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ھاووBتیی م&دەنیی کورد ب& ت&ق&ی ھ9زەکانی ئ9ران بوون&ت& قوربانی +  ١٦دا  ٢٠١٨ل& سا#ی 
 ناوەکان

 
9ران ب& ت&ق&ی ھ&نگاو: ل&ماوەی سا#ی ڕابردووی زایینیدا، ھ9زە چ&کدارەکانی ئ

ە.ھاووBتیی کوردیان کوشتوو ٩یک&م ڕاست&وخۆی خۆیان الن  
 

ب& پشتب&ستن ب& ئاماری تۆمارکراو ل& ناوەندی ئاماری ڕ9کخراوی مافی مرۆڤی 
ی زایینیدا، ھ9زە چ&کدارەکانی ئ9ران ل& سنوورەکانی ٢٠١٨ھ&نگاو، ل&ماوەی سا#ی 

 ٩& ب&ر دەست`9ژی گولل& ک& ھاووBتیی کوردیان داوەت ١٦کوردستان النیک&م 
ن.ک&سی دیک&یان بریندار بوو ٧داوە ک&سیان گیانیان ل& دەست   

 
ک&سیان ب& دەستی ھ9زە  ١٠ل& کۆی ئ&و ک&سان&ی ک& بوون&ت& قوربانی، 

سپای ک&سی دیک&یان ل&الی&ن  ٦ئینتزامیی&کان کوژراون و یان بریندار بوون و 
ج.پاسداران&وە کراون&ت& ئامان  

 
ن ھاووBتی ل& سنووری پار9زگای کرماشان بوون&ت& قوربانی ک& ل&ماوەی زۆرتری

ھاووالتیی م&دەنی ل& وپار9زگای& ب& ت&ق&ی ڕاست&وخۆی ھ9زە  ٥دا  ٢٠١٨سا#ی 
ن.ھاووBتیی دیک&ش بریندار بوو ٣چ&کدارەکانی ئ9ران کوژراون و   

 
 

شو0نی بریندار  خھ)کی تھمھن ناو و ناوبانگ ڕیز
 بوون

 ڕ0کھوت دەستیبھ  شو0نی کوژران

 ٢٧.٢.٢٠١٨ ھ9زی ئینتزامی ئابدانان   ئابدانان ٢١ ناسر قوبادی ١
 ٧.٤.٢٠١٨ سپا وھاەذ &رپiیس   ک&الر ٣٠ بیاکۆ ئاپۆ ٢
 ٧.٤.٢٠١٨ سپا   س&رپi9ی زەھاو ک&الر   ..… ٣
 ١٩.٤.٢٠١٨ ھ9زی ئینتزامی سایین ق&B   دیواندەرە   ڕەسووڵ فکرەت ٤
 ٢٧.٥.٢٠١٨ ھ9زی ئینتزامی ن&غ&دە   ن&غ&دە ٣٠ … ٥
 ٤.٧.٢٠١٨ ھ9زی ئینتزامی   ک&رەج کانۆب ٣٢ ک&یوان ع&بدو#pزادە ٦
 ٢٠.٧.٢٠١٨ سپا   پیرانشار پیرانشار   ئیسماعیل ڕەسوو#ی ٧
 ١٩.٨.٢٠١٨ ھ9زی ئینتزامی کرماشان   کرماشان ٢٤ مح&م&د ی&عقووب نیا ٨
 ١٩.٨.٢٠١٨ ھ9زی ئینتزامی   کرماشان کرماشان ٢٤ میعاد پ&ل&نگی ٩

 ١٩.٨.٢٠١٨ ھ9زی ئینتزامی   کرماشان کرماشان ٢٥ میعاد شاه وەیسی ١٠
 ١٩.٨.٢٠١٨ ھ9زی ئینتزامی   دەڕەگز درە گز   ح&مید رەزا سپاھی الیین ١١
 ١٢.١٠.٢٠١٨ سپا پاوە   پاوە   ف&رشاد چ9چانی ١٢
 ١٢.١٠.٢٠١٨ ھ9زی ئینتزامی کانۆب کانۆب کانۆب   ع&لی ن&سری ١٣
 ١٢.١٠.٢٠١٨ ھ9زی ئینتزامی   کانۆب کانۆب   م&سعوود ئ&کب&رپوور ١٤
 ٢٧.١٠.٢٠١٨ سپا ن&وسوود   س&رپi9ی زەھاو ١٨ ئ&یووب پاBنی ١٥
 ٢٧.١٠.٢٠١٨ سپا ن&وسوود   س&رپi9ی زەھاو ١٩ بیالل ت&ھامی ١٦

 


