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ر قوربانیان مین لھ کوردستان لھماوەی ئاماری ھھنگاو لھ سھڕاپۆرتی 

 

 
ھاوو>تی ل, کوردستان ب, ھۆی ت,قین,وەی مین ل,  ٥٩قوربانی بوونی 

 دا + لیستی ناوەکان ٢٠١٨سا=ی 
 
 

ساA$ی ئ0ران و ع0راق ل$  ٨ھ$نگاو: ت$قین$وەی مینی چ0ندراوی س$ردەمی ش$ڕی 
کوردستان ب$ ب$ردەوامی خ$Aکی م$دەنی دەکات$ قوربانی و س$رچاوەکانی ھ$نگاو 

 باس ل$ دانانی دووبارەی مین ل$ سنورەکانی کوردستان دەک$ن.
 

اوی مافی مرۆڤی ب$ پشت ب$ستن ب$ ئاماری تۆمار کراو ل$ ناوەندی ئاماری ڕ0کخر
ھاوو[تی ل$ سنوورەکانی کوردستان  ٥٩زایینیدا، النیک$م  ٢٠١٨ھ$نگاو، ل$ ساAی 

 ب$ ھۆی ت$قین$وەی مین بوون$ت$ قوربانی.
 

دیک$ بریندار بوون  ٤٤ک$سیان گیانی ل$دەست داوە و  ١٥ک$س$  ٥٩ل$ کۆی ئ$و 
 یان ب$ش0ک ل$ ج$ست$یان ل$دەست داوە.

 
ک$سیان منداڵ بوون ک$ ی$ک0ک ل$  ٢ندارەکان ژن و ک$س ل$ بری ٦ھ$روەھا 

 منداA$کان گیانی ل$دەست داوە.
 
 

 جیاکردن,وەی قوربانی,کان ب, پGی پارGزگا
 

ل$ماوەی ساAی ڕابردوو زۆرترین قوربانیانی مین ل$ سنوورەکانی پار0زگای سن$ تۆمار 
 ەست داوە.ک$سیان گیانی ل$د ٨ک$س و ل$وان$  ٢٦کراون ک$ ژمارەیان دەگات$ 

 
 
بریندار(ی$ک0ک ل$ بریندارەکان خ$Aکی  ١٨کوژراو  ٨قوربانی ک$ بریتی$ ل$  ٢٦ سن,:-

 زەنجان بووە و ی$ک0ک ل$ کوژراوەکان خ$Aکی ق$زو0ن).
 
بریندار(ی$ک0ک ل$ بریندارەکان خ$Aکی  ١١کوژراو و  ٤قوربانی ک$ بریتی$  ١٥ئیالم:-

 ئ$فغانستان بووە).
 قوربانی کۆAب$ر بوون). ٧بریندار( ٧$ بریتی$ ی$ک کوژراو و قوربانی ک ٨ ئورمی,:

بریندار( ھاوو[تی$ کوژراوەک$  ٦قوربانی ک$ بریتی$ ی$ک کوژراو و ٧ کرماشان:-
 س$رباز و خ$Aکی پیرانشار بووە).

سp کچی قۆناغی دواناوەندی ب$ ھۆی ت$قین$وی ک$رەست$ی ش$ر  ستان:لور-
 ل$ قوتابخان$ بریندار بوون.
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 اکردن,وەی قوربانی,کان ب, پGی توGژی کۆم,>ی,تیجی

 
 ٣٠کر0کاران بوون ک$  ٢٠١٨زۆرترین قوربانیانی مین ل$ کوردستان ل$ماوەی ساAی 

 ل$و ماوەی$دا بوون$ت$ قوربانی.  کۆAب$ر، شوان و کر0کار
 

نیزامی ک$ س$رباز و ف$رمانب$ری ئیدارەی مین  ١١ھاوو[تی م$دەنی و  ١٨ھ$روەھا 
 وە بوون. ل$ خۆ دەگر0ت.ھ$Aگرتن$

 
 

 ھ,ر ھاوو>تی,کی کورد دوو مینی ب,ر ئ,ک,وGت
 

ئاماری مین$ چ0ندراوەکانی ل$ پ0نج پار0زگای رۆژئاوایی ئ0ران (سن$/ ئورمی$/ 
میلیون مین دەک$ن  ٢٠تا  ١٦کرماشان/ ئیالم/ خوزستان) باس ل$ ھ$بوونی زیاتر ل$ 

ک$ ل$ ڕووب$ری چوار میلیون و دووس$د ھ$زار ھ0کتاردا، چ0ندراون، زۆترین مینیش ل$ 
ندراوە ک$ ھ$ر ھاوو[تی$ک دوو مینی سنووری چوار پار0زگای کوردستان چ0

 ب$رئ$ک$و0ت.
 

س$رەڕای ئ$و مینان$، س$رچاوەکانی ھ$نگاو پشتxاستی دەک$ن$وە ک$ حکوم$تی 
ئ0ران ل$ ماوەی سp ساAی ڕابردوو ب$ بیانووی ڕووب$رووبون$وە ل$گ$ڵ حیزب$ 

کوردستانی$کانی دژب$ری ئ0ران مینی نو0ی ل$ سنورەکانی کوردستان چاندووە و 
ۆکاری ئ$وەیک$ ئاماری قوربانیانی مین ل$ پار0زگای سن$ ب$رز بووەت$وە ، بۆ ئ$وە ھ

 دەگ$ڕ0ن$وە.
 
 

ح,وت ساڵ دوای جGژنی خاوGن کردن,وەی پارGزگای سن, و ئ,و پارGزگای, 
 زیاترین قوربانی مینی ھ,ی,

 
 

ساڵ پ0ش) ڕایگ$یاندبوو ک$ ئ$و  ٧ی ھ$تاوی (١٣٩٠پار0زگاری سن$ ل$ ساAی 
0زگاییان ل$ مین خاو0ن کردوەت$وە و ڕ0وڕەسم0کیشان بۆ ئ$وە ب$ڕ0وە بردبوو، ب$[م پار

ساڵ ھ0شتا قوربانی ت$قین$وەی مینن و ل$ساAی  ٧ھاوو[تیان دوای ت0پ$ربوونی 
 نیوەی قوربانیان ل$و پار0زگای$ تۆمار کراوە. ٢٠١٨

 
 

ب$ ق$دەغ$ کردنی ئ0ران تا ئ0ستا کۆنوانسیۆنی (ئۆتاوا) ک$ ک$ پ$یوەندی ھ$ی$ 
 ب$کارھ0نانی مین، واژۆ ن$کردووە.
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شوGنی  زانیاری ڕGک,وت
 کوژران

شوGنی 
 بریندار بوون

 ڕیز ناو و ناوبانگ خ,=کی ت,م,ن

 ١ موحسین زارعی ق$زو0ن     بان$ س$رباز ٣.١.٢٠١٨ 
 ٢ یونس کازم زادە م$ل$کشاھی    م0ھران ھاوو[تی ٣١.١.٢٠١٨ 
 ٣ ح$بیب$ جیھان س$ردەشت   س$ردەشت   ھاوو[تی ٢٧.٢.٢٠١٨ 
 ٤ فاتم$ ڕەزایی کوھدەشت ٢٨ کوھدەشت   ھاوو[تی ٢٧.٢.٢٠١٨ 
 ٥ کوبرا ئ$بولوەفایی کوھدەشت ٢١ کوھدەشت   ھاوو[تی ٢٧.٢.٢٠١٨ 
 ٦ پ$ریسا تاھیری کوھدەشت   کوھدەشت   ھاوو[تی ٢٧.٢.٢٠١٨ 
 ٧ کامران ئ$مینی بان$   بان$    کۆAب$ر ٤.٣.٢٠١٨ 
ئ$مینییادگار  بان$   بان$    کۆAب$ر ٤.٣.٢٠١٨   ٨ 
 ٩ مح$م$د ح$یدەری زەنجان   س$قز   س$رباز ٩.٣.٢٠١٨ 
 ١٠ ئ$مین خان روخیدە پیرانشار     پیرانشار کۆAب$ر ٩.٣.٢٠١٨
 ١١ مست$فا ئ$حم$د پور پیرانشار ٤٧ پیرانشار   کۆAب$ر ٩.٣.٢٠١٨
 ١٢ پ$یمان زارع پیرانشار ١٠ پیرانشار   کۆAب$ر ٩.٣.٢٠١٨
 ١٣ ..… پیرانشار   پیرانشار   کۆAب$ر ٩.٣.٢٠١٨
 ١٤ م . ر ق$سری شیرین ٢٠ ن$وت شار   شوف0ر ١٠.٣.٢٠١٨
 ١٥ …… د0ھلوڕان   د0ھلوڕان   شوف0ر ١١.٣.٢٠١٨ 
 ١٦ م$نسوور مورادی س$قز   س$قز   کۆAب$ر ٢٣.٣.٢٠١٨ 
 ١٧ شوکرو�A ڕەحیمی ئیالم     س$رابل$ ھاوو[تی ٢٣.٣.٢٠١٨ 
 ١٨ ع$لی ڕەزا ڕەحیمی ئیالم     س$رابل$ ھاوو[تی ٢٣.٣.٢٠١٨ 
 ١٩ ھاوژینی شوکرو�A ئیالم ٢٠ س$رابل$   ھاوو[تی ٢٣.٣.٢٠١٨ 
 ٢٠ ع$لی م$حموودی پیرانشار ١٢   ق$سری شیرین س$رباز ٢.٤.٢٠١٨ 
 ٢١ س$عید میری س$رپ�0ی زەھاو ٣٠ س$رپ�0ی زەھاو   شوف0ر ٢٢.٤.٢٠١٨ 
 ٢٢ ھادی مورادی س$رپ�0ی زەھاو   س$رپ�0ی زەھاو   شوف0ر ٢٢.٤.٢٠١٨ 
 ٢٣ ... ق$سری شیرین   سومار   شوف0ر ٢٣.٤.٢٠١٨ 
 ٢٤ ... ق$سری شیرین ٢٦ سومار   شوف0ر ٢٣.٤.٢٠١٨ 
ساالروندیانمح$م$د  بیجار   س$قز   س$رباز ٣٠.٤.٢٠١٨   ٢٥ 
 ٢٦ شایان ف$رەجی س$و[وا ٢٣ س$و[وا   ھاوو[تی ١١.٥.٢٠١٨ 
ک$ریمیانیادگار  بان$   بان$    کۆAب$ر ١٣.٥.٢٠١٨   ٢٧ 
ئازەرڕەسولی ڕەحمانی  پیرانشار   پیرانشار   کۆAب$ر ١٣.٥.٢٠١٨   ٢٨ 
 ٢٩ ع$زیزوAال فیروزی ئ$فغانستان   ئیالم   کر0کار ١٥.٥.٢٠١٨ 
 ٣٠ ھیوا خزرپوور م$ھاباد   حاجی عومران   کۆAب$ر ٩.٧.٢٠١٨ 
 ٣١ س$بوور یاری پاوە ٤٦ ن$وسوود   کۆAب$ر ١٢.٨.٢٠١٨ 
 ٣٢ ئ$یوب نیکزاد م$ریوان ٣٢ م$ریوان   کۆAب$ر ٢٤.٨.٢٠١٨ 
 ٣٣ ش$ریف باجوەر م$ریوان ٤٠   م$ریوان ھاوو[تی ٢٥.٨.٢٠١٨ 
 ٣٤ ئومید حوس0ن زادە م$ریوان     م$ریوان ھاوو[تی ٢٥.٨.٢٠١٨ 
 ٣٥ ڕەحم$ت ح$کیمی نیا م$ریوان ٤٠   م$ریوان ھاوو[تی ٢٥.٨.٢٠١١ 
 ٣٦ مح$م$د پژوھی م$ریوان ٤٧   م$ریوان ھاوو[تی ٢٥.٨.٢٠١١ 
 ٣٧ ئیقباڵ کوڕی ئ$حم$د م$ریوان   م$ریوان   کولبر ٢٥.٨.٢٠١١ 
 ٨٢٥.٨.٢٠١ کوڕی مح$م$د ئیبراھیم م$ریوان   م$ریوان   کۆAب$ر   ٣٨ 
 ٣٩ م$نسوور کوری م$جید م$ریوان   م$ریوان   کۆAب$ر ٢٥.٨.٢٠١١ 
 ٤٠ ناسر بانووج م$ریوان     م$ریوان کۆAب$ر ٢٥.٨.٢٠١١ 
 ٤١ م0ھدی خووگر س$و[وا   دەل   جووتیار ٣١.٨.٢٠١٨ 
 ٤٢ ئ$س$کندەر گاگ$شی س$ردەشت     پشدەر کۆAب$ر ١١.٩.٢٠١٨ 
رەەدیواند     م$ریوان کۆAب$ر ٢٥.٨.٢٠١١  لی نادری$ع   ٤٣ 
مح$م$دزادەع$بدو�A  م$ریوان     م$ریوان کۆAب$ر ٢٥.٨.٢٠١١   ٤٤ 
 ٤٥ ح$مید باینجۆ  سن$ ٢٧ م$ریوان   کۆAب$ر ٢٥.٨.٢٠١١ 
ھ$Aگرمین  ٢٥.٨.٢٠١١  مح$م$دیع$بدولک$ریم  د0ھلوڕان ٤٠ د0ھلوڕان     ٤٦ 
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 ٨٢٩.٩.٢٠١ ھ$Aگرمین   ج$وانی ئ$شرەفع$لی  سن$ ٣٠ سن$     ٤٧ 
ھ$Aگرمین  ٢.١٠.٢٠١٨   ٤٨ ی$حیا دەشتی د0ھلوڕان ٣٥ د0ھلوڕان   
 ٤٩ ڕەزا س$یدی م0ھران ٦٠ م0ھران   ھاوو[تی ١٥.١٠.٢٠١ 
 ٥٠ خۆشکی ڕەزا م0ھران ٤٧ م0ھران   ھاوو[تی ١٥.١٠.٢٠١ 
 ٥١ ش$ھاب ئاکفوودە م$ھاباد   پیرانشار   کۆAب$ر ٢٢.١٠.٢٠١ 
 ١٢٧.١١.٢٠  ٥٢ ع$بدوڕەحمان ش$ریفی بان$ ٣٤ بان$    ھاوو[تی 
ڵھ$نگ$ژا   چ0وار ٢.١٢.٢٠١٨   ٥٣ کامیار ع$بدو�Aھی بان$ ١٩ 
 ٥٤ س$ف$ر ڕەحمانی بان$   ھ$نگ$ژال   چ0وار ٢.١٢.٢٠١٨ 
 ٨٤.١٢.٢٠١  ٥٥ … د0ھلوڕان     موسیان چوپان 
ھ$Aگرمین  ٢٣.١٢.٢٠١   ٥٦ ڕوحو�A پاریاب د0ھلوڕان   د0ھلوڕان   
 ٥٧ شوان0ک م0ھران ٢٨ م0ھران   شوان ٢٧.١٢.٢٠١٨
 ٥٨ ھاوو[تیی$ک د0ھلوڕان ٢١ دەشت ع$باس   ھاوو[تی ٣٠.١٢.٢٠١ 
 ٥٩ ح$س$ن خرسان د0ھلوڕان   چ$م ھندی   ھاوو[تی ٣١.١٢.٢٠١ 

       ٦٠ 
        
        
        
        

 


