
 

 

 ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو

 
ژن و سەپاندنی  ٣٧، دەستبەسەرکرانی “لەمارسەوە هەتا مارس”ڕاپۆرتی ئاماری 

 ژندا ٩حوکم بەسەر 
 

هەنگاو: وەکوو سااڵنی ڕابردوو، ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو ڕاپۆرتێکی ئاماری لە ژێر ناوی 
سەپاندنی حوکم بەسەر سەبارت بە دەستبەسەرکرانی ژنانی کورد و “ لەمارسەوە هەتا مارس”

 ژناندا باڵو دەکاتەوە.
 

بە پشتبەستن بە ئاماری تۆمارکراو لە ناوەندی ئاماری ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو، لە 
ژنی کورد لە الیەن ناوەندە ئەمنییەکانی  ٣٧النیکەم  ٢٠١٩هەتا مارسی  ٢٠١٨مارسی 

 حکومەتی ئێرانەوە دەستبەسەر کراون.
 

ژن بە تۆمەتی چاالکی سیاسی و هاوکاری حیزبە کوردستانییەکانی  ١٧بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، 
ژن بە  ٢ژن بە تۆمەتی چاالکی مەزهەبی و  ٤ژن بە تۆمەتی چاالکی مەدەنی،  ١٢دژبەری ئێران، 

تۆمەتی چاالکی کرێکاری دەستبەسەر کراون و دوو ژنیش لە کۆچەرییەکانی باشووری کوردستان 
 پاسدارانەوە دەستبەسەر کراون. بوون کە لەالیەن هێزەکانی سپای

 
 ١٠حاڵەت بووە،  ١٥زۆربەی ئەو ژنانەی کە دەستبەسەر کراون خەڵکی پارێزگای سنە بوون کە 

ژن لەپارێزگای ئورمیە، دوو ژن لەپارێزگای ئیالم و دوو ژنی خەڵکی  ٧ژن لە پارێزگای کرماشان، 
 ەستبەسەر کراون.باشووری کوردستان و هەروەها ژنێکیش لە پارێزگای لوڕستان د

 
 

 

 ناو و ناوبانگ ڕیز
  

 ڕێکەوت تۆمەت خەڵکی

 ٢٠.٣.٢٠١٨ مەدەنی سنە سەیران سەعیدپوور ١

 ٤.٤.٢٠١٨ سیاسی مەهاباد ڕووناک ئاقایی ٢

 ٢٦.٤.٢٠١٨ سیاسی دێوالن شەریفە میرزایی ٣

 ٢٤.٤.٢٠١٨ سیاسی دێوالن ئیلهام جوانمێری ٤

 ٢٤.٤.٢٠١٨ سیاسی سێوالن توران میرزایی ٥

 ٥.٥.٢٠١٨ مەزهەبی ڕوانسەر ڕێزان باوەیسی ٦

 ٥.٥.٢٠١٨ مەزهەبی ڕوانسەر فاتمە باوەیسی ٧

 مەی مەزهەبی ڕوانسەر سەرگوڵ مەلوودی ٨

   مەدەنی شنۆ گواڵڵە مورادی ٩

 ٥.٧.٢٠١٨ سیاسی سەرپێڵی زەهاو مریەم فەرەجی ١٠

 نەژوئ مەزهەبی کرماشان مەعسوومە تەقی نژاد ١١

 ١٩.٧.٢٠١٨ سیاسی سنە سەیران ئارامێش ١٢

   مەدەنی سنە زیبا خەرامیدە ١٣

 ٩.٧.٢٠١٨ شوان باشووری کوردستان عایشە خدر نێعەت ١٤
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 ٩.٧.٢٠١٨ شوان باشووری کوردستان بەسیە خدر نێعمەت ١٥

 ٩.٨.٢٠١٨ مەدەنی سنە سەحەر کازمی ١٦

 ١.٨.٢٠١٨ مەدەنی ئیالم شەهبازینگیسا  ١٧

 ٣٠.٨.٢٠١٨ سیاسی سەقز گەالوێژ محەمەدی ١٦

 ٥.٩.٢٠١٨ سیاسی سنە هاجەر سەعیدی ١٩

 ١٣.٩.٢٠١٨ مەدەنی سنە سورەیا خدری ٢٠

 ٢٦.٩.٢٠١٨ سیاسی مەهاباد ئەفسانە خورسەندی ٢١

 ١.١٠.٢٠١٨ سیاسی مەهاباد بەفرین ٢٢

 ٦.١٠.٢٠١٨ مەدەنی دروود مینا راد ٢٣

 ٢٥.٨.٢٠١٨ سیاسی بۆکان فاتمە مستەفاپوور ٢٤

 ٣.١١.٢٠١٨ مەدەنی سنە پەرەستوو میرزایی ٢٥

 سێپتامبر سیاسی پاوە سیەماریا وی ٢٦

 سێپتامبر سیاسی پاوە ئەدیبە ئەحمەدی ٢٧

 ١٥.١١.٢٠١٨ مەدەنی سنە مێهوەش ئەمیری ٢٨

 ٢٦.٩.٢٠١٨ مەدەنی سنە مێهرانە مورادی ٢٩

 دێسامبر سیاسی سنە فەهیمە زەندی ٣٠

 دێسامبر سیاسی مەهاباد نەشـیل قۆیتاسی ٣١

 مەی کرێکاری کامیاران ڕۆژین ئیبراهیمی ٣٢

 ٢٩.١٢.٢٠١٨ کرێکاری کامیاران دڵنیا سەبووری ٣٣

 اوایل ژانویە سیاسی سەڵماس سیما مورادی ٣٤

 ٢٢.١.٢٠١٩ سیاسی بیجاڕ زەهرا شەریف نژاد ٣٥

 فێوریە سیاسی سنە ئارەزوو میرەکی ٣٦

 ٤.٢.٢٠١٩ مەدەنی جوانڕۆ سمەیە وەیسمورادی ٣٧
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 ژن دا ٩مانگ بەندکرا بەسەر  ٥ساڵ و  ١٧  سەپاندنی حوکمی
 
ژنی  ٩، النیکەم ٢٠١٩هەتا مارسی  ٢٠١٨بە پشتبەستن بە ئاماری هەنگاو، لە مارسی  

ئیرانەوە حوکمی بەندکران، لێدانی قامچی و لەالیەن دەزگای دادوەریی حکومەتی   چاالکی کورد
 پێبژاردنی پارەیان بەسەردا سەپاوە.

 
ڕۆژ بەندکران،  ٦مانگ و  ٥ساڵ و  ١٧چاالکە کوردە سەرجەم حوکمی  ٩بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، ئەو 

 هەزار تمەنیان بەسەردا سەپاوە. ٤٠٠قامچی و پێبژاردنی بڕی  ١٩٨لێدانی 

 

 
 
 

نام و نام  ردیف

 خانوادگی

 اتهام حکم اهل

 سیاسی هەزار تمەن غەرامە ٤٠٠قامچی و  ٥٠ سەقز چینی ئاخر خوب ١
 سیاسی ساڵ ٣ سەرپێڵی زەهاو مریەم فەرەجی ٢
 مەزهەبی ڵسا١ سنە پەروانە حەیدەری ٣
 مەدەنی قامچی ١٤٨مانگ  + ٨ساڵ و ٦ ئورمیە توران ئێران سرشت ٤
 کرێکاری سێ ڕۆ کامیاران دڵنیا سەبووری ٥
 کرێکاری سێ ڕۆژ کامیاران ڕۆژین ئیبراهیمی ٦
 سیاسی ڵسا١ مەهاباد نەشـیل قۆیتاسی ٧
 سیاسی مانگ ٩ سەڵماس سیما مورادی ٨
 سیاسی سال ٥ سنە سەحەر کازمی ٩
١٠     

     

 


