
ڕاپۆرتی 
پێشێلکردنی مافی مرۆڤ
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

ناوەندی مافی مرۆڤ 
بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان
ڕاپۆرتی ژمارە ٤ - ١٣٩٨

سێ مانگی زستان و کۆبەندی ١٣٩٨

w w w . c h a w n e w s . c o m



 I ranian Kurdistan
Human Rights Center

2

www.chawnews.com         سێ مانگی زستان و کۆبەندی ساڵی ١٣٩٨

ناوی باڵوکراوە:
ڕاپۆرتی بەشێک لە پێشێلکردنی مافی مرۆڤ 

لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

ژمارەو وەرز:
ڕاپۆرتی ژمارە ٤ / زستان و کۆبەندی ١٣٩٨

زمان:
کوردی - ئینگلیزی - فارسی

سەردەبیر:
عەلی بداغی

گرافیک:
مراد بەهرامیان

چاپ و باڵوکردنەوە:
ناوەندی مافی مرۆڤ 

بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان

ئیمەیل:
newsikhrc@gmail.com

وێبسایت:
www.chawnews.com



٣

www.chawnews.com

ناوەندی مافی مرۆڤ 
بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان

سێ مانگی زستان و کۆبەندی ساڵی ١٣٩٨

ڕاپۆرتی بەشێک لە حاڵەتەکانی پێشێلکرانی مافی مرۆڤ لە کوردستان بەهۆی هێزە چەکدارەکان و 
ناوەندە ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی لە سێ مانگی زستانی ١٣٩٨ی هەتاویدا

لە درێژەی پێشێلکردنی سیستماتیکی مافی مرۆڤ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەهۆی دەزگای قەزایی و دامودەزگا سیاسی و 
ئەمنیەتییەکانی کۆماری ئیسالمی، لە ماوەی سێ مانگی زستانی ئەمساڵیشدا النیکەم ٣٢٩ حاڵەتی زبری پێشێلکردنی مافی 

مرۆڤ ڕووی داوە.
لە کاتێکدا کۆڵبەرکوژی و سەرکوت و کوشتاری خەڵکی کاسبکاری ناوچە سنوورییەکان بەشێکی سەرەکیی پێشێلکردنی 
مافی مرۆڤ لە کوردستانن، لە ماوەی سێ مانگی زستانی ئەمساڵیشدا هەر نەبێ ٥٤ کۆڵبەر و کاسبکاری کورد بە تەقەی 
هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی کوژراون و بریندار بوون، یان بەهۆی ڕاوەدوونانی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی 

گیانیان لە دەست داوە.
تەقەی  بە  کەسیان   ١٢ کەسە   ٥٤ لەو  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  بۆ  مرۆڤ  مافی  ناوەندی  بەدواداچوونی  و  زانیاری  بەپێی 
ڕاستەوخۆی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی، تەقینەوەی مین و بەربوونەوە لە بەرزایی کوژراون و گیانیان لە دەست داوە؛ 

٤٢ کەسیشیان بریندار بوون.
کوژران و برینداربوونی ٥٤ کۆڵبەر و کاسبکار لە ماوەی سێ مانگی زستانی ئەمساڵدا لە حاڵێک دایە کە لە سێ وەرزی بەهار، 
هاوین و پاییزی ئەمساڵدا ١٨٦ کۆڵبەر و کاسبکاری ناوچە سنوورییەکانی کوردستان ببوونە قوربانیی سیاسەتی دوژمنکارانە 
تەقەی  بەهۆی  ئەمساڵدا  لە ماوەی  ئەم کۆڵبەرانەی  بەوەش ژمارەی  ئیسالمی،  هێزە چەکدارەکانی کۆماری  و کوردکوژیی 
ڕاستەوخۆ، تەقینەوەی مین، بەربوونەوە لە بەرزایی لە سۆنگەی ڕاوەدوونان و هەروەها ڕەق هەاڵتن لە سەرما گیانیان لە دەست داوە 

و بریندار بوون؛ گەیشتە ٢٤٠ کەس. لەو ٢٤٠ کەسە ٧٣ کەسیان کوژراون و ١٦٧ کەسیش بریندار بوون.
هەروەها ڕۆژی چوارشەممە ١١ی بەفرانبار الوێکی خەڵکی گوندی »سیس« سەر بە شاری دێوالن لە پارێزگای سنە بە ناوی 

”نادر کەریمی“ لەکاتی ڕۆیشتن بۆ هەرێمی کوردستان و  لەالیەن سپای پاسدارانەوە دراوەتە بەر دەستڕێژ و کوژراوە.
ڕۆژی چوارشەممە ١١ی بەفرانباریش، لە نزیک چۆمی »سۆفی ئاوا«ی شاری »جوانڕۆ« تەرمی یەکیک لە خۆپیشاندەرانی 
ئەو شارە بە ناوی »هاشم مورادی« دۆزراوەتەوە. بە پێی زانیارییەکان لە کاتی دۆزینەوەی جەستەی بێ گیانی ئەم شارۆمەندە 

کوردە، جێگای ئەشکەنجە بە ڕوونی بە جەستەیەوە دیار بووە.
 ڕۆژی پێنج شەممە ١٩ی بەفرانبار تەرمی “سەردار ئەعەزەمی” خەڵکی بەخشی شاهۆ سەر بە شاری ڕوانسەر لە پارێزگای 
کرماشان، لە زێدی خۆی ئەسپەردەی خاک کراوە. سەردار ئەعەزەمی ڕۆژی شەممە ٢٥ی خەزەڵوەر و لە ڕەوتی  خۆپێشاندانەکانی 
مانگی خەزەڵوەری ئێران لە شاری پەرەند سەر بە پارێزگای تاران ون ببوو و لەو کاتەوە هیچ زانیارییەک لە سەر چارەنووسی ناوبراو 
لە بەر دەستدا نەبوو. حەوتوویەک دواتریش تەرمی نادر ڕەزایی ئابتاف، خەڵکی کرماشان پاش گیان لەدەستدان لەژێر ئەشکەنجەی 



 I ranian Kurdistan
Human Rights Center

٤

www.chawnews.com         سێ مانگی زستان و کۆبەندی ساڵی ١٣٩٨

هێزە ئەمنیەتییەکانی حکوومەتی ئێراندا ڕۆژی ٨ی بەفرانبار ڕادەستی بنەماڵەکەی کراوەتەوە و بە خاک سپێردراوە.
زانیارییەکان  بە  دەستیان  و  پشتڕاستیان کردووەتەوە  هەواڵ  ئەوەندەی سەرچاوەکانی  ئەمساڵدا  زستانی  لە ماوەی سێ مانگی 
ڕاگەیشتووە، ١٨٧ چاالک و هەڵسووری سیاسی و مەدەنی لە کوردستان بە تۆمەتی چاالکیی سیاسی و الیەنگری لە حیزبە 
سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵت دەسبەسەر و زیندانی کراون. لەو ١٨٧ کەسە بەشێکیان دوای لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکان تا دادگاییکرانیان 
ئازاد کراون و ٨٠ کەسیان دوای دادگایی کردن سزای لە ٣ مانگ زیندان تا ١٦ ساڵ  بە شێوەی کاتی  بارمتە  بە دانانی 
بەندکرانیاندا بەسەردا سەپاوە و دوو بەندکراوی کوردیش بە تۆمەتی چاالکی ئەمنیەتی دژی کۆماری ئیسالمیی ئێران حوکمی 
ئێعدامیان دراوەتێ. ئەو ٨٠ بەندکراوەی کە لە دادگاییکردنێکی ناعاداڵنەدا سزای زیندانیان بەسەردا سەپاوە، ٢٧٢ ساڵ و ١٠ 

مانگ )سەرجەم ٣٢٧٤ مانگ( بەندکرانیان بۆ بڕاوەتەوە.
گرتن و حوکمدرانی ١٨٧ چاالک و هەڵسووری کورد لە وەرزی زستان لە حاڵێکدایە کە لە ٩ مانگی بەهار و هاوین و پاییزیشدا 
٦٦٧ کەس لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی مەدەنی و سیاسی لەالیەن دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی و 
سیاسی لە دژی کۆماری ئیسالمی و بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە گیرابوون و بەو پێیە ناوەندە ئەمنیەتییەکان لە ماوەی ئەمساڵدا 

النیکەم ٨٥٤ کەسیان دەسبەسەر و زیندانی کردوە.
دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمی هەر لە ماوەی سێ مانگی زستانی ئەمساڵدا سزای ئێعدامی لەسەر ٨ بەندکراوی کورد 
جێبەجێ کردوە کە بەشی هەرە زۆریان بە تۆمەتی پێوەندیدار بە کوشتنی بە ئانقەست ئێعدام کراون. جێی باسە دەزگای قەزایی 
کۆماری ئیسالمی لە سەرەتای ساڵەوە هەتا پاییز النیکەم ٣٨ بەندکراوی کوردی لە دار دابوو،  بەو پێیە ئاماری ئیعدامەکان لە 

کوردستان لەمساڵدا النیکەم ٤٦ کەس بووە.
هەر لە ماوەی سێ مانگی زستانی النیکەم ١٢ کەس بەهۆی تەقینەوەی مین کوژراون و بریندار بوون کە ناوەندی مافی 
مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان شوناسی ٥ لەوانی ئاشکرا کردووە. لەو ٥ کەسە کە هەموویان لە پاریزگای کرماشان بوون، 
پاییزیشدا ١٥  بەهار، هاوین و  ئەوەش کە لە سێ وەرزی  بەلەبەرچاوگرتنی  بوون.  بریندار  سێ کەسیان کوژراون و ٢ کەسیان 
که سی دیکە له  کوردستان به هۆی ته قینه وه ی مین کوژراون و بریندار بوون، ژمارەی قوربانیانی مین لەمساڵدا ئەوەندەی ناو و 
شوناسیان ئاشکرا کراوە ٢٠ کەس بووە؛ به اڵم بە دڵنیاییەوە ئاماری ورد و ده قیقی قوربانیانی ته قینه وه ی مین _ بەهۆی ئەوەی  
هه واڵده رییه  ڕه سمییه کان خۆ له  باڵوکردنه وه یان ده بوێرن یان ناوی قوربانیان ئاشکرا ناکه ن_ له وه نده  زیاتره  که  ناوه ندی مافی مرۆڤ 

بۆ ڕۆژهه اڵتی کوردستان تۆماری کردوه .
خۆکوژی لە کوردستان دیاردەیەکی خەفەتباری دیکەیە کە بەهۆی بێمافی و هەروەها پەراوێزخرانی کوردستان لەالیەن حکومەتەوە 
خەسارەکانی لەچاو ناوچەکانی دیکەی ئێران گەلێ زیاترە. ئامارەکانی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئاماژە 
بەوە دەکەن کە لە سێ مانگی زستانی ئەمساڵدا ئەوەندەی زاندراوە و بە میدیایی کراوە زیاتر لە ٥٥ کەس لە کوردستان هەوڵی 
خۆکوژییان داوە کە بە بەداخەوە هەوڵی ٣٦ کەس لەوان سەرکەوتوو بووە کە ١٦ کەسیان ژن و ٢٠ کەسیان پیاو بوون. داتاکانی 
ناوەندی مافی مرۆڤ پیشان دەدەن کە له  ٩ مانگی پاییز، زستان و بەهاریشدا ٢١٧ که س له  کوردستان خۆیان کوشتووە و بەو 
پێیە ٢٥٣ کەس له و سه دان که سه ی لەمساڵدا به هۆی جۆراوجۆی وه ک هه ژاری و کێشه ی خێزانی هه وڵی خۆکوژییان داوه ، 

هەولەکانیان بەداخەوە سەرکەوتوو بووە و کۆتاییان به  ژیانیان هێناوه.
لە ماوەی سێ مانگی زستانی ئەمساڵدا هەر نەبێ ٩ کرێکاری کورد بوونەتە قوربانیی ڕووداوی کار کە ٧ کەس لەوان گیانیان 
لەدەست داوە. بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی لە سێ وەرزی پێشوویتری ساڵیشدا ٤٥ کرێکار ببوونە قوربانیی ڕووداوی کار؛ بەو پێیە 
ژمارەی ئەو کەسانەی لەمساڵدا بەهۆی ڕووداوی کار لە کوردستان گیانیان لە دەست داوە یان بریندار وبوون، ٥٤ کەس بووە. 
ئەوە جیا لەوەی سەدان کەسیش بە شێوەی جۆراوجۆر لە کاتی کاردا گیانیان لەدەست داوە، بریندار یان نقوستان بوون و ناوەکانیان 
ئاشکرا نەکراوە بەردەوامیی گیانلەدەستدان و نقوستانبوونی کرێکاران لە کوردستان بەهۆی ڕووداوی لە حاڵێک دایە کە تەنیا 
سەدی ١٠ی ئەم كرێكارانەی لە کاتی كاركرندا تووشی رووداوی کار ده بن بیمەن  و، سەدی ٩٠ی کرێکاران، به  تایبه ت کرێکارانی 

که رتی بیناسازی لە ژێر چاودێریی هیچ بیمەیه ک دانین.
ئەو ئامار و زانیارییانەی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەسەر پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لەو بەشەی ئێران 
باڵوی کردۆتەوە تەنیا ئەو بەشە لەو حاڵەتانە دەگرێتەوە کە هەواڵ و زانیارییەکان بە ئاشکرا بە میدیایی کراون و لە الیەن سەرچاوە 
لە  پێشێلکاریی مافی مرۆڤ  ئاماری ورد و دروستی  وایە کە  پێی  ناوەندە  ئەو  ئاماژەیان دراوەتێ، ئەگینا  باوەڕپێکراوەکانەوە 

کوردستان بەهۆی کۆماری ئیسالمیی ئێران زۆر زیاتر لەو ئامارەیە کە ڕاگەیەندراوە.

لە خشتەکانی خوارەوەدا وردەکاریی زیاتر لەسەر ئەم ڕاپۆرتە باس کراوە:
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زانیاری لە سەر ئەو کۆڵبەر و کاسبکارانەی لە سێ مانگی زستانی ١٣٩٨دا کوژراون و بریندار بوون

ڕێکەوت چۆنیەتیی ڕووداو جۆری زیان شوێن ناو و ناسناو ڕیز
١٣٩٨/١٠/١  مانگی خەرمانان بە تەقەی هێزە چەکدارەکان بریندار بوو و بەهۆی

سەختیی برینەکەی مردوە
کوژراوە سەقز کەیهان ئەکەرەم پور ١

١٣٩٨/١٠/١ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە خۆی حەمید عابید ٢
١٣٩٨/١٠/٢  لە ناوچە سنوورییەکانی ڕۆژهەاڵت و باکووری کوردستان دراوەتە

بەر دەستڕێژ
کوژراوە چاڵدران وەهاب حەسەن زادە ٣

١٣٩٨/١٠/٢  لە ناوچە سنوورییەکانی ڕۆژهەاڵت و باکووری کوردستان دراوەتە
بەر دەستڕێژ

بریندار بووە چاڵدران ٤ شەهرام  ئەعالیی

١٣٩٨/١٠/٣ لە ناوچەی "زەڵێ" دراوەتە بەر دەستڕێژ بریندار بووە بانە عەزیز عەزیزی ٥
١٣٩٨/١٠/٣ لە ناوچەی "زەڵێ" دراوەتە بەر دەستڕێژ بریندار بووە بانە سەعدوڵاڵ مەحموودی ٦
١٣٩٨/١٠/٣  بەهۆی ڕاوەدوونانی هێزە چەکدارەکان و بەربوونەوە لە بەرزایی

بریندار بووە
بریندار بووە مەریوان سەالح دەرەزیانی ٧

١٣٩٨/١٠/٥  لە شوێنێک بەناوی "کانی خاتوون" دراوەتە بەر دەستڕێژی هێزە
چەکدارەکانی ئێران

کوژراوە سەردەشت محەممەد ڕەشیدزادە ٨

١٣٩٨/١٠/٥  ئوتومبیلەکەی بە گومانی پێبوونی باری قاچاغ دراوەتە بەر
دەستڕێژ

کوژراوە دیواندەرە سەعدی سەفایی ٩

١٣٩٨/١٠/١٢  ئوتومبیلەکەی لە شاری مەلەکان بە گومانی پێبوونی باری قاچاغ
دراوەتە بەر دەستڕێژ

کوژراوە مەهاباد سدیق خالیدی ١٠

 ”
“

هه مووان له  به رانبه ر قانووندا یه كسانن  و مافی  ئه وه یان هه یه  بێ  هیچ جیاوازیدانانێك له  الیه ن 
قانوونه وه  پشتیان بگیرێ . هه مووان مافی  ئه وه یان هه یه  له به رانبه ر هه ر جیاوازیدانانێكدا كه  نێوه رۆكی  
ئه م جاڕنامه یه  پێشێل بكا و، له  دژایه تی  له گه ڵ  هه ر هاندانێكدا كه  به  مه به ستی  ئه و جیاوازیدانانه  

به ڕێوه  بچێ ، وه ك یه ك له  الیه ن قانوونه وه  پشتیوانییان لێبكرێ .
)مادده ی  7ی جاڕنامه ی  جیهانیی  مافی  مرۆڤ(
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١٣٩٨/١٠/١٤  لە شوێنێک بەناوی "گەربەڕان" دراوەتە بەر دەستڕێژی هێزە
چەکدارەکانی ئێران

بریندار بووە  قوتووری
خۆی

بێهنام عەلیزادە ١١

١٣٩٨/١٠/١٤  لە شوێنێک بەناوی "گەربەڕان" دراوەتە بەر دەستڕێژی هێزە
چەکدارەکانی ئێران

بریندار بووە  قوتووری
خۆی

عەلی یوسفی ١٢

١٣٩٨/١٠/١٥  ڕۆژی ٥ی بەفرانبار لە شوێنێک بەناوی "کانی خاتوون" دراوەتە
بەر دەستڕێژ و دوای ١٠ ڕۆژ  برینداری گیانی لەدەست دا

کوژراوە سەردەشت خدر بێنەوا ١٣

١٣٩٨/١٠/١٨ لە ناوچە سنوورییەکانی پیرانشار دراوەتە بەر دەستڕێژ بریندار بووە نەغەدە ئۆمید حەیدەری ١٤
١٣٩٨/١٠/١٨ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە سەردەشت شوان عەبدوڵالهی ١٥
١٣٩٨/١٠/١٩  لە ناوچە سنوورییەکانی ڕۆژهەاڵت و باکووری کوردستان دراوەتە

بەر دەستڕێژ
بریندار بووە چاڵدران مەجید مەزلوومی ١٦

١٣٩٨/١٠/١٩  لە ناوچە سنوورییەکانی ڕۆژهەاڵت و باکووری کوردستان دراوەتە
بەر دەستڕێژ

بریندار بووە چاڵدران محەممەد مەراز ١٧

١٣٩٨/١٠/٢٣  لە سێ ڕییانی قازانچی ئوتومبیلەکەی بە گومانی پێبوونی باری
قاچاغ دراوەتە بەر دەستڕێژ

کوژراوە کرماشان عەلی نادری ١٨

١٣٩٨/١٠/٢٦  لە ئاکامی ڕاوەدوونانی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی لە
بەرزایی بەربۆتەوە

بریندار بووە مەریوان جەماڵ باڵەکی ١٩

 ”
“

هیچ كه سێك نابێ  له  خۆوه  بگیرێ ، زیندانی  بكرێ  یان دوور بخرێته وه .
)مادده ی  9ی جاڕنامه ی  جیهانیی  مافی  مرۆڤ(

نادر کەریمی، خەڵکی دێوالن لە ناوچەی سنووریی پیرانشار 
بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی کوژرا.

سەردار ئەعزەمی، خەڵکی ڕوانسەر کە لە خۆپێشاندانەکانی 
مانگی خەزەڵوەردا گیرابوو، ڕۆژی ١٨ی بەفرانبار تەرمی 

سووتاوی ڕادەستی بنەماڵەکەی کراوەتەوە.
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١٣٩٨/١٠/٣٠  ئوتومبیلەکەی بە گومانی پێبوونی باری قاچاغ دراوەتە بەر
دەستڕێژ

بریندار بووە  قەسری
شیرین

 مەزهەر
سەیدڕۆستەمی

٢٠

١٣٩٨/١١/٤  لە ناوچە سنوورییەکانی ڕۆژهەاڵت و باکووری کوردستان دراوەتە
بەر دەستڕێژ

بریندار بووە سەڵماس ساالر ڕەحمانی ٢١

١٣٩٨/١١/٤ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە سەردەشت محیەدین عەزیزی ٢٢
١٣٩٨/١١/٦ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە پیرانشار ئەسعەد پیری ٢٣
١٣٩٨/١١/٦  لە سنووری باکووری کوردستان بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی

کۆماری ئیسالمی پێکراوە
بریندار بووە خۆی عەلی هاد ی زادە ٢٤

١٣٩٨/١١/٦  لە سنووری باکووری کوردستان بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی
کۆماری ئیسالمی پێکراوە

بریندار بووە خۆی حوسێن هادی زادە ٢٥

١٣٩٨/١١/١٠ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە پیرانشار محەممەد ئیزەدی ٢٦
١٣٩٨/١١/١٠ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە پیرانشار عوسمان وەزیری ٢٧
١٣٩٨/١١/١٠ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە پیرانشار وەلی گوندەک مەال ٢٨
١٣٩٨/١١/١٢  لە کوێستانەکانی سەقز بەهۆی سەرما و شەختەوە ڕەق هەاڵتوە و

گیانی لەدەست داوە
 گیانی

لەدەست داوە
سەقز عوسمان فتووحی ٢٩

١٣٩٨/١١/١٢ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە مەریوان محەممەد ڕەحمانی ٣٠
١٣٩٨/١١/١٧  بەهۆی ڕاوەدوونانی هێزە چەکدارەکان و بەربوونەوە لە بەرزایی

بریندار بووە
بریندار بووە بانە فەرەیدوون بانەیی ٣١

١٣٩٨/١١/١٩ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە پیرانشار محەممەد فەقێ زادە ٣٢
١٣٩٨/١١/٢٠ بەهۆی سەرمابردوویی لە نەخۆشخانە خوێندراوە بریندار بووە پیرانشار نەبی ئەحمەدپەنا ٣٣
١٣٩٨/١١/٢٠ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە پاوە پەیمان عەبدی ٣٤
١٣٩٨/١١/٢٧ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە کوژراوە پاوە ئەحمەد سەحرایی ٣٥
١٣٩٨/١١/٢٧ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە نۆدشە عەزیم ئەمین زادە ٣٦
١٣٩٨/١١/٢٧ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە جوانڕۆ شادمان سەیدی ٣٧
١٣٩٨/١١/٢٧ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە جوانڕۆ ڕەسووڵ هووشی ٣٨
١٣٩٨/١١/٢٧ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە جوانڕۆ تەها سولەیمانی ٣٩
١٣٩٨/١١/٢٧ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە جوانڕۆ زاهید نووری ٤٠
١٣٩٨/١١/٢٧ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە پاوە جەبار محەمەدی ٤١
١٣٩٨/١١/٢٧ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە کوژراوە سەواڵوا شاهد ئەداک ٤٢
١٣٩٨/١١/٢٧ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە جوانڕۆ جەالل نووری ٤٣
١٣٩٨/١١/٢٧ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە پیرانشار حوسێن حەقانی ٤٤
١٣٩٨/١١/٢٧ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە پیرانشار کامڕان قادری ٤٥
١٣٩٨/١١/٢٨ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە ماکۆ ئەرکان عەباسی ٤٦

 ”
“

 هه ر كه سێك به  هه ر تاوانێك تاوانبار كرابێ ، هه تا ئه و كاته ی  له  دادگایه كی  ئاشكرادا كه  هه موو 
ده سته به رێكی  پێویست بۆ داكۆكی  له  خۆكردنی  بۆ دابین كرابێ ، تاوانباربوونی  وی  به شێوه یه كی  

قانوونی  ده رنه كه وتووه ، به  بێ  تاوان ده ژمێردرێ .
)مادده ی  11ی جاڕنامه ی  جیهانیی  مافی  مرۆڤ(
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١٣٩٨/١٢/٣  بەهۆی بەربوونەوە لە بەرزایی لە ئاکامی ڕاوەدوونانی هێزەکانی
رێژیم تووشی زەربەی مێشک بووە

بریندار بووە سەواڵوا سەیوان سەیفی ٤٧

١٣٩٨/١٢/٥ لە بەرزاییەکانی ملەی تەتە هەڵدێراوە بریندار بووە مەریوان زەکەریا موعەتەر ٤٨
١٣٩٨/١١/٥ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە پیرانشار وەلی خەلیفە ٤٩
١٣٩٨/١١/٩  بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە و گوللە

بەر پشتی کەوتوە
بریندار بووە ورمێ عەلی مامل ٥٠

١٣٩٨/١٢/١٩  لە ئوتومبیلەکەیدا بە گومانی پێبوونی باری قاچاغ دراوەتە بەر
دەستڕێژ

بریندار بووە پیرانشار مەولوود بیشیری ٥١

١٣٩٨/١٢/٢٢ بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی پێکراوە بریندار بووە سەردەشت محەممەد قادری ٥٢
١٣٩٨/١٢/٢٥  تەمەن ٢٣ ساڵ لە سنووری هەنگەژاڵ دراوەتە بەر دەستڕێژ و

گیانی لەدەست داوە
کوژراوە بانە سەیوان شەریفی ٥٣

١٣٩٨/١٢/٢٨  لە کوێستانەکانی سەرسنووری ناحیەی کۆتۆل لە سەرمان ڕەق
هەاڵتوە

 گیانی
لەدەست داوە

خۆی ئازاد عومەری ٥٤

 ”
“

هه ر كه سێك مافی  ئازادیی  بیروڕا و راده ربڕینی  هه یه  و، ئه و مافه ش پێویستی  به وه  هه یه  كه  هیچ 
كه س له وه ی  كه  بیروڕایه كی  هه یه  نه ترسێ  و نیگه ران نه بێ  و، له  به دیهێنان و وه رگرتن و باڵوكردنه وه ی  
زانیاری و بیروبۆچووندا، ئازادانه  و بێ  وه به رچاوگرتنی  سنووره كان، ده ستی  به  هه موو ئامرازێكی  

گونجاوی  بیروڕا ده ربڕین و باڵوكردنه وه  رابگا.
)مادده ی  19ی جاڕنامه ی  جیهانیی  مافی  مرۆڤ(

میالد فەیزی پوور، خەڵکی مەریوان بەهۆی ناڕەزایەتی دەربڕین 
بە مەرگی دوو برای کۆڵبەر لەالیەن ئیداری ئیتالعاتەوە گیراوە.

ڕێبەریی »بەرەی  ئەندامی  سیاسیی  حەیاتی، چاالکی  سیاوەش 
یەکگرتووی کورد« لە کرماشان دەسبەسەر کراوە.
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ئەو کەسانەی لە سێ مانگی زستانی ١٣٩٨دا گیراون و حوکم دراون

رێکه وت چۆنیه تیی رووداو شوێن پیشه ناو و ناسناو ریز
١٣٩٨/١٠/١ بەهۆی ناڕەزایەتی دەربڕین بە کوشتاری کۆڵبەران و کاسبکاران گیراوە  تەمەن ١٥

ساڵ
مەریوان میالد فەیزی پوور ١

١٣٩٨/١٠/١  بۆ کێشانی ماوەی ٣ ساڵ زیندانیەکەی لە بەندیخانەی ناوەندیی
شنۆدا بەندکراوە

مەدەنی شنۆ کورش عەزیزی ٢

١٣٩٨/١٠/١  بۆ کێشانی ماوەی ٣ ساڵ زیندانیەکەی لە بەندیخانەی ناوەندیی
شنۆدا بەندکراوە

مەدەنی شنۆ  محەمەد ئەمین
قازی

٣

١٣٩٨/١٠/١  بۆ کێشانی ماوەی ٣ ساڵ زیندانیەکەی لە بەندیخانەی ناوەندیی
شنۆدا بەندکراوە

مەدەنی شنۆ یۆسف ئەحمەدی ٤

١٣٩٨/١٠/١  بۆ کێشانی ماوەی ٣ ساڵ زیندانیەکەی لە بەندیخانەی ناوەندیی
شنۆدا بەندکراوە

مەدەنی شنۆ کامیل ئەحمەدی ٥

١٣٩٨/١٠/٣  بە تۆمەتی تێکدانی ئەمنیەتی واڵت سزای ٧ مانگ زیندانی
دراوەتێ

 چاالکی
مەدەنی

بانە وشیار شەعبانی ٦

١٣٩٨/١٠/١  مانگی پێشوو بە تۆمەتی چاالکیی سیاسیی دژ بە ڕێژیم گیراوە و
تازە بە هەواڵی گیرانەکەی زاندراوە

هونەرمەند سنە سەیران فەهیم ٧

١٣٩٨/١٠/١ بەرپرسی کاناڵی تێلێگرامی "بانەنیوز"ە و ئیتالعات گرتوویەتی وێبنووس بانە شوجاع حوسەین زادە ٨
١٣٩٨/١٠/٢  بۆ کێشانی ماوەی ٣٠ مانگ زیندانیەکەی لە بەندیخانەی ناوەندیی

سنە بەندکراوە
 چاالکی
سیاسی

سنە شەهریار ئەسکۆیی ٩

 ”
“

پێكهێنانی   داواكاری   نێونه ته وه ییدا،  كۆمه اڵیه تی  و  بواری   له   هه یه   ئه وه ی   مافی   كه سێك  هه ر 
بكا و،  دابین  ته واوی   به   جاڕنامه یه دا  له م  گونجاو  ئازادییه كانی   ماف و  كه   بێ   ئه وتۆ  سیسته مێكی  

به ڕێوه یان ببا.
)مادده ی  28ی جاڕنامه ی  جیهانیی  مافی  مرۆڤ(
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پێشتر گیرابوو  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی دژبەری ڕێژیم سزای ٤٢
مانگ زیندانی دراوەتێ

مەدەنی شنۆ  سەید نەجمەدین
حوسێنی

١٠

پێشتر گیرابوو  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی دژبەری ڕێژیم سزای
ساڵێک زیندانی دراوەتێ

مەدەنی ئیالم ئەحمەد شاهید ١١

پێشتر گیرابوو  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی دژبەری ڕێژیم سزای ٣
مانگ زیندانی دراوەتێ

مەدەنی کرماشان مەجید ئۆمیدی ١٢

١٣٩٨/١/٣ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی دژبەری ڕێژیم گیراوە  چاالکی
مەدەنی

کرماشان بابەک دەبیریان ١٣

پێشتر گیرابوو  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی دژبەری ڕێژیم سزای ٩
ساڵ زیندانی دراوەتێ

مەدەنی شنۆ شەفیع فەقێ زادە ١٤

پێشتر گیرابوو  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی دژبەری ڕێژیم سزای ٣
ساڵ و ٦ مانگ زیندانی دراوەتێ

مەدەنی ورمێ  سەید ئەییوب
مووسەوی

١٥

١٣٩٨/١٠/٤  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

مەدەنی سنە  فەرامەرز قاسمی
ئازەر

١٦

١٣٩٨/١٠/٤  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

مەدەنی سنە فەرزین ڕۆستەمی ١٧

١٣٩٨/١٠/٤  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

مەدەنی سنە شاپور حەبیبی ١٨

١٣٩٨/١٠/٥  لە شاری کەرەج بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی
دژبەری ڕێژیم گیراوە

 چاالکی
یارسان

زەنجان سەیدپەیام بێدروود ١٩

١٣٩٧/١٠/٥  پۆلیسی تورکیە لەگەڵ ٣٢ پەناخوازی دیکە ڕادەستی ناوەندە
ئەمنیەتییەکانی ئێرانی کردۆتەوە

 پێشمەرگەی
پێشوو

کامیاران عادیل بەهرامی ٢٠

١٣٩٧/١٠/٥ لە شاری ئیسفەهان بە تۆمەتی چاالکیی سیاسیی دژی رێژیم گیراوە دەرونناس  ئابدانانی
ئیالم

د. ناسر هیمەتی ٢١

١٣٩٨/١٠/٦  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای ٢
ساڵ و ٦ مانگ زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی سنە هۆمایوون بەهمەنی ٢٢

١٣٩٨/١٠/٧  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

 چاالکی
سیاسی

سنە لەیال تیرئەندازی ٢٣

١٣٩٨/١٠/٨  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

 چاالکی
مەدەنی

 شائابادی
کرماشان

سۆهراب ڕەحیمی ٢٤

١٣٩٨/١/٨ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی دژبەری ڕێژیم گیراوە  چاالکی
کرێکاری

سنە لوقمان فەیزی ٢٥

١٣٩٨/١/٨ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی دژبەری ڕێژیم گیراوە  چاالکی
کرێکاری

سنە ساسان میرەکی ٢٦

١٣٩٨/١٠/٨  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

 چاالکی
مەدەنی

 سەالسی
باوەجانی

کاروان بابایی ٢٧

 ”
“

ده  بێ  بنه  ماڵه  ، پارێزه  ر و دادگای  پێوه  ندیدار ده  ستبه جێ  له   گرتن، راگوێزتن یان ئازادكردنی  
گیراوه  كه   ئاگادار بكرێن و زانیاریی  وردیان له   باره  ی  ئه  و كه  سه  وه  ، بۆ وێنه  : كات و شوێنی  گیران 

و هۆیه  كه  ی ، پێ  بدرێ .
ئازادكردنی  هه  ر به  ندییه  ك ده  بی  به   پێی  به  ڵگه   بێ  و، ئه  منییه  تی  دوای  ئازادكردنی  ده  سته  به  ر بكرێ .
بێ   و  رفاندن  له    پێشگیری   بۆ  لێخۆشبوون  نێونه  ته  وه  یی   رێكخراوی   پێشنیاركراوی   )به  رنامه  ی  

سه  روشوێنكردنی  مرۆڤه  كان(
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١٣٩٨/١٠/٨  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

 چاالکی
مەدەنی

 سەالسی
باوەجانی

زانا نەسیری ٢٨

١٣٩٨/١٠/٨  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

 چاالکی
مەدەنی

 سەالسی
باوەجانی

دیاکۆ بێهرووجە ٢٩

١٣٩٨/١٠/٨  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

 چاالکی
مەدەنی

 سەالسی
باوەجانی

محەممەد ئاریەن ٣٠

١٣٩٨/١٠/٨  بە تۆمەتی هەڵگەڕانەوە لە ئیسالمی و مل بادان لە بڕیاری خامنەیی
سزای ئێعدامی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی سەردەشت هوشمەند عەلیپوور ٣١

١٣٩٨/١٠/٨  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای ٥
ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی سەقز  محەممەد
ئوستادقادر

٣٢

١٣٩٨/١٠/١٠  کەمئەندامە و بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی
دژبەری ڕێژیم گیراوە

مەدەنی  قوتووری
خۆی

 مەنووچێهر
ئیبراهیمی

٣٣

 ”
“

ده  وڵه  تان ده  بێ  دڵنیایی  بده  ن كه   گیراوه  كان ته  نیا له   به  ندیخانه   ناسراو و ره  سمییه  كاندا ڕاده  گیرێن 
و، ده  بێ  ناونیشان و تایبه  تمه  ندیی  گیراوه  كانی  هه  ركام له   به  ندیخانه  كان له   ده  فته  ری  به  ندیخانه  كه  یان 
و هه  روه  ها له   ناوه  نده   پێوه  ندیداره  كان به   شێوه  یه  كی  ره  سمی  تۆمار كرابێ . بنه  ماڵه  كان، پارێزه  ران، 
قازییه  كان و كه  سان و ناوه  نده  كانی  دیكه   ده  بێ  ده  ستیان به  و ده  فته  ر و شوێنانه   رابگا كه   ناوه  كانیان 
تێدا تۆمار كراوه   و قانوون مافیان پێ  ده  دا كه   بیان بینن. به  ندیخانه   و گرتنه   نهێنییه  كان ده  بێ  

كۆتاییان پێبێ .
بێ   و  رفاندن  له    پێشگیری   بۆ  لێخۆشبوون  نێونه  ته  وه  یی   رێكخراوی   پێشنیاركراوی   )به  رنامه  ی  

سه  روشوێنكردنی  مرۆڤه  كان(

سیروس عەباسی و فەریدە وەیسی، ژن و مێرد و دوو چاالکی 
مەدەنیی شاری دێوالن کە بێ بەڵگەی یاسایی بە تۆمەتی 

چاالکیی سیاسی لە دژی کۆماری ئیسالمی گیراون.

پشتیوان ئەفسەر، خەڵکی مەریوان و موبین مرادی، خەڵکی 
ئەندامەتیی حیزبە کوردییەکان  بە تۆمەتی  بە   کرماشان 

سزای ٩ ساڵ و ٦ ساڵ بەندکرانیان بەسەردا سەپاوە.
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١٣٩٨/١٠/١١  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

 چاالکی
مەدەنی

سنە فەرامەرز غەفووری ٣٤

١٣٩٨/١٠/١١  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

مەدەنی سەڵماس سۆهراب جانفەزا ٣٥

١٣٩٨/١٠/١٣  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

 شاعیر و
نووسەر

مەریوان ئارام فەتحی ٣٦

١٣٩٨/١٠/١٣  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای ٣
ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی شنۆ عادڵ سالم فەرد ٣٧

١٣٩٨/١٠/١٣  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای ٦
ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی شنۆ  عەبدولواحید
عەلینژاد

٣٨

١٣٩٨/١٠/١٣  بەتۆمەتی تێکدانی ئەمنیەتی واڵت سزای ساڵێک زیندانی
هەڵپەسێردراوی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی پاوە دڵشاد فەرەجی ٣٩

١٣٩٨/١٠/١٣  بەتۆمەتی تێکدانی ئەمنیەتی واڵت سزای ساڵێک زیندانی
هەڵپەسێردراوی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی پاوە  هونەر )کەبیر(
حوسێنی

٤٠

١٣٩٨/١٠/١٣  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

خوێندکار کرماشان حەبیب ڕەزایی ٤١

١٣٩٨/١٠/١٤  بەهۆی ئەوەی لە کاناڵی تێلێگرامی خۆیدا وشەی "شەهید"ی بۆ
قاسم سوڵتانی بەکار نەهێناوە گیراوە

ڕۆژنامەنووس پاوە موزەفەر وەلەدبەیگی ٤٢

 مانگی رەزبەر
گیرابوو

 بە تۆمەتی چاالکی دژ بە ئەمنیەتی کۆماری ئیسالمی  سزای
ساڵێک زیندانی بەسەردا سەپاوە

 چاالکی
ئەدەبی

بۆکان شاهۆ  خزری ٤٣

 مانگی رەزبەر
گیرابوو

 بە تۆمەتی چاالکی دژ بە ئەمنیەتی کۆماری ئیسالمی  سزای ٤
مانگ زیندانی بەسەردا سەپاوە

 چاالکی
ئەدەبی

بۆکان هومەن فەیزی ٤٤

 مانگی رەزبەر
گیرابوو

 بە تۆمەتی چاالکی دژ بە ئەمنیەتی کۆماری ئیسالمی  سزای ٣
مانگ زیندانی بەسەردا سەپاوە

 چاالکی
ئەدەبی

بۆکان ژاکا ئیسماعیل پوور ٤٥

 مانگی رەزبەر
گیرابوو

 بە تۆمەتی چاالکی دژ بە ئەمنیەتی کۆماری ئیسالمی  سزای دوو
ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

 چاالکی
ئەدەبی

بۆکان سمکۆ مەعڕووفی ٤٦

١٣٩٨/١٠/١٤  خەڵکی گوندی "گەنکەچین" و بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی
سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە

مەدەنی ورمێ مێهران مەعنەوی ٤٧

١٣٩٨/١٠/١٤  بە تۆمەتی چاالکی دژ بە ئەمنیەتی کۆماری ئیسالمی  سزای دوو
ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی ورمێ فازیل عومەری ٤٨

١٣٩٨/١٠/١٤  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

مەدەنی سنە مادیح مورادی ٤٩

١٣٩٨/١٠/١٥  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

مەدەنی  سەواڵوای
مەریوان

قادر مەجیدپوور ٥٠

 ”
“

قانوون  به  رپرسانێك كه    له   الیه  ن  ته  نیا  زیندانی  كردن ده  بێ   و  ئه  مرێكی  گرتن    هه  ر جۆره   
ده  ستنیشانی كردوون، ده  ربچێ  و جێبه  جێ  بكرێ . مه  ئمووران ده  بێ   خۆیان به   تاوانباركراو بناسێنن 
و كارتی  پێناس نیشان بده  ن. ئه  گه  ر له   شوێنی  گرتنه  كه  ، كه  سانێك وه  ك شایه  دی  رووداوه  كه   هه  بن 
و داوا بكه  ن كه   مه  ئمووران خۆیان پی  بناسێنن، ده  بێ  خۆ به   وانیش بناسێنن. ده  وڵه  تان له   سه  ریانه   
كه   ئۆرگانه  كانیان و كه  سانی  به  رپرس له   كاروباری  گرتن و زیندانی  كردنی  مرۆڤه  كان به   ته  واوی  

دیاری  بكه  ن و له   كاتی  الدان و پێشێلكاریدا، ته  مبێیان بكه  ن.
بێ   و  رفاندن  له    پێشگیری   بۆ  لێخۆشبوون  نێونه  ته  وه  یی   رێكخراوی   پێشنیاركراوی   )به  رنامه  ی  

سه  روشوێنكردنی  مرۆڤه  كان(
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١٣٩٨/١٠/١٥  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

مەدەنی  سەواڵوای
مەریوان

هەیبەت ئەمین زادە ٥١

 لە سەرماوەزدا
گیراوە

 بەتۆمەتی چاالکیی سیاسیی پێشووی لە حیزبێکی کوردیدا  لە
شاری وەرامین گیراوە

مەدەنی سنە ئارەش نەسرکورد ٥٢

١٣٩٨/١٠/١٦  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای
ساڵێک زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی کرماشان فەرهاد مەجیدزادە ٥٣

١٣٩٨/١٠/١٦  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

مەدەنی  نێی
مەریوان

فاتیح پەروازە ٥٤

١٣٩٨/١٠/١٦  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
گیراوە

مەدەنی  نێی
مەریوان

وەفا بەدەخش ٥٥

١٣٩٨/١٠/٢٠ ئیدارەی ئیتالعات بە هۆکاری نەزاندراو گرتوویەتی  چاالکی
مەدەنی

سنە سەیران خەرامیدە ٥٦

١٣٩٨/١٠/١٦  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی سیاسیی کوردیی دژبەری ڕێژیم
سزای ٥ ساڵ زیندانیی دراوەتێ

هونەرمەند ورمێ شەهرام کازمیان ٥٧

 ”
“

بسپێردرێن.  قه  زایی   به  رپرسانی   و  دادگا  به    ده  ستبه  جێ   ده  بی   ده  گیرێن  كه  سانه  ی   ئه  و  هه  موو 
ئه  ندامانی  بنه  ماڵه  ، پارێزه  ران، وه  كیله  كانی   دادگوسته  ری  و پزیشكه  كان ده  بێ   به   رێكوپێكی  گیراوه  كه   
له  پڕوناكاو و  ببینن. ده  بێ  رێگای  سه  ردان و پشكنینی  رێكوپێك،  له   هه  موو قۆناغه  كانی  گیراندا 

به  بێ مه  رج، له   هه  موو به  ندیخانه  كان به   لێكۆڵه  رانی  ده  وڵه  تی  بدرێ .
بێ   و  رفاندن  له    پێشگیری   بۆ  لێخۆشبوون  نێونه  ته  وه  یی   رێكخراوی   پێشنیاركراوی   )به  رنامه  ی  

سه  روشوێنكردنی  مرۆڤه  كان(

عەلی نادری، کاسبکاری خەڵکی کرماشان کە بە تەقەی 
هێزە چەکدارەکان گیانی لێ ئەستێندرا.

کاتی  لە  کە  پیرانشار  شیناوێی  خەڵکی  وەحید،  لوقمان 
کۆڵبەریدا چاو و القێکی له ده ست داوە.
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١٣٩٨/١٠/٢٢  بە تۆمەتی ڕێکخستنی خۆپیشاندان لەدژی کۆماری ئیسالمی لە
زانکۆی کرماشان گیراوە

 چاالکی
سیاسی

کرماشان سیاوەش حەیاتی ٥٨

١٣٩٨/١٠/٢٠  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای ٩
ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

 چاالکی
سیاسی

مەریوان پشتیوان ئەفسەر ٥٩

١٣٩٨/١٠/٢٢  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای ٦
ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

 چاالکی
سیاسی

کرماشان موبین مرادی ٦٠

١٣٩٨/١٠/٢٢  بە تۆمەتی خۆپیشاندان لەدژی بەردانەوەی فڕۆکە ئۆکراینییەکە
لەالیەن سپای پاسدارانەوە گیراوە

مەدەنی سنە تۆفیق قەلعەکوویی ٦١

١٣٩٨/١٠/٢٢  بە تۆمەتی ڕێکخستنی خۆپیشاندان لەدژی کۆماری ئیسالمی لە
زانکۆی کرماشان گیراوە

 چاالکی
سیاسی

کرماشان سەالح غەریبی ٦٢

١٣٩٨/١٠/٢٢  بە تۆمەتی ڕێکخستنی خۆپیشاندان لەدژی کۆماری ئیسالمی لە
زانکۆی کرماشان گیراوە

 چاالکی
سیاسی

کرماشان نەبی تەڕدەست ٦٣

١٣٩٨/١٠/٢٢  بە تۆمەتی ڕێکخستنی خۆپیشاندان لەدژی کۆماری ئیسالمی لە
زانکۆی کرماشان گیراوە

 چاالکی
سیاسی

کرماشان ئەشکان والی زادە ٦٤

١٣٩٨/١٠/٢٤ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە  چاالکی
مەدەنی

دێوالن سیروس عەباسی ٦٥

١٣٩٨/١٠/٢٤ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە  چاالکی
مەدەنی

دێوالن فەریدە وەیسی ٦٦

١٣٩٨/١٠/٢٤  بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران سزای ٩
مانگ زیندانی دراوەتێ

مەدەنی کامیاران محەممەد خاتری ٦٧

١٣٩٨/١٠/٢٤  بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران سزای
ساڵێک زیندانی دراوەتێ

مەدەنی ورمێ کەیوان موکەڕەمی ٦٨

١٣٩٨/١٠/٢٤ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە  چاالکی
مەدەنی

دێوالن ئازاد عەباسی ٦٩

١٣٩٨/١٠/٢٥ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە  چاالکی
مەدەنی

مەریوان ئامانج نیک پەی ٧٠

١٣٩٨/١٠/٢٥ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە  خوێندکاری
زانکۆ

سنە موسلیم سولەیمانی ٧١

١٣٩٨/١٠/٢٥ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە  خوێندکاری
زانکۆ

سنە زانیار ئەحمەدپوور ٧٢

١٣٩٨/١٠/٢٥ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە  خوێندکاری
زانکۆ

سنە ئەڕشەد ئەتابەک ٧٣

١٣٩٨/١٠/٢٢  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای ٢
ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی مەریوان وریا فەرەجی ٧٤

پێشتر گیراوە  لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەردا گیراوە و تازە پێیان زاندراوە و تا ئێستا
چارەنووسیان ناڕوونە

مەدەنی جوانڕۆ یاوەر ئەمیرخانی ٧٥

 ”
“

پارێزگاری  و داكۆكی  له   كه  مایه  تییه   نه  ته  وه  ییه  كان و ماف و ئازادییه  كانی  ئه  ندامانی  ئه  وان، شتێكی  
جیانه  كراوه   له   داكۆكیی  نێونه  ته  وه  یی  له   مافه  كانی  مرۆڤ  و، به  شێك له   هاوكارییه   نێونه  ته  وه  ییه  كان 

پێكدێنێ .
)مادده  ی 1ی ڕاگه یه ندراوی  شوورای   ئه ورووپا بۆ پشتیوانی  له   كه  مایه  تییه   نه  ته  وه  ییه  كان(
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پێشتر گیراوە  لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەردا گیراوە و تازە پێیان زاندراوە و تا ئێستا
چارەنووسیان ناڕوونە

مەدەنی جوانڕۆ یاسر ئەحمەدی ٧٦

پێشتر گیراوە  لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەردا گیراوە و تازە پێیان زاندراوە و تا ئێستا
چارەنووسیان ناڕوونە

مەدەنی جوانڕۆ  مەیسەم
محەممەدی نوور

٧٧

پێشتر گیراوە  لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەردا گیراوە و تازە پێیان زاندراوە و تا ئێستا
چارەنووسیان ناڕوونە

مەدەنی جوانڕۆ بەختیار زارعی ٧٨

١٣٩٨/١٠/٢٢  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای ٥
ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی ورمێ پەرویز ناسری ٧٩

١٣٩٨/١٠/٢٣ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە مەدەنی خۆی  محەممەد
شیخکانلوو

٨٠

١٣٩٨/١٠/٢٤ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە مەدەنی کرماشان  سامان
عەبدولعەزیززادە

٨١

 ”
“

واڵتانی ئەندام به  رعۆده  ده  بن كه   مافی  یه  كسانبوون له  به رانبه ر قانووندا و، پارێزگاریی قانوونیی  
هه  ر  پێیه    به  م  بكه  ن.  ده  سته  به  ر  نه  ته  وه  ییه  ،  كه  مایه  تییه  كی   به    سه  ر  كه    هه  ركه  سێك  بۆ  یه  ك  وه  ك 
چه  شنه   جیاوازیدانانێك له  سه  ر بناغه  ی  به  ستراوه  یی  به   كه  مایه  تییه  كی  نه  ته  وه  یی ، قه  ده  غه  یه  . هەروەها 
هه  نگاوی  گونجاو هه  ڵبگرن بۆ ئه  وه  ی  به  رابه  ریی  ته  واو و راسته  قینه   له   نێوان ئه  ندامانی  كه  مایه  تییه  كی  
نه  ته  وه  یی  له  گه  ڵ   زۆرایه  تیی  كۆمه  ڵگه   له   هه  موو بواره  كانی  ئابووری ، سیاسی   و كولتووریی  ژیاندا، 

جێگیر بێ  و، قووڵتر بێته  وه  . 
)مادده  ی 4ی ڕاگه یه ندراوی  شوورای   ئه ورووپا بۆ پشتیوانی  له   كه  مایه  تییه   نه  ته  وه  ییه  كان(

خەڵکی  دانیشتووی  کوردی  ژنە  کاووسی،  موژگان 
کوردیی  حیزبێکی  ئەندامەتیی  تۆمەتی  بە  کەالردەشت 
دژبەری ڕێژیم سزای ٧٦ مانگ زیندانیی بەسەردا سەپاوە.

گوندی  خەڵکی   ٢٤ تەمەن  ئەمینی،   محەممەد  هەژار 
»میراوێ«ـی سەر بە شاری »شنۆ« ڕۆژی یەکشەممە، 
کۆماری  هێزەکانی  ڕاوەدوونانی  بەهۆی  بەفرانبار  ٢٩ی 

ئیسالمی لە کوێستانەکانی ئەم شارە گیانی لەدەست دا.
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١٣٩٨/١٠/٢٧  بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیم سزای ٣مانگ و
ڕۆژێک زیندانیی دراوەتێ

مەدەنی سنە ئاڕمان وەفایی ٨٢

١٣٩٨/١٠/٢٧ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە هونەرمەند کامیاران کامبیز ئەسەدی ٨٣
١٣٩٨/١٠/٢٨ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە کتێب فرۆش ئیالم ئەمیرعەلی ماجید ٨٤
١٣٩٨/١٠/٢٧ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە مەدەنی سنە عیرفان محەممەدی ٨٥
١٣٩٨/١٠/٢٧ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە مەدەنی سنە هێرش خوسرەوی ٨٦
١٣٩٨/١٠/٢٧ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە مەدەنی سنە گۆران یوسفی ٨٧
١٣٩٨/١٠/٢٧ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە مەدەنی مەریوان چەکۆ قادری ٨٨
١٣٩٨/١٠/٢٨   بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای

ساڵێک زیندانی بەسەردا سەپاوە
مەدەنی  مێهران/

ئیالم
سادق شامی ٨٩

١٣٩٨/١٠/٢٨   بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای
ساڵێک زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی شنۆ عەلی ئیسماعیلی ٩٠

١٣٩٨/١٠/٣٠   بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای
ساڵێک زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی سنە ئۆمید کەرەمی ٩١

١٣٩٨/١١/٢  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای  دوو
ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی مەریوان بڕیار کاوە ٩٢

١٣٩٨/١١/٢ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە مەدەنی سنە فەردین مورادی ٩٣
١٣٩٨/١١/٢  بە تۆمەتی چاالکی مەزهەبی و هاوکاری گرووپە ئیسالمییەکان

دەستبەسەر کراوە
مەدەنی بۆکان سیروان ئۆلنیا ٩٤

١٣٩٨/١١/٢ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە مەدەنی کرماشان ئەبولفەزل زاهید ٩٥
١٣٩٨/١١/٢ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە مەدەنی مەهاباد سەمیع عەلیزادە ٩٦
١٣٩٨/١١/٢ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە مەدەنی ساین قەاڵ مێهدی ئیسماعیلی ٩٧
١٣٩٨/١١/٢ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە  پزیشک و

 چاالکی
مەدەنی

مەریوان د. ئومید مودەڕیسی ٩٨

١٣٩٨/١١/٥   بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای
ساڵێک زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی مەریوان سەلمان ئەفڕا ٩٩

١٣٩٨/١١/٦  بەهۆی ئەوەی لە کاناڵی تێلێگرامی خۆیدا وشەی "شەهید"ی بۆ
قاسم سوڵتانی بەکار نەهێناوە گیراوە

ڕۆژنامەنووس پاوە وەحید فەتاحی ١٠٠

١٣٩٨/١١/٦ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە  چاالکی
فەرهەنگی

بانە ئەسکەندەر چراغی ١٠١

١٣٩٨/١١/٦ بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیمی ئێران گیراوە مەدەنی سەردەشت دارا ڕەشیدی ١٠٢
١٣٩٨/١١/٧  ە تۆمەتی ”باڵوکردنەوەی درۆ و دەلەسە“ حوکمی ٢ ساڵ بەندکرانی

بە سەردا سەپێندراوە
 مامۆستای
قوتابخانە

سنە ئەسکەندەر لوتفی ١٠٣

١٣٩٨/١١/٧  بە تۆمەتی چاالکیی سیاسی دژبە ڕێژیم سزای  سێ مانگ
زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی سەقز سامان رەببانی ١٠٤

 ”
“

واڵتانی ئەندام به  رعۆده  ن هه  لومه  رجێك پێكبێنن تا ئه  ندامانی  كه  مایه  تییه   نه  ته  وه  ییه  كان بتوانن 
كولتووری  خۆیان بپارێزن و بیبووژێننه  وه  و الیه  نه  كانی  پێكهێنه  ری  ناسنامه  ی  خۆیان وه  ك ئایین، 

زمان، نه  ریته  كان و میراته   كولتوورییه  كانی  خۆیان بپارێزن.
)مادده  ی 5ی ڕاگه یه ندراوی  شوورای   ئه ورووپا بۆ پشتیوانی  له   كه  مایه  تییه   نه  ته  وه  ییه  كان(
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١٣٩٨/١١/٨ سزای ١١٨ ساڵ زیندانی داسەپاو بەسەر ئەودا بۆ ئیعدام گۆڕاوە  چاالکی
سیاسی

کامیاران حەیدەر قوربانی ١٠٥

١٣٩٨/١١/٨    بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای
١٥ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی  تەرگەوەڕی
ورمێ

ناسر مەحموودنیژاد ١٠٦

 دوو مانگ
پێش گیرابوو

 بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە و بۆ
زیندانی مەهاباد گواستراوەتەوە

مەدەنی سەردەشت  ساوێن
مەحموودیان ڕاد

١٠٧

١٣٩٨/١١/٨  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای ١٥
ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی  باکووری
کوردستان

سەردار ئوزمووش ١٠٨

١٣٩٨/١١/٨  پێشتر گیرابوو و بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری
ڕێژیم سزای ٥ ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی ورمێ ئومید سەعیدی ١٠٩

١٣٩٨/١١/٨  پێشتر گیرابوو و بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری
ڕێژیم سزای ٥ ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی ورمێ کامران قاسمی ١١٠

١٣٩٨/١١/٨  پێشتر گیرابوو و بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری
ڕێژیم سزای ٥ ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی ورمێ کەیهان ڕەشیدی ١١١

١٣٩٨/١١/٨  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای ١٠
ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

 چاالکی
 سیاسیی

پێشوو

کامیاران باسام مورادی ١١٢

١٣٩٨/١١/٨  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای ٤
ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی  سەالسی
باوەجانی

عەبدوڵال ئەحمەدی ١١٣

١٣٩٨/١١/٩  بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت  سزای  ١٣ ساڵ
زیندانی بەسەردا سەپاوە

 مامۆستای
قوتابخانە

 کوردی
خورسان

 حەمەد ڕەزا ڕەمەزان
،زادە

١١٤

١٣٩٨/١١/٩  بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت سزای  ٨ ساڵ
زیندانی بەسەردا سەپاوە

 مامۆستای
قوتابخانە

 کوردی
خورسان

حوسێن ڕەمەزانپووڕ ١١٥

 ”
“

پێكهێنانی   بۆ  نه  ته  وه  ییه  كان  كه  مایه  تییه    سه  ربه    تاكێكی   هه  موو  مافه  كانی   ئەندام  واڵتانی 
ده  كه  ن و،  ده  سته  به  ر  دابین و  ئازادانه  ،  خۆرێكخستنی   بۆ  ئاشتیخواز و  هێمنانه   و  كۆڕ وكۆبوونه  وه  ی  

هه  روه ها رێز له   ئازادیی  ده  ربڕین، بیروڕا، ویژدان و ئایینیی  ئه  وان ده  نێن و ره  چاویان ده  كه  ن.
)مادده  ی 7ی ڕاگه یه ندراوی  شوورای   ئه ورووپا بۆ پشتیوانی  له   كه  مایه  تییه   نه  ته  وه  ییه  كان(

»موسلێم سلێمانی«، »زانیار ئەحمەدپوور« و »ئەرشەد ئەتابەک«، سێ خوێندکاری زانکۆی »کوردستان« لە سنە کە 
ڕێکەوتی ٢٥ی بەفرانبار بە تۆمەتی شێواندنی ئەمنیەتی نیشتمانی دەسبەسەر کران.



 I ranian Kurdistan
Human Rights Center

١٨

www.chawnews.com         سێ مانگی زستان و کۆبەندی ساڵی ١٣٩٨

١٣٩٨/١١/٩  بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت سزای  ٤ ساڵ
زیندانی بەسەردا سەپاوە

 مامۆستای
قوتابخانە

 کوردی
خورسان

حەمید ڕەزا ڕەجایی ١١٦

١٣٩٨/١١/٩  بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت سزای  ٣ ساڵ و
٨ مانگ زیندانی بەسەردا سەپاوە

 مامۆستای
قوتابخانە

 کوردی
خورسان

مستەفا ڕەباتی ١١٧

١٣٩٨/١١/٩  بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت سزای  ٣ ساڵ و
٨ مانگ زیندانی بەسەردا سەپاوە

 مامۆستای
قوتابخانە

 کوردی
خورسان

حەسەن جەوهەری ١١٨

١٣٩٨/١١/٩  بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت سزای  ٣ ساڵ و
٨ مانگ زیندانی بەسەردا سەپاوە

 مامۆستای
قوتابخانە

 کوردی
خورسان

سەعید حەقپەرەست ١١٩

١٣٩٨/١١/٩  بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت سزای  ٣ ساڵ و
٨ مانگ زیندانی بەسەردا سەپاوە

 مامۆستای
قوتابخانە

 کوردی
خورسان

عەلی فرووتەن ١٢٠

١٣٩٨/١١/١٠  بۆ کێشانی ماوەی ٢ ساڵ زیندانییەکەی بەڕێی گرتوخانەی ناوەندیی
مەریوان کراوە

 چاالکی
مەدەنی

مەریوان پەروین  ئەدوایی ١٢١

١٣٩٨/١١/١٠  ڕۆژی ٧ی ڕەزبەر بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی
دژبەری ڕێژیم گیراوە و بۆ بەندیخانەی ورمێ گواستراوەتەوە

مەدەنی پیرانشار حوسێن ئازەریون ١٢٢

١٣٩٨/١١/١٠ بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت گیراوە مەدەنی مەریوان عوسمان دڵ ئەنگیز ١٢٣
١٣٩٨/١١/١٠ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە مەدەنی ورمێ شارام کازمیان ١٢٤
١٣٩٨/١١/١١ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە  پێرەوی

یارسان
کرماشان سیرووس عەزیزی ١٢٥

 ”
“

بۆ  نه  ته  وه  ییه  كان  كه  مایه  تییه    به    سه  ر  تاكێكی   هه  موو  مافی   كه    ده  بن  به  رعۆده    ئەندام  واڵتانی 
نووسراوه  ، چ  به    زاره  كی  و  به   شێوه  ی   زمانی  خۆیان  له    بێ گیروگرفت  ئازادانه   و  كه ڵكوه  رگرتنی  

له  چوارچێوه  ی  بنه  ماڵه  و ژیانی  تایبه  تیدا و چ له  به  رچاوی  خه ڵك، به  ڕه  سمی  بناسن.
)مادده  ی 10ی ڕاگه یه ندراوی  شوورای   ئه ورووپا بۆ پشتیوانی  له   كه  مایه  تییه   نه  ته  وه  ییه  كان(

بانە کە ڕۆژی  سەیوان شەریفی، کوڕی “خالید، خەڵکی شاری 
سێشەممە ٢٧ی ڕەشەمە لە »هەنگەژال« بە تەقەی ڕاستەوخۆی 

هێزەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێران گیانی لەدەست دا.

دادگای  بڕیاری  بە  کە  کرماشان  خەڵکی   عەزیزنژاد،  عوبەید 
دژبەری  کوردیی  حیزبێکی  ئەندامەتیی  بەتۆمەتی  ئینقالب 

کۆماری ئیسالمی سزای ٦ مانگ زیندانیی بەسەردا سەپا.
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١٣٩٨/١١/١١ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە  پێرەوی
یارسان

کرماشان نادر عەزیزی ١٢٦

١٣٩٨/١١/١٣ بۆ کێشانی ماوەی ١ ساڵ زیندانییەکەی بەڕێی گرتوخانە کراوە  چاالکی
کرێکاری

سنە ئیسحاق ڕووحی ١٢٧

... لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەردا گیراوە و تازە پێی زاندراوە مەدەنی کرماشان ڕەسووڵ سریاللی ١٢٨

... لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەردا گیراوە و تازە پێی زاندراوە مەدەنی کرماشان پەرویز کەدیوەریان ١٢٩

... لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەردا گیراوە و تازە پێی زاندراوە مەدەنی کرماشان مێهدی عەبداڵی ١٣٠

... لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەردا گیراوە و تازە پێی زاندراوە مەدەنی کرماشان عەلی مووسا ١٣١

... لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەردا گیراوە و تازە پێی زاندراوە مەدەنی کرماشان میالد ١٣٢

... لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەردا گیراوە و تازە پێی زاندراوە مەدەنی کرماشان ئیحسان ١٣٣

... لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەردا گیراوە و تازە پێی زاندراوە مەدەنی  سەالس
باوەجانی

زانیار ئەحمەدی ١٣٤

... لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەردا گیراوە و تازە پێی زاندراوە مەدەنی کرماشان کەدیوەریان ١٣٥

... لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەردا گیراوە و تازە پێی زاندراوە مەدەنی کرماشان یونس ڕەحیمی ١٣٦
١٣٩٨/١١/١٤  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای ٦

ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە
مەدەنی سنە چیا محەممەدی ١٣٧

١٣٩٨/١١/١٥  بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت سزای  ٣ ساڵ
زیندانی بەسەردا سەپاوە

 چاالکی
یارسان

کرماشان سەید پەیام بێدروود ١٣٨

 ”“
واڵتانی ئەندام مافی  ئه  ندامانی  كه  مایه  تییه   نه  ته  وه  یییه  كان بۆ خوێندن و فێربوون به   زمانی  خۆیان 

به  ره  سمی  ده  ناسن.
)مادده  ی 14ی ڕاگه یه ندراوی  شوورای   ئه ورووپا بۆ پشتیوانی  له   كه  مایه  تییه   نه  ته  وه  ییه  كان(

ئازاد عومەری، ٢٢ ساڵ، خەڵکی گوندی »ڕاویانـ«ـی ناوچەی 
کوتۆل کە ڕۆژی چوارشەممە ٢٨ی ڕەشەمە، بەهۆی سەرمابردووییەوە 

لە ناوچە سنوورییەکانی شاری خۆی گیانی لەدەست دا.

محەممەد قادری، کۆڵبەری خەڵکی سەردەشت کە ڕۆژی 
٢٢ی ڕەشەمە بە تەقەی هێزەکانی سپای پاسداران بریندار 

کرا.
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١٣٩٨/١١/١٦ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە مەدەنی سنە ئەمیر گوەیلی ١٣٩
١٣٩٨/١١/١٧  بۆ کێشانی ماوەی  ٥ ساڵ زیندانی یەکی بەڕێی زیندانی ناوەندیی

 مەریوان کراوە
ژینگەپارێز مەریوان گۆران قوربانی ١٤٠

١٣٩٨/١١/١٧  بۆ کێشانی ماوەی  ٣ ساڵ و ٦ مانگ زیندانی یەکی بەڕێی
 زیندانی ناوەندیی بۆکان کراوە

 چاالکیی
کرێکاری

بۆکان هادی تەنوومەند  ١٤١

١٣٩٨/١١/١٧  بۆ کێشانی ماوەی  ٣ ساڵ زیندانی یەکی بەڕێی زیندانی ناوەندیی
 کرماشان کراوە

 چاالکیی
کرێکاری

کرماشان ئەمین سیبەری ١٤٢

١٣٩٨/١١/١٧ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە  خوێندکاری
زانکۆ

شنۆ موحسین ئەحمەدزادە ١٤٣

١٣٩٨/١١/١٩ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە مەدەنی  نێی
مەریوان

ئۆسامە بامداد ١٤٤

١٣٩٨/١١/١٩ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە مەدەنی  نێی
مەریوان

حەمید ئەژدەری ١٤٥

١٣٩٨/١١/١٩  بۆ کێشانی ماوەی  ١ ساڵ زیندانی یەکی بەڕێی زیندانی ناوەندیی
 خۆی کراوە

مەدەنی ماکۆ فوئاد وەکالەتی ١٤٦

١٣٩٨/١١/١٩ بەهۆی پێبوونی ئااڵی کوردستان گیراوە مەدەنی ورمێ ئەمیر موحیب ١٤٧
پێشتر گیراوە  ٧ مانگە گیراوە و چارەنووسی ناڕوونە/ بنەماڵەکەی تازە هەواڵی

گرتنەکەی ئاشکرا دەکەن
مەدەنی بانە عەبدولخالق خەیاڵی ١٤٨

١٣٩٨/١١/٢١  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای  ٥
ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی کرماشان ١٤٩ سوحبەتوڵاڵ ئومیدی

١٣٩٨/١١/٢١   بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای
ساڵێک زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی کرماشان ١٥٠ مێهدی ئەبدالی

١٣٩٨/١١/٢١  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای  ٣
ساڵ و ٦ مانگ ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی کرماشان  خەلیل ئەسەدی
بوژانی

١٥١

١٣٩٨/١١/٢٢ بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت گیراوە ئارایشگەر کرماشان خالید باباخانی ١٥٢
١٣٩٨/١١/٢٢  بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت سزای ساڵێک

زیندانی بەسەردا سەپاوە
مەدەنی ورمێ ئازاد عەزیزی ١٥٣

١٣٩٨/١١/٢٣ بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت گیراوە مەدەنی سنە ئیبراهیم محەممەدی ١٥٤
١٣٩٨/١١/٢٤ بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت گیراوە  چاالکی

ژینگە
سنە شادمان بەنی بەشەر ١٥٥

١٣٩٨/١١/٢٥ بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت گیراوە مەدەنی سەقز حامید شیخی ١٥٦
١٣٩٨/١١/٢٥ بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت گیراوە مەدەنی سەقز نەبی مەالوەیسە ١٥٧
١٣٩٨/١١/٢٥ بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت گیراوە مەدەنی سەقز ئەییوب خانی ١٥٨
١٣٩٨/١١/٢٦  بۆ کێشانی ماوەی  ٦ ساڵ زیندانی یەکی بەڕێی زیندانی ناوەندیی

 سنە کراوە
مەدەنی سنە وەلی نەسری ١٥٩

 ”
“

ره وشی   و  ستاتۆ  ئه وان  مافه وه ،  ئه م  به  هۆی   مافی  چاره ی  خۆنووسینی  هه یه .  هه موو گه لێك 
سیاسی ، ئابووری ، كۆمه اڵیه تی  و په ره پێدانی  كولتووریی  خۆیان، سه ربه ستانه  دیاری  ده كه ن.

هەروەها هه موو گه لێك ده توانێ  بۆ ئامانجه كانی  خۆی  كه ڵك له  سامان و سه رچاوه  سروشتییه كانی  
خۆی  وه ربگرێ .

)مادده ی  1ی ڕێككه وتننامه ی  نێونه ته وه یی  مافه  مه ده نی  و سیاسییه كان(
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١٣٩٨/١١/٢٧  بۆ کێشانی ماوەی  ٣ ساڵ زیندانی یەکی بەڕێی زیندانی ناوەندیی
 شنۆ کراوە

مەدەنی شنۆ سەید وەهاب عەلیزادە ١٦٠

١٣٩٨/١١/٢٨  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای  ٣
ساڵ زیندانی بەسەردا سەپاوە

 چاالکی
مەدەنی

کامیاران سیروان ئیبراهیمی ١٦١

١٣٩٨/١١/٢٨  بە تۆمەتی سیخوڕی بۆ واڵتێکی بیانی سزای ١٦ ساڵ زیندانی
بەسەردا سەپاوە

مەدەنی شنۆ خوسرەو زەرستان ١٦٢

١٣٩٨/١١/٢٩ بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت گیراوە مەدەنی دیواندەرە فەرهاد مورادی ١٦٣
پێشتر گیراوە  لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەردا گیراوە و تازە پێیان زاندراوە و تا ئێستا

چارەنووسیان ناڕوونە
مەدەنی کرماشان میالد کەڵوەندی ١٦٤

پێشتر گیراوە  لە خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەردا گیراوە و تازە پێیان زاندراوە و تا ئێستا
چارەنووسیان ناڕوونە

مەدەنی کرماشان حەمید فرووزش ١٦٥

١٣٩٨/١١/٣٠  بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللی  سزای ١٠ مانگ زیندان
و ٤٠ قامچیی بەسەردا سەپاوە

مەدەنی سنە فوئاد عینایەتی ١٦٦

١٣٩٨/١٢/٢ بە تۆمەتی “بانگەشە بۆ بایکۆتی هەڵبژاردنەکان” گیراوە  چاالکی
مەدەنی

 سەرپێڵی
زەهاو

عەبدوڵال سادقی ١٦٧

١٣٩٨/١٢/٤  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە و
بەڕێی ئیتالعاتی ورمێ کراوە

 تەمەن ١٨
ساڵ

شنۆ پوویا پەروانە ١٦٨

١٣٩٨/١٢/٦ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە مەدەنی ورمێ سیروان محەممەدی ١٦٩
١٣٩٨/١٢/٧ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە مەدەنی کرماشان حوسێن سەمەدی ١٧٠
١٣٩٨/١٢/٨  بە تۆمەتی هەوڵدان دژی ئەمنیەتی میللیی واڵت  سزای ٢ ساڵ

زیندانی بەسەردا سەپاوە
مەدەنی کرماشان ئەمین کاسب ١٧١

١٣٩٨/١٢/١١ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە مەدەنی پیرانشار سەید مستەفا سابری ١٧٢
١٣٩٨/١٢/١١ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە مەدەنی پیرانشار سەید ئەحمەد سابری ١٧٣
١٣٩٨/١٢/١١ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە مەدەنی پیرانشار ١٧٤ عەبدوڵاڵ حەسەن زادە
١٣٩٨/١٢/١١ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە مەدەنی پیرانشار  محەمەد ئیبراهیم

 زادە
١٧٥

 ”“
هیچ كه سێك نابێ  ئه شكه نجه  بدرێ  یان سووكایه تیی  پێبكرێ  و، سزای  نائینسانی  و دڕندانه  بدرێ . 
به تایبه تی  تاقیكاریی  پزیشكی  و زانستی  نابێ  به بێ  ره زامه ندیی  ئازادانه ی  كه سه كه  له سه ری  به ڕێوه بچێ .

)مادده ی  7ی ڕێككه وتننامه ی  نێونه ته وه یی  مافه  مه ده نی  و سیاسییه كان(

ئیرج ڕەحیم زادە، فەردین کەریمی، ئارمین ئەسپرلووس، ئارمان وەفایی و ئەفشین شێخولئیسالمی کە بە تۆمەتی چاالکیی سیاسی دژی کۆماری ئیسالمی و 
بە بڕیاری لقی یەکی دادگای شۆڕشی شاری سنە، بە سەرۆکایەتی دادوەر »سەعیدی«؛ هەر کامەیان بە سێ مانگ و یەک ڕۆژ زیندان مەحکووم کراون.
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١٣٩٨/١٢/١١ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە مەدەنی پیرانشار سەالم بازرگانی ١٧٦
١٣٩٨/١٢/١١ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە مەدەنی نەغەدە  محەمەد ڕەسوول

ئەلیاسی
١٧٧

١٣٩٨/١٢/١١ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە ژینگەپارێز سنە دلێر خوسرەوی ١٧٨
١٣٩٨/١٢/١١ بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم گیراوە مەدەنی کرماشان عوبەید عەزیزنیژاد ١٧٩
١٣٩٨/١٢/١١  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای ١٣

مانگ زیندانیی بەسەردا سەپاوە
 چاالکی
مەدەنی

دێوالن سیروان ڕەحیمی ١٨٠

١٣٩٨/١٢/١١  لە دادگای پێداچوونەوەدا بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی
دژبەری ڕێژیم سزای ٧٦ مانگ زیندانیی بەسەردا سەپاوە

 چاالکی
ئەدەبی

کەالردەشت موژگان کاووسی ١٨١

١٣٩٨/١٢/٢٦  بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیم سزای ٣مانگ و
ڕۆژێک زیندانیی دراوەتێ

مەدەنی سنە فەردین کەریمی ١٨٢

١٣٩٨/١٢/٢٦  بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیم سزای ٣مانگ و
ڕۆژێک زیندانیی دراوەتێ

مەدەنی سنە  ئەفشین
شێخولئیسالمی

١٨٣

١٣٩٨/١٢/٢٦  بە تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری ڕێژیم سزای
ساڵێک زیندانیی بەسەردا سەپاوە

خوێندکار خۆی جەبار دودکانلوو ١٨٤

١٣٩٨/١٢/٢٦  بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیم سزای ٣مانگ و
ڕۆژێک زیندانیی دراوەتێ

مەدەنی سنە ئاڕمین ئەسپەرلووس ١٨٥

١٣٩٨/١٢/٢٦  بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیم سزای ٣مانگ و
ڕۆژێک زیندانیی دراوەتێ

مەدەنی مەریوان ئیرەج ڕەحیم زادە ١٨٦

١٣٩٨/١٢/٢٨  بە تۆمەتی چاالکی سیاسی دژ بە ئەمنیەتی ڕێژیم سزای ١٨
مانگ و ڕۆژێک زیندانیی دراوەتێ

پارێزەر کرماشان سۆهەیال حیجاب ١٨٧

 ”
“

ئازادی  و ئاسایشی  تاكه كه سی ، مافی  هه ر مرۆڤێكه . هیچ كه س نابێ  له خۆوه  ده ستبه سه ر بكرێ  یان 
بگیرێ . هیچ كه س نابێ  له  ئازادیی  خۆی  بێبه ش بكرێ ، مه گه ر ئه وكاته  كه  قانوون و رێوشوێنه كانی  

دادپرسی  بڕیاری  دابێ .
)مادده ی  9ی ڕێككه وتننامه ی  نێونه ته وه یی  مافه  مه ده نی  و سیاسییه كان(

بە  ئینقالبی ورمێ  ئازاد عەزیزی، کوڕی »عومەر کە دادگای 
تۆمەتی ئەندامەتیی حیزبێکی کوردیی دژبەری کۆماری ئیسالمی 

سزای ساڵێک زیندانیی تەعزیریی بەسەردا سەپاندوە.

شەهرام کازمیان، کوڕی فارس، تەمەن ٤٢ ساڵ کە بە بڕیاری لقی 
٢ی دادگای شۆڕشی ورمێ بە سەرۆکایەتیی دادوەر »شێخلوو 
ڕێژیم   دژبەری  کوردیی  حیزبێکی  هاوکاریکردنی  تۆمەتی  بە 
دادگایی کراوە و سزای ٥ ساڵ زیندانی تەعزیریی بەسەردا سەپاوە. 
ئەم حوکمە ڕۆژی ٢٠ی ڕەشەمە، بەم زیندانییە لە زیندانی ناوەندیی 

ورمێ ڕاگەیەندراوە.



2٣

www.chawnews.com

ناوەندی مافی مرۆڤ 
بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان

سێ مانگی زستان و کۆبەندی ساڵی ١٣٩٨

ناوی ئەو کەسانەی لە سێ مانگی زستانی ١٣٩٨دا ئێعدام کراون

ڕێکەوت وردەکاریی ڕووداو خەڵکی ناو و ناسناو ڕیز
١٣٩٧/١٠/٢٥ بە تۆمەتی کوشتنی بەئانقەست لە زیندانی ناوەندیی ورمێ لەدار دراوە ورمێ داریوش دەروێشی ١
١٣٩٧/١٠/٢٥ بە تۆمەتی کوشتنی بەئانقەست لە زیندانی ناوەندیی ورمێ لەدار دراوە ورمێ دانش دەروێشی ٢
١٣٩٧/١١/١٣ بە تۆمەتی پێوندیدار بە مادە سڕکەرەکان لەدار دراوە بروجێرد رەسووڵ مەالحەسەنی ٣
١٣٩٧/١١/١٦ بە تۆمەتی پێوندیدار بە مادە سڕکەرەکان لەدار دراوە کرماشان بۆرزوو محەممەدی ٤
١٣٩٧/١١/١٦ بە تۆمەتی کوشتنی بەئانقەست لە زیندانی ناوەندیی کرماشان لەدار دراوە کرماشان شەهاب نادری ٥
١٣٩٧/١٢/١١ بە تۆمەتی کوشتنی بەئانقەست لە زیندانی ناوەندیی ورمێ لەدار دراوە بۆکان ئەمیر محەممەدپوور ٦
١٣٩٧/١٢/٢٢ تەمەن ٦٠ ساڵ و بە تۆمەتی کوشتنی بەئانقەست لەدار دراوە ورمێ حوسێن کەچنانلوو ٧
١٣٩٧/١٢/٢٢ تەمەن ٧٠ ساڵ و بە تۆمەتی کوشتنی بەئانقەست لەدار دراوە ورمێ عەبدوڵاڵ محەممەدزادە ٨

ئەو کەسانەی لە سێ مانگی زستانی ١٣٩٨دا قوربانیی تەقینەوەی مین بوون

رێکه وت چۆنیه تیی رووداو جۆری زیان شوێن پیشه ناو و ناسناو ریز
١٣٩٨/١٠/١٩  بەهۆی تەقینەوەی گوللە تۆپێکی نەتەقاو

گیانی لەدەست داوە
کوژراوە گوندنشین  ئەزگەلەی

کرماشان
عەلی مەلەکی ١

١٣٩٨/١٠/١٩  بەهۆی تەقینەوەی گوللە تۆپێکی نەتەقاو
گیانی لەدەست داوە

بریندار بووە گوندنشین  ئەزگەلەی
کرماشان

ئاڕمان مەلەکی ٢

١٣٩٨/١٠/٢٨  لە کاتی هەڵگرتنەوەی میندا مینی پێدا
تەقیوەتەوە و بە توندی بریندار بووە

بریندار بووە کارمەند مێهران حوججەت ٣

١٣٩٨/١٢/٣  شوان بووە و لەبەر بەرغەل بووە و القی چووەتە
سەر مین

کوژراوە تەمەن ١٢ ساڵ  قەسری
شیرین

پەیام ڕۆستەمی ٤

١٣٩٨/١٢/٢٥  بەهۆی تەقینەوەی گوللە خومپارەیەک گیانی
لەدەست داوە

کوژراوە تەمەن ٣٧ ساڵ  سەرپێڵی
زەهاو

کەیوان ئەعزەمی ٥

 ”
“

له  كاروباری   یه كسانیان هه یه .  مافی   دادپه روه ریدا  دادگا و ده زگای   به رانبه ر  له   تاكێ    هه موو 
ماف و  دژی   له   كه   بڕیارێك  یان  تاكێك،  پاڵ   ده درێته   كه   تاوانێك  هه ر  باره ی   له   بڕیاردان 
هۆی   به   هه بێ   ئه وه ی   مافی   ده بێ   تاوانباركراو  كه سی   بێ ،  ئه و  قانوونییه كانی   به رپرسیاره تییه  
دادگایه كی  قانوونی ، بێ الیه ن، خاوه ن سه الحییه ت و سه ربه خۆ، به  شێوه یه كی  دادپه ره رانه  و ئاشكرا 

له  تاوانه كانی  بكۆڵدرێته وه .
)مادده ی  14ی ڕێككه وتننامه ی  نێونه ته وه یی  مافه  مه ده نی  و سیاسییه كان(
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ئەو کەسانەی لە سی مانگی پاییزی ١٣٩٨دا بە هۆی رووداوی کار زیانیان بەر کەوتووە

ڕێکەوت چۆنیەتیی رووداو جۆری زیان شوێن ناو و ناسناو ریز
١٣٩٨/١٠/٢٤ لە هەولێر و بەهۆی بەربوونەوە لە بەرزایی گیانی لەدەست داوە گیانی لەدەست داوە مەریوان جەمشید ئیزەدی ١
١٣٩٨/١٠/٢٨  لەکاتی جۆشکاری و بەهۆی بەربوونەوە لە بەرزایی گیانی

لەدەست داوە
گیانی لەدەست داوە سەقز شەهرام ئەحمەدپوور ٢

١٣٩٨/١٠/٢  لە کاتی کارکردن لە بینایەکی نیوەکار بەربۆتەوە و لەگەنی
شکاوە

بریندار بووە پیرانشار حوسێن مەحموودی ٣

١٣٩٨/١١/٣ لە کاتی کارکردندا بەهۆی داڕمانی خانوو گیانی لەدەست داوە گیانی لەدەست داوە سەڵماس بەهمەن حەسوویان ٤
١٣٩٨/١١/٣ لە کاتی کارکردندا بەهۆی داڕمانی خانوو بریندار بووە بریندار بووە سەڵماس مەسعود کوڕی ڕەزاق ٥
١٣٩٨/١١/٩  لە شاری ئامول لە کاتی کارکردن لە بینایەکی چەند نهۆمی

 بەربۆتەوە و گیانی لەدەست داوە
گیانی لەدەست داوە سەواڵوا سینا عەلی رەمایی ٦

١٣٩٨/١٢/١٣  کرێکاری ئاڵماتۆڕبەند بووە و بەهۆی تەزووی کارەبا گیانی
لەدەست داوە

گیانی لەدەست داوە بانە خالید ڕەحیم نیژاد ٧

١٣٩٨/١٢/١٦ بەهۆی تەزووی کارەبا گیانی لەدەست داوە گیانی لەدەست داوە سەردەشت مەسعوود محەممەدی ٨
١٣٩٨/١١/٢٧  لە هەولێر لە کاتی کارکردن لە بینایەکی چەند نهۆمی

 بەربۆتەوە و گیانی لەدەست داوە
گیانی لەدەست داوە خۆی عەبدوڵاڵ سۆفی ٩

 ”
“

ئازادیی   ئه م مافه  ده سه اڵت  و  ئایینی  هه یه .  بیروڕا و  بیركردنه وه ،  ئازادیی   هه ر مرۆڤێك، مافی  
قه بوڵكردنی  دڵخوازانه ی  ئایین یان بیروڕایه كیش ده گرێته وه . هه روه ها هه ر مرۆڤێك له  ده ربڕینی  
راشكاوانه ی  ئایین یان بیروڕای  خۆیدا به  شێوه ی  تاكه كه سی  یان به كۆمه ڵ  و به  نهێنی  یان ئاشكرا 
سه ربه سته . ئه م ده سه اڵت و ئازادییه ، فێربوون  و فێركردنی  رێوشوێنه  ئایینییه كانی  هه ر مرۆڤێكیش 

ده گرێته وه .
)مادده ی  18ی ڕێككه وتننامه ی  نێونه ته وه یی  مافه  مه ده نی  و سیاسییه كان(

خالید ڕەحیم زادە، تەمەن ٣٢ ساڵ 
کرێکاری ئاڵماتۆڕبەندی خەڵکی 
بانە کە ڕۆژی سێشەممە، ١٣ی 
ڕەشەمە،  لە کاتی کارکردندا 
بەهۆی تەزووی کارەبا گیانی 

لەدەست دا.
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ئەو کەسانەی لە سێ مانگی زستانی ١٣٩٨دا بە هۆی خۆکوشتنەوە کۆتاییان بە ژیانیان هێناوە

رێکه وت چۆنیه تیی رووداو تەمەن خه ڵکی ناو و ناسناو ریز
١٣٩٨/١٠/١ بەهۆی کێشەی خێزانی خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی هێناوە سەروو ٣٠ ساڵ ورمێ شیوا مرادی ١
١٣٩٨/١٠/١ بە هۆکاری نادیار خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی هێناوە ٣٢ ساڵ مەریوان پێدرام حاجی ٢
١٣٩٨/١٠/١ بەهۆی کێشەی خێزانی خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی هێناوە ٣٤ ساڵ باینگانی پاوە حەیران ئیبراهیمی ٣
١٣٩٨/١٠/٣ بە هۆکاری نادیار خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی هێناوە ... کرماشان عیرفان عەزیزی ٤
١٣٩٨/١٠/٥ بەهۆی کێشەی خێزانی لەگەڵ هاوژینەکەی ئاگری لە خۆی بەرداوە ٢٦ ساڵ پیرانشار شەهناز لوتفیان ٥
١٣٩٨/١٠/٦  بەهۆی کێشەی خێزانی خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی

هێناوە
٢٨ ساڵ ئیالم زەهرە محەممەدی ٦

١٣٩٨/١٠/١٢  بەهۆی کێشەی خێزانی دوو منداڵە ساواکەی دەرمانداو کردوە و
پاشان خۆی هەاڵواسیوە

٢٦ ساڵ سەقز ژیال ڕەسووڵی ٧

١٣٩٨/١٠/١٥  دایکی دوو منداڵ بووە و بەهۆی کێشەی خێزانی لەگەڵ
هاوژینەکەی خۆی کوشتوە

٢٥ ساڵ بۆکان  دڵشاد
پورعەبدوڵاڵهی

٨

١٣٩٨/١٠/١٧ بەهۆی کێشەی خێزانی حەبی برینجی خواردوە و خۆی کوشتوە ٣٢ ساڵ ئیالم زێنەب ئیحسانی ٩
١٣٩٨/١٠/١٧ بە هۆکاری نادیار خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی هێناوە ... کامیاران عیرفان فاتیحی ١٠
١٣٩٨/١٠/١٩ بەهۆی هەژاریی بنەماڵەکەی خۆی هەاڵواسیوە ١٥ سال سنە ڕێبوار مەالیی ١١
١٣٩٨/١٠/٢٠  لە هەولێر کرێکاریی کردوە و بە هۆکاری ناڕوون خۆی

هەالواسیوە
٢٣ ساڵ شنۆ  نەجمەدین

ئەحمەدپوور
١٢

١٣٩٨/١٠/٢١ بەهۆی کێشەی خێزانی خۆی هەاڵواسیوە سەروو ٤٠ ساڵ سەردەشت محەممەد قادری ١٣
١٣٩٨/١٠/٢٣  بە هۆکاری نادیار بە گاز خۆی خنکاندوە و کۆتایی بە ژیانی

هێناوە
سەروو ٥٠ ساڵ کامیاران خالید مرادی ١٤

١٣٩٨/١٠/٢٦ بەهۆی کێشەی خێزانی خۆی هەاڵواسیوە ١٥ ساڵ بۆکان ئەفرووز مینایی ١٥
١٣٩٨/١٠/٢٧ بە هۆکاری نادیار خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی هێناوە ... سەقز  سەمەد

محەممەدنیژاد
١٦

١٣٩٨/١٠/٢٧ بە هۆکاری نادیار خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی هێناوە ... سەقز سەباح لەتیف نیژاد ١٧
١٣٩٨/١٠/٣٠ بە هۆکاری نادیار خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی هێناوە ... ورمێ جەواد دێهقان ١٨
١٣٩٨/١١/٢ بەهۆی کێشەی خێزانی حەبی برینجی خواردوە و خۆی کوشتوە ٢٣ ساڵ ئیالم ئەحمەد میرئەحمەدی ١٩
١٣٩٨/١١/٣ بە هۆکاری نادیار خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی هێناوە ... مەهاباد عەبدوڵاڵ خزرپوور ٢٠
١٣٩٨/١١/٣ دووگیان بووە و بەهۆی کێشەی خێزانی خۆی هەاڵواسیوە ... سەردەشت سەیران ئەحمەدزادە ٢١
١٣٩٨/١١/٣  خێزاندار و بەهۆی کێشەی خێزانی حەبی برینجی خواردوە و خۆی

کوشتوە
سەروو ٣٠ ساڵ کرماشان زارا ئەکبەری ٢٢

١٣٩٨/١١/٣  بەهۆی کێشەی خێزانی خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی
هێناوە

... ورمێ وەحید حوسێنی ٢٣

 ”
“

مافی  پێكهێنانی  كۆڕ و كۆبوونه وه ی  هێمنانه  به ره سمی  ده ناسرێ . بۆ جێبه جێكردنی  ئه م مافه  هیچ 
سنوور و چوارچێوه یه ك دانانرێ ، مه گه ر به  گوێره ی  قانوون، ئه ویش له  كۆمه ڵگه یه كی  دێموكراتیك و 
له به ر پێویستیی  به رژه وه ندی  ئاسایشی  نه ته وه یی ، هێمنایه تیی  گشتی ، رێكوپێكی  گشتی ، پارێزگاری  له  

ساڵمه ت ره وشی  گشتی ، یان پارێزگاری  له ئازادییه كانی  كه سانی  دیكه.
)مادده ی  21ی ڕێككه وتننامه ی  نێونه ته وه یی  مافه  مه ده نی  و سیاسییه كان(
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١٣٩٨/١١/٤ بە هۆکاری نادیار خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی هێناوە ... ورمێ نادر موانایی ٢٤
١٣٩٨/١١/٢٢  دایکی دوو منداڵ بووە و بەهۆی کێشەی خێزانی ئاگری لە

 جەستەی بەرداوە
٣١ ساڵ ورمێ ئایشێ جاهید ٢٥

١٣٩٨/١٢/٤  لە گیراوەکانی خۆپیشاندانەکەی خەزەڵوەرە و دوای ڕاگەیاندنی
حوکمی ٤ ساڵ زیندان زۆی کوشتوە

٢٢ ساڵ کرماشان  ڕەزا ئۆمیدی
یاریجانی

٢٦

١٣٩٨/١٢/٤ بە هۆکاری نادیار خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی هێناوە ١٤ ساڵ جوانڕۆ مەهسا وەلیزادە ٢٧
١٣٩٨/١١/٥  بەهۆی کێشەی خێزانی خۆی هەاڵواسیوە و کۆتایی بە ژیانی

هێناوە
١٤ ساڵ کرماشان عەلی سەفەری ٢٨

١٣٩٨/١٢/٦  هاوپۆلیی مەهسا وەلیزادە بە هۆکاری نادیار خۆی هەاڵواسیوە و
کۆتایی بە ژیانی هێناوە

١٤ ساڵ جوانڕۆ سارینا وەیس مرادی ٢٩

١٣٩٨/١٢/١٤  خێزاندار و باوکی منداڵێک بووە و بەهۆی هەژاری خۆی
هەاڵواسیوە

سەروو ٤٠ ساڵ ڕوانسەر فەرید موختاری ٣٠

١٣٩٨/١٢/١٨ بە هۆکاری ناڕوون خۆی هەاڵواسیوە ... پیرانشار عەبدولقادر چراق ٣١
١٣٩٨/١٢/١٩ بەهۆی کێشەی خێزانی خۆی کوشتوە  ٢٤ ساڵ  قەسری

شیرین
مەرزییە ڕەزایی ٣٢

١٣٩٨/١٢/١٩ بەهۆی نەداری و دەستەنگی خۆی هەاڵواسیوە ... سنە محەممەد نەسیری ٣٣
١٣٩٨/١٢/١٩ بەهۆی هەژاریی بنەماڵەکەی خۆی هەاڵواسیوە ١٦ ورمێ دیار چەپانی ٣٤
١٣٩٨/١٢/٢٠  بەهۆی کێشەی خێزانی حەبی برینجی خواردوە و کۆتایی بە

ژیانی هێناوە
سەروو ٢٠ ساڵ ئیالم شیوا بەساتی ٣٥

١٣٩٨/١٢/٢٩  بەهۆی کێشەی خێزانی لەگەڵ مێردەکەی خۆی لەسەر بانی
 ماڵەوە فڕێ داوەتە خوارێ

١٤ ساڵ شنۆ ملینا تەاڵیی ٣٦

 ”
“

 هه موو كه سێك مافی  ئازادیی  پێكهێنانی  كۆڕ و كۆمه ڵه  له گه ڵ  كه سانی  دیكه ی  هه یه . ئه م مافه  
پێكهێنانی  یه كیه تییه كان و ئه ندامه تی  له واندا به مه به ستی  پارێزگاری  له  هۆگرییه كان و قازانجه كان 

ده گرێته وه . كه ڵكوه رگرتن له و مافانه  به  هیچ شێوه یه ك نابێ  به رته سك بكرێته وه.
 )مادده ی  22ی ڕێككه وتننامه ی  نێونه ته وه یی  مافه  مه ده نی  و سیاسییه كان(

باڵوبوونەوەی  دوای  کە  سنە  خەڵکی  سەیفی،  پەریسا 
نەخۆشیی کۆڕۆنا و بەهۆی پێنەدانی مەرەخەسی مانی لە 

خواردن گرتوە.

زەکەریا موعەتەری، کۆڵبەری تازەالوی خەڵکی مەریوان کە 
بەهۆی ڕاوەدوونانی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی 

لە بەرزاییەکانی تەتە بەربووەتەوە و بەتوندی بریندار بووە.
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کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  بۆ  مرۆڤ  مافی  ناوەندی  وەرزانەی  ڕاپۆرتەکانی  کۆبەندی 
لەبارەی پێشێلکرانی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

کوژران و بریندار بوونی 2٤٠ کۆڵبەر، گرتنی ٨5٤ چاالکی سیاسی، ئێعدامی ٤٦ بەندی و خۆکوشتنی 25٣ کەس 
لە کوردستان لە ساڵی ١٣٩٨ی هەتاویدا 

لە درێژەی پێشێلکردنی سیستماتیکی مافی مرۆڤ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەهۆی دەزگای قەزایی و دامودەزگا 
زبری  حاڵەتی   ١٦2١ النیکەم  هەتاویشدا   ١٣٩٨ ساڵی  ماوەی  لە  ئیسالمی،  کۆماری  ئەمنیەتییەکانی  و  سیاسی 
پێشێلکردنی مافی مرۆڤ ڕووی داوە. با بەخێرایی چاوێک بەسەر چەند حاڵەتێکی زبری پێشێلکرانی مافی مرۆڤ لە 

کوردستان لەم ساڵەدا بخشێنین:

کۆڵبەرکوژی
پێشێلکردنی  ناوچە سنوورییەکان بەشێکی سەرەکیی  لە کاتێکدا کۆڵبەرکوژی و سەرکوت و کوشتاری خەڵکی کاسبکاری 
مافی مرۆڤ لە کوردستانە، لە ماوەی ئەم ساڵەدا ٢٤٠ کۆڵبەر و کاسبکاری کورد بەهۆی تەقەی ڕاستەوخۆ، تەقینەوەی مین، 
بەربوونەوە لە بەرزایی لە سۆنگەی ڕاوەدوونان و هەروەها ڕەق هەاڵتن لە سەرما گیانیان لەدەست داوە و بریندار بوون. وردەکارییەکان 

دەریدەخەن کە لەو ٢٤٠ قوربانییەی ئەمساڵ ٧٣ کەسیان کوژراون و گیانیان لەدەست داوە، هەروەها ١٦٧ کەسیش بریندار بوون.
کوژران و برینداربوونی ٢٤٠ کۆڵبەر و کاسبکاری کورد لە ساڵی ٩٨ی هەتاوی لەحاڵێکدایە کە هێزەکانی کۆماری ئیسالمیی 

ئێران لە ساڵی پێشتریشدا ٢٤٢ کۆڵبەر و کاسبکاریان دابووە بەر دەستڕێژی چەکەکانیان.
بەفرانبار  ئیسالمیدا ڕۆژی چوارشەممە ١١ی  هێزەکانی کۆماری  و کارنامەی کوردکوژیی  رەفتار  لەگەڵ  پێوەندی  لە  هەر 
الوێکی خەڵکی گوندی »سیس« سەر بە شاری دێوالن لە پارێزگای سنە بە ناوی ”نادر کەریمی“ لەکاتی ڕۆشتن بۆ هەرێمی 

کوردستان و  لەالیەن سپای پاسدارانەوە دراوەتە بەر دەستڕێژ و کوژراوە.
ڕۆژی چوارشەممە ١١ی بەفرانباریش، لە نزیک چۆمی »سۆفی ئاوا«ی شاری »جوانڕۆ« تەرمی یەکیک لە خۆپیشاندەرانی 
ئەو شارە بە ناوی »هاشم مورادی« دۆزراوەتەوە. بە پێی زانیارییەکان لە کاتی دۆزینەوەی جەستەی بێ گیانی ئەم شارۆمەندە 

کوردە، جێگای ئەشکەنجە بە ڕوونی بە جەستەیەوە دیار بووە.
 ڕۆژی پێنج شەممە ١٩ی بەفرانبار تەرمی “سەردار ئەعەزەمی” خەڵکی بەخشی شاهۆ سەر بە شاری ڕوانسەر لە پارێزگای 
کرماشان، لە زێدی خۆی ئەسپەردەی خاک کراوە. سەردار ئەعەزەمی ڕۆژی شەممە ٢٥ی خەزەڵوەر و لە ڕەوتی  خۆپێشاندانەکانی 
مانگی خەزەڵوەری ئێران لە شاری پەرەند سەر بە پارێزگای تاران ون ببوو و لەو کاتەوە هیچ زانیارییەک لە سەر چارەنووسی ناوبراو 
لە بەر دەستدا نەبوو. حەوتوویەک دواتریش تەرمی نادر ڕەزایی ئابتاف، خەڵکی کرماشان پاش گیان لەدەستدان لەژێر ئەشکەنجەی 

هێزە ئەمنیەتییەکانی حکوومەتی ئێراندا ڕۆژی ٨ی بەفرانبار ڕادەستی بنەماڵەکەی کراوەتەوە و بە خاک سپێردراوە.

ڕەشبگیر و گرتنەکان
لە ماوەی ساڵی ١٣٩٨دا ئەوەندەی سەرچاوەکانی هەواڵ پشتڕاستیان کردۆتەوە و دەستیان بە زانیارییەکان ڕاگەیشتووە، ٨٥٤ کەس 
لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی مەدەنی و سیاسی لەالیەن دەزگا ئەمنیەتییەکانەوە بەتۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی و سیاسی لە دژی 
کۆماری ئیسالمی و بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە گیراون. هەروەها لە ڕەوتی سەرکوتی خۆپیشاندانەکانی خەزەڵوەر لە کوردستان 

دەیان کەس کوژران کە ناوەندی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ناو و نیشانی النیکەم ٤٥ کەس لەوانی تۆمار کردوە.
تا سزای  لە سێ مانگ  و سزای  دادگایی  النیکەم ٢٠١ کەسیان  دەسبەسەر کراون،  ئەمساڵدا  ماوەی  لە  لەو ٨٥٤ کەسەی 

 ”
“

هه موو تاكه كان له  به رانبه ر قانووندا یه كسانن و به بێ  جیاوازی ، مافی  پارێزرانی  )پشتیوانیی ( وه كیه ك 
له  الیه ن قانوونه وه یان هه یه . له م باره وه ، قانوون ده بێ  پێشی  هه رچه شنه  هه اڵواردنێك بگرێ  و، بۆ 
هه موو تاكه كان پشتیوانیی  كاریگه ر و وه كیه ك دژی  هه رچه شنه  جیاوازیدانان، له  هه ر قۆناغێكدا له  
باری  ره گه ز، ره نگ، جینس، زمان، ئایین، بیروڕای  سیاسی  یان باوه ڕی  دیكه ، ره چه ڵه كی  نه ته وه یی  و 

كۆمه اڵیه تی ، سامان، به ستراوه یی  خوێنی  و خزمایه تی  و هه ر بارودۆخێكی  دیكه وه  دابین بكا.
)مادده ی  26ی ڕێككه وتننامه ی  نێونه ته وه یی  مافه  مه ده نی  و سیاسییه كان(
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درێژخایەنی ٣٠ ساڵ زیندانیان بەسەردا سەپاوە و سەرجەم ١٠٤٠٢ مانگ )٨٦٦ ساڵ و ١٠ مانگ( زیندانیان بەسەردا سەپاوە. 
هەروەها ٢ بەندکراوی کوردیش بەتۆمەتی موحاربە و ئەندامەتیی حیزبە کوردییەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ڕێژیم سزای ئێعدامیان بەسەردا 
سەپاوە و ٥ بەندکراوی کوردیش لەژێر ئەشکەنجە یان بەهۆی پێڕانەگەیشتنی پزیشکی لە گرتووخانەکان و ناوەندە ئەمنیەتییەکاندا 

گیانیان لێ ئەستێندراوە.
شایانی باسە لە ماوەی ساڵی ١٣٩٧یشدا النیکەم ٦٤١ کەس لە خەڵکی ئاسایی و چاالکانی مەدەنی و سیاسی لە الیەن دەزگا 

ئەمنیەتییەکانەوە بە تۆمەتی چاالکیی ئەمنیەتی و سیاسی لە دژی کۆماری ئیسالمی ڕێژیم گیرابوون.

ئێعدامەکان
ئاماری ئێعدامەکان لە کوردستان لە ماوەی ساڵی ١٣٩٨دا النیکەم ٤٦ کەس بووە کە  به پێی ڕێژه ی حه شیمه تی کورد له  ئێران و 
ئاماری ئێعدامه کان له و واڵته ، له و بوارەی پێشێلکردنی مافی مرۆڤیشدا کورد هه ر به شی شێری به رکه وتووه . بەشی هەرە زۆری ئەو 
کەسانەی لە ساڵی ١٣٩٨ لە کوردستان ئێعدام کراون، بەتۆمەتی پێوەندیدار بە مادەی هۆشبەر و کوشتنی بەئانقەست لەدار دراون.

زیندانیی  دابوو کە شەش کەسیان  لەدار  زیندانیی کوردی  ڕابردووش النیکەم ٤٩  ئیسالمی ساڵی  قەزایی کۆماری  دەزگای 
لە دژی  ئەمنیەتی  بەتۆمەتی چاالکیی  بەندکراویشیان  و ٨  ئیسالمی  دژبەری کۆماری  حیزبە کوردییەکانی  سیاسیی سەربە 

کۆماری ئیسالمی )ئەندامەتی لە گرووپە سەلەفییەکاندا( ئێعدام کرابوون. 

قوربانییانی تەقینەوەی مین 
ژمارەی قوربانییانی مینە لەکارنەخراوەکان لە ساڵی ١٣٩٨دا  النیکەم ٤٨ کەس بوو کە ناو و ناسناوی ٢٠ کەس لەوان بۆ 
میدیاکان و ناوەندەکانی داکۆکی لە مافی مرۆڤ ئاشکرا بووە. وردەکارییەکان دەڵێن لەو ٢٠ کەسە ١٤ کەسیان بریندار و نقوستان 
بوون و ٦ کەسیشیان گیانیان لەدەست داوە؛ به اڵم بەدڵنیاییەوە ئاماری ورد و ده قیقی قوربانییانی ته قینه وه ی مین _ بەهۆی ئەوەی  
هه واڵده رییه  ڕه سمییه کان خۆ له  باڵوکردنه وه یان ده بوێرن یان ناوی قوربانییان ئاشکرا ناکه ن_ له وه نده  زیاتره  که  ناوه ندی مافی مرۆڤ 

بۆ ڕۆژهه اڵتی کوردستان تۆماری کردوه .
چاونیوز، ماڵپەڕی ناوه ندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهه اڵتی کوردستان دەڵێ ساڵی پێشتریش )١٣٩٧( النیکەم ٨٤ کەس بەهۆی 
تەقینەوەی مین کوژرابوون و بریندار ببوون کە زانیاریی تەواو لەسەر ٤٨ کەس لەوان ڕاگەیەندرابوو. لەو ٤٨ کەسە ٣٧ کەسیان 

بریندار و نقوستان ببوون و ١١ کەسیشیان گیانیان لەدەست دابوو.
ئاماره  ڕه سمییه کان ده ڵێن زیاتر لە ١٦ میلیۆن مینی پاشماوه ی شه ڕی عێراق و ئێران له  خاکی ئێراندا هه ڵنه گیراونه ته وه ، هه روه ها 
له  ساڵی ٦٧ ی هه تاوییه وه  که  شه ڕی ئێران و عێراق کۆتایی هاتووه  تا هاوینی ساڵی ٩٣ _کە دوایین ئامارە ڕەسمییەکان لەو 
پێوەندییەدا باڵوبوونەتەوە_ هه رنه بێ ٣٦٨ که س له  کوردستان به هۆی ته قینه وه ی مین گیانیان له ده ست داوه  و ١٦٠٠ که سیش بریندار 

بوون.

خۆکوژی
خۆکوژی لە کوردستان دیاردەیەکی خەفەتباری دیکەیە کە بەهۆی بێمافی و هەروەها پەراوێزخرانی کوردستان لەالیەن حکومەتەوە 
خەسارەکانی لەچاو ناوچەکانی دیکەی ئێران گەلێ زیاترە. ئامارەکانی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئاماژە 
بەوە دەکەن کە لەمساڵدا النیکەم ٢٥٣ کەس له و سه دان که سه ی به هۆی جۆراوجۆی وه ک هه ژاری، بێهیوایی و کێشه ی خێزانییەوە 
هه وڵی خۆکوژییان داوه ، هەوڵەکانیان بەداخەوە سەرکەوتوو بووە و کۆتاییان به  ژیانیان هێناوه. لەو ٢٥٣ کەسە ١٢١ کەسیان ژن 
و ١٣٢ کەسیان پیاو بوون و که م ته مه نترینیان کچێکی ١٣ ساڵ و به ته مه نترینیان پیاوێکی ته مه ن ٦٦ ساڵ بووه . »چاونیوز« 
ڕایگەیاندوە کە ساڵی ڕابردووش )١٣٩٧( النیکەم ١٧٠ کەس لە کوردستان خۆیان کوشتبوو کە ٦٢ کەسیان پیاو و ١٠٨ کەسیان 

ژن بوون.

 ”
“

له و واڵتانه دا كه  كه مایه تیی  ره گه زی ، ئایینی  یان زمانی  هه ن، كه سانێك كه  سه ر به و كه مایه تییانه ن، 
نابێ  مافی  )پێكهێنانی ( كۆڕ و كۆبوونه وه  له گه ڵ  ئه ندامانی  خۆیان و )هه روه ها( كه ڵكوه رگرتن له  
كولتوور و ده ربڕین و جێبه جێكردنی  رێوشوێنه  ئایینییه كان و قسه كردن و نووسین به  زمانی  خۆیان 

لـێ زه وت بكرێ. 
)مادده ی  27ی ڕێككه وتننامه ی  نێونه ته وه یی  مافه  مه ده نی  و سیاسییه كان( 
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یان  کە  بووە  دیاردەیە  ئەو  قوربانییانی  هیندەی  دوو  لە  زیاتر  زەمەنییەدا  ماوە  لەو  خۆکوژی  بۆ  پەنابردن  ئاماری  هەروەها 
خۆکوژییەکانیان سەرکوتوو نەبوون یان کەسوکاریان بەوەخت توانیویانە بە هانایانەوە بچن و لە مردن ڕزگاریان بکەن. 

قوربانییانی ڕووداوی کار
ژمارەی قوربانییانی ڕووداوی کار لە کوردستان لە ماوەی ساڵی ١٣٩٨دا زیاتر لە ١٨٠ کەس بووە کە ناوەندی مافی مرۆڤ 
بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان ناو و شوناسی ٥٤ کەس لەوانی تۆمار کردوە، ئەوە جیا لەو سەدان کەسەی بەهۆی ڕووداوی کار و لە 

نەبوونی ستانداردە ئەمنیەتییەکاندا بریندار و نقوستان بوون.
»چاونیوز« ساڵی ڕابردوو )١٣٩٧(ش ناوی ٤٨ کرێکاری کوردی باڵو کردبۆوە کە ببوونە قوربانیی ڕووداوی کار. لەو ٤٨ 

کەسە ٤١ کەسیان گیانیان لە دەست دابوو، و ٧ کەسیش بریندار و نقوستان بوون.
 گیان لەدەست دان و نقوستانبوونی کرێکاران لە کوردستان بەهۆی ڕووداوی کارەوە لە حاڵێک دایە کە تەنیا سەدی ١٠ی ئەم 
كرێكارانەی لە کاتی كاركرندا تووشی ڕووداوی کار ده بن بیمەن  و، سەدی ٩٠ی کرێکاران، به  تایبه ت کرێکارانی که رتی بیناسازی 

لەژێر چاودێریی هیچ بیمەیه کدا نین.
هەروەها بارودۆخی کرێکارانی کورد له  ساڵی ١٣٩٨ دڵته زێنتر و ناله بارتر له  سااڵنی پێشوو بوو. بەهۆی قەیرانی ئابووری و 
ئاوسانی بازاڕ توانای کڕینی کرێکاران چەند هیندە لە کەمی دا. سەرباری ئەمەش مووچه  و حه قده ستی کرێکاران له  زۆربه ی 
کارخانه  و ئیداره  ده وڵه تییه کانی وه ک شاره وانی سێ مانگ و ته نانه ت شه ش مانگ دوا که وتووه  و ئه وه  جیا له وه ی ده رکردن له  

کار و بێکارکرانیان هه میشه  وه ک مۆته که  به سه ریانه وه  بووه .  

ئەو ئامار و زانیارییانەی ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەسەر پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لەو بەشەی ئێران 
باڵوی کردۆتەوە تەنیا ئەو بەشە لەو حاڵەتانە دەگرێتەوە کە هەواڵ و زانیارییەکان بە ئاشکرا بە میدیایی کراون و لە الیەن سەرچاوە 
لە  مرۆڤ  مافی  پێشێلکاریی  دروستی  و  ورد  ئاماری  کە  وایە  پێی  ناوەندە  ئەو  ئەگینا  دراوەتێ،  ئاماژەیان  باوەڕپێکراوەکانەوە 

کوردستان بەهۆی کۆماری ئیسالمیی ئێران زۆر زیاتر لەو ئامارەیە کە ڕاگەیەندراوە.

* بۆ بینینی خشتە  پێنوێن و وردەکاریی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە وەرزی بەهاری ١٣٩٨ کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە:
http://chawnews.com/?p=2473
* بۆ بینینی خشتە  پێنوێن و وردەکاریی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە وەرزی هاوینی ١٣٩٨ کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە:
http://chawnews.com/?p=2725
* بۆ بینینی خشتە  پێنوێن و وردەکاریی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە وەرزی پاییزی ١٣٩٨ کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە: 
http://chawnews.com/?p=2960
* بۆ بینینی خشتە  پێنوێن و وردەکاریی پێشێلکارییەکانی مافی مرۆڤ لە وەرزی زستانی ١٣٩٨ کلیک لەسەر ئەو لینکە بکە: 
http://chawnews.com/?p=3477

 ”
“

هیچ چه  شنه   هه لومه  رجێكی  تایبه تیی  واڵتێك وه  ك شه  ڕ، یان به ره  وڕوو بوون له  گه  ڵ  هه ڕه  شه  ی  
شه  ڕ، ناسه  قامگرتوویی  سیاسیی  نێوخۆیی   و هه ر جۆره   بارودۆخێكی  نائاسایی  دیكه  ، نابـێ  بكرێته   بیانوو 

 و به ڵگه   بۆ كه ڵكوه  رگرتن له   ئه  شكه  نجه .
دژی   توندوتیژ،  سزای   یان  ره  فتار  و  ئه  شكه  نجه    دژی   ڕێككه وتننامه ی   مادەی2ی  2ی  )بەندی 

ئینسانی   و تێكه  ڵ  به  سووكایه  تی/ پەسندکراوی کۆڕی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان (
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لە باڵوکراوەکانی 
ناوەندی مافی مرۆڤ 

بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان 

ئیمەیل:
news i kh rc@gma i l . com

بۆ زانیاری زیاتر، 
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