
  يكانى كۆمارى ئيسالمى برانبر حيزبى ديمۆكراتى كوردستانى ئرانستۆريرشيكردنوەى ئامارى كردە تي
  

رژيمــى كۆمــارى ئيســالمى ئــران ل ســرەتاى ب دەســت گيشــتنى تــاكو ئســتا كــادرو پشــمرگكانى حيزبــى 
 ردەوام كردوەتكى بوەيشران بردەسـت ديمۆكراتى كوردستانى ئبل ى كو زانيارييـانوەى ئئامانج. شيكردن

  داي زانياريى گرينگمان نيشان دەدەن ك لم شيكردنوەيى خوارەوە دەخرتڕوو.
  يكم: ژمارەى كردەوە تيرۆريستييكانى كۆمارى ئيسالمى برانبر حيزبى ديمۆكراتى كوردستانى ئران

وە تــاكو ئســتا بشــوەيكى كاريھر ل ســرەتاى ھاتنســر ) نيشــان دەدات ك كۆمــارى ئيســالمى١خشــتى (
پشمرگكانى حيـزب بردەوام بـووە، ھرچنـد ك ل مـاوەى ئم سـاندا رـژەى  تيرۆكردنى كادرول  بردەوام

  ۆركردنكان زيادو كمبوونى زۆرى بخۆيوە بينيوە.رتي
  

  تيرۆريستييكانى كۆمارى ئيسالمى نيشان دەدات): ژمارەى كردەوە ١خشتى (
ـــــــــــوو   رژەى سدى  ژمارەى كردەوە تيرۆريستييكان  ساڵ ـــــــــــدى ككب ـــــــــــژەى س ر

)Cumulative Percent(  
1980 7 1.9 1.9 
1981 2 0.5 2.4 
1982 8 2.1 4.6 
1983 10 2.7 7.3 
1984 20 5.3 12.6 
1985 9 2.4 15.1 
1986 9 2.4 17.5 
1987 6 1.6 19.1 
1988 4 1.1 20.2 
1989 5 1.3 21.5 
1990 17 4.5 26.1 
1991 20 5.3 31.5 
1992 28 7.5 39.0 
1993 23 6.1 45.2 
1994 43 11.5 56.7 
1995 37 9.9 66.7 
1996 39 10.4 77.2 
1997 66 17.6 94.9 
1998 7 1.9 96.8 
2000 2 .5 97.3 
2003 1 .3 97.6 
2006 1 .3 97.8 
2017 1 .3 98.1 
2018 7 1.9  
  0.5 2 ناديار



 %100 374 كۆى گشتى
  

) نيشــان دەدات ك لســرەتاى كۆمــارى ئيســالمييوە ژمــارە تيرۆركردنكــان بشــوەيكى بردەوام ل ١وــنى (
ــوە، بچشــنكى ك ل ســاى ( ــوونوەدا ب ــووتك، بچشــنك  وەكــو ل ١٩٩٧برزب ) ١خشــتى () گيشــتوەت ل

بم  ،كـراوە) ٩٧و  ٩٤(زۆرتـرين تيرۆرەكـان ل سـانى  %) ھموو تيرۆرەكـان لو سـادا كـراوە١٧دەبينرت (
پاش دەرچوونى بيارى ميكۆنۆس كردەوە تيرۆريستييكانى كۆمارى ئيسالمى برانبر حدكا كميكردوە، بم وەكـو 
 ـران، ژمـارە چـاالكييكانى حيزبى ديمۆكراتى كوردسـتانى ئينو ت و چاالكييپاش راسانى خۆرھ ت لدەبينر

 ووى ل زيادبوون كردوە.بر حيزب رتيرۆريستييكانى كۆمارى ئيسالمى بران
  

 
 ): ژمارە تيرۆكراوەكان ب گورەى ساى روودانى نيشان دەدات١ونى (

 
  دووەم: ژمارە شھيد و بريندارەكانى كردەوە تيرۆريستييكانى كۆمارى ئيسالمى

ئيســــالمى ) كس ك بر كـــردەوە تيرۆريســـتييكانى كۆمـــارى ٣٧٤) نيشـــان دەدات، ل كـــۆى (١وەكـــو خشـــتى (
ــــــوون، ( ــــــت (٢٥٢كوت دەب س كــــــ )%٦٧,٤) ك ــــــوون، (ش ــــــت ٩٥ھيد ب دەب ــــــيش ك ى %)٢٥,٤() كس
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ــــوون. ھروەھــــا ( ،بركوتــــووانى كــــردەوە تيرۆريســــتييكان ــــدار ب ــــي  روون )%٧,٢) كس، وات (٢٧برين ن
  زياتر روونى دەكاتوە) ٢ك شھيد بوون يان بريندار (ونى 

  
  ەكان نيشان دەداترژمارەى شھيد و بريندا): ٢خشتى (

 رژەى سدى % ژمارە كراوتيرۆر دۆخى
 67.4 252 شھيد
 25.4 95 بريندار
 7.2 27 ناروون

   100 374 كۆى گشتى
 

 

  
  ): ژمارەى شھيد و بريندارەكان نيشان دەدات٢ونى (
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  دەداتيرۆر كراوەكان بگورى پلى حيزبى نيشان سيم: رژەى ت
) %8.3) كســيان ك دەبــت (31) كس ك تيــرۆر كــراون، (374) نيشــان دەدات ك ل كــۆى (٣خشــتى (

) ،ــوون ــى ب ــدامى حيزب ــمرگ، () %44.7) كس وات (167ئن ــادر، ( )%11.5پش ــرى %2.5ك ) الينگ
ۆركراوەكـان ) ل تير%21.4) ئندامى ربرى بـوون، ھروەھـا (%3.7) بپرسى نيزامى، (%7.5حيزبى، (

( بۆ روونكردنوەى زيـاتر سـيرى وـنى  ديار ني ك ل چ پگيكى حيزبيدا بوون ل كاتى شھيد بوونياندا.
٣ (بك  

  ): رژەى تيرۆرەكان ب گورەى پلى حيزبى نيشان دەدات٣خشتى (
 % رژەى سدى ژمارە پلى حيزبى

  100 374 كۆى گشتى 21.4 80 ناروون 3.7 14 ئندامى ربرى 7.5 28 برپرسى نيزامى 2.9 11 الينگر 11.5 43 كادر 44.7 167 پشمرگ 8.3 31 ئندام
  

  
  ): ژمارەى تيرۆركراوەكان نيشان دەدات ب گورەى پلى حيزبى نيشان دەدات٣ونى (
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  شونى كردەوە تيرۆريستييكان نيشان دەدات.چوارەم: 
دەدات ك كۆمــارى ئيســالمى ئــران كــردەوە تيرۆريســتييكانى ب پانتــايى جيھــان دژى حيزبــى ) نيشــان ٤خشــتى (

ان جبجـــ كــردوەو ل پابنــدى ھــيچ ياســـايكى وتــان و نــودەوتيش نبـــوە، ديمــۆكراتى كوردســتانى ئــر
و داتايانى ل بچشنك ل ھموو شونى جيھان دەستى بۆ كردەوەى تيرۆريستى دژى حدكا بردوە. ب گورەى ئ

) ل %5.6)ى تيرۆركــراوە كــان ل پارزگــاى ورمــى خــۆرھتى كوردســتان بــوون، (%15خشــتى خــوارەوە خــراوەتڕوو؛ (
 ،زگاى سنـين (%0.5پاروە دەتـوانين بكريسـ ب زگـاى كرماشـان كپار نـاو خـاكى كوردسـتانى %21.1) ل تيرۆەكـان ل (

ــا ــۆرھت روويــان داوە. ھورەھ ــراق روويــان داوە ك لم رــژەي %62.2( خ ــتانى ع ــى كورس ــاكى ھرم ) تيرۆرەكــان ل نــاو خ
) 374) ل پارزگاى ھبچ روويـان داوە. لو (%2.7) ل پارزگاى ھولر و (%19.3) ل پارزگاى سلمانى، (40.9%(

) ل ناو %0.8) ل ناو خاكى ئۆرووپا و (%1.9) يان ل ناو خاكى توركيا ئنجام دراون، ھروەھا (%1.1تيرۆرەى ك كراوە (
  خاكى عراق (دەرەوەى ھرمى كوردستان) جبج كراوە.

  
  ): شونى تيرۆرەكان نيشان دەدات٤خشتى (

 رژەى سدى ژمارەى تيرۆر كراو شونى تيرۆر
15.0 56 ورم 
5.6 21 سن 

 5. 2 كرماشان
بچ2.7 10 ھ 
ماني40.9 153 سل 
 19.3 72 ھولر
 1.1 4 توركيا

 1.9 7 ئۆرووپا
 8. 3 عراق

نى تيرۆ ديار ني12.3 ٤٦ شو 
 100 374 كۆى گشتى

  
  



  
  ): ژمارە تيرۆركراوەكان ب گورەى شونى تيرۆرەك نيشان دەدات٤ونى (
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