
 
٢٦/٧/٢٠٢٢ 
 

 تێگرەردەو ندەه ەب کایمرەئ ەیوەرەد یتەزارەو ەیکەرتۆاپڕ مێرەه یتەحکوم
 
 یپرس ەب تەبارەس ۆیخ ەیناڵسا یرتۆاپڕ کایمرەئ ەیوەرەد یتەزارە، و١٩/٧/٢٠٢٢ یوتەککڕێ ەل

 ەیوێچوارچ ەروردستان ل یمێرەو ه راقێع ەوەوررداڵب ۆڤمر ەب کردنیبازرگان
 ەیەاردید مەب رگرتنەب ۆب یوامەردەب ڵیوەه مێرەه ەرەرتۆاپڕ ەیرێگو ەو ب رانن،ەنگاندنەسەڵه

  .ەداو
 

 ەیخانڵرونسو ەڵگەل ەیرراو یرۆیەگفتوگ رانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ ەینگینووس
 ەل رەب یاریزان یکردنیشەهاوب ەیرمۆت یرەیەسڕۆپ ەر ،ەیەه رێولەه ەل کایمرەئ ییگشت

 یرتۆاپڕ ەب تەبارە. ستێگرەدۆخەل ەوەرەد یتەزارەو ەیناڵسا یرانەرتۆاپڕ یرچوونەد
 ەب شەشکێپ یرمەف یاریزان ڵمساەئ یریە یمانگ ەل رەکخڕێ ەینگیووسن ،ۆڤمر ەب کردنیبازرگان
 یرەیەندازەئ ەب کایمرەئ ەیوەرەد یتەزارەو ەیرەرتۆاپڕ. ەرردوو کایمرەئ ییگشت ەیخانڵرونسو

 .ەستووەب رانەشکراوەشکێپ ییەاریزان ەب یپشت رچاوەب
 
 ەل رانەکخراوڕێ ەتاوان ەیوەنگاربوونەرەب ییتیەراەبەوەڕێب ەڵگەل ینگەماهەه ەیگڕێ ەل

 ەاسپاردڕ یرەکخڕێ ەینگینووس ران،ەداریندەوەیپ ەزراوەو دام ۆناوخ یتەزارەو
 ۆیهەب سەر شەش ڵپارسا ەر ەوەئاگادارررد یکایمرەئ ییگشت ەیخانڵرونسو رانییەتڵەوەودێن
 .سزادراون ۆڤمر ەب یکردنیبازرگان ەل گالنەوێت

 
 ەنکردوویداب یانۆیب رەکخڕێ ەینگینووس ەیانییاریزان وەئ ییشناڕۆ رێژەل ەرەرتۆاپڕ هاەروەه

 کارێرر ەب کردنیبازرگان ییقوربان انی٣٤ ەوانەل نراون،ێناس یقوربان ٧٧ ەرردوو ەوەب ەیئاماژ
 یرانییەرمەف ییەاریزان ەب ەیئاماژ ەوەرەد یتەزارەو ەیرەرتۆاپڕ ش،ەمانەل رەدە. بەبوون
 ەیگڕێ ەل رانییەقوربان یشانکردنیستنەد یرانەزمیکانیم ەب تەبارەس ەرردوو مێرەه یتەوومحک

 ران،ەرمەگ ێڵەه ران،ەو ئاوار رانەنابەپ یرانەمپەر ەل بردنەوەڕێب یرانەنگینووس
 یسیلۆپ اندایوێنەل ران،ەداریندەوەیپ ییەمنەئ ەنیەال ۆب انیرردنەوانڕەدواتر  ران،ەخانڵرونسو

 .ۆڤمر ەب کردنیبازرگان ەب ندەتمەبیتا
 



. ەوێدز ەاردید مەئ ەیوەنگاربوونەرەب ۆب ررراونەد اسای نیندەروردستان چ یمێرەه ەل
 ۆب یقورس ی، سزا١٩٦٩ ڵیسا ی١١١ ەژمار یراقێع یسزادان یاسای ەل ٣٩٥، و٣٩٣،٣٩٤ یرانەمادد

 ١٩٨٨ ڵیسا ی٨ ەژمار یوشتڕەدەب ەیوەنگاربوونەرەب یاسای ها،ەروە. هەداناو ەتاوانباران وەئ
 رانییەقوربان ەب یبازرگان ەیوانەو ئ ەرردووەغەدەق یرعەناش ییکسێس یرەیەررد ەرۆج مووەه
 .ەدانراو ۆب انییقورس یسزا نەرەد
 مانەه ناڵمندا ەب کردنیروردستان، بازرگان یمانەرلەپ ی٢٠١٨ ی٦ ەژمار یاسای ەهاورات، ل 

 ران،ییەانیب ەکارێرر ەب تەبارە. سووەڕتەتوند خراو یخۆد کەو و ەداندراو ۆب ییاسای ینگەس
  .تێررەدێجەبێج یتیەەاڵمۆر یراروبار یتەزارەو ی٢٠١٥ ڵیسا ی٢ ەژمار یینماڕێ
 
 ەب ۆڤمر ەب کردنیبازرگان ەیناسێروردستان پ یمانەرلەپ ی٢٠١٨ ڵیسا ی٦ ەژمار یاسای ەل

. ەندراوێناس یتڵەوەودێن یکێتاوان کەو و ەرراو ۆرمڵێپا ییتڵەوەودێن ۆڵیرۆتۆپر ەیرێگو
 ەل کەو ،ۆڤمر ەب کردنیبازرگان ەب تەبارەس ٢٠٢١ ڵیسا ەدادگا ل یرانەارڕیو ب رانەوەنیچێپێل
 یاسای یماەبن رەسەل ،ەوەتەرراو رەسەل یختەج کادایمرەئ ەیوەرەد یتەزارەو ەیرەرتۆاپڕ
 ێب ەوەووڕ رۆز ەل ەاساری ەندەرچە. هەدراوێپ ەیئاماژ ەوەرەس ەل ەر ەندبووەتمەبیتا
 ،ەرردوو یرەیەوەمواررردنەه ندەچ یاریشنێپ مێرەه ۆیناوخ یتەزارەو مەاڵب ،ڕییەموروەر
 یرییەاوازیج یشانێر ران،ییەقوربان ۆب رەزێپار ینکردنیداب ۆب کێسندوق یرخانکردنەت ەوانەل
و  زگاێپار ەل ندەتمەبیتا یدادگا یزراندنەدام هاەروەه ران،ەو بازرگان رانییەقوربان وانێن ەل وونڕ
 .رانداۆخەربەس ەداریئ

 
 یشانیروردستان ناون یمێرەه یتەحکووم ەر ەرراو ەوەباس ل ،ەوەییەزراوەدام یووڕ ەل
 ەتاوان ییتیەراەوبەڕێب ۆب ۆڕیگ ۆڤمر ەب کردنیبازرگان ەیوەنگاربوونەرەب ییتیەراەبەوەڕێب

. ەیەاردید مەئ ەیوەنگاربوونەرەب ۆب ەکخراوترڕێو  ترڕچ یکڵێوەه ەیئاماژ شەمەئ ران،ەکخراوڕێ
 ەداریئ ۆب یرانەکخراوڕێ ەتاوان یتیەراەوبەڕێب ێینو ەیریەدوو  مێرەه یتەحکوم ٢٠٢١ ڵیسا ەل

 .ررد ندەسەپ ۆو زاخ رانۆس یرانۆخەربەس ەتاز
 

و  رەزێپار ینکردنیداب شەوانەل رات،ەد رانییەقوربان ەب شەشکێپ یهاورار مێرەه یتەحکوم
. هاورات ەگەڵمۆناو ر ۆب انەیاندوەڕو گ انیرانەشێر یررردنەسەو چار یرەدادگ یمیو ت یرجەخ

و  تێئاشکرا نارر انیناو ییاسای یکارڕێ یرگرتنەو یرات ەو ل ،ەنکراویداب رانڵەتحایەشا یماف
  .بنەد تەحکوم ییرێچاود رێژەل

 



 یمارانەبن یاسای ەیرێگو ەب ناڵمندا ێیملەرۆز یرداررردنەچەب یرردنەغەدەق ها،ەروەه
 یمێرەه ەل کەیەوێش چیه ەو ب ،ەکخراوڕێ یربازەس یسزادان یاسایو  یربازەس یکردنییدادگا

 .ییەن یبوون ەیەاردید مەروردستان ئ


