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 ١٣٩٩ در سال گزارش کولبر نیوز دربارە وضعیت کولبران

 

کشتار کولبران در کردستان توسط    ،قرن  ن یا   یانی و سال پا  یشمس   یهجر  ١٣٩٩سال    یدادها یرو  انیدر م

 را به خود اختصاص داده است. ییاژه یو  گاهیجا یاسالمی گر جمهوراشغال  یروها ین

کردستان جان خود را از دست داده و مصدوم شدند.   یاکار در مرزهکولبر و کاسب   ۲۲۸سال گذشته    در

"به    غات یگر با هدف تبلاشغال  میرژ  نی ا  شهیپت یو جنا  اد یاز سراِن ش  یاد یبهمن و اسفند شمار ز  یهاماه   یط

  ی کولبر   یوعده سامانده   رانه کاب یفر  اریبس  ی" به کردستان سفر کردند و هر کدام به شکلیاصطالح انتخابات

گراِن تحت  مجلس، اشغال  سیرئ  باف یحضور باقر قال   ژهیبو و  ها در کردستان  با حضور آن  زمانهم  .را دادند 

آخر    یهااز کولبران در ماه   یشتر یخود گرفتند و شمار ب   یهاآتش سالح   ریچنان کولبران را زامرشان هم 

 . ند سال جان خود را از دست داده و مجروح شد 

همدرد   وزی ن کولبر ابراز  خانواده  یضمن  ک  با  بستگان  قربانو    کارانه ت یجنا  یهااست یس  ،یولبران 

. کند ی کولبران مجروح و مصدوم م  یبرا  یبهبود   یدر کردستان را محکوم کرده و آرزو   یاسالمی جمهور

امر     نیشود. ا   ل یتبد   انو کشتار کولبر  یدادن به کولبر   انیپا   ی متحدانه برا  به سال مبارزه  ندهیسال آ   می دواریام

در جامعه   دست یاقشار ته  ریو مقاوم کردستان و سا  خواهیمگر با مبارزه متحد ما مردم آزاد   ست یمهم ممکن ن

 بشر در سراسر جهان. مدافع حقوق  ی هاسازمان  ت یو حما  رانیا

 

 

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

  و  مرزی  مناطق  در  کاسبکار  و  کولبر  ۲۲۸  جمعا    ١٣٩٩  سال  در  نیوز  کولبر  در  شده  ثبت   آمار  به  استناد   با

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

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

 .اند شده زخمی و کشته

 زخمی (  ٧,١١۶)%  معادل  رلبکو  ٣۵١  و  کشته(  ٣۲,۸٩)%  معادل  کولبر  ۵٧  جمعا    دتعدا  این  از ❖

 .اندشده

 

 :جمعا    اندشده   کشته  که  کولبری  ٧۵  مجموع  از،باشد می  صورت  این به  شدگانکشته  وضعیت ❖

 

 . رژیم  نظامی نیروهای مستقیم تیراندازی  اثر بر نفر  ۵۲ ▪

 . ارتفاع از سقوط اثر بر  نفر ١ ▪

 . سرمازدگی و برف در شدن گرفتار اثر بر  نفر ٧ ▪

 .  ترکیه ارتش مستقیم راندازییت  اثر بر  نفر ٧ ▪

 .  کولبری حین در رودخانه در شدن غرق اثر بر  نفر ۴ ▪

 .اند شده کشته کولبری مسیر در ایجاده بین حوادث  اثر بر  نفر ۴ ▪

 

 

 :اند جمعا  شده یکه زخم یکولبر ١٥٣مجموع  از، صورت است نی شدگان به ا یزخم تیوضع ❖

 

 . رژیم نظامی ینیروها  مستقیم  تیراندازی اثر بر نفر ١۲٣ ▪

 .  ترکیه ارتش مستقیم تیراندازی اثر بر  نفر ۴ ▪

 . ارتفاع و کوه از سقوط اثر بر نفر  ١٣ ▪

 .عراق و  ایران جنگ از بجامانده های مین  انفجار براثر  نفر ۶ ▪

 .  رژیم مرزیهنگ  نیروهای  توسط  شتم و ضرب  اثر بر  نفر ۵ ▪

 . است  شده یزخم  کولبری حین در ایجاده  بین حوادث  اثر بر نیز  نفر ۲ ▪
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 : باشدی صورت م نیها به ااستان کیبا تفک ١٣٩٩سال  در ەشد یو زخم  هکشت کولبران آمار ❖

 

 اند. شده  ی( کشته و زخم۴۲,٩۸کولبرمعادل )%  ٩۸جمعا   یغرب جانیاستان آذربا  ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم ٣١,۵۸کولبر معادل )%  ٧۲کردستان جمعا   استان ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم ۲۲,۸٠کولبر معادل )%  ۵۲کرمانشاه جمعا   استان ▪

 اند.شده ی( کشته و زخم۲,۶۲کاسبکار معادل )%  ۶ها جمعا  استان  ریسا ▪

 

سال    یکولبران  آمار ❖ در  زخم  ١٣٩٩که  و  تفکشده  یکشته  با  ا  یهاماه   ک یاند  به  شرح    نیسال 

 : باشدی م

 

 اند. شده یکشته و زخم( ١,٧۵کولبر معادل )%  ۴ماه جمعا   نیفرورد  ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم١٠,٩٧کولبر معادل )%  ۲۵ماه جمعا   بهشت یارد  ▪

 اند. شده یکشته و زخم( ١٣,١۶کولبرمعادل )%  ٣٠ماه جمعا   خرداد  ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم ٩,۲١کولبر معادل )%  ۲١جمعا   رماهیت ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم١٠,٠۸کولبر معادل )%  ۲٣جمعا   مردادماه ▪

 اند. شده یکشته و زخم( ١١,۸۴کولبر معادل )%  ۲٧جمعا   ورماهیشهر ▪

 اند. شده یکشته و زخم ( ٧,۴۵کولبر معادل )%  ١٧جمعا   مهرماه ▪

 اند. شده ی(کشته و زخم ۸,٣٣کولبر معادل )%  ١٩جمعا   ماهآبان  ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم ۵,٧٠کولبر معادل )%  ١٣جمعا   آذرماه ▪

 اند. شده ی( کشته و زخم ۸,٧٧)% عادل بر مکول  ۲٠جمعا   ماهید  ▪

 اند.  شده  ی( کشته و زخم ٧کولبر معادل )%  ١۶جمعا   ماهبهمن  ▪

 اند.شده ی( کشته و زخم۵,٧٠کولبر معادل )%  ١٣جمعا   اسفندماه ▪
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,  آمار زخمی شدەگان

١٥٣

,  آمار کشتە شدەگان

٧٥

٢٢٨جمعا ١٣٩٩با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبر نیوز در سال 
کولبر و کاسبکار کشتە و زخمی شدەاند
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,  شلیک مستقیم نیروهای نظامی
٥٢

٧, توسط ارتش ترکیە
٤, شدن در آب` غرق

٧, بهمن و سرمازدگی

١, سقوط از کوە
٤, سایر موارد

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

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

کولبر و کاسبکار ٧٥جمعا ١٣٩٩با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبر نیوز در سال 
کشتە شدەاند

,  شلیک مستقیم نیروهای نظامی
١٢٣

١٣, بر اثر سقوط از ارتفاع
٦, بر اثر انفجار مین ٤, توسط ارتش ترکیە

ضرب و شتم توسط هنگ 
٥, مرزی رژیم ٢, سایر موارد

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

ای شلیک مستقیم نیروه
نظامی

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

سایر موارد

کولبر و ١٥٣جمعا ١٣٩٩با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبر نیوز در سال 
کاسبکار زخمی شدەاند
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٧٢

٩٨

٥٢

٦

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

کردستان آذربایجان غربی کرمانشاە سایر استانها

کولبر و ٢٢٨جمعا ١٣٩٩با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبرنیوز در سال 
ە کاسبکار دراستانهای مختلف کشتە و زخمی شدەاند کە  آمار در استانها ب

صورت زیر می باشد

٤

٢٥

٣٠

٢١
٢٣

٢٧

١٧
١٩

١٣

٢٠

١٦

١٣

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

کولبر و کاسبکار ٢٢٨جمعا ١٣٩٩با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبرنیوز  سال 
رت در نقاط مختلف کشتە و زخمی شدەاند کە آمار بر اساس ماههای مختلف بە صو

.زیر می باشد
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١٣٩٧سال  ١٣٩٨سال  ١٣٩٩سال 

جمع کل ٢٥٦ ٢٤١ ٢٢٨

کشتە ٨٦ ٦٧ ٧٥

زخمی ١٧٠ ١٧٤ ١٥٣

٢٥٦
٢٤١

٢٢٨

٨٦
٦٧ ٧٥

١٧٠ ١٧٤
١٥٣

٠

٥٠

١٠٠

١٥٠

٢٠٠

٢٥٠

٣٠٠

دەاند با آمار کولبران و کاسبکارانی کە طی سە سال گذشتە کشتە و زخمی ش
تفکیک سال

جمع کل

کشتە

زخمی

١٣٩٧سال  ١٣٩٨سال  ١٣٩٩سال 

کردستان ٦٤ ٥٧ ٧٢

آذربایجان غربی ١٦٨ ١٥٨ ٩٨

کرمانشاە ٢٤ ٢٤ ٥٢

سایر استانها ٣ ٢ ٦

٦٤
٥٧

٧٢

١٦٨
١٥٨

٩٨

٢٤ ٢٤

٥٢

٣ ٢ ٦

٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

١٨٠

ا تفکیک آمار کولبران و کاسبکارانی کە طی سە سال گذشتە کشتە و زخمی شدەاند ب
استانها

کردستان

آذربایجان غربی

کرمانشاە

سایر استانها
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و نام خانوادگی م  نا محل تولد  تاریخ  محل و علت کشتە شدن  محل و علت زخمی شدن   ردیف  
 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 شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/ 

 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 ظامی م نیروهای ن شلیک مستقی  بانە/ 

 ٩ لقمان چهارگوشە  بانە ٢٠/٠٢/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  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 ستقیم نیروهای نظامیک مشلی سردشت/ 

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

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

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

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

 ٢٠ بهزاد صالحی  روانسر  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  شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانات/ 

 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 نظامیشلیک مستقیم نیروهای قائمشهر/ 

 ٢٨ بختیار  سردشت  ٣١/٠٢/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/

 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  یروهای نظامیستقیم ن شلیک م  ارومیە/

 ٣٢ ردوان احمدی  ارومیە  ٠٤/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ارومیە/

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

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

 ٣٥ ابراهیم جورج دیزج  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  نشهر راپی  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 نیروهای نظامی شلیک مستقیم  بانە/ 

 ٤٣ هیمن مظفری  نوسود  ١٥/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

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

 ٤٥ عمر مصلحتی  سردشت  ١٧/٠٣/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/ 

 ٤٦ امید کوشیار سردشت  ١٧/٠٣/١٣٩٩  یروهای نظامی شلیک مستقیم ن   سردشت/

 ٤٧ عبدالرحمان شآیقی سردشت  ١٧/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ٤٨ هاوبیر  ابراهیمی سردشت  ١٨/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/
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 ٤٩ عثمان صالحی سردشت  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 باباجانیثالث  ٣١/٠٣/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ٦٠ جمیل هفتاش  بانە ٠٢/٠٤/١٣٩٩  ای نظامی شلیک مستقیم نیروه بانە/

 ٦١ قاسم سربازی  چالدران ٠٥/٠٤/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران/ 

 ٦٢ شاکر بروکی میالن چالدران ٠٦/٠٤/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران/ 

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

 ٦٤ سالم سلیمان نژاد  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  ی شلیک مستقیم نیروهای نظاماورامانات/ 

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

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

 ٧٠ آیت یوسفی  ثالث باباجانی ١٦/٠٤/١٣٩٩ ر غرق شدن در آب ث اورامانات/ بر ا 

 ٧١ حمدی   مریوان ١٩/٠٤/١٣٩٩  وط از کوە اثر سقت/ بر ااورامان 

 ٧٢ حکمت احمدی  صومابرادوست  ١٩/٠٤/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ارومیە/

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

 ٧٤ یهانگیرروشن ج صومابرادوست  ١٩/٠٤/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ارومیە/

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

 ٧٦ زیاد اثباتی  چالدران ١٩/٠٤/١٣٩٩ نظامیشلیک مستقیم نیروهای چالدران/ 

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

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

 ٧٩ امید محمدی  روانسر  ٣٠/٠٤/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

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

 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  نوسود/ 

 ٨٤ رضا پوراسماعیل چالدران ١٠/٠٥/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران/ 

 ٨٥ ابراهیم بایکار  انچالدر 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 شلیک مستقیم نیروهای نظامی  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  مستقیم نیروهای نظامیشلیک   ارومیە/

 ٩٤ علی اشرفیان  ماکو ٢٦/٠٥/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی 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  ستقیم نیروهای نظامیشلیک م  نوسود/

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

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

 ١٠٦ حمد سلیمی م پیرانشهر  ٠٤/٠٦/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ١٠٧ قانع بهرامی ثالث باباجانی 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 نظامی شلیک مستقیم نیروهایسردشت/ 

 ١١٥ سروش مکاری  سردشت  ١٢/٠٦/١٣٩٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/ 

 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  مستقیم نیروهای نظامی شلیک  نوسود/

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

 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 ارزانب  بانە ٢٣/٠٦/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

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

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

 ١٢٨ آیت خدایاری  ثالث باباجانی  ٣١/٠٦/١٣٩٩  نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی

 ١٢٩ هدایت ثالث باباجانی  ٣١/٠٦/١٣٩٩  م نیروهای نظامینوسود/ شلیک مستقی 

 ١٣٠ نامدار ثالث باباجانی  ٣١/٠٦/١٣٩٩  مستقیم نیروهای نظامینوسود/ شلیک 

 ١٣١ کاوە عبدی مریوان ٠١/٠٧/١٣٩٩  اورامانات/سقوط از کوە  

 ١٣٢ صوهیب فردوسی  مریوان ٠٤/٠٧/١٣٩٩  نوسود/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی

 ١٣٣ کیوان قادرپور  بانە ٠٥/٠٧/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ١٣٤ رحیم ایرجی  سقز ٠٧/٠٧/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ١٣٥ ابراهیم رسولیان سردشت  ٠٧/٠٧/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١٣٦ سولزادە مهدی ر سردشت  ٠٩/٠٧/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١٣٧ مهدی زارعی  سردشت  ١٢/٠٧/١٣٩٩ بانە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  

 ١٣٨ اسد نودشە  نودشە  ١٢/٠٧/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١٣٩ کمال میرزایی نوسود  ١٩/٠٧/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١٤٠ رسول قادری  ماکو ١٩/٠٧/١٣٩٩ ماکو/ تعقیب و گریز نیروهای رژیم 

 ١٤١ رحمت امینی سردشت  ٢٠/٠٧/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١٤٢ وزیر ویسی  ثالث باباجانی  ٢٢/٠٧/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١٤٣ محمد بانە ٢٢/٠٧/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ١٤٤ هیوا وکیلی سقز ٢٤/٠٧/١٣٩٩ سقز/تعقیب و گریز نیروهای رژیم 
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 ١٤٥ اسماعیل نوروزی  مریوان ٢٤/٠٧/١٣٩٩ کرمانشاە/شلیک مستقیم نیروهای نظامی 

 ١٤٦ امین شمس چالدران ٢٧/٠٧/١٣٩٩ چالدران/شلیک مستقیم نیروهای نظامی 

 ١٤٧ یاسین فکری بانە ٢٨/٠٧/١٣٩٩  کنجە توسط نیروهای رژیم بانە/ ش

 ١٤٨ باسط محمدی   بانە ٠٤/٠٨/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ١٤٩ حمید احمدی  پیرانشهر  ٠٥/٠٨/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ١٥٠ آوارە فتحی  سردشت  ٠٨/٠٨/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١٥١ مصلح قاسمی  ارومیە  ١٠/٠٨/١٣٩٩  شلیک مستقیم  نیروهای ترکیە  ارومیە/

 ١٥٢ مسلم قاسمی  ارومیە  ١٠/٠٨/١٣٩٩ ارومیە/ شلیک مستقیم نیروهای ترکیە 

 ١٥٣ لقمان رحیمی نوسود  ١١/٠٨/١٣٩٩  نوسود/ بر اثر نفجار مین 

 ١٥٤ کورەسنی وش سیا قطور  ١٢/٠٨/١٣٩٩ قطور/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی 

 ١٥٥ ایوب حسینی  قطور  ١٢/٠٨/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  قطور/

 ١٥٦ هدایت حسینی سردشت  ١٢/٠٨/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ١٥٧ سینا کرمی جوانرود  ١٤/٠٨/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١٥٨ حسن دالیی میالن چالدران ١٥/٠٨/١٣٩٩ چالدران/شلیک مستقیم نیروهای نظامی 

 ١٥٩ کمال علم هولی چالدران ١٦/٠٨/١٣٩٩ چالدران/شلیک مستقیم نیروهای نظامی 

 ١٦٠ صابر خضری  پیرانشهر  ١٧/٠٨/١٣٩٩  پیرانشهر/ بر اثر انفجار مین 

 ١٦١ رزگار حسینی  پاوە ١٨/٠٨/١٣٩٩  نوسود/ بر اثر انفجار مین 

 ١٦٢ نجمە مرادی  بانە ٢٦/٠٨/١٣٩٩  نظامی  شلیک مستقیم نیروهای بانە/

 ١٦٣ سعدی رستم زادە  هورامان ٢٧/٠٨/١٣٩٩ هورامان/شلیک مستقیم نیروهای نظامی 

 ١٦٤ وسیم فردین زادە   اشنویە  ٢٨/٠٨/١٣٩٩ اشنویە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی 

 ١٦٥ هاکان محمدزادە سلماس  ٢٨/٠٨/١٣٩٩ اشنویە/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی 

 ١٦٦ یحیی سامان جوشنی  سقز ٢٩/٠٨/١٣٩٩ سقز/تعقیب و گریز نیروهای رژیم 

 ١٦٧ داریوش ولدبیگی پاوە ٠٤/٠٩/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١٦٨ رضآ یوسفی  کامیاران  ٠٥/٠٩/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١٦٩ امید رحیمی جوانرود  ٠٥/٠٩/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١٧٠ ایهان خدری  صوما برادوصت  ٠٩/٠٩/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ارومیە/

 ١٧١ سیامک کریمی سقز ١٠/٠٩/١٣٩٩ مشهد/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی 

 ١٧٢ شیروان موسی پناە  سردشت  ١٠/٠٩/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١٧٣ خدر رسولی  بانە ١٠/٠٩/١٣٩٩  بانە/ سقوط از کوە  

 ١٧٤ بهزاد محمدی  بانە ١٣/٠٩/١٣٩٩ زابل/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی 

 ١٧٥ امید احمدی   جوانرود  ١٥/٠٩/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١٧٦ فرزاد سعدون زادە  سلماس  ١٧/٠٩/١٣٩٩ سلماس/ شلیک مستقیم نیروهای نظامی 

 ١٧٧ امیر االهی ثالث باباجانی  ١٨/٠٩/١٣٩٩  تقیم نیروهای نظامیشلیک مس  نوسود/

 ١٧٨ عباس ابراهیمی  مریوان ٢٠/٠٩/١٣٩٩  اورامانات/ بر اثر انفجار مین 

 ١٧٩ جمیل احمدپور  بانە ٢٧/٠٩/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ١٨٠ رزیاندانیال د مریوان ٠٧/١٠/١٣٩٩  مریوان/ سقوط از کوە در حین کولبری 

 ١٨١ محمدی رضا  ثالث باباجانی  ٠٨/١٠/١٣٩٩  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١٨٢ عبدالکریم محمدی ثالث باباجانی  ٠٨/١٠/١٣٩٩  نوسود/سقوط از کوە در حین کولبری

 ١٨٣ پیام سهرابی  نوسود  ١٢/١٠/١٣٩٩  ظامی تیراندازی مستقیم نیروهای ن /نوسود
 ١٨٤ صالحی  امید  سنندج ١٩/١٠/١٣٩٩  قیم نیروهای نظامیتیراندازی مست/مریوان

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

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

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

 ١٨٩ ثمان خع بانە ٢٨/١٠/١٣٩٩  کوە سقوط از /بانە

 ١٩٠ ج آمان  جوانرود  ٢٨/١٠/١٣٩٩  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی /نوسود

 ١٩١ ح زادە یوسف فتا بانە ٢٩/١٠/١٣٩٩ تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی/بانە 

 ١٩٢ خدریتین م صومابرادوست  ٢٩/١٠/١٣٩٩ گرفتار شدن زیر بهمن /ارومیە 
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 ردیف  نام و نام خانوادگی  محل تولد  تاریخ  علت کشتە شدن محل و   محل و علت زخمی شدن 

 ١٩٣ خدری یاور  صومابرادوست  ٢٩/١٠/١٣٩٩ زیر بهمنگرفتار شدن  /ارومیە 

 ١٩٤ خدری دبیلن  برادوست صوما ٢٩/١٠/١٣٩٩ گرفتار شدن زیر بهمن /ارومیە 

 ١٩٥ ری والیی خدم صومابرادوست  ٢٩/١٠/١٣٩٩ گرفتار شدن زیر بهمن/ارومیە 

 ١٩٦ ری فرات خد صومابرادوست  ٢٩/١٠/١٣٩٩ ارومیە گرفتار شدن زیر بهمن 

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

 ١٩٨ م  باسط  ثالث باباجانی  ٢٩/١٠/١٣٩٩  ظامی تیراندازی مستقیم نیروهای ن /نوسود

 ١٩٩ عبدەللا فرج پناە  بانە ٢٩/١٠/١٣٩٩  ظامیتیراندازی مستقیم نیروهای ن /بانە

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

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

 ٢٠٢ هاشم حسنی  بانە ١٣/١١/١٣٩٩ مستقیم نیروهای نظامی تیراندازی/بانە 
 ٢٠٣ هادی رضایی  مریوان ١٣/١١/١٣٩٩  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی /مریوان

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

 ٢٠٥ وف دارینە رئ  بانە ١٦/١١/١٣٩٩  تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی/بانە

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

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

 ٢٠٨ کامران احمدی  بانە ١٦/١١/١٣٩٩  امیظتیراندازی مستقیم نیروهای ن /بانە

 ٢٠٩ مولود عبداللهی مهاباد  ١٧/١١/١٣٩٩  بری ط از کوە در حین کولسقو  /بانە

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

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

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

 ٢١٣ مالیانیوسف  مریوان ٢٧/١١/١٣٩٩  از کوە در حین کولبری  سقوط/مریوان

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

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

 ٢١٦ حمداسکندر م سردشت  ٠٣/١٢/١٣٩٩ غرق شدن در رودخانە  /سردشت 

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

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

 ٢١٩ پورمحمدابراهیم  چالدران ١٣/١٢/١٣٩٩ چالدران/ سرمازدگی در حین کولبری 

 ٢٢٠ حجت قضاوت  باباجانی  ثثال ١٨/١٢/١٣٩٩  نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی 

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

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

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

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

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

 ٢٢٦ حکیم حسینی روانسر  ٢٣/١٢/١٣٩٩  نوسود/تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی 

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

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

 

 

 

 


