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هاوواڵتی لە کوردستان بە هۆی تەقینەوەی مین لە  ٥٥قوربانی بوونی 

 + لیستی ناوەکان ٢٧١٨ساڵی 
 

 
ی ئاوریل )ڕۆژی جیهانیی ٤ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو بە بۆنەی هەنگاو: 

وریاکردنەوە و هۆشداری لە مەڕ مەترسییەکانی مین( ڕاپۆرتێکی ئاماری لە سەر 
 قوربانیانی مین لە کوردستان باڵو دەکاتەوە.

 
بە پشت بەستن بە ئاماری تۆمار کراو لە ناوەندی ئاماری ڕێکخراوی مافی مرۆڤی 

هاوواڵتی لە  ٥٥، النیکەم ی هەتاوی(١٣٩٧ی کوردیدا )٢٧١٨هەنگاو، لە ساڵی 
 سنوورەکانی کوردستان بە هۆی تەقینەوەی مین بوونەتە قوربانی.

 
دیکە بریندار بوون  ٤٠کەسیان گیانی لەدەست داوە و  ١٥کەسە  ٥٥لە کۆی ئەو 

کەس لە کوژراوەکان و یەکێک لە  ٢ یان بەشێک لە جەستەیان لەدەست داوە.

 بریندارەکان کورد نەبوون.
 

کەسیان منداڵ بوون کە یەکێک لە  ٣ژن و  قوربانییەکانکەس لە  ٣هەروەها 
 منداڵەکان گیانی لەدەست داوە.

 
 

 ەوەی قوربانیەکان بە پێی پارێزگاجیاکردن
 

لەماوەی ساڵی ڕابردوو زۆرترین قوربانیانی مین لە سنوورەکانی پارێزگای سنە تۆمار 
 کەسیان گیانی لەدەست داوە. ٧ بووە وکەس  ٢٤کراون کە ژمارەیان دەگاتە 

 

 
 ٪ی کۆی قوربانییەکان.٤٤بریندار( کە دەکاتە  ١٧کوژراو و  ٧)قوربانی کە  ٢٤ سنە:-
 
 ٪ی کۆی قوربانییەکان.٣١بریندار( کە دەکاتە  ١٣کوژراو و  ٤)قوربانی  ١٧ ئیالم:-
 

 ٪ی کۆی قوربانییەکان.١٨بریندار( کە دەکاتە  ٧کوژراو و  ٣)قوربانی  ١٠ :کرماشان

 
 ٪ی کۆی قوربانییەکان.٧بریندار( کە دەکاتە  ٤قوربانی ) ٤ :ئورمیە

 

mailto:Hengaw.maf@mail.com
http://www.hengaw.net/
https://www.facebook.com/Hengaw.fa/


 ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو
ی کوردی٢٧١٨خاکەلێوەی    

ی هەتاوی(١٣٩٧( )٢٧١٨ ڕاپۆرتی ئاماری هەنگاو لە سەر قوربانیانی مین لە کوردستان )ساڵی  
 

 
 
           Hengaw.maf@mail.com               WWW.hengaw.net         https://www.facebook.com/Hengaw.fa/ 
 
 
 
 

2 

 
 
 

 توێژی کۆمەاڵیەتیجیاکردنەوەی قوربانیەکان بە پێی 

 
کرێکاران بوون  ی کوردی٢٧١٨زۆرترین قوربانیانی مین لە کوردستان لەماوەی ساڵی 

 لەو ماوەیەدا بوونەتە قوربانی.  کۆڵبەر، شوان و کرێکار ٣١لەو ماوەیەدا کە 
 

نیزامی کە سەرباز و فەرمانبەری ئیدارەی مین  ١١هاوواڵتی مەدەنی و  ١٣هەروەها 
لەماوەی ساڵی ڕابردوودا بە هۆی تەقینەوەی مینەوە بوونەتە  هەڵگرتنەوە بوون

 قوربانی.
 

 ٪ کۆی قوربانییەکان.٥٦بریندار( کە دەکاتە  ٢٦کوژراو و  ٥حاڵەت )  ٣١ کرێکار:
 ٪ کۆی قوربانییەکان.٢٠بریندار( کە دەکاتە  ٨کوژراو و  ٣حاڵەت ) ١١ سەربازی:
 ٪ کۆی قوربانییەکان.٢٤بریندار( کە دەکاتە  ٦کوژراو و  ٧حاڵەت ) ١٣ هاوواڵتی:
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 هەر هاوواڵتیەکی کورد دوو مینی بەر ئەکەوێت
 

ئاماری مینە چێندراوەکانی لە پێنج پارێزگای رۆژئاوایی ئێران )سنە/ ئورمیە/ 
میلیون مین دەکەن  ٢٠تا  ١٦کرماشان/ ئیالم/ خوزستان( باس لە هەبوونی زیاتر لە 

ەری چوار میلیون و دووسەد هەزار هێکتاردا، چێندراون، زۆترین مینیش لە کە لە ڕووب

سنووری چوار پارێزگای کوردستان چێندراوە کە هەر هاوواڵتیەک دوو مینی 
 بەرئەکەوێت.

 
سەرەڕای ئەو مینانە، سەرچاوەکانی هەنگاو پشتڕاستی دەکەنەوە کە حکومەتی 

ڕووبەرووبونەوە لەگەڵ حیزبە ئێران لە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوو بە بیانووی 

کوردستانیەکانی دژبەری ئێران مینی نوێی لە سنورەکانی کوردستان چاندووە و 
هۆکاری ئەوەیکە ئاماری قوربانیانی مین لە پارێزگای سنە بەرز بووەتەوە ، بۆ ئەوە 

 دەگەڕێنەوە.
قەدەغە کردنی ئێران تا ئێستا کۆنوانسیۆنی )ئۆتاوا( کە کە پەیوەندی هەیە بە 

 بەکارهێنانی مین، واژۆ نەکردووە.
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چینی  ڕێکەوت
 کۆمەاڵیەتی

شوێنی 
 کوژران

شوێنی 
 بریندار بوون

 ریز ناو و ناوبانگ خەڵکی تەمەن

 ١ مەنسوور مورادی سەقز   سەقز   کۆڵبەر ٣.١.٢٧١٨

٣.١.  ٢٧١٨ رابلەەس هاوواڵتی   ٢ شوکروڵاڵ ڕەحیمی ئیالم ٤٧   

٣.١.  ٢٧١٨ رابلەەس هاوواڵتی   ٣ عەلی ڕەزا ڕەحیمی ئیالم ١٠   

٣.١.  ٢٧١٨  ٤ هاوژینی شوکروڵاڵ ئیالم   سەرابلە   هاوواڵتی 

١٣.١.  ٢٧١٨  ٥ عەلی مەحموودی پیرانشار ٢٠   قەسری شیرین سەرباز 

٢.٢.  ٢٧١٨ زەهاوسەرپێڵی    شوفێر   ٦ سەعید میری سەرپێڵی زەهاو   

٢.٢.  ٢٧١٨  ٧ هادی مورادی سەرپێڵی زەهاو   سەرپێڵی زەهاو   شوفێر 

٣.٢.  ٢٧١٨  ٨ … قەسری شیرین   سومار   شوفێر 

٣.٢.  ٢٧١٨  ٩ .… قەسری شیرین   سومار   شوفێر 

١٠.٢.  ٢٧١٨  ١٠ محەمەد ساالروەندیان بیجار ٢٠ سەقز   سەرباز 

٢١.٢.  ٢٧١٨ یەرجەشایان ف سەواڵوا ١٢ سەواڵوا   هاوواڵتی   ١١ 

٢٣.٢.  ٢٧١٨ ریمیانەیادگار ک بانە ٣٠ بانە    کۆڵبەر   ١٢ 

٢٣.٢.  ٢٧١٨  ١٣ ڕەحمان ڕسوولی ئازەر پیرانشار   پیرانشار   کۆڵبەر 

٢٥.٢.  ٢٧١٨  ١٤ عەزیزوڵاڵ فیروزی ئەفغانستان   ئیالم   کۆڵبەر 

١٨.٤.  ٢٧١٨  ١٥ هیوا خزرپوور مهاباد ٢٦ پیرانشار   کۆڵبەر 

٢١.٥.  ٢٧١٨  ١٦ سەبوور یاری شمشێر   نەوسوود   کۆڵبەر 

٢.٦.  ٢٧١٨  ١٧ ئەیووب نیکزاد مەریوان ٢٣ مەریوان   کۆڵبەر 

٣.٦.  ٢٧١٨  ١٨ شەریف باجوەر مەریوان     مەریوان هاوواڵتی 

٣.٦.  ٢٧١٨ زادەئومید حوسێن  مەریوان     مەریوان هاوواڵتی   ١٩ 

٣.٦.  ٢٧١٨  ٢٠ ڕەحمەت حەکیمی نیا مەریوان     مەریوان هاوواڵتی 

٣.٦.  ٢٧١٨  ٢١ محەمەد پژوهی مەریوان     مەریوان هاوواڵتی 

٣.٦.  ٢٧١٨  ٢٢ ئیقباڵ کوڕی ئەحمەد مەریوان ٤٦ مەریوان   کۆڵبەر 

٣.٦.  ٢٧١٨  ٢٣ ئیبراهیم کوڕی محەمەد مەریوان ٣٢ مەریوان   کۆڵبەر 

٣.٦.  ٢٧١٨  ٢٤ مەنسوور کوڕی فەرەج مەریوان ٤٠ مەریوان   کۆڵبەر 

٣.٦.  ٢٧١٨ وجور بانسنا مەریوان     مەریوان کۆڵبەر   ٢٥ 

٩.٦.  ٢٧١٨  ٢٦ مێهدی خووگر سەواڵوا ٤٠ سەواڵوا   جووتیار 

٢٠.٦.  ٢٧١٨ رەپشد کۆڵبەر   ٢٧ ئەسکەندەر گاگەشی سەردەشت ٤٧   

٣.٧.  ٢٧١٨  ٢٨ عەلی نادری دیواندرە     مەریوان کۆڵبەر 

٣.٧.  ٢٧١٨  ٢٩ عەبدوڵاڵ محەمەدزادە مەریوان     مەریوان کۆڵبەر 

٣.٧.  ٢٧١٨  ٣٠ حەمید باینجۆ سنە   مەریوان   کۆڵبەر 

٣.٧.  ٢٧١٨  ٣١ عەبدولکەریم محەمەدی دێهلوڕان   دێهلوڕان   مین هەڵگر 

٧.٧.  ٢٧١٨ جەوانیعەلی ئەشرەف  سنە   سنە   مین هەڵگر   ٣٢ 

١٠.٧.  ٢٧١٨  ٣٣ یەحیا دەشتی دێهلوڕان   دێهلوڕان   مین هەڵگر 

٢٣.٧.  ٢٧١٨  ٣٤ ڕەزا سەیدی مێهران   مێهران   هاوواڵتی 

٢٣.٧.  ٢٧١٨  ٣٥ خۆشکی ڕەزا مێهران   مێهران   هاوواڵتی 

٢٩.٧.  ٢٧١٨  ٣٦ شەهاب ئاکفوودە مەهاباد ٢٧ پیرانشار   کۆڵبەر 

٦.٩.  ٢٧١٨  ٣٧ عەبدوڕەحمان شەریفی بانە ٤٠ بانە    هاوواڵتی 

١١.٩.  ٢٧١٨  ٣٨ کامیار عەبدوڵاڵهی بانە ٣٠ بانە   چێوار 

١٣٩٧لیست قربانیان مین در کردستان طی سال   
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١١.٩.  ٢٧١٨  ٣٩ سەفەر ڕەحمانی بانە ٣٥ بانە   چێوار 

١٣.٩.  ٢٧١٨  ٤٠ … دێهلوڕان ٦٠   موسیان شوان 

٢.١٠.  ٢٧١٨ پاریابڕوحوڵاڵ  دێهلوڕان ٤٧ دێهلوڕان   مین هەڵگر   ٤١ 

٦.١٠.  ٢٧١٨  ٤٢ شوانێک مێهران   مێهران   شوان 

٩.١٠.  ٢٧١٨  ٤٣ هاوواڵتییەک دێهلوڕان ٣٤ دێهلوڕان   هاوواڵتی 

١٠.١٠.  ٢٧١٨  ٤٤ حەسەن خرسان دێهلوڕان ١٩ دێهلوڕان   هاوواڵتی 
٢٧١٨ .٢٣.١٠  ٤٥ مەحموودزادە مێهران   مێهران   شوفێر 

٢٧١٨ .٢٣.١٠  ٤٦ الوێک دێهلوڕان ٣٤ دێهلوڕان   شوان 

٢٧١٨ .٢٤.١٠  ٤٧ عەلی ڕەزا نادعەلی ئیسفەهان     قەسری شیرین سەرباز 

٢٧١٨ .٢٤.١٠  ٤٨ عەلی ڕەزا مەشرقی مەشهەد     قەسری شیرین سەرباز 

٢٧١٨ .٢٨.١٠ ۆشاه ١٩ نەوسوود   کۆڵبەر   ٤٩ حەدید باباجانی 

١١.٧. زەمانیئەسعەد  بانە   بانە   کۆڵبەر   ٥٠ 

 ٥١ خالق بانە   بانە   کۆڵبەر ١١.٧.٢٧١٨
٢٧١٨ .١٣.١١  ٥٢ جەواد کەریمی دێهلوڕان ٢٨ دێهلوڕان   شوان 

٢٧١٨ .١٤.١١  ٥٣ غەفوور حەمەزە عەزیز پیرانشار ٤٧ پیرانشار   کۆڵبەر 

٢٧١٨ .١٧.١١  ٥٤ ڕەمەزان شاهی قەسری شیرین   قەسری شیرین   مین هەڵگر 

٢٧١٨ .١١.١٢  ٥٥ سەعیدە چنانی دێهلوڕان ١٥   دێهلوڕان مین هەڵگر 

         ٥٦ 

        ٥٧ 

         ٥٨ 

          ٥٩ 

       ٦٠ 
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