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 ١٣٩٩  ماە نخست سال ٦در  گزارش کولبر نیوز دربارە وضعیت کولبران

 

کردستان کشته و مجروح   یاز کولبران و کاسبکاران در مناطق مرز  یگریماه نخست امسال شمار د   ۶  در

نژاد، زانست حسن  یکاسبکار به اسام  ٣ماه گذشته، اعدام    ۶  یدادهایاز موارد قابل توجه در رو  یکیشدند.  

در   )باژار( "ونخات  یدر پاسگاه "کان  رژیممسلح    یروها یکه توسط نبود    یو زانکو احمد   یرسروش مکا

 . صورت گرفت  ورماهیشهر  ١٢سردشت در   یمنطقه مرز 

و    یکرد   یالمللن ی و ب  ییامنطقه    یهابود که توجه رسانه   ییهات یاز جنا  یکی  م ی رژ  کارانهت یاقدام جنا  نیا

 را متوجه خود کرد.   یبشرمدافع حقوق  یهاسازمان  نی چنزبان و هم  یفارس

  ی و نظام   یتی امن  یهادستگاه   کهن یداشت و با وجود ا  یینقش بسزا  ت یجنا   نیدر انعکاس خبر ا  وزین   کولبر

  ی پرونده را مختومه اعالم کنند و افکار عموم   نیو ارعاب ا  د یدر تالشند با توسل به تهد   یاسالم  ی جمهور

  ن ی ا نهیتاوان و هز  یاسالمی چنان باز و جمهور پرونده هم نیا کوشد ی م وزیرا به انحراف ببرند، اما کولبر ن

 را بپردازد.   ت یجنا

م  نیهمچن  در  که  است  توجه  جان   انیقابل  تعداد کولبران  و مجروح  ز  یباخته  مشاهده   ١٨  ریکودک  سال 

بر    م یرژ   مسلح  یروهاین  زی و گر   ب یدر تعق  ت ی" بخاطر مصدومی هاشم  ینام "مان   انیم  ن یکه در ا   شود یم

کودک  کیآن  درکه  یط یشرا جاد یبخاطر ا یاسالمی جمهور یطبل رسوائ  گرید  بارک یها افتاد و سر زبان 

 ن ی در ا  تا  یو نها   روی ببرد   یبه کولبر   لیتحص  نهیهز  نی امرار معاش و تام  یبرامجبور باشد  سال     ١٨  ریز

 مجروح و مصدوم شود، به صدا در آمد.  زین ریمس

در   یسال فرهاد و آزاد خسرو ١٨ ریمرگ دو برادر کولبر ز و جانسوز   خاطره تلخ گرید  کباری داد یرو نیا

 زنده کرد.    یته اورامانات را در اذهان عمومته  یهاکوهستان 

د   ەهای گذشتههمانند دور  اخیرماه    ۶در   آمارها   یآنطور و کاسبکاران  از کولبران    یگریشمار    ی که در 

که آنچه   میاضافه کننان گذاشتند. جا دارد  جان خود را در َگرِو    د یخوان ی م  وزیشده توسط کولبر ن  یگردآور

و    کیستمات یس  یو قتل عام  رمقدم آن هستند، کشتاصف  انیو کولبران قربان  گذرد یکه امروز در کردستان م

دزد و غارتگر    ی منافع ُمشت  ی و در راستا جمهوری اسالمیگراشغال   ی میاست که توسط رژ  ی زیست   شت یمع

 .رد یگی صورت م

  ی رفع تضاد طبقات  یاز مبارزه برا  یمدرن است بخش  یکه بردگ  یکولبر  کشتار کولبران و  هی مبارزه عل 

  ن یهمه با هم صف ا  دییای انسان است. ب  ستهیشا  یاو استقرار جامعه   یرفع ستم مل  یحاکم و مبارزه برا

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

کولبر و کاسبکار در مناطق   ١٢٧جمعا     ١٣٩٩ماه نخست سال    ۶در    وزی کولبر نآمار ثبت شده  با استناد به  

ها بر اثر استان   ریکردستان، کرمانشاه و سا  ،یغرب  جانیآذربا  یهااستان   یاجاده  نی ب  یرها یو مس  یمرز

ت هم   یعوامل   ی رفتن رو  ه،یترک   یروهاین  می مستق   یراندازیت   م،یرژ   ینظام  یروهاین   می مستق  یراندازیچون 

 اند.شده یموارد کشته و زخم  ریسقوط از کوه و ارتفاع و سا ن،یم

 اند.شده ی( زخم ٣٥,٦٥کولبر معادل )%  ٣٨کشته و ( ٦٤,٣٤کولبر معادل )%  ۴۴جمعاً  ❖

 

ً که کشته شده یکولبر ۴۴مجموع  از، باشدی صورت م  نیشدگان به اکشته  تیوضع ❖  :اند جمعا

 

 م ی رژ ینظام  یروها ین  می قمست یراندازینفر بر اثر ت  ٣۶ ▪

 ه یترک  ینظام یروهاین  میمستق یراندازینفر بر اثر ت  ۵ ▪

  یکولبر  رینفر بر اثر غرق شدن در رودخانه در مس ٢ ▪

 ی کولبر یرهایمس نی چون تصادف در ب ینفر بر اثر عوامل ١ ▪

 

 :اند جمعاً شده  یکه زخم  یکولبر ٨٣مجموع  از، صورت است نی شدگان به ا یزخم تیوضع ❖

 

 م ی رژ ینظام  یروها ین  می مستق یراندازیبر اثر ت فرن  ٧٠ ▪

 نفر بر اثر سقوط از کوه و ارتفاع   ٣ ▪

 و عراق   رانیبجامانده از جنگ ا ی هان ی نفر براثر انفجار م ٢ ▪

 و تصادف  یاجاده نی نفر بر اثر حوادث ب ٢ ▪

 م یرژ یهنگ مرز  یروها یبر اثر ضرب و شتم توسط ننفر   ٣ ▪

 اند.شده یزخم  هیترک  ینظام یروهاین  میمستق یراندازینفر بر اثر ت  ٣ ▪

 

صورت    نیها به ااستان  کی با تفک  ١٣٩٩ماه نخست سال    ۶در    ەشد  یو زخم   هکشت  کولبران  آمار ❖

 : باشدی م

 

 اند. شده  یکشته و زخم( ٥٤, ٣٣کولبر معادل )%  ٦٩جمعا   یغرب جانیآذربا  استان ▪

 اند.شده ی( کشته و زخم ٧٧,٢٦کولبر معادل )%  ٣۴کردستان جمعا   استان ▪

 اند.شده ی(  کشته و زخم ٧٤,١٥کولبر معادل )%  ٢٠کرمانشاه جمعا   استان ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم ٣,١٤کاسبکار معادل)%  ۴جمعا    رانیا یهااستان  ریسا ▪
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سال به    یهاماه  کی اند با تفکشده   یکشته و زخم  ١٣٩٩ماه نخست سال    ۶که در    ی کولبران  آمار ❖

 : باشدی شرح م  نیا

 

 اند.شده ی( کشته و زخم٣,١٤کولبر معادل )%  ۴ماه جمعا   ن یرد فرو ▪

 اند.شده یکشته و زخم( ١٩,٦٨کولبر معادل )%  ٢۵ماه جمعا   بهشت یارد  ▪

 اند.شده ی( کشته و زخم٢٣,٦٢کولبر معادل )%  ٣٠ماه جمعا   خرداد  ▪

 اند.شده یکشته و زخم( ٥٣,١٦کولبر معادل )%  ٢١ماه جمعا    ریت ▪

 اند.شده یکشته و زخم( ١٨,١١کولبر معادل )%  ٢٣معا  ماه ج مرداد  ▪

 اند. شده  یکشته و زخم( ١٨,٩٠کولبر معادل )%  ٢٤ماه جمعا   وریشهر ▪

 

 

 

 

 

 

٨٣

٤٤

١٣٩٩ماه نخست سال ٦با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبر نیوز در 
کولبر و کاسبکار کشتە و زخمی شدەاند١٢٧جمعا 

آمار زخمی شدەگان آمار کشتە شدەگان
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;  شلیک مستقیم نیروهای نظامی
٣٦

٥; توسط ارتش ترکیە

٢; شدن در آب` غرق ١; سایر موارد

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

شلیک مستقیم نیروهای نظامی توسط ارتش ترکیە شدن در آب` غرق سایر موارد

ماە نخست سال ٦با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبر نیوز در 
کولبر و کاسبکار کشتە شدەاند٤٤جمعا ١٣٩٩

;  شلیک مستقیم نیروهای نظامی
٧٠

٣; بر اثر سقوط از ارتفاع ٢; بر اثر انفجار مین ٣; توسط ارتش ترکیە
ضرب و شتم توسط هنگ 

٣; مرزی رژیم ٢; سایر موارد

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

ی شلیک مستقیم نیروها
نظامی

عبر اثر سقوط از ارتفا بر اثر انفجار مین توسط ارتش ترکیە ضرب و شتم توسط هنگ
مرزی رژیم

سایر موارد

ماه نخست سال ٦با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبر نیوز در 
کولبر و کاسبکار زخمی شدەاند٨٣جمعا ١٣٩٩
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٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

کردستان آذربایجان غربی کرمانشاە سایر استانها

٣٤

٦٩

٢٠

٤

جمعا ١٣٩٩ماە نخست سال ٦با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبرنیوز در 
ر در کولبر و کاسبکار دراستانهای مختلف کشتە و زخمی شدەاند کە  آما١٢٧

استانها بە صورت زیر می باشد

٤

٢٥

٣٠

٢١
٢٣

٢٤

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

١٢٧جمعا ١٣٩٩ماه نخست سال ٦با استناد بە آمار ثبت شدە در 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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 ردیف  نام و نام خانوادگی  محل تولد  تاریخ  محل و علت کشتە شدن  محل و علت زخمی شدن 
 ١ برهان جنکانلو ماکو ١٨/٠١/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی ماکو/ 

 ٢ عسگر محمدی  چالدران ٢١/٠١/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران/ 

 ٣ شیخە احمدپور  بانە ٢٣/٠١/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/ 

 ٤ مجید برایی چالدران ٢٤/٠١/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  چالدران/

 ٥ محمد ابراهیم زادە  سردشت  ١٤/٠٢/١٣٩٩ امیشلیک مستقیم نیروهای نظ سردشت/ 

 ٦ محمود مرادی  بانە ١٤/٠٢/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/ 

 ٧ صدیق احمدی  چالدران ١٥/٠٢/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  چالدران/

 ٨ کیوان کوثری  بانە ٢٠/٠٢/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/ 

 ٩ چهارگوشە لقمان  بانە ٢٠/٠٢/١٣٩٩  می نیروهای نظا شلیک مستقیم بانە/

 ١٠ منصور چهار گوشە  بانە ٢٠/٠٢/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی بانە/

 ١١ میثم محمدی بانە ٢٠/٠٢/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ١٢ کامران موالنیا سردشت  ٢٣/٠٢/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/ 

 ١٣ رضا سرشیری  چالدران ٢٤/٠٢/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ان/چالدر

 ١٤ مناف حسن زادە  چالدران ٢٤/٠٢/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  چالدران/

 ١٥ بهزاد رمضانی چالدران ٢٤/٠٢/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامین/چالدرا

 ١٦ نوزاد پاوە ٢٦/٠٢/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانات/ 

 ١٧ آرام مولودی  اشنویە  ٢٦/٠٢/١٣٩٩ اشنویە/غرق شدن در رودخانە  

 ١٨ بهرام یوسفی  خوی  ٢٨/٠٢/١٣٩٩ ترکیە شلیک مستقیم نیروهای  خوی/ 

 ١٩ شمس الدین عمرپور  خوی  ٢٨/٠٢/١٣٩٩  ترکیە شلیک مستقیم نیروهای  خوی/

 ٢٠ بهزاد صالحی  سر ان رو ٣٠/٠٢/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  روانسر/ 

 ٢١ صفر پیل افکن  اشنویە  ٣١/٠٢/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  اشنویە/ 

 ٢٢ کیهان  جوانرود  ٣١/٠٢/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانات/ 

 ٢٣ ساالر  جوانرود  ٣١/٠٢/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانات/ 

 ٢٤ زکریا روانسر  ٣١/٠٢/١٣٩٩  می شلیک مستقیم نیروهای نظااورامانات/ 

 ٢٥ محمد امینی سروآباد  ٣١/٠٢/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانات/ 

 ٢٦ منصور سردشت  ٣١/٠٢/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/

 ٢٧ سینا مام سلیمی سقز ٣١/٠٢/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامیقائمشهر/ 

 ٢٨ بختیار  سردشت  ٣١/٠٢/١٣٩٩  ی نظامیشلیک مستقیم نیروهاسردشت/

 ٢٩ قادر یادسار  چالدران ٣١/٠٢/١٣٩٩ ترکیە شلیک مستقیم نیروهای چالدران/ 

 ٣٠ ارسالن احمدی  ارومیە  ٠٤/٠٣/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ارومیە/ 

 ٣١ توران احمدی  ارومیە  ٠٤/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ارومیە/

 ٣٢ ردوان احمدی  ارومیە  ٠٤/٠٣/١٣٩٩  ک مستقیم نیروهای نظامیلی ش  ارومیە/

 ٣٣ کامران گوالن سردشت  ٠٥/٠٣/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/ 

 ٣٤ درویش زادە محسن  خوی  ٠٨/٠٣/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی خوی/ 

 ٣٥ زج ابراهیم جورج دی  خوی  ٠٨/٠٣/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی خوی/ 

 ٣٦ هادی گالبی سقز ٠٨/٠٣/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامیبروجرد/  

 ٣٧ رسول چیلک  پیرانشهر  ٠٨/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ٣٨ کامیل گوهری  پیرانشهر  ٠٨/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ٣٩ کامل گوهری  پیرانشهر  ٠٨/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ٤٠ علی خضرزادە  سردشت  ٠٩/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ٤١ سجاد داالیی میالن چالدران ١٤/٠٣/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران/ 

 ٤٢ علی معارفی  بانە ١٥/٠٣/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/ 

 ٤٣ هیمن مظفری  نوسود  ١٥/٠٣/١٣٩٩  قیم نیروهای نظامیشلیک مست   نوسود/

 ٤٤ محمد رستمی  سقز ١٥/٠٣/١٣٩٩  سقز/ ضرب و شتم توسط هنگ مرزی 

 ٤٥ عمر مصلحتی  سردشت  ١٧/٠٣/١٣٩٩ نیروهای نظامیشلیک مستقیم سردشت/ 

 ٤٦ امید کوشیار سردشت  ١٧/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ٤٧ عبدالرحمان شآیقی سردشت  ١٧/٠٣/١٣٩٩  ستقیم نیروهای نظامی شلیک م  سردشت/

 ٤٨ ابراهیمیهاوبیر   سردشت  ١٨/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/
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 ردیف  نام و نام خانوادگی  محل تولد  تاریخ  محل و علت کشتە شدن  محل و علت زخمی شدن 

 ٤٩ عثمان صالحی شت سرد ١٨/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/

 ٥٠ ابراهیم رسولی  سردشت  ١٨/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ٥١ ارسالن عبدالهی سردشت  ١٨/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ٥٢ فرهاد کچانلو  ماکو ١٨/٠٣/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامیماکو/ 

 ٥٣ حیدر علیاری  سقز ١٨/٠٣/١٣٩٩  سقز/ بر اثر انفجار مین

 ٥٤ قابیل مرجانی راد  ارومیە  ٢٥/٠٣/١٣٩٩  ارومیە/ بر اثر انفجار مین

 ٥٥ رسول حسن زادە  سردشت  ٢٦/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ٥٦ هادی راستی  بانە ٢٦/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ٥٧ اورهان گورور  سلماس  ٢٧/٠٣/١٣٩٩ ترکیەشلیک مستقیم نیروهای  سلماس/  

 ٥٨ سعید گورور  سلماس  ٢٧/٠٣/١٣٩٩  ترکیە شلیک مستقیم نیروهای سلماس/ 

 ٥٩ ایوب رستمی ثالث باباجانی ٣١/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ٦٠ جمیل هفتاش  بانە ٠٢/٠٤/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ٦١ قاسم سربازی  چالدران ٠٥/٠٤/١٣٩٩ م نیروهای نظامیشلیک مستقی چالدران/ 

 ٦٢ شاکر بروکی میالن چالدران ٠٦/٠٤/١٣٩٩ نیروهای نظامیشلیک مستقیم چالدران/ 

 ٦٣ حسن بروکی میالن چالدران ٠٦/٠٤/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  چالدران/

 ٦٤ لم سلیمان نژاد سا ارومیە  ٠٨/٠٤/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ارومیە/ 

 ٦٥ داود مجیدیان ارومیە  ٠٨/٠٤/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ارومیە/

 ٦٦ عارف خدادادی  جوانرود  ٠٨/٠٤/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانات/ 

 ٦٧ جمیل عبدی  ثالث باباجانی ٠٨/٠٤/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانات/ 

 ٦٨ توفیق رستاد مریوان ٠٨/٠٤/١٣٩٩  قیم نیروهای نظامی شلیک مست اورامانات/ 

 ٦٩ فواد ضیایی   نودشە  ٠٩/٠٤/١٣٩٩  اورامانات/ سقوط از کوە 

 ٧٠ آیت یوسفی  ثالث باباجانی ١٦/٠٤/١٣٩٩ اورامانات/ بر اپر غرق شدن در آب  

 ٧١ حمدی   مریوان ١٩/٠٤/١٣٩٩  اورامانت/ بر اثر سقوط از کوە 

 ٧٢ حکمت احمدی  صومابرادوست  ١٩/٠٤/١٣٩٩  قیم نیروهای نظامیشلیک مست   ارومیە/

 ٧٣ شمزین احمدی  صومابرادوست  ١٩/٠٤/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ارومیە/ 

 ٧٤ روشن جهانگیری صومابرادوست  ١٩/٠٤/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ارومیە/

 ٧٥ ابراهیم ابوبکری یرانشهر پ  ١٩/٠٤/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/ 

 ٧٦ زیاد اثباتی  چالدران ١٩/٠٤/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران/ 

 ٧٧ رامین بلخکانلو چالدران ٣٠/٠٤/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  چالدران/

 ٧٨ مکائیل خسروی  بوکان ٣٠/٠٤/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ٧٩ امید محمدی  روانسر  ٣٠/٠٤/١٣٩٩  م نیروهای نظامیشلیک مستقی   نوسود/

 ٨٠ ویسی  حسین نژاد  چالدران ٣١/٠٤/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  جالدران/

 ٨١ آزاد شریفی  بانە ٠٦/٠٥/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ٨٢ علی حسینی بانە ٠٦/٠٥/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ٨٣ وزیر محمدی  ثالث باباجانی ٠٩/٠٥/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ود/نوس 

 ٨٤ پوراسماعیلرضا  چالدران ١٠/٠٥/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران/ 

 ٨٥ ابراهیم بایکار  چالدران ١٥/٠٥/١٣٩٩ ترکیە شلیک مستقیم نیروهای چالدران/ 

 ٨٦ خالد غفوری   مریوان ١٦/٠٥/١٣٩٩ مریوان/تصادف در مسیر کولبری  

 ٨٧ مبین حسینی پاوە ١٧/٠٥/١٣٩٩  نوسود/کتکاری توسط نیروهای نظامی

 ٨٨ آرمین احمدی  مریوان ٢٠/٠٥/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی مریوان/

 ٨٩ رضا عبداللهی  ثالپ باباجانی ٢٢/٠٥/١٣٩٩  نوسود/ کتکاری توسط نیروهای رژیم

 ٩٠ هادی خدری  بانە ٢٣/٠٥/١٣٩٩ ای نظامی شلیک مستقیم نیروه بانە/ 

 ٩١ سراج احمدی  ارومیە  ٢٥/٠٥/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ارومیە/ 

 ٩٢ امران کنعانی  ارومیە  ٢٥/٠٥/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ارومیە/

 ٩٢ مخمور احمدی  ارومیە  ٢٥/٠٥/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ارومیە/

 ٩٤ علی اشرفیان  ماکو ٢٦/٠٥/١٣٩٩ یک مستقیم نیروهای نظامیشل زنجان/ 

 ٩٥ باران باشام ماکو ٢٦/٠٥/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی زنجان/ 

 ٩٦ سلمان محمودیان   ارومیە  ٢٦/٠٥/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ارومیە/
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 ٩٧ سعدی میرزایی  ثالث باباجانی ٢٨/٠٥/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ٩٨ یادگار شیخی  بانە ٢٩/٠٥/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ٩٩ کامران پاوان بانە ٢٩/٠٥/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ١٠٠ ابراهیم زیوی بانە ٢٩/٠٥/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ١٠١ علی کیلە  بانە ٢٩/٠٥/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ١٠٢ تورج محمدپور میالن چالدران ٢٩/٠٥/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  چالدران/

 ١٠٣ آرمان محمدی  پاوە ٢٩/٠٥/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١٠٤ بهروز مرادی  ثالث باباجانی ٠١/٠٦/١٣٩٩  مستقیم نیروهای نظامیشلیک   نوسود/

 ١٠٥ جعفر رمضانی  نوسود  ٠٣/٠٦/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  وسود/ن 

 ١٠٦ محمد سلیمی  پیرانشهر  ٠٤/٠٦/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ١٠٧ قانع بهرامی اباجانیثالث ب  ٠٥/٠٦/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١٠٨ علی رنجبر مریوان ٠٥/٠٦/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١٠٩ ناجی مریوان ٠٥/٠٦/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١١٠ خدر  سردشت  ٠٨/٠٦/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١١١ نریمان سبحانی سروآباد  ٠٨/٠٦/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١١٢ سودین کالشی  خوی  ١١/٠٦/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی خوی/

 ١١٣ زانست حسن نژاد  سردشت  ١٢/٠٦/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/ 

 ١١٤ زانکو احمدی  سردشت  ١٢/٠٦/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/ 

 ١١٥ کاری سروش م سردشت  ١٢/٠٦/١٣٩٩ ی نظامیشلیک مستقیم نیروهاسردشت/ 

 ١١٦ جالل خضری  پیرانشهر  ١٢/٠٦/١٣٩٩ م پیرانشهر/شلیک مستقیم نیروهای رژی 

 ١١٧ حمید حسینی  روانسر  ١٢/٠٦/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١١٨ محمد. ن  ثالث باباجانی ١٣/٠٦/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١١٩ حسین ویسی  جوانرود  ١٧/٠٦/١٣٩٩  تصادف در بین مسیر کولبری پاوە/

 ١٢٠ صابر ویسی  جوانرود  ١٧/٠٦/١٣٩٩  پاوە/تصادف در بین مسیر کولبری 

 ١٢١ مانی هاشمی پاوە ١٧/٠٦/١٣٩٩  نوسود/سقوط از ارتفاع در حین فرار

 ١٢٢ شهرام محمدی  ماکو ٢٢/٠٦/١٣٩٩ ترکیەشلیک مستقیم نیروهای  چالدران/ 

 ١٢٣ نادر صالحی  ماکو ٢٢/٠٦/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  چالدران/

 ١٢٤ جعفر رهبری  ماکو ٢٢/٠٦/١٣٩٩  ترکیەشلیک مستقیم نیروهای  چالدران/

 ١٢٥ بارزان بانە ٢٣/٠٦/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ١٢٦ زادە ح  عیسی صال اشنویە  ٢٣/٠٦/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  اشنویە/ 

 ١٢٧ محی الدین دودکانلو  چالدران ٢٩/٠٦/١٣٩٩  چالدران/شلیک مستقیم نیروهای نظامی

 

 

 


