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 پێشەکی:

رێکخراوی ئەمنستی ئینتەرناشناڵ باس لە چەند پێشێلکارییەک دەکات گوایە لەالیەن هێزە  9109ی ئەیلوی 9رۆژی 
بە  بە تۆمەتی پەیوەندییان لە کەمپەکانی راگوێزراوان ەوە بەرامبەر بە چەند کەسێک کراوەی هەرێمئەمنییەکان

بێ فەرمانی دادوەر و نەبوونی مافی ئەو ەشە کردن، دەستگیرکردنی هەڕەمەکی بەڕداعشەوە وەک ئەشکەنجەدان، هە
 .و چەند تۆمەتێکی تر کەسانەی دەستگیر دەکرێن

انەن کە دژی هێزی تۆمەت هەر لە سەرەتای شەڕی تیرۆریستانی داعشەوە هەمان ئەو  ئەوەی مایەی سەرنجە کە
ە و پشت بە بەڵگەی راست ەوپێشمەرگە و الیەنە ئەمنییەکان لەالیەن رێکخراوی ئەمنستی ئینتەرناشناڵ دووبارە دەکرێن

باڵویان نابەستێت و هەمان ئەو تۆمەتانەیە کە بەشێک لە رێکخراوەکانی تر دژ بە هەرێمی کوردستان  باوەڕ پێکراوو 
کردۆتەوە و دوورن لە مسداقیەت، لە هەمان کاتدا قوربانییەکانی هەرێمی کوردستان لە جەنگی دژی داعش و 

وارە و پەنابەر و کاریگەرییە ئابووری و ئەمنی و کۆمەاڵیەتییەکانی لەسەر  هەرێم حەواندنەوەی نزیکەی دوو ملیۆن ئا
 لەو رووەوە پشتگوێ دەخات و ئاماژەی پێناکات.

ئەمەی خوارەوە کورتەیەکە لە وەاڵمی ئەو تۆمەتانەی بەشێوەیەکی گشتی ئاراستەی هەرێم دەکرێن، بە پشت بەستن بە 
 استەوخۆ پەیوەندییان بە رووداوەکانەوە هەیە.سەرچاوەی فەرمی و باوەڕ پێکراو کە ر
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ساڵی لەالیەن هێزە ئەمنییەکانى  ٨١دەستگیرکردنى هەرەمەکى پیاوان و مێردمندااڵنى خوار تەمەنى 
حکومەتى هەرێمى کوردستان بە تایبەت هێزەکانى ئاسایش لە کەمپەکانى ئاوارەکان بە تۆمەتى هەبوونى 

 :تیرۆریستى داعشەوە پەیوەندیان بە رێکخراوى

سەدان هەزار کەس لەو بۆ سەر چەند ناوچەیەکی کوردستان،  هێرشی تیرۆریستانی داعش ٤١٠٢لە دوای ساڵی   وەاڵم:
جیاکردنەوەی هاوواڵتیانی کەوتبوونە ژێردەسەاڵتی داعش روویان لە هەرێمی کوردستان کرد، لەو کاتەدا  یناوچانە

زۆری بۆ پێشمەرگە و الیەنە اعشەوە هەیە کارێکی ئاسان نەبوو و ئاستەنگی ئاسایی و ئەوانەی پەیوەندییان بە د
بۆ پاراستنی سەالمەتی هاوواڵتیان و خودی  گیرایە بەرشوێنێکی ئەمنی ئەمنییەکان درووست دەکرد، بۆیە چەند رێو

 بە ئاوارەکانیشەوە.پاراستنی سەروماڵی هاوواڵتیانی هەرێم  ونەدان بە دزە کردنی تیرۆریستان بۆ رێگە ئاوارەکان 

 انئافرەتپشکنین بۆ ، بەاڵم انلەگەڵ هاتنى راگوێزراوان بۆ ساترەکانى هێزى پێشمەرگە تەنیا پیاوەکان دەپشکێندر
بۆ دڵنیابوون لە نەبوونی کەسانی  ی بووزۆر ئاسای ەشپشکنین ئەو ،اوکردنی دابونەریتی کۆمەاڵیەتیرەچ بە نەدەکرا

 نەوە بۆ سەنتەرەکانى پێشوازى.ادەگوازر دواتر .تیرۆریست و خۆکوژ لە نێویاندا

 :دەستگیرکردن بۆ ماوەیەکی درێژ بێ ئەوەى کە تۆمەتبار ئاراستەى دادگا بکرێت

 کە لەکاتی هاتنیان لە بووە ئەوە زیی پێشوالە سەنتەر لە دەستگیرکراوان واکەوتن و مانەوەی هەندێکهۆکاری د :وەاڵم
 ی پێشوازیسەنتەر ،ەدەکراهیچ جۆرە لێکۆڵینەوە و وردبوونەوەیەک لە ناوەکاندا ن ەوە، بە هۆی حاڵەتی شەڕساتر رێگای

ە کاتێکدایە کە لە زانیارییەکان ئەمە ل ی بکرێتوردبین بوو جیاکردنەوەی ناوەکانیان و پێویستە بۆ بوو فلتەری یەکەم
بەرامبەر بە ژمارەی ئەو  بوو ۆر کەمبۆ ناونووسین و داخل کردنی زانیارییەکان ز ی سەنتەری پێشوازیژمارەی کارمەندان

،  یاخود بۆ ئامادە نەبوونی شوێنی نیشتەجێکردنیان لە ردلە سەنتەرەکە دەک یانراگوێزراوانەی کە بەردەوام روو
 .کەمپەکە

لە راگوێزراوەکان ناوی خۆیان ە کە هەندێک نەوە و هێشتنەوەی راگیراوان ئەوە بووهۆکارێکی دیکەی دواکەوتنی لێکۆڵی
ئەمەش . یان دەدا، بەاڵم ناوی شوێنێکی تربوون ەبۆ نموونە خەڵکی حەویج بە سەنتەری پێشوازی، اڵە دەدبە هە

لەالیەکی دیکەوە هەندێک کەس  ،بەتایبەتی بۆ دۆزینەوەی گومانلێکراو و داواکراوان ردئاڵۆزتر دەک یپرۆسەکە
، بۆیە ماوەیەک لە ناواکراو لە قەڵەم بدرابابە د نەدەکرا ئەمانەش، ەبوونن، بەاڵم داواکراو نبوو گومانلێکراوکە

 .ە نەدەکرانبە کەسانی ناو کەمپەک تێکەڵ ، چونکە انەوەدەهێڵدرسەنتەرەکە 

، بنبێ ئەوەی لە راستی و درووستی زانیارییەکان دەربارەیان دڵنیا  ەکردووەندەستگیر  یانکەسدەزگا پەیوەندیدارەکان  
لە  یەشو ئەم وردبوونەوە ردداخل دەک یانەرگی مەدەنی و بەبێ چەک ناو و وێنەکانهەروەها کارمەندانی سەنتەرەکە بە جلوب

 .ازانیارییەکان بە ئاشکرا دەکر
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وە بۆ ماوەتەکاتژمێر  (٤٢)بۆ ماوەی  کرابێتدەستگیر دەزگا ئەمنییەکانەوە  هەر کەسێک لەالیەنبەشێوەیەکی گشتی 
بۆ دادگای تایبەت بۆ یەکالکردنەوەی  اوننێردرکراوە و ان لەگەڵدا لێکۆڵینەوە دواتر بەپێی ئەنجامی لێکۆڵینەوە مامەڵەی

خایاندوو بۆ  ەوا رێکارە یاساییەکان ماوەیەکی زۆریانکەیسەکانیان، بەاڵم زۆر جار بە هۆی زۆری ژمارەی راگوێزراوان ئ
 كالییكانیان یەڕاوهپە ەیراوانراگی بە لیست ناوی ئەو وەزارەتی ناوخۆ مانگانەسەرەڕای ئەمانەش یەکالکردنەوەی کەیسەکان. 

و ئەنجامدانی  كانیانر كردنی كێشەسەبۆ چاره ردكده یی پارێزگاكانوهڵچوونەهەتی دادگاكانی تێرۆكایەی سەوانەره کرابۆوە
 پرۆسەی دادگایی کردنیان بەپێی یاسا.

 

پەیوەندى بە رێکخراوى  دەستگیرکردنى هەڕەمەکى لەالیەن هێزەکانى ئاسایشەوە بە تۆمەتى هەبوونى
تیرۆریستى داعشەوە بۆ ئەو کەسانەى کە تەمەنیان گونجاوە بۆ چەکدارى بە شێوەیەکى هەرەمەکى لە 

 :نهێنییەکانخاڵەکانى پشکنین و کەمپى ئاوارەکان بە پشتبەستن بە راپۆرتى هەواڵدەرە 

بۆ  هەبوایە هێزی پێشمەرگەدا لە بەردەست زانیاری تەواو و بەڵگەی بەهێزکە  ارکاتێک خەڵک دەستگیر دەکئەو  وەاڵم:
وەرگرتنی زانیاری سەرەتایی وەکو  بۆ ،انەوەدەهێڵدرێرێکی کەم مژتپاش دەستگیرکردنیشیان تەنها بۆ چەند کا، اندەستگیرکردنی

 ن.ادەکر (ئاسایش) ەکانیە تایبەتییادەستی هێزە ئەمنیردواتر ئەگەری هێرشى تیرۆریستان یان پالنی داهاتوویان 

لە ت یاخود دەکەو مۆبایلی تاوانبارەکانەوە دەست هەندێک لەو بەڵگانە لەرێگەی، نبوو بەڵگەکان جیاواز ە بارەی بەڵگەکانیش،ل
یەوە کە لە یبە هۆی ئەو ماددە کیمیاو بوو، ابینکراد یەکانەوەئەمریکی کە لەالیەن هێزەگای بەکارهێنانی ماددەیەکی تایبەت رێ

 ا.کەوتووە یان ن (ن تیئێتی )ا دەبێت کە ئەو کەسانە دەستیان بەر ماددەی تەقەمەنی وەکو دەستی خەڵکەکە دەدرێت ئاشکر

، رادەبەست (مخبر سری)لەسەر گومانلێکراوان، پشت بە زانیارییەکانی هەواڵدەری نهێنی  یەکانزانیاری بەشێک لە کۆکردنەوەی لە
چونکە هیچ کەسێک بە پشت بەستن بە زانیاری  ،ەبوونەونیا دەلە زانیارییەکان دڵ الیەنە پەیوەندیدارەکان بەاڵم دوای ئەوەی

 بوو لەوانەش پێویست رابووبۆ کاری هەواڵدەری نهێنی دان بۆ ئەم مەبەستەش چەند مەرجێک ەکراوە،نادرووست دەستگیر ن
بە  ی دەکرد، هەروەها پێویستکە لێی نیشتەجێیە بێت ئەو شوێنەفۆرمی خۆراک و رەگەزنامە و ناسنامەی باری شارستانی 

 قورئان سوێند بخوات لەسەر راستی و درووستی ئەو زانیاریانەی بە الیەنە ئەمنییەکانی دەدات.

پیاو و منداڵێک ئەنجام  ٧لە میانى ئەنجامدانى توێژینەوەکەدا رێکخراوى ناوبراو چاوپێکەوتنى لەگەڵ 
ژێر دەسەاڵتى داعش و گەیشتنیان داوە کە گوتیان ئەوان دەستگیر کراون لەکاتى هەڵهاتنیان لە ناوچەکانى 

 :بە خاڵى پشکنینى هێزەکانى هەرێم

ن و ئەوانەی کە پەیوەندییان بە ان ئازاد دەکربوو ئەوانەی کە بێتاوان لەگەڵ گومانلێکراوان دوای ئەنجامدانی لێکۆڵینەوە  وەاڵم:
دواتر ڕەوانەى  ،کاتژمێر (92)بۆ ماوەى  اکرلێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەدژە تیرۆر ی یاسای (٢)بێت بەپێی ماددە بووداعشەوە هە

کە پەیوەندییان بە تیرۆریستانەوە هەیە ڕەوانەى دادگاى تایبەت  بائەگەر دوای لێکۆڵینەوە دەرکەوت ان.دەکرناوچەکە  ئاسایشى
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درووستیان  ئەگەر هیچ بەڵگەیەکی و هەموو مافێکیان هەبوو و کەسوکاریشیان ئاگادار دەکرانەوە بەپێی یاسا، بەاڵم اندەکر
 .اندەکرئەوا ئازاد  بوایەلەسەر نە

بە دادوەر، دادوەر رەزامەندی دەدا بە دەستگیرکردنی  الەسەر گومانلێکراوان دەد یانالیەنە ئەمنییەکان زانیاری تەواو تردوا
و  دەستگیر کردنبە  ابە الیەنە پەیوەندیدارەکان دەدر رێگابەم پێیەش  ووبۆ دەردەچ یانفەرمانی دەستگیر کردن ،گومانلێکراوان

 انیانبە بەڵگەوە تۆمەتەک دەبوون، کاتێکلەژێر لێکۆڵینەوەدا  (٢٤)دوای دەستگیرکردنی گومانلێکراوان بۆ ماوەی  .پشکنین
، ئەوانەی ردو  دادوەر بانگی دەک انتیرۆر تۆمەتبار دەکردژە بەپێی یاسای  یانبە تاوانەکە ادەن نیانو دا ۆوەبەسەردا ساغ دەب

هەموو ئەو  لە دادگا دژی هێزە ئەمنییەکان. بوون مافی هەبوونی پارێزەر و سکااڵ تۆمارکردنیشیان هەدەکر یشدەستگیر
 .بووەن لەسەر بنەمای یاسایی ان یاخود سزا دەدراکەسانەی دەستگیر دەکر

 ی تایبەت بە دەستگیرکردن بەم شێوەی خوارەوەیە:ەکانرێوشوێن

  تیرۆریستیەکە تێیدا ڕووى داوە.گەڕان و پشکنین لەو ناوچانە کە کردەوە 
 .کۆکردنەوەى زانیارى و داتاى ورد لەسەر تۆمەتبار و تیرۆرستەکان و دیاریکردنى شوێنەکانیان 
  ناوچەکەەزامەندى بەرپرسى پۆلیسى روەرگرتنى. 
  بۆ دەستگیرکردنیان ەزامەندى دادوەرى لێکۆڵینەوەروەرگرتنى. 

 

هێزەکانى ئاسایش بەتۆمەتى هەبوونى ناوى ئەو کەسانە لە لیستى داواکراوان دەستگیریان دەکەن و بێ 
 :بۆ دەستگیرکردنیان بخەنە روو ئەوەى هیچ هۆکارێکى دیکە

وەک  بووهەموو مافێکیان هە، اندی کردنیان بە داعشەوە لێدەکرلە کاتی دەستگیرکردنی ئەو کەسانەی گومانی پەیوە وەاڵم:
 .نەوەادانی کردن و بوونی پارێزەر هەروەها کەسوکاریشیان لە دەستگیرکردنیان ئاگادار دەکرسەر

لە پیاوان و مێرمندااڵن کە بەبێ خێزانیەکانیان هاتوون لەالیەن هێزەکانى ئاسایشەوە  ٢٢دەستگیرکردنى 
هەرێمى کوردستان لە دواى چەند رۆژ و هەفتە لە هاتنیان بۆ کەمپى ئاوارەکانى ژێر دەسەاڵتى حکومەتى 

 :هەرچەند بە قۆناغى پشکنیندا رەت بوون و پێیان راگەیاندراوە کە ئەوان بێ تاوانن

قانون )بەپێی یاسای بنەماکانی دادگایی کردنی سزایی  و ناربە بڕیاری دادگا ئەنجام دەد یاساییەکان رێوشوێنە گشت وەاڵم:
لە  بوون بریتی یشنکارێکارە .امامەڵەیان لەگەڵدا دەکر ارکراوی هەمو(٠٧٢٠)ی ڵسا (٤٢)ژمارە  (ئیەزااصول محاکمات الج

 کان.نەوەیڵپێکردنی لێکۆتسەلماندنی کەسایەتی داواکراو و گومان لێکراو و دەس

ن بۆ ئەنجامدانی رێوشوێنی پێویست ائەو کەسانەی کە گومانیان لەسەرە یان داواکراون، رەوانەی ئاسایش و دادگا دەکر
بەشێک لەو گیراوانە تەواوە دەرچووە کە ئەندامی داعش ی بەڵگەبە  سەدان کەس دەستگیر کراوە کە وەو لەم رو بەرامبەریان
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داعش بوون و بەشداری خولی مەشق و راهێنانی سەربازی و  بەدەستى تەنانەت قەناسی ،لە ریزەکانی داعش بوون ماوەیەک
یعتیراف و شاهیدی خودی راگوێزراوەکان بووە دوای هزری داعشیشیان کردووە ئەمەش بەپێی ئەو زانیاریانە بووە کە بە ئ

،  هەروەها پێش رزگار کردنی ئەم ناوچانە زانیاری هەواڵگری لەسەر وتەکانیانن لە دڵنیا دەب دەزگا پەیوەندیدارەکان ئەوەی
 .ژمارەیەک لەو کەسانە هەبووە

ساڵ و  ٨١ى سەرووى ساڵیەوەیە لەگەڵ کەسان ٨١بەشێک لە دەستگیرکراوەکان کە تەمەنیان لە خوار 
 کە ئاراستەکراون بۆ دادگاییکردن: بەتەمەن دەستگیرکراون تا ئەوکاتەى

و گومانیان  کرد بوو و لە هەمان کاتدا ە و روویان لە هەرێمی کوردستانبوو ساڵ کەمتر ٠١کەسانەی کە تەمەنیان لە  ئەو وەاڵم:
هەندێکیان یاندا لەگەڵ دوای لێکۆڵینەوەن دەستگیرکرا زۆریان ژمارەیەکی ، پێشتر پەیوەندییان بە داعشەوە هەبووبێت الێدەکر

ساڵە و لە  (01)لەوانە ژمارەیەکیان تەمەنیان لە خوارووی  ،سزا دراوان و سزاکەشیان بەپێی ئەو تاوانەیە کە ئەنجامیانداوە
، ئەوا  بوو ساڵ کەمتر (٠١) ئەو کەسانەی کە تەمەنیان لە. نەک لەگەڵ کەسانی بە تەمەن دەکران چاکسازییەکان دەستبەسەر

ئەم پرۆسەیەش بە  ایبەتییان پێدەدرانەک تاوانبار و گرنگییەکی ت کراوەوەک قوربانی دەستی داعش مامەڵەیان لەگەڵدا 
  .راوەهەماهەنگی لەنێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و رێکخراوە ناحکومییە بیانییەکان ئەنجام د

 
ی دیکەش لە کوڕەکان (٠١)کوڕ کە راگیراوە و  (٠٢)لەوانە  هەبووە و منداڵ ن و ئافرەتکەس لە نەوجەوا (٧١)دا 9101ساڵی لە 

و لە ماوەی رابردووشدا ژمارەیەکی زۆریان  ئافرەت (٤٢)ساڵ کەمترە لەگەڵ  (٠١)لە  تەمەنیانکە دەرچووە  بۆ فەرمانی سزایان
   نانە کراون کە لێوەی هاتبوون.کە بە تۆمەتی تیرۆر دەستگیرکرابوون ئازاد کراون و رەوانەی ئەو شوێ

 
لەسەر دادگا ئەوا نەیتوانی ئەگەر  ، بەاڵمبوونی پارێزەروەک ئەو مێرد مندااڵنە هەمان مافی راگیراوانی دیکەیان هەیە 

بۆ دابین بکات، بەم دواییە رێکخراوی یونیسێف پارێزەرێکی راسپاردووە بۆ بەدواداچوونی کەیسەکانی  پێویستە پارێزەری
لە گیراوان  (٢)وان لە چاکسازی هەولێر و الیەنە پەیوەندیدارەکان هاوکارییەکی زۆری ئەو پارێزەرە دەکەن و بەم دواییە راگیرا

هەروەها دەتوانن تەلەفۆن بەکاربهێنن و پەیوەندیی بە کەسوکاریانەوە بکەن بە  ،لە رێگای پارێزەرەکەوە ئازاد کراون
 بێت کە لەژێر لێکۆڵینەوەدابن. شێوەیەکی ئاسایی، تەنیا لەو کاتانەدا نە

 

کەسانەدا کە ئازادکراون دەڵێن کە توشى ئەشکەنجەدان  کاتى ئەنجامدانى چاوپێکەوتنەکان لەگەڵ ئەو لە
و لێدان و هەڕەشە بوونەتەوە بە بۆرى و سۆندە و تێهەڵدان کە بووەتە هۆى شکانى جەستە و لە 

خۆیان و ئەندامانى خێزانەکانیان تا دان شەکردن بە دەستدرێژى جنسى بۆ سەر ەهۆشخۆچوون، هەڕ
 :دەنێن بە هەبوونى پەیوەندیان بە داعش
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بەپێی یاسا ئەشکەنجەدانی تۆمەتبار و سەبارەت بە ئەشکەنجەدان لە بنکەکانی راگرتن و لە کاتی لێکۆڵینەوەدا،  وەاڵم:
بە هیچ شێوەیەک رێگا نادرێت کە ئەفسەر  سزادراوان بەشێوەیەکی گشتی بۆ وەرگرتنی ئیعتراف و زانیاری بە تاوان دادەنرێت

ی ٠٧٢٧ی ساڵی (٠٠٠)لە یاساى سزادانى عێراقى ژمارە  (333)بەپێی ماددەی و کارمەندانی پۆلیس راگیراوان ئەشکەنجە بدەن 
بەاڵم ، تۆمەتبارێک لەکاتى لێکۆڵینەوە ئەشکەنجە درابێت لەرووی  یاساییەوە مافى هەیە سکااڵ تۆمار بکاتو هەر  هەموارکراو

هۆکاری پێکنەهێنانی لیژنەی لێکۆڵینەوە سەبارەت بە تۆمەتی ئەشکەنجەدان مێردمندااڵنی داعش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ 
ئەوەی تا ئێستا هیچ سکااڵیەک دژی دەزگا ئەمنییەکان لەالیەن گیراوانەوە نەبووە، و لە چاکسازییەکان هیچ ئاسەوارێکی 

 .اوان بەدی نەکراوە وەک لە راپۆرتی رێکخراوی ناوبراودا هاتووەئەشکەنجەدان لەسەر جەستەی دەستگیرکر
 

سەرەراى هەبوونى یاساى چاودێرى مێرمندااڵن کە لە هەرێمیش کارى پێدەکرێت بەاڵم مێرمندااڵن بە 
 شەکردنى جنسى و هەروەها رێگریەهەمان شێوەى پێاوان مامەڵەیان لەگەڵدا کراوە لە ترساندن و هەڕ

 :نى خێزانەکانیانردن لە چاوپێکەوتک

ن بە پەیوەندیکردنیان بە تیرۆریستانەوە، بوو یان گومان لێکراو ایک و باوکیان دەستگیرکرا بوومندااڵنەى کە دمێرئەو  وەاڵم:
وەک گشت منداڵى  کردووەارەکان مامەڵەیان لەگەڵدا یدبەشێوەیەکى ئاسایى و لە روانگەیەکى مرۆییەوە الیەنە پەیوەند

ن بوو دەزگا پەیوەندیدارەکان لە هەوڵی بەردەوامدابەشێوەیەکی گشتی  رەچاوکردنى بارودۆخى تایبەتیان.ڕاگوێزراوەکان بە 
 هەر، هەروەها یان زیندانیکردنیانچ بە ئازادکردن  ەکانیانکەیس یی کردنەوەیبۆ چارەسەر کردنی کەیسی ئەو مندااڵنە یەکال

لەالیەن بەڕێوەبەرانی كەمپەكان و ڕێكخراوە ناوخۆیی و  منداڵیك بەبێ دایك و باوك بێتە هەرێمی كوردستان مێرد
 .لەگەڵ دەكرێت و شوێنی تایبەتیان بۆ تەرخان دەكرێت یاننێودەوڵەتییەكانەوە. مامەڵەی منداڵی بێ سەرپەرشتیار

كان خانەخۆشی نەوانەلە کاتی پێویستدا ره ،بەندکراوەکان بە لە بارەی پێشکەش کردنی خزمەتگوزارییە تەندرووستییەکان
 ندروستییان كراوهچاوی باری تەڕه وهكانی گرتن و گواستنەشەن بەالیەلە بووەنیان هەخۆشی درێژخایەنە كە انەیوو ئە کراون

 كانی بنكەن پزیشكەالیەلە وامردهن. ئەم جۆرە بەندکراوانە بەبكە ئامادەت بۆ خۆیان خواردنی تایبە بووەو بۆیان هە
 .کراوەندروستیان ودێری باری تەچا وهكانی گرتن و گواستنەشەبە لە یەکانوستیندرتە
 

ئەو پارێزەرەى کە بۆیان دابینکراوە تەنها بە زمانى کوردی قسە دەکات و نەبوونى وەرگێر بۆ تۆمەتبار و 
ەک ەندین کەس لە یئەنجامدانى دادگاییکردنەکە لە ماوەى تەنها بیست خولەک و دادگاییکردنى چ

 دانیشتنى دادگا:

هاریکاری پێشکەش بە راگوێزراوان بکەن بۆ نموونە رێکخراوەکانی  بوو لە سەنتەرەکانی پێشوازی رێکخراوەکان رێگایان پێدرا
(UNHCR و قەندیل و دەزگای خێرخوازی بارزانی) بۆ یارمەتیدانی راگوێزراوان لە بووە لە سەنتەری پێشوازی بوونیان هە

بۆ دابینکردنی شوێنی نیشتەجێکردن وەک  ندەدا زیاتر یارمەتی UNHCR  نکردنی پێداویستییەکانیانکاتی پێویست و دابی
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اسایی و ئەوانەی کە وەک راوێژی ی یارمەتیی داون خیوەت و کەلوپەلەکانی تر، رێکخراوی قەندیل لە رووی یاساییەوە
و رێکارە یاساییەکانی دادگا بەبێ جیاوازی و  رادەک ئەوا بۆیان دابین بووبێتن و پێویستییان بە پارێزەر هەدەستگیر دەکرا
لە هەمان کاتدا ئاشنای  و دەستگیرکراوان گشت مافێکیان هەیە ی کار پێکراو لە دادگاکان بەڕێوە چووە بەپێی رێوشوێن

 .بە مافەکانی خۆیان دەکردن
چەند رێکخراوێکی دیکە ، جگە لەمانە وونبۆ دابینکرد یو پێداویستییەکانی ناوماڵژەمی خواردن دەزگای خێرخوازی بارزانی  

شوێنی تایبەتییان ئامادە کردووە بۆ هێشتنەوەی مندااڵن لە سەنتەرەکە، تەنیا لەو حاڵەتانە نەبێت کە باوک داوا بکات 
هەبووبێت تاکو  زەر هەوڵ دەدات بە هەر شێوەیەک لێک تێگەیشتن لەگەڵ گومانلێکراوانپارێ .بێت منداڵەکەی لەگەڵ خۆی

بە زمانی عەرەبی درووست دەکرا، و لە کاتی پێویست و لە  (الئحة الدفاع)ارنامەی بۆ درووست بکات، هەروەها بڕیار و بریک
 اهاتووی لێکۆڵینەوەدا وەرگێڕی زمانەکانی عەرەبی، تورکی و ئینگلیزیش دابین دەکرا بۆ گومانلێکراو. قۆناغەکاتی د

 
بە رەزامەندی وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێم بۆ ئەوەی ئەم دەستگیر  لە الیەکی دیکەوە پرۆگرامێکی تایبەت دانراوە

کراوانە سوودمەند بن لە پرۆسەی خوێندن بە زمانی عەرەبی و بڕیار وایە بەم زووانە ئەم پرۆسەیەی دەستپێبکات بۆ ئەوەی 
 خوێندن بێبەش نەبن. گیراوان لە پرۆسەی

 

 


