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حیزبیدێموکراتیکوردستانولێرشاریهه7885یدێسامبری21عوسمانرؤیان741
حیزبیدێموکراتیکوردستانولێرشاریهه7885یدێسامبری21حیمیکررهبووبهئه747
حیزبیدێموکراتیکوردستاناڵدزیشاریقه7885مینپوورسالحئه742
انحیزبیدێموکراتیکوردستدووکان7885وقیریمشهکه742
حیزبیدێموکراتیکوردستانولێرشاریهه7885حیمیبدوڵاڵرهعه744
حیزبیدێموکراتیکوردستانیدسادقسه7885دسوهرابیممهمحه745
ندیحیزبیدێموکراتیکوردستانیناوهندامیکۆمیتهئهتورکیه7885ئووتیی75لیکاشفپوورعه746
 چاالکیسیاسییسوئید7885مبرییسیپتا6تقازیعیفه741
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حیزبیدێموکراتیکوردستاندووکان7885ییهیژانو78بدوڵاڵبابکعه749
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریرانیه7885یسیپتامبری21رنفهبدوڵاڵبیژهعه748
رنابهپهشاریسلێمانی7885نیژوئهی75رحوسێنیزغهیدئهسه751
رنابهپهشاریسلێمانی7885ئووتیی24یدتالبحوسێنیسه757
رنابهپهشاریسلێمانی7885ئووتیی24محوسێنییدمسلهسه752
رنابهپهشاریسلێمانی7885ئووتیی24ئافتابحوسێنی752
رنابهپهشاریسلێمانی7885ئووتیی24تانحوسێنیکه754
حیزبیدێموکراتیکوردستانباسرمه7885یئاوریلی7سووڵیسلێمانره755
حیزبیدێموکراتیکوردستانولێرشاریهه7885یئاوریلی22ناریعتپهدینشهحمهنه756
دستانحیزبیدێموکراتیکورشاریسلێمانی7885ییژانوییه2عبانزادهحمانشهره751
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7885ئووتیی24نسوورفداییمه759
ڵهکۆمهشاریسلێمانی7885یئاوریلی1رمانعوسمانفه758
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7885نیژوئهی72عوسمانکیانی761
موکراتیکوردستانحیزبیدێشاریسلێمانی7885عوسمانمزینان767
حیزبیدێموکراتیکوردستانولێرشاریهه7885نیژوئهی21فارۆقمرادی762
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریکویه7885یدێسامبری27مینیبدوڵاڵئهعه762
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7886نیژوئهی2عباننیژادحمانشهره762
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7886نیژوئهی2بدوڵاڵسالحزادهعه764
حیزبیدێموکراتیکوردستان(نگاوهنیزیکهه)کانجیژنه7886سییمار71ریرزکشوهرامهفه765
حیزبیدێموکراتیکوردستان(نگاوهنیزیکهه)کانجیژنه7886سییمار71تاهیرقادری766
حیزبیدێموکراتیکوردستان(نگاوهنیزیکهه)کانجیژنه7886سییمار71حیمیسمانرهعو761
حیزبیدێموکراتیکوردستان(نگاوهنیزیکهه)کانجیژنه7886سییمار71نئیبراهیمزادهسهحه769
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریرانیه7886نیژوئهی71مینیسووڵئهره768
حیزبیدێموکراتیکوردستانولێرشاریهه7886یژوییهی78لماسیدئهممهمحه711
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریرانیه7886یژوییهی27کیمزادهحهکاوه717
حیزبیدێموکراتیکوردستانولێرشاریهه7886ئووتیی24حیمچنگاڵره712
حیزبیدێموکراتیکوردستانچوارقورنه7886یئاگوستی24لکونقادرئه712
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریکویه7886ینوامبری21سووڵقادرزادهدرهممهمحه714
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریکویه7886ینوامبری21چاالکیکاوه715
راتیکوردستانحیزبیدێموکشاریکویه7886ینوامبری21حوسێنباپیری716
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7886ینوامبری21نارپهرعومهعفهجه711
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7886ینوامبری21(ساڵه4نمهته)ئاماجسووری719
انحیزبیدێموکراتیکوردستشاریسلێمانی7886یهیفیوری72بباسبدریعه718
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریکویه7886سییمار27اللیریمجهبدولکهعه791
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7886یدێسامبری1رئابادییدهناسرحه797
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریرانیهیدێسامبری22ندانیدخهممهمحه792
کوردستاندێموکراتیحیزبیججنخان7886یئۆکتۆبری1نیکولیدارمهعه792
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حیزبیدێموکراتیکوردستانججنخان7886ینوامبری24تیاروڵهماڵدهکه794
ڵهکۆمهشاریسلێمانی7886سییمار74تاهیرروحانی795
حیزبیدێموکراتیکوردستانججنخان7886ئووتیی21زاپوورالرهتائهحه796
تیشورشگیرانکیهیهشاریسلێمانی7886یدێسامبری1درۆمهحمهئه791
تیشورشگیرانکیهیهشاریسلێمانی7886یدێسامبری1ندنگبهماڵزهکه799
راتیکوردستانحیزبیدێموکسلێمانی-بازیان7886نیژوئهنادساعیدپهممهمحه798
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7886ینوامبری9لیمیحامیدسه781
حیزبیدێموکراتیکوردستانججنخان7886یسیمار71لیشادابعه787
باتخهججنخان7886یسیپتامبری74ریفیزاشهره782
بیدێموکراتیکوردستانحیزشاریسلێمانی7886یدێسامبری9بباسشکاکعه782
حیزبیدێموکراتیکوردستانججنخان7886یدێسامبری9ندواڵشیرنسوخهیه784
تیشورشگیرانکیهیهشاریسلێمانی7886یدێسامبری1زیریسیروانسادقوه785
حیزبیدێموکراتیکوردستانولێرشاریهه7886سییمار71تاهیرعزیزی786
حیزبیدێموکراتیکوردستاندیانا7886یئاوریلی8حیالقادرفه781
حیزبیدێموکراتیکوردستاندیانا7886نیژوئهی21ریندهلهقادرقه789
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7886یهیژانوی2دیممهبدوڵاڵمحهعه788
حیزبیدێموکراتیکوردستانیشاریسلێمان7886یدێسامبری1مینپوورفائهمسته211
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7886یدێسامبری1دیممهلیمحهعه217
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7881یهیژانوی2دیممهبدوڵاڵمحهعه212
دستانحیزبیدێموکراتیکوردیانا7881یهیژانوی78بدوڵاڵپیرۆتزادهعه212
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7881یهیفیوری4دریبباسبهعه214
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7881ییهیفیور6یزیتافهعه215
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریرانیه7881ییهیفیور74پوورمزهسێنههحو216
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7881یهیفیوری74تردوسیدونفهرهفه211
حیزبیدێموکراتیکوردستانکانیقرژله7881یمارسی71ریمزادهلیمکهسه219
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7881یئاوریلی22دیممهشابازمحه218
حیزبیدێموکراتیکوردستانولێریههشار7881یمای71ندیقشبهتیفنهله271
حیزبیدێموکراتیکوردستانوسلێمانینیوانکویه7881نیژوئهی2بدوڵاڵخانیوالنعهمه277
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7881یئاکوستی74لیزادهتالبعه272
زبیدێموکراتیکوردستانحیشاریسلێمانی7881ئووتیی74الییدمهمجهئه272
حیزبیدێموکراتیکوردستاننێواندوکانوکانیخان7881ئووتیی78عیدمرادیسه274
حیزبیدێموکراتیکوردستاننێواندوکانوکانیخان7881ئووتیی78ئارمان275
تیکوردستانحیزبیدێموکرانێواندوکانوکانیخان7881ئووتیی78کیمهئیسماعیلنه276
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریکویه7881یئۆکتۆبری2دپوورممهنسوورمحهمه271
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریکویه7881یدێسامبری2ماڵنیکوجۆیانجه279
کوردستانندیحیزبیدێموکراتییناوهکۆمیتهجێگریشاریکویه7881یدێسامبری9نسوورناسریمه278
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریکویه7881دێسامبریی9کرئیسماعیلزادهبووبهئه221
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حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریکویه7881دێسامبریی9تحوسێنیفعهره227
حیزبیدێموکراتیکوردستاناریکویهش7881دێسامبریی9نسوخهشیریندوالله222
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7881یدێسامبری21تیسێنزینهحو222
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریسلێمانی7881یهیفیوری24رهادباباییفه224
وردستانحیزبیدێموکراتیکشاریرانیه7881نیژوئهی78حمانیئیبراهیمره225
حیزبیدێموکراتیکوردستانشاریکویه7881ئووتیی78لیزکالهعه226
باتخهشاریسلێمانی7881نیژوئهی6بباسیخالیدعه221
حیزبیدێموکراتیکوردستانپێنجوێن7881یژوییهی72ئیبراهیمکاکلی229
حیزبیدێموکراتیکوردستاندیارنێیه7881ئووتیی72ندیارتاهیریئیسفه228
حیزبیدێموکراتیکوردستاندیارنێیه7881ئووتیی76سوهرابتاهیری221
حیزبیدێموکراتیکوردستاندیارنێیه7881ئووتیی76قیزادهبهرۆزته227
حیزبیدێموکراتیکوردستاندیارنێیه7881یئووتی76سلێمانکوهی222
حیزبیدێموکراتیکوردستاندیارنێیه7881ئووتیی22دینجاجوریهراجسه222
حیزبیدێموکراتیکوردستان2ندیریتیپیناوهرماندهفهشاریکویه7888نیژوئهی72(نارستی)فاییدمستهممهمحه224


 

 

 

 


