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بةياننامةي طشيت رِيَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتيي
ريَكةوت و ذمارةي ثيَرست

MDE 14/4233/2021

هةريَمي كوردستاني عيَراق :ثيَويستة دةسةالَتداران كؤتايي بهيَنن بة دةمكوتكاريي ثةيوةست بة
خؤثيشاندانةكان
ثيَويستة دةسةالَتداران لة هةريَمي كوردستاني عيَراق كؤتايي بيَنن بة سةركوتكردني ئيَستايان لة دذي خؤثيشاندانةكان
لة ِريَطةي دةسطريكردني هةرةمةكيي و طيَضةلَثيَكردن ،وة ثيَويستة دةستبةجيَ ئةو دةستبةسةركراوانة ئازاد بكةن -تيايدا
ئةوانةي كة ثيَشرت حوكمدراون لة دادطايي نادادثةروةرانة -بةهؤي بةذداريكردنييان لة خؤثيشاندانةكان ياخود كرداري
ثرؤفيَشناالَنة يان ضاالكيي ثةيوةستِ ،ريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتيي طوتي.
لة ناوةرِاسيت مانطي ئابي  ،0202خؤثيشانداني بةربالَو لة هةريَمي كوردستاني عيَراق هةلَقوالَن ،بةشيَوةيةكي سةرةكي لة
سليَماني و هةوليَ ر و دهؤك ،كة داواي كؤتاييهيَنانيان دةكرد بة طةندةلَيي ،هةروةها داواي خزمةتطوزاريي حكوميي باشرت و
ثيَداني مووضة دواكوتووةكاني فةرمانبةراني حكومةتيان دةكرد .لة ئةجنامي ئةوةدا ،دةسةالَتداران لة هةريَمي كوردستاني
عيَراق هةلَمةتيَكي بةربالَوي دةسطريكردنيان دةستثيَكرد لةذيَر بيانووي ثاراستين ئاسايشي نيشتيمانيي لةدذيي ضاالكوانان و
خؤثيشاندةران و ئةو رِؤذنامةنووسانةي كة رِوومالَي خؤثيشاندانةكانيان دةكرد.
بةطويَرةي ئةو ثاريَزةر و كارمةندانةي مافةكاني مرؤظ كة لةاليةن ِريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتيي ضاوثيَكةوتنيان لةطة َل
كراوة لةنيَوان مانطةكاني ئازاري  0202و نيساني  ،0202هيَزة ئةمنية كورديةكان ئةوةيان ليَ رِاطةياندراوة كة تةنها لة ثاريَزطاي
دهؤك زياتر لة ( )222كةسيان دةسطريكردووة ،وة بةتايبةتي لة ناوضةي بادينان ،باكووري خؤرئاواي ثاريَزطاكة )2(.زؤربةي ئةو
كةسانة هةر زوو دواي ئةوة ئازادكراون بةالَم بة اليةني كةم ( )02كةس لةوان بة دةستبةسةركراوي ماونةتةوة.
لةنيَوان مانطةكاني شوبات و ئاياري ِ ،0202ريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتيي ( )02ضاوثيَكةوتين ئةجنامدا لةطةلَ قوربانيان و
ئةنداماني خانةوادةي كةسة دةستبةسةركراوةكان و ثاريَزةران و كارمةنداني مايف مرؤظ و رِؤذنامةنووسان لة هةريَمي
كوردستاني عيَراق ،هةروةها ضاوي خشاند بة ثةرِاوي دادطا ،تيايدا فةرماني دةسطريكردن و برِياري دادطاِ .ريَكخراوةكة كةيسي
( )21كةسي لة بادينان تؤماركرد ( ( )0رِؤذنامةوان و ( )22ضاالكواني سياسيي و كؤمةلَطاي مةدةنيي) ،هةموويان لةنيَوان
مانطةكاني ئاب و تشريين يةكةمي  0202دةسطريكرابوون -وة بؤي دةركةوت كة لة هةموو كةيسةكاندا ئاسايش (ئاذانسي سةرةكيي
ئاسايش و هةوالَطريي حكومةتي هةريَمي كوردستان) ،وة هيَزةكاني ثاراسنت (ئاذانسي هةوالَطريي ثارتيي دميوكراتيي كوردستان)
بةشيَوةي هةرةمةكيي خةلَكيان دةستبةسةر كردووة و لة ( )6كةيسدا شويَنبزريان كردوون سةبارةت بة بةذداريكردن لة
خؤثيشاندانةكان يان رةخنةطرتن لة دةسةالَتداراني ناوخؤ يان بةهؤي كاري رؤذنامةوانييان.
1هةروةها سةيري رووداو بكة : ،ثةرلةمانتاريَك دةلَيَ :بةاليةني كةمةوة ( )222كةس دةسطريكراون ثيَش خؤثيشاندان لةدذي دواكةوتين مووضةي
حكومةت ئاياري 0202
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/160520201
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هةر ( )21كةسةكة لة حالَةتي ثةيونديثضراودا هيَلَدرانةوة بؤ ماوةي ضةند رِؤذيَك تاكو ثيَنج مانط )6( :لةوان رِووبةرِووي
شويَنبزركردني بة زؤرةمليَ بوونةوة بؤ ماوةي ( )22تاكو زياتر لة ( )0مانط  -كة ئةمةش بة تاوان هةذماردةكريَ بةطويَرةي
ياساي نيَودةولَةتيي )0( .لةو ( )21كةسة ئازادكران ،بةالَم خؤيان ونكرد لةترسيي تؤلَةسةندنةوةي نويَبووةوة و يةكيَكيان خؤي
ونكرد دواي هةرِةشةليَكراني )5( :لةوان بة دةستبةسةركراوي مانةوة بةبيَ هيض تؤمةتيَك يان تؤمةتي ناسراو :وة ( )5كةسيان
بة ( )6مانط زيندانيي حوكمدران دواي دادطاييةكي نادادثةروةرانةِ .ريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتيي ( )1حالَةتي ديكةي
طيَضةلَثيَكردن يان ترساندني ئةنداماني خانةوادةي ئةو كةسانةي تؤمار كردووة كة دةستبةسةرن ياخود خؤيان ونكردووة،
تيايدا بةهؤي دةستطريكردن يان هةرةشةي زارةكيي.

ثيَشيَلكارييةكاني مايف ياسايي :دةسطريكردني هةرةمةكيي ،دةستبةسةركردن و شويَنبزركردني بة زؤر
لة هةموو ئةو ( )21كةيسةي كة ِريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتيي تؤماريكردووة بةمةبةسيت ئةم بةياننامةية ،هيَزةكاني
ئاسايش ئةو كةسانةيان لة مالَةوة ياخود لة شويَين كاريان دةسطريكردووة بةبيَ فةرماني دةسطريكردن يان هةر ثةيوةندييةكي
فةرمي كة هؤكاري دةسطريكردنةكة رِوون بكاتةوة .هةموو ئةو ثياوانة لة ثةيوةنديي ثضرِاو هيَلَرانةوة بؤ ماوةي ضةند رِؤذيك
تاوةكو ( )5مانط .لةكاتي ئامادةكردني ئةو نووسراوة ئةو ( )5كةسةي كة بة دةستبةسةركراوي مابوونةوة هيَشتا نةياندةتواني
ضاويان بة ثاريَزةرةكانيان بكةويَ.
لة ( ) 6كةيسدا ،هيَزةكاني ئاسايش لة دهؤك و لة هةوليَر رةتيانكردةوة كة ئةو كةسة دةسطريكراوانة لةالي ئةوان بن يان
زانياريان هةبيَ دةربارةيان ،سةرةرِاي ضةندين هةولَ لةاليةن ئةنداماني خانةوادةكانيان بؤ دؤزينةوةيان )0( .كةس
ليَكؤلينةوةيان لةطةلَ كرابوو وة بةبيَ رووبةرووكردنةوةي هيض تؤمةتيَك يان بة كةفالةت ئازاد كرابوون لةكاتيَكدا تؤمةتةكاني
دذيان نةزانراوبوون دواي ئةوةي بؤ ماوةي زياتر لة ( )01كاتذميَر دةستبةسةر كرابوون )5( ،لةوان بةدةستبةسةركراوي
ماونةتةوة بةبيَ هيض تؤمةتيَك ياخود بة تؤمةتي نةزانراو لةكاتي نووسيين ئةو بةياننامةية )0( .لةو كةسانةي كة بة
دةستبةسةركراوي مانةوة تةنيا ريَطايان ثيَدرا كة بةشيَوةيةكي ثضرِثضرِ ثةيوةنديي بة خانةوادةكانيانةوة بكةن لة ماوةي ()0
هةفتة تاكو ( )03رِؤذ .طوترا كة هةرسيَ كةسةكة لة ذووري قةرةبالَغ هيَلَرانةوة بة خؤراكي كةمةوة .لة حالَةتيَكيان ،هيَزةكاني
ئاسايش كةسةكةيان بةتةواوي رِووتكردةوة ،كة واي ليَكرا بة رِووتي مبيَنيَتةوة بةدريَذايي ليَكؤلَينةوةكة.
سوليَمان كةمال سوليَمان ،خاوةني نووسينطةي زةوي و زارة و ضاالكوانة .لة  6ئةيلولي  ،0202سوليَمان نةطةرايةوة مالَةوة.
خانةوادةكةي بؤيان دةركةوت كة لةاليةن هيَزةاني ئاسايشةوة لة ئاكريَ ،دهؤك ،دةسطريكراوة ،ئةوان دةستيان كرد بة طةرِان
بةدواي ئةو ،ثرسياريان كرد لة هةردوو ئاسايشي دهؤك و ئاسايشي هةوليَر .تاكو ( )0مانط و بيست رِؤذ هيض زانيارييةكيان
ثيَنةدرا .ئةنداميَكي خانةوادةي سوليَمان بة ِريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتيي طوت" :ضةندين جار ضوومة ئاسايشي دهؤك و

ثرسياري هةر زانيارييةكم كرد دةربارةي ئةو )6( .جار ضوومة ئاسايشي هةوليَر .ئةوان رةتيان كردةوة كة ئةو لةالي ئةوان
بيَت .هيض كةس هيضي ثيَنةطوتني دةربارةي ئةو يان شويَين ئةو بؤ ماوةي ( )0مانط و بيست رؤذ .ئيَمة تةنها ( )5مانط دواتر
توانيمان طويَبيسيت دةنطي ببني ...ثيَي طوتني "من ئةشكةجنةي سايكؤلؤجيي دةدريَم"".
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لةكؤتاييدا ،ئاسايشي هةوليَر ثةيوةندييان كرد بة خانةوداي سوليَمان بؤئةوةي ثيَيان رابطةيةنن كة ئةوان ئةويان دةستبةسةر
كردووة لة بنكةي هةوليَر .دواي دوو مانط (واتا ( )5مانط دواي دةسطريكراني) ،سوليَمان لةكؤتاييدا ريَطاي ثيَدرا ثةيوةندي بة
خانةوادةكةيةوة بكا ،لةو كاتةوة ،ئةو توانيويةتي تةنها يةك جار لة مانطيَكدا قسة لةطةلَ خانةوادةكةيدا بكات .تا كاتي
ين ياخود قسةي لةطةلَدا بكات.
نووسيين ئةم بةياننامةية ،ئةو نةيتوانيبوو ثاريَزةريَك ببي َ
سةرباري ئةوةش ،لة مانطي تشريين يةكةمي سالَي  ،0202هيَزةكاني ئاسايش لة دهؤك و لة هةوليَر ( )0ضاالكوان و ()0
رِؤذنامةوانيان بةشيَوةيةكي هةرةمةكي دةسطريكرد )0( .لةوان رووبةرِووي شويَنبزركردني بةزؤرةمليَ بوونةوة ،كة
دةستبةسةركردنيان رةتكردنةوةي داننان بة بيَبةشكردن لة ئازاديي بةدواوة هات يان ونكردني ضارةنووسيان يان شويَنيان ،بؤ
ماوةي ( )0تا ( )0مانط .لة كةيسيَكيان ،كةسةكة لة زينداني تاكةكةسيةوة بؤ ماوةي ( )66هيَلَدرايةوة-كة دةكرا ببيَتة
ئةشكةجنةدان .ئةو ( )5كةسة دواتر لة دادطاييةكي نادادثةروةرانة حوكم دران لة 26ي شوباتي ( 0202سةيري بةشي خوارةوة بكة
دةربارةي تؤمةتةكان) .هةر ( )5كةسةكة بة اليةني زؤرةوة توانيان تةنها ( )0جار ثةيوةندي بة خانةوادةكانيانةوة بكةن ثيَش
دادطاييةكةيان  ،تةنها ( )0لةوان ريَطايان ثيَدرا خانةوادةكانيان يةك جار سةردانيان بكةن بة ئامادةبووني هيَزة ئةمنييةكان.
كةيسيَكي دةسطريكردني هةرةمةكي و مامةلَةي خراث بريتية لة كةيسي رذذنامةوان شيَروان شيَروانيي .لة 3ي تشريين يةكةم،
ئةنداماني ضةكداري ئاسايشي هةوليَر ،هةروةها ثؤليسي ناوةخؤي هةوليَر ،ضواردةوري مالَيان طرت لة دةورووبةري كاتذميَر
( )1:02دواي عةسر و زؤريان لة ئةنداماني خانةوادةكة كرد تا لة ذوور َيكي خانووةكة مبيَننةوة ،كاتيَك ئةوان هةلَيان كوتاية سةر
خانووةكة و دةستيان طرت بةسةر الثتؤث و كاميَرا و تةلةفؤن و دؤكيوميَنتةكاني ثيَش ئةوةي كةلةثضة خبةنة دةسيت .ئةوان
ضةكيان خستة سةر سةري كاتيَك ئةو لة مالَةكةي رِاكيَشراية دةرةوة .كاتيَك داواي فةرماني دةسطريكردني ليَكرا ،ئةنداميَكي
ئاسايش بة جلي مةدةنيةوة دةستنووسيَكي بة زماني عةرةبي ثيَشكةش كرد كة باسي لة فةرماني دةسطريدني شيَروانيي دةكرد،
بةالَم بةب َي روونكردنةوةي ئةو تؤمةتانةي كة ئةو بةهؤيانةوة دةسطري دةكرا.
بةطويَرةي خانةوادة و ثاريَزةرةكةي ،شيَرواني خراية زيندانيي تاكةكةسيي بؤ ماوةي ( )66رؤذ لةنيَوان مانطةكاني تشريين
يةكةم و كانووني يةكةم وة رِووبةرووي هةرةشة و مامةلَةي سووكايةتي ثيَكةر كرايةوة ،تيايدا "دةستدريَذيي (سيَكسيي) كردنة
سةر خيَزاني لةبةرضاوي ئةو ".ئةنداميَكي خانةوادةكةي تواني بؤ ماوةيةكي كورت بيبيينَ دواي دةرضووني لة زينداني
تاكةكةسيي ،وة رايطةياند كة ئةو نةخؤش و رِةنطزةرد دةردةكةوت و كيَشيَكي زؤريشي لةدةستدابوو.
كةيسي بةمنوونةي كةسيَك كة ئةويش رووبةرووي شويَنبزركردني بةزؤرةمليَ كرابووةوة ،ئةجمارةيان بؤ ماوةي ( )0مانط،
بريتية لة رؤذنامةوان طوهدار زيَباريي .لةكاتي بةيانيي زووي 00ي تشريين يةكةمي  ،020هيَزةكاني ئاسايش لة مالَي خوشكي
دةسطرييان كرد لة ثاريَزطاي دهؤك ،لةوةي كة شايةحتاالَن وةك "دلَرةقانة و نامرؤظانة" وةسفيان كرد ،بةبيَ نيشانداني فةرماني
دةسطريكردن ،وة لةطةلَ كةلةثضةكردني و دةستبةسةرداطرتين كةلوثةلة ئةليكرتؤنيةكاني .ئةنداميَكي خانةوادةي زيَباريي طوتي،

"ئيَمة ضةندين جار ضووينة ئاسايشي دهؤك و ئاسايشي هةوليَر بؤ ثرسياركردن دةربارةي ئةو .تةنانةت وةبريم نايةتةوة ضةند
جار .بةالَم ئةوان هيضيان ثيَنةطوتني".
دةسةالَتداراني ئاسايش زانيارييان دةربارةي شويَين بة ِريَز زيَباريي بة نهيَين هيَشتةوة بؤ ماوةي دوو مانط لةدواي
دةسطريكردني ،تا ئةو كاتةي تواني ثةيوةنديي بكات بة خانةوادةكةي و شويَين خؤي بةوان بلَيَ .خانةوادةي بة ِريَز زيَباريي
توانيويانة تةنها جاريَك سةرداني بكةن بة ئامادةبووني هيَزة ئةمنييةكان لةماوةي دةستةبةسةركراني دا .بة ِريَز زيَباريي بة
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خانةوادةكةي طوتووة كة لة بارودؤخي سةختدا هيَلَراوةتةوة و رِووبةرِووي ئةشكةجنة و مامةلَةي خراثي تر كراوةتةوة ،ئةو
رةنط زةرد دةردةكةوت و كيَشي زؤر لةدةستدابوو.

ثيَشيَلكاريةكاني بنضينة سةرةكييةكاني دادطايي دادثةروةرانة
لة 26ي شوباتي  ،0202دادطاي تاواني دووةمي هةوليَر هةر يةك لةو ثيَنج رِؤذنامةوان و ضاالكوانةي بة ( )6سالَ زينداني حوكم
دا :شيَروان شيَروانيي و طوهدار زيَباريي و هةريوان عيسا و ئةياز كةرةم و شظان سةعيد ،بةهؤي ئةجنامداني كردةوةي وا كة وا
سةيركران كة زيانطةيةنةرن بة ئاسايش و سةروةري هةريَمي كوردستاني عيَراق .ئةوان تؤمةتبار كران بةوةي كة "سيخورِييان
كردووة لة بةرذةوةنديي اليةني دةرةكيي ،زانياريي هةستياريان ثيَشكةشكردووة بة ثارتي كريَكاراني كوردستان ( ،)PKKذياني
دةسةالَتداراني باالَي هةريَمي كوردستان و بةرثرساني بيانيان خستووةتة مةترسييةوة لة ِريَطةي كؤكردنةوةي زانياريي دةربارةي
ئةوان ،وة ضةكيان كؤكردووتةوة بة نيازي ثيَدان بة طروثيَكي ضةكداريي نةناسراو ".دادطاييةكةيان شيَويَندرا بة ثيَشيَلكاريي
طةورةي مافيان بؤ دادطايي دادثةروةرانة ،تيايدا نيطةرانييةكان دةربارةي ئةو حوكمانةي كة لةسةر بضينةي ئةو وتانةيان
درابوون كة لةذيَر ئةشكةجنة ليَيان وةرطريابوون ،ثيَشكةش نةكردني ثةرِاوي كةيسةكة لةكاتي طوجناودا بؤ ئةوةي ثاريَزةراني
بةرطريي بةرِيَكيي بةرطريي خؤيان ئامادة بكةن ،وة فةرماننةكردن بة ليَكؤلَيَنةوة لة قسةي ئةو تؤمةتبارانة كة طواية
ئةشكةجنةدراون .خانةوادةكانيان ريَطةيان ثيَنةدرا كة لة دانيشتنةكان ئامادة بن.
بةطويَرةي ثاريَزةران و نيَردةي هاريكاريي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ عيَراق ( )UNAMIكة ئامادةي دادطاييةكان بوون ،هةر
ثيَنج تؤمةتبارةكة لة دادطا طوتيان كة ئاسايش "دانثيَدانانةكان"-ي ئةواني لةذيَر ئةشكةجنةوة وةدةستخستوون(.)0
لة ( ) 6لةو كةيسانةي كة تؤماركراون ،طوتراوة كة كةسةكان بةزؤرةمليَ دانثيَدانانيان ثيَ ئيمزا كراوة يان لةطرتةي ظيديؤيي
دانثيَدانانيان ثيَ كراوة .وةك ئاماذة بؤ "دانثيَدانان" يَكي ظيديؤيي ،سوليَمان كةمال لة ثةيوةندييةكي تةلةفؤنيي بة
خانةوادةكةي طوت "برِوا مةكةن بةوةي كة لة ظيديؤيةكة دةطوتريَ .كة دةيبينن ،ئةوة بزانن كة ئةوة من نةبووم .من هيضم
نةكردووة .ئةوان (ئاسايش) ئةمةيان ثيَ ئةجنامداين "،وة سووربوو لةسةر ئةوةي كة (دانثيَدانانةكة) بةزؤر ليَي دةرهيَنراوة.
لةكةيسي ( )5كةسة حوكمدراوةكان ،دادطا ثشيت بةست بةو طواية "دانثيَدانانة" ،هةروةها ئةو دؤكيوميَنتانةي كة لة ئاميَرة
ئةليكرتؤنيية دةستبةسةرداطرياوةكان دؤزرانةوة ،هةروةها لة دوو هةوالَثيَدةر-كة يةكيَكيان بة نةناسراوي مايةوة .لة كةيسيَكدا،
كةسة حوكمدراوةكة تؤمةتي زياتري ناوزرِاندني ئاراستةكرا لةبةرامبةر ئةوةي لة دادطا طوتي ئةشكةجنةدراوة .بةالَم دادوةر
هةموو ئةو قسانةي رةتكردةوة و زجنريةيةك لة ثيَشيَلكاريي دادطايي فةرامؤش كرد كة لةاليةن ثاريَزةري بةرطرييةوة لةماوةي
دادطاييةكة خرانة رِوو.

2نووسينطةي ليذنةي باالَي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ مايف مرؤظ ،ئازادي رِادةربرِين لة هةريَمي كوردستاني عيَراق ،ئايار 0202
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/Freedom-of-Expression-in-the-KurdistanRegion_En.pdf
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هيض ثاريَزةريَكي كةيسةكان ثيَش دادطاييةكة فايلةكاني كةيسةكةي لةكاتي ثيَويست ثيَنةدرا تاوةكو بةرطرييةكي ِريَكوثيَك
ئامادة بكات .لة رِاستيدا ،لة هةر ( )5كةيسةكة ،ثاريَزةران ضةند دةقيقةيةك ثيَش دادطايي بريكاردارانيان فايلةكاني ئةوانيان
ثيَ درا .هةروةها بةرطريكار هةلي ئةوةي ثيَ نةدرا بةرةنطاري ئةو بةلَطانة ببيَتةوة كة لة شايةتي شايةحتاالَن خرابوونة رِوو.
دادطاكة ثيشيت بة دوو شايةتي سةرةكي شايةحتاالَن بةست ،يةكيَكيان هةوالَثيَدةريَكي نهيَين بوو .شايةحتالَة نةناسراوةكة لة
دادطا دةرنةكةوت سةرةرِاي داواكاريي ثاريَزةر و فةرماني دادوةر .سةرةرِاي ئةوةش ،ثاريَزةري شيَروانيي تةنها يةك رِؤذ ثيَش
دادطاييةكة فايلةكاني كةيسةكةي ثيَدرا ،كة كاتي طوجناوي بؤ نةمايةوة تاكو بةشيَوةيةكي ِريَكوثيَك بةرطرييةك ئامادة بكات.
بةكارهيَناني زانياري كة وةرطريابوو لة ئاميَرة ئةليَكرتؤنيةكاني شيَروانيي ،بةلَطةي سةرةكيي بوو كة لة دادطا رِووبةرِووي
كرايةوة كة برييت بوو لة دروستكردني طروثيَكي ماسنجةر ،كة ئةو بة دروستكردني بؤ مةبةسيت سيخورِيي و بالَوكردنةوةي
زانياري هةستياري حكوميي ثيَي تؤمةتبار كرابوو.
لة ثةيوةنديي لةطةلَ ِريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتيي لة مانطي ئازاري  ،0202نووسينطةي ِريَكخةري رِاسثاردة
نيَودةولَةتييةكاني حكومةتي هةريَمي كوردستان طوتي "حوكمدانةكان ثةيوةندييان نةبووة بة كاري رؤذنامةواني ئةوان
(رؤذنامةوانةكان) ".سةرباري ئةوةش ،دواي ثيَداضوونةوة بة بةلَطةكةِ ،ريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتيي بؤي دةركةوت كة
طروث ضاتةكة لة رِاستيدا بؤ كاري رؤذنامةواني بةكارهيَنراوة.
بةطويَرةي شيَروانيي و نيَردةي هاريكاريي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ عيَراق ( ،)UNAMIلة ِريَكاري جياجيا بةالَم ثةيوةنديدار،
بةريَوةبةرايةتي ئاسايش لة هةوليَر تؤمةتي ناوزرِاندني ئاراستةي شيَروان شيَرواني كرد بةثيَي ماددةي ( )120ي ياساي سزادان
لةسةر بنةماي ئةو وتةيةي طوترا وةك بةشيَك لة بةرطرييةكةي لةماوةي دادطاييةكة ،بةو ئاراستةيةي كة ئةو لةاليةن
ئاسايشةوة ئةشكةجنة درابوو .بة طرتنةبةري ئةو رِ َيكارانة ،وا ثيَدةضيَ دةسةالَتداران سيستةمي دادوةري ئاراستة بكةن بؤ
ريَطريكردن لة كةسةكان لة داواكردني مايف سةرةكيي خؤيان بؤ دادطايي دادثةروةرانة و بةشيَوةيةكي طشتطريتر بؤ ترساندن و
بيَدةنط كردني رِةخنة .كة دةرئةجنامةكانيان لة بةشي خوارةوة زياتر طفتوطؤيان لةسةر دةكريَ.

ترس و ترساندن
ِريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتيي واي دةبيينَ كة دةستطريكردني هةرةمةكيي و دةستبةسةركردن و شويَنبزركردني بةزؤرةمل َي
و دان بة دادطا و هةرِةشةي دان بة دادطا كةشي ترسي لةناو رؤذنامةوان و ضاالكوانان هيَناوةتة ئارا لة هةريَمي كوردستاني
عيَراق ،بةتايبةتي لة دهؤكِ .ريَكخراوةكة ضوار حالَةتي ترساندني ئةو كةسانةي تؤماركردووة كة راستةوخؤ ثةيوةنديدارن بة
قوربانيةكاني دوايني سةركوتكارييةكاني دذي ئازادي رِادةربرين لة دهؤك ،لة ِريَطةي هةرةشةي دانبةدادطا ،وة هةرِةشةي
زارةكيي لة دذي ئةنداماني خانةوادة يان ئةو ثاريَزةرانةي كة كار لة كةيسةكة دةكةن )1( .كةس شاري خؤيان جيَهيَشتووة لة
ترسي دةستطريكرانيان.
لة 3ي شوباتي  ،0202طروثيَك لة ئةنداماني خانةوادة (ي دةستبةسةركراوان) خؤثيشاندانيَكيان ئةجنامدا لةبةردةم نووسينطةي
نةتةوة يةكطرتووةكان لة هةوليَر بؤ داواكردني ئازادكراني كةسوكاريان .ئةفسةراني ثؤليس و هيَزةكاني هةوالَطريي ثاراسنت
دةيان كةسيان ليَ دةسطريكردنِ .ريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتيي لةطةلَ ( )3لة ئةنداماني خانةوادةكان قسةي كرد ،هةموويان
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بؤ ماوةي زؤر هيَلَرابوونةوة لةنيَوان ( )3تا ( )22سةعات لة خانةي (زيندانيي) قةرةبالَغ بة بيَ دةستطةيشنت بة خواردن و ئاو.
هةموويان بة ِريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتييان طوت كة ئةوان لةطةلَ بةاليةني كةم ( )32كةس ،تيايدا كورِان و كضاني
خوارتةمةن ،لة بنكةي ثؤليس هيَلَرابوونةوة .لة كةيسيَكدا ،كةسةكة زؤري ليَكراوة تا نووسراويَك ئيمزا بكا كة ئةوةي
دةسةثاند كة ئةو "بةذداريي كردووة لةو خؤثيشاندانانةي كة كاردةكةنة سةر سةالمةتيي و ئاسايشي هةوليَر".
ِريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتيي زانياري دةسكةوتووة كة ئاماذة بةوة دةكةن كة فةرماني دةسطريكردن دةرضووة بؤ ئةنداماني
خانةوادة يان ضاالكوانان سةبارةت بة ( )5رؤذنامةوان و ضاالكوانةكة .ريَكخراوةكة دوو كؤثي لة فةرماني دةسطريكردنةكاني
دةسكةوتووة و ثاريَزةريَك ثشرتِاسيت كردةوة كة فةرماني دةسطريكردن بؤ ضاالكوانيَكي ديكة دةرضووة .هةر ضوار كةسةكة شاري
خؤيان جيَهيَشتووة لة ترسي دةسطريدنيان .لة دوو كةيسدا ،ئةنداماني خانةوادةي ئةو كةسانةي كة شاري خؤيان جيَهيَشتووة
هةرةشةي زارةكيي "شويَنبزركردن" يان "كوشنت"-ي ئةنداماني خانةوادة بة ِريَزةكانيان ليَ كراوة.
لةوةش زياتر ،ضةند رؤذيك ثيَش دادطاييةكة لة ريَكةوتي 26ي شوبات ،يةك لةو ثاريَزةرانةي كة نويَنةرايةتي تؤمةتبارةكان
دةكات بة ِريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتيي طوت كة ئةنداميَكي ئاسايش لةشويَين طشتيدا ليَي نزيك بووةتةوة و ثرسياري
دةربارةي كةيسةكة ليَكردووة .ثاريَزةرةكة ئةمةي بة ئاماذةيةكي رِووني هةرةشة ليَكدايةوة بةهؤي ثةيوةستبووني خؤي بة
كةيسةكةوة.
طرنطة ئةوةش بلَ َيني كة ِريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتيي ضووةتة الي ضةند ئةنداميَكي خانةوادة كة رِةتيانكردووةتةوة بة
ئاشكرا قسة بكةن دةربارةي كةيسي ئةو خؤشةويستانةيان كة دةسطريكراون لة ترسي تؤلةسةندنةوة ليَيان لةاليةن هيَزة
ئةمنييةكانةوة .هةنديَ لة ئةندامي خانةوادةكان بة ِريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتييان طوت كة ئيَستا قسةكردن بؤ ِريَكخراوة
نيَودةولَةتييةكان بةتةواوي بة تاوان هةذمار دةكريَ و دةياخناتة مةترسيي دةستطريكردنةوة.

ضوارضيَوةي ياسايي كارثيَكراو
هةموو ئةو كةسانةي كة تؤمةتي ناسراويان ئاراستة كراوة تؤمةتبار كراون بةثيَي يةكيَك لةو سيَ ياسايةي كة زماني نارِوون و
فراوان لةخؤ دةطرن و ريَطةدةدةن بة دادطاييكردن لةسةر كردارطةليَك كة وةك تاواني ناسراو سةيرناكريَن بةثيَي ياساي
نيَودةولَةتيي .بؤ منوونة ،ياساي ذمارة ()02ي سالَي ( ،)0220كة كاروباري ثةيوةست بة ئاسايشي نيشتيمانيي بةرِ َيوة دةبا ،دةكريَ
سةربكيَشيَ بؤ زيندانيي تاهةتايي لةسةر بنضينةي تؤمةتطةليَك كة بة "نيةتي تيَكداني ئاسايش و سةقامطرييي و سةروةريي
دامةزراوةكاني حكومةتي هةريَمي كوردستاني عيَراق" ثيَناسة كراون ،ماددةكاني ( )100-102لة ياساي سزاداني عيَراقي (ياساي
ذمارة 222ي  )2161ناوزرِاندن بة تاوان هةذمار دةكا و ثيَناسةي دةكا بة "دانةثالَي رووداويَك بة كةسيَك كة دةكريَ دووضاري سزاي
بكا يان لة بةهاي كةم بكاتةوة ،زمانيَك تا ئةو راددةية ليَلَة كة ريَطة دةدا بة طرتنةبةري رِيَكاري ياسايي لة دذي ئةو كةسانةي
كة بة شيَوةي ئاشتيانة رِةخنة لة كارمةنداني حكومةت و دةزطاكان دةطرن .ماددةي ذمارة ( )0لة ياساي هةريَمي كوردستان بؤ
قةدةغةكردني خراث بةكارهيَناني ئاميَرةكاني ثةيوةنديكردن-ياسايةكي كيَشةداري تر -ئةويش بةشيَوةيةكي طشتطريتر بةكار
هيَنرا بؤ تؤمةتباركردني كةسانيَك لةبةرامبةر "خراث بةكارهيَناني" ئاميَري مؤبايل و ئيمةيلَ و ئينتةرنيَت ،لةذيَر تؤمةتي
نارِوون و فراوان كة بة ثيَي ياساي نيَودةولَةتي وةكو تاوان نةناسيَنراون.
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عيَراق لةذيَر ثابةندييةكاني هةردوو ياسا نيَودةولَةتيي و ناوخؤييةكانة ،بةناو ثةمياني نيَودةولَةتي بؤ مافة مةدةني و
سياسييةكان ( ،)ICCPRريَككةوتن دذي ئةشكةجنة و مامةلَةي دلَرةقانة يا نامرؤظانة يا لة بةها كةمكةرةوةي تر يا سزادان،
ريَككةوتين نيَودةولَةتي بؤ ثاراستين هةموو كةسيَك لة شويَنبزركردني بةزؤرةمليَ ،كة عيَراق اليةنيَكة تيايدا ،هةروةها ماددةي
( )21لة جارِي طةردووني مافةكاني مرؤظ .بةثيَي ياساي ناوخؤيي ،ماددةي ( )06لة دةستووري عيَراقيي دةلَي نابيَ خةلَك بدريَنة
دادطا بةهؤي بريورِاكانيان .سةرباري دةستةبةريية دةستوورييةكان ،مايف نارةزايي دةربرِين زياتر ضةسثيَنراوة لة ياساي
ريَكخستين خؤثيشاندان ذمارة ( )22ي ( .)0222سةرباري ئةوةش ،ياساي رؤذنامةواني كورديي ضاوديَريي سةر رِاطةياندن قةدةغة
دةكا ،وة دةستةبةريي ئازاديي رادةربرين و بالَوكردنةوة دةكا ،لةكاتيَكدا ياساي ذمارة ()00ي سالَي ( )2132لة ياساي ريَكاريي
تاواني عيَراقي ثاريَزبةنديي دابني دةكا لةدذي دةسطريكردني هةرةمةكيي ،ئةوةش دةسةثيَين كة دةسطريكردن دةتوانريَ تةنها لة
ريَطةي فرماني دادطا جيَبةجيَ بكريَ يان لة حالَةتي تر كة لة ياسادا سةثيَنرابيَ ،كة ئةجنامداني تاوانيَك لةبةردةم شاييةحتاالَن
دةطريَتخؤ .دةبيَ كةسي دةسطريكراو لةماوةي ( )01كاتذميَردا بهيَنريَتة بةردةم دادطا وة مايف نويَنةرايةتي كردني لةاليةن
ثاريَزةريَكةوة هةية .سةبارةت بة رؤذنامةوانان ،ثاريَزبةنديي لة دذي دةسطريكردني هةرةمةكيي ضةسثيَنراوة لةاليةن ياساي
رؤذنامةطةريي ثيَشرت ئاماذةثيَكراو ،كة بة رِوونيي دةلَيَ نابيَ رؤذنامةوانيَك ليَكوَلَينةوةي لةطةلَ بكريَ بةو هؤكارانةي كة
ثةيوةسنت بة ئةجنامداني كارةكةي تةنها بةثيَي برِياريَكي دادوةريي نةبيَ.

كؤتايي و راسثاردةكان
ِريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتيي زؤر منوونةي بة ئاماجنطرتن و طيَضة َل ثيَكردن و هةرِةشة ليَكردن و ترساندني كةسةكاني
تؤماركردووة تةنها لةبةرئةوةي بة مايف رِةواي خؤيان هةلَساون بة رةخنةطرتن لة دةسةالَتداران ،تيايدا لة ريَطةي
جيَبةجيَكردني وردي ياساية خراث ثيَناسةكراوةكان بؤ لكاندني بةهانةي بيَ بنةما ،تؤمةتي ليَلَ و فراوان بة كةسةكان و
بيَبةشكردنيان لة مافةكاني دادطايي دادثةروةرانة و دةستةبةري ياسايي.
ئةطةرضي زؤربةي ئةوانةي دةسطريكرابوون لةكؤتايي دا ئازاد كران ،ثرؤسةي دةسطريكردن و ليَكؤلَينةوة و دان بة دادطا بةشدارة
لة هيَنانة ئاراي كةشيَكي ترساندن .سةرباري ئةمةش ،ثيَشيَلكردنةكاني مايف ياسايي وة ثيَوةرةكاني دادطاي دادثةروةرانة كة
روويانداوة لة هةر يةك لة قؤناغةكان لةو كةيسانةي كة لةاليةن ِريَكخراوي ليَبوردني نيَودةولَةتييةوة تؤماركراون ريَطة بة
بةردةوام بووني كةلتووري تؤلةسةندنةوة دةدات ،وة كةسةكان دووضاري ئةطةري مامةلَةي خراث و ئةشكةجنةدان دةكاتةوة.
بةرثرساني حكومةتي هةريَمي كوردستان ثابةنديي ئةوةيان لة ئةستؤية كة ثالَثشيت بكةن لة مافة بنضينةييةكاني مرؤظ بؤ
ئازاديي رادةربرِين و كؤبوونةوة و ئازاديي رِاطةياندن .بؤ ِريَز طرتن و ثاراسنت و بةجيَطةياندني ئةو مافانة ،ثيَويستة
دةسةالَتداراني عيَراقيي:
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كؤتايي بة هةلَمةتي ترساندن بهيَنن
 دةستبةج َي ئةو كةسانة ئازاد بكةن كة لة دةستبةسةركردني هةرةمةكيي دا ماونةتةوة و ئةوانةي كة تاوانبار دةرضوون
لة دادطايية نادادثةروةرةكان ،مةطةر بةشيَوةيةكي رِاستطؤيانة بة تاوانيَك تؤمةتبار بكريَن كة بةثيَي ياساي
نيَودةولَةتيي بناسريَ.
 هةنطاوي دةستبةجيَ بطرنةبةر بؤ كؤتاييهيَنان بة مومارةسةي طيَضةلَثيَكردن و ترساندن و تؤلَةسةندنةوة لة دذي
رِؤذنامةوانان و بةرطريكاراني مافةكاني مرؤظ و ضاالكوانان و ئةنداماني خانةوادةكانيان.
كؤتايي بهيَنن بة وةسوودهيَناني ريَكارة ياساييةكان
 دلَنيايي بدةن كة ياساية خراث ثيَناسةكراوةكان و ليَلَةكان بة خيَرايي بطؤرِدريَن وة وةك ئامرازيَك بةكارنةهيَنريَن بؤ
سنوورداركردني ئازادي رِادةربرِين ،تيايدا لة ريَطةي وةستاندني دةسطريكردن يان دةستبةسةركردني ئةو كةسانةي كة
رِةخنة لة دةسةالَتداران دةطرن،
 طؤرِيين ئةو ياسايانةي ئيَستا كة بةكاردةهيَنريَن بؤ بةرِيَوةبردني ئازاديي رِادةربرِين و كؤبوونةوة و رِاطةياندن و
دلَنيايي بدةن كة هاوتةرينب لةطةلَ ثيَوةر و ياساية ثةيوةستة نيَودةولَةتييةكاني مايف مرؤظ،
 دلَنيايي بدةن كة ياساي ذمارة ( )02ي ئاسايشي نيشتيمانيي بةشيَوةيةكي تايبةتيي سنووردار بكريَ تا ِريَزبطريَ لة
بنةماي ياسايي بوون و بة رِووني بةندةكاني ثيَشيَلكردني تاوانيَك دياريي بكات كة بةثيَي ياساي نيَودولَةتي ناسيَنراوة.
ثالَثشيت مايف دادطايي دادثةروةرانة بكةن
 دلَنيايي بدةن كة هةر كةسيَك تؤمةتبار كرا بة خراثةيةكي تاوانكاريي هةموو ئةو مافانةي دادطايي دادثةروةرانة و
دةستةبةرة ياساييانةي بؤ دابني دةكريَ كة داواكراون بةثيَي ياسا و ثيَوةرة ثةيوةستةكاني مافةكاني نيَودةولَةتيي و
ناوخؤيي مرؤظ،
 دلَنيايي بدةن كة كات و سةرضاوةي ثيَويست دابني دةكريَ بة مةبةسيت خؤئامادةكرني ِريَكوثيَك بؤ هةر بةرطرييةكي
(ياسايي) تاوانكاريي،
 دلَنيايي بدةن كة كةسي تؤمةتبار ،لة ريَطةي ثاريَزةرةكةيةوة ،مايف ئةوةي هةية كة بةرةنطاريي بكات دذي رِةوايي
بيَبةشكراني لة ئازاديي و هةموو ئةو بةلَطانةي كة دذي ئةون ،هةروةها مايف بانطكردن و ثرسياركردن لة شايةحتاالَن،
هةروةها مايف ثيَشكةش كردني بةلَطة بؤ بةرةنطاربوونةوةي كةيسي دادطاييةكة.
 دلَنيايي بدةن كة ئةو وتانةي كة بةهؤي ئةشكةجنةوة يان زؤرليَكردني تر بةدةستهاتوون وةك بةلَطة وةرناطرييَن لة
هيض ريَكاريَكدا،
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 ليَكؤلَينةوةي دةستبةجيَ و كاريطةر و ورد و بيَاليةنانة بطرنة ئةستؤ بؤ هةموو ئةو دةنطؤيانةي ئةشكةجنةدان بة
مةبةسيت ليَثرسينةوة لة كةساني بةرثرس و ثيَشكةشكردني رِاستيي و قةرةبوو بة قوربانييةكان.
دادي نيَودةولَةتيي
 هةموو ريَوشويَنيَكي ثيَويست بطرنةبةر بؤ ئةوةي هةموو ئةو كةسانة بهيَننة بةردةم دادطا كة طومانليَكراون بة
هةبووني بةرثرسياريةتيي تاوانكاريي لة دةستبةسةركردنة هةرِةمةكييةكان و شويَنبزركردنة زؤرةمليَيةكان و
ئةشكةجنةدان و تاوانةكاني ديكة بةثيَي ياساي نيَودةولَةتيي يان ثيَشيَلكارييةكاني مافةكاني مرؤظ لة دادطايي
دادثةروةرانة لة دادطاي مةدةنيي ئاسايي بةب َي ثةنابردنة بةر سزاي مةرط،
 بةخيَرايي دان بنيَن بة شياويي ليذنةي شويَنبزركراني بةزؤرةمليَ بؤئةوةي ثةيوةندييةكان وةربطريَت و ببيينَ لة يان
لةجياتي قوربانييةكان يان والَتاني ديكةي اليةن لة ريَككةوتين نيَودةولةتي بؤ ثاراستين هةموو كةسيَك لة
شويَنبزركردني بةزؤر،
 ثابةند بن بة ريَككةوتين رِؤماي (دامةزراندني) دادطاي تاواني نيَودةولَةتيي.
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