
 ێنو یاسای انەیکوردستان د یمێرەه ە: لچۆو تسیرا ومانیه یکێرتۆراپ یمەاڵو ەل یبارێز ندارید
  ۆڤمر یماف یماکانەبن یوکردنەو پت کانییەئازاد یبوار ەل ەوەتەکراو موارەو ه ەرچووەد

 یناو ەب ەوەوکرداڵب یکێرتۆراپ چۆو تسیرا ومانیه یکخراوێر 15/6/2020 یوتەکێر ەممەدووش یژۆر
 ەخاتەد شکیت داەیرتۆراپ مە، ل(یەداەشەڕەه رێژەل نڕیربەراد یئازاد ن،ەیبانگت بک کێکات رەه ەیەوانەل)

 هاەروە. هەانیاسای مەئ ینانێکارهەو خراپ ب یوانەژنامۆو ر نڕیربەراد یئازاد ەب تەبیتا یاسای ندەچ رەس
 ەڵگەکردن ل ەڵەمام ەل ەانیاسای مەئ ینانێکارهەب ەیربارەد ەشانداوین یکێرنجەو س ینیبێت ندەچ
  .نووسانەژنامۆر

کوردستان  یمێرەه یتەحکوم ەل کانییەتڵەوەودێن ەراسپارد یرەکخێر یبارێز ندارید. د ەوەبار مەل
و  تیەفافەش ەل ییەتیبر ەوەکانییەئازاد ەیبار ەکوردستان ل یمێرەه یتەحکوم یتیەژی: ستراتاندەیگیرا
 تسیرا ومانیه یکخراوێر ەڵگەل نیوامداەردەب یندەوەیپ ەل ەمێئ ەوەروو مەل ،ەانیئازاد وەل زگرتنێر
 ەب ەئاماژ انداەیکەرتۆراپ ەیانیم ەناوبراو ل یکخراوێ. رەوەروو مەل ەکراو انیکانەکار ۆب یو ئاسانکار چۆو
  .ەنرخاندوو یرزەو ب ەکوردستان کردوو یمێرەه یتەحکوم ەڵگەل یاریزان ۆڕیوگڵئا

 منێه نووسەژنامۆر یرکردنیستگەد یسەیک ەوانەل ەکراو کێسەیک ندەچ ەب ەئاماژ داەکەرتۆراپ ەل
 ەل ناۆرۆك یسۆریاڤ یدانەڵرهەس ی: دوایوت کانییەتڵەوەودێن ەراسپارد یرەکخێر ەوەبار مەل ند،ەمام

 ەیوەوبووناڵب ەگرتن ل گاێر ۆب رەب ەگرت یكارێر نیندەكوردستان چ یمێرەه یتەحكوم ەكەناوچ
 ینادروست یاریزان كانییەتیەەاڵمۆك ۆڕەت یگاێر ەل ندەمام منێكوردستان، ه یمێرەه ەل ەكەسۆریاڤ
 یدژ ەل یاڵسکا یگشت یداواکار ۆیەب ،ۆهاتوچ ەیغەدەق یشکاندن ۆب ەداو یكەڵخ یو هان ەوەوکرداڵب
 یگاێر ەل ۆوخەراست یادبوونئاز یئازاد کرا. دوا تەفالەک ەکرا، دواتر ب ریستگەد یاسای ێیپەکرد و ب مارۆت
 یتیەراەبەوەڕێب ۆیەكرد، ب سیلۆپ یكانەزێه ەیاستڕئا یاویناش یکێتەمۆت ندەچ ەوەاندنەیراگ یزگاكانەد
 یكانەمادد ێیپەب ۆیەكرد. ب یتبارەمۆت اندنڕناوز ەو ب ەوەرزكردەب یدژ ییاسای یاڵسكا رێولەه یسیلۆپ
 یكێگشت ماف شداەیەماو وەل ەوۆكراب رایستگەد ەدووبار  یراقێع یسزادان یاسای ەل (434، 433)
  .رەزێپار یبوون كەو ەبووەه

 ەیوەنۆڵیكێل یرە: دادویوت کانییەتڵەوەودێن ەراسپارد یرەکخێر ،یروارەب لەدەب یسەیک ەب تەبارەس
 ەژمار راقێع یسزاکان یاسای ی(240) ەیمادد ێیپەب ەركردووەد یناوبراو یركردنیستگەد یرمانەف كۆده
 ەیەمادد مەئ ێیپەكران، ب ریستگەد تەحكوم یكانەكارێر ەل ەكردن یچێرپەس ەك (1969) ڵیسا ی (111)
. تێکرەد ریستگەبکات د کانەداریندەوەیپ ەنیەال یکانییەنماێو ر رمانەف ەل یچێرپەس کێسەک رەه



 ناۆرۆك یسۆریاڤ ەیوەوبووناڵب یكانییەترسەم كداێكات ەل ەكردوو یشاندانیپۆخ یداوا ەچونك
 انیكانەداریندەوەیپ ەنیەال یندەزامەر ەیوەئ ێب هاەروەه ان،یتاڵهاوو یانیژ رەسەل یەجدد یكەیەشەڕەه

 ەك یرانەزێپار یداوا رەسەل یركردنیستگەد ی. دوارکرایستگەد نجامداەئ ەل كخستێر انیكەیەوەگردبوون
 ستاێناوبراو ئ مەاڵب ،ەئازاد كراو تەفالەك ەب یبدولباقەع یمدەح یناوەب یتۆیەخ یكیەبرا انیكێكیە

 ڵیسا ی(6) ەژمار كانییەنۆكتریلەئ ەرێئام ینانێكارهەخراپ ب یاسای ەل (2) ەیمادد ێیپەو ب ەتبارەمۆت
  .ەراویراگ 2008

 مەل ،ەکراوێل ەیشەڕەو ه ەراویگ یەگوا ەکراو کرەئامانج باب نووسەژنامۆر ەباس ل داەکەرتۆراپ ەل
 کێنیەو ال سەک چیه یدژ یاڵناوبراو سکا ەک ووڕ ەخست ەیوەئ کانییەتڵەوەودێن ەراسپارد یرەکخێر
  .ەوەورو مەل ستنەه انۆیخ یرکەئ ەب ەیوەئ ۆب کانەداریندەوەیپ ەنیەال ۆب ەوەتۆکردەن رزەب

 ەل چۆو تسیرا ومانیه ەک ووەڕخست یشەوەئ یتەحکومەل کانییەتڵەوەودێن ەراسپارد یرەکخێر
 وەب تەبارەس ەکوردستان کردوو یمێرەه یتەحکوم ەیئاراست یکەیەراسپارد ندەچ داەیکەرتۆراپ

 یمێرەه ەل کانییەو ئازاد ۆڤمر یماف یبوار ە: لیوت ەوەبار مەو ل نێکرەد ەادیپ مێرەه ەل ەک ەیانیاسای
 یرەسەل نگدانەد ۆکراون ب ەئاماد اساشی ەژۆپر کەیەو ژمار رچوونەگرنگ د یاسای نیندەکوردستان چ

 هاەروە. هرنیو گشتگ رخەهاوچ تاناڵو ەل رۆز یاسای ەب راوردەب ەب ەک ەوەکردنێجەبێج یبوار ەو خستن
 موارەه انی ەوە١٩٩١ ڵیسا ەل تێناکرێپ انیکار مێرەه ەل یراقێع یشووێپ یاسای نیندەچ ەوەروو مەل

کار  ستاێئ ەک نەه شەکید یاسای کەیە. ژمارتێبگونج ستاداێئ یواقع ەڵگەل ەک کێرۆجەب ەوەتەکراون
 یبوار ەل ەانیاسای ەژۆو پر اسای مەگشت ئ ،ەوڕیب انیرۆز یناغۆو ق تێکرەد انەیوەموارکردنەه رەسەل
 یندەوەرژەب ەو ل وتوونەشکێپ ەوەکانییەو ئازاد ۆڤمر یماف یماکانەبن یوامەردەب یشخستنێپ

  .کوردستاندان یمێرەه یشتوانیدان

 یرەکخێر ەینگینووس ەک اندەیگیرا کانییەتڵەوەودێن ەراسپارد یرەکخێر داەیکەدوانێل ییتاۆک ەل
 یکخراوێر ەڵگەل یاریزان ۆڕیوگڵئا ەل  تێبەد وامەردەب مێرەه یتەحکوم ەل کانییەتڵەوەودێن ەراسپارد

      .چۆو تسیرا ومانیه


