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 ١٤٠٠  سال ماە نخست ٦در گزارش کولبر نیوز دربارە وضعیت کولبران

 

سردشت، بانه،   رانشهر،ی پ   ی هاشهرستان   یهاگذرگاه  ژهیاز سلماس تا اورامانات و به و   یمرز   یهاگذرگاه 

  ی واقع  ی  باز  کیاست که در    یکودکان  یزنان، مردان، جوانان و حت  یمحل عبور و کاسب  وانی نوسود و مر

 هستند.  رینان درگ یابدست آوردن لقمه یبا مرگ برا 

در کردستان است.   یکاریخود نشانه عمق بحران ب  پردازند،ی م  یکه به کولبر  یکسان  یگەو گسترد   تنوع

مهاجر  بدل  یکارگران  شرکت   یمار یب  لی که  شدن  بسته  و  کردستان    گرید   ،هاکرونا  خارج  به  سابق  مانند 

استخدام را   امکانکه    یدانشگاه  النیالتحصها و فارغکرده  لیاند. تحصآورده  یرو   یو به کولبر   روند ی نم

  ن ی تام  یکه برا  یمارانیدر خانه ندارند. ب  یکه برادر  یآور خانواده خود هستند. دخترانکه نان   یندارند. زنان

که جز    ی کشان مناطق مرزاند. زحمت شده   یو خرج کمرشکن دارو و دکتر ناچار به کولبر   یزندگ  نهیهز

دارند و نه    یکه نه حقوق بازنشستگ  یاند. افراد ُمسنده یند   می رژ  یاز سو  یت یحما  چ یه  یگذارن ی و م  زمیتاریلیم

 اند.آورده یرو  یبه کولبر  یهمه و همه از سر ناچار ،یکار یب  مهیب

قانون کار و حقوق    چی مرز که به ه  ی تاجران دو سو  ران،یا   یحکومت اسالم  ه یمورد ستم چند ل   کولبران 

 ی روها ین   برخورد  .رند یگی قرار م  برند،ی از سود انتقال کال را م  یدللن بازار که سهمو    ستند ین   بند یپا   یانسان 

  ی گر و استعمار اشغال  یرو ین   کیکرد و برخورد  به کولبران کردستان نمونه عمل  می رژ  یتی و امن  ینظام

 برند یرا به غارت م  هاآن   یو کال  زیناچ   هی. سرماکنند ی م  کیاست که آگاهانه و به قصد مرگ به کولبران شل

 .  آورند یدر م یها را با گلوله از پا آن  یها و قاطرهااسب  یو حت

کار امن و مناسب   توانیم   رانیا  یاسالم  ی سرکوب و ترور جمهور  نهیاز بودجه و هز   یبخش کوچک  با

  ان یپا   شهیهم   ی باشد برا  یدر کردستان که کولبر   کمی و    ست یقرن ب   یکرد و به تراژد   نی کولبران تام  یبرا

که کارگران    ییرها شونه تنها در ک  افته،ی و توسعه    شرفتهیپ   یامروز و نه تنها در کشورها   یایداد. در دن

. بدون  شود ی جا متُن کال در روز جابه   هاون یل یرا دارند، بلکه در بخش عمده جهان م  ت یحداقل حقوق و امن

  ی رگبار گلوله و از رو   ری و در ز  یو کار   یست یز  طی شرا   نیترو ناامن    نی ترناچار شود در سخت   یکه کسآن

 مرزها برساند. یسو و آن سو  نی کالها را بر دوش به ا نی م دانیم
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ب   یدست یفقر، ته  ابعاد  که هر    یخطرات آشکار  نی چن  یچنان گسترده است که حتدر کردستان آن   یکاریو 

 . دارد ی باز نم یها از پرداختن به کولبر کشان نشسته است آن زحمت  نی ا نیلحظه در کم

  ک ی به مرگ تراژ  یشود و ما تنها شاهد اضافه شدن عدد   لیتبد   ید و عا  نی روت  یبه خبر   د یکشتن کولبران نبا 

خانواده است. کولبر، برادر،    کیآور  ، همسر و نان ر انسان است، پد   کی. کولبر  میکش باش زحمت   یها انسان 

خانواده   کیآور  و نان   واهرمادر، همسر، خ  یاست. کولبر در موارد   هیو همسا  قیعمو، رف  ،یفرزند، دائ

 آور خانواده است. مادر تنها نان  ،ییجدا ایمرگ و   لیبدل ایدارد و  ماریب یاست، که همسر

و از جمله کردستان   رانیکش در همه اعاجل مردم زحمت   ازین  کی  ،یکار یب  مهی ب  ایکار    نی تام  یبرا  مبارزه

 ات یجنا  هید را علخو  یتی اعتراض و نارضا  یکردستان، صدا  یمرز   یاست که مردم شهرها  یاست. ضرور

 کی   نی تام  یکه برا   را  یکشان زحمت   نی از ا  شیب   یاسالم  می در مرزها بلند کنند و اجازه ندهند که رژ  میرژ

کند. دفاع از کولبران و حقوق    یقربان  نی چن  نیا  دهند،ی کار پر مخاطره م  نیتن به ا  ریبخور و نم  یزندگ

درمان و معالجه    نهیخسارت، هز  نیبه کولبران، تام   یراندازیت  نی کردن عوامل و مسئول  یدادگاه  ،یانسان 

در مناطق    یحکومت اسالم  ات ی جنا  هیاست عل  یو اعتراض  یدفاع از حرمت و کرامت بشر  ،یکولبران زخم 

 کردستان.  یمرز

 

حاکم   یرفع تضاد طبقات  یاز مبارزه برا  یمدرن است بخش  یکه بردگ  یکشتار کولبران و کولبر  هیبارزه علم

مبارزه    ن یهمه با هم صف ا  دییایانسان است. ب  ستهی شا  یاو استقرار جامعه  یرفع ستم مل  یو مبارزه برا

   .میکن تیرا تقو

 

 :میکنی جلب م وزی شده کولبر ن یادامه توجه شما را به آمار گردآور در

  مناطق   در  کاسبکار  و   کولبر  ١٣٢  جمعا    ١٤٠٠  سال  ماە نخست   ٦در   نیوز  کولبر  در  شده  ثبت   آمار  به  استناد   با

  چون هم   عواملی  اثر  بر  کرمانشاه   و  کردستان  غربی،  آذربایجان  هایاستان   ایجاده  بین  مسیرهای  و  مرزی

  و   ارتفاع  و  کوه   از   سقوط  مین،  روی  رفتن   سرمازدگی،  و  بهمن  رژیم،  نظامی   نیروهای  مستقیم  تیراندازی 

 .اند شده  زخمی و  کشته موارد  سایر
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 .اندشده  زخمی( ٧٧)% معادل  کولبر ١٠١  و کشته( ٢٣)%  معادل کولبر ٣١ جمعا   دتعدا این از ❖

 

 

 : جمعا    اندشده   کشته  که   کولبری  ٣١  مجموع   از  ، باشدمی  صورت  این  به   شدگان کشته  وضعیت ❖

 

 . رژیم  نظامی نیروهای مستقیم تیراندازی  اثر بر نفر  ٢٠ ▪

 . ارتفاع از سقوط اثر بر  نفر ٢ ▪

 .  ترکیه ارتش مستقیم تیراندازی اثر بر  نفر ٣ ▪

 .  سرمازدگی اثر بر  نفر ١ ▪

 نفر بر اثر غرق شدن در آب در حین کولبری. ١ ▪

 . اند شده  کشته کولبری مسیر در ایجاده بین حوادث  سایر موارد از جمله اثر بر  نفر ٤ ▪

 

 

 :اند جمعا  شده یکه زخم یکولبر ١٠١مجموع  از، صورت است نی شدگان به ا یزخم تیوضع ❖

 

 . رژیم  نظامی نیروهای مستقیم تیراندازی  اثر بر نفر  ٦٥ ▪

 .  ترکیه  ارتش مستقیم تیراندازی اثر بر نفر  ٣ ▪

 .  ارتفاع و  کوه از سقوط اثر بر  نفر ٨ ▪

 .عراق و  ایران جنگ از بجامانده های مین  انفجار براثر  نفر ١ ▪

 .  رژیم مرزیهنگ  نیروهای توسط شتم  و ضرب  اثر بر نفر  ٩ ▪

 اثر برخورد صاعقه.نفر با  ٣ ▪

 رفتن به کولبری. ر اثر تصادف در مسیر نفر ب  ١٢ ▪
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صورت    نیها به ااستان  کی با تفک  ١٤٠٠سال    ماە نخست  ٦  در  ەشد  یو زخم   هکشت  کولبران  آمار ❖

 : باشدی م

 

 اند. شده ی( کشته و زخم ٢٤کولبرمعادل )%  ٣٢جمعا   یغرب جانیاستان آذربا  ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم٥٢کولبر معادل )%  ٦٩کردستان جمعا   استان ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم٢٢کولبر معادل )%  ٢٩کرمانشاه جمعا   استان ▪

 اند.شده ی( کشته و زخم٢کاسبکار معادل )%  ٢ها جمعا  استان  ریسا ▪

 

 

سال به    یهاماه  کی اند با تفکشده   یکشته و زخم  ١٤٠٠سال    ماە نخست  ٦  که در  ی کولبران  آمار ❖

 : باشدی شرح م  نیا

 

 اند. شده یکشته و زخم ( ١١کولبر معادل )%  ١٤جمعا    فروردین ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم١٨کولبر معادل )%  ٢٤جمعا   اردیبهشت  ▪

 اند.  شده یکشته و زخم ( ١٣کولبرمعادل )%  ١٧جمعا   خرداد  ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم٢٠کولبر معادل )%  ٢٦جمعا    تیر ▪

 اند.  شده ی( کشته و زخم ٢٢کولبر معادل )%  ٢٩جمعا   مرداد  ▪

 اند.  شده ی کشته و زخم( ١٦کولبر معادل )%  ٢٢جمعا    شهریور ▪
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,  آمار زخمی شدەگان

١٠١

,  آمار کشتە شدەگان

٣١

جمعا ١٤٠٠ماە نخست سال ٦با استناد بە آمار ثبت شدە کولبر نیوز در 
.کولبر و کاسبکار کشتە و زخمی شدەاند١٣٢
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شلیک مستقیم نیروهای 
نظامی

توسط ارتش ترکیە غرق شدن دە رودخانە بهمن و سرمازدگی سقوط از کوە سایر موارد

.. ٢٠ ٣ ١ ١ ٢ ٤

٢٠

٣

١ ١
٢

٤

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

کولبر ٣١جمعا ١٤٠٠ماە نخست سال ٦با استناد بە آمار ثبت شدە کولبر نیوز در
.و کاسبکار کشتە شدەاند

شلیک مستقیم 
نیروهای نظامی

بر اثر سقوط از 
ارتفاع

بر اثر انفجار مین توسط ارتش ترکیە
ضرب و شتم توسط 
هنگ مرزی رژیم

برخورد صاعقە
تصادف در مسیر 

کولبری

. ٦٥ ٨ ١ ٣ ٩ ٣ ١٢

٦٥

٨

١ ٣

٩

٣

١٢

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

١٠١جمعا ١٤٠٠ماە نخست سال ٦با استناد بە آمار ثبت شدە کولبر نیوز در 
.کولبر و کاسبکار زخمی شدەاند
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کردستان کرمانشاە آذربایجان غربی سایر استانها

. ٦٩ ٢٩ ٣٢ ٢

٦٩

٢٩
٣٢

٢

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

جمعا ١٤٠٠ماە نخست سال ٦با استناد بە آمار ثبت شدە کولبر نیوز در 
ە آمار ک. کولبر و کاسبکار نوارمرزی کردستان کشتە و زخمی شدەاند١٣٢

.با تفکیک استانها بە صورت زیر است

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

. ١٤ ٢٤ ١٧ ٢٦ ٢٩ ٢٢

١٤

٢٤

١٧

٢٦

٢٩

٢٢

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

١٣٢جمعا ١٤٠٠ماە نخست سال ٦با استناد بە آمار ثبت شدە کولبرنیوز در 
اههای کولبر و کاسبکار در نقاط مختلف کشتە و زخمی شدەاند کە آمار بر اساس م

.مختلف بە صورت زیر می باشد
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١٣٩٨سال  ١٣٩٩سال  ١٤٠٠سال 

جمع کل ١١٩ ١٢٧ ١٣٢

کشتە ٣٧ ٤٤ ٣١

زخمی ٨٢ ٨٣ ١٠١

١١٩
١٢٧

١٣٢

٣٧
٤٤

٣١

٨٢ ٨٣

١٠١

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

ماە نخست سە سال گذشتە کشتە و زخمی ٦آمار کولبران و کاسبکارانی کە در 
.شدەاند با تفکیک سال بە صورت زیر است

جمع کل

کشتە

زخمی

١٣٩٨سال  ١٣٩٩سال  ١٤٠٠سال 

کردستان ٢٢ ٣٤ ٦٩

آذربایجان غربی ٨٥ ٦٩ ٣٢

کرمانشاە ١٢ ٢٠ ٢٩

سایر استانها ٠ ٤ ٢

٢٢

٣٤

٦٩

٨٥

٦٩

٣٢

١٢

٢٠

٢٩

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

ماە نخست سە سال گذشتە کشتە و زخمی ٦آمار کولبران و کاسبکارانی کە در 
.شدەاند با تفکیک استانها بە صورت زیر است

کردستان

آذربایجان غربی

کرمانشاە

سایر استانها
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 ردیف  نام و نام خانوادگی  محل تولد  تاریخ  محل و علت کشتە شدن  محل و علت زخمی شدن 

 ١ بهروز مرادی   ثالث باباجانی  ٠١/٠١/١٤٠٠  نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی 

 ٢ صادقی محمد  سقز ٠٤/٠١/١٤٠٠ آباد/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی خرم 

 ٣ فهیم مامدی قزلکند  سلماس  ٠٥/٠١/١٤٠٠ سلماس/ بر اثر سرمازدەگی  

 ٤ عزیزی صابر  ثالث باباجانی  ٠٥/٠١/١٤٠٠  نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی 

 ٥ بهروز مرادی   ثالث باباجانی  ٠٥/٠١/١٤٠٠  نیروهای نظامی نوسود/تیراندازی مستقیم 

 ٦ .آ س مریوان ١٦/٠١/١٤٠٠  نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی 

 ٧ حکیم عثمانی  اشنویە  ٢٠/٠١/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی اشنویە/

 ٨ اسماعیل رحیمی بانە ٢٠/٠١/١٤٠٠  بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

 ٩ فرشاد خوشمرام  اشنویە  ٢١/٠١/١٤٠٠  اشنویە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی 

 ١٠ ظاهر خدرزادە  بانە ٢٦/٠١/١٤٠٠  بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

 ١١ النلو حسن کچ چالدران ٢٦/٠١/١٤٠٠ رکیەچالدران/شکنجە توسط نیروهای ت  

 ١٢ بهنام صمدی چالدران ٢٦/٠١/١٤٠٠  چالدران/شکنجە توسط نیروهای ترکیە

 ١٣ هیوا قادری  سردشت  ٢٨/٠١/١٤٠٠ بانە/ سقوط از کوە  

 ١٤ حاجی مینە عالی  سردشت  ٢٨/٠١/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی /بانە
 ١٥ فواد راهپیکار مریوان ٠٢/٠٢/١٤٠٠  مریوان/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

 ١٦ منوچهری کاروان  مریوان ٠٥/٠٢/١٤٠٠  تعقیب و گریز سقوط از کوە در حین مریوان/
 ١٧ صالح وطندوست  مریوان ٠٥/٠٢/١٤٠٠  سقوط از کوە در حین تعقیب و گریز مریوان/
 ١٨ آرام منوچهری  مریوان ٠٥/٠٢/١٤٠٠  سقوط از کوە در حین تعقیب و گریز مریوان/
 ١٩ سوران وطندوست  مریوان ٠٥/٠٢/١٤٠٠  سقوط از کوە در حین تعقیب و گریز مریوان/
 ٢٠ ە زانیار حاتمپنا مریوان ٠٥/٠٢/١٤٠٠  سقوط از کوە در حین تعقیب و گریز مریوان/

 ٢١ سامان رسولزادە  سردشت  ٠٧/٠٢/١٤٠٠  سردشت/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

 ٢٢ رحمت ەللا قادرنژاد  ثالث باباجانی  ٠٧/٠٢/١٤٠٠  نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی 

 ٢٣ صحبت صمدی نسب  سرپل ذهاب  ٠٧/٠٢/١٤٠٠ داالهو/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی 

 ٢٤ مسعود محمدی  بانە ١٥/٠٢/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٢٥ نادر صابری  کامیاران  ١٦/٠٢/١٤٠٠  نوسود/ انفجار مین 

 ٢٦ ایوب  سقز ١٩/٠٢/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٢٧ فرزاد جباری  ارومیە  ١٩/٠٢/١٤٠٠ ارومیە/غرق شدن در رودخانە  

 ٢٨ آکو قادری  پیرانشهر  ٢٠/٠٢/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/

 ٢٩ انور عزیزیان  سقز ٢٠/٠٢/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٣٠ حسن علم هولی  چالدران ٢٢/٠٢/١٤٠٠  چالدران/ تیراندازی نیروهای ترکیە 

 ٣١ محمد میرزایی نقدە ٢٢/٠٢/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/

 ٣٢ کوهسار رستم زادە  پاوە ٢٣/٠٢/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ٣٣ اکرم رستم زادە  پاوە ٢٣/٠٢/١٤٠٠  نوسود/ سقوط از کوە در حین تعقیب 

 ٣٤ ضابط آلخانی  سلماس  ٢٥/٠٢/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی سلماس/  

 ٣٥ فرهاد فاتحی  کامیاران  ٢٥/٠٢/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی خرم آباد/

 ٣٦ یوسف امینی بانە ٢٧/٠٢/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٣٧ بدەللا ع بانە ٢٧/٠٢/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٣٨ سید باقی بانە ٢٧/٠٢/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٣٩ آ.د بانە ٠٢/٠٣/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٤٠ قباد رحمانی سرپل ذهاب  ٠٥/٠٣/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیسرپل ذهاب/ 

 ٤١ محمد رحمانی بانە ٠٩/٠٣/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٤٢ محمد صادقی  سقز ١٠/٠٣/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٤٣ سرکوت میرزایی  بانە ١١/٠٣/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٤٤ رحمان کریم پور بانە  ١١/٠٣/١٤٠٠  بانە/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

 ٤٥ حسین فرجی  بانە ١١/٠٣/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/ 

 ٤٦ وهبی فتاحی شویشمی  ١٥/٠٣/١٤٠٠ ایست قلبی در حین کولبری  /نوسود 

 ٤٧ یوسف فرجامی  ماکو ١٥/٠٣/١٤٠٠  ترکیە  ماکو/ تیراندازی نیروهای

 ٤٨ سوران قادری  مریوان ١٦/٠٣/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی  /هورامان
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 ٤٩ یاسر محمدکریمی پاوە ١٨/٠٣/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ٥٠ حمید ویسی ثالث باباجانی  ٢٢/٠٣/١٤٠٠ کولبری نوسود/ سقوط از کوە در حین  

 ٥١ مسعود خضرنژاد  بوکان ٢٣/٠٣/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٥٢ ولی رستمی  ثالث باباجانی  ٢٣/٠٣/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ٥٣ بشیر احمد زادە  پاوە ٢٤/٠٣/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ٥٤ بصیر احمد زادە  پاوە ٢٨/٠٣/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/ 

 ٥٥ عزیز محمدزادە  ماکو ٣١/٠٣/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ماکو/ 

 ٥٦ فهیمن رستم زادە مریوان ٠٢/٠٤/١٤٠٠ نظامیتیراندازی مستقیم نیروهای سروآباد/ 

 ٥٧ ساالر میرزایی ثالث باباجانی  ٠٣/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ٥٨ واحد محمدپور  سردشت  ٠٤/٠٤/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیسردشت/ 

 ٥٩ نصرەللا حمیدی  ثالث باباجانی  ٠٧/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ٦٠ ابوبکر باشبالغی  سقز ٠٧/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٦١ کیوان حق مرادی  مریوان ٠٩/٠٤/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی/هورامان 

 ٦٢ سیروان تخانی مریوان ٠٩/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی  هورامان/

 ٦٣ واحد امین زادە  سقز ٠٩/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٦٤ صور بهرامیمن  ثالث باباجانی  ١٢/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ٦٥ محمد بهرامی سقز ١٥/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٦٦ قادری نیااشرف   مریوان ١٦/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی مریوان/

 ٦٧ حاجی پور عبدالعزیز  ارومیە  ١٨/٠٤/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی /ارومیە 

 ٦٨ شریفی مختار بانە ١٩/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٦٩ میکاییل  بانە ١٩/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٧٠ پورحامد امین  سقز ١٩/٠٤/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/ 

 ٧١ هر تضاهم ظا پیرانشهر  ٢٢/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/

 ٧٢ سید روان تیسو  پیرانشهر  ٢٢/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٧٣ زیباپور  موسی پیرانشهر  ٢٣/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/

 ٧٤ سلیمانیخلیل  ثالث باباجانی  ٢٤/٠٤/١٤٠٠  هنگ مرزی نوسود/ضرب و شتم توسط 

 ٧٥ انور مرادی  ثالث باباجانی  ٢٤/٠٤/١٤٠٠  نوسود/ضرب و شتم توسط هنگ مرزی 

 ٧٦ خلیل محمودی  ثالث باباجانی  ٢٤/٠٤/١٤٠٠  نوسود/ضرب و شتم توسط هنگ مرزی 
 ٧٧ جمال حسن پور  چالدران ٢٨/٠٤/١٤٠٠  چالدران/ضرب و شتم توسط هنگ مرزی

 ٧٨ باران حسن پور   چالدران ٢٨/٠٤/١٤٠٠  مرزیچالدران/ضرب و شتم توسط هنگ 
 ٧٩ حسین فیروزی  چالدران ٢٨/٠٤/١٤٠٠  چالدران/ضرب و شتم توسط هنگ مرزی
 ٨٠ ولی مقیمی چالدران ٢٨/٠٤/١٤٠٠  چالدران/ضرب و شتم توسط هنگ مرزی
 ٨١ عبدەللازادەحمید  چالدران ٢٨/٠٤/١٤٠٠  چالدران/ضرب و شتم توسط هنگ مرزی

 ٨٢ فریدون صالحی  بوکان ٠٤/٠٥/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی /بانە 

 ٨٣ ول موالنی رس بانە ٠٦/٠٥/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٨٤ محمد چوکلی  پیرانشهر  ٠٨/٠٥/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/

 ٨٥ محمد حسین زادە  پیرانشهر  ٠٨/٠٥/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/

 ٨٦ بهزاد هورامان ١١/٠٥/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی  هورامان/

 ٨٧ ناصر خورشیدی  بانە ١١/٠٥/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٨٨ ژار صالحی هە سردشت  ١٢/٠٥/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی سردشت/

 ٨٩ علی  کریوە سردشت  ١٢/٠٥/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی سردشت/

 ٩٠ جمال شریفی  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠ ماشین درمسیر کولبری  صادف بانە/ ت  

 ٩١ مهدی مولودپور  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠ بانە/ تصادف  ماشین درمسیر کولبری  

 ٩٢ سردار رستم زادە  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/ تصادف  ماشین درمسیر کولبری 

 ٩٣ یاسر صالحی  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/ تصادف  ماشین درمسیر کولبری 

 ٩٤ عبدالخالق شریفی  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/ تصادف  ماشین درمسیر کولبری 

 ٩٥ حسام الدین موسوی توکلی  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  کولبری بانە/ تصادف  ماشین درمسیر 

 ٩٦ سیامک آرام  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/ تصادف  ماشین درمسیر کولبری 
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 ٩٧ اسماعیلیمحسن  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/ تصادف  ماشین درمسیر کولبری 

 ٩٨ سینا عبداللهی  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/ تصادف  ماشین درمسیر کولبری 

 ٩٩ مظفر پناهی بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/ تصادف  ماشین درمسیر کولبری 

 ١٠٠ حامد بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/ برخورد صاعقە در کوهستان

 ١٠١ منوچهر بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/ برخورد صاعقە در کوهستان

 ١٠٢ علی بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/ برخورد صاعقە در کوهستان

 ١٠٣ محمد رضا رستمی سرپل ذهاب  ١٤/٠٥/١٤٠٠ سرپل ذهاب/ شکنجە نیروهای نظامی 

 ١٠٤ امید خضری  مهاباد  ١٨/٠٥/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/ 

 ١٠٥ فرهاد اسماعیلی پیرانشهر  ١٨/٠٥/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ١٠٦ کانی رشی سوران  سردشت  ٢٢/٠٥/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی سردست/

 ١٠٧ جلیل زینی سردشت  ٢٢/٠٥/١٤٠٠  در حین فرارسردشت/سقوط از ارتفاع 

 ١٠٨ خلیل خالدی  بانە ٢٦/٠٥/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ١٠٩ فریدون محمدزادە  بانە ٢٦/٠٥/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ١١٠ عبید احمدی بانە ٢٦/٠٥/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ١١١ معروف ادوایی هورامان ٠٢/٠٦/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی  /هورامان

 ١١٢ بهمن کریم پناە  بانە ٠٩/٠٦/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ١١٣ آرمان رسولی  بوکان ٠٩/٠٦/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ١١٤ حسام عباسی  ثالث باباجانی  ١٣/٠٦/١٤٠٠  پاوە/ واژگونی ماشین در مسیر کولبری

 ١١٥ عادل محمدی  ثالث باباجانی  ١٣/٠٦/١٤٠٠  پاوە/ واژگونی ماشین در مسیر کولبری

 ١١٦ ناصح محمودی  ثالث باباجانی  ١٣/٠٦/١٤٠٠  پاوە/ واژگونی ماشین در مسیر کولبری

 ١١٧ صباح محمودی  باباجانی ثالث  ١٣/٠٦/١٤٠٠  پاوە/ واژگونی ماشین در مسیر کولبری

 ١١٨ خبات صادقی   بانە ١٥/٠٦/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ١١٩ صدیق تکابی بانە ١٥/٠٦/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ١٢٠ حسین سلکانی جوانرود  ١٦/٠٦/١٤٠٠  نوسود/سقوط از ارتفاع در حین کولبری

 ١٢١ سیروان گلزاری  مریوان ١٧/٠٦/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی مریوان/ 

 ١٢٢ محمد عبدەللازادە  پیرانشهر  ١٨/٠٦/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی/رپیرانشه 

 ١٢٣ رسول کریمی بانە ٢٠/٠٦/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/ 

 ١٢٤ محمد بانە ٢٠/٠٦/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ١٢٥ رامیار بانە ٢٠/٠٦/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ١٢٦ شیرزاد بانە ٢٠/٠٦/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ١٢٧ محمد امین قادری  بانە ٢٥/٠٦/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/ 

 ١٢٨ شوکت قربانی هورامان ٢٦/٠٦/١٤٠٠ ست قلبی در حین کولبریی هورامان/ ا 

 ١٢٩ محمدزادە  امید ربط ٢٧/٠٦/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی/سردشت 

 ١٣٠ سوزدار احمدی  صومابرادوست  ٢٩/٠٦/١٤٠٠ دوست/ جنگندەهای ترکیەصومابرا 

 ١٣١ ن حیدریعلیشا صومابرادوست  ٢٩/٠٦/١٤٠٠ دوست/ جنگندەهای ترکیەصومابرا 

 ١٣٢ برهان یوسفی ث باباجانی ثال ٢٩/٠٦/١٤٠٠  نظامی قیم نیروهای نوسود/تیراندازی مست 

 

 

 

 


