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دا + لیستی ناوەکان ٢٠١٨کۆڵبەری کورد لە ساڵی  ٢٣١کوژران و بریندار بوونی   
 

دا دەیان کۆڵبەر و کاسبکاری کورد لە سنوورەکانی کوردستان بوونەتە  ٢٠١٨ھەنگاو: لەماوەی ساڵی 
م قوربانی کە زۆربەیان بە تەقەی ڕاستەوخۆی ھێزە چەکدارەکانی ئیران کوژراون و یان بریندار بوون و ئە

ە.زیادی کردوو ٪٦ئامارە بە نیسبەت ساڵی ڕابردوو زیاتر لە   
 

دا،  ٢٠١٨بە پشتبەستن بە ئاماری تۆمارکراو لە ناوەندی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی ھەنگاو، لەماوەی ساڵی 
 ٧١کۆڵبەر و کاسبکاری کورد لە سنوورەکان و جاددەکانی کوردستان بوونەتە قوربانی کە  ٢٣١النیکەم 

کەسیشیان برندار بوون. ئەم ئامارە بە بەراورد لەگەڵ ساڵی ڕابردوو  ١٦٠ن لە دەست داوە و کەسیان گیانیا
ە.بەرز بووەتەو ٪٦.٥کۆڵبەر ببون بە قوربانی  ٢٠١٦کە   

 
 

ی کۆڵبەران بە تەقەی ھێزە چەکدارەکانی ئێران بوونەتە قوربانی٪٦٧زیاتر لە   
 

کە دەکاتە   کەسیان ١٥٦بوونەتە قوربانی،  دا ٢٠١٨کۆڵبەرەی کە لەماوەی ساڵی  ٢٣١لە کۆی ئەو 
کەسیان  ٤٢ی کۆی حاڵەتەکان، بە تەقەی ڕاستەوخۆی ھێزە چەکدارەکانی ئێران بوونەتە قوربانی.  ٪٦٧.٥

) بە ھۆی ڕووداوی سروشتی وەکوو (سەرما، ھەرەسی بەفر، بەربوونەوە لەشاخ و ...) کوژراون و ٪١٨(
ە.یان بریندار بوو  

 
) بە ھۆی ڕووداوی ھاتووچۆ ٪٦.٣کۆڵبەر ( ١٤) بە ھۆی تەقینەوەی مین و ٪٨.٢ەر (کۆڵب ١٩ھەروەھا، 

ە.و وەرگەڕانی ئۆتۆمبێل لەکاتی ڕاوەدوونانی ھێزە چەکدارەکانی ئێران کوژراون، یان بریندار بوو  
 
 

 جیاکردنەوەی کۆڵبەرانی قوربانی بە پێی پارێزگا
 

بەر لە سنووری پارێزگای ئورمیە بوون بە قوربانی. لە بە پشتبەستن بە ئامارەکانی ھەنگاو، زیاترین کۆڵ
 ٤٠کۆڵبەر لە سنوورەکانی ئەو پارێزگایە تۆمار کراوە کە  ١٥٣دا کوژران و برینداربوونی  ٢٠١٨ساڵی 

ە.کەسیان گیانیان لە دەست داو  
 

ماشانیش لە کەسیان و لە پارێزگای کر ١٧کۆڵبەرەی کە بوونەتە قوربانی  ٦٢لە پارێزگای سنە لە کۆی ئەو 
ە.کەسیان گیانیان لە دەست داو ٦کۆڵبەرەی بوونەتە قوربانی  ١٥کۆی ئەو   

 
دا بە تەقەی ھێزە چەکدارەکانی ئێران بریندار  ٢٠١٨کۆڵبەرێکی خەڵکی باشووری کوردستانیش لە ساڵی 

ە.بوو  
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منداڵی کۆڵبەر ٣کوژران و بریندار بوونی   
 

ساڵ بووە کە  ١٨دا بوونەتە قوربانی سێ کەسیان تەمەنیان ژێر  ١٨٢٠لە کۆی ئەو کۆڵبەرانەی کە لە ساڵی 
ە.کەسێکیان بە تەقەی ھێزە چەکدارەکانی ئێران گیانی لە دەست داو  

 
 

کۆڵبەر ١٧دەرکردنی حوکمی بەندکران و پێبژاردنی پارە بۆ   
 

ن دەزگای کۆڵبەری کورد لەالیە ١٧دا  ٢٠١٨بە پشتبەستن بە ئامارەکانی ھەنگاو، لە ماوەی ساڵی 
١٠  دادوەریی ئێرانەوە سەرجەم حوکمی میلیۆن تمەنیان بەسەردا  ١٣٠ساڵ بەندکران و پێبژاردنی بڕی  

ە.سەپاو  
 

کۆڵبەر ٥٠دەستبەسەر کرانی   
 

لە ماوەی ساڵی  بە پشتبەستن بە ئاماری تۆمارکراو لە ناوەندی ئاماری ڕێکخراوی مافی مرۆڤی ھەنگاو،
ەالیەن ناوەندە ئەمنییەکانی ئێرانەوە دەستبەسەر کراون کە تەنیا ناسنامەی کۆڵبەر ل ٥٠دا زیاتر لە  ٢٠١٨
ە.کەسیان بۆ ھەنگاو ئاشکرا بوو ٣٩  

 
 

 

 شو0ن چۆن0تی ڕ0ک-وت خ-,کی ناو و ناوبانگ ڕیز

 ھ%م%دان ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١.١.٢٠١٨ س%قز سیروان پ%س%ندی ١

 انزەنج ڕووداوی ھاتووچۆ ٩.١.٢٠١٨ بان% مAھدی ج%عف%ری ٢

 پیرانشار س%رمابردوییی ١٣.١.٢٠١٨ ن%ق%دە سAKمان خزری ٣

 س%ردەشت ب%ربوون%وە ل% شاخ ١٨.١.٢٠١٨ م%ھاباد شۆڕش عوم%ری ٤

 مارمیشو ڕنوو ٣١.١.٢٠١٨ ئورمی% ج%دیح وەلی نAژاد ٥

 مارمیشو ڕنوو ٣١.١.٢٠١٨ ئورمی% س%بری وەلی نژاد ٦

 ئورمی% %وە ل% شاخب%ربوون ٥.٢.٢٠١٨ ئورمی% تاھیر چ%شنی دڵ ٧

 شبۆ ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٣١.١.٢٠١٨ شنۆ ج%عف%ر حیسامی% ٨

 ع%ج%ب شhA تصادف و تعقیب و گریز ٧.٢.٢٠١٨ بۆکان سدیق ڕەحیم پوور ٩

 س%ردەشت ب%ربوون%وە ل% شاخ ١٩.٢.٢٠١٨ م%ھاباد ئ%بووب%کر ع%برانی ١٠
 ارپیرانش س%رمابردوییی ٣.٣.٢٠١٨ پیرانشار خدر ع%بدوjkھی ١١

دا گیانیان لە دەست داوە ٢٠١٨کۆڵبەر کە لە  ٧١لیستی   
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 پیرانشار مین ٩.٣.٢٠١٨ پیرانشار ئ%میرخان ڕوخیدە ١٢
 شنۆ ک%وتن% ناو ڕووبار ٢٥.٣.٢٠١٨ س%kماس ش%ھرووز ح%میدزادە ١٣
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٧.٣.٢٠١٨ س%ردەشت ئیبراھیم سلAمانی ١٤
 ھ%رامان ڕووداوی ھاتووچۆ ٤.٤.٢٠١٨ م%ریوان ڕەزا ج%مشیدی ١٥
 پیرانشار ب%ربوون%وە ل% ئ%سب ١.٥.٢٠١٨ انشارپیر تاھیر حیکم%تی ١٦
 ن%وسوود ب%ربوون%وە ل% شاخ ٦.٥.٢٠١٨ کامیاران مح%م%د ڕەحمانی ١٧
 شنۆ ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٠.٥.٢٠١٨ ئورمی% م%یس%م ع%موویی ١٨
 شنۆ ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٥.٥.٢٠١٨ شنۆ ڕAبوار مورادی ١٩
 بان% وخۆت%ق%ی ڕاست% ٣١.٥.٢٠١٨ بان% ک%ماڵ مح%م%دی ٢٠
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٧.٦.٢٠١٨ پیرانشار ئ%سع%د ح%س%ن زادە ٢١
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٧.٦.٢٠١٨ س%ردەشت ئ%سک%ندەر مح%م%دی ٢٢
 ن%وسوود ب%ربوون%وە ل% شاخ ٧.٦.٢٠١٨ پاوە س%بوور قادری ٢٣
 س%ردەشت ج%لت%ی دڵ ١٩.٦.٢٠١٨ م%ھاباد ع%زیز ڕەسووkپوور ٢٤
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٦.٦.٢٠١٨ پیرانشار ن% م%حموودزادەشوا ٢٥
 نۆدش% ج%kت%ی دڵ ٤.٧.٢٠١٨ نۆدش% م%نسوور سوھرابی ٢٦
 م%ریوان ڕوداوی ھاتووچۆ ١٠.٧.٢٠١٨ م%ریوان ف%رھاد شاھوەیسی ٢٧
 م%ریوان ڕووداوی ھاتووچۆ ١٠.٧.٢٠١٨ م%ریوان مح%م%د ڕەزایی ٢٨
 چالدAران ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٩.٧.٢٠١٨ رانچادA ح%کیم ح%یدەرانلوو ٢٩
 م%رگ%وەڕ ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٤.٧.٢٠١٨ ارومی% ڕەشید مح%م%د ع%لی ٣٠
 قوتور ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٥.٧.٢٠١٨ قوتوور م%حموود س%عید ٣١
 س%قز ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٧.٧.٢٠١٨ پیرانشار کامیل باv ش%ھر ٣٢
 س%kماس ی ڕاست%وخۆت%ق% ١.٨.٢٠١٨ س%kماس سلAمان بادوشAوە ٣٣
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٧.٨.٢٠١٨ پیرانشار حاسx بادب%رین ٣٤
 شنۆ ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٨.٨.٢٠١٨ س%kماس ھاشم ت%ھوریان ٣٥
 ت%رگ%وەڕ ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٦.٨.٢٠١٨ س%kماس جاویدان ھ%کاری ٣٦
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٤.٨.٢٠١٨ م%ھاباد ئیسماعیل ع%زیزی ٣٧
 شنۆ ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٠.٨.٢٠١٨ س%kماس %وحید ح%قدارت ٣٨
 م%ریوان مین ٢٥.٨.٢٠١٨ م%ریوان ناسر بانوج ٣٩
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢.٩.٢٠١٨ بان% م%حموود کتابی ٤٠
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٥.٩.٢٠١٨ س%ردەشت ناسر ئیبراھیمی ٤١
 تس%ردەش مین ١١.٩.٢٠١٨ س%ردەشت ئسک%ندەر گاگ%شی ٤٢
 م%ریوان ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٢.٩.٢٠١٨ بان% زانا مح%م%دی ٤٣
 چالدAران ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٨.٩.٢١٨ چالدAران نAعم%ت ش%ھبازی  ٤٤
 م%ریوان مین ٢٥.٩.٢٠١٨ دیواندەرە ع%لی نادری ٤٥
 م%ریوان مین ٢٥.٩.٢٠١٨ م%ریوان ع%بدوjk مح%م%دزادە ٤٦
 ڕەب%ت ت%ی دڵج%k ٢٧.٩.٢٠١٨ ڕەب%ت بAھزاد قاسمی ٣٧
 ئورمی% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١.١٠.٢٠١٨ ئورمی% ئ%کرەم خ%لیلی ٤٨
 ن%وسوود ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٣.١٠.٢٠١٨ ن%وسوود ع%زیم ئ%حم%دی ٤٩
 ئورمی% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢١.١٠.٢٠١٨ ئورمی% زەک%ریا بکری ٥٠
 س%لماس ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٣.١٠.٢٠١٨ س%kماس ف%رام%رز جلی باقو ٥١
 قوتور ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٦.١٠.٢٠٨ خۆی ب حوسAنیئ%دی ٥٢
 ئورمی% س%رمابردویی ٢٦.١٠.٢٠١٨ ئورمی% مزەف%ر حوسینی ٥٣
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٨.١٠.٢٠١٨ س%ردەشت خدر موفیدی ٥٤
 س%الس ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٣.١١.٢٠٨ س%الس بروم%ند ب%ھرامی ٥٥
 س%الس ت%وخۆت%ق%ی ڕاس ٣.١١.٢٠١٨ س%الس ھۆشیار ن%مامی ٥٦
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٤.١١.٢٠١٨ پیرانشار موسلح قوڕەیشی ٥٧
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٨.١١.٢٠١٨ م%ھاباد س%الح ئیسف%ندوەند ٥٨
 ئ%ھواز ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٨.١١.٢٠١٨ کامیاران فارۆق ف%یزی ٥٩
 شتس%ردە ب%ربوون%وە ل% شاخ ٩.١١.٢٠١٨ س%ردەشت شAرزاد ئیبراھیمی ٦٠
 م%ریوان ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١١.١١.٢٠١٨ کامیاران غالب کویک ٦١
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 بان% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٩.١١.٢٠١٨ بان% ھادی س%لیمی ٦٢
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٩.١١.٢٠١٨ پیرانشار ف%رھاد ب%یان%ک ٦٣
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٣٠.١١.٢٠١٨ ن%ق%دە مح%م%د ع%باسی ٦٤
 شنۆ ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٥.١٢.٢٠١٨ شنۆ نع%بدولقادر ساkحیا ٦٥
 پیرانشار سرمازدگی ١١.١٢.٢٠١٨ پیرانشار زانیار ع%زیززادە ٦٦
 سیرو ڕنوو ١٤.١٢.٢٠١٨ ئورمی% ج%واد گوvبی ٦٧
 بان% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٤.١٢.٢٠١٨ بان% ڕەحیم کتابی ٦٨
 م%ھاباد سانح% رانندگی ١٦.١٢.٢٠١٨ م%ھاباد ڕەحمان ڕەسووkی ٦٩
 ن%وسوود س%رمابردویی ١٨.١٢.٢٠١٨ جوانhۆ االر ت%نیاییس ٧٠
 بان% ک%وتن% ناو ڕووبار ٢٥.١٢.٢٠١٨ بان% یاسر رەحیمی ٧١

      
      
      

 

 

 

 

 

 

 شو0ن چۆن0تی ڕ0ک-وت خ-,کی ناو و ناوبانگ ڕیز

 ھ%م%دان ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١.١.٢٠١٨ س%قز رزگار ١

١.٢٠١٨.٧ س%ردەشت م%حی%دین مح%م%دیان ٢  س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ 

 شنۆ ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٧.١.٢٠١٨ شنو شوان م%حموودی ٣

ع%بدول%تیف  ٤
 شنۆ ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٧.١.٢٠١٨ شنۆ ش%عباسنی

 س%الس ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٦.١.٢٠١٨ س%الس م%سعوود وەیسی ٥

 ھ%ورامان ب%ربوون%وە ل% شاخ ١٤.١.٢٠١٨ م%ریوان ف%رھاد دەستوور ٦

 ھ%ورامان ب%ربوون%وە ل% شاخ  م%ریوان ید پیریس%ع ٧

 بان% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٣.١.٢٠١٨ بان% ف%ریاد ساkحپوور ٨

 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٣.١.٢٠١٨ س%ردەشت عوم%ر تات ٩

 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٣.١.٢٠١٨ س%ردەشت ج%ماڵ ١٠
 پیرانشار ب%ربوون%وە ل% شاخ ٢٣.١.٢٠١٨ پیرانشار ف%تاح ڕزوان ١١
 ئورمی% ب%ربوون%وە ل% شاخ ٣١.١.٢٠١٨ ئورمی% جاوید قوربان نژاد ١٢
 بان% ک%وتن% ژAر بار  بان% ڕەحمان ڕەم%زانی ١٣
 ھ%ورامان ب%ربوون%وە ل% شاخ ٥.٢.٢٠١٨ م%ریوان مح%م%د ک%ریمی ١٤
 ئورمی% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٦.٢.٢٠١٨ ئورمی% ن%جم%دین حوسAنی ١٥
 ھ%ورامان ب%ربوون%وە ل% شاخ ٢.٢.٢٠١٨ م%ریوان زادەف%رھاد ڕەحیم  ١٦
 بان% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٨.٢.٢٠١٨ بان% کاوە ڕەشیدی ١٧

بریندار بوون ٢٠١٨لیستی ئ!و کۆ(ب!ران!ی ک! ل!   
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 بان% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٨.٢.٢٠١٨ بان% ف%رەیدوون ١٨
 بان% مین ٤.٣.٢٠١٨ بان% کامران ئ%مینی ١٩
 بان% مین ٤.٣.٢٠١٨ بان% یادگار ئ%مینی ٢٠
 خۆی ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٥.٣.٢٠١٨ خۆی ئیبراھیم شاکری ٢١
 س%ردەشت ب%ربوون%وە ل% شاخ ٦.٣.٢٠١٨ س%ردەشت ڕەسووڵ م%ال وAسۆ ٢٢
 پاوە ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٨.٣.٢٠١٨ پاوە پ%یمان فاتحی ٢٣
 پیرانشار مین ٩.٣.٢٠١٨ پیرانشار مست%فا ئ%حم%دپوور ٢٤
 پیرانشار مین ٩.٣.٢٠١٨ پیرانشار پ%یمان زارع ٢٥
 پیرانشار مین ٩.٣.٢٠١٨ پیرانشار .… ٢٦
 سردشت ب%ربوون%وە ل% شاخ  س%ردەشت ئ%میر شAخ% ٢٧
 ت%ت% ب%ربوون%وە ل% شاخ ١٨.٣.٢٠١٨ م%ریوان مح%م%د ٢٨
 سAف مین ٢٣.٣.٢٠١٨ س%قز م%نسوور مورادی ٢٩
 ردەکانی ز ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٤.٣.٢٠١٨ ڕەب%ت لوقمان مح%م%دزادە ٣٠
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٤.٣.٢٠١٨ س%ردەشت ج%ماڵ خ%باز ٣١
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٥.٤.٢٠١٨ س%ردەشت سدیق خزرپوور ٣٢
 داوکانی خ ب%ربوون%وە ل% شاخ ٩.٤.٢٠١٨ پیرانشار ع%لی گوkچینی ٣٣

٣٤ 
م%حموود ڕەسووڵ 

 مرانوحاجی ع ب%ربوون%وە ل% شاخ ١٨.٤.٢٠١٨ پیرانشار ڕەحیم
 پیرانشار قیمشلیک مست م%ی م%ھاباد .... ٣٥
 ئورمی% شلیک مستقیم ٢١.٤.٢٠١٨ ئورمی% مAحراب سادقی ٣٦
 پیرانشار ب%ربوون%وە ل% شاخ ٥.٥.٢٠١٨ پیرانشار ڕەحمان ت%فاخور ٣٧
 س%ردەشت ب%ربوون%وە ل% شاخ م%ی س%ردەشت ناسر ن%وجوان ٣٨

٣٩ 
ڕەحمان ڕەسوولی 

 پیرانشار مین ١٣.٥.٢٠١٨ پیرانشار ئازەر
 بان% مین ١٣.٥.٢٠١٨ بان% یمیانیادگار ک%ر ٤٠
 ن%وسوود ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٥.٥.٢٠١٨ ن%وسوود مست%فا حاجی ٤١
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٩.٥.٢٠١٨ پیرانشار ع%لی ح%س%ن زادە ٤٢
 ت%رگ%وەر ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٠.٥.٢٠١٨ ئورمی% ڕامین س%نجی ٤٣
 داونی خکا ب%ربوون%وە ل% شاخ ٢٣.٥.٢٠١٨ پیرانشار موراد ٤٤
 داوکانی خ ب%ربوون%وە ل% شاخ ٢٣.٥.٢٠١٨ پیرانشار .. ٤٥
 کAل%شین ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٩.٥.٢٠١٨ شنۆ خ%لیل ف%رەجی ٤٦
 کAل%شین ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٩.٥.٢٠١٨ شنۆ سیروان مورادی ٣٧
 ناkۆس ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٩.٥.٢٠١٨ شنۆ س%لیم خ%لیلی ٤٨
 س%kماس ست%وخۆت%ق%ی ڕا  س%kماس نAعم%ت ف%راز ٤٩
٥٠ jkپیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٣١.٥.٢٠١٨ پیرانشار ع%بدو 
 کAل%شین ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٧.٦.٢٠١٨ س%kماس ش%مس%دین . ج ٥١
 کAل%شین ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٧.٦.٢٠١٨ س%kماس د. ی ٥٢
 کAل%شین ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٧.٦.٢٠١٨ پیرانشار سلAمان ٥٣
 چومان ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٣.٦.٢٠١٨ بان% خالید سماقانی ٥٤
 چالدAران ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٥.٦.٢٠١٨ چالدAران مح%م%د ح%یدەرانلوو ٥٥
 چالدAران ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٦.٥.٢٠١٨ چالدAران مح%م%د خ%لیلی ٥٦
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٤.٦.٢٠١٨ س%ردەشت سیروان قادرپوور ٥٧
 ردەشتس% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ  س%ردەشت ف%رھاد ناسی ٥٨
 ت%ت% ک%وتن% ژAر بار ٢٣.٦.٢٠١٨ م%ریوان وریا م%حموودی ٥٩
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٦.٦.٢٠١٨ پیرانشار ناسر ع%بدول ٦٠
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٤.٦.٢٠١٨ پیرانشار عوم%ر س%بری پوور ٦١
 س%قز ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٣.٧.٢٠١٨ س%قز یوسAف ک%یھانف%ر ٦٢
 س%قز ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٤.٧.٢٠١٨ س%قز ج%مال م%جیدی ٦٣
 مرانقحاجی ع مین ٩.٧.٢٠١٨ م%ھاباد ھیو خرپوور ٦٤
 ن%وسوود ب%ربوون%وە ل% شاخ ژوئ%ن پاوە تالیب ب%زم% ٦٥
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٩.٧.٢٠١٨ پیرانشار وەیسی ئ%حم%دزادە ٦٦
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 رپیرانشا ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٧.٧.٢٠١٨ پیرانشار %زیز شوخالنع ٦٧
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٧.٧.٢٠١٨ پیرانشار س%الح شAخ مح%م%د ٦٨
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٧.٧.٢٠١٨ س%ردەشت کوسرەت مام%ند ٦٩
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٧.٧.٢٠١٨ س%ردەشت ح%س%ن ٧٠

٧١ 
بAھزاد خ%لیلی 

 چالدAران ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢.٨.٢٠١٨ چالدAران ح%یدەرانلوو
 چالدAران ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢.٨.٢٠١٨ چالدAران %ر داالیی میالنج%عف ٧٢
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٧.٨.٢٠١٨ پیرانشار خالید مام% ئ%مین ٧٣
 ن%وسوود مین ١٢.٨.٢٠١٨ پاوە س%بوور یارئ ٧٤
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٤.٨.٢٠١٨ س%ردەشت ئ%حم%د باساوئ ٧٥
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٤.٨.٢٠١٨ س%ردەشت ڕAبوار خزرپوور ٧٦
 م%ریوان مین ٢٤.٨.٢٠١٨ م%ریوان ئ%یووب نیکزاد ٧٧
 م%ریوان مین ٢٥.٨.٢٠١٨ م%ریوان ئیقباڵ ئ%حم%د ٧٨
 م%ریوان مین ٢٥.٨.٢٠١٨ م%ریوان ئیبراھیم مح%م%د ٧٩
 م%ریوان مین ٢٥.٨.٢٠١٨ م%ریوان م%نسوور م%جید ٨٠
 ماکۆ ق%ی ڕاست%وخۆت% ٢٧.٨.٢٠١٨ ماکۆ عوسمان ق%دیمی ٨١
 شAخ سK% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٨.٨.٢٠١٨ س%الس ئ%رکان کاک%یی ٨٢
 شAخ سK% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٨.٨.٢٠١٨ س%الس ب%ختیار مرادپوور ٨٣
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٨.٨.٢٠١٨ پشدەر ه . ڕ . ز ٨٤
 ت%ت% ب%رپوون%وە ل% شاخ ٣١.٨.٢٠١٨ س%وvوا ئ%سع%د ف%رەجی ٨٥
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٣.٩.٢٠١٨ پیرانشار ع%رەبع%لی  ٨٦
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٣.٩.٢٠١٨ پیرانشار ئ%بووب%کر خۆشی ٨٧
 بان% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٤.٩.٢٠١٨ س%قز ئاکۆ س%عادەت پ%نا ٨٨
 س%ردەشت ب%رپوون%وە ل% شاخ ١١.٩.٢٠١٨ ڕەب%ت حوسAن ئ%حم%دی ٨٩
 ئورمی% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٤.٩.٢٠١٨ ئورمی% م%عرووف خوشم%رام ٩٠
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٦.٩.٢٠١٨ س%ردەشت ڕەحیم باپیری ٩١
 بان% ڕووداوی ھاتووچۆ ١٧.٩.٢٠١٨ بان% ع . خ ٩٢
 بان% ڕووداوی ھاتووچۆ ١٧.٩.٢٠١٨ بان% ئا . غ ٩٣
 بان% ڕووداوی ھاتووچۆ ١٧.٩.٢٠١٨ بان% ب . م ٩٤
 بان% اوی ھاتووچۆڕوود ١٧.٩.٢٠١٨ بان% ئا . ز ٩٥
 بان% ڕووداوی ھاتووچۆ ١٧.٩.٢٠١٨ بان% م . ح ٩٦
 بان% ڕووداوی ھاتووچۆ ١٧.٩.٢٠١٨ بان% ب . غ ٩٧
 بان% ڕووداوی ھاتووچۆ ١٧.٩.٢٠١٨ بان% ک . ڕ ٩٨
 بان% ڕووداوی ھاتووچۆ ١٧.٩.٢٠١٨ بان% ڕ . ز ٩٩
 چالدAران ۆت%ق%ی ڕاست%وخ ١٨.٩.٢٠١٨ چالدAران مح%م%د ح%س%ن نژاد ١٠٠
 چالدAران ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٨.٩.٢٠١٨ چالدAران پ%یمان قولی زادە ١٠١
 مرگور ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٨.٩.٢٠١٨ ئورمی% ڕەحم%ت مح%م%دی ١٠٢
 نوسود ب%رپوون%وە ل% شاخ ٢٠.٩.٢٠١٨ پاوە یادگار م%حموود ١٠٣
 م%ریوان مین ٢٥.٩.٢٠١٨ سن% ح%مید باینجۆ ١٠٤
 ئورمی% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ئۆکتۆبر س%kماس نکیع%بدولع%زیز ف% ١٠٥
 ئورمی% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ئۆکتۆبر س%kماس میرحاج ع%لیزادە ١٠٦
 ئورمی% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١.١٠.٢٠١٨ ئورمی% ش%فیع مح%م%دپوور ١٠٧
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٥.١٠.٢٠١٨ س%ردەشت ئومید ساkحپوور ١٠٨
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٥.١٠.٢٠١٨ س%ردەشت ک%ماڵ قادریان ١٠٩
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ  س%ردەشت ڕەسووڵ حاجی ١١٠
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٤.١٠.٢٠١٨ پیرانشار کاوە دەشمیر ١١١
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٦.١٠.٢٠١٨ پیرانشار جابر برشان ١١٢
 بان% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ١٦.١٠.٢٠١٨ بان% عوسمان س%عیدی ١١٣
 پیرانشار ت%ق%ی ڕاست%وخۆ  پیرانشار ەحیم گردەسووریڕ ١١٤
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ  س%ردەشت مست%فا حوسAنی ١١٥
 پیرانشار مین ٢٢.١٠.٢٠١٨ م%ھاباد ش%ھاب ئاکفوودە ١١٦
 س%kماس ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٣.١٠.٢٠١٨ س%kماس زاکری جلیباقوو ١١٧
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 م%ریوان ڕاست%وخۆت%ق%ی  ٢٥.١٠.٢٠١٨ م%ریوان ئ%رکان ک%رەمی ١١٨
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ  س%ردەشت خالید مح%م%دپووری ١١٩
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ  س%ردەشت ئ%مین خزرپوور ١٢٠
 س%ردەشت ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٢٧.١٠.٢٠١٨ س%ردەشت ڕەسووڵ حوسAن زادە ١٢١
 چالدAران ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٣١.١٠.٢٠١٨ چالدAران ح%مید برووکی میالن ١٢٢
 م%ھاباد ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٣١.١٠.٢٠١٨ م%ھاباد خالید ١٢٣
 شAخ سK% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٣١.١٠.٢٠١٨ س%الس ئ%رکان بAھرووزی ١٢٤
 خۆی ت%ق%ی ڕاست%وخۆ ٧.١١.٢٠١٨ قوتوور م%نسوور پ%رویزی ١٢٥
 ئورمی% ت%ق%ی ڕاست%وخۆ  ئورمی% ماھیر شینی ١٢٦
 پیرانشار وخۆت%ق%ی ڕاست%  پیرانشار ستار م%والیی ١٢٧
 س%kماس ت%ق%ی ڕاست%وخۆ  س%kماس مح%م%د وەلی پوور ١٢٨
 س%ردەشت شلیک مستقیم ١٧.١١.٢٠١٨ س%ردەشت مAھران دAھستانی ڕاد ١٢٩
 پیرانشار شلیک مستقیم  پیرانشار سیروان ع%بدوjkزادە ١٣٠
 بان% شلیک مستقیم ١٩.١١.٢٠١٨ بان% لوقمان ف%تاحی ١٣١
 بان% شلیک مستقیم ١٩.١١.٢٠١٨ بان% لوقمان ئ%عل%م ١٣٢
 ئورمی% شلیک مستقیم  ئورمی% مام%ش ع%لیزادە ١٣٣
 س%ردەشت شلیک مستقیم ٢٤.١١.٢٠١٨ س%ردەشت حوسAن بیریان ١٣٤
 بان% شلیک مستقیم ٢٧.١١.٢٠١٨ بان% مAھدی ئ%مینی ١٣٥
 س%ردەشت شلیک مستقیم ٢٧.١١.٢٠١٨ س%ردەشت ڕەزا وەستا سیمانی ١٣٦
 بان% شلیک مستقیم ٢٩.١١.٢٠١٨ بان% ادگار س%لیمیی ١٣٧
 بان% شلیک مستقیم ٢٩.١١.٢٠١٨ بان% … ١٣٨
 بان% سقوط از پرتگاه ٢٨.١١.٢٠١٨ بان% س%عدوjk ش%ریفزادە ١٣٩
 پیرانشار شلیک مستقیم ٢٩.١١.٢٠١٨ پیرانشار سدی ب%یان%ک ١٤٠
 ەشتس%رد شلیک مستقیم ٤.١٢.٢٠١٨ س%ردەشت خالید س%لیمی ١٤١
 س%ردەشت شلیک مستقیم ٤.١٢.٢٠١٨ س%ردەشت ج%عف%ر مونیر ١٤٢
 پیرانشار شلیک مستقیم ٤.١٢.٢٠١٨ پیرانشار شاھیدن مح%م%دی ١٤٣
 س%ردەشت شلیک مستقیم  س%ردەشت عادڵ ش%ریفی ١٤٤
 پیرانشار شلیک مستقیم  س%ردەشت ش%ریف مح%م%دی ١٤٥
 ھ%شتیان ک مستقیمشلی ١.١٢.٢٠١٨ ئورمی% جبرەئیل ئ%حم%دی ١٤٦
 داvنپ%ڕ شلیک مستقیم ٥.١٢.٢٠١٨ ئورمی% عوم%ر ن%ب یزادە ١٤٧
 بAتووش شلیک مستقیم ٥.١٢.٢٠١٨ بۆکان … ١٤٨
 قوتور شلیک مستقیم ١٣.١٢.٢٠١٨ خۆی ھادی نAعم%تی ١٤٩
 ڵھ%نگ%ژا شلیک مستقیم ١٤.١٢.٢٠١٨ بان% مح%م%د م%عرووفی ١٥٠
 داوکانی خ شلیک مستقیم ١٦.١٢.٢٠١٨ پیرانشار نادر ن%بی زادە ١٥١
 س%ردەشت شلیک مستقیم ١٩.١٢.٢٠١٨ س%ردەشت ڕەحمان وان% ١٥٢
 دەشت% بxA شلیک مستقیم ٢٠.١٢.٢٠١٨ شنۆ ع%لی مام%ند ١٥٣
 س%ردەشت شلیک مستقیم دAسامبر س%ردەشت ع%لی مام وەیسی ١٥٤
 س%ردەشت شلیک مستقیم ٢٤.١٢.٢٠١٨ س%قز ع%تا مح%م%د زادە ١٥٥
 س%ردەشت شلیک مستقیم ٢٤.١٢.٢٠١٨ س%قز ئیبراھیم مح%م%د ڕەحیم ١٥٦
 س%ردەشت شلیک مستقیم ٢٤.١٢.٢٠١٨ س%ردەشت ستار خزری ١٥٧
 قوتوور شلیک مستقیم ٢٤.١٢.٢٠١٨ قوتوور ف%رشاد میرزایی ١٥٨
 بان% شلیک مستقیم ٢٤.١٢.٢٠١٨ بان% ح%مید ١٥٩
 ئورمی% شلیک مستقیم ٢٧.١٢.٢٠١٨ ئورمی% زوب%یر ڕەحیمی ١٦٠

 


