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 ۱۳۹۸ گزارش ساالنە کولبرنیوز

 

 کاران در کردستان بود.  کولبران و کاسب  یبار برامرگ  یگذشته سال یهاهمانند سال   زین ١٣٩٨سال 

گرانه اشغال  یهااست یس یکاران قربانگذشته کولبران و کاسب  یها همانند سال ید یخورش ١٣٩٨سال  در

 ١٣٩٨وابسته به آنها شدند. در سال    دارانهیسپاه پاسداران و سرما  یایماف  یو منافع اقتصاد   یاسالمی جمهور

کردستان   ینقاط مرز یها و جاده  یدر خطوط مرز ی انتظام  یرو یسپاه و ن  یروهاین ،یمرزهنگ  یروها ین

که از  یاتی جنا نیا یکردند. سوا یراندازیت یارحمانه یشکل بآنها به  یانداختند و بسو نی کولبران را به کم

سقوط   ن،یم   یاز جمله: رفتن رو   گرید   یآنها بر اثر حوادث  شد،ی کولبران انجام م   ه یعل  یاسالمی مهور ج  یسو

ما   ١٣٩٨نان جان باختند. در سال  یابدست آوردن لقمه   یبرااز ارتفاع و گرفتار آمدن در برف و سرما 

 ن یتکان داد و در ا یرا در سطح جهان داریب  یهاکه وجدان  می کودک کولبر بود  نی مرگ چند  یشاهد تراژد 

 ی نظام فاسد اسالم یبرا ی بزرگ  یبه رسوائ  یسال فرهاد و آزاد خسرو ١٨ ریحادثه مرگ دو برادر ز انیم

 شد. لید تب رانیحاکم بر ا 

 

  ی کولبر  هآور بو ورزشکاران مدال  کردهل یآوردن جوانان تحص   یرو   نی چندو برادر و هم  نیمتاسفانه مرگ ا 

و خصوصاً مردم کردستان با    رانیکه مردم ا  گرید  یها حوادث و بحران  هیدر سا ،یبضاعتی ر و ب بخاطر فق

 سپرده شد.  یبه فراموش  عی سر  یلیهستند خ ریآن درگ

و   یزندگ یهایدهنده اخبار مربوط به دشوارگذشته انعکاس یهاهمانند سال  وز ی کولبرن ١٣٩٨سال  یط

و بشردوست   خواهیآزاد   ی ها کولبران مصدوم و جلب توجه انسان   ت یدهنده موقعجانباختن کولبران، انعکاس 

دهنده رفتار  و انعکاس   یجانباختن آزاد و فرهاد خسرو  ی لحظه تراژد به دهنده لحظه از آنها، انعکاس   ت یبه حما

 ق یاز طر ن ی چنبر در کردستان بود. ما هم آوران کول نسبت به مدال یاسالمی جمهور زیآمض یگرانه و تبع ستم 

به منظور انعکاس    ایمد   ال یو سوش  یاجتماع   یهاشبکه   ،یو محل  یالمللن ی ب   یخبر  ی ها ارتباط و گفتگو با رسانه 

 .  مینکرد  غی در یتالش  جی و از ه  میبکار گرفت می توان داشت رکولبران، هر آنچه را که د  ت یموقع

  ت یجلب حما یبرا زین یاکولبران، تالش گسترده  یکار و زندگ  طیشرادر کنار انعکاس  وزی در کولبر ن ما

در   یاعتراض ی هاجهت به راه افتادن حرکت  یالمللن ی و ب یاو منطقه  یدر سطح داخل یاقشار اجتماع ریسا

 . میاز کولبران کرد  ت یحما

گذشته آمار مربوط به  یهاامسال هم همانند سال  غ،یدری ب  یهااقدامات و تالش  نی در کنار تمام ا وزی ن کولبر

آن   ی جهت اطالع افکار عموم نکیکرده است که ا و یو آرش  ی آورکولبران را جمع  ت یجانباختن و مصدوم

 . دهد ی و عالقمندان به سرنوشت کولبران قرار م ری شما مردم عز اریرا در اخت
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کولبران باشد.  یبرا نیگزیشغل جا جاد یردستان و ادر ک یدادن به  کولبر انیسال پا نده،یسال آ می دواریام

در  یمهم و اساس یبعنوان گام رانینظام حاکم بر ا  نی به عمر ننگ کهن یمهم ممکن نخواهد شد مگر ا نیا

 داده شود.  انیکشور پا  نیکارگران و زحمتکشان در ا ییرها یراستا

بحران کرونا به   جهیو در نت زیانگغم  یروزها  نیو کردستان در ا رانیکالم آخر، هر چند مردم ا بعنوان

 دنیاما جا دارد که فرارس  م،یدانی م   میو سه   کیغم بزرگ شر  نیاند، ما خود را در انشسته   زانشانیسوگ عز 

 .  می کنی آرزو م تانیرا برا یسرشار از شاد  یگفته و سال کیتبر زانیسال نو و بهار را به همه شما عز

   وزیکولبر ن  رهید م ات یه

 ١٣٩٨اسفند سال  ٢٩

 

و  یکولبر و کاسبکار در مناطق مرز ٢۴١جمعاً  ١٣٩٨در سال  وزیبا استناد به آمار ثبت شده در کولبر ن

  ی راندازیچون ت هم  یکردستان و کرمانشاه بر اثر عوامل ،یغرب جانی آذربا یهااستان  یاجاده نیب  یرها یمس

موارد  ریو ارتفاع و سا کوه سقوط از  ن،یم  یرفتن رو  ،یبهمن و سرمازدگ م،یرژ  ی نظام یروها ین می مستق

 اند.شده یکشته و زخم 

 اند.شده  یزخم( ٧٢,٢کولبر معادل )% ۱٧۴( کشتە و ٢٧,۸کولبر معادل )%  ۶٧تعدا جمعاً  نیا از   

 :باشدی صورت م نیشدگان بە اکشتە  تی وضع   

ً که کشته شده یکولبر ۶۷مجموع  از  اند جمعا

 م،ی رژ ینظام  یروها ین  می مستق یراندازینفر بر اثر ت  ۵٣

 نفر بر اثر سقوط از ارتفاع، ٢

 و   ینفر بر اثر گرفتار شدن در برف و سرمازدگ ٨

 اند.کشته شده یکولبر ریدر مس یاجاده نی نفر بر اثر حوادث ب ۴

 

 صورت است:  نیشدگان بە ا یزخم تی وضع   

 اند جمعاً شده یکه زخم یکولبر ١۷۴مجموع  از

 م ی رژ ینظام  یروها ین  می مستق  یراندازینفر بر اثر ت  ١۵١

 و کوالک  ینفر بر اثر سرمازدگ ٣

 نفر بر اثر سقوط از کوه و ارتفاع    ١١



 

 

 

3 

 و عراق   رانیبجامانده از جنگ ا ی هان ی نفر براثر انفجار م ۶

 است. شده یزخم  یکولبر  نیدر ح یاجاده  نی بر اثر حوادث ب زینفر ن  ٣ 

 

 : باشدی صورت م نیها بە ااستان کیبا تفک ۱۳۹۸ آمار کولبران کشتە و زخمی شدە در سال   

 .اند شده یکشته و زخم  (۶۵,۵۶معادل )%  کولبر ١۵٨جمعاً  یغرب جانیآذربا  استان

 .اند شده یکشته و زخم  (٢٣,٦٥معادل )%  کولبر ۵۷کردستان جمعاً  استان

  .اند شده  یکشته و زخم ( ٩,٩۵معادل )%  کولبر ٢٤کرمانشاه جمعاً  استان

 .اند شده  یکشته و زخم ( ۰,٨معادل )%  کاسبکار ٢ها جمعاً استان  ریسا

 

 : باشدی شرح م نیسال بە ا یهاماه  کیاند با تفکشده یکشتە و زخم ۱۳۹۸کە در سال  یکولبران  آمار   

 .اند شده یکشته و زخم (۶,٢٢معادل )%  کولبر ١۵ماه جمعاً  نیفرورد 

 .اند شده یکشته و زخم (٩,١معادل )%  رکولب ٢٢ماه جمعاً  بهشت یارد 

 .اند شده یکشته و زخم (۷,۴۶معادل )%  کولبر ١٨ماه جمعاً  خرداد 

 .اند شده یکشته و زخم  (١٢معادل )%  کولبر ٢٩جمعاً  رماهیت

 .اند شده یکشته و زخم (٨,۷١معادل )%  کولبر ٢١جمعاً  مردادماه

 .اند شده یکشته و زخم (۷,٨٨معادل )%  کولبر  ١٩جمعاً  ورماهیشهر

 .اند شده یکشته و زخم  (٩,۵۴معادل )%  کولبر ٢٣جمعاً  مهرماه

 .اند شده یکشته و زخم  (٨,٢٩معادل )%  کولبر ٢۰جمعاً  ماهآبان 

 .اند شده یکشته و زخم  (۷,٨٨معادل )%  کولبر ١٩جمعاً  آذرماه

 .اند شده یکشته و زخم  (٨,٢٩معادل )%  کولبر ٢۰جمعاً  ماهید 

 .اند شده یکشته و زخم (١١,٢معادل )%  کولبر ٢۷جمعاً  ماهبهمن 

  .اند شده  یکشته و زخم (٣,٣١معادل )% جمعاً کولبر  اسفندماه
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آمار زخمی شدەگان
١٧٤

آمار کشتە شدەگان
٦٧

١٣٩٨با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبر نیوز در سال 
کولبر و کاسبکار کشتە و زخمی شدەاند٢٤١جمعا 

آمار زخمی شدەگان آمار کشتە شدەگان
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٢
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١٠
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٥٠

٦٠

ی شلیک مستقیم نیروها
نظامی

عبر اثر سقوط از ارتفا بر اثر بهمن و 
سرمازدەگی

بر اثر انفجار مین سایر موارد

١٣٩٨با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبر نیوز در سال 
کولبر و کاسبکار کشتە شدەاند٦٧جمعا 
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٢٠
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٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

١٦٠

ی شلیک مستقیم نیروها
نظامی

عبر اثر سقوط از ارتفا بر اثر بهمن و 
سرمازدەگی

بر اثر انفجار مین سایر موارد

جمعا ١٣٩٨با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبر نیوز در سال 
کولبر و کاسبکار زخمی شدەاند١٧٤
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١٨٠

کردستان آذربایجان غربی کرمانشاە سایر استانها

جمعا ١٣٩٨با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبرنیوز در سال 
می کولبر و کاسبکار دراستانهای مختلف کشتە و زخ٢٤١

شدەاند کە  آمار در استانها بە صورت زیر می باشد
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٣٥

١٣٩٨با استناد بە آمار ثبت شدە در کولبرنیوز در سال 
می کولبر و کاسبکار در نقاط مختلف کشتە و زخ٢٤١جمعا 

شدەاند کە آمار بر اساس ماههای 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 
شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانات/    ١١/٠١/١٣٩٨  ١ ابراهیم خشنودی  پاوە 

شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/    ١١/٠١/١٣٩٨  ٢ رئوف سلیمانی سردشت  

 ٣ کریم راستی مریوان ١٢/٠١/١٣٩٨  مریوان/ انفجار مین 

١٥/٠١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیبانە/   ٤ محمد بانە 

٢١/٠١/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیخوی/    ٥ بهروز چتوزادە  خوی  

٢٢/٠١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی چالدران/   ٦ مجید جلیل پور  چالدران 

٢٣/٠١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیبانە/   ٧ غریب تاجی  بانە 

٢٤/٠١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/   ٨ امید خانی نقدە 

٢٥/٠١/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی خوی/   ٩ بهمن روشنی خوی  

٢٧/٠١/١٣٩٨ پیرانشهر/ سرمازدەگی    ١٠ یوسف جسوری نالوس  پیرانشهر 

٢٧/٠١/١٣٩٨ پیرانشهر/ سرمازدەگی    ١١ حسین شمع زادە  پیرانشهر 

٢٧/٠١/١٣٩٨ پیرانشهر/ سرمازدەگی    ١٢ سیروان پشنگ  سردشت  

٢٩/٠١/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیبیجار/    ١٣ افشین لطفی  سقز 
٣٠/٠١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیارومیە/   ١٤ شمس الدین حاجی زادە  ارومیە  

٣١/٠١/١٣٩٨  بانە/ سقوط از ارتفاع  ١٥ فردین احمدی  بانە 

٠٢/٠٢/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/    ١٦ طاهر درانگ  سردشت  

٠٦/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/   ١٧ حامد اصالن  سردشت  

١٠/٠٢/١٣٩٨ بانە/ دفن شدن زیر برف     ١٨ عباس قادرزادە  سقز 

١١/٠٢/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/    ١٩ پور نعمت سعادت  اشنویە  

١١/٠٢/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/    ٢٠ رئوف خالدنژاد  اشنویە  

١٤/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسلماس/   ٢١ رزگین محمدی  سلماس  

١٤/٠٢/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیاورامانات/    ٢٢ صادق عزیزی  جوانرود  

١٤/٠٢/١٣٩٨  نظامی شلیک مستقیم نیروهای اورامانات/   ٢٣ یحیی عزیزی  جوانرود  

١٤/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانات/   ٢٤ نوزاد جوانرود  

١٤/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانات/   ٢٥ محمد   بانە 

١٩/٠٢/١٣٩٨ اورامانات/ سقوط از صخرە    ٢٦ هادی موسی زادە  جوانرود  

٢٠/٠٢/١٣٩٨ مستقیم نیروهای نظامیشلیک پیرانشهر/    ٢٧ اسعد بورکە  پیرانشهر 

٢١/٠٢/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیسقز/    ٢٨ امین زادەکیوان  سقز 

٢١/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسقز/   ٢٩ عطا رسول زادە  سقز 
٢٢/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی ت/ ش سرد  ٣٠ رحیمیمحی الدین  سردشت  

٢٤/٠٢/١٣٩٨ اشنویە/ غرق شدن در رودخانە    ٣١ آرام زردە  اشنویە  

٢٦/٠٢/١٣٩٨ سقز/ تصادف در حین تعقیب و گریز   ٣٢ حسام محبی سقز 

٢٨/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  چالدران/  ٣٣ حمید حسین نژاد  چالدران 

٢٩/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/   ٣٤ ناصر حسینی پور  پیرانشهر 

٢٩/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/   ٣٥ محسن حسینی پور  پیرانشهر 

٢٩/٠٢/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیبانە/    ٣٦ محمدرسول  عزیزی  بانە 

٢٩/٠٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی چالدران/   ٣٧ نژاد حمید حسین  چالدران 

٠٢/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/   ٣٨ محمدصادق قادری  اشنویە  

٠٢/٠٣/١٣٩٨   شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/   ٣٩ نجم الدین اسپناک  اشنویە  

٠٢/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/   ٤٠ عبدالقادر جسوری  اشنویە  

٠٣/٠٣/١٣٩٨  نیروهای نظامی شلیک مستقیم پیرانشهر/   ٤١ ابوبکر محمدی  پیرانشهر 

٠٦/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی مریوان/  ٤٢ ناصر اولیان  مریوان 

٠٧/٠٣/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/    ٤٣ خالد سلیمی  سردشت  

٠٧/٠٣/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/    ٤٤ باردل ئاکام   مهاباد 

٠٧/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/   ٤٥ خالد رایگان   پیرانشهر 
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 ردیف  نام و نام خانوادگی  محل تولد  تاریخ  محل و علت کشتە شدن  محل و علت زخمی شدن 
٠٧/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/   ٤٦ صنعان خرم پناە   پیرانشهر  

٠٧/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/   ٤٧ ناصر منیجەای  پیرانشهر 

٠٧/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/   ٤٨ چیا فتحی  پیرانشهر 

٠٨/٠٣/١٣٩٨    شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/   ٤٩ سامان  سلیمی  مهاباد 

٠٨/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیارومیە/   ٥٠ سینا  مام حمیدی  ارومیە  

١٦/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/   ٥١ سیروان عزیززاده  مهاباد 

١٧/٠٣/١٣٩٨  سردشت/  بر اپر انفجار مین  ٥٢ دانیال  عزیزی  ربط 

١٩/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/   ٥٣ احمد حاج علی  سردشت  

١٩/٠٣/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/   ٥٤ امید محمدپور  پیرانشهر 

٢٣/٠٣/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیبانە/    ٥٥ محمد حسین زادە  بانە 

٠٣/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیبانە/   ٥٦ عمر محمدی  بانە 

٠٤/٠٤/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیبانە/    ٥٧ پور هیمن صالح بانە 

٠٦/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانت/   ٥٨ علی حسنی  مریوان 

٠٩/٠٤/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/    ٥٩ یونس آلتون  پیرانشهر 

٠٩/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانات/   ٦٠ سردار گویلەای  مریوان 

٠٩/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/   ٦١ رزگار رسولی  سردشت  
١٠/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/   ٦٢ محمد آوازە   سردشت  

١٣/٠٤/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیاورامانات/    ٦٣ گوران عزیززادە  نوسود  

١٣/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانات/   ٦٤ اسیر شاەپسندی  نوسود  

١٣/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/  ٦٥ سهراب خضری  پیرانشهر 

١٥/٠٤/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/    ٦٦ صور گرژە من  سردشت  

١٧/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/   ٦٧ غریب علیزادە  پیرانشهر 

١٧/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/   ٦٨ سامان سور  مهاباد 

٢١/٠٤/١٣٩٨ گریز  وسقز/ بر اثر تعقیب     ٦٩ حسن رسول زادە  سقز 

٢١/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیخوی/    ٧٠ کریم فارسی  خوی  

٢٤/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/   ٧١ ناصح شریفی نقدە 

٢٤/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/   ٧٢ مجید قادری  سردشت  

٢٤/٠٤/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/    ٧٣ محمد ابراهیم زادە  سردشت  

٢٤/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/  ٧٤ محمد بانە 

٢٤/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/   ٧٥ مصطفی  محمدپور  سردشت  

٢٤/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/   ٧٦ جمال ابوبکر  سردشت  

٢٦/٠٤/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیاهواز/   ٧٧ میالد فتحی  کامیاران   

٢٩/٠٤/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیچالدران/   ٨٧ علی چالدران   

٢٩/٠٤/١٣٩٨ نظامیشلیک مستقیم نیروهای چالدران/   ٩٧ میالد حسین زادە  چالدران   
٢٩/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی چالدران/   ٨٠ محمود میرزایی  چالدران 
٢٩/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی چالدران/   ٨١ آزاد یاستار  چالدران 

٢٩/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی چالدران/   ٨٢ هولی محمد علم  چالدران 

٢٩/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی چالدران/   ٨٣ حسن عجمی  چالدران 

٢٩/٠٤/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی چالدران/  ٤٨ امید علم هولی  چالدران   

٠١/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانات/  ٥٨ هادی حیدری  جوانرود    

٠٥/٠٥/١٣٩٨  نظامیشلیک مستقیم نیروهای اشنویە/  ٦٨ نصیر معروفی  اشنویە    

٠٨/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/  ٧٨ محمد چوکلی  پیرانشهر   

٠٨/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/  ٨٨ محمد حسن زادە  پیرانشهر   

٠٨/٠٥/١٣٩٨  اورامانات/ سقوط از کوە  ٩٨ علی بهرامی پاوە   

١٣/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/   ٩٠ رشید  خندانی پیرانشهر 
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 ردیف  نام و نام خانوادگی  محل تولد  تاریخ  محل و علت کشتە شدن  محل و علت زخمی شدن 

 ٩١ خلیل قادری  پیرانشهر ١٣/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/ 

 ٩٢ فاخر عبداللهی پیرانشهر ١٦/٠٥/١٣٩٨ نیروهای نظامیشلیک مستقیم پیرانشهر/  

 ٩٣ شهاب   سردشت  ١٦/٠٥/١٣٩٨  سردشت/ سقوط از کوە 

 ٩٤ شاکر کوالنی  دشت رس ١٦/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/ 

 ٩٥ اسماعیل ساوجی نژاد  مریوان ١٧/٠٥/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیمریوان/  

 ٩٦ یونس پیروتی سردشت  ١٨/٠٥/١٣٩٨    شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/ 

 ٩٧ ناجی ابوبکری  سردشت  ١٨/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/ 

 ٩٨ رضا ابراهیمی خوی  ١٩/٠٥/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیخوی/  
 ٩٩ منفردی مهدی  نودشە  ١٩/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانات/ 

 ١٠٠ سعید حسن پور  اشنویە  ٢٠/٠٥/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/  

 ١٠١ رسول چیالن   ماکو ٢٠/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیماکو/  

 ١٠٢ صابر باپیری سردشت  ٢٣/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/ 

 ١٠٣ محمد حمیزادە  سلماس  ٢٩/٠٥/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/  

 ١٠٤ صادق اورازی  ارومیە  ٣٠/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیارومیە/ 

 ١٠٥ ناصر نوری  اشنویە  ٣٠/٠٥/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیاشنویە/ 

 ١٠٦ عبدالسالم  امینی بانە ٠٣/٠٦/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیبانە/  

 ١٠٧ عادل امویی بارش  خوی  ٠٣/٠٦/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیخوی/  

 ١٠٨ شاهو معروفی  مهاباد ٠٦/٠٦/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیمهاباد/ 

 ١٠٩ کاروان معروفی  مهاباد ٠٦/٠٦/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیمهاباد/ 

 ١١٠ یوسف مصطفی پور  سردشت  ١٦/٠٦/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/ 

 ١١١ رحمت نادریان مریوان ١٦/٠٦/١٣٩٨  مریوان/تصادف با ماشین ر حین کولبری 

 ١١٢ محمد احمدیان  پیرانشهر ١٦/٠٦/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/ 

 ١١٣ آزاد نعمتی سردشت  ١٨/٠٦/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/
 ١١٤ محمد هادی زادە  خوی  ٢٢/٠٦/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیارومیە/ 

 ١١٥ ادریس ویسی  پیرانشهر ٢٣/٠٦/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیپیرانشهر/  

 ١١٦ کیهان اکرم سقز ٢٤/٠٦/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامیسقز/ 

 ١١٧ محی الدین مام خدری  سردشت  ٢٥/٠٦/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/ 

 ١١٨ خالص حمیدزادە  ماکو ٢٩/٠٦/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیماکو/  

 ١١٩ خدر بیلوکە  سردشت  ٣٠/٠٦/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١٢٠ مجید خالد زادە  پیرانشهر ٣٠/٠٦/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ١٢١ ریبوار عمرزادە  اشنویە  ٣١/٠٦/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  اشنویە/ 

 ١٢٢ رسول گوران اشنویە  ٣١/٠٦/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  اشنویە/

 ١٢٣ شفیع حمیدی  ارومیە  ٣١/٠٦/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ارومیە/

 ١٢٤ عادل یعقوبی سنندج ٣١/٠٦/١٣٩٨  اورامانات/ بر اثر انفجار مین

 ١٢٥ کاوە پیرانشهر ٠٧/٠٧/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١٢٦ قادر محمدزادە  سردشت  ٠٩/٠٧/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١٢٧ عزیز رئیسی ارومیە  ١٠/٠٧/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  اشنویە/ 

 ١٢٨ وحید عیسی پور  سلماس  ١٠/٠٧/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سلماس/ 

 ١٢٩ پیمان یوسفی سردشت  ١٢/٠٧/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/ 

 ١٣٠ محمد خالدی  پاوە ١٢/٠٧/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پاوە/

 ١٣١ قربانی نژاد آزاد  سردشت  ١٦/٠٧/١٣٩٨ یشلیک مستقیم نیروهای نظامسردشت/ 

 ١٣٢ محسن بکر عزیز  سردشت  ١٦/٠٧/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١٣٣ یوسف سلیمان زادە  پیرانشهر ١٦/٠٧/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ١٣٤ حمید مجیدی  نقدە ١٦/٠٧/١٣٩٨  پیرانشهر/ سقوط از ارتفاع 

 ساالر پژوهی  پاوە ١٧/٠٧/١٣٩٨  اورامانات/ بر اثر انفجار مین
 

١٣٥ 
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 ١٣٦ حاتم رضایی  مریوان ١٧/٠٧/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانات/ 

 ١٣٧ عبدالرحمان مرادی  پیرانشهر ٢١/٠٧/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/ 

 ١٣٨ صادق مرادی  پیرانشهر ٢١/٠٧/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/ 

 ١٣٩ دیاکو شریفی  پاوە ٢١/٠٧/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی اورامانات/ 

 ١٤٠ سمکو خلیلی  سلماس  ٢٢/٠٧/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سلماس/ 

 ١٤١ محمد فرزند خدر  پیرانشهر ٢٤/٠٧/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ١٤٢ اسکندر حمزەزادە  سردشت  ٢٦/٠٧/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١٤٣ خالد پیرانشهر ٢٧/٠٧/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ١٤٤ بهمن مهاباد ٢٧/٠٧/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ١٤٥ ماهر طاقی  ارومیە  ٢٩/٠٧/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  ارومیە/

 ١٤٦ ستار رحیم نژاد  اورامانات  ٢٩/٠٧/١٣٩٨  اورامانات/ سقوط از ارتفاع

 ١٤٧ زادە لقمان رشید  سردشت  ٢٩/٠٧/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/ 

 ١٤٨ نامدار صالح زادە  جوانرود  ٠١/٠٨/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی جوانرود/ 

 ١٤٩ جواد رستم نژاد  نوسود  ٠٢/٠٨/١٣٩٨ اورامانات/ سقوط از ارتفاع 

اورامانات/ضرب و شتم از طرف  
 نیروهای نظامی رژیم

 ١٥٠ محمد مرادی  نوسود  ٠٤/٠٨/١٣٩٨ 

 ١٥١ امیر امیرزادە بانە ٠٥/٠٨/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ١٥٢ محمد مصری  پاوە ٠٥/٠٨/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پاوە/

 ١٥٣ عثمان ترخان آباد مریوان ٠٦/٠٨/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی مریوان/

 ١٥٤ یادگار مریوانی مریوان ٠٦/٠٨/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی مریوان/

 ١٥٥ درویش صاحبی  مریوان ٠٦/٠٨/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی مریوان/

 ١٥٦ اشکان فتاحی  پاوە ١٤/٠٨/١٣٩٨  اورامانات/ بر اثر انفجار مین

 ١٥٧ سیامند محمد عبدللا  سردشت  ١٨/٠٨/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١٥٨ سیروان حسین عبدللا سردشت  ١٨/٠٨/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١٥٩ حسن حیدری  خوی  ١٩/٠٨/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی خوی/

 ١٦٠ صادق سعیدی  سردشت  ١٩/٠٨/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١٦١ سعید حسنوی  سردشت  ١٩/٠٨/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١٦٢ افشار  مریوان ٢٠/٠٨/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی مریوان/

 ١٦٣ سیروان سعادت نیا پیرانشهر ٢٠/٠٨/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ١٦٤ سلیمان آبتین پیرانشهر ٢٠/٠٨/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ١٦٥ طاهر حسینی   بانە ٢١/٠٨/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/ 

 ١٦٦ کامران بیانک پیرانشهر ٢٣/٠٨/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی پیرانشهر/ 

 ١٦٧ وهاب حسن زادە  چالدران ٢٨/٠٨/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  چالدران/ 

 ١٦٨ اسماعیل قادرنیا  مهاباد ٠٤/٠٩/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  اشنویە/ 

 ١٦٩ ناصر مرادپور  سلماس  ٠٤/٠٩/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  اشنویە/ 

 ١٧٠ ناصح آذرپور  سقز ٠٥/٠٩/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی سقز/ 

 ١٧١ هاشم احمدی  مریوان ٠٥/٠٩/١٣٩٨ مریوان/ ایست قلبی در حین کولبری 

 ١٧٢ حسن صالح پور  سردشت  ٠٥/٠٩/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١٧٣ طاها رشید زادە  پیرانشهر ٠٥/٠٩/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ١٧٤ یعقوب رضایی مریوان ٠٥/٠٩/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی مریوان/

 ١٧٥ مهدی یوسفی  مریوان ١١/٠٩/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی مریوان/ 

 ١٧٦ جالل خالدی  مهاباد ١٢/٠٩/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ١٧٧ یادگار اسماعیلی بانە ١٩/٠٩/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ١٧٨ عثمان رستم زادە  پاوە ١٩/٠٩/١٣٩٨  اورامانات/ بر اثر انفجار مین

 عزیز معروفی  اشنویە  ٢٣/٠٩/١٣٨٩ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  اشنویە/ 
 

١٧٩ 
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 ردیف  نام و نام خانوادگی  تولد محل  تاریخ  محل و علت کشتە شدن  محل و علت زخمی شدن 

 ١٨٠ هادی حسنی سردشت  ٢٤/٠٩/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/ 

 ١٨١ آزاد خسروی  مریوان ٢٦/٠٩/١٣٩٨ بر اثر سرمازدگی  مریوان/ 

 ١٨٢ فرهاد خسروی  مریوان ٢٦/٠٩/١٣٩٨ مریوان/ بر اثر سرمازدگی  

 ١٨٣ حسین کرمی  سنندج ٢٦/٠٩/١٣٩٨  مریوان/ بر اثر سرمازدگی 

 ١٨٤ هدایت محمودی  سردشت  ٢٧/٠٩/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سردشت/ 

 ١٨٥ علی صابری  پیرانشهر ٢٧/٠٩/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ١٨٦ رحیم عباسی  سردشت  ٢٩/٠٩/١٣٩٨  سردشت/ بر اثر سقوط از ارتفاع 

 ١٨٧ حمید عابد خوی  ٠١/١٠/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی خوی/

 ١٨٨ هیوا صدیق زدادە  سردشت  ٠١/١٠/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ١٨٩ سعدللا محمودی  بانە ٠٣/١٠/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ١٩٠ صالح درزیانی مریوان ٠٣/١٠/١٣٩٨  اورامانات/ بر اثر سقوط از ارتفاع 

 ١٩١ عزیز عزیزی  بانە ٠٣/١٠/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/

 ١٩٢ شهرام حیدری حیدارنلو  چالدران ٠٣/١٠/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  چالدران/

 ١٩٣ سعدی صفایی دیواندرە ٠٦/١٠/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  اندیمشک/ 

 ١٩٤ محمد رشیدزادە  سردشت  ٠٦/١٠/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/ 

 ١٩٥ بهنام علیزادە ارومیە  ١٥/١٠/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  قطور/

 ١٩٦ علی یوسفی  ارومیە  ١٥/١٠/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  قطور/

 ١٩٧ بینواخدر  سردشت  ١٦/١٠/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامیسردشت/ 

 ١٩٨ مجید مظلومی  چالدران ١٩/١٠/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  چالدران/

 ١٩٩ شوان عبداللهی  سردشت  ١٩/١٠/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ٢٠٠ محمد مراز  چالدران ١٩/١٠/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  چالدران/

 ٢٠١ امید حیدری  پیرانشهر ٢٠/١٠/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ٢٠٢ علی نادری  کرمانشاە ٢٤/١٠/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی کامیاران/ 

 ٢٠٣ جمال بالکی  مریوان ٢٦/١٠/١٣٩٨  اورامانات/ سقوط از ارتفاع

شلیک مستقیم نیروهای  قصرشیرین/ 

 نظامی
 ٢٠٤ مظهر سید رستمی  جوانرود  ٣٠/١٠/١٣٩٨ 

 ٢٠٥ محمد خدر حسین پیرانشهر ٣٠/١٠/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ٢٠٦ محمد رحمان سلیمان پیرانشهر ٣٠/١٠/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ٢٠٧ ساالر رحمانی سلماس  ٠٤/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سلماس/ 

 ٢٠٨ محی الدین عزیزی  سردشت  ٠٤/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ٢٠٩ اسعد پیری  پیرانشهر ٠٦/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ٢١٠ حسین هادی زادە  ارومیە  ٠٦/١١/١٣٩٨  ترکیە شلیک مستقیم نیروهای   قطور/

 ٢١١ علی هادی زادە  ارومیە  ٠٦/١١/١٣٩٨  ی ترکیە شلیک مستقیم نیروهاقطور/ 

 ٢١٢ ولی  گوندک مال اشنویە  ١٠/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  اشنویە/

 ٢١٣ عثمان وزیری پیرانشهر ١٠/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ٢١٤ عثمان فتوحی  سقز ١٢/١١/١٣٩٨ بانە/ بر اثر سرمازدگی و بهمن 

 ٢١٥ محمد ایزدی  پیرانشهر ١٢/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ٢١٦ فرید بانە ١٧/١١/١٣٩٨  بانە/ سقوط از ارتفاع

اورامانات/ضرب و شتم توسط نیروهای  
 نظامی

 ٢١٧ پیمان عبدی مریوان ٢٠/١١/١٣٩٨ 

 ٢١٨ احمدزادە نبی  پیرانشهر ٢٠/١١/١٣٩٨  پیرانشهر/ بر اثر سرمازدگی  

 ٢١٩ محمد فقی زادە  پیرانشهر ٢٠/١١/١٣٩٨  پیرانشهر/ بر اثر سرمازدگی 

 ٢٢٠ احمد صحرایی  پاوە ٢٧/١١/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامینوسود/  

 ٢٢١ شاهد اداک  مریوان ٢٧/١١/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/ 

 ٢٢٢ جبار محمدی  مریوان ٢٧/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ١٢٣ زاهد نوری  مریوان ٢٧/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ٢٢٤ جالل نوری   مریوان ٢٧/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/
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 ردیف  نام خانوادگی  نام و محل تولد  تاریخ  محل و علت کشتە شدن  محل و علت زخمی شدن 

 ٢٢٥ شادمان صیدی  جوانرود  ٢٧/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ٢٢٦ عظیم امین زادە  نوسود  ٢٧/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ٢٢٧ رسول هوشی  جوانرود  ٢٧/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ٢٢٨ طاها سلیمانی مریوان ٢٧/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  نوسود/

 ٢٢٩ کامران توانا صاحبی  مریوان ٢٧/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی مریوان/

 ٢٣٠ ارکان عباسی ماکو ٢٧/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی ماکو/

 ٢٣١ حسین حقانی  پیرانشهر ٢٧/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ٢٣٢ کامران قادری  مریوان ٢٧/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی مریوان/

 ٢٣٣ عبدالواحد کریم پور  سردشت  ٢٧/١١/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ٢٣٤ ولی خلیفە  پیرانشهر ٠١/١٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ٢٣٥ سیوان صیفی  مریوان ٠٣/١٢/١٣٩٨  اورامانات/ سقوط از کوە و ارتفاع 

 ٢٣٦ ذکریا معطر  مریوان ٠٤/١٢/١٣٩٨  اورامانات/ سقوط از ارتفاع

 ٢٣٧ علی مامل  ارومیە  ١٠/١٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی سلماس/ 

 ٢٣٨ مولود  بی شیر  پیرانشهر ١٩/١٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی  پیرانشهر/

 ٢٣٩ محمد قادری  سردشت  ٢٦/١٢/١٣٩٨  شلیک مستقیم نیروهای نظامی   سردشت/

 ٢٤٠ سیروان شریفی  بانە ٢٧/١٢/١٣٩٨ شلیک مستقیم نیروهای نظامی  بانە/ 

 ٢٤١ آزاد عمری  خوی  ٢٨/١٢/١٣٩٨ خوی/ بر اثر سرمازدگی  

 

 

 


