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ساڵ ب'ندکران ب' س'ر ڕۆژنام'نووسانی کورد +  ١٠ڕۆژنام'نووس و س'پاندنی حوکمی  ١٨دەستب'س'ر کرانی 
 لیستی ناوەکان

 
ھ'نگاو: ڕۆژی دووھ'می بان'م'ڕ ی'کسان' ب' س'د و بیست و ی'ک'مین ساEFۆژی ی'ک'مین ڕۆژنام'ی کوردی ل' 

 ل' قاھیرەی پایت'ختی میسر چاپ و بNو کرای'وە.ک' ل'الی'ن مقداد م'دح'د ب'درخان ’ کوردستان‘ژJر ناوی 
 

ڕJکخراوی مافی مرۆڤی ھ'نگاو، ب'و بۆن'ی'وە ڕاپۆرتUکی ئاماری ل' س'ر پUشUلکردنی مافی ڕۆژنام'نووسانی 
 کورد ل' ڕۆژھ'[تی کوردستان بNو دەکات'وە.

 
 

ی ھ'نگاو، ل'ماوەی ی'کساFدا ب'پشتب'ستن ب' ئاماری تۆمارکراو ل' ناوەندی ئاماری ڕJکخراوی مافی مرۆڤ
چاالکی میدایی و ڕؤژنام'نووسی کورد ل'الی'ن ناوەندە  ١٨) النیک'م ٢٧١٩ھ'تا بان'م'ڕی  ٢٧١٨(بان'م'ڕی 

 ئ'منیی'کانی ئUران'وە دەستب'س'ر کراون.
 

اڵ و س ١٠رۆژنام'نووس و چاالکی میدیایی ل'الی'ن دەزگای دادوەریی ئUران'وە ل'س'ر ی'ک حوکمی  ١١ھ'روەھا 
 قامچی و ھ'روەھا پUبژاردنی پارەیان ب' س'رد س'پاوە. ٢٢٤مانگ ب'ندکران و لUدانی  ٢
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ڕ'ک%وتی 
 دەستب%س%ر کران

کموح  ریز ناو و ناوبانگ شار 

 ١ کاوە م4ھدی پوور دەڕەشار  ٢/٣/٢٧١٨
 ٢ مست:فا باقری ئاشنا ک:نگاوەر  ٤/٤/٢٧١٨

١٣٩٧لیست قربانیان مین در کردستان طی سال   
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 ٣ ئ:ردەشیر موس:وی کرماشان  ٤/٤/٢٧١٨
 ٤ م4ھدی ئازادب:خت کوھدەشت   ٤/٤/٢٧١٨
ەورق  ٥/٤/٢٧١٨  ٥ ئ:رس:الن ھیدای:تی 
 ٦ مزەف:ر وەل:دب:یگی  پاوە  ١٦/٤/٢٧١٨
 ٧ موختار زارعی سن:  ٣٠/٤/٢٧١٨

ریوان:م  ئاگوست  ٨ ئارمان غ:فووری 
 ٩ ف:رھاد ج:ھانب:یگی کرماشان  ٢/٥/٢٧١٨
ھاباد:م  ٢٥/٦/٢٧١٨  ١٠ ھ:رمان وتمانی 
ھاباد:م  ٣/٧/٢٧١٨  ١١ ئ:رس:الن بوڕنا 
ریوان:م  ١٩/٧/٢٧١٨  ١٢ ڕزگار ک:ریمی 
 ١٣ مح:م:د خرەد پیرانشار  ٧/٨/٢٧١٨
 ١٤ س:الح:دین ڕەنجب:ر ئورمی:  ٢/١٠/٢٧١٨
 ١٥ ئامانج قوربانی کامیاران  ١٦/١٠/٢٧١٨
 ١٦ ئ:رکان ب:ھرامی س:السی باوەجانی چاالکی ت4ل4گرامی ٢٢/١١/٢٧١٨
 ١٧ لوقمان ب:ھرامی س:السی باوەجانی چاالکی ت4ل4گرامی ٢٢/١١/٢٧١٨
 ١٨ خ:لیل ڕەم:زانی س:السی باوەجانی چاالکی ت4ل4گرامی ٢٢/١١/٢٧١٨

    ١٩ 
     
     
مانگ ب:ندکرا ٦  قز:س    ١ نادر م:جیدیان 
قامچی ٧٦ل4دانی    ٢ ع:لی ڕەزا سپاھی الیین م:شھ:د  
اڵ ب:ندکرانس ٣   ٣ ف:ڕوخ ع:بدی ئورمی:  
 ٢قامچی و پ4بژاردنی  ٧٦ل4دانی  

 ٤ ب:ختیار خوشنام س:قز میلیۆن تم:ن
قامچی ٧٤ل4دانی    ٥ شوجاع حوس4ن زادە بان:  
 ٦ کاوە م4ھدی پوور دەڕەشار  ساڵ ب:ندکران ١ 
نگ ب:ندکرانما ٨   ٧ ئیجالل ق:وامی سن: 
ساڵ ب:ندکران ١  بوڕنائ:رس:الن  م:ھاباد   ٨ 
میلیۆن تم:ن ٢پ4بژاردنی    ٩ ئاراس قوربانی پووڕ س:قز  
ڵ ب:ندکرانسا ١   ١٠ س:الح:دین ڕەنجب:ر ئورمی:  
اڵ ب:ندکرانس ٣   ١١ موختار زارعی سن: 

 


