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و  (ندكراو مندااڵنی بەددانی مێر نجە شكە رێمی كوردستانی عێراق: ئە هە)ناوی رێکخراوی هیومان رایتس وۆچ راپۆرتێکی بە
دەستگیر کراون و گومانیان لێدەکرێت پەیوەندییان بە تیرۆریستانی داعشەوە  باس لە مێردمندااڵنە ئەشکەنجەدەدات کەتێیدا 

ئەو دەستگیرکراوانە مافی یاساییان وەک بکەن. لە بەشێکی دیکەی راپۆرتەکە باس لەوە دەکات  هەبێت بۆ ئەوەی ئیعتیراف
پێویست نییە بەتایبەتی لە بواری بوونی پارێزەر و ئاگادار کردنەوەی کەسوکاریان و مانەوەیان بۆ ماوەیەکی زۆر بەر لە 

 دادگایی کردنیان و چەندین تۆمەتیش دەخاتە پاڵ حکومەتی هەرێمی سەبارەت بە مامەڵە کردن لەگەڵ ئەو مێردمندااڵنە.

بارەوە ئۆفیسی رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەیاننامەیەکی باڵوکردەوە کە  لەم
هیچ کەسێک بەبێ بڕیاری دادگا تێیدا هاتووە بە هیچ شێوەیەک رێکخراوی ناوبراو سەردانی ئەو شوێنەی نەکردووە، هەروەها 

بنەماکانی دادگایی کردنی  تۆمەتباران و داواکراوان بەپێی یاسای رکردنیوای دەستگیو د دەستگیر ناکرێت بە هیچ تۆمەتێک
ئەوا نەیتوانی ئەگەر  ، بەاڵمپارێزەرێک ئامادە بکاتهەیە  ، لە هەمان کاتدا تۆمەتبار مافیمامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێسزایی 

کەیسەکە رەوانەی ە ناوبراو گیراوە  دواتر ەوە کئاگاداری کەسوکاری دەکرێتبۆ دابین بکات و   لەسەر دادگا پێویستە پارێزەری
  یاسا.پێی ی بەەوەدادگای تایبەتمەند دەکرێت بۆ یەکالیی کردن

ساڵ کەمترە و گومانیان لێدەکرێت پێشتر پەیوەندییان بە داعشەوە هەبووبێت، ئەوا وەک  ١٨کەسانەی کە تەمەنیان لە  ئەو
بەشێوەیەکى ئاسایى و لە روانگەیەکى مرۆییەوە الیەنە  و اوانبارقوربانی دەستی داعش مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت نەک ت

 .ارەکان مامەڵەیان لەگەڵدا دەکەن وەک گشت منداڵى ڕاگوێزراوەکان بە رەچاوکردنى بارودۆخى تایبەتیانیدپەیوەند

بە تاوان دادەنرێت  بەپێی یاسا ئەشکەنجەدانی تۆمەتبار و سزادراوان بەشێوەیەکی گشتی بۆ وەرگرتنی ئیعتراف و زانیاری بە
لە یاساى  (333)بەپێی ماددەی هیچ شێوەیەک رێگا نادرێت کە ئەفسەر و کارمەندانی پۆلیس راگیراوان ئەشکەنجە بدەن 

 .ی هەموارکراو١٩٦٩ی ساڵی (١١١)سزادانى عێراقى ژمارە 

رێوشوێنی تایبەت رێگایان بە لەو بەیاننامەیەدا باس لەوەش کراوە کە الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێم بەپێی 
رێکخراوە پەیوەندیدارەکان داوە کە سەردانی بنکەکانی دەستگیر کردن و بەندیخانەکان بکەن و لە نزیکەوە چاویان بە 

 .راگیراوان و سزادراوان بکەوێت

 وردستان:ئەمەی خوارەوەش دەقی بەیاننامەکەی ئۆفیسی رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکانە لە حکومەتی هەرێمی ک

دانی  نجە شكە رێمی كوردستانی عێراق: ئە هە)رێکخراوی هیومان رایتس وۆچ راپۆرتێکی بەناوی  8/1/2019رۆژی 
باس لەوە دەکات کە دەزگا ئەمنییەکانی هەرێمی کوردستان  ئەو ئەو مێردمندااڵنە و تێیدا  (ندكراو نی بەمێردمندااڵ

لێدەکرێت پەیوەندییان بە تیرۆریستانی داعشەوە هەبێت بۆ ئەوەی دەستگیر کراون و گومانیان  ئەشکەنجەدەدات کە
هەیە، لە بەشێکی دیکەی راپۆرتەکە باس لەوە دەکات ئەو  بکەن بەوەی پەیوەندییان بە تیرۆریستانی داعشەوە ئیعتیراف



نەوەی کەسوکاریان و دەستگیرکراوانە مافی یاساییان وەک پێویست نییە بەتایبەتی لە بواری بوونی پارێزەر و ئاگادار کرد
 مانەوەیان بۆ ماوەیەکی زۆر بەر لە دادگایی کردنیان.

لە ئەنجامی ئەو هێرشە سەدان هەزار هێرشی تیرۆریستانی داعش بۆ سەر چەند ناوچەیەکی کوردستان  ٢٠١٤لە دوای ساڵی 
جیاکردنەوەی هاوواڵتیانی اتەدا کەس لەو ناوچانە کە کەوتبوونە ژێردەسەاڵتی داعش روویان لە هەرێمی کوردستان کرد، لەو ک

زۆری بۆ پێشمەرگە و الیەنە ئەمنییەکان ئاسایی و ئەوانەی پەیوەندییان بە داعشەوە هەیە کارێکی ئاسان نەبوو و ئاستەنگی 
بۆ پاراستنی سەالمەتی هاوواڵتیان و خودی ئاوارەکان و  درووست دەکرد، بۆیە چەند رێووشوێنێکی ئەمنی دەگیرایە بەر

بۆ پاراستنی سەروماڵی هاوواڵتیانی هەرێم بە ئاوارەکانیشەوە، بەاڵم ن بە دزە کردنی تیرۆریستان بۆ نێو هاوواڵتیان رێگانەدا
بەردەوام لە چەند سەرچاوەیەکی نێودەوڵەتی و ناوخۆییەوە تۆمەتی مامەڵەی نەشیاو لەگەڵ دەستگیرکراوان دەخرێتە پاڵ 

 ئەشکەنجەدان و رێوشوێنەکانی دەستگیرکردن. دامودەزگاکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان وەک

رییان وەرگرتووە لەو انیاز ولێر چاكسازی ژنان و مندااڵنی هەرێکخراوی ناوبراو لە راپۆرتەکەیدا باسی لەوە کردووە کە لە 
ردووە دوورە گیراوانەی داعش لە کاتێکدا رێکخراوی ناوبراو سەردانی بنکەی چاکسازییان نەکردووە و ئەو داتایانەی کە باسی ک

ی دیکەش (٥٠)کوڕ کە راگیراوە و  (١٤)هەیە لەوانە  و منداڵ کەس لە نەوجەوانان و ئافرەتان(٩٠)لە راستی، چونکە لە ئێستادا 
و لە ماوەی رابردووشدا  ئافرەت (٢٦)ساڵ کەمترە لەگەڵ  (١٨)لە  دەرچووە ئەمانە تەمەنیان بۆ فەرمانی سزایانلە کوڕەکان 

   کە بە تۆمەتی تیرۆر دەستگیرکرابوون ئازاد کراون و رەوانەی ئەو شوێنانە کراون کە لێوەی هاتبوون.ژمارەیەکی زۆریان 

کاتی هاتنی ئاوارە و راگوێزراوەکان لە  لەسەبارەت بەو رێوشوێنانەی لە سەنتەرەکانی پێشوازی کردن لە ئاوارەکان ئاشکرایە 
گرن، ئەو کەسانەی دەکەن و زانیاریان لەسەر وەردەنەوە لە ناوەکانیان لێکۆڵێ سەنتەرەکانی پێشوازی کردن دەزگا ئەمنییەکان

و لەم  کە گومانیان لەسەرە یان داواکراون، رەوانەی ئاسایش و دادگا دەکرێن بۆ ئەنجامدانی رێوشوێنی پێویست بەرامبەریان
 بەشێک لەو گیراوانە ماوەیەکاعش تەواوە دەرچووە کە ئەندامی دی بەڵگەبە  سەدان کەس دەستگیر کراوە کەتا ئێستا   رووە

داعش بوون و بەشداری خولی مەشق و راهێنانی سەربازی و هزری  بەدەستى تەنانەت قەناسی ،لە ریزەکانی داعش بوون
 داعشیشیان کردووە ئەمەش بەپێی ئەو زانیاریانە بووە کە بە ئیعتیراف و شاهیدی خودی راگوێزراوەکان بووە دوای ئەوەی

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

هیچ کەسێک بەبێ بڕیاری دادگا دەستگیر ناکرێت بە هیچ تۆمەتێک و گشت رێوشوێنەکانیش بە بڕیاری دادگا لەالیەکی دیکەوە 
رێن، هەروەها دوای دەستگیرکردنیشی مافە یاساییەکانی خۆیان هەیە بەپێی بنەما و یاسا نێودەوڵەتییەکان، بۆیە ئەنجام دەد

تۆمەتباران و داواکراوان بەپێی  دوای دەستگیرکردنی ڕیگری لە هیچ کەسێک ناکرێت و هەموو کەسێک کە دەستگیر دەکرێت،
مامەڵەیان  ی هەموارکراو(١٩٧١)ی ڵسا (٢٣)ژمارە  (ئیەزامحاکمات الج اصولقانون )یاسای بنەماکانی دادگایی کردنی سزایی 

 کان.نەوەیڵپێکردنی لێکۆتلە سەلماندنی کەسایەتی داواکراو و گومان لێکراو و دەس نبریتی یشنکارێکارە .لەگەڵدا دەکرێ

لەسەر دادگا ئەوا نەیتوانی ر ئەگە ، بەاڵمبوونی پارێزەروەک ئەو مێرد مندااڵنە هەمانە مافی راگیراوانی دیکەیان هەیە 
بۆ دابین بکات و لەم رووەوە رێکخراوی یونیسێف بەم دواییە پارێزەرێکی راسپاردووە بۆ بەدواداچوونی  پێویستە پارێزەری



کەیسەکانی راگیراوان لە چاکسازی هەولێر و الیەنە پەیوەندیدارەکان هاوکارییەکی زۆری ئەو پارێزەرە دەکەن و بەم دواییە 
هەروەها دەتوانن تەلەفۆن بەکاربهێنن و پەیوەندیی بە کەسوکاریانەوە  ،گیراوان لە رێگای پارێزەرەکەوە ئازاد کراون لە (٦)

بکەن بە شێوەیەکی ئاسایی، تەنیا لەو کاتانەدا نەبێت کە لەژێر لێکۆڵینەوەدابن. لە الیەکی دیکەوە پرۆگرامێکی تایبەت دانراوە 
ی حکومەتی هەرێمی بۆ ئەوەی ئەم دەستگیر کراوانە سوودمەند بن لە پرۆسەی خوێندن بە بە رەزامەندی وەزارەتی پەروەردە

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

نێتەوە بۆ لێکۆڵینەوە دواتر بەپێی ێمێر دەمکاتژ (٢٤)دەستگیر بکرێت بۆ ماوەی دەزگا ئەمنییەکانەوە  هەر کەسێک لەالیەن
و دەنێردرێن بۆ دادگای تایبەت بۆ یەکالکردنەوەی کەیسەکانیان، بەاڵم زۆر  ئەنجامی لێکۆڵینەوە مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت

لە الیەکی  ەنێت بۆ یەکالکردنەوەی کەیسەکان.دەخای ەوا رێکارە یاساییەکان ماوەیەکجار بە هۆی زۆری ژمارەی راگوێزراوان ئ
تی  رۆكایە ی سە وانە ره  وه تە كراوه كالیی نە كانیان یە ڕاوه پە ەیراگیراوان بە لیست ناوی ئەو   وەزارەتی ناوخۆ مانگانەدیکەوە 

و ئەنجامدانی پرۆسەی دادگایی کردنیان بەپێی  كانیان ر كردنی كێشە سە بۆ چاره تاك ی پارێزگاكان ده وه ڵچوونە هەدادگاكانی تێ
 ا.یاس

بەپێی یاسا ئەشکەنجەدانی تۆمەتبار و سزادراوان ی راگرتن و لە کاتی لێکۆڵینەوەدا، سەبارەت بە ئەشکەنجەدان لە بنکەکان
بە هیچ شێوەیەک رێگا نادرێت کە ئەفسەر و بەشێوەیەکی گشتی بۆ وەرگرتنی ئیعتراف و زانیاری بە تاوان دادەنرێت 

ی ١٩٦٩ی ساڵی (١١١)لە یاساى سزادانى عێراقى ژمارە  (333)بەپێی ماددەی ن کارمەندانی پۆلیس راگیراوان ئەشکەنجە بدە
، بەاڵم تۆمەتبارێک لەکاتى لێکۆڵینەوە ئەشکەنجە درابێت لەرووی  یاساییەوە مافى هەیە سکااڵ تۆمار بکاتو هەر  هەموارکراو

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

 .ئەشکەنجەدان لەسەر جەستەی دەستگیرکراوان بەدی نەکراوە وەک لە راپۆرتی رێکخراوی ناوبراودا هاتووە
 

ساڵ کەمترە و روویان لە هەرێمی کوردستان و گومانیان لێدەکرێت پێشتر پەیوەندییان بە  ١٨ەنیان لە کەسانەی کە تەم ئەو
 تا ئێستا ژمارەیەکی زۆر لەو کەسانە دەستگیرکراون کە پەیوەندییان بە داعشەوە هەبووە لێکۆڵینەوەيان، داعشەوە هەبووبێت

لەوانە ژمارەیەکیان  ،زاکەشیان بەپێی ئەو تاوانەیە کە ئەنجامیانداوەو لە ئەنجامدا هەندێکیان سزا دراوان و س لەگەڵدا کراوە
ساڵ کەمترە و روویان  (١٨)ئەو کەسانەی کە تەمەنیان لەساڵە و لە چاکسازییەکان دەستبەسەرن.  (18)تەمەنیان لە خوارووی 

ێت، ئەوا وەک قوربانی دەستی لە هەرێمی کوردستان کردوە و گومانیان لێدەکرێت پێشتر پەیوەندییان بە داعشەوە هەبووب
داعش مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت نەک تاوانبار و گرنگییەکی تایبەتییان پێدەدرێت ئەم پرۆسەیەش بە هەماهەنگی لەنێوان 

  حکومەتی هەرێمی کوردستان و رێکخراوە ناحکومییە بیانییەکان ئەنجام دەدرێت.
 

هەرێمی كوردستان زۆر بەباشی لەالیەن بەڕێوەبەرانی كەمپەكان و منداڵیك بەبێ دایك و باوك بێتە  مێرد هەرهەروەها 
لەگەڵ دەكرێت و شوێنی تایبەتیان بۆ  یانڕێكخراوە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەكانەوە. مامەڵەی منداڵی بێ سەرپەرشتیار

 .تەرخان دەكرێت
 



مندااڵنەى مێردئەو  رایدەگەیەنێت هەرێم رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە حکومەتی کۆتایی بەیاننامەکەیدا ئۆفیسیلە 
کە دایک و باوکیان دەستگیرکراوە یان گومان لێکراون بە پەیوەندیکردنیان بە تیرۆریستانەوە، بەشێوەیەکى ئاسایى و لە 
روانگەیەکى مرۆییەوە الیەنە پەیوەندارەکان مامەڵەیان لەگەڵدا دەکەن وەک گشت منداڵى ڕاگوێزراوەکان بە رەچاوکردنى 

دەزگا پەیوەندیدارەکان لە هەوڵی بەردەوامدان بۆ چارەسەر کردنی کەیسی ئەو بەشێوەیەکی گشتی  ارودۆخى تایبەتیان.ب
 .یەکالکراونەتەوە چ بە ئازادکردن یا سزاى زیندانیکردنیان وەرگرتبێت انەیمندااڵنە و ئەو کەیس

كان  خۆشخانە ی نە وانە ان لە کاتی پێویستدا رهبەندکراوەک لە بارەی پێشکەش کردنی خزمەتگوزارییە تەندرووستییەکان
چاوی باری  ڕه  وه كانی گرتن و گواستنە شە ن بە الیە لە  یە نیان هە خۆشی درێژخایە نە  ش كە و راگیراوانە كرێن و ئە ده
ن  الیە وام لە رده ن. ئەم جۆرە بەندکراوانە بە ت بۆ خۆیان دروست بكە خواردنی تایبە  یە و بۆیان هە  ندروستییان كراوه تە

 .كرێت ندروستیان ده ودێری باری تەچا  وه كانی گرتن و گواستنە شە بە  ندروستی لە كانی تە كانی بنكە پزیشكە
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