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ب&ندکراوی کورد ل& ب&ندیخان&کانی ئ6ران  ٢٧دا النیک&م  ٢٠١٨ل& سا#ی 
 گیانیان ل& دەست داوە + لیستی ناوەکان

 
ب#ندکراوی کورد ل#  ٢٧ھ#نگاو: ل#ماوەی سا4ی ڕابردووی زایینیدا النیک#م 

ئ#شک#نج#دا  ک#سیان ل# ژEر ٩ب#ندیخان#کانی ئEران گیانیان ل# دەست داوە ک# 
.نکوژراو  

 
ب#پشتب#ستن ب# ئاماری تۆمارکراو ل# ناوەندی ئاماری ڕEکخراوی مافی مرۆڤی 

ب#ندکراوی کورد ل#  ٢٧ی زایینیدا، النیک#م ٢٠١٨ھ#نگاو، ل#ماوەی سا4ی 
ە.ب#ندیخان#کانی ئEران گیانیان ل# دەست داو  

 
 ٦# دەست داوە، ب#ندکراوە ک# گیانیان ل ٢٧ب# پEی ئ#م ڕاپۆرت#، ل# کۆی ئ#و 
ک#سیان  ٨ک#سیان ب#ندکراوی م#زھ#بی،  ٢ک#سیان ب#ندکراوی سیاسی، 

ک#سیان ب#ندکراوی پ#یوەندیدار ب# ماددە  ٧ب#ندکراوی ئاسایی و کۆم#الی#تی، 
ک#سیان ق#رزدار بوون و ھۆکاری دەستب#س#ر کرانی دوو ک#سی  ٢س\ک#رەکان و 
ە.دیک#ش نادیار  

 
ئ#شک#نج#دا گیانیان ل# دەست داوە ک# چوارک#سیان  ک#سیان ل# ژEر ٩ھ#روھ#ا، 

ک#س ب#  ٣ک#سیان ب# ھۆی پE\ان#گیشتنی پزیشكی،  ٧ب#ندکراوی سیاسی بوون، 
ک#س ب# ھۆی ش#ڕ و تEکھ#4چوون ل# ناو ب#ندیخان# و  ٢ھۆی خۆکوشتن، 

ک#سیکیش ب# ھۆی ک#وتن# خوارەوە ل#کاتی دەستب#س#ر کردن گیانیان ؛ل# دەست 
ە.نی چوار ک#سیش گوماناویی بووداوە و مرد  

 
زیاترین ئ#و ب#ندکراوان#ی ک# گیانیان ل# دەست داوە خ#لکی پارEزگای ئورمی# بوون 

 ٦حال#تی گیان ل# دەستدانی ب#ندکراوان ل#و پاریزگای# تۆمار کراوە. ھ#روەھا  ١٣ک# 
یالم حا4#ت ل# پارEزگای ئ ٢حا4#ت ل# پارEزگای کرماشان،  ٤حال#ت ل#پارEزگای سن#، 

و ل# پاریزگاکانی ھ#م#دان و لوڕستانیش ھ#رکام#یان ی#ک حا4#تی گیان ل# دەست 
ە.دانی ب#ندکراوانی کورد تۆمار کراو  

 
 

 
 

 
 
 ڕیز
 

 
 ناو و ماونانگ

 

 
 خ&#کی

 
 تۆم&ت

 
 ل& ب&ندیخان&ی

 
 ھۆکار

 
 ڕ6ک&وت

 ١٢.١.٢٠١٨ ل# ژیر ئ#شک#نج# ئیتالعاتی سن# سیاسی سن# شارۆ قارەمانی ١
 ١٢.١.٢٠١٨ ئ#شک#نج#ل# ژیر  ئیتالعاتی سن# سیاسی سن# کیانووش زەندی ٢
 ١٥.١.٢٠١٨ ل# ژیر ئ#شک#نج# سن# سیاسی سن# حوسEن قادری ٣
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 ١٣.٢.٢٠١٨ م#رگی گوماناوی سن# ئاسایی سن# حوسEن قولی زادە ٤
 ٢٥.٢.٢٠١٨ ل# ژیر ئ#شک#نج# ئیتالعاتی ھ#م#دان سیاسی ئیالم تالیب ب#ساتی وەند ٥
 ٢.٣.٢٠١٨ خۆکوشتن ئینتزامیھEزی  مادەی س\ک#ر جوان\ۆ قوباد ئ#عزەمی ٦
 ٣.٣.٢٠١٨ ل# ژیر ئ#شک#نج# ھEزی ئینتزامی م#زھ#بی ئ#لیگودەرز مح#م#د ڕاحی ٧
 ٢.٦.٢٠١٨ ل# ژیر ئ#شک#نج# ئاگاھی خۆی سیاسی شنۆ ڕەحمان قوربانی ٨
 ٥.٦.٢٠١٨ ب# چ#قی ھاوب#ندی بۆکان ئاسایی بۆکان ساالر مح#م#د عوم#ری ٩

 ٢٣.٦.٢٠١٨ پE\ان#گ#یشتنی پزیشکی ئورمی# مادەی س\ک#ر ئورمی# قوربانعلی ئیسماعیلی ١٠
 ٢٢.٧.٢٠١٨ ش#ڕ ل# ب#ندیخان# دیواندەرە ق#رزدار دیواندەرە ناسر ک#ریمیان ١١
 ٢٠١٨ ٤.٨ پE\ان#گ#یشتنی پزیشکی ئورمی# م#شرووب م#ھاباد م#ولوود وەن#وش# ١٢
 ٣٠.٧.٢٠١٨ م#رگی گوماناوی ئاگاھی ئورمی# مادەی س\ک#ر ئورمی# س#ید ع#لی حوسEنی ١٣
 ٨.٨.٢٠١٨ پE\ان#گ#یشتنی پزیشکی ک#رەج مادەی س\ک#ر داxھۆ موحسین مورادی ١٤
 ١٨.٨.٢٠١٨ خۆکوشتن سن# مادەی س\ک#ر سن# ئیقباڵ خوسرەوی ١٥
 ١٧.١٨.٩٧ م#رگی گوماناوی کرماشان کۆم#xی#تی س. باوەجانی ئارمین یوسفی ١٦
 ٤.٩.٢٠١٨ ل# س#ر بانک#وتن  ل#کاتی گرتن س\ک#رمادەی  ئورمی# ع#رەب کیۆ ١٧
 ٥.٩.٢٠١٨ م#رگی گوماناوی یدوای ئازاد سیاسی بوکان محم#د سا4ح ک#دخودا شیرە ١٨
 ئاگۆست پE\ان#گ#یشتنی پزیشکی ئورمی# م#شرووب ئورمی# غوالم\ەزا توبراق ق#لع# ١٩
 ئاگۆست پزیشکیپE\ان#گ#یشتنی  ئورمی# نادیار ئورمی# ڕەزا م#ل#ک ڕەزایی ٢٠
 ١١.٩.٢٠١٨ پE\ان#گ#یشتنی پزیشکی ئورمی# نادیار ئورمی# س#جاد ج#ما4ی ف#رد ٢١
 ٢٤.٩.٢٠١٨ ل# ژیر ئ#شک#نج# ک#رەج ئاسایی کرمانشاه وەحید عول#مایی ٢٢
 ٢٥.٩.٢٠١٨ ل# ژیر ئ#شک#نج# ئیتالعات ھ#م#دان م#زھ#بی تویسرکان ڕامین حوسEنی ٢٣
 ١٠.١٠.٢٠١٨ خۆکوشتن ئورمی# مادەی س\ک#ر ئورمی# مح#م#د ئاھویا ٢٤
 ئۆکتۆبر نادیار ت#ورEز ق#ت� مھاباد ع#لی ع#باسی ٢٥
 ٢٤.١٠.٢٠١٨ ل# ژیر ئ#شک#نج# ئاگاھی ئیالم دزی ئیالم نEعم#تو�4 چراغی ٢٦
 ١.١٢.٢٠١٨ پE\ان#گ#یشتنی پزیشکی ئورمی# غ#رام# ئورمی# حوسEن ع#تری ٢٧

       
       
       

 


