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 :پێشەکی

ی مرۆڤ لە جیهان ەکانڕەوشی ماف ی ئەمەریكا ڕاپۆرتی سااڵنەی خۆی سەبارەت بەەزارەتی دەرەوەو ١٣/٣/٢١١٢رۆژی 
ێکی تەرخانکراوە بە عێراق و هەرێمی کوردستان و چەند پرسێکی وەکو پێشێلکردنی بەش. ئەم راپۆرتە باڵو كردەوە

ئازادى رادەربڕین و کاری ڕۆژنامەگەرى، رەوشی چاکسازییەکان و ئەشکەنجەدان، رووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی، 
گیرکردنی رەوشی کەمە نەتەوەیی و ئایینییەکان لە هەرێم، بازرگانی کردن بە مرۆڤ، مافی کرێکاران، دەست

پەنابەران، ئازادی هاتووچۆ، کەیسی  هەرەمەکی، کوشتنی نایاسایی یاخود کوشتن بە هۆکاری سیاسی، دۆخی ئاوارە و
ی دەستووری عێراق، دامودەزگا ئەمنییەکانی هەرێمی 011بوونی زیندانی نهێنی، گیراوانی داعش، مادەی ، نیاز عەزیز

بابەتی دیکەی پەیوەست بە رەوشەکانی مافی مرۆڤ لە هەرێمی و چەندین کوردستان، ئێزیدییە رفێندراوەکان 
 .کوردستان خراونەتە روو

ئۆفیسی رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە دامودەزگا پەیوەندیدارەکانی  زانیاریکردن بە تۆڕی پاش پەیوەندی
ەی زیاتر دەربارەی ئەو پرسانە بۆ ئەوەی روونکردنەو راپۆرتە وەاڵمێکمان ئامادە کردووە حکومەتی هەرێمی کوردستان

ایەی ملە زۆر رووەوە بدەین کە لە راپۆرتەکەدا باسیان لەسەر کراوە. ئەوەی جێگای تێبینییە ئەوەیە ئەم راپۆرتە 
ئاماژەیان پێکراوە ورد نین  دالە راپۆرتەکەئەو زانیاری و رووداوانەی بەشێوەیەکى گشتى نکە ووسەرنج و تێبینییە، چ

بەڵکو پشت بە چەند سەرچاوەیەکی دیکە بەستراوە کە  ەوە و بەدواداچوون نەبەستراوەڵینو پشت بە لێکۆ
لە رەخنەوە تێبینییەکانى لە حکومەتى هەرێم هیچ  ،لە الیەکی دیکەوە بەڕاستی جێگای پرسیارن.سەرچاوەکان 

ى کە ئاماژەى پێکراوە و کەیسانەەرانبەر حکومەتى ناوەند لە بەغدا، هەروەها بەشێک لەجیاوازییەکى نەکردووە لە ب
 .سەبارەت بە هەرێمى کوردستان بەسەر چوون و کەیسەکان یەکالبوونەتەوە و کۆتاییان پێهاتووە

بەشێکى زۆر لەو رەخنانەى کە ئاراستەی دامودەزگاکانى حکومەتى هەرێم کراوە بەتایبەتی دەزگا ئەمنییەکان ئەو 
دا لەالیەن لە ماوەى رابردووسیان لەسەر دەکرێت و بارەخنانەن کە لە راگەیاندنەکانى ئۆپۆزسیۆن رۆژانە 

..هتد باسیان لەسەر کراوە. ئەمە لە (ئینتەرناشناڵ ئەمنستى)، (یۆنامى) ،(هیومان رایتس وۆچ)رێکخراوەکانی 
 لەکات و ساتی خۆیدا لە الیەن حکومەتى هەرێمەوە وەاڵم دراونەتەوە. کاتێکدایە زۆرینەی ئەو رەخنە و تێبینیانە 
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 رەوشی ژیانی کەمایەتییە ئاینی، مەزهەبی و ئیتنییەکان لە هەرێم:
لە رەشنووسی دەستووری  روونی مافی پێکهاتەکانی تێدا پارێزراوەبە رەشنووسی دەستووری هەرێمی کوردستان 

رێمى ستورى هەشنوسى دهى ڕه(٦)هەرێمدا مافی پێکهاتەکان بە روونی رەنگی داوەتەوە وەک لە ماددەی 
ن رمەب، كلدان، سریان، ئاشورى، ئەرهكورد، توركمان، عە لە رێمى كوردستان پێكهاتووهلى هە، گەتان هاتووهكوردس

رێمى كوردستان، واتە پەیڕەوانی ئایینەکانی دیکە، وەک کەمایەتی سەیر نەکراون، بەڵکو بە ى هەو هاواڵتیانى دیكە
ی رەشنووسەکەدا هاتووە: ئەم دەستوورە (٧)لە ماددەی  پێکهاتەی کۆمەڵگای کوردستانی دانراون، هەروەها

زۆرینەی گەلی کوردستانە و پرەنسیپەکانی شەریعەتی   دووپات دەکاتەوە کە ئیسالم ناسنامەی راستەقینەی
ی کریستیان و ئێزیدییەکان و ئەوانی تر نی بڕیاردان، هەروەها مافی ئایینئیسالم یەکێکن لە سەرچاوە سەرەکییەکا

 .ت لە ئازادی بیروباوەڕ و ئەنجامدانی چاالکییە ئایینییەکانزامن دەکا
 

ی رەشنووسەکەدا هاتووە کە ناکرێ ئەحکامی ئایینێکی دیاریکراو بەسەر (١٢٤)لەالیەکی دیکەوە لە ماددەی 
لە بڕگەی دووەمیشدا دەڵێ: پەیڕەوانی ئایینەکانی دیکەی  (بڕگەی یەکەم)پەیڕەوانی ئایینێکی دیکەدا بسەپێنرێت 

ا موسڵمان وەک کریستیان و ئێزیدی بۆیان هەیە ئەنجومەنی رۆحانی تایبەت بە خۆیان دابمەزرێنن و پەیڕەوی ن
حوکمی تایبەت بە خۆیان بکەن لە بابەتی باری کەسی کە ئەمەش بە یاسایەک دیاری دەکرێت و دادگای باری کەسی 

ەکەشدا هاتووە : تا ئەو کاتەی یاسایەکی باری و لەالیەن دادگای باری کەسی سەیر دەکرێت. لە بڕگەی سێیەمی مادد
 کەسی تایبەت بەو پێکهاتە  ئاینیانە دەردەچێت، کار بە یاسا کارپێکراوەکانی باری کەسی لە هەرێم دەکرێت.

 
ى بناغە كی لەجیاكاریە شنەموو چەهە "كە دا هاتووهشنوسەم ڕهى ئە(0)بڕگە (01)ى مادده لە مان شێوههە بە

ن، بارى ئابوورى، مەڕ، هزر، تە، ئایین، بیروباوهچە، بنەتى واڵتنامەاڵیەى كۆمەز، زمان، پێگەگە، ڕهنگەژاد، ڕهەن
موو بێ جیاوازى هەرێمی كوردستان بەتی هە. حكومە"کردووە غەدهندامى قەم ئەتى، سیاسى، یان كەاڵیەكۆمە

ب رهسیحی، ئێزدی، توركمان و عەزار خێزانی مەیان هەدهتائێستا بە و رێمی وااڵ كردووهرگاكانی هەده
رێمی كوردستان كانی هەشاره راستی عێراق بۆ پاراستنی گیانی خۆیان رویان لەكانی باشوور و ناوهناوچەلە

موو كو هەهو ئێستاش و نجامداونكی بۆ ئەموو ئاسانكاریەپێی توانا هەرێمیش بەتی هەو حكومە كردووه
  ر.سەنەبەبێ هیچ فشارێك دهى خۆیان بەكی دیکەی كوردستان ژیانی رۆژانەهاواڵتیە

 
ماوەیەکە چەند دەزگایەکی راگەیاندن و کەسایەتییەک بە ناوی کریستیانەکان لێدوان و بەیاننامەی جیاجیا 

بەاڵم و مافەکانیان پێشێل دەکرێت،  دەردەکەن گوایە کریستیانەکان لە کوردستان رووبەڕووی جیاوازی دەبنەوە 
حکومەتی هەرێمی کوردستان مامەڵەیەکی یەکسان لەگەڵ پێکهاتەکان ئەمە بە تەواوی دوورە لە راستییەوە و 

دەکات لە گشت بوارەکاندا و وەکو پێویست هاوکاری کردوون وەک بوارەکانی پەروەردە و خوێندنی بااڵ، 
ە شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێ بوونی پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییەکان و کوردستان هەمیشهەروەها،  تەندروستی. 

مەتی هەرێمی کوردستان هەوڵی جددی داوە بۆ پاراستنی . حکویانی نێوان ئەم پێکهاتانە بووەنموونەی پێکەوەژ
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گۆی گشت پێکهاتەکانی کوردستان بەبێ جیاوازی لەسەر بنەمای ئایین یان نەتەوە یان رەگەز، سەبارەت بە دەن
پێشێلکردنی مافی پێکهاتەکان حکومەتی هەرێمی کوردستان بە شانازییەوە پێشوازی لە نزیکەی دوو ملیۆن 
ئاوارەی دەشتی موسڵ کە بەشی هەرەزۆریان لە پێکهاتەی ئێزیدی و کریستیان بوون و سەرەڕای نالەباری دۆخی 

چونکە پاراستنی پێکهاتەکان لە کارە  ، ئابووری و دارایی بەپێی توانا گشت پێداویستییەکانی بۆ دابین کردن
 بنەڕەتییەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانە.

 

و دوای ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکان، ئەنجومەنی نیشتمانی  0990لە ساڵی  سەبارەت بە بەشداری سیاسی
و، پێکهاتبوبۆ کریستیانەکان  (کۆتا)کورسی سەرەکی و پێنج کورسی  (١١١)دامەزرا کە لە  -پەرلەمان-کوردستان

کورسی کە پێنجیان بۆ تورکمان و پێنجیان  (١١)ژمارەی کورسییەکانی کۆتا زیاد کرا بۆ  0115بەاڵم دواتر لە سالێ 
بۆ کلدان و ئاشووری و یەک کورسیش بۆ پێکهاتەی ئەرمەن تەرخان کراون، ئێستا ئەم پێکهاتانە بەپێی ئەم 

 دابەشبوونە کورسیان لە پەرلەمانی کوردستان هەیە.

 

پەرستییەک لە نێوان  ۆ نەھێشتنی ھیچ جۆرە رەگەزهەوڵی جددی داوە بکومەتی ھەرێم لەالیەکی دیکەوە ح
ی (١١)بە بڕیاری ژمارە   ٢١١٧لە ساڵی  دیکەبۆ رێزگرتن لە پەیڕەوانی ئایینەکانی و پێکھاتەکانی کوردستان 

بۆ وەزارەتی ئەقاف و کاروباری ئایینی  گۆڕا ئیسالمیپەرلەمانی کوردستان ناوی وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری 
روونە بۆ ئەوەی  کیجگە لە موسڵمانان و ئاماژەیە نی ئایینەکانی دیکە لە کوردستانئەمەش بە ھۆی بوونی پێرەوا

وەزارەتی ئەوقاف تەنیا تایبەت نییە بە ئایینی زۆرینەی خەڵکی کوردستان، بەڵکو پێکھاتە ئایینی و مەزھەبی و 
 ەشی لەبەرچاو گرتووە. پێشتر لە وەزارەت تەنیا لە سێ بەش پێکھاتبوو کە موسڵمان،نەتەوەییەکانی دیک

ئایین و ئایینزا نوێنەرایەتییان هەیە لە  (٨)کریستیان و ئێزیدی کە بەڕێوەبەرایەتی گشتییان ھەبوو، بەاڵم ئێستا 
ازی ئەرکەکانیان جێبەجێ وەزارەتی ئەوقاف و بە پاڵپشتی و هاوکاری حکومەتی هەرێمی کوردستان و بەبێ جیاو

دەکەن و پێڕەوانی ئەم ئایینانە بە ئازادی سرووتە ئایینییەکان لە پەرستگاکانی تایبەت بە خۆیان ئەنجام دەدەن و 
 الیەنە پەیوەندیدارەکان پارێزگارییان دەکەن.

 

لەمانی کوردستان بۆ پاراستنی پێکھاتەکانی ھەرێمی کوردستان و زامن کردنی مافەکانیان لە گشت روویەکەوە پەر
ناسراوە و تێیدا مافی پێکھاتە  (٢)  یاسای پاراستنی پێکھاتەکانی پەسەند کرد کە بە یاسای ژماری ٢١١٢  لە ساڵی

کریستیان، )و پێکھاتە ئایینییەکانی وەک  (تورکمان، کلدوئاشوری، سریانی و ئەرمەن)ئایینی و نەتەوەییەکانی 
ییەکانی تێدا پارێزراوە، ئەم یاسایە کە گشت ئەندامانی (ردەشتیئێزیدی، سابیئەی مەندائی، کاکەیی و زە

پەرلەمانی کوردستان دەنگیان بۆ دا داوای نەھێشتنی ھەموو جۆرە بانگەوازێکی راستەوخۆ و ناراستەوخۆ دەکات 
هانی رق و توندوتیژی و پەراوێزخستن دەدات لەسەر   کە لەالیەن کەسێک یان کۆمەڵە کەسێکەوە دەدرێت و

، ئایین و زمان، هەروها بە یەکێک لە دەستکەوتە گرنگەکانی هەرێم دادەنرێت بۆ پاراستنی یکی نەتەوە، ئیتنبنەما
وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی بە بڕیاری  9/7/0107پێکهاتەکان لە هەرێم . لەالیەکی دیکەوە لە رێکەوتی 
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کە ئەرکی سەرەکیی  (ەتی پێکەوەژیانی ئایینەکانبەڕێوەبەرای)بڕیاریدا بە دامەزراندنی  (0901) وەزاری ژمارە
 پاراستن و پتەوکردنی گیانی پێکەوەژیانی نێوانە پێکهاتە ئایینییەکانی هەرێمی کوردستانە.

 

و   پێکهاتە ئاینییەکانی کوردستان بە ئازادی یادی جەژن و بۆنەکانیان دەکەنئەوەی شایەنی باسە ئەوەیە 
دادەنرێت لە هەرێم وەک جەژنی لەدایکبوونی حەزرەتی مەسیح و جەژنی  یادەکانیان بە جەژنی رسمی و پشوو

تى گشتی رۆشنبیرى بۆ رایەبەڕێوهچوارشەممەی سووری ئێزیدییەکان و چەندین جەژن و بۆنەی دیکە، هەروها بە
و  ولێرههە لە گشتییە تییەرایەبەڕێوهم دوو بەگاى ئەتوركمان و سریانى لە وەزارەتی رۆشنبیری هەیە باره

زمانى سریانییە  یە، هەروەها بە دەیان قوتابخانە هەیە خوێندن تێیدا بەدهۆك هە تى سریانی لەرایەبەڕێوهبە
 رمۆتە، دیانا، هاودیان و هە، كۆیەقاڵوه، شەعەنكاوه /ولێرهە)ك وه کریستیانی زۆرە ى كەو شوێنانەتى لەتایبەبە
، تلكێف، قەرەقۆش، كرملیس، رتلە، بەمدانییەك حەرێم وهى هەى ئیدارهوهرهكانى دهناوچە لەها روههە كۆیەلە
رشتى رپەى دهۆك سەردهروهتى گشتى پەرایەبەڕێوهبە ت لەكى تایبەستەیەلقۆش، لەالیەکی دیکەوە دهئە

 شارى موسڵە. دهۆك و زیاتریش لەسنوورى شارى  یان لەزۆربە كات كەخوێندنى ئایینى ئێزیدى ده

 

سەبارەت بە بە الیەنی کەلتوور یش ئەوان حکومەتی ھەرێمی پاڵپشتی دارایی ژمارەیەک ناوەندی ڕۆشنبیری، 
تیپی ھونەری تورکمانی، کلدانی، ئاشووری، ئێزیدی، لە الیەن وەزارەتەوە کراوە، لە ڕێگای ھاریکاری کردنیان و 

ەپووری دێرینیان وەک دامەزراندنی بەڕێوەبەرایەتی مۆزەخانەی سریانی و گرنگیدان بە دابونەریت و کەل
 چاپکردنی سەدان کتێب بە زمانەکانی کوردی، عەرەبی، سریانی، تورکمانی.

 
پاش هاتنی حەشدی لە شنگال  :(الیەنی پەیوەندیدار)بەڕێوەبەری کاروباری ئێزیدییەکان لە وەزارەتی ئەوقاف 

خێزان گەڕاونەتەوە  ٨١١ەکە و دروستبوونی شەڕ و پێکدادان لەو ناوچەیەم نزیکەی شەعبی و هەروەها بوونی پەک
تا ئيستا هيچ پۆلیس و ئاسایش پاریزراون و  ەمپەکان لەالیەنكکەمپەکانی دهۆک. ئەوەی شایەنی باسە ئەوەیە 

ە پێویستە ئاماژە . سەبارەت بە شێوازی مامەڵە کردنی هێزەکانی پێشمەرگكان نييەەيانى ئاوارلەسەر ژ مەترسیەک
لە ناوچەکانی ژێر کۆنترۆڵی پێشمەرگە هيچ مامەڵەی خراپ لەگەڵ کەمایەتییە ئایینییەکان  بەوە بکرێت کە

لە ئێزیدییەکان نە داوا بە یچ شێوەیەک ماڵ  وخانووی کەس نەرووخێندراوە و تااڵن نەکراوە. هەروەها  نەکراوە و
رێمی تی هەپشتگیری لە حكومەنەکراون بە زۆر ناچار  ا هیچکاتوەهرەكو كورد خۆیان بناسێنن، هه كە وهوكرا

 . نكوردستان بكە
 

رەوشی ئەمنی و ئاسایشی ئەو کەمایەتییە ئاینیانەی  :(الیەنی پەیوەندیدار)دەزگای داواکاری گشتی 
م شێوەیە تا ئێستا هیچ کەس و الیەنێک نەهاتووە داوایەکى لەو بە تەواوی پارێزراوە کەلەهەرێمی کوردستانن 

سەرۆکایەتى داواکارى گشتى بۆیە ئەم لەوەی کە بە خراپی مامەڵەیان لەگەڵدا کرابێت،  بکات لەسەرۆکایەتیەکەمان
 کەمە نەتەوەییانە بەشێوەیەکى باش پارێزراون لە ژێر دەسەاڵتى حوکمڕانى هەرێم. 
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 :رەوشی ژیانی ئاوارە و پەنابەران لە هەرێمی کوردستان

 

رێمی هە كانی عێراق و سووریا روویان لەمنیەئە ڕ و ناهۆی شەبە ن كەر هەنابەو پە ئاوارهكی زۆر یەژماره
كانی رۆژئاوای كوردستان بۆ كانی سوریا، هاتنی ئاوارهو ئاڵۆزییە ڕستپێكی شەڵ دهگەلە .كوردستان كردووه

ها روهو هە وهن داعشەالیەتنی موسڵ لەستپێكردنی گرڵ دهگەستی پێكرد، دواتر لەرێمی كوردستان دههە
مامەڵەکردنی  رێمی كوردستان كرد.هە ی عێراقی روویان لەكی زۆر ئاوارهیەی عێراق، ژمارهكانی دیكەناوچە

 دادگاکانی هەرێم لەگەڵ کەمایەتییە ئاینییەکان بەم شێوەیە:

 

و  ڵ ئاوارهگەرێم لەكردنی دادگاكانی هەڵەمامە ت بەبارهسە :(الیەنی پەیوەندیدار) رینی دادوهنجوومەئە
كانی رۆژئاوای ئاواره ت كوردهڵكی سوریان بەتایبەڵكی عێراق نین و خەخە ی كەرانەنابەو پەران، ئەنابەپە

ادگاكانی د وێتەر كارێكیان بكەگەئەهەروەها کەمایەتیە ئاینییەکان مامەڵەیەکی زۆر باش و گونجاوە. كوردستان، 
، نووسراویان (سێتییاسای باری كە ت بەكانی تایبەتەو بابە وهبڕین یان جیابوونەی مارهلەسەت مەتایبەبە)رێم هە

و ئاسایش  یانەهە ی كەنامانەڵگەو بە و ناسنامەرچاو گرتنی ئەبەلە ویش بەكرێت، ئەرێم دهبۆ ئاسایشی گشتی هە
ی بێت ئاوارهكات. دواتر دهدیار ده رهنابەو پەنووسراوێك بۆ ئە بوونی خۆی بەكان الری نەەنامڵگەپێی بەبە

كات یان بڕین دهماره بۆ نموونە كە وهكاتەك پڕ دهیەڵێننامەوێ بەردانی دادنووس بكات و لەرۆژئاوای كوردستان سە
ر پرسێكی ی كۆچكردن یان هەیاننامەرهێنانی بەكۆچكردن و ده ت بەكانی تایبەیانیش بۆ پرسە یەوهبۆ جیابوونە

كاتی  ندێ جار لەكرێت و هەده ڵەڵیان مامەگەپێی یاسای عێراقی لە دا بەلێره كە سێتیەیاسای باری كە ت بەتایبە
 .نكەده كانیان راییڵەد دێنن و مامەی پێویست دوو شایەنامەڵگەیان بە بوونی ناسنامەنە

 

ی شێخان ناوچەلە (استئناف) وهڵچوونەكی تێهەش، ئێستا دادگایەرو ئاوارانەنابەو پەبۆ ئاسانكاری زیاتری ئە
وا و شاری موسڵ و ینەڵكی پارێزگای نەخە ی كەو ئاوارانەی ئەدواداچوون بۆ كێشەبۆ بە تەتایبە كە وهتەكراوه

بێت وایان هەینەتی نێو سنووری پارێزگای نەنی یان تایبەدهكی مەیەڵكی موسڵ كێشەر خەگەرین. واتا ئەوروبەده
ولێر یان سلێمانی یان ی هەوهڵچوونەسنوری دادگای تێهە ك لەیەر ئاوارهگەن. ئەكەده و دادگایەردانی ئەسە وهئە

ی ، پرۆسەو دادگایەسنوری ئە ر لەسكااڵ تۆمار كرا، هە رگەئە وهدهۆك تووشی تاوانێك یان رووداوێك هات، ئە
كی یەناوچە ر لەگەاڵم ئەرێمی كوردستان، بەكانی عێراق و هەركارهپێی یاسا بە چێت، بەده ڕێوهدادبینی بۆی بە

 راو سكااڵی تۆمار كردووهئایا ناوب ی كەوهپێی ئەبە لێره وهی عێراق تووشی رووداوێك یان تاوانێك بوون، ئەدیكە
پێی  دەسەاڵتی  كرێت و بەستگیر دهر تاوانبار بێت دهگەكرێت و ئەڵ دا دهگەی لەڵە، مامەیانیش تاوانباره

ڵكی عێراق خە ی كەو ئاوارانەت بەبارهسە مان شێوههە بە .كرێتڵدا دهگەی لەڵەمامە (اختصاص مكانی)شوێنی
ڵدا گەیان لەڵەرێم مامەكانی عێراق و هەركارهپێی یاسا بەكانی رۆژئاوای كوردستان، بەت ئاوارهتایبە نین، بە

 .رێمی كوردستانكانی هەڵ ئاسایشی گشتی و دادنوسەگەنگی لەماهەهە ویش بەكرێت و ئەده
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 ك لەو نیگایە ر گۆشەهە ری لەهرومكی دادپەكی گشتی چەیەشێوه بە :(الیەنی پەیوەندیدار) تی دادزارهوه
 بێت. لەم دادگا مافیان دهردهبەكسان لەكی یەیەشێوه ڵگا و بەكانی كۆمەبێت بۆ تاكەم دهراهەی یاسایی فەژینگە

كاتی  ها لەروهخۆی بکات، هە م دادگا پارێزگاری لەردهبەلە یەی هەوهسێك مافی ئەموو كەرێمی كوردستان هەهە
، ر كراوهسەست بەده وههۆیە بە بكرێت كە یان ئاراستەكەتەوخۆ تۆمەراستە ر كردنیان پێویستەسەست بەده
رێكی یتوانی پارێزەر بۆخۆی دابین بکات ئەوا دادگا پارێزهر نەگەر بۆخۆی دابین بكات. ئەتوانێت پارێزهها دهروههە

مكار و و ستە رییەرێكارێكی یاسایی دادگە مەت. ئەوڵەستۆی دهئە وێتەكەشی دهەككات و تێچووهبۆ دابین ده
 م لێ كراو مافەدرێت و ستەم كار سزا دهك ستەیەشێوه ن بەگەمافی شیاوی خۆیان ده م لێكراو بەستە

 .وهرێندرێتەگەكانی بۆ دهوتكراوهزه

 

 ك بەداوا تۆمار بكات و داوایە یەی هەوهمی لێبكرێت، مافی ئەرێت یان ستەوت بكسێك مافی زهر كاتێكیش كەهە
، جا دانیشتووی وهكرێتەك الیی دهی یەكەم دادگا كێشەردهبە ند بكات، لەتمەی دادگای تایبەنوسراو ئاراستە

و  كی گشتی ئەیەشێوه. بەتان كردووهرێمی كوردسهە روویان لە بن كە و ئاوارانەرێمی كوردستان بن یاخود ئەهە
پێی یاسا بە مان شێوههە نی و سزایی بەدهرووی  مە لە یانەرێمی كوردستان هەی دانیشتوانی هەیاساییانە مافە
یشتن گە ستیبەمە بە رێم كردووههە روویان لە وهجیاجیاكانی عێراقە ناوچە لە كە ش دابینكراوهو ئاوارانەبۆ ئە

كرێ گرتنی خانوو و  ش مافی كڕین و فرۆشتن و بەو پێیە، بەوهگرێتەكانیش دهری ئاوارهروهدادپە بە
رێمی تی هەزگاكانی حكومەكان دامودهپێویستە نامەڵگەستخستنی بەرووی ده ها لەروههە .یەئۆتۆمبێلیشیان هە

رێمی تی هەی حكومەتگوزاریانەو خزمەلە جگە مە، ئەكردووهكانیان دابین كوردستان گشتی پێداویستییە
  رووی یاساییەوە: لە ئاوارە و پەنابەرانمافی  .وهكانەموو بوارههە كات لەشیان دهكوردستان پێشكە

 

 ش كردنی سكااڵ یان داواتی پێشكەسبەمە دادگاكان بە رووكردنە. 

 وخانوو. ناو كردنی شوققەبە 

 تی هاتوچۆ.رایەبەڕێوهبە تی شوفێری لەخستنی مۆڵەستده 

 ی كڕین و فرۆشتنڵەنجامدانی مامەكاتی ئەی باج لەرمانگەردانی كردنی فەسە. 

 كاتی ون بوونیان. لە كانی دیكەسمییەره نامەڵگەستخستنی پاسپۆرت و بەده 

ى بەرکار لەهەرێمى کوردستان بۆ یاساى  ١١٨٢ى ساڵى ٦بەپێى یاساى ژمارە  بازرگانی کردن بە مرۆڤەوە:
عێراقی ڕێکارەکان بۆ تاوانى  (٢١١٢)ى ساڵى  (٢٨)بەرکارکردنى یاساى نەهێشتنى بارزگانى کردن بە مرۆڤ ژمارە 

هەروەها سواڵکردنى مندااڵن بە پێ ى یاساى چاودێرى نەوجەوانان  بازرگانى کردن بە مرۆڤ ئەنجام دەدرێت.
ى هەموارکراو، بەتاوان هەژماردەکرێت، بۆیە هەر منداڵێک ئەو کارەى پێ بکرێت بە پێ ى ١٢٨٣ى ساڵى  ٧٦ژمارە 

یاسا تووشی اجراءاتى قانونى دەبێت لەگەڵ ئەو کەس و الیەنەش کە هانى ئەو منداڵەى داوە.ئەمەش ئەڕکى 
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یەت کار بکەن بۆ بەدواداچوون کەوتۆتە سەر داواکارى گشتى دەبێت بەردەوام متابعەى بکات و لەگەڵ قائمقام
 نەهێشتنى ئەم دیاردەیە.

ئەو ئاوارە و سەبارەت بەو تۆمەتانەی دەگوترێت کە  :(الیەنی پەیوەندیدار) داواکارى گشتى دەزگاى
 و پەنابەرانەی روویان لە هەرێمی کوردستان کردووە مەترسی ئەوەیان لەسەرە کە کاری لەشفرۆشیان پێبکرێت

دایە کاریان پێبکرێت و ناچار بکرێن لەسەر شەقامەکان سواڵ سااڵن ١٨تەمەنی  رتەمەنیان لە خوا ەکانیان کەڵمندا
بکەن دەتوانین بڵێین تاکو ئێستا دەزگاى داواکارى گشتى لەم حاڵەتەدا ئاگادار نەکراوەتەوە، بەاڵم قسە هەیە لەو 

ەک دەزگاى داواکارى بارەیەوە دەکرێت کە گوایە هەندێ ڕێکخراوى نێوەدەوڵەتى استغاللى ئەمە دەکەن، ئێمە و
گشتى ژمارەى تەلەفۆنمان داوەتە ڕێکخراوە ناوخۆییەکان و خێرخوازییەکان کە ئاگادارمان بکەنەوە لەهەر 
حاڵەتێکى وەهادا بۆ ئەوەى بە کارى خۆمان هەڵبستین ئەویش تحریکى دعوى دژی سەرپێچی کارانى ئەم تاوانە، 

 ار نەکراوە.بەاڵم تا ئێستا هیچ حاڵەتێکى وەها الى ئێمە تۆم

تاوانى بازرگانى کردن بەمرۆڤ شتێکى نوێ نیە لە  دەتوانین بڵێین سەبارەت بەوەی بازرگانی بە مرۆڤەوە کرابێت
هەموو جێگەو مەکانێکى ئەم جیهانە ئەنجام دەدرێت جا بۆ مەبەستى پۆرنۆ گرافی بێت یاخود بازرگانى کردن 

ى دەیان بەن بۆ دەرەوەى واڵت یانیش لە سنورەکان بە ئەندامانى جەستەى مرۆڤەکان یان بەبیانووى ئەوە
قاچاغچیاتى پێ دەکرێت لەالیەن هەندێ قاچاغچی بۆیە ئەم واڵتەى ئێمەش بەدەر نیە لە هەبوونى ئەو تاوانە، 

هەن ئەویش تاوەکو ئێستا  شتى ئاگادار بین تەنیا دوو حاڵەتبەاڵم ئەوەى ئێمە وەک دەزگاى داواکارى گ
 لەسەرى دا ساخ نەبۆتەوە. تاوانەکیان بەتەواوى

ى بەرکار لەهەرێمى کوردستان بۆ یاساى بەرکارکردنى یاساى نەهێشتنى  ٢١١٨ى ساڵى ٦بەپێى یاساى ژمارە 
عێراقی ڕێکارەکان بۆ تاوانى بازرگانى کردن بە مرۆڤ  (٢١١٢)ى ساڵى  (٢٨)بارزگانى کردن بە مرۆڤ ژمارە 

ى بااڵ پێکهێنراوە لەالیەن وەزارەتى ناوخۆ کە دەزگاى ئەنجام دەدرێت وەک لەکاتى ئێستادا لێژنەیەک
پەیوەندیدارن بە جێ بەجێ کردنى ئەم یاسایە لەگەڵ دەزگا معنیەکانى ترى وەک دەزگاى داواکارى گشتى و 

دەقی مادەى پێنجەم لەم یاسایە سزاى سجنى هەتا هەتایی یان کاتى )دەستەى سەربەخۆی مافی مرۆڤ بەپێ 
ەم تاوانەى داناوە، وە هەروەها لەگەڵ بڕێک پارەى غرامەى پێ بژاردن کە لە دەسەاڵتى بۆ سەرپێچى کارانى ئ

دادوەرە بڕیار بدات بەوەى لە پێنج ملیۆن کەمتر نەبێت و لە دە ملیۆن زیاتر نەبێت غرامەى سەرپێچی کاران 
تاوانبار یان .سزاکە قورستر دەبێت کاتێ (بدات لەگەڵ سزاى دەست بەسەرکردن لە چاکسازییەکانى هەرێم

تۆمەتبار استغاللى پێگەى پەنابەران بکات لەنێو کامپەکان و هەڵیانبخەڵەتێنێ بەتایبەت کچان و ژنان بۆ مەرامی 
سێکسی بەکاریان بهێنێت و بازرگانیان پێوە بکات. ڕێککارەکان بەم شێوەیە دەبێت دواى کردنەوەى پەراوى 

کۆڵینەوەى ناوچەکە ئینجا بڕیارى احالەکردن دەدرێت بۆ دادگاى لێکۆڵینەوە لەسەر تۆمەتباران لەالیەن دادگاى لێ
تاوانەکان بەپێ ى سەڵماندنى ئەو بەڵگانەى کە دەست داواکارى گشتى و دادگا کەوتووە دادگا بڕیارى 

 تاوانبارکردنى کەسەکان دەردەکات.
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بازرگانى کردن بە مرۆڤ ئەوەی شایەنی باسە ئەوەیە ڕێکخراوى نەتەوە یەکگرتوەکان بەشی مخدرات و تیرۆر و 
لەسەر هێڵە لەگەڵ سەرۆکایەتی داواکارى گشتى بۆئەوەى بتوانرێ دورات بۆ دادوەران و ئەندامانى داواکارى 

 گشتى بکرێتەوە و هاوکارى مادى پێشکەش بە سجنەکان بکرێت بۆ تاوانەکانى بازرگانى کردن بە مرۆڤ.

 ان:ئاوارە و پەنابەرهاوکارییەکانی حکومەتی هەرێم بۆ 
ــەوە بەردەوام خەڵکی ناوچەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق روویان لە هەرێمی 0113لە دوای ساڵی 

کوردستان کردووە و ناوچەکانی خۆیان جێهێشتووە. پێش شااڵوی تیرۆریستانی داعش حکومەتی هەرێم لە زۆر 
  .زهەبییەکان پێکهاتوونتەوەیی و مەرووەوە هاوکاری ئاوارەکانی کردووە کە لە پێکهاتە ئایینی، نە

 
 یان لەشەڕههە ى كەو هۆیەرگیراون، بەرێمی كوردستان وهكانى هەزانكۆ و قوتابخانە بە هەزاران قوتابى ئێزیدی لە

قوتابى  851ى كانى پارێزگاى دهۆك نزیكەزانكۆ و قوتابخانە لە 0103ساڵى  نها لەش تەمەلە . جگەر بووهسە
رێمى تى هە، حكومەمان شێوههە رى شارى موسڵ هاتوون. بەوروبەكانى دهناوچە لە یراوە كەرگئێزیدى وه

رێمى ناو خاكى هە بێنە ڕاست و باشوورى عێراق كەكانى ناوهكانى ناوچەئاواره خێزانە بە ى داوهكوردستان ڕێگە
  .كوردستان

 
كى یەر ناوچەهە رێمى كوردستان لەى هەوهرهكانى دهكوردستانیە اوچەن ین كەبكە وهبە ئاماژه دا پێویستەلێره

تەنانەت بەر لە هێرشەکانی )كى گشتى یەشێوه ئایینین. بە و فره وهتەنە لێكى فرهگەى عێراق زیاتر ناوچەدیكە
بارودۆخێكى ناجێگریان  وهییەتاڵیەمنى، سیاسى، ئابووری و كۆمەڕووى یاسایی، ئە لە م ناوچانەئە (داعشیش

 رچى لەگە. ئەناوچانەم ر ئەسەلە غدا رێمى كوردستان و بەنێوان هە بۆ ناكۆكى وهڕێتەگەش دهكە، هۆكارههەبوو
گۆڕانكارى دیموگرافیان  وهن ڕژێمى پێشوى عێراقەالیەاڵم لەكوردستانین، بە م ناوچانەئە وهڕووى مێژوییە

 لكێنراون.  وهكى ناكوردستانییەیەناوچە كێكیان بەر یەو هە ردا هێنراوهسەبە
 
 بوونەش نەوانیش بێبەین، ئەبكە م ناوچانەكانى ئەوەیی و ئایینیەتەنە مەتى باس لە كەكى تایبەیەشێوه ر بەگەئە
یان یان زۆرینە و ئەو ناوچانەی كەئە و بگره وهتەونەبو م ناوچانەڵكى ئەى دووچارى خەو ناخۆشیانەتااڵوى ئە لە

 ش بەمە، ئەوهتەڕووى ڕاگواستن بوونەرووبە پێكهاتووه تى یان ئایینیانەوایەتەنە مەو كەكێك لەیە میان لەرجەسە
 ش لەكانى دیكەم و هۆكارهى دووهپلە بە رجی ئابووریلومەو هە وهڕێتەگەمنى دهم بۆ بارودۆخى ئەكەى یەپلە
ى واڵت وهرهو دهرهكوردستان یاخود بە نەكات ناچاربن ڕووبكەش وایان لێدهمانەموو ئەمدا دێن، هەى سێیەپلە

ستۆى ئە كو ئێستاش لەتاوه م ناوچانەكانى ئەكارگێڕیە كەى یەتى بودجەبابە ش بگوترێت كەوهبێت ئەبڕۆن. ده
پێدان و رهكان و پەرپرسیارێتى پاراستنى ناوچەبە مان شێوههە ، بەتى فیدراڵى عێراقەكومەح

كجار زۆریان موكوڕی یەشدا كەوهڵ ئەگەاڵم لەتى فیدراڵى، بەرشانى حكومەسە وێتەكەشیان دهوهدانكردنەئاوه
  .ئاستى پێویستدا نین و لە یەهە
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 وا بەدا، ئەم ناوچانەبێت لەرێمى كوردستانیش بوونیان هەكانى ئاسایشى هەر هێزهگەئە وهكى دیكەالیەلە
 بکرێتەوە كە و بۆشاییانەمیش بێت ئەئاستێكى كە ر بەگەى ئەوه، بۆ ئەم ناوچانەلە ستى پارێزگاریكردنەبەمە

ناكۆكیان  م ناوچانەئە بگرین كە نادیده و ڕاستیەەنابێت ئ جێهێشتوون، چونكە م ناوچانەتى ناوەندى لەحكومە
اڵم ش بكات، بەكرێت هاوكاریان پێشكەى پێى دهندهوهئە دات كەخۆى ده و مافە بەو كوردستانیش ئە رهسەلە
 خاسمەر نەگەكرێت.  ئەكانیان دهكاره ڕێگرى زۆر لە وهتى فیدراڵیەن حكومەالیەلە كە یەوهكرێت ئەدى دهى بەوهئە

ى ناو و ناسنامە پێویستە كە)بێت سێكى باش نەكەد خۆى تاكەفتارێكى خراپى لێ ببینرێت یاخوسێك ڕهكەتاكە
ر بەم بدرێت، لەڵەقە خراپ لە بە زگاكەم دهرجەسە كە وایەڕه و نە ڕاستەنە وا نە، ئە(ش ئاشكرا بكرێتسانەو كەئە
تێكڕاى چین و  بە كەڵكى ناوچەپاراستنى خە لە ر شوێنێك بریتیەهە بوونى ئاسایش لەى ئامانجى هەوهئە

 یەكان بوونیان هەكوردستانییە گاى حزبەپێى یاسا و ڕێساكان بارهشدا و بەم ناوچانەى ئەزۆربە . لەوهكانییەتوێژه
  .سیاسی خۆیانن نجامدانى كار و چاالكى رقاڵى ئەسە كە
 

، ی لێیەرگەهێزی ئاسایش و پێشمە رێمی كوردستان كەی هەوهرهكانی دهناوچەكان لەوەییەتەپێکهاتە ئایینی و نە
كانی وا و ناوچەینەپارێزگای نە لە مانگانە ڕی ئارامی و سەقامگیریدا بوون، بۆ نموونە پێش هاتنی داعشو پەلە

ژێر لە كان بوون كەو ئایینە وهتەنەمەدژی كە یان لەدرا و زۆربەنجامدهی تیرۆریستی ئەوهردهدان كسە دیکە بە
ی رگەهێزی ئاسایش و پێشمە ی كەو ناوچانەاڵم لەكۆنتڕۆڵی هێزی پۆلیس و سوپای عیراقی فیدراڵدا بوون، بە

 رگەبوونی هێزی ئاسایش و پێشمەدرا چوونکە هەام دهنجی تیرۆریستی ئەوهن كردهگمەده، بەكوردستانی لێ بوو
 . رقراركردنی ئارامی و پاراستنی گیان و ماڵی هاوواڵتیان بووەئامانجی بەبە م ناوچانەلە
 
ڵكو ، بەکەم بوو رگەبوونی هێزی ئاسایش و پێشمەر هەبەلە م ناوچانەی كۆچكردنیش لەمان كاتدا دیاردههە لە
كی یەو رێژه رێمی كوردستان كۆچیان كردووهكانی دیکەی عێراق بۆ هەناوچە كان لەو ئایینە وهتەنەمە كە

م شدا چاالكی سیاسیش لەمەڵ ئەگەرێمی كوردستان، لەكانی هەو شاره بۆ ناوچە نایان هێنا بووزۆریشیان پە
 وهن ئاسایشەالیەسێك لەتی جموجۆڵی سیاسی، هیچ كەتۆمەو بەدرا نجام دهكی زۆر ئازاددا ئەزایەفە دا لەناوچانە

 .كراوهستگیرنەده
 
وا درێغى ئە (پێش هێرشی داعشیش)ر كاتێك پێویست بووبێت ، هەوهرگەهێزى پێشمە ست بێت بەیوهى پەوهئە
ى وهرهكانى دهكوردستانییە اوچەرێمى كوردستان یان نكانى هەسنورییە ناوچە رگریكردن لەبە لە كردووهنە

بوبێت بوونى هە رگەك پێشمەیەر ناوچەهە .  لەستاوهركى خۆى هەئە بە وهم ڕووهرێمى كوردستان و لەى هەئیداره
 ەب و ناوچانەڵكى ئەڵغانى پاراستنى خەقە بێ جیاوازى بۆتە ، چونكەكە بووەڵكى ناوچەجێى خۆشحاڵى خە وا ئە

ى ى ئیدارهوهرهكانى دهكوردستانیە ناوچە ى لەو بارودۆخە. ئەوهكانیشەتى و ئاینیەوایەتەسەرجەم پێکهاتە نە
 ن كەڵكانێك هەوا خەغدا، ئەبەرێم و نێوان هە لە رهسەى ناكۆكیان لەوههۆى ئەبە كە یەوهكرێت ئەدى دهرێم بەهە

و كوردستانى بن و  وهرگرنەتى سروشتى و مێژووی خۆیان وهحاڵە م ناوچانەكاتێك ئە هیچ پێیان خۆش نییە
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 ى جێى داخەوهاڵم ئەش مافێكى یاسایی خۆیانە، بەمەى عێراق بن و ئەپارێزگاكانى دیكە ر بەخوازیارن سە
رامى سیاسى خۆیان بۆ مە ڵكانەم خەئە تى فیدراڵى عێراقىستانى حكومەدهم كاربەردهو هە میشەهە كە یەوهئە
 وهم ناكۆكیانەبوونى ئەهۆى هەن. لەالیەکی دیکەشەوە بەدهكى دهرهوڵى دروستكردنى دووبەهێنن و هەكار دهبە

پێدا ى ئێستا عێراقى و بارودۆخەكان و ئەتیرۆریستیە ى ڕێكخراوهمۆڵگە تەبونە م ناوچانەكانى ئەسنوره زۆرێك لە
 .یەم ڕاستیەرى ئەواهیدهڕێت گەپەتێده

 
هەر کاتێک هەستیان بە مەترسی کردبێت كۆچیان  م ناوچانە و تەواوی عێراقكانى ئەتى و ئایینیەوایەتەنە پێکهاتە

، بارودۆخى كرێتزانن پارێزگاریان لێدهى دهوهر ئەبەم لەكەى یەپلە ویش بەرێمى كوردستان، ئەهە کردووە بۆ
ر بەستەرانى باشتریان بۆ دهخسێت، خۆشگوزهڕهتى كاركردنی زیاتریان بۆ دهرفەپارێزرێت، دهمنیان باشتر دهئە
زیرانى نى وهنجومەتى ئەرۆكایەپێى گشتاندنى سەبە كرێت. بۆ نموونەم دهراهەكانیان فەكرێت و مافەده

 كى عێراقى یان ناوچەزگایەر دامودههە سیحى لەندێكى مەارمەر كرێمى كوردستانیش هەتى هەحكومە
ى وهعێراق بێت و  داواى گواستنە ر بەبێت و سە وهرێمى كوردستانەى هەى ئیدارهوهرهكانى دهكوردستانییە

 كە كاتێكدایە لە مەدرێت، ئەنجام دهكى گشتى بۆیان ئەیەشێوه وا بەنسیبكردنى بكات، ئەى یان تەكەڕاژه
  .ستێنراوهزى وهركەتى مەرێمى كوردستان و حكومەكانى هەزگا حكومیەنێوان ده ندان لەى كارمەوهگواستنە

 
كارى خۆیان  پێى پێویست بەو بە كەر یەرێمى كوردستان هەتى هەجیاجیاكانى حكومە ندیدارهیوهزگا پەده
ندى یوهى پەندى خۆى و ڕاددهتمەپێى تایبەك بەزگایەر دهرێم کردووە، هەهە ى ڕوویان لەڵكانەو خەستن و ئەڵدههە
ى بۆ كەستى هاتنەبەو بەپێى مە كەر یەن و ئیدی هەكەئاسانكارى پێویستیان بۆ ده وهكەڵكەت و خەبابە بە

 كوردستان.
 

تى رایەڕێوەبەرێمى كوردستاندا بەى هەى ئیدارهوهرهكانى دهردستانیەكو ناوچە لە كەر یەهە رێم لەتى هەحكومە
ندرووستى و و تە ردهروهكانى پەتەزاره، وهكانن، بۆ نموونەتگوزاریەخزمە تەزارهوه ر بەسە ، كەوهكردۆتە

بێ بە م ناوچانەى بۆ دانیشتوانى ئەتگوزاریاندنى خزمەستى گەبەویش بۆ مە، ئەوهدانكردنەوانى و ئاوهشاره
ى وهرهكانى دهكوردستانییە ى گشتى ناوچەستەناوى ده بە زراندووهكى دامەیەستەمان كاتدا دههە جیاوازى.  لە

موو بۆ هە تگوزارى پێویستەیاندنى خزمەگە یەستەم دهكانى ئەركەئە كێك لەیە رێمى كوردستان، كەى هەئیداره
رێمى تى هەوە و حكومەدا بكاتەو ناوچانەلە نووسینگە (9)تى ئێستا توانیویە بێ جیاوازى كەكان بەناوچە

 رخانكردووهى تەم ناوچانەتى بۆ ئەكى تایبەیەى خۆى بودجەى سااڵنەبودجە ، لەوهیەستەم دهڕێى ئە كوردستان لە
ندروستى دروست بكات، ى تەو بنكە ندین قوتابخانەچە ئەم بوجەیەوە توانراوه . لە رێگەیوامەردهو ئێستاش بە

ندروستى و كانى تەو بنكە ردهروهكانى پێشترى پەكۆنە خانەى ڕێگا و بان و باڵەوهنكردنەڵ دروستكردن و نۆژهگەلە
ست دا دهم سااڵنەندێكیشیان لەو هە واوبووندایەتە ندێكیشیان لەو هە واوبوونەیان تەزۆربە با، كەدابینكردنى كاره

ر سەلە زراوهكان مامۆستا دامەقوتابخانە ها بۆ زۆرێك لەروهبێت. هەوام دهردهداهاتووشدا بە كرێت و لەپێده
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ند و كارمە وهمان شێهە ن و بەكەكان كار دهكوردستانیە كانى ناوچەقوتابخانە رێم و لەتى هەمیالكى حكومە
 .ەكان دابین كراوخۆشخانەندروستى و نەكانى تەل بۆ بنكەلوپەرمان و كەده
   

بینین ین دهكان بكەر و ئاوارهنابەكانی پەمپەموو كەیری هەر سەگەئە:(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی تەندروستی
رێمى تى هەحكومە تى لەك یارمەكو یە...تاد، وه كانى شیعەسیحى، توركمانەك، مەبەب، شەرهئێزیدى، عە كە

 نێوانیاندا ناكرێت. ك لە، و هیچ جیاوازییەوهندروستییەرووى تە ت لەتایبەگرن بەردهكوردستان وه
 

 ش بەی پێشكەلەپە هاوكاری بەزگاكانی شداری گشت دامودهبە پێی پالنێكی ستراتیژی بەرێم بەهەی حکومەت
و  وهناكاوی داعش بوونە كان دووچاری هێرشی لەئێزیدییە كان، چونكەگشت بواره كان كرد  لەئێزیدییە ئاواره

وه تا ئەو كانیان مانەداگیركراوه ناوچە ستی داعش لەژێر دهشێكیان لەت بەنانەنیا ژیانی خۆیان رزگار كرد تەتە
 .ناوچەکانیان رزگارکرایەوە کاتەی

 
ی تگوزاریانەو خزمەسااڵنی رابردوو ئە لە (WHO)ندروستی جیهانی كانی رێكخراوی تەی راپۆرتەگوێره بە

كانی ناوچە ی لەوانەوتووترن لەزۆر باشتر و پێشكە كانی كردووهشی ئاوارهرێمی كوردستان پێشكەتی هەحكومە
تگوزاری ی خزمە%09ی نیا رێژهرێم تەتی هەی حكومەوهڕای ئەرهكرێن، سەدهش ی عێراق پێشكەدیكە

ی ئێزیدی و ی ئاوارهزۆره م ژمارهچاو كردنی ئەبێ رهبە رێمەپشكی هە غدا كەبە گات لەندروستی پێویستی پێدهتە
 .وهرێم كردوهە ی عێراق روویان لەكانی دیكەسوریا و ناوچە ی لەوانەئە
 
پێدانی نیشتیمانی شەرێمی كوردستان پالنی گەتی هەندروستییەوە حكومەتگوزاری تەڕووی دابینكردنی خزمە لە

كان. ندروستی بۆ ئاوارهتگوزاری تەشكردنی خزمەبۆ پێشكە ندروستی جیهانیڵ رێكخراوی تەگەراوێژ لە بە داناوه
فشارێكی  موو ئاوارانەم هەو هاتنی ئە یرانێكی ئابووریدایەقە ستان لەرێمی كوردتی هەی حكومەوهڕای ئەرهسە

بۆ  وام بووهردهوڵی بەهە و لە كان داوهئاواره ئێزیدییە كی زۆری بەاڵم گرنگییە، بەزۆری درووستكردووه
رێمی تی هەحكومە كان كەگرنگە رههە نەالیە كێك لەكان، یەموكوڕیەهێشتنی كەكانیان و نەی ئازارهوهمكردنەكە

 .روونی و دابینكردنی پێداویستییەکانیانەیی و دهستەندرووستی جەنی تەالیە كوردستان گرنگی پێداوه
 

چاوی تی و  رهندروستی و منداڵبوون و دایكایەتگوزاری تەبۆ دابینكردنی خزمە وڵدایەهە لە حکومەتی هەرێم
كات، بۆ ئەم مەبەستەش لە کەمپەکاندا بنکەی تی بواری تەندروستی دهكانی تایبەتییەوڵەنێوده نسیپەپره

 ت بەندرووستی تایبەی تەندین بنكەبە ئاوارەکان دەکات و چە تەندروستی دانراوە کە  خزمەتگوزاری پێشکەش
 كان و بنكەخۆشخانەنە دایكبوون لەزراندووە و بە هەزاران منداڵی ئێزیدی لەكان دامەمپەكە دایكبوونی لەلە

رێگا لە ئاوارەکان ناگیرێت بۆ وەرگرتنی چارەسەری نەخۆشی بچنە  بە هیچ شێوەیەک دایكبوون، وكانی لەتەتایبە
 دەرەوەی کەمپەکان، هەروەها لە هەموو رسوماتی تەندروستی بەخشراون.
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ندرووستی تە بە تی داوهكی تایبەدرووستی جیهانی گرنگییەنڵ رێكخراوی تەگەنگی لەماهەهە لەالیەکی دیکەوە بە

ی وانەتانی دووگیان و ئەندرووستی ئافرهی تەلەپە ڵ چاودێری بەگەستی داعش، لەكانی ژێر دهرزگاربووه تەئافره
كان و چەندین خۆشییەنە خوازراو، مردنی مندااڵن و تووشبوونیان بەدووگیانی نە گرتن لە ، رێگەمنداڵیان بووه
، بۆ ئاگاداربوونی وهكردۆتە مپانەو كەبواری منداڵ بوون لە تان لەندروستی ئافرهتی بۆ تەری تایبەنتەكلینێك و سە

 كاتی منداڵبوون و دوای منداڵبوون. تان لەندرووستی ئافرهتە زیاتر لە
 
مان كاتدا هە لەكرا،كان دهئاواره ش بەپێشكە وهكانەمپەكە لەی ندروستییانەتە تگوزارییەو خزمەڕای ئەرهسە 

 لە ی منداڵیان بووهوانەتانی دووگیان و ئەتی ئافرهتایبەبە كانی پارێزگاكانیش پێشوازییان لێكردووهخۆشخانەنە
دووگیان  ی كەئێزیدیانە تەو ئافرهئەها روه. هەوهتان و منداڵبوون كرایەشێكی نوێی ئافرهولێر بەی هەخۆشخانەنە

 .ش كراوهتیان پێشكەتگوزاری تایبەو خزمە وهتەتیان بۆ كراوهشێكی تایبەنگاڵ بەبوون دوای ئازاد كردنی شە
 

، كان داوهیی ئاوارهنی یاساالیە كی زۆری بەرێم گرنگییەتی هەحكومە :(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی ناوخۆ
كانی ی مافەوهرگرتنەبوو بۆ وهتیدانی یاسایی هەیارمە كان پێویستیان بەبوونیان ئێزیدییەدوای ئاواره چونكە

ی سانەو كەی ئەپاڵپشتی كراون و ژماره وهرووی یاساییە یس لەكە (330111) خۆیان، بۆ ئەم مەبەستەش زیاتر لە
 .سكە (610111) یشتە زیاتر لەگە 0105ساڵی ی 3مانگی  لە رگرتووهوه تییەم پاڵپشسوودیان لە

  
 رەوشی ئێزیدییەکان بە گشتی و ئەو ئافرەتە ئێزیدیانەی لە دەست داعش رزگار کراون:

نزیك  شیان لەتی خۆیانن زۆربەلتووری تایبەریت وكەند و دابونەمەوڵەكی دهین و مێژوویەن ئایئێزیدی خاوه
 تی لەتایبەناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی هەرێم بە ری لەوروبەو دهزای شنگال ندی قەو ناوه پارێزگای موسڵ

، ڵگای خانكێسمێل، كۆمە"سنوری پارێزگای دهۆك ە، ل"لقوشحزانی، شنگال، زومار، ئەزای شێخان، باشیك، بەقە"
ی ی ئاوارهكەڵكەر هێرشی تیرۆریستانی داعش و خەبە تەوتبوونەش  زۆربەیان كەم ناوچانەبون و ئەی دێرهناوچە

 .رێمی كوردستان بوون تا ئەو کاتەی لەالیەن هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە رزگار کرانەوەهە
 

نیا تە 0101تای مانگی ئابی رهسە نگال لەشتی موسڵ و داگیركردنی شەنی داعش بۆ دهكادوای هێرشە
رووی ش رووبەكەكانی ناوچەك و توركمانەبەڵكو كریستیان و شەئامانجی تیرۆریستان بە بوونەكان نەئێزیدییە

كانی خۆیان جێهێشت و چاربوون شوێنەو بۆ رزگاركردنی ژیانیان نا وهسات بوونەتی و كارههامەجینۆساید و نە
كان ناوبردنی ئێزیدییە كان زیاتر بۆ لەندیی ئاینییان  هێرشەتمەر تایبەبەاڵم لەرێمی كوردستان كرد، بەهە روویان لە

  .بوو
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نكردنی رووی دابیكان و  بەپێی توانا  یارمەتیی دان لەلێقەوماوان و ئاواره رێم پێشوازی كرد لەتی هەحكومە
ولێر و دهۆك و سلێمانی بۆیان و دابینكردنی خۆراك و ئاوی هە مپ لەو درووستكردنی كە وهواندنەشوێنی حە

هاوكاری  ندروستی بۆیان بەو خوێندن و تە ردهروهكانی پەتگوزاری و پێداویستییەوخزمە وهخواردنە
ردبوونەوە و هەماهەنگی لەگەڵ چەند الیەنێکی پیوەندیدار ڵ الیەنە پەیوەندیدارەکان. دوای وگەنگی لەماهەوهە

بە راپۆرتەکە گەیشتینە ئەم  زانیارانە سەبارەت بە رەوشی ئێزیدییەکان و ئەو کار و خزمەتانەی حکومەتی هەرێم 
 .لە رێگای الیەنە پەیوەندیدارەکان ئەنجامیداوە

 
داگیرکردنی شنگال دوای  :(الیەنی پەیوەندیدار) بەڕێوەبەرایەتی کاروباری ئێزیدییەکان لە وەزارەتی ئەوقاف

نێر حكومەتی هەرێم ٢٨١٧مێ و  ٣٤6٧هاوواڵتی کوردی ئێزیدی لەالیەن داعشەوە رفێندران لەوانە  (٦٢٨٤)
ژنەیەكی دامەزراند بۆ كۆكردنەوەی یل 05/00/0101هەوڵەکانی خۆی چڕ کردەوە بۆ رزگارکردنیان، لە رۆژی 

زانیاری و بەدواداچوون لە كەیسی ئافرەتە ئێزیدییە رفێندراوەكان و بودجەیەكی تایبەتی تەرخان كردووە بۆ ئازاد 
كردنیان بۆ ئەم مەبەستەش بڕێک پارەی بۆ ئەو كەسانە تەرخان كردووە كە هەر ئافرەتێك ئازاد دەكات یان بە 

ی ئازاد كردنیان بدات. دوای گەڕانەوەشیان حكومەت هەموو ئامادەكارییەك دەكات بۆ زانیاری یارمەت
 حەواندنەوەیان ودووبارە گەڕاندنەوەیان بۆ نێو كۆمەڵگا و دەستپێكردنەوەی ژیانێكی ئاسایی. 

 
 (3370)ئەوانەی رزگارکراوەکان بەم شێوەیە بوو:  4/3/0109لەم رووەوە و بە هەوڵەکانی حکومەت تا رێکەوتی 

منداڵی کوڕ و هەوڵەکانیش بەردەوامن بۆ (893)منداڵ کچ و(967)پیاو، (337)ئافرەت و (0065)کەس لەوانە 
رزگار کردنی ئەوانەی لە دەست داعش ماون، هەروەها بە هاوكاری رێكخراوە نێودەوڵەتی و ناحكومیەكان كار 

 وسیان دیار نییە.کە تا ئێستا چارەنودەكات بۆ رزگاركردنی ئەو ئافرەت و مندااڵنەی 
 

و دەیان گۆڕی تاك لەو گۆڕی بە کۆمەڵ  (71)لە دوای ئازاد کردنی ئەو ناوچانە لە دەست تیرۆریستانی داعش 
ناوچانە دۆزراوەنەتەوە كە لە دەست داعش رزگار كراون كە بەشی هەرەزۆری قوربانییەكانی كوردانی ئێزیدی 

ەكان بەردەوامە، لەالیەكی دیكەوە داعش تەنیا بە كوشتن و پرۆسەی گەڕان و دۆزینەوەی گۆڕە بە كۆمەڵ. بوون 
 (315)رفاندن نەوەستا، بەڵكو چەندین مەزار و شوێنە ئایینەكانی ئێزیدی و كریستیانیان تەقاندەوە لەوانە لە كۆی 

ن، یانی تەقاندەوە و خاپووری كرد(68)مەزار و شوێنە ئایینەكانی تایبەت بە ئێزیدییەكان هەبوو، بەاڵم داعش 
ئەمە جگە لە دەیان مەزار و شوێنی ئایینی ئێزیدییەكان پێڕەوانی ئایین و مەزهەبەكانی دیكە وەك كریستیان و 

  پەرستگای کوردانی ئێزدی رووخێندراون، کە مێژووەکەیان بۆ هەزاران ساڵ دەگەڕێتەوە (14)، لەوانە كاكەییەكان
 

جامدا و لە دوای هێرشەكانی تیرۆریستانی داعش جگە لە داعش بێ جیاوازی تاوانی دژی پێكهاتە ئایینییەكان ئەن
رفاندنی هاوواڵتیانی كوردی ئێزیدی، پەیڕەوانی ئایین و ئایینزاكانی دیكەش لەو كارە دڕندانەی داعش بێبەش 
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دوو سەد هەزاریان ئاوارە بوون  (200)نەبوون و ژمارەیەكی زۆریان رفێندران لەوانەش كریستیانەكان كە نزیكەی 
 ان لە هەرێمی كوردستان كرد، هەروەها ژمارەیەكی زۆریشیان رفێندراون.و رووی

 
بۆ دەکات  ، كاردیکەو نەتەوەكانی ینییو پێكهاتە ئالیژنەی بااڵی بەجینۆساید ناساندنی كوردانی ئێزیدی

 ەكانیو قوربانیو ئەنجامدانی چاوپێكەوتن لەگەڵ شایەتحاڵ و تاوانەكانی داعش دۆكیۆمێنتكردنی بەڵگە
ە لێكۆلینەوەیان تێدا یدۆس (0778)بكەن، كە  دۆسێە تۆمار (1016)توانیویانە  لەو رووەوەلەهەردوو رەگەز، 

شتا تەواو نەبووە. و هێ ەش لەژێر لێكۆڵینەوەدایەیدۆس (0108) هەروەها  و ئامادەكراوە بۆ دادگا تەواوبووە
كەسی  (0195)ئافرەتان. جگە لەوەی و  ەكچانیان تایبەت بوون ب (0090)یانەشی كە تەواو بووە لەكۆی ئەو دۆس

و كەس لە كۆی ونبووان هیچ زانیاری (0313)كەسیان لەڕەگەزی مێنەیە، تائێستاش  (815)وونبوو تۆماركراوە كە 
 .هەواڵیان نییە

 
ئێزیدی كە و ژنانی كوردانی یەی تاوانی توندوتیژی سێكسی تۆماركراوە دژ بەكچاندۆس (0136)، تائێستا لەالیەکی دیکەوە

 .ساڵدا بوون (08)كەسیشیان لەژێرەوەی تەمەنی  (981)و  ساڵ بوون (08)كەسیان لەسەرەوەی تەمەنی  (0150)
 

 جینۆساید ناساندنی کەیسی کۆمەڵکوژی ئێزیدییەکان:بە 
ان دەچێتە خانەی تاوانی ئەنجامدرا بە پێوەرە نێودەوڵەتییەک دیئەو کارەساتەی دەرهەق بە کوردانی ئێزی

بە جینۆساید ناساندنی ، عێراق ئەندام نییە لە دادگای تاوانی نێودەوڵەتی، بەاڵم بەهۆی ئەوەی جینۆساید
سەرەڕای ئەمەش حکومەتی هەرێم لەسەر هەموو ئاستەکانی لە  .ی ئێزیدییەکان کارێکی ئاسان نییەکۆمەڵکوژ

ئەمەی خوارەوە ئەم تاوانانەی دژی ئێزیدییەکان ئەنجام دراون.  ەوامدایە بۆ بە جینۆساید ناساندنیهەوڵی بەرد
 :ئەو هەنگاوانەی کە حکومەت لەم پێناوەدا هاویشتوویەتی

 

حكومەتی هەرێم  :(الیەنی پەیوەندیدار) بەڕێوەبەرایەتی کاروباری ئێزیدییەکان لە وەزارەتی ئەوقاف
ژنەیەكی دامەزراندووە كە پێكهاتووە لە نوێنەرانی وەزارەتە پەیوەندیدارەكان شەهیدان و ئەنفالكراوەكان، كارو یل

 كاروباری كۆمەاڵیەتی، فەرمانگەی پەیوەندییەكانی دەرەوە و نوێنەری یاساناسی ئێزیدییەكان.
 

نتە لەسەر تاوانەكانی داعش و تا ئێستاش بە ێەیە كۆكردنەوەی زۆرترین بەڵگە و دوكیۆمژنیئەركی سەرەكی ئەم ل
ژنەی الوەكی دامەزراوە لە ناوەوە و دەرەوەی یهەزاران بەڵگە لەسەر ئەم تاوانە كۆكراونەتەوە، هەروەها چەندین ل

ئەم لیژنانە دەستیان بە كارەكانیان  و یەكێتی ئەوروپا و نسا، ئەڵمانیا، ئیتاڵیا، هۆڵەنداكوردستان لە ئەمریكا، فەرە
كردووە بۆ ناساندنی ئەم كەیسە وەك جینۆساید. بەم میكانیزمەوە حكومەتی هەرێم لە هەوڵی ئەوەدایە رێكارە 
یاساییەكان بگرێتە بەر بۆ تۆماركردنی ئەم داواكارییە و پێشكەش كردنی بەڵگە پەیوەندیدارەكان بۆ دادگای بااڵی 

 لە الهای. تاوانی نێودەوڵەتی
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ك بۆ ی كۆمەوهستپێكرد بۆ كۆكردنەكانی دهوڵەمانی كوردستان هەرلەپە تان لەی مافی ئافرهلەالیەکی دیکەوە لیژنە
تی فیدڕاڵی تی حكومەاڵیەزیری كاروباری كۆمەڵ وهگەغدا لەبە ی ناوبراو لەژنەیندامانی لها ئەروه، هەتانەو ئافرهئە

ئێزیدییە رفێندراوەكان، دواتر  تەیسی ئافرهبۆ كە لەپە رێكی بەسەی چارهوهبۆ دۆزینە ان ئەنجامداوەكۆبوونەوەی
ی وهبوو كردنەرهتیدان و قەرێم بۆ یارمەهە كانی ناردهدواداچوونی راستییەكی بەیەژنەیتی فیدڕاڵ لحكومە

 .كانیشی كردمپەردانی كەسە ستەبەم مەكان. بۆ ئەرزگاربووه ئێزیدییە تەئافره
 

وڵی هە كان لەكگرتووهیە وهتەڵ نەگەنگی لەماهەهە رێم بەكانی هەزگا حكومیەجگە لەم هەوڵە بەردەوامانە داموده
جێ انی جێبەكركەتی ئەوڵەدادگای تاوانی نێوده تی رێگا بدرێت بەوڵەر ئاستی نیشتیمانی و نێودهسەلە دان كەوهئە

 ن داعش.الیەنجامدراون لەكان ئەئێزیدییە دژ بە ی كەو تاوانانەتی ئەبابە عێراق لە بكات لە
 

 :پارێزگای هەولێرئەنجامدانی کردەوەی تیرۆریستی  و هێرشکردنە سەر 
کاتێک هێرشیان کردە سەر بااڵخانەی پارێزگای هەولێر بەر لە  تیرۆریستان:(الیەنی پەیوەندیدار)پارێزگای هەولێر 

دەستپێکردنی دەوامی فەرمی بوو و مەبەستیان لەو کردەوە تێکدانی ئەمن و ئاسایشی هەولێری پایتەختی هەرێم 
وو، تیرۆریستان هیچ زانیارییان دەربارەی ئایین یان نەتەوەی بوو، کاتێک ئەو هاوواڵتییە کریستیانە شەهید ب

کەواتە کردەوەکە  نەبووە و هەر کەسێکی تر لەو کاتەدا لەو شوێنە ئامادەبوایە دەستیان لێی نەدەپاراست
 .کردەوەیەکی تیرۆریستانە بووە و هیچ پەیوەندی بە ئاین و نەتەوەوە نەبووە

 
ێکی دیکە تیرۆریستان کردەوەی خۆکوژییان لە هەولێر و شارەکانی دیکەی ماوەی سااڵنی رابردووە چەند جارلە 

کوردستان ئەنجامداوە و لە کۆی ئەو کردەوانە بەشی هەرەزۆری قوربانییەکان کوردی موسڵمان بوون و ئامانجی 
 واڵتیان.تەنیا تێکدانی رەوشی ئارامی و سەقامگیری کوردستان و باڵوکردنەوەی ترس و دڵەڕاوکێ بووە لە ناو هاو

دووپاتی دەکەینەوە کە کوژرانی ئەو فەرمانبەرە کریستیانە لە بااڵخانەی پارێزگای هەولێر بە هیچ هەر بۆیە 
 .شێوەیەک پەیوەندیی بە ئایینیەوە نەبووە

 
 

 پەیوەندییان بە داعشەوە هەبووە: ەیستگیركردنى  ئەو مێردمندااڵنده
تى چاودێرى رایەبەڕێوهبە ى لەوانانەوجەو نەئە :(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی 

 وام بن لەردهر بەگەو ئە می خانەسیستە خوێندن بە وامن لەدهرن و بەكەواو دهساڵى تە (08)نى مەتی تەاڵیەكۆمە
ی وهمانە م ڕێگا نادات بەخوێنێت سیستەر نەگە، بەاڵم ئەوهمێننەكان دهخانە ساڵى لە (08)خوێندن تا  تەمەنی 

 چنەی دەوه، دوای ئەكانی خانەرجەمە لە كێكەكان، چونکە بەردەوام بوون لە خوێندن یەخانە لە وانەوجەو نەئە
 وام بوون لەردهرجی بەمەبە وهنەكەشى ناوخۆى قوتابیان جێگایان بۆ دهبە وا لەیمانگاكان ئەقۆناغى زانكۆ و پە
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تا شوێن و جێگایان بۆ دابین بكرێ یان كاریان ندێک جار یارمەتی دەدرێن بۆ مانەوەیان خوێندن، سەرەڕای ئەمە هە
 .  وهدۆزرێتەبۆ ده

 
ى ریتانى، بیرۆكەى بە(STEP)هاوكارى ڕێكخراوى  بە ر كراوهسەكارى لە وهمی خێزانى جێگرهسەبارەت بە سیستە

ڵ ڕێكخراوى گەنگى لەماهەهەبە ر كراوهسەكارى لە (0101)ساڵى لە بووههە (0119)ساڵى  لە وهخێزانى جێگره
رى ت و نوێنەزارهر ئاستى وهسەلە كی بااڵ پێكهێنراوهیەلیژنە .پارێزگاى سلێمانییە ان لەئۆفیسی ناوبراو كە

ر داڕشتنى سەكارى لە (STEP)ڵ ڕێكخراوى گەنگى لەماهەهە كانى پارێزگاكان بەگشتییە تییەرایەبەڕێوهبە
تى رۆكایەبۆ سە وهتەرزكراوهبە كەمەی سیستەشنووسڕه (0100)ساڵى  لە كردووه وهمى خێزانى جێگرهسیستە

تی و ڕێكخراوی اڵیەتى كاروبارى كۆمەزارهنێوان وه یشتن لەزیران ، هەروەها یاداشتی لێك تێگەنى وهنجومەئە
(STEP) واژۆ کراوەریتانى ى بە. 

 
هێرشی  2014دوای ساڵی  :(الیەنی پەیوەندیدار)بەڕێوەبەرایەتی چاکسازی ژنان و مندااڵن هەولێر 

تیرۆریستانی داعش بۆ سەر چەند ناوچەیەکی کوردستان لە ئەنجامی ئەو هێرشە سەدان هەزار کەس لەو ناوچانە 
و کاتەدا جیاکردنەوەی هاوواڵتیانی کە کەوتبوونە ژێردەسەاڵتی داعش روویان لە هەرێمی کوردستان کرد، لە

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

ەدان بە دزە کردنی تیرۆریستان بۆ نێو هاوواڵتیان بۆ پاراستنی سەروماڵی هاوواڵتیانی خودی ئاوارەکان و رێگان
 هەرێم بە ئاوارەکانیشەوە.

 
 (14)کەس لە نەوجەوانان و ئافرەتان و منداڵ هەیە لەوانە (90)ولێر لە ئێستادا لە چاكسازی ژنان و مندااڵنی هە

ساڵ کەمترە  (18)نی سزایان بۆ دەرچووە ئەمانە تەمەنیان لە ی دیکەش لە کوڕەکان فەرما(50)کوڕ کە راگیراوە و 
ئافرەت و لە ماوەی رابردووشدا ژمارەیەکی زۆریان کە بە تۆمەتی تیرۆر دەستگیرکرابوون ئازاد کراون  (٢٦)لەگەڵ 

   و رەوانەی ئەو شوێنانە کراون کە لێوەی هاتبوون.
 

یان لێدەکرێت پێشتر پەیوەندییان بە داعشەوە هەبووبێت، ساڵ کەمترە و گومان 18ئەو کەسانەی کە تەمەنیان لە 
ئەوا وەک قوربانی دەستی داعش مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت نەک تاوانبار و بەشێوەیەکى ئاسایى و لە 
روانگەیەکى مرۆییەوە الیەنە پەیوەندیدارەکان مامەڵەیان لەگەڵدا دەکەن وەک گشت منداڵى ڕاگوێزراوەکان بە 

 ودۆخى تایبەتیان.رەچاوکردنى بار
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تا ئێستا ژمارەیەکی زۆر لەو کەسانە دەستگیرکراون کە پەیوەندییان بە داعشەوە هەبووە لێکۆڵینەوەيان لەگەڵدا 
کراوە و لە ئەنجامدا هەندێکیان سزا دراوان و سزاکەشیان بەپێی ئەو تاوانەیە کە ئەنجامیانداوە، لەوانە 

 .ڵە و لە چاکسازییەکان دەستبەسەرنسا (08)ژمارەیەکیان تەمەنیان لە خوارووی 
 

ئەم پرۆسەیەش بە هەماهەنگی لەنێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و رێکخراوە ناحکومییە بیانییەکان ئەنجام 
دەدرێت. هەروەها هەر مێرد منداڵیك بەبێ دایك و باوك بێتە هەرێمی كوردستان زۆر بەباشی لەالیەن 

وخۆیی و نێودەوڵەتییەكانەوە. مامەڵەی منداڵی بێ سەرپەرشتیاریان بەڕێوەبەرانی كەمپەكان و ڕێكخراوە نا
 لەگەڵ دەكرێت و شوێنی تایبەتیان بۆ تەرخان دەكرێت.

 
فەرمانگەی گشتی بەڕێوەبەرایەتییەکەمان کار دەکات بۆ ئەوەی لە کاتی مانەوەیان لە چاکسازیدا فێری کار و پیشە 

وی ژیانی خۆیان پەیدا بکەن، هەروەها کار دەکات بۆ ئەوەی بە بکرێن تاکو لە دوای ئازادکردنیان بتوانن بژێ
زووترین کات ئازاد بکرێن و لەرووی مافەکانیانەوە ئەو مێرد مندااڵنە هەمان مافی راگیراوانی دیکەیان و هەیە 

کردنیان وەک بوونی پارێزەر، بەاڵم ئەگەر نەیتوانی ئەوا بێ بەرامبەر پارێزەریان بۆ دابین کراوە و کار بۆ ئازاد
کراوە، لەالیەک دیکەوە رێکخراوی یونیسێف بەم دواییە پارێزەرێکی راسپاردووە بۆ بەدواداچوونی کەیسەکانی 
راگیراوان لە چاکسازی هەولێر و الیەنە پەیوەندیدارەکان هاوکارییەکی زۆری ئەو پارێزەرە دەکەن و بەم دواییە 

 لە گیراوان لە رێگای پارێزەرەکەوە ئازاد کراون. (6)
 

سەبارەت بەو مندااڵنەی کە لەگەڵ دایکیان دەژین ئێمە کارمان کردووە بۆ ئەوەی بگەڕێنرێنەوە بۆ الی ماڵە باوانیان 
یان خانەی چاودێری کۆمەاڵیەتی، بەاڵم بەشێکی زۆری خانەوادەکانیان ئامادە نین بگرنە خۆ. بەپێی یاسا ئەم 

 ساڵی لەگەڵ دایکیان بمێننەوە، هەروەها داینگەشیان بۆ دانراوە. (3)دااڵنە بۆیان هەیە تا تەمەنی من
 

سەبارەت بە سەردانی کردنی رێکخراوەکان، هەموو رێکخراوەکان رێگەیان پێدراوە سەردانمان بکەن بەپێی یاسا و 
ەو دەکرێ، چونکە رۆژانە راهێنانی پیشەییان رێنماییەکان، بەاڵم لە بەڕێوبەرایەتییەکەمان سیستمێکی تاییەت پەیڕ

یان هەیە سەردانیان بکەن و لە کاتی سەردانیان پێویستە زووتر ۆرۆژ رێکخراوەکان ب (2)هەیە، بۆیە هەفتانە 
ئاگادارمان بکەنەوە بۆ ئەوەی کاتیان بۆ تەرخان بکەن و نەبێتە هۆی ئەوەی لە هەمان کاتدا رێکخراوی دیکە 

جار سەردانی  168ــەدا رێکخراوەکان  2018گوێرەی دواین ئامارەکان لە ساڵی  . بەسەردانیان بکەن
گرتووخانەکانیان کردووە بۆ بەدواداچوون و لێکۆڵینەوە لە رەوشی بەندکراوان و بە تەواویش هاوکاریمان 

سایی، تەنیا هەروەها دەتوانن تەلەفۆن بەکاربهێنن و پەیوەندی بە کەسوکاریانەوە بکەن بە شێوەیەکی ئا کردوون.
 لەو کاتانەدا نەبێت کە لەژێر لێکۆڵینەوەدابن. 
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لە الیەکی دیکەوە پرۆگرامێکی تایبەت دانراوە بە رەزامەندی وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی هەرێمی بۆ ئەوەی 
ەی ئەم دەستگیر کراوانە سوودمەند بن لە پرۆسەی خوێندن بە زمانی عەرەبی و بڕیار وایە بەم زووانە ئەم پرۆسەی

 دەستپێبکات بۆ ئەوەی گیراوان لە پرۆسەی خوێندن بێبەش نەبن. 
 

ئەو مێردمندااڵنەى دایک و باوکیان دەستگیرکراوە یان گومان لێکراون بە پەیوەندیکردنیان بە تیرۆریستانەوە، 
شت بەشێوەیەکى ئاسایى و لە روانگەیەکى مرۆییەوە الیەنە پەیوەندارەکان مامەڵەیان لەگەڵدا دەکەن وەک گ

منداڵى ڕاگوێزراوەکان بە رەچاوکردنى بارودۆخى تایبەتیان. بەشێوەیەکی گشتی دەزگا پەیوەندیدارەکان لە 
هەوڵی بەردەوامدان بۆ چارەسەر کردنی کەیسی ئەو مندااڵنە و ئەو کەیسانەی یەکالکراونەتەوە چ بە ئازادکردن یا 

 سزاى زیندانیکردنیان وەرگرتبێت.
 

ی وانەوستییەکان بەندکراوەکان لە کاتی پێویستدا رهزمەتگوزارییە تەندرلە بارەی پێشکەشکردنی خ
كانی گرتن و شەن بەالیەلە یەنیان هەخۆشی درێژخایەنە ش كەو راگیراوانەكرێن و ئەكان دهخۆشخانەنە

ن. ئەم جۆرە ن دروست بكەت بۆ خۆیاخواردنی تایبە یەو بۆیان هە ندروستییان كراوهچاوی باری تەڕه وهگواستنە
چاودێری باری  وهكانی گرتن و گواستنەشەبە ندروستی لەكانی تەكانی بنكەن پزیشكەالیەوام لەردهبەندکراوانە بە

 كرێت.ندروستیان دهتە
 

 رێوشوێنەکانی دەستگیرکردنی ئەو کەسانەی بە تۆمەتی تیرۆر تێوەگالون:
لە ئەنجامی ئەو هێرشە هێرشی تیرۆریستانی داعش بۆ سەر چەند ناوچەیەکی کوردستان  2014لە دوای ساڵی 

سەدان هەزار کەس لەو ناوچانە کە کەوتبوونە ژێردەسەاڵتی داعش روویان لە هەرێمی کوردستان کرد، لەو کاتەدا 
انی ئاسایی و ئەوانەی پەیوەندییان بە داعشەوە هەیە کارێکی ئاسان نەبوو و ئاستەنگی جیاکردنەوەی هاوواڵتی

بۆ  زۆری بۆ پێشمەرگە و الیەنە ئەمنییەکان درووست دەکرد، بۆیە چەند رێووشوێنێکی ئەمنی دەگیرایە بەر
بۆ بۆ نێو هاوواڵتیان پاراستنی سەالمەتی هاوواڵتیان و خودی ئاوارەکان و رێگانەدان بە دزە کردنی تیرۆریستان 

 پاراستنی سەروماڵی هاوواڵتیانی هەرێم بە ئاوارەکانیشەوە.
 
لێکۆڵێنەوە لە ناوەکانیان  کاتی هاتنی ئاوارە و راگوێزراوەکان لە سەنتەرەکانی پێشوازی کردن دەزگا ئەمنییەکان لە
اکراون، رەوانەی ئاسایش و دادگا گرن، ئەو کەسانەی کە گومانیان لەسەرە یان داودەکەن و زانیاریان لەسەر وەردە

بە  سەدان کەس دەستگیر کراوە کەتا ئێستا   و لەم رووە دەکرێن بۆ ئەنجامدانی رێوشوێنی پێویست بەرامبەریان
تەنانەت  ،لە ریزەکانی داعش بوون بەشێک لەو گیراوانە ماوەیەکتەواوە دەرچووە کە ئەندامی داعش ی بەڵگە

شداری خولی مەشق و راهێنانی سەربازی و هزری داعشیشیان کردووە داعش بوون و بە بەدەستى قەناسی
دەزگا  ئەمەش بەپێی ئەو زانیاریانە بووە کە بە ئیعتیراف و شاهیدی خودی راگوێزراوەکان بووە دوای ئەوەی
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 ،  هەروەها پێش رزگار کردنی ئەم ناوچانە زانیاری هەواڵگری لەسەروتەکانیانن لە دڵنیا دەب پەیوەندیدارەکان
 .ژمارەیەک لەو کەسانە هەبووە

 
هیچ کەسێک بەبێ بڕیاری دادگا دەستگیر ناکرێت بە هیچ تۆمەتێک و گشت رێوشوێنەکانیش بە بڕیاری دادگا 
ئەنجام دەدرێن، هەروەها دوای دەستگیرکردنیشی مافە یاساییەکانی خۆیان هەیە بەپێی بنەما و یاسا 

دوای  اکرێت و هەموو کەسێک کە دەستگیر دەکرێت،نێودەوڵەتییەکان، بۆیە ڕیگری لە هیچ کەسێک ن
اصول محاکمات قانون )تۆمەتباران و داواکراوان بەپێی یاسای بنەماکانی دادگایی کردنی سزایی  دەستگیرکردنی

لە سەلماندنی  نبریتی یشنکارێکارە .مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێ ی هەموارکراو(1971)ی ڵسا (23)ژمارە  (ئیەزاالج
 کان.نەوەیڵپێکردنی لێکۆتواکراو و گومان لێکراو و دەسکەسایەتی دا

 
نێتەوە بۆ لێکۆڵینەوە ێکاتژمێر دەم (24)دەستگیر بکرێت بۆ ماوەی دەزگا ئەمنییەکانەوە  هەر کەسێک لەالیەن

و دەنێردرێن بۆ دادگای تایبەت بۆ یەکالکردنەوەی  دواتر بەپێی ئەنجامی لێکۆڵینەوە مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت
ەنێت بۆ دەخای ەوا رێکارە یاساییەکان ماوەیەکسەکانیان، بەاڵم زۆر جار بە هۆی زۆری ژمارەی راگوێزراوان ئکەی

 ەیراگیراوان بە لیست ناوی ئەو  وەزارەتی ناوخۆ مانگانەیەکالکردنەوەی کەیسەکان. لە الیەکی دیکەوە 
بۆ  تاكی پارێزگاكان دهوهڵچوونەهەدادگاكانی تێ تیرۆكایەی سەوانەره وهتەكراوهكالیی نەكانیان یەڕاوهپە

 و ئەنجامدانی پرۆسەی دادگایی کردنیان بەپێی یاسا. كانیانر كردنی كێشەسەچاره
 

 :نكی درێژخایەیەی راگیراوان بۆ ماوهوههێشتنە
 ر لەن بەكی درێژخایەیەی راگیراوان بۆ ماوهوههێشتنەستی نەبەمە ەب :(یوەندیدارالیەنی پە)وەزارەتی ناوخۆ

مان هەكات، بەندیدار دهیوهنی پەی الیەوانەناوی راگیراوان ره لیست مانگانەتی ناوخۆ بەزارهدادگایی كردنیان، وه
ی پۆلیسی پارێزگاكان راگیراون و وهكانی گرتن و گواستنەشەبە ش مانگ زیاتر لەشە ی لەراگیراوانە وئە شێوه

ی وهڵچوونەتی دادگاكانی تێهەرۆكایەی سەوانەلیست ره كانیان بە، ناوهوهتەكراوهكالیی نەكانیان یەڕاوهپە
 یان.كانر كردنی كێشەسەكرێت بۆ چارهپارێزگاكان ده

 
شداری بە و یەر هەری دادوهتی ئاسایش نوێنەرایەبەڕێوهبەلە  :(الیەنی پەیوەندیدار)تی ئاسایشرایەبەڕێوهبە
ری فسەئە ێك، پێویستەر تاوانبارستگیركردنی هەدوای ده ڵ تاوانباران، چونكەگەلە وهلێكۆڵینە كات لەده

ر ی دادوهكانیان ئاراستەر دۆسییەری دادوهشداری نوێنەبە ، ئینجا بەوهر تاوانبار كۆبكاتەسەلە ڵگەبە وهلێكۆڵینە
 كرێن.ده
 

انی كپێی یاسا قۆناغەتا بە وهمێننەرۆژ ده (05)ی ستگیركردنیان بۆ ماوهئاسایش دوای ده كان لەگشت راگیراوه
ی وهلماندن و كۆكردنەندێك جار بۆ سەاڵم هە، بەوهكرێتەكالیی دهكانیان یەكۆتایی پێدێت و دۆسیە وهلێكۆڵینە
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 نووسی راگیراو لەر، چارهندی دادوهزامەرمان و رهپێی فەویش بەئە وهكرێتەدرێژ ده كەوا ماوهی زیاتر، ئەڵگەبە
 كانیش بەرهواهیدهبن، گەوام دهردهكان بەوهكرێ یان لێكۆڵینەكرێ یان ئازاد دهی دهكاتژمێر دیار (01)ی ماوه

كان بكات و نسیپەندێكی ئاسایش پێشێلی پرهر كارمەمان كاتدا هەهە .لەك گیانیان پارێزراوهیەموو شێوههە
 ردێ.بێت سزا دهكان نەندی رێنماییەپابە

 

كان انەندیخنی بەمەو خۆراك و خوارده وهوانەشوێنی حە (ولێر، دهۆكگشتی، هە)ئاسایشی  تیرایەبەڕێوهبە لە
زگاكانی داموده ستخۆشییان لەكانی مافی مرۆڤ دهوام رێكخراوهردهها بەروه، هەجۆرهمەندروست و هەتە

ك خاچی سوور و كان وهبۆ رێكخراوه بووهكراوهکانیش ندیخانەرگای بە، دهوهیەارهم بلە رێم كردووهتی هەحكومە
مانی رلەپە ی مافی مرۆڤ لەكان و لیژنەندارهیوهپە تییەوڵەناوخۆیی و نێوده موو رێكخراوهیۆنامی و هە
ر گەتی ئەتایبەبە تی ئیستیسنائی بووهكی كاتی و بۆ حاڵەیەشێوهسی بەكەی تاكەندیخانەكوردستان، بە

 درووست بكات. ند بن و ئاژاوهسەكانی ناپەفتارهبێت یاخود رهكی هەخۆشییەنە
 

بە شێوەیەکی گشتی الیەنە پەیوەندیدارەکان هۆکاری دواکەوتنی رێو شوێنەکان دادگایی کردنی تۆمەتباران، 
ن لەالیەن دەگێڕنەوە بۆ ئەوەی کە لە بنکەکان پۆلیس و نووسینگەکانی نەهێشتنی تاوان رێکارە یاساییەکا

لێکۆڵەرەکانی پۆلیس ئەنجام دەدرێت کە بەپێی یاسا بۆی دیاری کردووە، بەاڵم لەالیەن بەرێزان دادوەرانی 
لێکۆڵینەوە چارەنووسیان دیار دەکرێت لە هەمانکاتدا بەرپرسیاریەتی دەکەوێتە ئەستۆی دادوەرانی لێکۆڵینەوە 

 یاسایی دیاری کراو. سەبارەت بە تەواوکردنی پەراوی لێکۆڵینەوە لە ماوەی 
 

ساڵی  مانی كوردستان لەرلەی پە(00) یاسای ژماره م لەكەی یەپێی ماددهبەنیاز عەزیز : زیز صاڵحیسی نیاز عەكە
 یاسای سزادانی لە مواركراو لەیاسای سزادانی عێراقی هە لە (17،18،19)كانی شەهاوبە جیاتی مادده و لە  0113

واتە بە شێوەیەکی هەڕەمەکی  ستگیركراوههێشتنی تیرۆر دهتی نەرایەبەڕێوهبە لە كە وهیسی لێكۆڵینەكە
 .دەستگیر نەکراوە

 
اڵم دیاریكا بۆ دادگا، بە 07/6/0101ڕۆژى  (0101/ 0ج/079) ژماره بۆ دادگا بە یسەم كەیشتنی ئەدوای گە
اڵم دیسان ، بە05/7/0101دواخرا بۆ ڕۆژى  دا هاتووهكەكۆنووسە ى لەو هۆكارانەر ئەبەهات لەەپێك ن دادگاكە
جات نە)ڕێز بوونی جێگری داواكاری گشتی بەئاماده دادگا بە 00/7/0101ڕۆژی  هات و  دواخرا تا لەپێك نە

نیاز )رانی ك پارێزهوه (زا مجیدارف عبداهلل، كاردۆ رهد صۆفی، صهیب عمەریم محەكە)ڕێزان  بە ،وه (ر یابەعفەجە
 .پێكهات رۆژی دادگایی كردن ند كراو لەسەت و پەی تایبەپێی بریكارنامەبە (زیز صاڵحعە
 

ڕوو و ئاشكرا، دادگا ناوى دادگایی ڕووبە ست كرا بەهاوپێچ كرا، ده كەكانی داواكارییەكۆنووسە وهووردبوونە دواى
اڵم ، بە08/8/0101، پاشان دادگا دواخرا بۆ 00/5/0101 لە (86) ى ژمارهكانی نووسی و بڕیارى ئیحالەوانبارهتا

تا ڕۆژى  دا هاتووهكەكۆنووسە لە ى كەو هۆكارانەر ئەبەند جارێكی تر دواخرا لەهات و چەپێك نە دادگاكە
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 (ردار محمد كریمسە)ڕێز بوونی بەئاماده پێك هات بە اكەدادگ 00/00/0101و رۆژی جیاتی ئە، لە8/00/0101
د سۆفی، صهیب عارف عبداهلل، مەریم محەكە)كانیان رهڵ پارێزهگەبوو لەجێگرى داواكارى گشتی، تاوانبار ئاماده

 /0/0دن ڕۆژى سپانڕوو و ئاشكرا و كۆنووسی چەكی ڕووبەیەشێوهكرد بەپێستى ده ، دادگاكە(زا مجیدكاردۆ ره
 بی سیاسی پارتی دیموكراتی كوردستان كەكتەرى یاسای مەنوێنە (ئیفاده)كانی ڵ ووتەگەلە وهخوێندرایە 0100

 .نووسرا دادگاكە و  لە  09/0/0100 دابووی لە وهرى لێكۆڵینەم دادوهردهبەلە
 

 00/0 )ڕۆژى  ولێر لەى هەوهرى لێكۆڵینەم دادوهردهبەلە كە (019) ری نهێنی ژمارهواڵبەردوو هەكانی هەووتە
دابوویان و  06/0/0100ڕۆژى  ولێر لەى هەوهرى لێكۆڵینەم دادوهردهبەلە كە (05،06) و ژماره ( 0100/

 كە (اسین علیمحمود ی)د یكانی شاهدواتر ووتە. وهئاگادار كرابوونە ندهرچەم دادگا هەردهبەبوون لەنەئاماده
ى وهردوو لێكۆڵینە، پاشان هەوهخوێندرایە 05/1/0103ڕۆژى  ولێر دابووى لەى هەوهرى لێكۆڵینەم دادوهردهبەلە

كانی ڕاوی پێشینەى تۆمارى تاوانبار و پەیری وێنەو دادگا سە وهخوێندرانە 01/00/0100و  3/0/0103ڕۆژانـــی 
 .كرد

 ولێر دابووی لەى هەوهرى لێكۆڵینەم دادوهردهبە لە كە وهخوێندرانە (نیاز عزیز صالح)نبار كانی تاوائینجا وتە
ى تاوانبار كان ئاراستەیاسای سزاكان، تاوانە لە (137)ى پێی ماددهدواتر بە ( 03/0/0100و  9/0/0100 )ڕۆژانی 

 پێكهات بە تیایدا دادگاكە كە (05/00/0101)ا بۆ ڕۆژى دواخر دادگاكە وهى بۆیان ڕوون كردهوهكران،  دواى ئە
د سۆفی، صهیب عارف مەریم محەكە)كانی رهڵ پارێزهگەبوونی جێگرى داواكارى گشتی و تاوانبار لەئاماده

تی ستی پێكرد، جێگرى داواكارى گشروو و ئاشكرا دهكی ڕووبەیەشێوهبە ، دادگاكە (زا مجیدعبداهلل، كاردۆ ره
ش كرد رگرى خۆیان پێشكەبریكارى تاوانبارن لیستی بە ران كەها پارێزهروهش كرد، هەكانی خۆی پێشكەزانیارییە

و گفتوگۆ بۆ  وهستی ووردبوونەبەمە نرا بەیەڕاگە ى تاوانبار نووسرا، ئینجا كۆتایی هاتنی دادگاكەو دوایین وتە
  .ركردنی بڕیارده

و  م دادگایەرى و ئەتایی و دادوهرهى سەوهچوونی لێكۆڵینەڕێوهتی بەو گفتوگۆكردن بۆ چۆنیە هودواى ووردبوونە
 )ى و  وتە 3/0/0103و  01/00/0100ى ڕۆژانی وهردوو لێكۆڵینەو كۆنووسی هە 0/0/0101كۆنووسی ڕۆژى 

كانی و دادگا. ووتە وهى لێكۆڵینەشێوهبەبی سیاسی پارتی دیموكراتی كوردستان كتەرى یاسایی مەنوێنە (ئیفاده
 لە (06) و ژماره 06/0/0100 لە (05) و ژماره 00/0/0100 لە (01) رى نهێنی ژمارهواڵبەردوو هەهە
 لە كانی تاوانبار كەو دادگایی. و ووتە وهى لێكۆڵینەشێوهبە (لیمحمود یاسین عە)د یكانی شاهو وتە 06/0/0100

بردن و ئاشكرا كردنی زانیارى حزبی بۆ  بە ستاوههە ، وهى ناوهكەسروشتی كاره ڕوونی دانی بە دا بەوهنەلێكۆڵی
بۆ تاوانبار  وهزانیارى گواستۆتە (نیاز عزیز صالح)تاوانبار  كانی دا دیارهووتە ك لەى حزبی. وهنێكی دیكەالیە
ى و شوێنەبۆ ئە وهكانی گواستۆتەویش زانیارییەكی بێت، ئەان زارهى نووسین یشێوهجا بە  (محمد سعید كریم)

 .كات كارى تێدا ده
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ى كەتاوانەدانی بە وهم دادگاى لێكۆڵینەردهبەو لەاڵم ئە، بەوهتكردهى ڕهم تاوانەئە (نیاز عزیز)تاوانبار  ندهرچەهە
 و لە (137)ى پێی ماددهتوانرێت بە، دهی كراوهى ئاراستەو تاوانەر ئەسەواو لەى تەڵگەربوونی بەبەلە نابوو، بۆیە

بۆ  ى ئاشكرا كراوهو زانیارییانەئە یاسای سزادان سزا بدرێت، چونكە لە (17،18،19)كانی شەهاوبە جیاتی مادده
دادگا بڕیارى دا  وهر ئەبەوردستان، لەرێمی كتى هەزگاكانی حكومەدام و ده كێك لەك بۆ یەنە نێكی حزبییەالیە

وتن و پشت ڕێككەبە م بڕیارهری، ئەسەپاندنی سزا بەكاتی سەبكرێت و سزا بدرێت لە ئیدانە یەو ماددهپێی ئەبە
لی قابی ڕوو  كەكی ڕووبەیەشێوهمواركراو بەیاسای اصولی دادگای سزاكانى هە لە (أ /080)ى مادده ستن بەبە
 . نرایەڕاگە 05/00/0101ڕۆژی  لە میز كردنەتە

ى ڕاگرتنی ڵ ژماردنی ماوهگەساڵ لە (0)ى بۆ ماوه (نیاز عزیز صالح)زیندانی كردنی  ڕوو  بڕیارى دا بەدادگا ڕووبە
 جیاتی مادده و لە (137)ى حوكمی مادده ستن بەپشت بەبە 01/00/0101تا  9/0/0100وتی ڕێكە لە
كرێت ی ئازاد دهواوكردنی سزاكەدواى تە.مواركراویاسای سزادانی عێراقی هە لە (17،18،19)كانی شەاوبەه
 لە (أ/003)و  (أ/080)كانی حوكمی مادده ستن بەپشت بە بێت، بەداواكراو نە یسێكی دیكەهیچ كە ر لەگەئە

 .نرایەڕاگە 05/00/0101 لە میز كردنەتەقابیلی  مواركراو كەیاسای اصولی دادگاى سزاكانی هە

بڕیارى دادگاى  بە 5/0/0100 لە (نیاز عزیز صالح) :کەیسی نیاز عەزیر ت بەبارهگرنگ سە چەند زانیارییەکی
پشت بەستن بە   بە. كراوهدادگایی  سیخوڕى كردن تاوانی بەو ر دەستگیر گراوە ولێهەى ئاسایشی وهلێكۆڵینە
ی یاسای  (137)ى ماددهبە 0/اڵم دادگای تاوانى، بە 0113ى ساڵی  (00 ) یاسای ژماره لە (0) ماددهدەقی  

 كی تر داواكراوهیەكێشە لەهۆکاری ئازاد نەکردنی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە . دوو ساڵسزادانی عێراقی سزای دا بە
 كە (089)ى مادده بە ڕاوێكی تردا داوا كراوهپە لەو  یاسای سزادانی عێراقی لە (089،098)ى پێی ماددهەب

ە، زرار طفى، تحسین طاهر محمد مصض)ڕێز رانی بەولێر، دادوهتی دادگای تاوانی هەرۆكایەسە .زویرتە بە تەتایبە
 .كراوهنەمیز هیچ جار تە وهدادگاى لێكۆڵینە ڕاو لەپە كاتیلە بڕیاری سزادانی داوە (محمود مرادخان

ریم كە)ن مانەئە پارێزەرەکانیشیوامن، ردهتاكو ئێستاش بەهە بووهرى هەپارێزه (3) وهستگیركردنییەڕۆژى ده لە
سایی ڕۆژانی ندكراوێكی ئار بەكو هەوههەروەها  (زا مجیدد سۆفی، صهیب عارف عبداهلل، كاردۆ رهمەمحە

كی یەهیچ كێشەو لەرووی تەندروستیشەوە  وێتكەن و چاویان پێ دهكەردانی دهس و كارى سەكە دیاریكراو 
 ندیخانەن پزیشكی بەالیەلە پێی یاسا، ڕۆژانەبە كی تر مافی زیندانی بۆ دابین كراوهموو زیندانییەكو هەوهو  نییە

ناو لە. ندكراوێكی تر پشكنینی بۆ كراوهموو بەكو هەیش وه(نیاز)كرێت، دهندكراوێك موو بەپشكنین بۆ هە
 وهپێویستی كرد ئە ر كاتێك كەهە ندیخانەبۆ پشكنین زیندانییان، پزیشكی بە یەت هەپزیشكی تایبە ەشندیخانبە
اڵم نیاز تاكو ئێستا هیچ بوو، بەرى نەسەچاره ندیخانەبە ر لەگەكرێت ئەده خۆشخانەى نەوانەن پزیشك ڕهالیەلە

درابا  نجەشكەر ئەگە، ئە (ش بكرێپێشكە ڵگەبە پێویستە ) دراوهنە ەشنجشكەئە و ندروستی نییەكی تەیەكێشە
 07/8/0107ی نیاز عەزیز لە بەرواردواتر  .رانم دادگاو دادوهردهبە ندین جار چۆتەچە یزانی، چونكەوا دادگا دهئە

 ئازاد کراوە
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 :رێو شوێن و رێکارە یاساییەکانی تایبەت بە دەستگیرکراوان

ی بنكە) یەهە گرتووخانە جۆره كوردستان سێ ە شێوەیەکی گشتی لەب :(الیەنی پەیوەندیدار)وەزارەتی ناوخۆ
دوای . (وانانوجەتان و نەی چاكسازی ئافرهبنكە، ی چاكسازیبنكە، (التوقیف و التسفیرات) وهاستنەراگرتن و گو

قانون اصول محاکمات )دەستگیرکردنی تۆمەتباران و داواکراوان بەپێی یاسای بنەماکانی دادگایی کردنی سزایی 
ی هەموارکراو مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێ و رێکارەکان بریتییە لە سەلماندنی (١٢٧١)ساڵی  (٢٣)ژمارە  (الجزائیە

کەسایەتی داواکراو و گومان لێکراو و دەستپێکردنی لێکۆڵینەوەیەکی بنەرەتی، دوای گەیشتن بە راستی داوایەکە 
وانی پارێزەر ئامادە بکات ئەوا تۆمەتبارەکە وەک مافێکی خۆی بۆی هەیە پارێزەرێک ئامادە بکات و ئەگەر نەیت

لەسەر دادگا پێویستە پارێزەری بۆ دابین بکات و  ئاگاداری کەسوکاری دەکرێت کە ناوبراو گیراوە لە بنکەی پۆلیس، 
 دواتر کەیسەکە رەوانەی دادگای تایبەتمەند دەکرێت بۆ یەکالیی کردنەوەی بەپێی یاسا. 

و  تباران هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە لە بنکەکان پۆلیسدواکەوتنی رێو شوێنەکان دادگایی کردنی تۆمە
نووسینگەکانی نەهێشتنی تاوان رێکارە یاساییەکان لەالیەن لێکۆڵەرەکانی پۆلیس ئەنجام دەدرێت کە بەپێی یاسا 

تدا بۆی دیاری کردووە، بەاڵم لە الیەن بەرێزان دادوەرانی لێکۆڵینەوە چارەنووسیان دیار دەکرێت لە هەمانکا
بەرپرسیاریەتی دەکەوێتە ئەستۆی ئەوانەوە سەبارەت بە تەواوکردنی پەراوی لێکۆڵینەوە لە ماوەی یاسایی دیاری 

 کراو. 

ژمارە  (قانون اصول المحاكمات الجزائیة لقوی االمن الداخلی)دانانی سەرۆكی ئەنجوومەنی لێكۆڵینەوە بەپێی 
ئەفسەر  ی ناوخۆدایە، ئەنجوومەنی لێكۆڵینەوە لە سێلە دەسەاڵتی وەزیر (6)ماددەی  (0118)ساڵی  (07)

پێکدێت و ئەوەی پلەی بەرزترە دەبێتە سەرۆك دووانەكەی دیکەش دەبنە ئەندام و ئەگەر هاتوو ئەفسەرەكە یاخود 
پۆلیسەكە كێشەكەی مەدەنی بوو لە دادگای لێكۆڵینەوە یەكالیی دەبێتەوە دوای تەواو بوونی سزاكەی لەدادگا و 

ەنجوومەنی لێكۆڵینەوەی بۆ پێك دەهێنرێت و سەرۆكی ئەنجوومەن دەسەاڵتی دادوەری هەیە تاكو دواتر ئ
 پەراوەكەی رەوانەی دادگای هێزەكانی ئاسایشی ناوخۆ دەكرێت.  

ەندامانی داواکاری گشتی لە بەڕێوەبەرایەتی ئ :(الیەنی پەیوەندیدار) بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایشی هەولێر
ن (بە وەزارەتی داد)کە سەر  (لێکۆڵەری دادی ـ المحقق العدلی)گشتی ئاسایشی هەولێر ئۆفیسیان نییە، بەاڵم 

ئۆفیسیان لە بارەگای بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایشی هەولێر هەیە و کارەکانیان تێدا ئەنجام دەدەن، بەاڵم ئەگەر 
 دامانی داواکاری گشتی کاریان هەبێت ئوفیسی ئەوان بەکاردێنن.ئەن

ئەشکەنجەدانی بەندکراو بە فەرمانی رەسمی و بە هەموو شێوەیەک قەدەغە کراوە و بە هیچ شێوەیەک حاڵەتی 
ئەشکەنجەدان لە بەڕێوەبەرایەتییەکەمان تۆمار نەکراوە، ئەگەر حاڵەتێک الی هەر ناوەند و ڕێکخراوێک تومار 

 ێت ئەوا داواکارین بە ووردی بۆمان بنێرن تاوەکو بەپێی یاساو ڕێنماییەکانمان ئیجرائاتی پێویست وەگرین.کراب

 و بوونی زیندانی نهێنی:  ئەشکەنجەدان
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بەپێی یاسا ئەشکەنجەدانی تۆمەتبار و سزادراوان بەشێوەیەکی گشتی بۆ وەرگرتنی ئیعتراف و زانیاری بە تاوان 
بەپێی ک رێگا نادرێت کە ئەفسەر و کارمەندانی پۆلیس راگیراوان ئەشکەنجە بدەن بە هیچ شێوەیەدادەنرێت 

تۆمەتبارێک لەکاتى و هەر  ی هەموارکراو1969ی ساڵی (111)لە یاساى سزادانى عێراقى ژمارە  (333)ماددەی 
ێکنەهێنانی ، بەاڵم هۆکاری پلێکۆڵینەوە ئەشکەنجە درابێت لەرووی  یاساییەوە مافى هەیە سکااڵ تۆمار بکات

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 

 اوە.ئەشکەنجەدان لەسەر جەستەی دەستگیرکراوان بەدی نەکر

كان ك بەپێی یاساو رێنماییەیەهیچ شێوهدان بە نجەشكەئە ت بەبارهسە:(الیەنی پەیوەندیدار)ناوخۆوەزارەتی 
رگرتنی دانپێدانان وه و وهكۆڵینەكاتی لێبدەن لە نجەشكەندانی پۆلیس راگیراوان ئەر و كارمەفسەنادرێت ئە رێگە

 (مسێیە /09)ی ماددهبە كە (حق التقاضی)مافی دادگایی هاتووه ستووری عێراقی فیدراڵ كەپێی دهزۆر و بەبە
 نەالیە  سكااڵ تۆمار بكات لە یەتباریك بۆی هەر تۆمەهە (التقاضی حق مضمون مكفول للجمیع) هاتووه

 تی داد و مافی مرۆڤ. زارهتی ناوخۆ داواكاری گشتی وهزارهوه لەكان ندارهیوهپە

ئەشکەنجەدانی بەندکراو بە فەرمانی رەسمی و :(الیەنی پەیوەندیدار)بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاسایشی هەولێر
بە هیچ شێوەیەک حاڵەتی ئەشکەنجەدان لە بەڕێوەبەرایەتییەکەمان تۆمار  بە هەموو شێوەیەک قەدەغە کراوە و

نەکراوە، ئەگەر هەر حاڵەتێک تومار کرابێت ئەوا داواکارین بە ووردی بۆمان بنێرن تاوەکو بەپێی یاساو 
 ڕێنماییەکانمان ئیجرائاتی پێویست وەگرین.

ارى گشتى هەرێم دوو دادوەرى داواکارى گشتى لە دەزگاى داواک :(الیەنی پەیوەندیدار)دەزگای داواکاری گشتی 
چاکسازییەکان و ڕاگیراوان هەیە بۆیە هەر بەندییەک یان ڕاگیراوێک ئەشکەنجە درابێت ئەندامى داواکارى 
گشتیمان لێ ئاگادار دەکاتەوە بۆیە ئەوانیش بەڕاپۆرت دەیخەنە بەردەم سەرۆکایەتى داواکارى گشتى ، لەمیانەى 

ەتێکى وەها المان تۆمار نەکراوە، زۆر جار لێرەو لەوێ لەالیەن بەندییەکانى ناوخۆیی ادعاى ئەوە ساڵى ڕابردوو حاڵ
 دەکەن بەتایبەت لەالیەن پۆلیس ئەشکەنجە درابن.

 ئازادی رادەربڕین و میدیا و خۆپیشاندان لە هەرێمی کوردستان: 

 (0101)ی ساڵى(11)یاسای  ژمارە  بە كە (رێکخستنی خۆپیشاندان)بۆ   یەك هەرێمی كوردستان یاسایەەلە ه
 مان شێوههە ناسراوە، کە شێواز و کات و ئامانجى خۆپیشاندان بە وردى دیارى دەکات و رێک دەخات بە

بەپێی ئەم یاسایە هەموو هاوواڵتیان و  ،یەڵكی هەمیدیاكانیش مافی رووماڵ كردنی خۆپیشاندان و رێپیوانی خە
ایی لە هەرێمدا نیشتەجێن و پارتی سیاسی و رێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی و ئەوانەی بەشێوەیەکی یاس

سەندیکا پیشەییەکان و یەکێتی و کۆمەڵە و رێکخستنی دیکە کە بەپێی یاسا مۆڵەتیان پێدراوە ئازادی رێکخستنی 
ڵگرتن یان لە خۆ خۆپیشاندانیان هەیە دوای بەدەستهێنانی رەزامەندی و تێپەڕبوونی ماوەی یاسایی، هەروەها  هە

بەستنی چەک لەالیەن خۆپیشاندەران بە هەموو شێوەیەک قەدەغەیە تەنانەت ئەگەر ئەو کەسەی بەشداری لە 
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خۆپیشاندانەکەدا دەکات مۆڵەتی هەڵگرتن یان بەستنیان هەبێت، لە هەمان کاتدا نابێ هیچ ماددەیەکی تەقەمەنی 
 لەالیەن خۆپیشاندەرانەوە هەڵبگیرێت یان لە خۆ ببەسترێت.یان ژەهراوی یان سووتێنەر لە کاتی خۆپیشاندانەکە 

کەس کەمتر  (3)ئەوانەی داوای خۆپیشاندان دەکەن واتە لیژنەی رێکخەری خۆپیشاندان پێویستە ژمارەیان لە 
کەس زیاتر نەبێت و خاوەن شیانی یاسایی بن و بتوانن ئەرکی بەڕێوەبردنی و رێکخستنی  (5)نەبێت و لە 

رنە ئەستۆ، و واژۆ لەسەر داواکە بکەن  و مەبەست و رێگای رۆیشتن و کات و شوێنی خۆپیشاندان بگ
خۆپیشاندانەکە دەستنیشان بکرێت و دوای وەرگرتنی رەزامەندی الیەنی پەیوەندیدار خۆپیشاندانەکە ئەنجام 

ر یان سەرۆکی دەدرێت. ئەگەر بە هەر هۆیەک بێت داواکاری ئەنجامدانی خۆپیشاندان رەتکرایەوە لەالیەن وەزی
یەکەی ئیداری ناوچەکە، ئەوا لیژنەی رێکخستنی خۆپیشاندان بۆی هەیە تانە لە بڕیاری رەتکردنەوە بدات لەالیەن 

کاتژمێر  (48)رۆژ لە مێژووی پێ ن و دادگاش پێویستە لە ماوەی  (3)دادگای تێهەڵچوونەوەی ناوچەکە لە ماوەی 
 تانەکە یەکالیی بکاتەوە.

ی خۆپیشاندانی بێ مۆڵەت دەزگا ئەمنییەکان بەپێی یاسای کارپێکراوەکان رێکاری یاسایی لە کاتی ئەنجامدان
دەگرنە بەر لەوانەش باڵوەپێکردنی خۆپیشاندان بەبێ زیان گەیاندن بە خۆپیشاندەران و رێکاری مەدەنی بۆ 

لەگەڵ لیژنەکە  پاراستنی بەرژەوەندی گشتی هەموو الیەک، سەرۆکی یەکەی ئیداری بۆی هەیە پاش راوێژکردن
باڵوە بە خۆپیشاندانەکە بکەن ئەگەر خۆپیشاندانەکە لە ئامانجی خۆی دەرچوو یان کاتی دیاریکراوی خۆی بەزاند 

 و دەزگاکانی پۆلیس بەگوێرەی یاسا کارپێکراوەکان رێکاری یاسایی دەرهەق بە سەرپێچیکاران دەگرنە بەر. 

ی هێزە ئەمنییەکانە کە ئارامی و سەقامگیری و گیانی بەپێى یاسای خۆپیشاندانی هەرێمی کوردستان ئەرک
هاوواڵتیان و خۆپیشاندەران بپارێزن لە کاتی بەڕێوەچوونی خۆپیشاندان و رێگا گرتن لە هەر پشێوی و 
گێرەشێوێنییەک کە ببێتە هەڕەشەی لەسەر گیان و سەروماڵی هاوواڵتیان و دامودەزگاکانی حکومەتی و موڵکی 

لە کاتی روودانی پشێویدا   (الضبط القضائی)دایە کە هێزەکانی ئاسایش وەک ئەندامانی گشتی. ئەمە لە کاتێک
مافی راگرتنی  هاوواڵتیانی بەشدار بووی خۆپیشاندانیان هەیە تا ئەو کاتەی دۆسییەکەیان رەوانەی دادوەر 

 دەکرێت.

گەیاندن و هەڵسوکەوت کردن حکومەتى هەرێمى کوردستان پەیڕەوى لە بنەماکانى دیموکراسى دەکات لە بوارى ڕا
لەگەڵ میدیاکاران و بۆ دەرکردنى گۆڤار و ڕۆژنامە لە هەرێمى کوردستان پێویست بە وەرگرتنى مۆڵەت ناکات و 

ژمارەى ڕۆژنامەنووسان لە هەرێمى کوردستان  تەنها پێویستە لە سەندیکاى ڕۆژنامە نووسان تۆمار بکرێت.
ڕۆژنامەنووسانە پرۆفیشناڵ نین و شارەزایى تەواویان لە بوارى  ڕۆژنامەنووسە، ژمارەیەکی زۆر لەم (8111)

ئەگەر خاوەنى ئیمتیاز  (0111)ى رۆژنامەنووسانى ساڵى (11)ڕاگەیاندندا نییە، چونکە بەپێى یاساى ژمارە 
 نەخوێندەواریش بێت بە ڕۆژنامەنووس هەژمار دەکرێت.

دا م یاسایەرێمی كوردستان لەی بۆ هاوواڵتیانی هەەو ئازادیییاسای خۆپیشاندان و ئە رگرتن لەسوود وه بە
ن چین و الیەلە نجام دراوهولێر ئەشاری هە خۆپیشاندانی جیاجیا لە سااڵنی رابردوو بە دەیان نیا لەتە دیاریكراوه
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كان توندو تیژی دانەخۆپیشان كێك لەهیچ یە و لە وای خۆیان كردووهداوای مافی ره ڵگا كەجیاجیاكانی كۆمە توێژه
 .نجامداوهكانیان ئەركی پاراستنی خۆپیشاندانەت ئەكانی حكومەندیدارهیوهزگا پەو ده وهوتۆتەكەلێنە

وا رێكاری ران، ئەكارهێنا دژی خۆپیشاندهرپێچییان كرد و هێزیان بەزگاكانی پۆلیس سەر دهگەتێكدا ئەر حاڵەهە لە 
بوو رهقە بە ندهت پابەحكومە وهكی دیكەالیە كان، لەپێی یاسا كارپێكراوهر بەبە رێتەگییاسایی دژیان ده

ركی راسپێرداوی خۆیان سنووری ئە زگاكانی پۆلیس لەی دهوهنجامی كاردانەئە لە وتووان كەی زیان لێكەوهكردنە
 .رچووبێتده وهتەای تایبەدادگ لە بێت كەپێی بڕیارێك دهش بەمەئە روویانداوه

بۆ پارێزگاریکردن لە بنەماکانى مرۆڤایەتى و پاراستنى ئاسایشى نەتەوەییمان پێویستە هەموو چین و توێژەکانى 
کۆمەڵگا هەماهەنگ بن لە دروستکردنى بەرەیەک لە دژى تیرۆر و تیرۆریستان و پشت ببەستن بە بەرنامەیەکى 

ەکانى هەرێمى کوردستان بۆ پارێزگارى کردن لە ئاسایشى نەتەوەیی و پاراستنى ئەمنى تۆکمە لە الیەن هێزە ئەمنی
هاواڵتیان لە تیرۆر و تیرۆریستان بۆیە پێویستە لەسەر ڕۆژنامەنووسان هاریکارى دەزگا ئەمنیەکان بکەن و 

ن پارێزگارى لە باڵوکردنەوەى زانیاریە ئەمنیەکان بکەن، بەاڵم بە هۆى نەبوونى شارەزایى لە الیە
 ڕۆژنامەنووسانەوە و تەشهیرکردن و سوکایەتى کردن بە هاوواڵتیان سااڵنە ڕوبەڕووى زۆرترین سکااڵدەبنەوە.

نووس یان میدیاكاران کرابێت ر رۆژنامەرامبەك بەشێلكارییەهەر پێ :(الیەنی پەیوەندیدار) ئەنجومەنی دادوەری
دادگا ئیجرائاتی  وهنووس سكااڵی تۆماركردبێت دژی کەسێک یان الیەنێکی دیاریکراو، ئەیدیاكار یان رۆژنامەو م

كان یسەكە كیش لەكات و هیچ جیاوازییەده كەیسەڵ كەگەلە ڵەپێی یاساكان مامەكات و بەپێویستی خۆی ده
 گرێتەسكااڵی تۆمار كردبێت، ئیتر دادگا رێكاری پێویستی خۆی ده ندرمەرهنی زهالیە یەوهنها گرنگ ئەناكات، تە

 ر.بە

پێی یاسا ربڕین بەدی رۆژنامەگەری و ڕادهئازاهەرێمی کوردستان  لە:یاسای رۆژنامەگەری لە هەرێمی کوردستان
رێمی كوردستان و پێشێلكردن هە ری لەگەكانی ڕۆژنامەڕێنماییە دژ بە ەتێك كر حاڵەكاتی بوونی هە رێکخراوه و لە

ی 0969ی ساڵی (000) یاسای سزادانی عێڕاقی ژماره وا كار بەشهیر و ناوزڕاندن ئەی تەخانە بێت یان بچێتە
نگەیاندن بە موڵکی كرێت، بۆیە پێویستە میدیاکارانیش نەبنە هۆی تێکدانی رەوشی ئارامی و زیامواركراو دههە

گشتی و تایبەت،  بەاڵم سەرەڕای ئەوەش هەرکاتێک رۆژنامەنووس یان دەزگایەکی میدیایی یاسا پێشێل بکات 
ئەوا راستەوخۆ لەالیەن دەزگا ئەمنییەکانەوە ئیجرائاتیان بەرامبەر ناگیرێتە بەر، چونکە بەپێی یاسای 

کاری رۆژنامەوانی ناکرێت هیچ رۆژنامەنووسێک دەستگیر  تایبەت بە (0117)ڵی ی سا(35) نووسی ژمارهڕۆژنامە
 بکرێت بەبێ بڕیاری دادگا و رەزامەندی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستان.

انی ستان خۆپیشانددچەند شارێکی کور ئاداردا لە كۆتایی مانگیلە  :8102خۆپیشاندانەکانی مانگی ئاداری 
بۆ داواکردنی مافەکانیان و نەمانی سیستەمی پاشەکەوتی مووچە. هێزە ئەمنییەکانیش  ئەنجامدرامامۆستایانی  

بە ئەرکی خۆیان هەستان بۆ پاراستنی گیان و سەروماڵی هاوواڵتیان و رێگەگرتن لە روودانی نەخوزراو و پشێوی 
 .و ئاژاوە لە کاتی ئەنجامدانی خۆپیشاندانەکان



29 
 

سکااڵی دژی الیەنە ئەمنییەکان بەرز نەکردۆتەوە کە تێیدا  راگەیاندنهیچ دەزگایەکی ەو خۆپیشاندانانە سەبارەت ب
سکااڵیەکی هەبێت دژی الیەنە راگەیاندن بە ئەنجامدانی توندوتیژی تۆمەتباریان بکات و هەر کاتێک دەزگایەکی  

دەگرنە بەر دژی  ئەو کەسانە کە پێشێلکاریان  ئەمنییەکان ئەوا دەزگا پەیوەندیدارەکان رێوشوێنی یاسایی پێویست
ویستیان خۆپیشاندانەکان بە  راگەیاندنچەند دەزگایەکی  ئەوەی تێبینی کرا لەم خۆپیشاندانانەی  ئەنجامداوە، 

نجامدانی كاری ران بۆ ئەئاقارێکی تردا ببەن دوور لە مەبەستی سەرەکی خۆپیشاندان و هاندانی خۆپیشانده
  توندوتیژی.

فتار رێمی كوردستان رهكانی هەی یاسا كار پێكراوهوانەپێچە بە لەالیەن خۆیانەوە زگا میدیاكانیشده یستەپێو
 وای هاوواڵتیان بێت بەكان بێت و داواكاری رهیاندنی راستییەكان بۆ گەیان بۆ رووداوهكەن و رووماڵ كردنەكەنە

 .ی ئاژاوهوههۆی نانە بێت و ببێتەرێنیی هەنە رییك كاریگەرێمی كوردستان نەتی هەحكومە

خۆپیشاندانانەی کە بە ناوی داواکانی مامۆستایان ئەنجامدرا چەند لەو  خۆپیشاندانەکانی سنووری هەولێر:
مامۆستایان وەربگرن و لەالیەنێکی سیاسی هەوڵیانداوە سوود لە داوا رەواکانی خەڵک بەتایبەتی چینی 

خۆپیشاندانی مامۆستایان بە الڕێدا ببەن بۆ مەبەستی سیاسی خۆیان، هەرچەندە کەسانێکی گێرەشێوێن خۆیان 
خزاندبووە نێو خۆپیشاندەران بۆ ئیستفزاز کردنی الیەنە ئەمنییەکان بە جنێودان و قسەی ناشیرین، تەنانەت 

سیاسی لە نێو خۆپیشاندەران ئامادەبوون و بە و شەی نەشیاو و ژمارەیەک پەرلەمانتاری سەر بە چەند الیەنی 
هوتاف کێشان و بەرزکردنەوەی دروشمی هاندان بۆ ئەنجامدانی توندوتیژی خۆیان وەک نوێنەری مامۆستایان 
ناساند یەکێک لەو خۆپیشاندەرانە کە ئەندامی پەرلەمانی عێراقە دەمانچەى لێ گیراوە، بۆیە لەالیەن هێزە 

انەوە گازی فرمێسک ڕێژ بەکارهێنراو بۆ باڵوکردنی خۆپیشاندەرانی ئاژاوەگیڕ بەکار هاتووە کە ئەمەش لە ئەمنییەک
چوارچێوەی رێوشوێنە یاساییەکانە و ڕێگای پێدراوە کە گازی فرمێسک رژێن لەکاتی درووست بوونی ئاژاوە بەکار 

 بهینرێت. 

تارانە و ئاگاداریان کردبوونەوە کە پێویستە لە جگە لە پۆلیس خودی خۆپیشاندەران رازی نەبوون بەم رەف
پەرلەمان بەرگری لە خەڵک بکەن بەتایبەتی بە دەرکردنی یاساکان، نەک لێرە هەوڵ بدەن نارەزایی خەڵک بۆ 
مەرامی سیاسی بقۆزنەوە. سەرەڕای ئەمەش دەزگا ئەمنییەکان بە شێوەیەکی ئاسایی مامەڵەیان لەگەڵ کردوون 

 ەکە لە مەبەستی سەرەکی خۆی دوورنەکەوێتەوە. بۆ ئەوەی خۆپیشاندان

ژمارەیەک لە خۆپێشاندەران لەالیەن دەزگا ئەمنییەکانەوە دەستگیرکراون و دراونەتە دادگا بە تۆمەتی ئەوەی کە 
کاری تێکدەرانەیان ئەنجامداوە و خوودی خۆپیشاندانەکەش مۆڵەتی یاسایی نەبووە، تەنانەت بەشێک لە 

کردۆتە سەر کارمەندێکی پۆلیس و بە چەقو برینداری کردووە و ئێستا ئەم کارمەندە  خۆپیشاندەران هێرشیان
سکااڵی یاسایی لەسەر ئەو کەسە تۆمار کردووە، چونکە ئەو کەسەی کە هانیداوە بۆ لێدانی ئەو کارمەندەی پۆلیس 

ەوانیش ناسراون،  سەر بە الیەنێکی سیاسی بووە و ئەوەی لێشیداوە سەر بە الیەنێکی سیاسی دیکە بووە و ئ
و  (دار الستیک/دامل بۆکس/چەقۆ)یان لە البووە وەکو (مبرز جرمى )هەروەها بە بەڵگە خۆپیشاندەران جۆرەها 
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ی خۆپیشاندان  (10)چەندین کارمەندی پۆلیسی چاالکیە مەدەنییەکان زامداربوونە، بۆیە بەپێی ماددەى 
اوە دواتر ئازاد کران و بەڵێنیان لێ وەرگیرا کە لە کاتی دۆسیەیان لە دادگا کراوەتەوە و لێکۆڵینەوە لەگەڵ کر

خۆپیشاندان ئاژاوە دروست نەکەن و بەڵێننامەیان لێ وەرنەگیراوە کە بەشدارى خۆپیشاندان نەکەن، لەالیەکی 
دیکەوە هیچ سکااڵیەک لەسەر هێزە ئەمنییەکان تۆمار نەکراوە لەالیەن هیچ کەسێکەوە. و هێزە ئەمنییەکان و 

پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێم ئامادەن بۆ لێکۆڵینەوە لە هەر پێشێلکارییەک کە بەرامبەر بە  الیەنە
 خۆپیشاندەران ئەنجامدرابێت.

لەناو خۆپیشاندەران وێنەیان  یان پێبێتهیچ کەناڵێکی تەلەفزیۆنی دیاریکراو لۆگۆی هەندێک کەس بێ ئەوەى
ێکۆڵینەوە زانراوە ڕۆژنامەنووسن هەر ئەوکات ئازاد کراون و گرتووە لەالیەن پۆلیسەوە دەستگیر کراون دوای ل

بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک لەالیەن پۆلیسەوە  کە پەیامنێری کەناڵی پەیامیکەلوپەلەکانیان پێدراوەتەوە وەک 
 خۆپیشاندەرانی دەدا بۆ توندوتیژی و شێواندنی رەوشی خۆپیشاندانەکە بەاڵم دواتر ئازاد راگیراوە، چونکە هانی

0و ئەوانەى وێنەیان گرتووە هیچیان لۆگۆی کەناڵەکانیان دیار نەبووە لە کاتێکدا بەپێی یاسا دەبێت خۆیان  کرا
ئاشکرا بکەن کە ڕۆژنامەنووسن بۆیە نەتوانرا جیا بکرێنەوە ئایا ئەوانە ڕؤژنامەنووسن یان خۆپیشاندەرن0 بە 

ی رووبەڕووی دەزگا ئەمنییەکان بوونەتەوە و شێوەیەکی گشتی  ئەو کەسانەی لەکاتی ئەنجامدانی توندوتیژ
بوونەتە هۆی تێکدانی موڵکی گشتی دەستگیر کرابوون بە پێی یاسا هەر ئەو کات دوای تەواوبوونی 

 خۆپیشاندانەکان ئازادکران.

 :دامودەزگا ئەمنییەکان و بە دامەزراوە کردنیان

تیدەکاتەوە ەهەندێک جار ئاسایش رلە راپۆرتی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ئاماژە بەوە کراوە کە 
بەندکراوێکی البێت کە پێی دەگوترێت لەبەر ئەوەی رێگا نەدەن رێکخراوەکان چاویان پێی بکەوێت هەر بۆ نموونە 
دوو کەس لەسەر ماددەی هۆشبەر دەستگیرکراون و بەڵگەی تەواویان لەسەر دەستگیرکرانی ئەم دوو کەسە 

دەزگای داواکاری کەسە الی ئەوان بەندکرابن. دوویان لەوە کردووە کە ئەم ئاسایش نکۆل هەبووە بەاڵم هێزەکانی
گشتی لەمبارەوە رایگەیاند ئەم تۆمەتە دوورە لە راستییەوە و ئێمە نوێنەرى دەزگاى داواکارى گشتیمان لە دادگاى 

  لێکۆڵینەوەى ئاسایش و دەزگا ئەمنیەکان هەیە تا ئێستا هیچ حالەتێکى وەها تۆمار نەکراوە.

سەبارەت بەوەی دەگوترێت هێزەکانی ئاسایش و پێشمەرگە  :(الیەنی پەیوەندیدار)دەزگای داواکاری گشتی 
ئەشکەنجەی خەڵک دەکەن، مامەڵەی نامرۆڤانەیان لەگەڵ ئەنجام دەدەن و سوکایەتیان پێدەکەن و سزایان دەدەن. 

ەستگیر کردنیان بە هیچ شێوەیەک ئەم هێزانە ئەشکەنجەی خەڵک دەدەن بەتایبەتی عەرەبی سوننەلە کاتی د
راست نییە و بەڵکو بە باشترین شێوە مامەڵەى مرۆڤانەیان لەگەڵ دەکرێت، هیچ کەس و الیەنێک تاوەکو ئێستا 

 گلەو ڕەخنەى ئەمەى نەبووە چ الى ئیمە وەک دەزگاى داواکارى گشتى چ وەک دادگاکان.

ی ساڵی (1) پێی یاسای ژمارهرێمی كوردستان بەنی ئاسایشی هەنجومەەئ :جومەنی ئاسایشی هەرێمئەنیاسای 
ر سەمانی كوردستان گفتوگۆی لەرلەپە ی(١١) دانیشتنی ژماره لە 0/5/0100 لە م یاسایە، ئەزراوهدامە 0100
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كگرتووی ئاسایش تێكی یەپالن بۆ سیاسە كرێت، كەده و یاسایەو ئێستاش كار بە كراوهسند و دواتر پە كراوه
و ستیش لەبەكات، مەكان دروست دهندیدارهیوهزگا پەنێوان تێكڕای ده نگی لەماهەخات و هەڕێژێت و ڕێكیدهداده

پێكدێت  ، كەنەنجومەكانی ئەتەتایبە ی پێكهاتەهورێم و ڕونكردنەماكانی ئاسایشی هەدانان و داڕشتنی بنە یاسایە
ربازی و ئاژانسی پاراستن و زانیاری. بۆیە واڵگری سەتی گشتی هەرایەبەڕێوهرێم، بەزگای ئاسایشی هە: دهلە
 رێمی كوردستان بە هیچ شێوەیەک حزبی نییە.نی ئاسایشی هەنجومەئە

ڕوو  و باش بۆ ڕوو بە ی تۆكمەرنامەر دانانی پالن و بەسەلە هەبووەری كاریگە نەنجومەم ئەپێكهێنانی ئە
ئێستادا بۆ  لە زگایەم دهبوونی ئەتی هەرورهرێمی كوردستان بكات، زههە ڕوو لە ك كەترسیەر مەی هەوهبوونە

رێمی كوردستان ژێر ئااڵی هە ایش لەنێكی ئاسنجومەئە یەهە وه،  بۆیە پێویستمان بەرێمی كوردستان زەرورەهە
ركردنی ئارامی و راركردن و مسۆگەرقەسپاندن و بەر زیاتر چەسەبێت لەری ئیجابی دهكاریگە بێت، چونكەهە

 كات. مافی مرۆڤ ده رگری لەگونجێت بەماكانی دیموكراتی دهڵ بنەگەجۆرێك لە رێمی كوردستان، بەهە ئاسایش لە

دا  0100 و 0111ساڵى  مانى كوردستان لەەرلبڕیارى پە رێمى كوردستان بەكانى هەسایش پارێزهئا هێزه
 پێكهاتە شێكن لەرعی بەكى شەیەشێوه بە زگایانەم دهئە وهر ئەبە، لەپێى یاسا ڕێكخراوه كانیان بەكاروباره

 لە یەكەرێمەرێمى كوردستان و هاوواڵتیانى هەەرێمى كوردستان، كاریان بۆ پاراستنى هكانى هەرمیەفە
 زگایەم دهش ئەوهكرده م بەرمین، و هەكى حكومى و فەزگایەده كە لمێنراوهیاسا سە م بەهە كان. بۆیەشەڕههە
 و دۆخەئە ندهرچەتى هاوواڵتیانى كوردستاندان. هەخزمە كان لەئاسایش پارێزه هێزه تى كەلماندویەسە
ر سەلە بووهى هەوهنگدانەرێمى كوردستاندا، ڕهر هەسەى ڕابردودا بەدهكانى سەتەوهسااڵنى نە لە ى كەخوازراوهنە

ى یاسایی و چوارچێوهلە اڵم ئێمەكان، بەواڵگریەمنى و هەئە زراوهش دامەوانەكان، لەزراوهدامە زۆرێك لە
 كخستنیان.و یە وهكگرتنەبۆ یە ڵگرتووهنگاوى گرنگیان هەهە ییدازراوهدامە

 :كانی دامەزراندنی ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێم بریتین لەئامانجە

 رێم.هە ركردنی ئاسایش و ئارامی لەمسۆگە 
 رێم.ستووریی و یاسایی هەكانی دهنسیپەما و پرپاراستنی بنە 
 رێم.ر ئاسایشی هەك بۆ سەیەشەرهر هەنگاندنی هەڵسەی زانیار و هەوهو شیكردنە وهكۆكردنە 
 تی فیدڕاڵ.رێم و حكومەهە ند لەتمەزگاكانی تایبەنێوان ده ڵوگۆڕكردنی زانیاری لەئا 
  زگاكانی ئاسایشی فیدڕاڵ نێوان ده كانیان لەست كردنی كێشەڕاده تبار و تاوانباران وئاڵوگۆڕكردنی تۆمە

 كرێت. و دیاریدهیڕهپە بە ی میكانزمێك كەگوێره رێم، بەهە كانیان لەوهاوشیوه
 ندیدار.یوهنی پەڵ الیەگەنگی لەماهەهە رێم بەپاراستنی ئاسایشی ئابووری هە 
  كان و تاوانی بۆ داڕێژراوه رنامەبە كان و تاوانەترسیدارهمە كانی تاوانەرهبوا رێم لەپاراستنی ئاسایشی هە

و ی ئەگوێره ی سامان، بەوهڵی كارگێڕی و دارایی و شۆردنەندهزویركردنی دراو و گەر و تەی هۆشبەمادده
 كرێت.رێم كاریان پێ دههە ی لەیاسایانە
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 ێم.رهە می زانیاری لەپاراستنی سیستە 
  كرێت.رێم كاریان پێدههە ی لەو یاسایانەی ئەگوێره ی تیرۆر بەوهنگار بوونەرهبە 
 كرێت.رێم كاریان پێدههە ی لەو یاسایانەی ئەگوێره ی كاری سیخوڕی بەوهنگاربوونەرهبە 
 ندی كردن.یوهپاراستنی ئاسایشی پە 
 رێم.هە كان لەنورییەس روازهو ده خانەپاراستنی ئاسایشی فڕۆكە 
 كاتی پێویسترمی لەتی فەسیەندیدار بۆ پاراستنی ئاسایشی كەیوهنی پەڵ الیەگەنگی كردن لەماهەهە. 
 ران و ئاوارهنابەدوا داچوونی كاروباری پە ندیدار بۆ بەیوهنی پەڵ الیەگەنگی كردن لەماهەهە 

 رێم.كانى هەجێبوهنیشتە
  ندیدار.یوهنی پەڵ الیەگەنگی لەماهەهە رێم بەهە ندروستی لەاسایشی خۆراك و تەپاراستنی ئ 
  كان.زگا ژیارییەو ده پاراستنی ئاسایشی وزه 
 ی تی و نێردهوڵەندیدار بۆ پاراستنی ئاسایشی ڕێكخراوی نێودهیوهنی پەڵ الیەگەنگی كردن لەماهەهە

 رێم.هە ەكان لدیپلۆماتی و كونسوڵخانە
 یدانی و واڵگری و مەی زانیاریی هەوهو كۆكردنە رگەكانی پێشمەگا و پێكهاتەركردنی ئاسایشی بارهمسۆگە

 نگاندنیان.ڵسەستراتیژی و هە
 

دا و ڕهو شەلە بووهرچاوی هەرێمی كوردستان رۆڵێكی دیار و بەنگی داعش ئاژانسی پاراستنی هەدوای جە لە
ی ئاژانسی پاراستنی واڵنەم هەڕی دژی داعش، ئەشە یمان لەڵ والتانی هاوپەگەلە نگیدایەماهەهە لە وامردهبە

ست ده ی كوردستانی لەندین ناوچەو ئازادكردنی چە رگەكان پێشمەوتنەركەسە بوو لەكیی هەرهرێم رۆڵێكی سەهە
 ست داعش دا بوون.ده لە ی كەو ناوچانەر و ماڵی هاوواڵتیانی ئەداعش و پاراستنی سە

لە الیەکی دیکەوە هێزەکانی ئاژانسی پاراستنی هەرێم و دژە تیرۆر لە شەڕی دژی داعش رۆڵێکی سەرەکییان هەیە 
و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و ئەمریکا هەماهەنگییەکی تەواویان لەگەڵیاندا هەیە و چەندین پرۆسەی هاوبەشیان 

ەدوونانی داعش و رزگارکردنی هاوواڵتیانی بێتاوان و ئێزیدییە رفێندراوەکان و پرۆسەی ئەنجامداوە لە راو
ئازادکردنەوەی ناوچەکانی ژێردەستی داعش، ئەمەش بەڵگەی ئەوەیە کە هێزێکی رێکخراوە و مبیلیشیا نییە، 

 انان هەماهەنگییان لەگەڵ ناکەن.چونکە ئەگەر رێکخراو نەبن هاوپەیم

 كان دەگیرێنە بەر:بازگە ئەو رێوشوێنانەی لە

تێکدانی ئەمن و ئاسایشی هەرێمی کوردستان و ئەنجامدانی کردەوە تیرۆریستییەکان یەکێکە لە ئامانجە 
ی حکومەتی سەرەکییەکانی تیرۆریستانی داعش و لەو پێناوەدا هەموو هەوڵێک دەدەن، الیەنە پەیوەندیدارەکان

ت لە بەایشی هەرێم چەند رێوشوێنێکی تایهەرێم بۆ رێگەگرتن لە کردەوەی تیرۆریستی و سەقامگیری و ئاس
بازگەکان دەگرنە بەر کە مەبەستی سەرەکی لێیان پاراستنی ژیانی هاوواڵتیان و ئاسایشی کوردستانە، لەم بارەیەوە 

 وێنانە کردووە.الیەنە پەیوەندیدارەکان بەو شێوەیە باسیان لەو رێوش
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و  كرێن كارێكی ئاساییەو دهیڕهكاندا پەبازگە لە ی كەو رێوشوێنانەەئ :(الیەنی پەیوەندیدار)رگەتی پێشمەزارهوه
موو جیهان هە ڵكو لەرێمی كوردستان بەهە نیا لەك تەو نە یەهە وهرێمەقامگیریی هەئاسایشی و سە ندی بەیوهپە

ی و زانیاریانەڵ ئەگەران لەنابەو پە ی ئاوارهناسنامە ت پیادە دەکرێت بۆ وردبینی و دڵنیا بوون لەرێوشوێنی تایبە
نیا بۆ پاراستنی ش تەم رێوشوێنانەكان، ئەمنییەزگا ئەی لیستی ناوی تیرۆریستان الی دام و دهربارهده یەهە
ر ڵكو هە، بەوهران ناگرێتەنابەو پە نیا ئاوارهو تە وهكانیشەئاواره بە رێمی كوردستانەدانیشتوانی هە تیالمەسە
ئاسان  ی ئاوارهزۆره م ژمارهكۆنتڕۆڵكردنی ئە كرێت، چونكەی لێدهڕ بێت داوای ناسنامەكان تێپەبازگە سێك بەكە

بۆ  ئاسانكاری زۆری كردووه رگەتی پیشمەزارهش وهمەڕای ئەرهبەاڵم سە تە،رێوشوێنی تایبە و پێویستە نییە
 كان.مرۆییە تگوزارییەیاندنی خزمەستی گەبەمە

سەبارەت بە ئازادی هاتوچۆی ئاوارە و پەنابەران، ئەوان ئازادان لە هاتوچۆ کردن، بەاڵم بۆ پاراستنی سەقامگیری و 
نە دەگیرێتە بەر، چونکە دەزگا ئەمنییەکانی حکومەتی هەرێم دڵنیا نین لە ئاسایشی کەمپەکان ئەو رێوشوێنا

ناسنامەیان و تا ئێستا ژمارەیەکی زۆر لە تیرۆریستانی داعش لە نێو ئەو خانەوادە ئاوارانەی کە روویان کردۆتە 
گیرکراون، جگە لە ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی پێشمەرگە دزەیان کردووە و دواتر لەالیەن دەزگا ئەمنییەکانەوە دەست

بازگەکان چەند جارێک لە کاتی پشکنینی ئەو کەسانە لە ساترەکان و خاڵەکانی پشکنین چەکی جۆراوجۆریان پێ 
بووە و ویستوویانە بیهێننە ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی پێشمەرگە بۆیە ئەو رێوشوێنانە ئاسایین تەنانەت پێشتر 

شوێنەکانی هاتوچۆکردن بۆ ناو کەمپەکان پێویستە توندتر بکرێت چەند رێکخراوێک ئاماژەیان بەوە کردبوو کە رێو
 بۆ پاراستنی ئاسایش و ژیانی ئاوارە و پەنابەرانی نیشتەجێی کەمپەکان.

دژی  وهرز بكاتەكان سكااڵ بەئاواره سێك لەر كەهە كە وهنەكەدووپات ده رگەتی پێشمەزارهوه ر بەزگاكانی سەده
مافی پێشێل   و رووهبێت كە لەری هەلمێنەی سەڵگەو بە رگەتی پێشمەزارهوه ر بەندانی سەكارمەو  رگەپێشمە
ن و هاریكاری كەده فتارانەم رهرانی ئەنجامدهڵ ئەگەلە وهلێكۆڵینە وهتەزارهی یاسایی وهرمانگەرێگای فە لە  كراوه

 ن.بكە مافی خۆیانەداوای  ن كەكەده سانەو كەئە

بێ كرێن بەده كان پیادهبازگە لە ی كەو رێوشوێنانەئە :(الیەنی پەیوەندیدار)تی ئاسایشی گشتی رایەبەڕێوهەب
قامگیری لێی پاراستنی ئاسایش و سەستیان بەڕ بێت و مەسێك پێیدا تێپەر كەهە درێن واتەنجام دهجیاوازی ئە

تی حاڵە لە ی كەو شوێنانەتی لەتایبەكرێ بەده موو شوێنێك پیادههە لە مەو ئە یەهە وهرێمی كوردستانەهە
، رێمی كوردستانن بۆ نێو هەبكە ن دزهدهوڵ دهكان هەتیرۆریستییە رێكخراوه ر بەسانی سەڕدان  و زۆر جار كەشە

و دوای لێکۆڵینەوە لەگەڵیان  وهداعشە ندییان بەیوهتی پەتۆمە ستگیركراون بەس دهو تا ئێستا چەندین كە
 بۆ نموونە ر گیراوێكی دیكەك هەوه یەوانی دەستگیریش کراون گشت مافێكیان هەژمارەیەکیان ئازاد کراون، ئە

 یانبینن.ن دهس و كاریشیار بگرن و كەپارێزه یەبۆیان هە
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 لە گرتووخانەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان:  گیراوانی داعشبارودۆخی را

لە سەرەتادا رێوشوێن و پرۆسەی دەستگیر کردن لەو زانیاریانەوە دەست پێدەکات کە لە رێگای هەواڵدەری 
چۆنیەتی دەستکەوتنی زانیاری دەربارەی تیرۆریست نهێنییەوە بە دەست هێزە ئەمنییەکانەوە دەگات سەبارەت بە 

دەبەستن دوای ئەوەی لە  (مخبر سری)و گومانلێکراوان ناوبرا دەزگا ئەمنییەکان پشت بە زانیاری هەواڵدەری نهێنی 
زانیارییەکان دڵنیا دەبنەوە و هیچ کەسێک بە پشت بەستن بە زانیاری نادرووست دەستگیر ناکرێ بۆ ئەم 

گەزنامە و مەرجێک بۆ هەواڵدەری نهێنی دانراوە لەوانەش پێویستە فۆرمی خۆراک و رەمەبەستەش چەند 
ی کەرکوک بێت، هەروەها پێویستە بە قورئان سوێند بخوات لەسەر راستی زانیارییەکان. ناسنامەی باری شارستان

درووست و سوێند  چونکە پێویستی بە بوونی بەڵگەنامەی ،هەواڵدەری نهێنی کارێکی زۆر زەحمەت و مەترسیدارە
 .خواردن و ئامادەبوون هەیە

دوای ئەوەی الیەنە ئەمنییەکان زانیاری تەواو لەسەر گومانلێکراوان دەدەن بە دادوەر، دادوەر رەزامەندی دەدات بە 
بە هێزەکانی ئاسایش و  رێگابەم پێیەش بۆ دەردەچێت  یانفەرمانی دەستگیر کردن ،دەستگیرکردنی گومانلێکراوان

و ئەنجامدانی لێکۆڵینەوە لەگەڵیان، لەم  ە گرتن و پشکنین و بەدواداچوونی گومانلێکراواندرێت بپۆلیس دە
 ی سەرەتایی. لێکۆڵینەوە بە مەبەستی لەالیەن هێزە ئەمنییەکانەوە دەمێننەوە کاتژمێر (24)ی قۆناغەدا بۆ ماوە

ەنێردرێن بۆ دادگاکانی لێکۆڵینەوە کە پەراوی تایبەتیان بۆ دەکرێتەوە و د وای دەستگیرکردنی گومانلێکراواند
دەبن، بەاڵم هەموو مافێکی یاساییان پارێزراو لەژێر لێکۆڵینەوەدا کە  کاتژمێر (72)بۆ ماوەی بەشێوەیەکی گشتی 

 یتەدا سەلمێنرا کە لە کاری تیرۆریسی تایبەت بە بەرگری، ئەگەر لەو ماوەیپارێزەر دەبێت وەک دابینکردنی
نە ئەوا بە بڕیاری دادوەر لێکۆڵینەوە ئازاد دەکرێت، بەاڵم بە پێچەوانەوە رێوشوێنی یاسایی تێوەنەگالوە و بێتاوا

 .بەرامبەر دەگیرێتە بەر وەک ئەوەی ناردنی پەراوی لێکۆڵینەوەکان بۆ دادگای تاوان

تاوان و بۆ ئەنجام دەدرێت بەپێی یاسا پەیڕەوکراوەکانی  (التکییف القانونی)ئینجا لەوێدا گونجاندنی یاسایی 
ستگیر ناكرێت و دوای رمانی داداگا دهبێ فەسێك بەكەهیچ دیاریکردنی کاتی دادگایی کردن. بە شێوەیەکی گشتی، 

ر ئیسپات سەی لەكەتەی تۆمەو كاتەرگری كردن لێی و تا ئەر بگرێت بۆ بەپارێزه یەستگیر كردنیشی مافی هەده
جێكردنی بڕیار زگای جێبەرێمی كوردستان دهتی هەتی ناوخۆی حكومەرهزاوه تاوانبار دانانرێت. بێت بەده

  .ستگیر ناكرێتچووبێت دهرنەدادگا بۆ ده ستگیر كردنی لەرمانی دهسێك فەر كەو هە كانی داگاكانەرمانەوفە

ستگیر رمانی دهەرچوونی فموار كراو پاش دهی هە 0969ی ساڵی (000) پێی یاسای سزادانی عێراقی ژمارهبە
پێی ر بەبە گیرێتەر دهرامبەكانی بەیاساییە موو رێكارهكرێت و هەستگیر دهتبار ده، تۆمەن دادگاوهالیەكردن لە

موار كراو، ی هە0970ی ساڵی (03) ژماره (اصول المحاكمات الجزائیە)ماكانی دادگایی كردنی سزایی یاسای بنە
ستگیر كردنی رمانی دهر دادگا فەگەئە سی نییەاڵتی گرتن و ئازاد كردنی كەسەی ناوخۆ دهتزارهش وهم پێیەبە
 داتنە
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کار و کاروباری  وەزارەتی كانیتایبەتە زگای دامودهوانەدچێت رهرهبۆ ده دادگاوه ی راگیراو حوكمی لەوهدوای ئە
 .كانكارپێكراوه وێنەپێی رێوشی بەپاندنی سزاكەكرێ بۆ سەده کۆمەاڵیەتی

تیرۆریستییەوە دەستگیرکراون لە دادگاکانی  پرۆسەی دادگایی کردنی ئەو کەسانەی بە تۆمەتی تێوەگالن لە کاری
لێکۆڵینەوە و تاوان لە هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەچێت و دواتر بەپێی یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر ژمارە 

ی پەرلەمانی کوردستان و یاسای سزادانی 0113ی ساڵی (21)ی ژمارە ، هەروەها بەپێی یاسا2006ی ساڵی (3)
و ئەوەی تاوانباربێت سزادەدرێت و ئەوانی  ی هەموار کراو تاوانبار دەکرێن0969ی ساڵی (111)عێراقی ژمارە 

 . "دیکەیان ئازاد دەکرێن

پەرلەمانی  ی  0/7/0108 رۆژی لە كۆبوونەوەی :درێژكردنەوەی كاركردن بە یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر
پڕۆژەیاسای درێژكردنەوەی كاركردن بە یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر بە زۆرینەی دەنگ »كوردستاندا 

كجاری درێژكرایەوە. لە كۆبوونەوەكەدا بە زۆرینەی دەنگ، یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر بە یە ،«پەسەندكرا
 رۆژی پێشتر بەپێی یاساكە پێویست بوو هەر دوو ساڵ جارێك یاساكە هەموار بكرێتەوە، بەاڵم لە كۆبوونەوەی»
 «. پەرلەماندا دەنگی لەسەردرا كە یاساكە بە یەكجاریی جێگیر ببێت  0/7/0108

کەس بە تۆمەتی بوونی  2652رکوک لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا لە شارەکانی هەولێر، سلێمانی، دهۆک و کە
کەسیان تۆمەتەکەیان بەسەردا ساغ بووەوە و سزای سێ  1110پەیوەندی بە چەکدارانی داعش دەستگیرکراون،  

 672کەسیان ئازادکران و  870ساڵ زیندانی تا زیندانی تاهەتاییان بەسەردا سەپێندراوە، بەهۆی بێتاوانیان 
 ."ەدانکەسیشیان تا ئێستا لەژێر لێکۆڵینەو

ر، تایبەتمەندى شوێنى رووداو بەپێى یاسا کارپێکراوەکانى عێراق و هەرێمى کوردستان بە تایبەتى لە تاوانى تیرۆ
پێڕەو ناکرێت لەبەر ئەوەى تیرۆر جیاوازى ناکات لە سنوورى نێوان پارێزگا بۆ پارێزگایەکى  (ختصاص المکانىاال)

رکى سەرەکى دەزگاکانى بەرەنگاربوونەوەى تیرۆر گشتگیرە لە شوێنێکى دیکە. هەروەها ئە شوێن بۆ دیکە یاخود
و هەموو گومانلێکراوانی تیرۆر بەیەک جۆر مامەڵەیان لەگەڵدەکرێت بەبێ  مامەڵەکردن لەگەڵ تاوانى تیرۆر

 ."جیاوازی

پێکهێنانی لیژنەى بااڵی هەماهەنگی بۆ جێبەجێکردنی ستراتیژیەتی دژایەتی گەندەڵی لە هەرێمی 
 :کوردستان

کە لە الیەن   2017/5/2دوای پەسەندکردنی ڕەشنوسی ستراتیژیەتی دژایەتی گەندەڵی لە هەرێمی کوردستان لە
دەستەى دەستپاکی بە بەشداری نوێنەرى دام و دەزگاکان و پاڵپشتی دەزگای وێستمینسترى بەریتانی بۆ 

)دیموکراسی  WFD) الیەن سەرۆکی دەستەى دەستپاکی ئامادە کرابوو 0پێشنیارى دروستکردنی لیژنەیەکی بااڵ لە
لیژنە بااڵکە  2017/12/17و سکرتێرى ئەنجومەنی وەزیران بەرزکرایەوە بۆ سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و لە 
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ەستەی نەزاهە چەندین رێکاری گرتۆتە بەر بۆ نەهێشتنی سەرپێچییەکان، هەروها چەندین بڕیار ددروست کرا .
 ون بۆ ئەم مەبەستە بۆ نموونە: لەالیەن دادگا تایبەتەکانەوە دەرکرا

 
 8102ئامارى بریارەکانی دادوەرى دەستگیرکردن و ئامادەکردن فەرمانگەى لێکۆڵینەوەکان بۆ ساڵی     

 بڕیارى دادوەرى کۆی گشتی بڕیاری جێ بەجێ کراو بڕیارى جێ بەجێ نەکراو
58 80 011 

 بڕیارى ئامادەبوون
08 09 51 

 بڕیارى دەستگیرکردن
86 000 910  

کۆی گشتی بڕیارە 
 دادوەریەکان

 
 خاڵێكیسەرۆكی هەرێمی كوردستان چەند  01/0/0106لە ڕێكەوتی  :(الیەنی پەیوەندیدار)سەرۆکایەتی هەرێم 

بە سەرپەرشتیی سەرۆكی هەرێمی  0106گرنگی بۆ ئەنجامدانی چاكسازی باڵوكردەوە، لە مانگی ئاداری ساڵی 
دامەزراوەكانی هەرێمی كوردستان ئەنجامدران و نەخشەڕێگای كاركردن  كوردستان زنجیرەیەك كۆبوونەوە لەگەڵ

دۆسیەی بۆ لێكۆڵینەوە داوەتە  (011)خرایەڕوو، لە دەستپێكی پڕۆسەكە، سەرۆكایەتیی هەرێمی كوردستان نزیكەی 
یەكان.بە دەستەی دەستپاكی و دۆسییەكان و بە پێی تایبەتمەندی دابەش كران بەسەر الیەنە پەیوەندیدارە دادوەری

دەرمان و )و  (زێدەڕۆیی لەسەر موڵكی گشتی)سێ لیژنەی تایبەت بە  (3)فەرمانی سەرۆكی هەرێمی كوردستان، 
پێكهێنران، ئەندامانی لیژنە لەسەر بنەمای  (وەزارەتی پێشمەرگە و سلكی سەربازی)، و (پێداویستی پزیشكی

 ران بەبێ ڕەچاوكردنی الیەنی سیاسی و حزبی.شارەزایی و دەستپاكی لە سەرجەم شارەكانی كوردستان دیاری ك
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ئاستی  لەسەر 2018لە ساڵی  (تاوان -کەتن)کۆی کەیسەکانی گەندەڵی لە دادگا تایبەتمەندەکانی 
 هەرێمی کوردستان

 سەرجەم گەڕاوەتەوە حسم لە دادگایە دادگای کەتن دادگای تاوان پارێزگا

 76 8 05 53 07 19 هەولێر

 51 8 0 11 09 35 سلێمانی 

 11 1 06 01 00 08 دهۆک

 071 01 33 007 68 010 سەرجەمیان

 


