوە و  ٥حا1"ت و ل"پار.زگای کرماشانی  ١٨ڕووی داوە. ل" پار.زگای ئورمی" 

ە.شووری کوردستان و شاری کۆی") بووحا1"تیش ل" دەرەوەی سنوورەکان (ناوچ" سنووری"کانی با  
 
 

  جیاکردن-وەی ت)کھ-7چوون-کان
 

ل" کۆی ئ"و ت.کھ"1چوونان" حیزبی د.موکراتی کوردستانی ئ.ران (حدکا) و گرووپ"کانی نزیک ل"و حیزب" 
 ٩ت.کھ"1چوونیان ب" ئ"ستۆ گرتووە. ھ"روەھا  ١٨ھ"1ۆکانی زاگرۆس) ب"رپرسیار.تی  (پ.شم"رگ"ی شار و

ە.ڵ ھ.زەکانی ئ.ران ھاتووەت" ئاراوت.کھ"1چونیش ل" ن.وان گریالکانی پژاک و پ"ک"ک ل"گ"  
 

ت.کھ"1چوون، حیزبی کۆم"1"ی شۆڕشگ.sی  ٣ھ"روەھا حیزبی د.مکوراتی کوردستان (حدک) ب"رپرسیار.تی 
"ک ت.کھ"1چوون و پارتی ئازادی کوردستان (پاک) ب"رپرسیار.تی ی ٢انی کوردستان ب"رپرسیار.تی زەحم"تک.ش

ە.ت.کھ"1چوونیان ب" ئ"ستۆ گرتوو  
 

جار ب" ھ"ل" ل"گ"ل ی"کتری دەرگیر بوون و ل" سنووری س"ردەشتیش  ٣دا ھ.زەکانی ئ.ران  ٢٠١٨ل"سا1ی 
سی باوەجانی تزامیی"کان ھ"بووە و داعشیش ل" س"الگرووپ.کی قاچاخچی ت.کھ"1چوون.کیان ل"گ"ڵ ھ.زە ئین

ە.ت.کھ"1چوون.کی ھ"بوو  
 

ە.ھ"1چوونی دیک"ی ب" ئ"ستۆ ن"گرتووت.ک ١٠ھیچ حیزب و الی"ن.ک ب"رپرسیار.تی   
 
 

 قوربانیانی الی-ن- سیاسی-کان
 

گریالی  ١٥ پ.شم"رگ"ی حدکا، ١٥ت.کھ"1چوون"دا  ٤٨ب" پشتب"ستن ب" ئامارەکانی ھ"نگاو، ل" ئ"نجامی ئ"و 
پ.شم"رگ"ی حیزبی کۆم"1"ی شۆڕشگ.sی زەحم"تک.شانی  ٢پ.شم"رگ"ی حدک،  ١٤پژاک و پ ک ک، 

ە.پ.شم"رگ"ی پاک ب" دیل گیراو ٢و  کوردستانی ئ.ران گیانیان ل" دەست داوە  
 

 ١٠ی گریالی گیانب"ختگرتووی خۆی بzو ن"کردووەت"وە و ت"نیا ب" ف"رمی ناو ٥ل"و ن.وان"دا، پژاک ناسنام"ی 
ت"وە، وەک خۆی بzویان ک"سیانی بzو کردووەت"وە. باقی حیزب"کان ھ"موو ئ"و ئاماران"ی ک" ھ"نگاو بzوی کردووە

ە.کردووەت"و  
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 تیرۆری سR چاالکی سیاسی ل- ھ-ر)می کوردستان
 

پژاک ل"  ی زایینیدا، س} ئ"ندامی حدکا، حدک و٢٠١٨ب" پشتب"ستن ب" ئامارەکانی ھ"نگاو، ل" ماوەی سا1ی 
ە.راون و ک"س.کی دیک"ش بریندار بوون.و خاکی ھ"ر.می کوردستان تیرۆر ک  

 
ل" ھ"روەھا دوو پ.شم"رگ"ی حدکا و ی"ک پ.شم"رگ"ی کۆم"1" ک" ل"الی"ن ھ.زەکانی ئ.ران"وە ب" دیل گیرابوون، 

ن.ک"رەج و ئورمی" ل"س.دارە دراو  
 
 
 

سیاسیی-کان ک- ب- ف-رمی ڕاگ-ی-ندراوە؛ئاماری گیان ب-ختکردنی ئ-ندامانی الی-ن-   
 

ە.ئ"ندامی خۆی ڕاگ"یاندوو ١٨دانی  ـ حیزبی د.موکراتی کوردستانی ئ.ران ب" ف"رمی گیان ل" دەست١  
 

ە.ئ"ندامی خۆی ڕاگ"یاندوو ١٥دانی  ـ حیزبی د.موکراتی کوردستان ب" ف"رمی گیان ل" دەست٢  
 

ە.ئ"ندامی خۆیان ڕاگ"یاندوو ١١ انیـ پژاک و پ ک ک ب" ەفرمی  گیان ل" دەست د٣  
 

ئ"ندامی خۆی  ٣ستدانی ـ حیزبی کۆم"1"ی شۆڕگ.sی زەحم"تک.شانی کوردستان، ب" ف"رمی گیان ل" دە٤
ە.ڕاگ"یاندوو  

 
ە.شم"رگ"ی خۆی ب" ف"رمی ڕاگ"یاندووـ پارتی ئازادی کوردستان ب"دیل گیرانی دوو پ.٥  
 
 
 

باکوور و ڕۆژئاوا گیانیان ل- دەست داوەالوی ڕؤژھ-Xتی ل-  ٣٢ل- سا7ی ڕابردوو   
 

گریالی خ"1کی ڕۆژھ"�تی کوردستان ل"  ٣٢دا،  ٢٠١٨ب" پشتب"ستن ب" ئاماری ھ"نگاو، ل" ماوەی سا1ی 
ای کوردستان ڕیزەکانی پارتی کر.کارانی کوردستان و حیزب"کانی نزیک ل"و حیزب"، ل" باکوور، باشوور و ڕۆژئاو

ە.گیانیان ل" دەست داو  
 

ە.ل" میدیاکانی خۆی بzو کردووەت"وگریالی" ب" ف"رمی  ٣٢تی کر.کارانی کوردستان گیان ل" دەست دانی ئ"و پار  
 
 
 

ە.ناوەندی ئاماری ھ-نگاو تۆمارکراوناسنام-ی ت-واوی گیانب-ختکردوانی ھ-موو حیزب-کان ل-   
 
 

 
 

 
 

 
 ک . سپا ک. حیزب-کان شو)ن حیزب و الی-ن ڕ)ک-وت شار ڕیز
 پاسدار ٦   ز.وی" حدکا ٣.١.٢٠١٨ پیرانشار ١
 نادیار    ناو شار ھ"لۆکانی زاگرۆس ١٠.١.٢٠١٨ پیرانشار ٢
 پاسدار یک   ک"الت} نادیار ١٩.١.٢٠١٨ سن" ٣
 پاسدار ٣   ب"مۆ داعش ٢٧.١.٢٠١٨ س"السی باوەجانی ٤
 یک پاسدار   بان" ھ"لۆکانی زاگرۆس ٢٧.٢.٢٠١٨ بان" ٥
 بریندار ٢   ن} ھ"لۆکانی زاگرۆس ٢٨.٣.٢٠١٨ م"ریوان ٦
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 یک پاسدار   شۆشم} نادیار ٢٨.٤.٢٠١٨ ن"وسوود ٧
 بریندار ٤   زەروار ھ"لۆکانی زاگرۆس ١٠.٥.٢٠١٨ بان" ٨
 دوو ئ"فس"ر   ب.وران قاچاخچی ٥.٦.٢٠١٨ س"ردەشت ٩

 پاسدار ١٢   سیاک.و حدکا ٧.٦.٢٠١٨ شنۆ ١٠
   گریال ی"ک گۆشخانی پژاک ٩.٦.٢٠١٨ م"ریوان ١١
 پاسدار٢ ی"ک پ.شم"رگ" کۆن" الجان حدکا ٢٣.٦.٢٠١٨ پیرانشار ١٢
 نادیار   تاچیناوێ حدک ٢٨.٦.٢٠١٨ شنۆ ١٣
 نیزامی ٣   سنوور نادیار ٢٨.٦.٢٠١٨ ئورمی" ١٤
   ی"ک گریال س"1ماس پ ک ک ١٩.٦.٢٠١٨ س"1ماس ١٥
 پاسدار ٣   شنۆ ن.وخۆیی سپا ٢.٧.٢٠١٨ شنۆ ١٦
 پاسدار ٢   بۆکان حدکا ٧.٧.٢٠١٨ بۆکان ١٧
 یک نیزامی   بان" حدکا ١٠.٧.٢٠١٨ بان" ١٨
 یک پاسدار   پیرانشار ھ"لۆکانی زاگرۆس ١١.٧.٢٠١٨ پیرانشار ١٩
 یک پاسدار   گۆشخان} پژاک ١٤.٧.٢٠١٨ س"و�وا ٢٠
 یک پاسدار گریال ٣  شاھۆ پژاک ١٤.٧.٢٠١٨ پاوە ٢١
 پاسدار ٢ پیشم"رگ" ٢ ج.میاندواو بۆکان حدکا ١٢.٧.٢٠١٨ بۆکان ٢٢
   ی"ک گریال دەرزیان پژاک ١١.٧.٢٠١٨ م"ریوان ٢٣
   پ.شم"رگ" ٢ سیدەکان حدکا ١٧.٧.٢٠١٨ تۆپباران ٢٤
 پاسدار ٢١   نشکاش دارکۆ ٢١.٧.٢٠١٨ م"ریوان ٢٥
 نادیار   سینگان حدک ٢.٨.٢٠١٨ شنۆ ٢٦
 نادیار    شاکراوا نادیار ٢.٨.٢٠١٨ شنۆ ٢٧
 نادیار پ م ٢دیل بوونی  ناوشار پاک ٣.٨.٢٠١٨ س"قز ٢٨
 بریندار ٤   پادگانی ئ"رت"ش نادیار ٧.٨.٢٠١٨ سن" ٢٩
 نادیار   ق"�جی نادیار ٨.٨.٢٠١٨ س"و�وا ٣٠
 پاسدار ١٢ پ.شم"رگ" ٦ ک.ل"شین حدکا ١١.٨.٢٠١٨ شنۆ ٣١
 بریندار ٣   د.واالن پار.زەرانی ڕۆژھ"�تی ک ١٤.٨.٢٠١٨ س"ردەشت ٣٢
 یک ئ"فس"ر   ڕوانس"ر خ"باتکارانی ئا�ی سوور ١٤.٨.٢٠١٨ ڕوانس"ر ٣٣
 نیزامی ٤   پردەبووک ھ"لۆکانی زاگرۆس ١٦.٨.٢٠١٨ بان" ٣٤
   پ.شم"رگ" ٢ ول"ژ.ر حیزبی کۆم"1" ٢٥.٨.٢٠١٨ م"ریوان ٣٥
 یک پاسدار   ک.ل"ش.ن نادیار ٢٦.٨.٢٠١٨ شنۆ ٣٦
   گریال ٦ کامیاران پژاک ٧.٩.٢٠١٨ کامیاران ٣٧
   پ.شم"رگ" ١٤ کۆی" حدک ٨.٩.٢٠١٨ کۆی" ٣٨
   پ.شم"رگ" ٢ کۆی" حدکا ٨.٩.٢٠١٨ کۆی" ٣٩
   گریال ٢ نۆریاو پژاک ٢٦.٩.٢٠١٨ پاوە ٤٠
 یک پاسدار   شاھۆ مانۆڕی سپا ٥.١٠.٢٠١٨ کامیاران ٤١
 یک نیزامی   دەرەناخی نادیار ٩.١٠.٢٠١٨ م"ریوان ٤٢
 پاسدار ٣ پ.شم"رگ" ٢   شاھۆ حدکا ١٢.١٠.٢٠١٨ پاوە ٤٣
 یک پاسدار   پیرانشار نادیار ١٩.١٠.٢٠١٨ پیرانشار ٤٤
 پاسدار ٤   ژیوار نادیار ٢٥.١٠.٢٠١٨ س"و�وا ٤٥
 یک نیزامی   بان" ھ"لۆکانی زاگرۆس ١٦.١١.٢٠١٨ بان" ٤٦
 یک نیزامی   بsو.شکان} ن.وخۆیی سپا ٢٧.١١.٢٠١٨ بان" ٤٧
 نادیار   دگاگا ھ"لۆکانی زاگرۆس ٥.١٢.٢٠١٨ س"و�وا ٤٨
 
 

 ٤٤ کۆ    

 
 

٩٧ 
 


