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 ٢٠٢١  سال ماە نخست ٦در گزارش کولبر نیوز دربارە وضعیت کولبران

 

 ک یبدست آوردن    یکولبران برا  رد،یگی م  یقربان  نفر روزانه صدها  رانیکه بحران کرونا در ا  یطیدر شرا

در   زدنخ یخطر سقوط از پرتگاه، غرق شدن در رودخانه،    د یلقمه نان عالوه بر خطر مبتال شدن به کرونا با

خطر مرگ در   رانجامو عراق و س  رانیا  یبجامانده از جنگ ارتجاع   یهان یم  ی برف و کوالک، رفتن رو 

مرگ به   هی سا  رینان ز  یکه در جستجو  یرا هم به جان بخرند. کولبران  هیمزدوران سرما  می مستق  کیاثر شل

هستند که در   یشده تجار و دالالن  ریکار اج  یرو یدر واقع ن  آورند،ی م  یرو  یرزکار حمل محموله در نوارم

 افت یدر  ای روانه و    یمرزنقطه   کیرا از    یناسکردستان مستقر هستند. آنها اج  ی مرز  یشهرها و روستاها 

در مقابل   و    زنند یم  ب ی کند به ج  دشانیتهد   یخطر  چیه  آنکهیها را بمنفعت   نی و باالتر   نیشتر ی و ب  کنند یم

  ی و تنگناها   رانیدر ا  یاقتصاد   د یرکود شد   ریاخ  یها سال  ی. طپردازند یبه کولبران م  یز یناچ  یدستمزدها

کردستان    ی"قاچاق" در مناطق مرز   یتوسعه تجارت کاالها  یبرا  یبه عنوان محرک  یاسالم  یجمهور   یمال

ا در  پاسال  نیعمل کرده است.  ب  شیافزا  یپا   هب  ها  بکردس  یدر شهرها  یکارینرخ  از   یشتریتان شمار 

  ز یکرده دستمزد ناچ  دایپ  شیاند و هر اندازه که شمار کولبران افزاآورده   یرو  یبه کولبر  کاریکارگران ب

هزار تومان    ١۸تا    ١٧بار مبلغ    لویحمل هر ک  یکرده است. کولبران اگر در گذشته برا  دایها کاهش پ آن

مرگ    یهاها را از گذرگاهده هزار تومان، کوله   لویحمل هر ک  یاکنون مجبورند در ازا  کردند یم  افت یدر

و    طرات جبر نان است که باعث شده خ  نی کنند و هم  ینان مجبورند کولبر   یها در جستجوعبور دهند. آن

داشته    یدستمزد آنان را در پ  د یشمار کولبران کاهش شد   شیراه را با جان بخرند. اما اگر افزا  یهای سخت

کسب سود   یها برارا پر سودتر کرده است. آن  یتجار  یاز بورژواز   ییهااست، در مقابل کسب و کار بخش 

 .کنند ی م یکولبران باز  یبا جان و زندگ شتریب

 است یس  یامدها یاز پ  یاکرده گوشه لیتحم  یمرزکشان نوار به زحمت   می که رژ یسخت و دشوار  طیشرا  نیا

کردن    زه یتاری لیبه م   هیچهار دهه گذشته با تک  یمردم کردستان است که ط  ه یعل  یاسالمی جمهور   یستیشوون

برده   شی آن را پ  هرهاش  ی کردن فضا  یت یگرانه و امن سرکوبگرانه، اشغال  یهااست ی منطقه و اعمال س  نیا

کردستان را   یتداوم جنبش انقالب  هن یبر تداوم آن، زم   یاسالمی جمهور  می رژ  یو پافشار  است یس  نیاست. هم

آن    ی محرکه اصل  یرویکه کارگران، زحمتکشان و کولبران کردستان ن  یکالیاست. جنبش راد   ەفراهم کرد 
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 داند ی کردستان نم  دهیمحتوم مردم ستمد   نوشت را سر  ییهای حقوقی و ب  هات یمحروم  نیچن   هک  یهستند، جنبش

 بخشد.   انیپا  های و ستمگر   ت یهمه مصائب، محروم نی به ا خواهد ی و م

و کارگران  ستند یطلبانه تنها ن و حق  یانقالب  ەمبارز نی کش کردستان در اشک کارگران و مردم زحمت  بدون

ن آن   هرا ک  رانینقاط ا  ریکش ساو مردم زحمت  دارند.    ەبه همرا  اند ەتنگ آمد   هب  یاسالم  ت یاز حاکم  زیها 

و افکار    رانیشتر کارگران ایالزم است جهت آشنا کردن هر چه ب  رانیا  یکارگر  جنبش  شروانیو پ  نیفعال

طلبانه کولبران را امر خود بدانند و درد، رنج و مبارزه حق   ،ی" کولبر دهیپر مخاطره "پد   طیبا شرا  یعموم 

 نکنند.  یکوتاه یتالش  چی خود، از ه یهای اهم طبقه نی ا یکشتار آنان و در دفاع از حقوق انسان هیعل

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

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. لیتبد  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

 

کرده است در   یکه سع  یابه عنوان رسانه   وزی کولبر ن  ت یاز کار و فعالسال    نی وارد پنجم  میدار  یدر حال

کردستان" باشد،   دهیدرد و رنج کولبران، کارگران و مردم ستمد   یصدا  ەدهند چهار سال گذشته "انعکاس 

را   یفرهاد شعبان  کاک  زمانیو همکار عز  قی، رف١۴۰۰خردادماه    ۳۰  شنبهک یکه در بامداد روز    میشو یم

داد   شهیهم   یبرا فعال  ٤٢. کاک فرهاد جدا  میاز دست  و  کار  از محرومان و    اشی اس یس  ت یسال  دفاع  در 

ن  ی کشان کردستان، طزحمت  ن  زیچهار سال گذشته  از    یکیبود،    ت یمشغول کار و فعال  وزیکه در کولبر 

رسای   یبه عنوان صدا ی بود و توانسته بود در مدت کوتاه  رهیمد  أت یه  یاعضا   نی ترو زحمتکش  نی ترفعال

اذهان عموم در  ا  یکولبران و زحمتکشان  دادن  از دست  بدون شک   اوریو    اریو    زیعز  نیظاهر شود. 
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 بزرگ است و تنها با ادامه   یاعه یکردستان ضا  یما، کولبران، جنبش چپ و جنبش انقالب  یزحمتکشان برا

 . رد را پر ک  شیخال یجا توانیاست که م شیها راه و آرماندادن 

  ت ی تسل  ی کاک فرهاد شعبان  یبه خانواده و رفقا  ق یطر  نیاز ا  وزیکولبر ن   رهی مد  أتیبه عنوان ه  زی ن  انیپا  در

 .میدانی م  کی و خود را در غم بزرگتان شر میکنی عرض م

 

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

  مناطق   در  کاسبکار  و   کولبر  ١۰٤  جمعا    ٢۰٢١  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

 

 .اندشده  زخمی(  ٧١)%  معادل کولبر ٧٤  و کشته( ٢٩)%  معادل کولبر ٣٠ جمعا   دتعدا این از ❖

 

 

 : جمعا    اندشده   کشته  که   کولبری  ٣٠  مجموع   از  ، باشدمی  صورت  این  به   شدگان کشته  وضعیت ❖

 

 . رژیم  نظامی نیروهای مستقیم تیراندازی  اثر بر نفر  ١٢ ▪

 . ارتفاع از سقوط اثر بر  نفر ۳ ▪

 .  ترکیه ارتش مستقیم تیراندازی اثر بر  نفر ٢ ▪

 .  سرمازدگی اثر بر  نفر ۸ ▪

 نفر بر اثر غرق شدن در آب در حین کولبری. ۳ ▪

 . اند شده  کشته کولبری مسیر در ایجاده بین حوادث  سایر موارد از جمله اثر بر  نفر ٢ ▪
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 :اند جمعا  شده  یکه زخم  یکولبر ٧٤مجموع  از، صورت است نی شدگان به ا یزخم تیوضع ❖

 

 . رژیم  نظامی نیروهای مستقیم تیراندازی  اثر بر نفر  ٥٧ ▪

 .  ترکیه  ارتش مستقیم تیراندازی اثر بر نفر  ۳ ▪

 . ارتفاع و کوه از سقوط اثر بر نفر  ١٢ ▪

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

 .  رژیم مرزیهنگ  نیروهای توسط شتم  و ضرب  اثر بر نفر  ١ ▪

 

صورت    نیها به ااستان  کی با تفک  ٢٠٢١سال    ماە نخست  ٦  در  ەشد  یو زخم   هکشت  کولبران  آمار ❖

 : باشدی م

 

 اند. شده ی( کشته و زخم ٢۳کولبرمعادل )%  ٢٤جمعا   یغرب جانیاستان آذربا  ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم٤٥کولبر معادل )%  ٤٧کردستان جمعا   استان ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم۳۰کولبر معادل )%  ۳١کرمانشاه جمعا   استان ▪

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

 

سال به    یهاماه  کی اند با تفکشده   یکشته و زخم  ٢٠٢١سال    ماە نخست  ٦  که در  ی کولبران  مارآ ❖

 : باشدی شرح م  نیا

 

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

 اند.  شده ی( کشته و زخم ١٤کولبر معادل )%  ١٥جمعا    فوریه ▪

 اند.  شده یکشته و زخم ( ١۳کولبرمعادل )%  ١٤جمعا   مارس ▪

 اند.  شده ی( کشته و زخم ١٧% کولبر معادل ) ١۸جمعا    آوریل ▪

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

 اند.  شده یکشته و زخم ( ١٤کولبر معادل )%  ١٥جمعا  ژوئن  ▪
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٧٤, آمار زخمی شدەگان

,  آمار کشتە شدەگان

٣٠

جمعا ٢٠٢١ماە نخست سال ٦با استناد بە آمار ثبت شدە کولبر نیوز در 
.کولبر و کاسبکار کشتە و زخمی شدەاند١٠٤
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شلیک مستقیم نیروهای 
نظامی

توسط ارتش ترکیە شدن در آب` غرق بهمن و سرمازدگی سقوط از کوە سایر موارد

١٢ ٢ ٣ ٨ ٣ ٢

١٢

٢

٣

٨

٣

٢

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

کولبر و ٣٠جمعا ٢٠٢١ماە نخست سال ٦با استناد بە آمار ثبت شدە کولبر نیوز در
.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

. ٥٧ ١٢ ١ ٣ ١

٥٧

١٢

١
٣

١

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

کولبر ٧٤جمعا ٢٠٢١ماە نخست سال ٦با استناد بە آمار ثبت شدە کولبر نیوز در 
.و کاسبکار زخمی شدەاند
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کردستان کرمانشاە آذربایجان غربی سایر استانها

. ٤٧ ٢٤ ٣١ ٢

٤٧

٢٤

٣١

٢

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

٤٥

٥٠

١٠٤ماە نخست سال جمعا ٦با استناد بە آمار ثبت شدە کولبر نیوز در 
ر با کە آما. کولبر و کاسبکار نوارمرزی کردستان کشتە و زخمی شدەاند

.تفکیک استانها بە صورت زیر است

ژانویە فوریە مارس آوریل مە ژوئن

. ٢١ ١٥ ١٤ ١٨ ٢١ ١٥

٢١

١٥
١٤

١٨

٢١

١٥

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

کولبر ١٠٤جمعا ٢٠٢١ماە نخست سال ٦با استناد بە آمار ثبت شدە کولبرنیوز در 
تلف و کاسبکار در نقاط مختلف کشتە و زخمی شدەاند کە آمار بر اساس ماههای مخ

.بە صورت زیر می باشد
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٢٠٢٠سال  ٢٠٢١سال 

جمع کل ١١٥ ١٠٤

کشتە ٢٣ ٣٠

زخمی ٨٢ ٧٤

١١٥

١٠٤

٢٣
٣٠

٨٢
٧٤

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

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

جمع کل

کشتە

زخمی

٢٠٢٠سال  ٢٠٢١سال 

کردستان ٢٩ ٤٧

آذربایجان غربی ٧١ ٣١

کرمانشاە ١٥ ٢٤

سایر استانها ٠ ٢

٢٩

٤٧

٧١

٣١

١٥

٢٤

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

ماە نخست دو 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  زخمی شدن محل و علت 

 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  ضرب و شتم توسط نیروهای رژیم/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  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی /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  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی/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 کامران احمدی  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  نظامی تیراندازی مستقیم نیروهای /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 شعری ساالر  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  نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی 

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

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

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

 ٥٠ بهروز مرادی   ثالث باباجانی  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  نیروهای نظامی تیراندازی مستقیم 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  نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی 

 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/

 

 

 

 


