
دەزگای قەزایی، هێزە چەکدارەکان و ناوەندە ڕاپۆرتی بەشێک لە پێشێلکاریی مافی مرۆڤ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەهۆی 
 یەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوەیئەمنیەت

بەشای شاێری لە ساەرکوتکاریی هەمدیساان وە  ڕاباردوو دا یشو لە وەرزی یەکەمی ئەمساڵ1397کوردستانی ئێران لە ساڵی نوێی 
 برا. پێ داکۆماری ئیسالمی و پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە هەموو بەستێنەکانی سیاسی، مەدەنی، کۆمەاڵیەتی و ئابووری

انگی یانەی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان الی خۆی تۆماری کردوون، تەنیا لە ماوەی سێ مابەپێی ئەو داتا و زانیار
 لە کوردستان ڕووی داوە.ڤ پێشێلکردنی مافی مرۆ زبری حاڵەتی 260 مکهالنی دا بەهار و سەرەتای ئەمساڵ

پەرەنەسااەندنی بااوونەتە قورباانیی سیاساەتی  کاۆڵەەر و کاساەکاری ناااوچە سانوورییەکانی کوردساتان 41لە مااوەی ئەم ساێ مااانگەدا 
کااۆڵەەر و  15 وهلاادوژمنکااارانەی کۆماااری ئیسااالمیی ئێااران دەرحەی بە گەلاای کااورد. ەفتاااری ڕ ،و کوردسااتان لە ڕووی ئااابووری

 گیانیاان لاهبە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆمااری ئیساالمیی ئێاران ەسیان ک 9کە کوژراون و بریندار بوون،  هکاسەکار
و لە ئاکاامی بەرباوونەوە لە بەرزایای یاان وەرگەڕانای  بەهاۆی ڕاوەدووناانی هێازە چەکادارەکانکۆڵەەر و کاساەکاری   6، ست داوهده

بە تەقەی ڕاساتەوخۆی هێازە چەکادارەکانی کۆمااری  انۆڵەەریاک 20کاۆڵەەری  کە برینادار باوون،  26لە . مردوونان ترۆمەیلەکانی
برینادار باوون و دوو کاۆڵەەری  بەهاۆی ڕاوەدووناانی هێازە چەکادارەکان و لە ئاکاامی بەرباوونەوە لە بەرزایای  4، پێکراونئیسالمی 

 کۆڵەەری  بەهۆی تەقینەوەی مین زامدار بوون.
وەرزی بەهاری ئەمساڵ لە حاڵێکدایە کە لە ساێ ماانگی هاوشاێوەی سااڵی کۆڵەەر و کاسەکاری کورد لە  41کوژران و برینداربوونی 

بەوەش  ؛وون وەااو بریناادار بکوژرابااوون  کااۆڵەەر و کاسااەکاری ناااوچە ساانوورییەکانی کوردسااتان 37ی هەتاااوی  1396ڕابااردوو  
بەهاری ڕابردوو زیادی کاردوە. الیەنێکای دیاکەی سیاساەتی  ی کوشتاری کۆماری ئیسالمی لە چاودەردەکەوێ کە ئاماری قوربانییان

ن و بە کوشات چاووو ئێساتری ئەو کاساەکارانەش  دەیاان ساەر ئەسا  دوژمنکاریی کۆماری ئیسالمی ئەوەیە کە هەر لەو مااوەیەدا
 ەر چەندین میلیارد تمەن بار و کەلوپەلیان داگیراوە.س دەست بە

و چاالکاانی مەدەنای و سیاسای لەالیەن دەزگاا ئەمنیەتییەکاانەوە بە  ی ئاسااییکەس لە خەڵکا 103هەر لە ماوەی ئەم ساێ ماانگەدا 
وەنادییەکانی ئەو ڕێامیمە گیاراون. ژماارەیە  لەوان دوای دژی کۆمااری ئیساالمی و بەرژەلە سیاسای ئەمنیەتای و تۆمەتی چاالکیی 



کەس لەوان حاوکمی  19کرانیان بە دانانی بارمتە ئازاد کراون و یەتییەکان تا کاتی دادگاییلێکۆڵینەوە و لێپێچینەوەکانی ناوەندە ئەمن
بە تاااوانی پەالماااری ی  بەناادکراوێکی کااوردسااێ یان بەسااەردا سااەپاوە و یماناا   زیناادان 464ساااڵ  سااەر ەم  10تااا  ماناا  6

 .بەسەردا سەپاوە انچەکدارانە بۆ سەر پاڕلمانی ئێران سزای ئێعدامی
کانی یان بەسەردا سەپابوو، لە زیندانەحوکمی ئێعدامی کوشتن بەندکراوی کورد کە بە تاوان 8 النیکەم لە ماوەی سێ مانگی بەهاردا

 .دار دراون لە ورمێ و ئیالمدا
قوربااانیی وەرگرتااوە کە  28دا تەقیاانەوەی میاانە لەکارنەخراوەکااان لە کوردسااتان زیاااتر لە ساااڵمئهلە ماااوەی سااێ مااانگی سااەرەتای 

قوربااانییەی تەقیاانەوەی مااین کە  15لەو کەس لەواناای ئاشااکرا کااردوە.  15ناوەناادی مااافی مرۆۆاای ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان شوناساای 
 کەسی  بریندار بوون. 11لە دەست داوە و  کەسیان گیانیان 4ناویان ئاشکرا کراوە 

کرێکاری کورد لە کوردستان و ناوچەکانی دیکەی ئێران بوونەتە قوربانیی ڕووداوی کار کە شوناسی  23هەر لەو ماوەیەدا زیاتر لە 
ۆراو اۆری کەسایان بەهاۆی   10کەس لەوان لەالی ناوەندی مافی مرۆۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان تۆمار کراوە. لەوەنادە کەساە  17

 کەسی  بریندار و نقوستان بوون. 7گیانیان لە دەست داوە و  ڕنووو کەوتنە بن  ووییگرت وە  بەربوونەوە لە بەرزایی، بڕی
کەمتەرخەمیای پەرەساەندنی خەماۆکی و قەیرانەکاانی بێکااری و ئاابووری هەروەهاا؛ لە کوردساتان بەهاۆی  ی یەکاانئاماری خۆکوژی

 حکومییەکانەوە لە ماوەی ئەو سێ مانگەی بەهاردا دیار و بەرچاو بوو.و  دامودەزگا دەوڵەتی
کەس لە کوردساتان خۆیاان کوشاتووە کە ناوەنادی ماافی مرۆۆای ڕۆژهەاڵتای کوردساتان  57لە ماوەی ئەو ساێ ماانگەدا هەر نەباێ 

نااو و شوناسای اڵی ڕاباردوو کە بە بەراورد لەگەڵ ماوەی هاوشێوەی سا .  ێی باسەکەس لەوانی بە ڕوونی تۆمار کردوە 42شوناسی 
کەس لەوانەی بەهااۆی خۆکااوژی کۆتاییااان بە ژیااان هێنااابوو تۆمااار کرابااوو، دەردەکەوێ کە حاڵەتەکااانی خۆکااوژی لە سااەرەتای  23

 ئەمساڵەوە تا ئێستا لە چاو ساڵی ڕابردوو نیزیک بە دوو بەرابەر زیادی کردوە.
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەسەر پێشێلکردنی مافی مارۆڤ لەو بەشاەی ئێاران با وی ئەو ئامار و زانیارییانەی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ 

دیایی کااراون و لە الیەن سااەرچاوە یااکااردۆتەوە تەنیااا ئەو بەشااە لەو حاڵەتااانە دەگاارێتەوە کە هەواڵ و زانیارییەکااان بە ئاشااکرا بە م



ماری ورد و دروستی پێشێلکاریی مافی مرۆڤ لە کوردساتان باوەڕپێکراوەکانەوە ئاماژەیان دراوەتێ، ئەگینا ئەو ناوەندە پێی وایە کە ئا
 .رچاوبه خرێتهدهبەهۆی کۆماری ئیسالمیی ئێران زۆر زیاتر لەو ئامارەیە کە 

 
 دا بەشێوەی خوارەوە دەخرێتە بەرچاو:ی هەتاوی1397خشتەی پێشێلکردنەکانی مافی مرۆڤ لە کوردستان لە سێ مانگی سەرەتای ساڵی 

 
 

 وژراون و بریندار بووندا ک1397ئەو کۆڵەەر و کاسەکارانەی لە سێ مانگی بەهاری  زانیاری لە سەر
 ڕێکەوت چۆنیەتیی ڕووداو  ۆری زیان شوێن ناو و ناسناو ڕیز

 4/1/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە سەردەشت لوقمان محەممەدزادە 1

 4/1/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە سەردەشت  ەمیل خەباز 2

 5/1/1397 بەهۆی ڕاوەدوونانی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی کەتووەتە چۆمی گادەر و خنکاوە گیانی لە دەست داوە سەڵماس شەهرووز حەمیدزادە 3

خاوەنی ژن و باوکی چوار منداڵە و بە بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری  کوژراوە سەردەشت ئیەڕاهیم سولەیمانی 4
 ئیسالمی کوژراوە

7/1/1397 

 10/1/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە بانە سامان سابیری 5

 20/1/1397 ڕاوەدوونانی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی لە شاخی بەربۆتەوەبەهۆی  بریندار بووە پیرانشار عەلی گوڵچینی 6

 16/1/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە سەردەشت سدیق خزرپوور 7

 25/1/1397 وەرگەڕاوەبەهۆی ڕاوەدوونانی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی ماشێنەکەی  کوژراوە مەریوان ڕەحمان  ەمشیدی 8



سەید مەحموود  9
 عەبدوڵالزادە

 27/1/1397 بەهۆی ڕاوەدوونانی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی لە شاخی بەربۆتەوە بریندار بووە پیرانشار

 1/2/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە ورمێ مێحراب سادقی ئەسڵ 10

محەممەدڕەزا  11
 ئیسماعیلزادە

 1/2/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە کوژراوە شنۆ

1
2 

 11/2/1397 منداڵە و بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی کوژراوە 4باوکی  کوژراوە پیرانشار تاهیر حیکمەتی

1
3 

 15/2/1397 و لە بەرزایی هەڵدێراوە  بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بووەبریندار  پیرانشار ڕەحمان تەفاخر

1
4 

 15/2/1397 بەهۆی ڕاوەدوونانی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی لە شاخی بەربۆتەوە بریندار بووە پیرانشار ناسر  ەوان

1
5 

 16/2/1397 بەهۆی ڕاوەدوونانی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی لە شاخی بەربۆتەوە گیانی لە دەست داوە کامیاران محەممەد ڕەحمانی

1
6 

بەهۆی ڕاوەدوونانی هێزەکانی کۆماری ئیسالمی لە  ادەی پیرانشار_نەغەدە ماشێنەکەی  گیانی لە دەست داوە پیرانشار عومەر شەختانی
 وەرگەڕاوە

18/2/1397 

1
7 

 23/2/1397 بەهۆی تەقینەوەی مین القی پەڕیوە بووەبریندار  پیرانشار ئازەرڕەحمان ڕەسووڵی 

1
8 

 24/2/1397 بەهۆی تەقینەوەی مین القێکی پەڕیوە بریندار بووە بانە یادگار کەریمیان

1
9 

 25/2/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە نەوسوود مستەفا حا ی

 29/2/1397 لە کوێستانی کانی خودا دراوەتە بەر دەستڕێم و بە توندی بریندار بووە بریندار بووە پیرانشار عەلی  حەسەنزادە 20

مەیسەم عەموویی  21
  کەریمی 

 30/2/1397 لە نێو خاکی هەرێمی کوردستاندا دراوەتە بەر دەستڕێم و کوژراوە کوژراوە پیرانشار



 30/2/1397 تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بە بریندار بووە نازلوی ورمێ ڕامین سەنجی 22

2
3 

 2/3/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە پیرانشار مراد پیرانشاری

 7/3/1397 پێکراوەبە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی  کوژراوە شنۆ ڕێەوار مرادی 24

 7/3/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە شنۆ خەلیل فەڕوخی 25

2
6 

 7/3/1397 تازەالوێکی خەڵکی بانە بووە و هۆکاری کوشتنەکەی ناڕوون و گوماناوییە کوژراوە بانە ئازاد خالیدی

2
7 

 7/3/1397 بە گەمانی پێەوونی کااڵی قاچاغ دراوەتە بەر دەستڕێم بووە بریندار سەڵماس نێعمەت فەرازی

 9/3/1397 رداو" کوژراوهکانی پاسگای "سهی هێزهقهته به کوژراوه بانه ماڵ محەممەدیکه 28

2
9 

 10/3/1397 پێکراوەبە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی  بریندار بووە پیرانشار حمانیئیەراهیم ڕه

 11/3/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووه پیرانشار شیڕهاڵتهبدوڵال قهعه 30

 11/3/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە سەردەشت قادر ب 31

3
2 

 16/3/1397 لە ناوچەی "دۆڵ مەیدان"ی پیرانشار بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی ئێران کوژراوە کوژراوە پیرانشار زادەحەسەنئەسعەد 

3
3 

 16/3/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە ورمێ شەمسەددین ج

3
4 

 17/3/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە کوژراوه شتردهسه ر فندهسکهئه



3
5 

 17/3/1397 هێزەکانی سنوور لە شاری شنۆ تەقەیان لێ کردووە بریندار بووە پیرانشار سولەیمان...

3
6 

 18/3/1397 ست داوهده رزایی گیانی لهبه له وهربوونهکانی ڕێمیم و بهدوونانی هێزههۆی ڕاوهبه کوژراوه پاوه بوور قادریسه

3
7 

 25/3/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە چاڵدوران محەممەد حەیدەرانلوو

3
8 

 23/3/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە بانە خالید سماقانی

3
9 

 25/3/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە چاڵدوران محەممەد خەلیلی

4
0 

 29/3/1397 لە ئاکامی ڕاوەدوونانی هێزە چەکدارەکان  ەڵتەی دڵ لێی داوە گیانی لە دەست داوە مەهاباد عەزیز ڕەسووڵپوور

4
1 

 31/3/1397 بە تەقەی ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووه شتردهسه رهاد ناسیفه

 
 
 دا گیراون و حوکم دراون1397ئەو کەسانەی لە سێ مانگی بەهاری 

 وترێکه ووداوڕتیی چۆنیه پیشه شوێن ناو و ناسناو ریز

 2/1/1397 هەڵکردنی ئااڵی کوردستان لە رێوڕەسمی نەورۆز گیراوەبە تۆمەتی  مەدەنی بۆکان زادەبێهزاد سەلیم 1

 2/1/1397 بە تۆمەتی الیەنگری لە حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمیی ئێران گیراوە مەدەنی پیرانشار ئەیووب قادری 2

 2/1/1397 ئیسالمیی ئێران گیراوەبە تۆمەتی الیەنگری لە حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری  مەدەنی پیرانشار سابر سەعیدە 3

 2/1/1397 بە تۆمەتی الیەنگری لە حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمیی ئێران گیراوە مەدەنی پیرانشار سادی قادری 4



 2/1/1397 بە تۆمەتی الیەنگری لە حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمیی ئێران گیراوە مەدەنی پیرانشار سەالم وەتەن دووست 5

 3/1/1397 بە تۆمەتی ڕێکخستنی بۆنەی نەورۆزی گیراوە مەدەنی نێ مەریوان کۆسار ئەرژەنگی 6

 3/1/1397 بە تۆمەتی ڕێکخستنی بۆنەی نەورۆزی گیراوە مەدەنی نێ مەریوان سەالح ئەمیا 7

 3/1/1397 بە تۆمەتی ڕێکخستنی بۆنەی نەورۆزی گیراوە مەدەنی مەهاباد سوارە ڕەحیمی 8

 3/1/1397 بە تۆمەتی ڕێکخستنی بۆنەی نەورۆزی گیراوە مەدەنی مەهاباد کەڕیم ڕەسووڵی 9

 3/1/1397 بە تۆمەتی ڕێکخستنی بۆنەی نەورۆزی گیراوە مەدەنی مەهاباد سیاوەش باغەبانی 10

 3/1/1397 بە تۆمەتی ڕێکخستنی بۆنەی نەورۆزی گیراوە مەدەنی مەهاباد ئیەراهیم بابایی 11

 8/1/1397 بە تۆمەتی الیەنگری لە حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمیی ئێران گیراوە مەدەنی دێوالن پەنائەحمەد ئەمین 12

 9/1/1397 بە هۆی چوونەسەر گڵکۆی قازی محەممەد دەسەەسەر کراوە مەدەنی مەهاباد بێهزاد خزری 13

 17/1/1397 ئەمنیەتییەکانەوە بە هۆی هاتوچۆی سەرسنوور گیراوەلەالیەن ناوەندە  کۆڵەەر پیرانشار ادریقئیەراهیم  14

 17/1/1397 لەالیەن ناوەندە ئەمنیەتییەکانەوە بە هۆی هاتوچۆی سەرسنوور گیراوە کۆڵەەر پیرانشار لوقمان قادری 15

 17/1/1397 گیراوەلەالیەن ناوەندە ئەمنیەتییەکانەوە بە هۆی هاتوچۆی سەرسنوور  کۆڵەەر پیرانشار عەلی قادری 16

 17/1/1397 لەالیەن ناوەندە ئەمنیەتییەکانەوە بە هۆی هاتوچۆی سەرسنوور گیراوە کۆڵەەر پیرانشار محەممەد قادری 17

 18/1/1397 ساڵ زیندانیی بەسەردا سەپاوە 3بە تۆمەتی الیەنگری لە حیزبێکی کوردی سزای  مەدەنی شنۆ کامڕان مووسازادە 18

 18/1/1397 ساڵ زیندانیی بەسەردا سەپاوە 3بە تۆمەتی الیەنگری لە حیزبێکی کوردی سزای  مەدەنی شنۆ ئاسریسفەخرەدین  19



 20/1/1397 ساڵ زیندانیی بەسەردا سەپاوە 5بە تۆمەتی الیەنگری لە حیزبێکی کوردی سزای  مەدەنی بۆکان هێمن مام قادری 20

 20/1/1397 ساڵ زیندانیی بەسەردا سەپاوە 2الیەنگری لە حیزبێکی کوردی سزای بە تۆمەتی  مەدەنی بانە مستەفا ئەحمەدزادە 21

مان   6بە تاوانی خۆشەیدەربڕین سەبارەت بە ڕێفراندۆمی سەربەخۆیی هەرێمی کوردستان سزای  مەدەنی ئیالم فەرامەرز مەلەکشاهی 22
 زیندانیی بەسەردا سەپاوە و خراوەتە بەندیخانەوە

23/1/1397 

 28/1/1397 بازاڕییان بۆ مانگرتن دەسەەسەر کراوە هاندانی تیتۆمه به بازاڕی  وانڕۆ ئەبووبەکر محەممەدی 23

 28/1/1397 بە تۆمەتی بەشداری لە مانگرتنەکان و ناڕەزایەتیدەربڕین بە داخستنی بازاڕچە سنوورییەکان گیراوە بازاڕی بانە دیسهزا ئهڕه 24

 28/1/1397 بە تۆمەتی بەشداری لە مانگرتنەکان و ناڕەزایەتیدەربڕین بە داخستنی بازاڕچە سنوورییەکان گیراوە بازاڕی بانە لیزادهموحسێن عه 25

 28/1/1397 بە تۆمەتی بەشداری لە مانگرتنەکان و ناڕەزایەتیدەربڕین بە داخستنی بازاڕچە سنوورییەکان گیراوە بازاڕی بانە فاهیڕزگار ڕه 26

 28/1/1397 بە تۆمەتی بەشداری لە مانگرتنەکان و ناڕەزایەتیدەربڕین بە داخستنی بازاڕچە سنوورییەکان گیراوە بازاڕی سەقز دنمادممهمحهقادر  27

 28/1/1397 بە تۆمەتی بەشداری لە مانگرتنەکان و ناڕەزایەتیدەربڕین بە داخستنی بازاڕچە سنوورییەکان گیراوە بازاڕی سەقز میل عوسمانی ه 28

 28/1/1397 بە تۆمەتی بەشداری لە مانگرتنەکان و ناڕەزایەتیدەربڕین بە داخستنی بازاڕچە سنوورییەکان گیراوە بازاڕی مەریوان ئەمیر زاهیدی 29

 28/1/1397 سنوورییەکان گیراوەبە تۆمەتی بەشداری لە مانگرتنەکان و ناڕەزایەتیدەربڕین بە داخستنی بازاڕچە  بازاڕی بانە زانیار عوسمانی 30

 28/1/1397 بە تۆمەتی بەشداری لە مانگرتنەکان و ناڕەزایەتیدەربڕین بە داخستنی بازاڕچە سنوورییەکان گیراوە بازاڕی بانە بێهرووز عوسمانی 31

 29/1/1397 بازاڕچە سنوورییەکان گیراوەبە تۆمەتی بەشداری لە مانگرتنەکان و ناڕەزایەتیدەربڕین بە داخستنی  کۆڵەەر بانە یادگار سادقی 32

 29/1/1397 بە تۆمەتی الیەنگری لە حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمیی ئێران گیراوە مەدەنی پیرانشار رەحیم حەسەن مەحاڵی 33

 30/1/1397 بە هۆکاری ناڕوون لەالیەن ئیدارەی ئیتالعاتەوە گیراوە خوێندکار مەهاباد ڕەزا ڕەشیدی 34



 1/2/1397 بە تۆمەتی بەشداری لە مانگرتنەکان و ناڕەزایەتیدەربڕین بە داخستنی بازاڕچە سنوورییەکان گیراوە بازاڕی بانە خالید ئەحمەدی 35

 1/2/1397 بە تۆمەتی بەشداری لە مانگرتنەکان و ناڕەزایەتیدەربڕین بە داخستنی بازاڕچە سنوورییەکان گیراوە بازاڕی  وانڕۆ عەزیز رەزاقی 36

 2/2/1397 بەهۆی ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرهێنانی کانگا بەردەکانی گوندەکەیان دەسەەسەر کراون گوندنشین گرێکی ورمێ فەهیم ئەحمەدیان 37

 2/2/1397 بەهۆی ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرهێنانی کانگا بەردەکانی گوندەکەیان دەسەەسەر کراون گوندنشین گرێکی ورمێ مەناف ڕەئیسی 38

 2/2/1397 بەهۆی ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرهێنانی کانگا بەردەکانی گوندەکەیان دەسەەسەر کراون گوندنشین گرێکی ورمێ حەسەن لوتفی 39

 2/2/1397 بەهۆی ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرهێنانی کانگا بەردەکانی گوندەکەیان دەسەەسەر کراون گوندنشین گرێکی ورمێ ئەمین سەلیمی 40

 2/2/1397 بەهۆی ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرهێنانی کانگا بەردەکانی گوندەکەیان دەسەەسەر کراون گوندنشین گرێکی ورمێ ئەمیر سەلیمی 41

 2/2/1397 بەهۆی ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرهێنانی کانگا بەردەکانی گوندەکەیان دەسەەسەر کراون گوندنشین گرێکی ورمێ ئەسعەد سەلیمی 42

 2/2/1397 بەهۆی ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرهێنانی کانگا بەردەکانی گوندەکەیان دەسەەسەر کراون گوندنشین گرێکی ورمێ ئەمیر عەزیزیان 43

 2/2/1397 بەهۆی ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرهێنانی کانگا بەردەکانی گوندەکەیان دەسەەسەر کراون گوندنشین گرێکی ورمێ ئیدریس سەعادەت 44

 2/2/1397 بەهۆی ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرهێنانی کانگا بەردەکانی گوندەکەیان دەسەەسەر کراون گوندنشین گرێکی ورمێ یووسف حاتەمی 45

 2/2/1397 بەهۆی ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرهێنانی کانگا بەردەکانی گوندەکەیان دەسەەسەر کراون گوندنشین گرێکی ورمێ هاشم ئەحمەدیان 46

 2/2/1397 بەهۆی ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرهێنانی کانگا بەردەکانی گوندەکەیان دەسەەسەر کراون گوندنشین گرێکی ورمێ کەریم  ەلیلی 47

 2/2/1397 بەهۆی ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرهێنانی کانگا بەردەکانی گوندەکەیان دەسەەسەر کراون گوندنشین گرێکی ورمێ محەممەد  انفەڕ 48

 2/2/1397 بەهۆی ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرهێنانی کانگا بەردەکانی گوندەکەیان دەسەەسەر کراون گوندنشین گرێکی ورمێ عومەر سەلیمی 49

 2/2/1397 بەهۆی ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرهێنانی کانگا بەردەکانی گوندەکەیان دەسەەسەر کراون گوندنشین گرێکی ورمێ ڕەمەزان عەزیزیان 50



 2/2/1397 بەهۆی ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرهێنانی کانگا بەردەکانی گوندەکەیان دەسەەسەر کراون گوندنشین گرێکی ورمێ بێهزاد شافێعی 51

 2/2/1397 بەهۆی ناڕەزایەتیدەربڕین بە دەرهێنانی کانگا بەردەکانی گوندەکەیان دەسەەسەر کراون گوندنشین گرێکی ورمێ تاهیر عەزیزیان 52

 4/2/1397 بە تۆمەتی بەشداری لە مانگرتنەکان و ناڕەزایەتیدەربڕین بە داخستنی بازاڕچە سنوورییەکان گیراوە مەدەنی بانە ڕەعنا محەممەدی 53

 4/2/1396 گیراوەلەبەر ئەوەی برایەکی بە ناوی دااڵهۆ  وانمێری پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستانە  سەرباز دااڵهۆ کەماڵ  وانمێری 54

 4/2/1396 لەبەر ئەوەی "دااڵهۆ  وانمێری" ئەندامێکی بنەماڵەیان پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستانە گیراوە مەدەنی دااڵهۆ ئیرەج  وانمێری 55

 4/2/1396 دێموکراتی کوردستانە گیراوەلەبەر ئەوەی "دااڵهۆ  وانمێری" ئەندامێکی بنەماڵەیان پێشمەرگەی حیزبی  مەدەنی دااڵهۆ توران  وانمێری 56

 4/2/1396 لەبەر ئەوەی "دااڵهۆ  وانمێری" ئەندامێکی بنەماڵەیان پێشمەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستانە گیراوە مەدەنی دااڵهۆ ئیلهام  وانمێری 57

 5/2/1397 ئیسالمی گیراوەبەهۆی پێوەندیی لەگەڵ حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری  مەدەنی بۆکان سولەیمان خاکی 58

 5/2/1397 دوای دێپۆرتکردنەوەی لەالیەن واڵتی دانمارکەوە گیراوە مەدەنی كرماشان عەلی عەزیزی 59

 5/2/1397 بە تۆمەتی هاوکاریکردنی حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمی سزای ساڵێک زیندانیی دراوەتێ ژینگەپارێز بۆکان حامید سپێهری 60

 5/2/1397 مان  زیندانیی دراوەتێ 6بە تۆمەتی هاوکاریکردنی حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمی سزای  ژینگەپارێز بۆکان  ەعفەر ئەمینی 61

 6/2/1397 مان  زیندایی تەعزیرییەکەی گیراوە و بەڕێی بەندیخانەی ناوەندیی سەقز کراوە 4بۆ کێشانی  مەدەنی سەقز محەممەد مەهجوور 62

 10/2/1397 ساڵ زیندانیی تەعزیریی بەسەردا سەپاوە 1بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی سزای  مەدەنی سەقز زادەعەتا رەحمان 63

 11/2/1397 بە تاوانی کۆبوونەوە بەبۆنەی ڕۆژی  یهانیی کرێکار گیراوە چاالکی کرێکاری سەقز عوسمان ئیسماعیلی 64

 11/2/1397 بە تاوانی کۆبوونەوە بەبۆنەی ڕۆژی  یهانیی کرێکار گیراوە چاالکی کرێکاری سنە یەدوڵال سەمەدی 65



 11/2/1397 بە تاوانی کۆبوونەوە بەبۆنەی ڕۆژی  یهانیی کرێکار گیراوە چاالکی کرێکاری سنە ئەمیر شەهابی 66

 16/2/1397 بە تاوانی بەهایی بوون گیراوە و چارەنووسی ناڕوونە مەدەنی کرماشان خوداداد میری 67

 18/2/1397 ساڵ زیندانیی تەعلیقیی دراوەتێ 5بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی لە دژی کۆماری ئیسالمی سزای  مەدەنی سنە سامان کەریمی 68

 18/2/1397 بە تۆمەتی هەوڵدان بۆ کۆبوونەوەی ناڕەزایەتیدەربڕین دژ بە دۆخی کرێکاران گیراوە چاالکی کرێکاری سنە ئارمین شەریفی 69

 18/2/1397 بە تۆمەتی سەلەفیگەری و دژایەتی لەگەڵ کۆماری ئیسالمی گیراوە مەدەنی کرماشان ڕێزان باوەیسی 70

 18/2/1397 بە تۆمەتی سەلەفیگەری و دژایەتی لەگەڵ کۆماری ئیسالمی گیراوە مەدەنی کرماشان فاتمە باوەیسی 71

 18/2/1397 تۆمەتی سەلەفیگەری و دژایەتی لەگەڵ کۆماری ئیسالمی گیراوەبە  مەدەنی ڕوانسەر سەرگوڵ مەولوودی 72

 22/2/1397 بە تاوانی پەالماری چەکدارانە بۆ سەر پاڕلمانی ئێران سزای ئێعدامی بەسەردا سەپاوە زیندانی پاوە سیروان عەزیزی 73

 22/2/1397 پاڕلمانی ئێران سزای ئێعدامی بەسەردا سەپاوەبە تاوانی پەالماری چەکدارانە بۆ سەر  زیندانی پاوە ... موڕتەزایی 74

 22/2/1397 بە تاوانی پەالماری چەکدارانە بۆ سەر پاڕلمانی ئێران سزای ئێعدامی بەسەردا سەپاوە زیندانی ڕوانسەر سولێمان مزەفەری 75

 22/2/1397 مان  زیندایی بەسەردا سەپاوە 6سزای بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی واڵت گیراوە و  مەدەنی سەقز فوئاد کەیخوسرەوی 76

 23/2/1397 مان  زیندایی تەعزیرییەکەی گیراوە و بەڕێی بەندیخانەی ناوەندیی سنە کراوە 3بۆ کێشانی  مەدەنی سنە مەهیار ئەحمەدی 77

 23/2/1397 مان  زیندانیی بەسەردا سەپاوە 10بە تۆمەتی بانگەشە دژی کۆماری ئیسالمی سزای  مەدەنی سەقز ئەردەاڵن  غەریب  شەریفزادە 78

 23/2/1397 مان  زیندانیی بەسەردا سەپاوە 4بە تۆمەتی بانگەشە دژی کۆماری ئیسالمی سزای  مەدەنی سەقز هێمن حوسەینی 79

 23/2/1397 مان  زیندانیی بەسەردا سەپاوە 5بە تۆمەتی بانگەشە دژی کۆماری ئیسالمی سزای  مەدەنی سەقز کامیل شەریفزادە 80



 24/2/1397 بەهۆی بەشداری لە کەمپینی ناڕەزایەتیدەربڕین بە داخستنی سنوورەکانی کوردستان گیراوە قوتابی بانە ئاکام ساڵحی 81

چاالکی  سەقز فاڕووی فیرووزی 82
 خوێندکاری

 25/2/1397 بە هۆکاری ناڕوون لەالیەن ئیدارەی ئیتالعاتەوە گیراوە

 27/2/1397 بەهۆی بەشداری لە کەمپینی ناڕەزایەتیدەربڕین بە داخستنی سنوورەکانی کوردستان گیراوە چاالکی مەدەنی بانە مەحموود  ەلیلی 83

 28/2/1397 ساڵ زیندانیی بەسەردا سەپاوە 3بە تۆمەتی بێڕێزی کردن بە ڕێەەری کۆماری ئیسالمی سزای  چاالکی تێلێگرامی ورمێ فەڕوخ عەبدی 84

 29/2/1397 بە تۆمەتی هاوکاریکردنی حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمی سزای ساڵێک زیندانیی دراوەتێ مەدەنی شنۆ زەکەریا تەها 85

 31/2/1397 بەهۆی پێوەندیی لەگەڵ حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمی گیراوە مەدەنی  وانڕۆ عوسمان  ەاللی 86

 31/2/1397 بەهۆی پێوەندیی لەگەڵ حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمی گیراوە مەدەنی گەیالنی غەرب مێهدی ئیمام عەبەاسی 87

 1/3/1397 بەهۆی پێوەندیی لەگەڵ حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمی گیراوە مەدەنی سنە پەناهیشەهاب حوسێن 88

 3/3/1397 ساڵ زیندانیی دراوەتێ 10دژبەری کۆماری ئیسالمی سزای بە تۆمەتی هاوکاریکردنی حیزبێکی کوردیی  مەدەنی سەردەشت میالد کاژی 89

 7/3/1397 بەهۆی پێوەندیی لەگەڵ حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمی گیراوە مەدەنی "چۆڕ"ی مەریوان ئەمجەد قادری 90

 7/3/1397 کۆماری ئیسالمی گیراوەبەهۆی پێوەندیی لەگەڵ حیزبێکی کوردیی دژبەری  مەدەنی "چۆڕ"ی مەریوان مووسا یوسفی 91

 7/3/1397 بەهۆی پێوەندیی لەگەڵ حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمی گیراوە مەدەنی "چۆڕ"ی مەریوان شاهۆ سورەیی 92

 8/3/1397 بەهۆی پێوەندیی لەگەڵ حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمی گیراوە مەدەنی خۆی موسەییب الچینی 93

 11/3/1397 بەهۆی پێوەندیی لەگەڵ حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمی گیراوە مەدەنی تەوریوەری سنە ڕۆستەمیباقر  94

 16/3/1397 لە ژێر ئەشکەنجەدا کوژراوە بەهۆی پێوەندیی لەگەڵ حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمی گیراوە مەدەنی پیرانشار ڕەحمان قوربانی 95



 17/3/1397 ردا گیراوهسهستی بهی دهکهو باره ری گیراوهتاوانی کۆڵەه به رکۆڵەه پیرانشار پوورسەعیدئیسماعیل  96

 17/3/1397 ردا گیراوهسهستی بهی دهکهو باره ری گیراوهتاوانی کۆڵەه به رکۆڵەه پیرانشار سوڵ نمادبدوڵ  ڕهعه 97

 17/3/1397 ردا گیراوهسهستی بهی دهکهو باره ری گیراوهتاوانی کۆڵەه به رکۆڵەه پیرانشار محەممەد پوورسەعید 98

 20/3/1397 بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی نیشتمانی سزای ساڵێک زیندانیی بەسەردا سەپاوە چاالکی فەرهەنگی کوردی خۆراسان نورمحەممەد ئەفشار 99

 28/3/1397 بەهۆی پێوەندیی لەگەڵ حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمی گیراوە مەدەنی تەوریوەری سنە فارووی ڕۆستەمی 100

 30/3/1397 پەناهی گیراوەبە تاوانی ناڕەزایەتیدەربڕین بە حوکمی ئێعدامی ڕامین حوسێن مەدەنی سنە رەفیق کەریمی 101

 30/3/1397 پەناهی گیراوەحوکمی ئێعدامی ڕامین حوسێنبە تاوانی ناڕەزایەتیدەربڕین بە  مەدەنی سنە لوتفوڵ  ئەحمەدی 102

 30/3/1397 پەناهی گیراوەبە تاوانی ناڕەزایەتیدەربڕین بە حوکمی ئێعدامی ڕامین حوسێن مەدەنی سنە خالید حوسێنی 103

 

 

 دا قوربانیی تەقینەوەی مین بوون1397ئەو کەسانەی لە سێ مانگی بەهاری 
 

 وترێکه تیی رووداوچۆنیه  ۆری زیان پیشه شوێن ناو و ناسناو ریز

 3/1/1397 بەهۆی تەقینەوەی مین هەر دوو القی پەڕیون بریندار بووە وەرزێڕ سەقز مەنسوور مرادی 1

 3/1/1397 بەهۆی تەقینەوەی چاشنیی مین گیانی لە دەست داوە کوژراوە کاسەکار ئیالم شوکروڵ  ڕەحیمی 2

 3/1/1397 بەهۆی تەقینەوەی چاشنیی مین گیانی لە دەست داوە کوژراوە ساڵ 10تەمەن  ئیالم ڕەزا ڕەحیمیعەلی 3

 19/1/1397 بەهۆی تەقینەوەی مین لە قەسری شیرین گیانی لە دەست داوە کوژراوە سەرباز پیرانشار عەلی مەحموودی 4



 3/2/1397 میندا بەهۆی تەقینەوەی مینەکە بریندار بووەلە کاتی هەڵگرتنەوەی  بریندار بووە شۆفیری بۆلدۆزێر قەسری شیرین سەعید میری 5

 3/2/1397 لە کاتی هەڵگرتنەوەی میندا بەهۆی تەقینەوەی مینەکە بریندار بووە بریندار بووە مین هەڵگر قەسری شیرین هادی مرادی 6

 10/2/1397 بەستام القێکی پەڕیوە بەهۆی تەقینەوەی مین لە نیزیک پاسگای بریندار بووە سەرباز بیجار محەممەد ساالروەندیان 7

 21/2/1397 بەهۆی تەقینەوەی مین چاوێک و هەر دوو دەستی لە دەست داوە بریندار بووە ساڵ 12منداڵێکی تەمەن  سنە شایان فەرە ی 8

 23/2/1397 بەهۆی تەقینەوەی مین القی پەڕیوە بریندار بووە کۆڵەەر پیرانشار ئازەرڕەحمان ڕەسووڵی  9

 24/2/1397 بەهۆی تەقینەوەی مین القێکی پەڕیوە بریندار بووە ساڵ 30کۆڵەەر_تەمەن  بانە یادگار کەریمیان 10

 14/3/1397 بەهۆی تەقینەوەی تەقەمەنیی سەردەمی شەڕ لەگەڵ عێڕای کوژراوە کوژراوە گوندنشین سەالسی باوە انی  ەلیل مەالح 11

 14/3/1397 بەهۆی تەقینەوەی تەقەمەنیی سەردەمی شەڕ لەگەڵ عێڕای کوژراوە بریندار گوندنشین سەالسی باوە انی زوهرە مەالح 12

 14/3/1397 بەهۆی تەقینەوەی تەقەمەنیی سەردەمی شەڕ لەگەڵ عێڕای کوژراوە بریندار گوندنشین سەالسی باوە انی بەهارە مەالح 13

 14/3/1397 تەقەمەنیی سەردەمی شەڕ لەگەڵ عێڕای کوژراوەبەهۆی تەقینەوەی  بریندار گوندنشین سەالسی باوە انی خەلیل 14

 14/3/1397 بەهۆی تەقینەوەی تەقەمەنیی سەردەمی شەڕ لەگەڵ عێڕای کوژراوە بریندار گوندنشین سەالسی باوە انی پیرۆز مەالح 15

 
 

 دا لە دار دراون 1397زانیاری لەسەر ئەو کەسانەی لە ماوەی سێ مانگی بەهاری 
 ڕێکەوت هۆکاری ئێعدام کران و شوێنی  ێەە ێ کردنی حوکمەکانیان خەڵکی ناسناوناو و  ڕیز
 3/2/1397 بە تاوانی کوشتنی بە ئانقەست لە زیندانی ورمێ ئێعدام کراوە شنۆ تەیب شێخ نیماد موکری 1

 3/2/1397 بە تاوانی کوشتنی بە ئانقەست لە زیندانی ورمێ ئێعدام کراوە بۆکان قادر محەممەد حەسەن 2

 3/2/1397 بە تاوانی کوشتنی بە ئانقەست لە زیندانی ورمێ ئێعدام کراوە ورمێ یەدوڵ  سەمەدی 3
 3/2/1397 بە تاوانی کوشتنی بە ئانقەست لە زیندانی ورمێ ئێعدام کراوە ورمێ حیسام ڕەشیدی 4
 3/2/1397 ئێعدام کراوەبە تاوانی کوشتنی بە ئانقەست لە زیندانی ورمێ  کرماشان ئەعزەم خەزایی 5



 23/2/1397 بە تاوانی کوشتنی بە ئانقەست لە زیندانی ئیالم ئێعدام کراوە ئیالم مو تەبا کەرەمیان 6
 24/2/1397 بە تاوانی کوشتنی بە ئانقەست لە زیندانی ئیالم ئێعدام کراوە ماکۆ خەلیل ئاگووشی 7
 24/2/1397 لە زیندانی ئیالم ئێعدام کراوە بە تاوانی کوشتنی بە ئانقەست ورمێ سۆهەیل میربەخ  8

 
 

 دا بە هۆی رووداوی کار زیانیان بەر کەوتووە1397ئەو کەسانەی لە سی مانگی بەهاری 
 

 وترێکه تیی رووداوچۆنیه  ۆری زیان پیشه شوێن ناو و ناسناو ریز

 6/1/1397 وەرگەڕانی تراکتۆرەکەی گیانی لە دەست داوەبەهۆی  گیانی لە دەست داوە شۆفیری تراکتۆر دێوالن عەباس شەریعەتی 1

 18/1/1397 بەهۆی بەربوونەوە لەسەر داربەست گیانی لە دەست داوە گیانی لە دەست داوە کرێکاری بیناسازی سنە نەوید محەممەدی 2

 18/1/1397 بە توندی بریندار بووە بەهۆی بەربوونەوە لەسەر داربەست گیانی لە دەست داوە کرێکاری بیناسازی سنە ئیسماعیل زەندی 3

 1/2/1397 لە بەرزاییەکانی چیای خەلیل لە سیلوانای ورمێ کەوتۆتە ژێر ڕنوو بریندار بووە کرێکاری وەرزی نەغەدە ڕەسوڵ ئەحمەدزادە 4

 1/2/1397 کەوتۆتە ژێر ڕنوولە بەرزاییەکانی چیای خەلیل لە سیلوانای ورمێ  بریندار بووە کرێکاری وەرزی نەغەدە مەحموود شەریفی 5

 1/2/1397 لە بەرزاییەکانی چیای خەلیل لە سیلوانای ورمێ کەوتۆتە ژێر ڕنوو بریندار بووە کرێکاری وەرزی نەغەدە ئیدریس ڕەسووڵپوور 6

 1/2/1397 کەوتۆتە ژێر ڕنوولە بەرزاییەکانی چیای خەلیل لە سیلوانای ورمێ  بریندار بووە کرێکاری وەرزی نەغەدە ڕەحمان ڕەسووڵپوور 7

 1/2/1397 لە بەرزاییەکانی چیای خەلیل لە سیلوانای ورمێ کەوتۆتە ژێر ڕنوو بریندار بووە کرێکاری وەرزی نەغەدە ئیەراهیم یووسفیان 8

 1/2/1397 ڕنوولە بەرزاییەکانی چیای خەلیل لە سیلوانای ورمێ کەوتۆتە ژێر  بریندار بووە کرێکاری وەرزی نەغەدە ڕەحمان شێخە 9

 1/2/1397 لە بەرزاییەکانی چیای خەلیل لە سیلوانای ورمێ کەوتۆتە ژێر ڕنوو بریندار بووە کرێکاری وەرزی نەغەدە تاهیر مەعرووفزادە 10



 1/2/1397 ڕنوولە بەرزاییەکانی چیای خەلیل لە سیلوانای ورمێ کەوتۆتە ژێر  گیانی لە دەست داوە کرێکاری وەرزی نەغەدە ئاکۆ عوسمانی 11

 8/2/1397 لەشاری بانە لە کاتی کارکردندا لە بینایەکی بەرز بەربۆتەوە گیانی لە دەست داوە کرێکاری بیناسازی سەقز سینا مورتەزاپەنا 12

کرێکاری کارگەی  سنە ڕەشید وەیسی 13
 "شیرین بەفر"

 16/2/1397 بەهۆی تەقینەوە لە کارگەکە گیانی لە دەست داوە گیانی لە دەست داوە

کرێکاری کارگەی  سنە ئەحمەد قولیپوور 14
 "شیرین بەفر"

 16/2/1397 بەهۆی تەقینەوە لە کارگەکە گیانی لە دەست داوە گیانی لە دەست داوە

 19/2/1397 بەهۆی بەربوونەوەی شتی قورس بەسەر سەریدا گیانی لەدەست داوە گیانی لە دەست داوە کرێکاری بیناسازی سەقز مەزهەر محەممەدیان 15

کرێکاری ئیدارەی  تیکاب مەحموود حەسەنی 16
 مخابەرات

 11/3/1397 بەهۆی بەربوونەوە لە دەکەلی بڕی گیانی لە دەست داوە گیانی لە دەست داوە

 29/3/1397 داوەنهۆمی گیانی لە دەست  7بە هۆی بەربوونەوە لە بینایەکی  گیانی لە دەست داوە کرێکاری بیناسازی بانە پووریمێهدی کەریم 17

 
 
 

 دا بە هۆی خۆکوژی کۆتاییان بە ژیانیان هێناوە1397ئەو کەسانەی لە سێ مانگی بەهاری 

 وترێکه تیی رووداوچۆنیه تەمەن ڵکیخه ناو و ناسناو ریز

 3/1/1397 بەهۆکاری ناڕوون خۆی هەاڵواسیوە ساڵ 26 سەردەشت میالد خو ەستە 1
 4/1/1397 بەهۆی بێکاری و دەستەنگی خۆی کوشتووە ساڵ 27 سەردەشت پووروریا ئیەراهیم 2
 8/1/1397 بەهۆی فشاری ڕووحی لە سۆنگەی بێکاری و بێدەرەتانی خۆی کوشتووە ...... سەردەشت کەریم ئیسماعیلی 3
 9/1/1397 خێزاندار بووە و بەهۆکاری ناڕوون خۆی کوشتووە ساڵ 24 کامیاران ئیدریس کەمانگەر 4
 11/1/1397 بە هۆکاری ناڕوون خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی هێناوە ساڵ 50 مەرگەوەڕی ورمێ عەبدولکەریم خا ەوی 5
 12/1/1397 بەهۆی کێشە لەگەڵ خۆشەویستەکەی خۆی هەاڵواسیوە ساڵ 30 بۆکان مەعسوومە ساڵحی 6
 13/1/1397 و کۆتایی بە ژیانی هێناوە بەهۆکاری ناڕوون خۆی هەاڵواسیوە ساڵ 35 شنۆ مەلیحە غەففارزادە 7



 17/1/1397 بە هۆی کێشەی بنەماڵەیی خۆی هەاڵوسیوە  مەهاباد ئۆمید ئۆمیدپەروەر 8
 20/1/1397 بەهۆی توشەوون بە نەخۆشیی شێرپەنجە خۆی هەاڵواسیوە .......... سەردەشت فاتیمە ج 9
 22/1/1397 مێردەکەی خۆی هەاڵواسیوەدوای  یابوونەوە لە  .......... مەهاباد پەری ترکە 10
 26/1/1397 بەهۆی هەژاریی بنەماڵە و کێشەی خێزانی خۆی هەاڵواسیوە. ساڵ 22 مەهاباد خەلیل ئەبووبەکری 11
 27/1/1397 بەهۆی ناهۆمێدی و خەمۆکی خۆی هەاڵواسیوە ساڵ 27 مەریوان دارا محەممەدی 12
 31/1/1397 کێشەی خێزانی لەگەڵ بنەماڵەکەی خۆی هەاڵواسیوە بەهۆی ساڵ 20 مەریوان پاییزە ئیەراهیمی 13
 4/2/1397 لە شاری تەورێز بەهۆی کێشە لەگەڵ مێردەکەی لە پەنجەرەی ئاپارتمان خۆی فڕێ داوەتە خوارێ ساڵ 40 بۆکان هێرۆ سادقی 14
 4/2/1397 هەاڵواسیوەدایکی دوو منداڵ بووە و بەهۆی کێشەی خێزانی خۆی  ساڵ 32 ڕوانسەر سیما مرادی 15
 8/2/1397 بەهۆی کێشەی خێزانی خۆی هەاڵواسیوە ساڵ 14 شنۆ ئاشنا مەحموودی 16
 10/2/1397 بەهۆی ناڕوون خۆی لە پەنجەرەی بینایەکی سێ نهۆمی بەرداوەتە خوارێ ساڵ 30 سنە سارا زەمانی 17
 11/2/1397 پەناهی  خۆی کوشتووەئیعدامی خاڵی  ڕامین حوسێندوای بیستنی حوکمی  ساڵ 25 دێوالن نیشتمان حوسێن پەناهی 18
 13/2/1397 بەهۆی هەژاری و دەستەنگی کۆتایی بە ژیانی هێناوە ساڵ 30 ئابدانان ئەمین مورادی 19
 21/2/1397 کوشتووەبەهۆی فشاری ناوەندە ئەمنیەتییەکان لەسەر بنەمالەکەی بە حەبی برینج خۆی  ....... ئیالم مریەم ئەفراسیابی 20
 22/2/1397 بۆ زانکۆ دەرچووە، بەاڵم بەهۆی دەستەنگی و هەژاریی بنەماڵەکەی نەیتوانیوە بچێ و خۆی کوشتووە ساڵ 17 ئیالم مریەم عەینی 21
 23/2/1397 بەهۆی قەرزداری و  ناهۆمێدی خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی هێناوە ساڵ 63 مەریوان ئەمین مەحموودی 22

 27/2/1397 بە هۆکاری ناڕوون خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی هێناوە ساڵ 16 هیلیالنی ئیالم سەحەر محەممەدی 23

 27/2/1397 بەهۆی ناهۆمێدی و خەمۆکی خۆی هەاڵواسیوە ساڵ 24 کامیاران ئارمین قوبادی 24

 28/2/1397 خۆی کوشتووە بەهۆی ناهۆمێدی و فشاری ئابووری ساڵ 50 سەڵماس فەرهاد محەممەدی 25
 5/3/1397 بە هۆکاری ناڕوون خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی هێناوە ساڵ 40 ورمێ عەلی دەریایی 26

 8/3/1397 ژیانی هێناوه و کۆتایی به خۆی داوه   لهچه و به رباز بووهسه ساڵ 19 پیرانشار سامڕان بیگزاده 27
 10/3/1397 اڵواسیوهتانی خۆی ههرهژاری و بێ دههۆی هه به ساڵ 30 ریوانمه عیدیئامین سه 28
 10/3/1397 اڵواسیوهتانی خۆی ههرهژاری و بێ دههۆی هه به ساڵ 35 ریوانمه عیدیسه دیجهخه 29
 13/3/1397 بەهۆی کێشەی خێزانی لەگەڵ بنەماڵەکەی خۆی هەاڵواسیوە ساڵ 15 بانە سروە ڕەحیمی 30
 13/3/1397 خەڵکی گوندی قەاڵوار بوو کە بوومەلەرزە لێیدا و بەهۆی بێ هۆمێدی و هەژاری خۆی کوشتووە ساڵ 70 سەرپێڵی زەهاو مراد بوچانی 31



 14/3/1397 بەهۆی فەزای ئەمنیەتیی نەخۆشخانە و نەدانی مووچەکانیان لە ڕێگای خواردنی حەن خۆی کوشتووە ساڵ 31 سنە نەشمیل حسینی 32
 14/3/1397 رداوهخۆی به بەهۆی کێشەی خێزانی لەگەڵ بنەماڵەکەی ئاگری له ساڵ 27 کشای ئیالملهمه حمانیزوو ڕهئاره 33
 16/3/1397 لە شاری ئەردەبیل لە  وو ەخانە کاریان کردوە و بەهۆی هەژاری و بێهیوایی خۆی کوشتووە ساڵ 17 مەهاباد مەدینە ئازەریفەر 34
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 17/3/1397 اڵواسیوهی خۆی ههکهماڵهڵ بنهگهبەهۆی کێشەی خێزانی له .... مەهاباد ئەشکەوتیکەژاڵ 
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 17/3/1397 کۆڵەەر بووە و بەهۆی هەژاری و بێ هیوایی خۆی کوشتووە ساڵ 32 سەردەشت ئیسکەندەر محەمممەدی

 18/3/1397 اڵواسیوهی خۆی ههکهماڵهبنهڵ گهبەهۆی کێشەی خێزانی له ساڵ 24 قزسه زادهلیفهسینا خه 37
 18/3/1397 سەرباز بووە و لە پاسگانی سەقز بە هۆکاری ناڕوون خۆی کوشتووە ساڵ 19 بانە موحسین یوسفی 38
 19/3/1397 بەهۆی هەژاری و بێ دەرەتانی خۆی کوشتووە ساڵ 60 سەردەشت عومەر محەممەدی 39
 21/3/1397 هۆکاری ناڕوون لە ماڵی خۆیاندا لە گەڕەکی زانکۆ خۆی هەاڵواسیوەبە  ساڵ 12 ورمێ یەحیا میری 40
 23/3/1397 بە هۆکاری ناڕوون خۆی هەاڵواسیوە .... بۆکان پوورشارام ئەمینی 41
 25/3/1397 بەهۆی کێشەی خێزانی لەگەڵ بنەماڵەکەی خۆی هەاڵواسیوە ساڵ 20 دیواندەرە مەهین مرادی 42

 

 


