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 ٢٠٢١ در سال گزارش کولبر نیوز دربارە وضعیت کولبران

 

  یی ای در  ،ینیزم   یهامتعارف جهان وجود دارد. روزانه از راه  یهمه کشورها  انی تجارت و انتقال کاال در م

و   و عراق انتقال کاال  رانی ا  نی موجود در ب  یاز مرزها  یو حت   شود یتُن کاال رد و بدل م  هاون یلیم   ییو هوا 

در   یمرز  یهاآگاهانه معابر و دروازه  رانیا  یاست. اما حکومت اسالم  نیروزمره و روت   یانیمسافر جر

  ک یکه خود شرعالوه بر آن   میرژ   یو نظام  یت یامن  ی روهایکرده است و ن  زهیتاری لیمسدود و م کردستان را  

بخور    یزندگ  کی  نی تام  ی که برا  یزحمتکشان   ی دو بخش کردستان هستند، به سو  ن یماب   ی تجارت رسم   یاصل

و    کنند ی م   کیشل  مایهستند، مستق   ین مرگ و زندگی در جدال ب  یسخت و کوهستانی  مرزها   نیدر ا  ریو نم 

 .کنند یو را داغدار م  ییهاهر روز خانواده 

مرگ و    .هستند   یکسان  ای  یبرادر کس  ایخانواده، فرزند، پدر، مادر، خواهر    کیآور  نان   عالوەبر  انکولبر

  ، ی کاری. کرونا، بشود یم  لیچند خانواده تبد   ای  کیدر    ریناپذ جبران   یاعه یبه ضا  یشدن هر کولبر  یزخم

  ی اسالم  مت سوق داده است. حکو  یکولبرسوی  را به    ی شتریمردم هر چه ب  کار  ط یدر مح  ی و ناامن  یگران

کش کردستان را هم به قتلگاه مردم زحمت   یمردم، نوارمرز  یالزم برا   ت یاشتغال و امن  نی ناتوان از تام

ب  یکرده است. به طور  لیتبد  از   یشتریکه هر روز و هر هفته ما شاهد جانباختن و مجروح شدن تعداد 

کرده است.    یرا ناچار به کولبر   یع یوس  یهاگسترده در کردستان توده   یکاری. ب می کولبران کردستان هست

  ی جسم   یالعبور، تحمل فشارهاو مشقت حمل بار در مناطق صعب   یکه عالوه بر درآمدکم، دشوار  یکولبران 

و عراق، با    ران یا  ی نشده بجامانده از جنگ ارتجاع  یخنث  ی هان ی در سرما و گرما، خطر انفجار م  یت یو امن 

 روبرو هستند.  نیز یاسالم یورماموران جمه  یخطر کشته شدن با گلوله از سو

گستردە در   یکار یاست. فقر و ب  ییقرون وسطا  طی ُمدرن در شرا  یبردگکولبری  "،  ست یکار ن   ی"کولبر  

  ا یبوده و    ض یکه مر   یهاانسان   یکودکان و حت  ران،ی زنان، پ   ها هزار نفر از مردان،از ده  شیب   کردستان

 آورند.  یرو  یاند را ناچار کرده است که به کولبر از بدن خود را از دست داده یبخش

ها بسته است. کمر به کشتار آن   رانیا  یسو حکومت اسالم  کیقرار دارند: از    هیمورد ستم چندال   کولبران

از سود انتقال کاال را   یو دالالن بازار که سهم  مرز  یروزانه مورد استثمار تاجران دو سو   گرید   یاز سو
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که به    یمردم  ی . تنوع و گستردگرند یگی قرار م  ،ستند ی ن   بند یپا   یقانون کار و حقوق انسان  چی به ه  و  برند یم

کرونا و   لیکه بدل یدر کردستان است. کارگران مهاجر یکاریبحران ب خود نشانه عمق   پردازند ی م ی کولبر

  ی رو   یبه کولبر  روند ی مانند سابق به خارج کردستان از نم  گرید   د،یها و مراکز کار و تول بسته شدن شرکت 

آور خانواده که نان   یکه امکان استخدام را ندارند، زنان   یدانشگاه   الن یالتحصارغ و ف   هاکردهل یاند. تحص آورده

اند. شده یو خرج کمرشکن دارو و دکتر ناچار به کولبر  یزندگ  نهی هز نیتام   یکه برا  یمارانیخود هستند، ب 

 ی ُمسن  فراد ا  اند،دهیند   میرژ  یاز سو  یتی حما  چیه   یگذارن ی و م  زمیتار ی لیکه جز م  یزحمتکشان مناطق مرز

 اند.آورده  یرو یهمه و همه ناچاراً به کولبر  ،یکار یب  مهیدارند و نه ب  یکه نه حقوق بازنشستگ

ن   امن  ینظام   یروها یبرخورد  کردستان  میرژ   یتی و  کولبران  عمل   ،به  برخورد  نمونه  و    ی روین  کیکرد 

ها را به غارت  آن   یو کاال   زیناچ   هی سرما  کنند،یم  کی اشغالگر است. آگاهانه و به قصد مرگ به کولبران شل 

باعث فقر و   عمالً   و با این کار  آورند ی در م  یها را با گلوله از پاآن   یهاها و قاطراسب   یو حت  برند یم

 . شوند ی مناطق م ن ی در ا شتریفالکت هر چه ب

پدیدە به "   تواند یخواهند کرد م  دایپ  یکار مناسب و امن  کهی کولبران تا زمان   یبرا  یکاریب   یهامه یب   نی تام

به    یراندازیت نی کردن عوامل و مسئول  یدادگاه  ،هاآن   یدهد. دفاع از کولبران و حقوق انسان  انی" پای کولبر

  است از حرمت و کرامت  ینسان ا یدفاع ،یدرمان و معالجه کولبران زخم نهیخسارت و هز نی کولبران، تام

 ردستان. ک در یحکومت اسالم ات یجنا بهو اعتراض   انسان

  ن ی در مقابل ا  د یآنان کارگران نبا  شیشاپیکه کشتار کولبران ادامه دارد، مردم کردستان و در پ   یطیشرا  رد 

زورگو  ت یجنا رژ  ییو  رو  یاسالمی جمهور  میآشکار  ستمد   یدست  مردم  و  کارگران  بگذارند.   ده یدست 

در سال  مبارزه عل  یپر شور   ی هاصحنه   ریاخ  ی هاکردستان که  اجحاف رژ  ه یاز  و  نما ی زور  به    ش یم را 

نباگذاشته ب  د یاند  کولبران  کشتار  به  فعال  تفاوت ی نسبت  است  پ   نی باشند. الزم  کارگر  شروانیو  و    یجنبش 

کشتار کولبران دست به دست   هی عل  یعیو تبل   یاسیس  نی کمپ  کی  یبرپائ  یمبارز در کردستان برا   یها انسان 

 کنند. لید تب یجنبش اعتراض کیهم بدهند و آن را به 

 

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

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

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

ً   ٢٠٢١  سال  در  نیوز  کولبر  در  شده  ثبت   آمار  به  استناد   با   و  مرزی  مناطق  در  کاسبکار  و  کولبر  ٢٢١  جمعا

  تیراندازی   چونهم   عواملی  اثر  بر  کرمانشاه  و  کردستان  غربی،  آذربایجان  هایاستان   ایجاده  بین  مسیرهای

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

 .اند شده زخمی و کشته

 

 .اندشده  زخمی( ٧٥)% معادل  کولبر ٧١٦  و کشته( ٢٥)%  معادل کولبر ٥٤ جمعا   دتعدا این از ❖

 

 : جمعا    اندشده   کشته  که   کولبری  ٥٤  مجموع   از  ، باشدمی  صورت  این  به   شدگان کشته  ضعیتو ❖

 

 . رژیم  نظامی نیروهای مستقیم تیراندازی  اثر بر نفر  ٢٦ ▪

 . ارتفاع از سقوط اثر بر  نفر ٣ ▪

 .  ترکیه ارتش مستقیم تیراندازی اثر بر  نفر ٤ ▪

 .  سرمازدگی اثر بر  نفر ٨ ▪

 نفر بر اثر غرق شدن در آب در حین کولبری. ٣ ▪

 .سایر موارد  اثر بر  نفر ٤ ▪

 نفر بر اثر تصادف در مسیر کولبری  ٥ ▪

 ظامی رژیم ثر شکنجه نیروهای ننفر بر ا ١ ▪

 

 :اند جمعا  شده یکه زخم یکولبر ١٦٧مجموع  از، صورت است نی شدگان به ا یزخم تیوضع ❖

 

 . رژیم نظامی نیروهای مستقیم  تیراندازی اثر بر نفر ١١١ ▪

 .  ترکیه  ارتش مستقیم تیراندازی اثر بر نفر  ٣ ▪
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 . ارتفاع و کوه از سقوط اثر بر نفر  ١٩ ▪

 .عراق و  ایران جنگ از بجامانده های مین  انفجار براثر  نفر ٥ ▪

 .  رژیم مرزیهنگ   نیروهای توسط شتم و  ضرب  اثر بر نفر  ١١ ▪

 .قهع صا نفر بر اثر برخورد  ٣ ▪

 بر اثر تصادف در مسیر کولبری   ١٥ ▪

 

 : باشدی صورت م نیها به ااستان کیبا تفک ٢٠٢١سال  در ەشد یو زخم  هکشت کولبران مارآ ❖

 

 اند. شده ی( کشته و زخم ٢٨کولبرمعادل )%  ٦٢جمعاً  یغرب جانیاستان آذربا  ▪

 اند.  شده  ی( کشته و زخم٤٦کولبر معادل )%   ١٠٢کردستان جمعاً  استان ▪

 اند.شده ی( کشته و زخم٢٦کولبر معادل )%  ٥٧کرمانشاه جمعاً  استان ▪

 

در  یکولبران  آمار ❖ زخم  ٢٠٢١سال    که  و  تفکشده  یکشته  با  ا  یهاماه   ک یاند  به  شرح    نیسال 

 : باشدی م

 

 اند.  شده یکشته و زخم ( ١٠کولبر معادل )%  ٢١جمعاً  ژانویه ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم٧کولبر معادل )%  ١٥جمعاً   فوریه ▪

 اند. شده یکشته و زخم( ٦کولبرمعادل )%  ١٤جمعاً  مارس ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم٨کولبر معادل )%  ١٨جمعاً   آوریل ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم ١٠کولبر معادل )%  ٢١جمعاً  مه ▪

 اند.شده یکشته و زخم( ٨کولبر معادل )%  ١٩جمعاً ژوئن  ▪

 اند شده یکشته و زخم ( ١٠کولبر معادل )%  ٢٢جمعاً  یه ژوئ  ▪

 اند.شده  ی( کشته و زخم١٣ل )% کولبر معاد  ٢٨آگوست جمعاً  ▪

 اند.شده  ی( کشته و زخم١٠کولبر معادل )%  ٢٢جمعاً   سپتامبر ▪

 اند.شده ی( کشته و زخم٤کولبر معادل )%  ١٠جمعاً   اکتبر ▪

 اند.شده ی( کشته و زخم ١٠کولبر معادل )%  ٢٠جمعاً  نوامبر ▪

 اند.شده ی( کشته و زخم ٤کولبر معادل )%  ١١جمعاً  دسامبر ▪
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١٦٧, آمار زخمی شدەگان

٥٤, آمار کشتە شدەگان

جمعا ٢٠٢١با استناد بە آمار ثبت شدە کولبر نیوز درسال 
.کولبر و کاسبکار کشتە و زخمی شدەاند٢٢١

آمار زخمی شدەگان آمار کشتە شدەگان
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کولبر و کاسبکار در نقاط  مرزی کردستان کشتە و زخمی شده اند٢٢٠جمعاً ٢٠٢١با استناد بە بە آمار کولبر نیوز در سال 

با تفکیک ٢٠٢١آمار کولبران کشتە و زخمی شده در سال 
شهرهای کوردستان
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تیراندازی مستقیم 
نیروهای رژیم

سقوط از کوە
توسط ارتش 

ترکیە
بر اثر سرمازدگی

غرق شدن در 
رودخانە

تصادف در مسیر 
کولبری

شکنجە توسط 
نیروهای رژیم

سایر موارد
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جمعا ٢٠٢١با استناد بە آمار ثبت شدە کولبر نیوز در سال 

کولبر و کاسبکار کشتە شدەاند٥٤

.

شلیک مستقیم نیروهای 
نظامی

بر اثر سقوط از ارتفاع بر اثر انفجار مین توسط ارتش ترکیە
ضرب و شتم توسط هنگ 

مرزی رژیم

. ١١١ ١٩ ٥ ٣ ١١
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١٠٠

١٢٠

جمعا ٢٠٢١با استناد بە آمار ثبت شدە کولبر نیوز در سال 
.کولبر و کاسبکار زخمی شدەاند١٦٧
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کردستان کرمانشاە آذربایجان غربی

. ١٠٢ ٥٧ ٦٢
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٢٢١با استناد بە آمار ثبت شدە کولبر نیوز در سال جمعا 
.  اندکولبر و کاسبکار نوارمرزی کردستان کشتە و زخمی شدە

.کە آمار با تفکیک استانها بە صورت زیر است

ژانویە فوریە مارس آوریل مە ژوئن ژوئیە آگوست سپتامبر اکتبر نوامبر دسامبر

. ٢١ ١٥ ١٤ ١٨ ٢١ ١٩ ٢٢ ٢٨ ٢٢ ١٠ ٢٠ ١١
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جمعا ٢٠٢١با استناد بە آمار ثبت شدە کولبرنیوز در سال 
کولبر و کاسبکار در نقاط مختلف کشتە و زخمی شدەاند ٢٢١

کە آمار بر اساس ماههای مختلف بە صورت زیر می باشد

.
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٢٠١٢سال ٢٠١٣سال  ٢٠١٤سال  ٢٠١٥سال  ٢٠١٦سال  ٢٠١٧سال  ٢٠١٨سال  ٢٠١٩سال  ٢٠٢٠سال  ٢٠٢١سال 

کشتە ٤٤ ٣٨ ٣٤ ٤٢ ٥١ ٦٧ ٧٠ ٨٠ ٦٧ ٥٤

زخمی ٢٩ ٥٤ ٥٥ ٣٠ ٧١ ١٥٣ ١٥٨ ١٨٣ ١٦٣ ١٦٧
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آمار کولبران و کاسبکارانی کە در دە سال گذشتە کشتە و
.زخمی شدەاند با تفکیک سال بە صورت زیر است

کشتە زخمی

٢٠١٩سال  ٢٠٢٠سال  ٢٠٢١سال 

کردستان ٧٠ ٦٤ ١٠٢

آذربایجان غربی ١٦٨ ١١٦ ٦٢

کرمانشاە ٢٥ ٥٠ ٥٧

٧٠
٦٤

١٠٢

١٦٨
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و آمار کولبران و کاسبکارانی کە در سە سال گذشتە کشتە
.زخمی شدەاند با تفکیک استانها بە صورت زیر است

کردستان آذربایجان غربی کرمانشاە
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 ردیف  نام و نام خانوادگی  محل تولد  تاریخ  محل و علت کشتە شدن  محل و علت زخمی شدن 

 ١ پیام سهرابی  نوسود  ١٢/١٠/١٣٩٩  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی /نوسود
 ٢ امید صالحی   سنندج ١٩/١٠/١٣٩٩  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی/مریوان

 ٣ عرفان عزیزیانی  نوسود  ٢٢/١٠/١٣٩٩  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی /نوسود
 ٤ حمزە محمدی  نوسود  ٢٣/١٠/١٣٩٩  رژیمضرب و شتم توسط نیروهای /نوسود

 ٥ آریا خالدی  نوسود  ٢٥/١٠/١٣٩٩  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی /نوسود

 ٦ محمد احمدی  بانە ٢٧/١٠/١٣٩٩ ایست قلبی در حین تعقیب و گریز /بانە 

 ٧ عثمان خ بانە ٢٨/١٠/١٣٩٩  سقوط از کوە /بانە

 ٨ آمانج  جوانرود  ٢٨/١٠/١٣٩٩  نظامی تیراندازی مستقیم نیروهای /نوسود

 ٩ یوسف فتاح زادە  بانە ٢٩/١٠/١٣٩٩ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی/بانە 

 ١٠ متین خدری صومابرادوست  ٢٩/١٠/١٣٩٩ گرفتار شدن زیر بهمن /ارومیە 

 ١١ یاور خدری  صومابرادوست  ٢٩/١٠/١٣٩٩ گرفتار شدن زیر بهمن /ارومیە 

 ١٢ بیلند خدری صومابرادوست  ٢٩/١٠/١٣٩٩ گرفتار شدن زیر بهمن /ارومیە 

 ١٣ موالیی خدری  صومابرادوست  ٢٩/١٠/١٣٩٩ گرفتار شدن زیر بهمن/ارومیە 

 ١٤ فرات خدری  صومابرادوست  ٢٩/١٠/١٣٩٩ ارومیە گرفتار شدن زیر بهمن 

 ١٥ عثمان حسن پور بانە ٢٩/١٠/١٣٩٩  سقوط از کوە  /بانە

 ١٦ باسط  م  ثالث باباجانی  ٢٩/١٠/١٣٩٩  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی /نوسود

 ١٧ عبدەللا فرج پناە  بانە ٢٩/١٠/١٣٩٩  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی/بانە

 ١٨ واحد محمدی  بانە ٠٧/١١/١٣٩٩  سقوط از کوە /بانە

 ١٩ امیر ویسی  نوسود  ٠٩/١١/١٣٩٩  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی /نوسود

 ٢٠ هاشم حسنی  بانە ١٣/١١/١٣٩٩ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی/بانە 
 ٢١ هادی رضایی  مریوان ١٣/١١/١٣٩٩  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی /مریوان

 ٢٢ خالد احمدپور  سردشت   ١٥/١١/١٣٩٩ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی/سردشت 

 ٢٣ رئوف دارینە  بانە ١٦/١١/١٣٩٩  نیروهای نظامیتیراندازی مستقیم /بانە

 ٢٤ رزگار رحیمی  بانە ١٦/١١/١٣٩٩  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی/بانە

 ٢٥ ابوبکر نادری  بانە ١٦/١١/١٣٩٩  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی/بانە

 ٢٦ احمدی کامران  بانە ١٦/١١/١٣٩٩  ظامیتیراندازی مستقیم نیروهای ن /بانە

 ٢٧ مولود عبداللهی مهاباد  ١٧/١١/١٣٩٩  سقوط از کوە در حین کولبری  /بانە

 ٢٨ جبار احمدی  بانە ١٧/١١/١٣٩٩  سقوط از کوە در حین کولبری /بانە

 ٢٩ آرام جاتن مریوان ٢٣/١١/١٣٩٩ سقوط از کوە در حین کولبری  /مریوان 

 ٣٠ ر محمدی  جوانرود  ٢٦/١١/١٣٩٩  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی /نوسود

 ٣١ یوسف مالیان مریوان ٢٧/١١/١٣٩٩  سقوط از کوە در حین کولبری /مریوان

 ٣٢ سیوان شیرمحمدی  روانسر  ٢٧/١١/١٣٩٩  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی /نوسود

 ٣٣ شهرام قادری  بوکان ٢٩/١١/١٣٩٩ بر اثر یخ زدگی در حین کولبری  /بانە 

 ٣٤ اسکندر محمد سردشت  ٠٣/١٢/١٣٩٩ غرق شدن در رودخانە  /سردشت 

 ٣٥ ابوبکر محمدی سردشت  ٠٣/١٢/١٣٩٩ غرق سدن در رودخانە  /سردشت 

 ٣٦ محمد پاوە ٠٩/١٢/١٣٩٩  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی /نوسود

 ٣٧ ابراهیم پورمحمد چالدران ١٣/١٢/١٣٩٩ چالدران/ سرمازدگی در حین کولبری 

 ٣٨ حجت قضاوت  ثالث باباجانی  ١٨/١٢/١٣٩٩  نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی 

 ٣٩ ساالر شعری  ثالث باباجانی  ١٨/١٢/١٣٩٩  نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی 

 ٤٠ جمیل احمدپور  بانە ٢٠/١٢/١٣٩٩  بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

 ٤١ سهراب یوسفی  ثالث باباجانی  ٢٠/١٢/١٣٩٩  نیروهای نظامی نوسود/تیراندازی مستقیم 

 ٤٢ سوران رشیدپور  بانە ٢٣/١٢/١٣٩٩  بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

 ٤٣ برهان سلیمی  قطور  ٢٣/١٢/١٣٩٩ تیراندازی نیروهای ترکیە ارومیە/ 

 ٤٤ حسینیحکیم  روانسر  ٢٣/١٢/١٣٩٩  نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی 

 ٤٥ بیستون محمدپور بانە ٢٧/١٢/١٣٩٩  بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

 ٤٦ سالم مالتە بانە ٢٧/١٢/١٣٩٩  بانە/ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

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

 ٤٨ فهیم مامدی قزلکند  سلماس  ٠٥/٠١/١٤٠٠ سلماس/ بر اثر سرمازدەگی  
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 ردیف  نام و نام خانوادگی  محل تولد  تاریخ  محل و علت کشتە شدن  محل و علت زخمی شدن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٦١ منوچهری کاروان  مریوان ٠٥/٠٢/١٤٠٠  تعقیب و گریز سقوط از کوە در حین مریوان/
 ٦٢ صالح وطندوست  مریوان ٠٥/٠٢/١٤٠٠  سقوط از کوە در حین تعقیب و گریز مریوان/
 ٦٣ آرام منوچهری  مریوان ٠٥/٠٢/١٤٠٠  سقوط از کوە در حین تعقیب و گریز مریوان/
 ٦٤ سوران وطندوست  مریوان ٠٥/٠٢/١٤٠٠  سقوط از کوە در حین تعقیب و گریز مریوان/
 ٦٥ ە زانیار حاتمپنا مریوان ٠٥/٠٢/١٤٠٠  سقوط از کوە در حین تعقیب و گریز مریوان/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ٩٢ سوران قادری  مریوان ١٦/٠٣/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی  /هورامان

 ٩٣ یاسر محمدکریمی پاوە ١٨/٠٣/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ٩٤ رحمان کریم پور بانە ٢٠/٠٣/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

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

 ٩٦ مسعود خضرنژاد  بوکان ٢٣/٠٣/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/
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 ٩٧ ولی رستمی  باباجانی ثالث  ٢٣/٠٣/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

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

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

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

 ١٠١ رستم زادە نفهیم مریوان ٠٢/٠٤/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیسروآباد/ 

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

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

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

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

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

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

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

 ١٠٩ منصور بهرامی ثالث باباجانی  ١٢/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

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

 ١١١ اشرف قادری میا مریوان ١٦/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی مریوان/

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

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

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

 ١١٥ حامد امین پور سقز ١٩/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ١١٦ ظاهر تضاهم پیرانشهر  ٢٢/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/

 ١١٧ سید روان تیسو  پیرانشهر  ٢٢/٠٤/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/
 ١١٨ موسی زیباپور پیرانشهر  ٢٣/٠٤/١٤٠٠  ضرب وشتم توسط هنگ مرزی/ رپیرانشه

 ١١٩ سلیمانیخلیل  ثالث باباجانی  ٢٤/٠٤/١٤٠٠  پیرانشهر/ضرب وشتم توسط هنگ مرزی
 ١٢٠ انور مرادی  ثالث باباجانی  ٢٤/٠٤/١٤٠٠  پیرانشهر/ضرب وشتم توسط هنگ مرزی

 ١٢١ خلیل محمودی  ثالث باباجانی  ٢٤/٠٤/١٤٠٠  ضرب وشتم توسط هنگ مرزی/چالدران
 ١٢٢ جمال حسن پور  چالدران ٢٨/٠٤/١٤٠٠  ضرب وشتم توسط هنگ مرزی/چالدران
 ١٢٣ باران حسن پور  چالدران ٢٨/٠٤/١٤٠٠  هنگ مرزیضرب وشتم توسط /چالدران
 ١٢٤ حسین فیروزی  چالدران ٢٨/٠٤/١٤٠٠  ضرب وشتم توسط هنگ مرزی/چالدران
 ١٢٥ ولی مقیمی چالدران ٢٨/٠٤/١٤٠٠  ضرب وشتم توسط هنگ مرزی/چالدران

 ١٢٦ حمید عبدەللازادە چالدران ٢٨/٠٤/١٤٠٠  

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

 ١٢٨ رسول موالنی  بانە ٠٦/٠٥/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

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

 ١٣٠ محمد حسین زادە  پیرانشهر  ٠٨/٠٥/١٤٠٠  نظامیتیراندازی مستقیم نیروهای پیرانشهر/

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

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

 ١٣٣ هەژار صالحی  سردشت  ١٢/٠٥/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ١٣٤ علی  کریوە سردشت  ١٣/٠٥/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ١٣٥ جمال شریفی  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠ بانە/تصادف ماشین در مسیر کولبری 

 ١٣٦ مهدی مولودپور  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠ بانە/تصادف ماشین در مسیر کولبری 

 ١٣٧ سردار رستم زادە  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/تصادف ماشین در مسیر کولبری

 ١٣٨ یاسر صالحی  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/تصادف ماشین در مسیر کولبری

 ١٣٩ عبدالخالق شریفی  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/تصادف ماشین در مسیر کولبری

 ١٤٠ حسام الدین موسوی توکلی  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  کولبریبانە/تصادف ماشین در مسیر 

 ١٤١ سیامک آرام  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/تصادف ماشین در مسیر کولبری

 ١٤٢ محسن اسماعیلی بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/تصادف ماشین در مسیر کولبری

 ١٤٣ سینا عبداللهی  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/تصادف ماشین در مسیر کولبری

 ١٤٤ مظفر پناهی بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  بانە/تصادف ماشین در مسیر کولبری
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 ردیف  نام و نام خانوادگی  محل تولد  تاریخ  محل و علت کشتە شدن  محل و علت زخمی شدن 

 ١٤٥ حامد  بانە ١٣/٠٥/١٤٠٠  در کوهستانبانە/برخورد صاعقە 

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

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

 ١٤٨ رضا رستمی محمد  سرپل ذهاب   ١٤/٠٥/١٤٠٠ شکنجە نیروهای نظامیسرپل ذهاب/ 

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

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

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

 ١٥٢ جلیل زینی سردشت  ٢٢/٠٥/١٤٠٠  تعقیبسردشت/ سقوط از کوە در حین 

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

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

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

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

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

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

 ١٥٩ حسام عباسی  ثالث باباجانی  ١٣/٠٦/١٤٠٠  کولبریپاوە/ واژگونی ماشین در مسیر 

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

 ١٦١ ناصح محمودی  ثالپ باباجانی  ١٣/٠٦/١٤٠٠  پاوە/ واژگونی ماشین در مسیر کولبری

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

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

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

 ١٦٥ حسین سلکانی  جوانرود  ١٦/٠٦/١٤٠٠  کوە در حین تعقیب از  مین / سلماس

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

 ١٦٧ محمد عبدەللازادە  پیرانشهر  ١٨/٠٦/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/ 

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

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

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

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

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

 ١٧٣ شوکت قربانی هورامان ٢٦/٠٦/١٤٠٠ هورامان/ ایست قلبی در حین کولبری 

 ١٧٤ امید محمدزادە ربط ٢٧/٠٦/١٤٠٠ یراندازی مستقیم نیروهای نظامیتسردشت/ 

 ١٧٥ سوزدار احمدی  صومابرادوست  ٢٩/٠٦/١٤٠٠ صومابرادوست/جنگندەهای ترکیە 

 ١٧٦ لیشان حیدری ع صومابرادوست  ٢٩/٠٦/١٤٠٠ صومابرادوست/جنگندەهای ترکیە 

 ١٧٧ برهان یوسفی ثالث باباجانی  ٢٩/٠٦/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ١٧٨ سرکوت کرمی جوانرود  ٠٥/٠٧/١٤٠٠  حین تعقیب  رداز کوە  سقوطنوسود/  

 ١٧٩ چالدران مسعود جوانرود  ٠٥/٠٧/١٤٠٠  از کوە در حین تعقیب سقوط نوسود/  
 ١٨٠ رسول شیخ نژاد سردشت  ٠٦/٠٧/١٤٠٠  هنگ مرزیضرب و شتم توسط سردشت/

 ١٨١ ژیان علیپور  سردشت  ٢٢/٠٧/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیسردشت/ 

 ١٨٢ ادیب ساعدپناە سنندج ٢٢/٠٧/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی سنندج/

 ١٨٣ سرکوت میرزایی  بانە ٢٥/٠٧/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ١٨٤ سامان محمودی  بانە ٢٥/٠٧/١٤٠٠  کولبری  رفتن بەبانە/تصادف در مسیر

 ١٨٥ جمال محمودی  بانە ٢٥/٠٧/١٤٠٠  ر مسیر رفتن بە کولبری دبانە/تصادف 

 ١٨٦ حامد فقیهی  نوسود  ٢٥/٠٧/١٤٠٠  سقوط از کوە در حین تعقیبنوسود/ 

 ١٨٧ جبار اسدی  سنندج ٠١/٠٨/١٤٠٠ در مسیر رفتن بە کولبری هورامان/تصادف  

 ١٨٨ حامد عبداللهی مریوان ٠١/٠٨/١٤٠٠ هورامان/تصادف در مسیر رفتن بە کولبری  

 ١٨٩ بختیار ایوازە مریوان ٠١/٠٨/١٤٠٠ هورامان/تصادف در مسیر رفتن بە کولبری  

 ١٩٠ ارکان مصطفایی نوسود  ١٠/٠٨/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ١٩١ هیمن ابراهیمی  سردشت  ١٢/٠٨/١٤٠٠  سردشت/انفجار مین  

 ١٩٢ بهرام رضایی سنندج ١٣/٠٨/١٤٠٠  ضرب و شتم توسط هنگ مرزی بانە/
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 ردیف  نام و نام خانوادگی  محل تولد  تاریخ  محل و علت کشتە شدن  محل و علت زخمی شدن 

 ١٩٣ محمد خدایی  بانە ١٣/٠٨/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/ 

 ١٩٤ هادی زندی  سنندج ١٦/٠٨/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی سنندج/ 

 ١٩٥ کریم خندەدار سردشت  ١٧/٠٨/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی سردشت/

 ١٩٦ آروین شوکتی سقز ٢٣/٠٨/١٤٠٠  بانە/ انفجار مین

 ١٩٧ سروش رحمانی  نوسود  ٢٦/٠٨/١٤٠٠ وسایلش پاوە/ خودکشی پس از ضبط   

 ١٩٨ علی ویسی صالح  ثالث باباجانی  ٣٠/٠٨/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ١٩٩ سعدی رحیمی  مریوان ٠١/٠٩/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ٢٠٠ حبیبی احسان مریوان ٠٣/٠٩/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی  هورامان/

 ٢٠١ پوریا ویسی نوسود  ٠٤/٠٩/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ٢٠٢ فریاد ویسی  نوسود  ٠٤/٠٩/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ٢٠٣ نیهاد محمدپور ارومیە  ٠٤/٠٩/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ارومیە/

 ٢٠٤ میالد احمدی ثالث باباجانی  ٠٤/٠٩/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ٢٠٥ دین بایزدیعزال پیرانشهر  ٠٨/٠٩/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/

 ٢٠٦ فریدون محمدی  بانە ٠٩/٠٩/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٢٠٧ عادل علیپور بانە ٠٩/٠٩/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٢٠٨ یاسین امین پور بانە ٠٩/٠٩/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ٢٠٩ نوسودی محمد  نوسود  ٠٩/٠٩/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ٢١٠ امیر ویسی نوسود  ٠٩/٠٩/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ٢١١ یعقوب گلینە سردشت  ١١/٠٩/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی سردشت/

 ٢١٢ حبیب رستمی قصرشیرین  ١٢/٠٩/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیقصرشیرین/ 

 ٢١٣ قباد کرمانشاە ١٦/٠٩/١٤٠٠  سقوط از کوە  نوسود/  
 ٢١٤ زاهد قادرنژاد  ثالث باباجانی  ١٨/٠٩/١٤٠٠  ثالث باباجانی/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی

 ٢١٥ قادر باز  پیرانشهر  ٢١/٠٩/١٤٠٠ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیر/پیرانشه 
 ٢١٦ کوسە علی  پیرانشهر  ٢١/٠٩/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/
 ٢١٧ حسین شیوەمر  پیرانشهر  ٢١/٠٩/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/

 ٢١٨ قادری  ریمک بانە ٢١/٠٩/١٤٠٠  بانە/ انفجار مین

 ٢١٩ فایق حمیدی  نوسود  ٢٨/٠٩/١٤٠٠  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی نوسود/

 ٢٢٠ کریم جوانرود  ٠٢/١٠/١٤٠٠  تصادف در مسیر کولبری پاوە/

 ٢٢١ حمدیهیمن م روانسر  ١٠/١٠/١٤٠٠  کوە نوسود/ سقوط از 

 

 

 


