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 ۱۳۹۸نخست سال   ماه ٦در کردستان  آمار قتل و کشتار کولبران و کاسبکاران 

 

. ستیون جارهمچنان خ شود،یکردستان که به آن جاده گفته م یهاها و قتلگاهمرگبار کوهستان یدر گذرگاهها

پدر خود را  یداغدار نشود، فرزند یمادر یکه با قتل کولبر میارا شاهد بوده یماه گذشته کمتر روز ۶ یط

ماه گذشته همانند  ۶. در نگرددپوش  اهیس شهیهم یبرا یعروس دیرخت سف یبجا یاز دست ندهد و نوعروس

شده توسط کولبر  یگردآور یآمارهاکه در  یاز کولبران آنطور یگریشمار د ۱۳۹۷دوره مشابه در سال 

که آنچه که امروز در کردستان  میجان خود را در َگرِو نان گذاشتند. جا دارد اضافه کن دیخوانیم وزین

است که  یزیست شتیو مع کیستماتیس یکشتار و قتل عام ،مقدم آن هستندصف انیو کولبران قربان گذردیم

کشتار  هی. مبارزه علردیگیدزد و غارتگر صورت م یُمشت منافع یگر و در راستااشغال یمیتوسط رژ

حاکم و مبارزه  یرفع تضاد طبقات یاز مبارزه برا یمدرن است بخش یکه بردگ یکولبران و  شغل کولبر

 . میکن تیمبارزه را تقو نیهمه با هم صف ا دییایانسان است. ب ستهیشا یاجامعهو استقرار  یرفع ستم مل یبرا

 .میکنیجلب م وزیشده کولبر ن یه آمار گردآوره شما را بادامه توج در

کولبر و  ۱۱۹جمعاً   ورماهیشهر انیتا پا ۱۳۹۸سال  یاز ابتدا وزیاستناد به آمار ثبت شده در کولبر ن با

کوردستان و کرمانشاه بر  ،یغرب جانیآذربا یهااستان یهاجاده نیب یرهایو مس یکاسبکار در مناطق مرز

سقوط  ن،یم یرفتن رو ،یزدگبهمن و سرما م،یرژ ینظام یروهاین میمستق یراندازیون تمچه یثر عواملا

 اند.شده یموارد کشته و زخم ریاز کوه و ارتفاع و سا

 اند.شده یزخم( ۶۹کولبر معدل )٪ ۸۲کشته و ( ۳۱کولبر معدل)٪ ۳۷تعدا جمعاً  نیا از️◾

 :باشدیصورت م نیشدگان به اکشته تیضعو️◾

 اند جمعاً که کشته شده یکولبر ۳۷وع مجم زا

 م،یرژ ینظام یروهاین میمستق یراندازینفر بر اثر ت ۲۹

 نفر بر اثر سقوط از ارتفاع، ۲

 و  ینفر بر اثر گرفتار شدن در برف و سرمازدگ ۴

 اند.کشته شده یکولبر ریدر مس یاجاده نینفر بر اثر حوادث ب ۲

 

 صورت است: نیشدگان به ا یزخم تیوضع️◾
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 اند جمعاً شده یکه زخم یکولبر ۸۲مجموع  از

 میرژ ینظام یروهاین میمستق یراندازینفر بر اثر ت ۷۶

 نفر بر اثر سقوط از کوه و ارتفاع  ۳

 و عراق رانیبجامانده از جنگ ا یهانینفر براثر انفجار م ۲

 است. شده یزخم یکولبر نیدر ح یاجاده نیحوادث ببر اثر  زینفر ن ۱ 

 

 کیبا تفک ورماهیشهر انیتا پا ۱۳۹۸سال  یشده از ابتدا یزخم و کشته کولبران ارمآ️◾

  :باشدیصورت م نیها به ااستان

 ، (۷۱٫۴۲اند معدل )٪شده یکولبر کشته و زخم ۸۵جمعاً  یغرب جانیآذربا استان

 ،(۱۸٫۴۸اند معدل )٪شده یکولبر کشته و زخم ۲۲کردستان جمعاً  استان

 ( ۱۰٫۱۰اند معدل )٪شده یکولبر کشته و زخم ۱۲ه جمعاً کرمانشا استان

 

 یهاماه کیاند با تفککشته شده ورماهیشهر انیتا پا ۱۳۹۸سال  یکه از ابتدا یکولبران آمار️◾

  :باشدیشرح م نیسال به ا

 (۱۲٫۶۰اند معدل )٪شده یکولبر کشته و زخم ۱۵جمعاً  ماه  نیفرورد

 (۱۸٫۴۸اند معدل )٪شده یزخمکشته و کولبر  ۲۲جمعاً  ماه  بهشتیارد

 (۱۵٫۱۲اند معدل )٪شده یکولبر کشته و زخم ۱۸جمعاً  ماه  خرداد

 (۲۴٫۳۶اند معدل )٪شده یکولبر کشته و زخم ۲۹جمعاً   رماهیت

 (۱۷٫۶۴اند معدل )٪شده یمکولبر کشته و زخ ۲۱جمعاً   مردادماه

 (۱۱٫۷۶دل )٪اند معشده یکولبر کشته و زخم ۱۴جمعاً   ورماهیشهر
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٨٢

٣٧

تا پایان شهریور ١٣٩٨با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبر نیوز از ابتدای سال 
کولبر و کاسبکار کشتە و زخمی شدەاند١١٩ماە  جمعا 

آمار زخمی شدەگان آمار کشتە شدەگان
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, شلیک مستقیم نیروهای نظامی
٢٩

٢, بر اثر سقوط از ارتفاع
٤, بر اثر بهمن و سرمازدەگی

٠, بر اثر انفجار مین
٢, سایر موارد

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

بر اثر سقوط از ارتفاعشلیک مستقیم نیروهای نظامی بر اثر بهمن و سرمازدەگی بر اثر انفجار مین سایر موارد

١٣٩٨با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبر نیوز از ابتدای سال 
کولبر و کاسبکار کشتە شدەاند٣٧تا پایان شهریور ماە جمعا 

, شلیک مستقیم نیروهای نظامی
٧٦

٣, بر اثر سقوط از ارتفاع
٠, بر اثر بهمن و سرمازدەگی ٢, بر اثر انفجار مین ١, سایر موارد

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

ی شلیک مستقیم نیروها
نظامی

عبر اثر سقوط از ارتفا بر اثر بهمن و 
سرمازدەگی

بر اثر انفجار مین سایر موارد

١٣٩٨با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبر نیوز از ابتدای سال 
کولبر و کاسبکار زخمی شدەاند٨٢تا پایان شهریور ماە جمعا 
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٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

کردستان آذربایجان غربی کرمانشاە

٢٢

٨٥

١٢

تا پایان شهریور ١٣٩٨با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبرنیوز از ابتدای سال 
د کە  کولبر و کاسبکار دراستانهای مختلف کشتە و زخمی شدەان١١٩ماە جمعا 

آمار در استانها بە صورت زیر می باشد

١٥

٢٢

١٨

٢٩

٢١

١٤

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

تا پایان شهریور ١٣٩٨با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبرنیوز از ابتدای سال 
آمار کولبر و کاسبکار در نقاط مختلف کشتە و زخمی شدەاند کە١١٩ماە جمعا 

.بر اساس ماههای مختلف بە صورت زیر می باشد
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 ردیف نام و نام خانوادگی محل تولد تاریخ محل و علت کشتە شدن محل و علت زخمی شدن
شلیک مستقیم نیروهای نظامیاورامانات/    ١١/٠١/١٣٩٨  ١ ابراهیم خشنودی پاوە 

شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/    ١١/٠١/١٣٩٨ تسردش   ٢ رئوف سلیمانی 
 ٣ کریم راستی مریوان ١٢/٠١/١٣٩٨  مریوان/ انفجار مین 

١٥/٠١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیبانە/   ٤ محمد بانە 
٢١/٠١/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیخوی/    ٥ بهروز چتوزادە خوی 

٢٢/٠١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران/   ٦ پور مجید جلیل چالدران 

٢٣/٠١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیبانە/   ٧ غریب تاجی بانە 

٢٤/٠١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/   ٨ امید خانی نقدە 

٢٥/٠١/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی خوی/   ٩ بهمن روشنی خوی 
٢٧/٠١/١٣٩٨ پیرانشهر/ سرمازدەگی  ٠١ یوسف جسوری نالوس پیرانشهر   

٢٧/٠١/١٣٩٨ پیرانشهر/ سرمازدەگی   ١١ حسین شمع زادە پیرانشهر 
٢٧/٠١/١٣٩٨ پیرانشهر/ سرمازدەگی   ١٢ سیروان پشنگ سردشت 

٢٩/٠١/١٣٩٨ نیروهای نظامیشلیک مستقیم بیجار/    ١٣ افشین لطفی سقز 

٣٠/٠١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیارومیە/   ١٤ شمس الدین حاجی زادە ارومیە 

٣١/٠١/١٣٩٨  بانە/ سقوط از ارتفاع  ١٥ فردین احمدی بانە 

٠٢/٠٢/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/    ١٦ طاهر درانگ سردشت 
٠٦/٠٢/١٣٩٨  مستقیم نیروهای نظامیشلیک سردشت/   ١٧ حامد اصالن سردشت 

١٠/٠٢/١٣٩٨ بانە/ دفن شدن زیر برف    ١٨ عباس قادرزادە سقز 
١١/٠٢/١٣٩٨ ستقیم نیروهای نظامیک مشلیاشنویە/    ١٩ نعمت سعادت پور اشنویە 

١١/٠٢/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/    ٢٠ خالدنژادرئوف  اشنویە 

١٤/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسلماس/   ٢١ رزگین محمدی سلماس 

١٤/٠٢/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیاورامانات/    ٢٢ دق عزیزیاص جوانرود 

١٤/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاورامانات/   ٢٣ یحیی عزیزی جوانرود 
١٤/٠٢/١٣٩٨  نیروهای نظامیشلیک مستقیم اورامانات/   ٢٤ نوزاد جوانرود 

١٤/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاورامانات/   ٢٥ محمد  بانە 
١٩/٠٢/١٣٩٨ اورامانات/ سقوط از صخرە   ٢٦ هادی موسی زادە دنروجوا 

٢٠/٠٢/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/    ٢٧ اسعد بورکە پیرانشهر 

٢١/٠٢/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیسقز/    ٢٨ امین زادەکیوان  سقز 

٢١/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسقز/   ٢٩ عطا رسول زادە سقز 

٢٢/٠٢/١٣٩٨  ظامیشلیک مستقیم نیروهای نسردست/   ٣٠ محی الدین رحیمی سردشت 
٢٤/٠٢/١٣٩٨ اشنویە/ غرق شدن در رودخانە   ٣١ آرام زردە اشنویە 

٢٦/٠٢/١٣٩٨ سقز/ تصادف در حین تعقیب و گریز   ٣٢ حسام محبی سقز 
٢٨/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی چالدران/  ٣٣ حمید حسین نژاد چالدران 

٢٩/٠٢/١٣٩٨  های نظامیقیم نیروشلیک مستپیرانشهر/   ٣٤ ناصر حسینی پور پیرانشهر 

٢٩/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/   ٣٥ محسن حسینی پور پیرانشهر 

٢٩/٠٢/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیبانە/    ٣٦ محمدرسول  عزیزی بانە 

٢٩/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران/   ٣٧ حمید حسین نژاد نچالدرا 
٠٢/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/   ٣٨ محمدصادق قادری اشنویە 

٠٢/٠٣/١٣٩٨   شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/   ٣٩ نجم الدین اسپناک اشنویە 
٠٢/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/   ٤٠ عبدالقادر جسوری اشنویە 

٠٣/٠٣/١٣٩٨  م نیروهای نظامیمستقیشلیک پیرانشهر/   ٤١ ابوبکر محمدی پیرانشهر 

٠٦/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی مریوان/  ٤٢ ناصر اولیان مریوان 

٠٧/٠٣/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/    ٤٣ خالد سلیمی سردشت 

٠٧/٠٣/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/    ٤٤ اردلئاکام  ب مهاباد 

٠٧/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/   ٤٥ خالد رایگان  پیرانشهر 



 

7 
 

 ردیف نام و نام خانوادگی محل تولد تاریخ محل و علت کشتە شدن محل و علت زخمی شدن
٠٧/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/   ٤٦ صنعان خرم پناە  پیرانشهر  

٠٧/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/  ٤٧ ناصر منیجەای پیرانشهر 
٠٧/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/   ٤٨ چیا فتحی پیرانشهر 

٠٨/٠٣/١٣٩٨   شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/   ٤٩ سامان  سلیمی مهاباد 
٠٨/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیارومیە/   ٥٠ سینا  مام حمیدی ومیەار 

١٦/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/   ٥١ سیروان عزیززاده مهاباد 

١٧/٠٣/١٣٩٨  سردشت/  بر اپر انفجار مین  ٥٢ دانیال  عزیزی ربط 

١٩/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/   ٥٣ احمد حاج علی سردشت 

١٩/٠٣/١٣٩٨  ظامیشلیک مستقیم نیروهای نپیرانشهر/   ٥٤ امید محمدپور پیرانشهر 
٢٣/٠٣/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیبانە/    ٥٥ محمد حسین زادە بانە 

٠٣/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیبانە/   ٥٦ عمر محمدی بانە 
٠٤/٠٤/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیبانە/    ٥٧ پور هیمن صالح بانە 

٠٦/٠٤/١٣٩٨  نیروهای نظامیمستقیم شلیک اورامانت/   ٥٨ علی حسنی مریوان 

٠٩/٠٤/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/    ٥٩ یونس آلتون پیرانشهر 
٠٩/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاورامانات/   ٦٠ سردار گویلەای مریوان 

٠٩/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/   ٦١ رسولیرزگار  سردشت 
١٠/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/   ٦٢ محمد آوازە  سردشت 

١٣/٠٤/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیاورامانات/    ٦٣ گوران عزیززادە نوسود 
١٣/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاورامانات/   ٦٤ اسیر شاەپسندی نوسود 

١٣/٠٤/١٣٩٨  مینیروهای نظاشلیک مستقیم پیرانشهر/  ٦٥ سهراب خضری پیرانشهر 

١٥/٠٤/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/    ٦٦ صور گرژەمن سردشت 

١٧/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/   ٦٧ غریب علیزادە پیرانشهر 

١٧/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/   ٦٨ سامان سور مهاباد 
٢١/٠٤/١٣٩٨ تعقیب ق گریز سقز/ بر اثر   ٦٩ حسن رسول زادە سقز 

٢١/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیخوی/   ٧٠ کریم فارسی خوی 
٢٤/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/   ٧١ ناصح شریفی نقدە 

٢٤/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/   ٧٢ مجید قادری سردشت 

٢٤/٠٤/١٣٩٨ مستقیم نیروهای نظامیشلیک سردشت/    ٧٣ محمد ابراهیم زادە سردشت 

٢٤/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/  ٧٤ محمد بانە 

٢٤/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/   ٧٥ مصطفی  محمدپور سردشت 
٢٤/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/   ٧٦ جمال ابوبکر سردشت 

٢٦/٠٤/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیاهواز/   ٧٧ میالد فتحی کامیاران   
٢٩/٠٤/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران/   ٨٧ علی چالدران   

٢٩/٠٤/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران/   ٩٧ میالد حسین زادە چالدران   

٢٩/٠٤/١٣٩٨  نیروهای نظامیشلیک مستقیم چالدران/   ٨٠ محمود میرزایی لدرانچا 
٢٩/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران/   ٨١ آزاد یاستار چالدران 

٢٩/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران/   ٨٢ محمد علم هولی چالدران 
٢٩/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران/   ٨٣ حسن عجمی چالدران 

٢٩/٠٤/١٣٩٨  نیروهای نظامی شلیک مستقیمچالدران/  ٤٨ امید علم هولی چالدران   
٠١/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاورامانات/  ٥٨ هادی حیدری جوانرود   

٠٥/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/  ٦٨ نصیر معروفی اشنویە   

٠٨/٠٥/١٣٩٨  مستقیم نیروهای نظامیشلیک پیرانشهر/  ٧٨ چوکلیمحمد  پیرانشهر   
٠٨/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/  ٨٨ محمد حسن زادە پیرانشهر   

٠٨/٠٥/١٣٩٨  اورامانات/ سقوط از کوە ٩٨ علی بهرامی پاوە   
١٣/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/   ٩٠ خندانیرشید   پیرانشهر 
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 ٩١ خلیل قادری پیرانشهر ١٣/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/ 

 ٩٢ فاخر عبداللهی پیرانشهر ١٦/٠٥/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/  
 ٩٣ شهاب  سردشت ١٦/٠٥/١٣٩٨  کوەسردشت/ سقوط از 

 ٩٤ شاکر کوالنی دشترس ١٦/٠٥/١٣٩٨  نظامی شلیک مستقیم نیروهایسردشت/ 
٥٩ اسماعیل ساوجی نژاد مریوان ١٧/٠٥/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیمریوان/    

 ٩٦ یونس پیروتی سردشت ١٨/٠٥/١٣٩٨   شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/ 

٧٩ ناجی ابوبکری سردشت ١٨/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/   

 ٩٨ رضا ابراهیمی خوی ١٩/٠٥/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیی/ خو 

 ٩٩ مهدی منفردی نودشە ١٩/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاورامانات/ 
 ١٠٠ سعید حسن پور اشنویە ٢٠/٠٥/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/  

 ١٠١ چیالن  رسول ماکو ٢٠/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیماکو/ 
٢٣/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/   ١٠٢ صابر باپیری سردشت 

٢٩/٠٥/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/    ١٠٣ محمد حمیزادە سلماس 

٣٠/٠٥/١٣٩٨  مستقیم نیروهای نظامیشلیک ارومیە/   ١٠٤ صادق اورازی ارومیە 

٣٠/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/   ١٠٥ ناصر نوری اشنویە 

٠٣/٠٦/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیبانە/    ١٠٦ عبدالسالم  امینی بانە 

شلیک مستقیم نیروهای نظامیخوی/    ٠٣/٠٦/١٣٩٨ امویی بارشعادل  خوی   ١٠٧ 

شلیک مستقیم نیروهای نظامیمهاباد/    ٠٦/٠٦/١٣٩٨  ١٠٨ شاهو معروفی مهاباد 
ستقیم نیروهای نظامیشلیک ممهاباد/    ٠٦/٠٦/١٣٩٨  ١٠٩ کاروان معروفی مهاباد 

شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/    ١٦/٠٦/١٣٩٨  ١١٠ یوسف مصطفی پور سردشت 
حین کولبریمریوان/ تصادف با ماشین ر    ١٦/٠٦/١٣٩٨  ١١١ رحمت نادریان مریوان 

شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/    ١٦/٠٦/١٣٩٨ هرپیرانش   ١١٢ محمد احمدیان 

شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/   ١٨/٠٦/١٣٩٨  ١١٣ آزاد نعمتی سردشت 
شلیک مستقیم نیروهای نظامیارومیە/    ٢٢/٠٦/١٣٩٨ زادەمحمد هادی  خوی   ١١٤ 

شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/    ٢٣/٠٦/١٣٩٨  ١١٥ ادریس ویسی پیرانشهر 
نظامیشلیک مستقیم نیروهای سقز/    ٢٤/٠٦/١٣٩٨  ١١٦ کیهان اکرم سقز 

شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/    ٢٥/٠٦/١٣٩٨ ٧١١ محی الدین مام خدری سردشت   
شلیک مستقیم نیروهای نظامیماکو/    ٢٩/٠٦/١٣٨٩  ١١٨ خالص حمیدزادە ماکو 

شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/   ٣٠/٠٦/١٣٩٨ ەخدر بیلوک سردشت   ١١٩ 

 


