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 کورتە
 

ۆڵ�ردین شارەکە  "نازم" لە شاری موسڵ گەورە بووەو هەر لەو�ش بۆماوەی پێنچ ساڵ چووەتە قوتابخانە تا کۆن�ت
ێ و ئارەزو بە خ��ندین ئەو  ١٣. ئەو کات نازم تەمەین ٢٠١٤دەوڵەیت ئ�سال� (داعش) لە سا�ڵ  لەال�ەن ساڵ دەیب

ێ و لەگەڵ باو� وانانە نا�ات کەلەال�ەن داعشەوە بەسەر قوتابخانەکان �ن، ب��ە واز لە قوتابخانە دەهێین دا دەسەپێ�ن
انەکە�ان لە گەڕەک�کەوە هەڵدەهاتن بۆ  ن  موسڵ، خ�ێی

گ
دەست بە فرۆشتین سەوزە دەکات. ئەو وویت لەکایت جەن�

 ئەم��کا. 
گ

شە ئاسمان�ەکاین هاو�ە�مانان بەپ�شەن�  گەڕەک�� تر بۆ ڕ�گ��کردن لە ه�ێی
 

ە   ٢٠١٧لە تەمووزی  ن ،  ''هیچ'' لە موسڵ نەمابوو ه�ێی ۆڵ�ردەوە، نازم وویت اق شارەکە�ان کۆن�ت سەر�از�ەکاین ع�ێی
اق بۆ گەڕان بەدوای کاردا. لە بازگە�ەک،  ، هەر�� کوردستاین ع�ێی ب��ە خۆیی و برا�ەی ڕوو دەکەنە شاری هەول�ێی

ن کە ناوی لەناو  ەکاین ئاسا��ش حکومەیت هەر�� کوردستان پیێی دەڵنی ن ل�سیت گوومانل�کراواین  ئەفسەراین ه�ێی
انەکەی پەیوەند�ان بە داعشەوە  ن ی دەکەن. نازم وویت نە خۆیی و نە هیچ ئەندام�� خ�ێی داعشدا�ە و دەستگ�ی
کرام و هەم�شە دەمەوێ بزانم بۆ�� ناوم لە ل�سیت  ، "توو�ش شۆک بوم کات�ک دەستگ�ی نەبووە. ئەو ووت��ش

 داوا�راواندا بووە."
 

، پاش دەستگ�ی  ، نازم وویت ، ئەفسەراین ئاسا�ش ل�کۆڵینەوەی لەگەڵ دەکەن و هەڕەشەی ل�دەکەن. ئەو وویت کردین
ێ ڕادەسیت حەشدی شەعیب دەکەن و ئەوان  پێ�ان ووتوە ئەگەر دان بە بووین پەیوەندی لەگەڵ داعش نەین

م، ووت�ان  ١٥دە�کوژن. ڕاز�بوم بڵ�م بۆ ماوەی  س ن�ە، ب��ە ڕۆژ بە ١٥ڕۆژ پەیوەند�م بەداعشەوە کردووە. بە�ڵ
ڕۆژ. پاش هەفتە�ەک نازم دەبەنە بەردەم دادوەری ل�کۆڵەرو دادوەر پرس�اری ل�دەکا ئەگەر دانپێنانەکەی  ٣٠ووتم 

". . ئەو وویت "ترساوە لەوەی ئەشکەنجەی ز�اتری بدەن ئەگەر بیووتا�ە نەخ�ێی ێ ێ بە�ڵ  ڕاستە. نازم دە�ڵ
 

�ین دووە� ٧لە  کات�ک هیومان ڕایتس ۆوچ چاو��کەوتین لەگەڵ نازم کرد  ساڵ بوو وە  ١٧نازم تەمەین  ٢٠١٨ی ��ش
، ''هەم�شە دەمەوێ بزانم بۆ�� من  ۆر. ئەو وویت لە ز�نداندا بوو چاوەڕواین دادگا�کردنەکەی بوو بە تۆمەیت ت�ی

انەکەم دەکەم.ب�ی لەوان دەکەمەوە هەموو ڕۆژوو سات�ک." ن ی خ�ێی ەم. زۆر ب�ی  ل�ێی
 

ۆڵ�ردنەوەی ئە ناوچا کرابوون لەدوای سا�ڵ لەپاش کۆن�ت ا�ت و ٢٠١٤نەی لەال�ەن داعشەوە دا��ی ، بەر�رساین ع�ێی
حکومەیت هەر�� کوردستان بە هەزاران منداڵ�ان بە گوماین ئەندام بوون لەناو داعشدا دەستگ�ی کردووە. لەسەر 

کراواین بە گوماین هەبوو ین پەیوەندی بنەمای زان�اری چەند سەرچاوە�ەک هیومان ڕایتس ۆوچ ژمارەی دەستگ�ی
ا�ت و هەر�� کوردستان بە ن��کەی  ند لە کۆتایی   ١٥٠٠لەگەڵ داعش لەال�ەن بەر�رساین ع�ێی دمنداڵ خەم�ڵ م�ێی

دمنداڵ کە لەنێوان�اندا ٢٠١٨سا�ڵ  ای ز�ندان�کردن�ان بەسەردا  ١٨٥. بەسەدان م�ێی ۆر �ن ب�این هە�ە بە تۆمەیت ت�ی
اق.   اوە لە ع�ێی  سەپێ�ن

 
ن لەال�ەن گروو�ە چەکدارەکانەوە قەدەغە دەکات. بەپیێی  �اسا نێودەوڵەت�ەکان بەکارهێنان و بەسەر�ازکردین مندا�ڵ

ین بە سەر�ازکراو وەک قور�این تەماشا بک��ن و هەموو هاوکار�ەک�ان  دمندا�ڵ ستاندەردە نيودەوڵەت�ەکان دەب�ت م�ێی
ن بک��ت لەپێناو گەرانەوە�ان بۆ ناو کۆمەڵگا. ئەگەرلە حاڵەت�کد دمنداڵەکە تاواین ئەنجام داب�ت، ئەوا بۆ دابنی ا، م�ێی

ن دەب�ت بەر�رساین دەوڵەت بەد�ل�� تر بدۆزنەوە لەبری  دمندا�ڵ بەپیێی ستاندەردە نێودەوڵەت�ەکان بۆ عەدالەیت م�ێی
ادان�ان و ئەولەو�ات بدەن بە گرتنەبەری ڕ�وش��ین چارەسەرکردن�ان لەپێناو گەڕانەوە�ان بۆ ناو  دادگا�کردن و �ن

کردن و ئەوەش بۆماوە�ە� زۆر کورت ب�ت. کۆمەڵ گا. دەب�ت بەر�رسان وەک دوا ڕ�گەچارە پەنابەنە بەر دەستگ�ی  
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ێ وەک تاوانبار تەماشا دەکرێ. زۆرجار ئەفسەراین  دمنداڵ�ک پەیوەندی بە داعشەوە کردیب اق هەرم�ێی م لە ع�ێی بە�ڵ

ێ لە—ئەمین ئەشکەنجە�ان دەدەن تا ناچار�ان بکەن بە دانپێنان اق و —بەرچاوگرتین ڕاست�ەکەبەیب و دادگا�این ع�ێی
 . ن ایی ز�ندان�کردن�ان بەسەردا دەسەپێنن ۆر �ن  حکومەیت هەر�� کوردستان بە تۆمەیت ت�ی

 
ا�ت و  هەر�� کوردستان هەستاون بە دادگا�کردین هەزاران گوومانل�کراوی داعش بە حکومەیت ع�ێی

ن�شەوە زۆرجار تەنها لەسەر�نەمای ئەند دمندا�ڵ ێ ڕەچاوکردین ئاسیت تێوەگالین م�ێی ام بوون لەناو داعشدا بەیب
ا�ت و  ۆری ع�ێی حکومەیت هەر�� کوردستان تۆمەتبارەکە �ان ئەوەی کە تاواین ئەنجام داب�ت �ان نا. �اسا�این دژە ت�ی

�ان هەبووە وەک چ�شتلێنەر  اداین ئەوکەسانە�ش کە تەنها رۆ�ڵ �شتگ�ی ن بە�ن �ان ڕ�گە بە دادوەران دەدەن هەسنت
 ناڕەزایی لەبەرامبەر ئەم 

گ
کارمەندی تەندروسیت و هیچ تاوان�ک�ان ئەنجام نەداوە. هیومان ڕایتس ۆوچ پ�ش�ت دەن�

اداین ئەوکەسانەی کە  ێ وئەولەو�ات نادات بە�ن دادگا�کردنانە بەرزکردۆتەوە چونکە تەڕو ووشک پ�کەوە دەسوتێین
بووەتە هۆی ئەوەی کە بەشيوە�ە� هەڕەمە� سەدان  تاواین گەورە�ان ئەنجامداوە لەناو داعشدا. هەروەها 

و ز�نداین بک��ن کە پ�ش�ل�اری ستاندەردە نيودەوڵەت�ەکانە.  دمنداڵ دەستگ�ی  م�ێی
 

دەرەنجامە نەخوازراوەکاین ئەم س�اسەتە تووندە گەورە�ە و، دەبێتە پەڵە�ە� ڕە�ش در�ژخا�ەن بەنێوچاو�انەوەو 
این و ئاوارەبون و  ن دروستکرین بەر�ەست لەبەردەم چەندین گەنج لە ئاشتبوونەوە بە کۆمەڵگاو  ج�ابوونەوەی خ�ێی

�ش  نە دەترسن لەدوای ئازادکردن�ان و گەڕانەوە�ان بۆ ناوچەکان�ان ه�ێی دمندا�ڵ پە�دا�ردین کار لە داهاتوودا. ئەم م�ێی
ەکاین حکومەیت هەر�� کوردستان ن نەی لەال�ەن ه�ی کراون و تۆڵەسەندنەوە�ان بک��تەسەر. ئەو مندا�ڵ ەوە دەستگ�ی

ە  ن ۆ�ڵ بەغدا لەال�ەن ه�ێی کردنەوە�ان لە ناوچەکاین ژ�رکۆن�ت اق مەتر� دوو�ارە دەستگ�ی ز�ندان�کراون لە با�ووری ع�ێی
اق�ەکانەوە هە�ە. زۆر�ک لە گومانل�کراواین داعش پێ�ان وا�ە هیچ ڕ�گەچارە�ە� د�کە�ان ن�ە جگەلە  ع�ێی

ت. بەسەر�ردین ژ�ان لەناو کامی� ئاوارەک ان بۆ هەتاهەتا�ە �ان جێه�شتین وو�ڵ  
 

نەی کە هیچ پەیوەند�ەک�ان بە داعشەوە نەبووە �اخود  اداین ئەو مندا�ڵ لەال�ە� ترەوە، ز�ندان�کردن و �ن
 ١٧پەیوەند�ە� زۆر کەم�ان هەبووە ڕەنگە ڕق و هەسیت تۆڵەسەندنەوە لە ناخ�اندا دروست بکات. کوڕ�� تەمەن 

دمنداڵەکان لەسەر بنەمای شاه�دی داین دروست کراو ساڵ بە هیومان ڕایتس  ۆو�� ووت، "زۆر�ک لە م�ێی
کراون. کات�ک ئازادکران ڕەنگە هەو�ڵ تۆڵەسەندنەوە لە حکومەت ولەو کەسانە بکەنەوە کە ز�ندان�ان  دەستگ�ی

 کردوون."
 

اق وەک بەش�ک لە خەالفەتەکەی، داعش ٢٠١٤لەسەرەتای سا�ڵ  کردین ناوچە�ە� زۆر لە ع�ێی و لەپاش دا��ی
ین ناردە پ�شەوەی بەرەکاین جەنگ و وەک  دمندا�ڵ دمنداڵ. داعش م�ێی هەستا بە بەسەر�ازکردین ژمارە�ە� زۆر م�ێی

دم یت خۆکوژو پاسەوان و س�خوڕ وچەندین شیت تر بەکار�ــهێنان. بەسەدان م�ێی یت ڕۆژهە�ڵ ندا�ڵ ب�این تر لە دە�ان وو�ڵ
اق.  اونەتە ع�ێی انەکان�انەوە هێ�ن ن  ناوەڕاست و ئاس�او ئەورو�او با�ووری ئەم��کا بەتەنها �ان لەال�ەن خ�ێی

 
نە بەزۆر لەال�ەن داعشەوە بە سەر�ازکراون و هەند�� ت��ان بەهۆی هاوڕێ و ئەنداماین  دمندا�ڵ هەند�ک لەم م�ێی

ان �ان بۆ ب�  ن ێ خ�ێی �ەیت چونەتە ناو داعش. لە جەنگ و ملمالین ان و��گەی کۆمە�ڵ ن �وی ژ�ان و هەڵهاتن لە ک�شەی خ�ێی
ن لەال�ەن گروو�ە  دمندا�ڵ ن لە بەسەر�ازکردین م�ێی چەکدار�ەکاین جیهاندا، ئەم فا�تەرانە هۆکاری سەرەکنی

ۆلۆژ�ا زۆر بەکە� فا�تەری چەکدارەکانەوە. زۆر�ک لە ت����نەوەکان ت�شک�ان خستۆتە سەرئەو ڕاست�ەی کە ئا�د
ن لە چوونە ناو گروو�ە تووندڕەوەکان. لە  دمندا�ڵ دمندا�ڵ گومانل�کراوی داعش کە  ٢٩پاڵنەرە بۆ م�ێی م�ێی

چاو��کەوتن�ان لەگەڵ کرا بۆ ئەم ڕاپۆرتە، هیچ کام�ان نە�ان گووت کە ئا�دۆلۆژ�ا فا�تەر بووە لە ب��ارەکە�ان بۆ 
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دمنداڵ�ک کە ، "ه�چم نەدەزاین  ١٦لە تەمەین  چونە ناو داعش. م�ێی ساڵ�دا پەیوەندی بە داعشەوە کردووە وویت
م پەیوەند�م پێوەکردن لەبەرەوەی دەم��ست هەست بە "ئازا�ەیت و پاڵەواین بکەم."  دەر�ارەی ئامانجەکە�ان،" بە�ڵ

 
تداراین  ین گومانل�کراوی داعش لە دەسە�ڵ دمندا�ڵ ا�ت و حکوومەیت  سک��نکردن و ل�کۆڵینەوەو دادگا�کردین م�ێی ع�ێی

کردین هەڕەمە� و ناعەدالەیت لە  هەر�� کوردستانەوە هەڵەو کەم وکوریت زۆری ت�دا بووە وەک دەستگ�ی
دادگا�کردنەکاندا. زۆرجار ئەفسەراین ئەمین لەسەر بنەمای "ل�سیت ناوی داوا�راوان" کە لە لەڕ�گەی ل�کۆڵینەوەو 

ۆ� ئەشکەنجەدانەوە لە گومانل�کراوی ترەوە دەس ت�ان کەووتوە �ان لە ڕ�گەی ڕاپۆریت خەڵ� ناوچەکاین ژ�ر کۆن�ت
نە. وەزارەیت بەرگری ئەم��کا ژمارەی ئەو  دمندا�ڵ کردین ئەم م�ێی داعشەوە دەست�ان کەووتوە هەستاون بە دەستگ�ی

م بەپیێی ووتەی بە ٥تا  ٣چەکدارانەی داعش کە بەرگ��ان لە موسڵ کرد بە  ند، بە�ڵ ر�رساین هەزار چەکدار خەم�ڵ
اق، ل�سیت داوا�راواین داعش بۆ  ی ئەمین ع�ێی هەزار داوا�راو ز�ادی کرد. ئەو ل�ستانە هەموو ئەو کەسانەش  ١٠٠با�ڵ

و چ�شتلێنەر لەگەڵ داعش کار�ان کردووە. هەند�ک لەو ناوانەی لە ناو  دەگ��تەوە کە بۆ نموونە وەک شۆف�ێی
م بە گومانل�کراو لەقەڵەم دراون ل�ستەکاندا هەن ڕەنگە بەهیچ شێوە�ەک پەیوەند�ان ب ، بە�ڵ ێ ە داعشەوە نەبوویب

این و کە� �ەوە  ن انەکە�ان �ان کەس�� ناوچەکە�ان بەهۆی نا�ۆ� خ�ێی ن لەبەرەوەی �ەک�ک لە ئەندامەکاین خ�ی
کردین خەڵ� تەنها  ڕاپۆرت�ان لەسەر داون. بەپیێی ووتەی کۆمسیۆین ما�ن مرۆ�ڤ نەتەوە �ەکگرتووەکان، دەستگ�ی

�ە.'' لەبەرە �ن" جۆری ڕەشبگ�ی انەکان�ان تاواین ئەنجام داوە خراپ�ت ن وەی �ەک�ک لە ئەنداماین خ�ێی  
 

کردن�ان ئەفسەراین ئەمین  نەی قسە�ان بۆ هیومان ڕایتس ۆوچ کرد ووت�ان هەر لەگەڵ دەستگ�ی ئەو مندا�ڵ
یوەند�ان بە داعشەوە ل�کۆڵینەوە�ان لەگەل کردوون و ئەشکەنجە�ان داون تا ئەوکاتەی دان�ان ناوە بەوەی پە

�ین دووە�  . لە ��ش ێ ، هیومان رایتس ۆوچ ٢٠١٨کردووە، ئەگەر �� پەیوەند�ش�ان بە گرو�ەکەوە نەبویب
دمنداڵ کرد کە تەمەن�ان لە نێوان  ٢٩چاو��کەوتین لەگەڵ  ساڵدا بوو لەال�ەن حکومەیت هەر��  ١٨بۆ  ١٤م�ی

کرابوون.  لەکایت چاو��کەوتنەکاندا، هەند�ک�ان لە بەند�خانەدا بوون و کوردستانەوە بەتۆمەیت داعش بوون دەستگ�ی
دا بوون،  ١٤هەند�� ت��ان پ�ش�ت بەندبوون.  ین هەول�ێی نە لە سەنتەری چا�سازی ژنان و مندا�ڵ دمندا�ڵ لەم م�ێی

منداڵ�ان ووت�ان لەال�ەن ئەفسەراین ئاسا�شەوە ئەشکەنجەدراون و بە سۆندەو  ١٩پایتەخیت هەر�� کوردستان. 
ە  ن کێبڵ و دار لێ�اندراوە تا ناچار بک��ن بە دانپێنان. هەند�� ت��ان تەزووی کارەبا�ان ل�دراوە �ان هەڵوا�اون. ه�ێی

دمندا�ڵ تر کردووە لە  حاڵەت�کدا ئەگەر ڕەیت بکەنەوە کە پەیوەند�ان ئەمن�ەکان هەڕەشەی ئەشکەنجەدان�ان لە م�ێی
دمندا�ڵ  ١٧نانەی منداڵەکان باس�ان کرد هاوشێوەی قسەی بە داعشەوە نەکردووە. ئەو شێوازی ئەشکەنجەدا م�ێی

تر بوو کە لە هەمان ز�نداندا بە تۆمەیت هەبووین پەیوەندی بە داعش دەستگ�ی کرابون و قسە�ان بۆ هیومان ڕایتس 
.٢٠١٦ۆوچ کرد لە کانووین �ەکەم ی   

 
دمنداڵەکان بە هیومان ڕایتس ۆوچ�ان ووت لەپێناو کۆتایی  اف�ان"  زۆر�ک لە م�ێی هێنان بە ئەشکەنجەدان�ان "ئ�ع�ت

بە هەبووین پەیوەندی لەگەڵ داعش کردووە ئەگەر �� هیچ پەیوەند�ەک�ان بە داعشەوە نەبووە �ان پەیوەند�ە� 
م هیچ  زۆر کەم�ان هەبووە. بۆ نموونە، هەند�ک�ان ووت�ان، وانەی ئاین�ان لەال�ەن داعشەوە پ�دراوە، بە�ڵ

و چ�شتلێنەر کار�ان لەگەڵ داعش کردووە. پەیوەند�ە� ت��ان بە د اعش نەبووە. هەند�� تر ووت�ان کە وەک شۆف�ێی
هەند�� تر نکۆڵ�ان کرد لەوەی هیچ پەیوەند�ەک�ان بە داعشەوە هەبوو ب�ت. هیومان ڕایتس ۆوچ نەیتواین 

�است بکاتەوە.  
نە بە داعشەوە �ش�ت دمندا�ڵ  سەر�ەخۆ ئاسیت پەیوەندی ئەم م�ێی

 
نە دەدەن کە گوماین داعشبوون�ان ل�دەکرێ. هەروەها بە دمندا�ڵ ا�ت ئەشکەنجەی ئەو م�ێی ر�رساین حکومەیت ع�ێی

ێ  ٢٠١٥کۆمسیۆین دژ بە ئەشکەنجە لە ڕاپۆرت�� سا�ڵ  ن�شەوە بەیب دمندا�ڵ ۆر بە م�ێی �دا وویت گومانل�کراواین ت�ی
دەک��ن و ز�نداین دەک��ن و ئەشکەنجە دەدر�ن بۆ ن اچارکردن�ان بە دانپێنان و ڕ�گە�ان فەرماین دادگا دەستگ�ی
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ان وکەس وکار�انەوە بکەن . دادوەر�� پار�زگای نەینەوا بە هیومان ڕایتس ۆو�� ووت،  ن پێنادرێ پەیوەندی بەخ�ێی
ی  "زۆر�ک" لە گومانل�کراواین داعش کە لەدادگا�ەی ئامادەبوون ئەشکەنجە دراون. لە ت����نەوە�ە� پ�ش�ت

ا�ت بەشێوە�ە� رۆتیین تۆمەتەکاین ئەشکەنجەی گومانل�کراواین هیومان ڕایتس ۆوچدا دەرکەو  ت کە دادوەراین ع�ێی
 داعش �شتگوێ دەخەن. 

 
نەی کە لە ز�ندانەکاین حکوومەیت هەر�� کوردستاندان، زۆر�ک�ان ووت�ان کە ئا�ادار نەبوون لەوەی کە  لەو مندا�ڵ

ای ز�ندان�کردن پار�زەر�ان هە�ە �ان نا و هەند�� تر ووت�ان ترساون لەوەی ەکە�ان ئەگەر داوای پار�زەر بکەن �ن
خولەک تێپەڕی نەکردووەو بەزماین کورد�ش  ١٠تا  ٥در�ژ بک��تەوە. زۆر�ک�ان ووت�ان کە دادگا�کردنەکان�ان لە 

دمنداڵەکان خ��ان  بووە کە ئەوان لیێی تێنا�ەن. دەردەکەوت کە تەواوی دادگا�کردنەکان لەسەر بنەمای دانپێناین م�ێی
، سەرەڕایی ئەو تۆمەتانەی کە دانپێنانەکان لەژ�ر فشارو ئەشکەنجەدا کراوە. هەند�ک لە منداڵەکان ووت�ان،  ب ێ وویب

م دادوەر قسەکان�این �شتگوێ  اف�ان کردووە، بە�ڵ دادەوەر�ان ئا�ادار کردۆتەوە لەوەی کە لەژ�ر ئەشکەنجەدا ئ�ع�ت
 خستووە. 

 
ین هەول�ێی وەک  هەروەها، هیومان ڕایتس ۆوچ زۆر ن�گەرانە لە بارودۆ�ن ناو سەنتەری چا�سازی ژنان و مندا�ڵ

ه�شتنەوە�ان لە ژوورەکاندا بۆماوە�ە� زۆرو نەبووین خ��ندن و چا�سازی دەروین و چاودێری تەندروسیت 
انەکان�ان ومامەڵەی خراپ لەگەڵ�ان لەال�ەن هەند�ک پاسەوانەوە  ن پێ��ست و ڕ�گەنەدان بە پەیوەند�کردن بە خ�ێی

دمنداڵەکاین سەنتەری چا�سازی ووت�ان کە وە . هەند�ک لە م�ێی ن ک ل�دان و جنێودان و هەڕەشەی کوشنت
و لێ�انداون. �ەک�ک لە  ای چاودێ��ەکان بە سۆندەو پ��ڵ پاسەوانەکان بردوو�انن بۆ دەرەوە دوور لە چاوی کام�ێی

م وویت کە هیچ منداڵەکان مەتر� ئەوەی ل�دەکرا خۆی بکوژێ لەبەرەوەی جەستەی خۆی دەبڕی،  بە�ڵ
 چارەسەر�� دەرووین �ان چارەسەر�� تایبەیت وەرنەگرتووە. 

 

 هەنگاوەکانی داهاتوو
ین گومانل�کراوی داعش  اق و حکومەیت هەر�� کوردستان دەتوانن شێوازی مامەڵەکردن�ان لەگەڵ مندا�ڵ ع�ێی

دمند نە وەک قور�این تەماشا بک��ن و کۆتایی بەتەواوی بگۆڕن. لەپێناو ڕ�زگرتن لە مافەکاین منداڵ، دەب�ت ئەو م�ێی ا�ڵ
ێ کە تۆمەتەکان�ان تەنها ئەندام بوون بووە لە ناو داعش و ئەولەو�ات بدەن بە  بە ز�نداین کردین ئەوانە بهێ�ن

ا�ت و حکومەیت هەر��  چارەسەکردن�ان و ئاشتکردنەوە�ان لەگەڵ کۆمەڵگا. دەب�ت هەردوو پەرلەماین ع�ێی
ین خوار  کوردستان گۆڕانکاری لە اداین مندا�ڵ ۆر�ان بەشێوە�ەک بکەن کە کۆتایی بهێن�ت بە �ن �اسا�این دژە ت�ی

. لەکات�کدا گۆڕانکاری لە �اسا�اندا دەکرێ،  ١٨تەمەن  ۆر�سیت ساڵ بە تۆمەیت ئەندام بوون لە ناو ڕ�کخراوی ت�ی
اق و حکومەیت هەر�� کوردستان فەرمان بە دادوەرا ە دەب�ت ئەنجوومەین دادوەری ع�ێی ن ن و داوا�اراین گشیت و ه�ێی

دمنداڵ بە تۆمەیت  اداین گومانل�کراوی م�ێی ئەمن�ەکان بکەن بۆ کۆتایی هێنان بە دەستگ�کردن و ز�ندان�کردن و �ن
نەی بە تۆمەیت هەبووین پەیوەندی  دمندا�ڵ ئەندام بوون لەناو داعش، هەروەها فەرمان بە ئازادکردین هەموو ئەو م�ێی

کراون نەی کە گوماین ئەنجامداین تاوان�ان ل�دەکرێ. دەب�ت  لەگەڵ داعش دەستگ�ی بکەن، جگە لەو مندا�ڵ
ن بکەن لەپێناو دروستکردین پرۆگرا�   کار لەگەڵ یون�س�ف و ڕ�کخراوەکاین تری مندا�ڵ

گ
بەر�رسان بە هەماهەن�

ەری دەرووین چا�سازی و گەڕانەوە�ان بۆ ناو کۆمەڵگا وەک دابینکردین پرۆگرا� خ��ندن و مەش�ت کارو چارەس
�ەیت تر.  �ەیت و پرۆگرا� کۆمە�ڵ  کۆمە�ڵ

 
ێ لەکات�کدا لەناو داعشدا بوون، دەب�ت بەر�رسان بەپیێی  نەی کە گومان�ان ل�دەکرێ تاوان�ان ئەنجام دایب بۆ ئەو مندا�ڵ

ن مامەڵە�ان لەگەڵ بکەن دمندا�ڵ وەک دڵن�ایی دان لەوەی --ستاندەردە نێودەوڵەت�ەکاین دادوەری م�ێی
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ن لەگەڵ پ�اوان بە ج�ا ز�نداین دەک��ن و پار�زەر�ان بۆ ز�ندان� کردن�ان دوا ڕ�گەچارە�ەو بۆ ماوە�ە� کورتەو مندا�ڵ
دمنداڵەکە ڕەچاودەکرێ و چا�سازی کردن�ان و ئاشتکردنەوە�ان لەگەڵ  �ن بەرژەوەندی م�ێی ن دەکرێ و باش�ت دابنی

 کۆمەڵگا دەک��تە ئەولەو�ات. 
 

ا�ت و حک ن بە هەموو شێواز�� دەب�ت بەر�رساین ع�ێی ێ کۆتایی بهێنن ومەیت هەر�� کوردستان دەستبە�ب
کراو بە تۆمەیت داعشبوون و ل�کۆڵینەوە لەو کەسانە  ین دەستگ�ی دمندا�ڵ ئەشکەنجەدان و مامەڵەی خراپ لەگەڵ م�ێی

ن کە  ا�ان بدر�ت. دەب�ت دادوەران هەموو ئەو دانپێنانانە وەالبننێی لە ئەنجا� بکرێ لە�شت ئەوکارانەوە بوون و �ن
اون.  ن دەرهێ�ن دمندا�ڵ  فشارو ئەشکەنجە و مامەڵەی خراپ لە م�ێی
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دۆمیت  

 
�ین دووە�  اق ئەنجام داوە، ئەمە  ٢٠١٨هیومان ڕایتس ۆوچ لە ��ش ئەم ت����نەوە�ەی لە هەر�� کوردستاین ع�ێی

وە ت����نەوەی تری لەسەر ئەم بابەتە ئەنجام داوە. ت��ژەراین هیومان ڕایتس ۆوچ  ٢٠١٦جگەلەوەی لەسا�ڵ 
دمندا�ڵ تۆمەتبارکراو بە هەبووین پە ٢٩چاو��کەوتن�ان لەگەڵ   ٢٤یوەندی لەگەڵ داعش کردووە، کە م�ێی

کراون و  ین هەول�ێی ز�نداین بوون و پێنچ�ان چەند جار�ک دەستگ�ی دمنداڵ�ان لە سەنتەری چا�سازی ژنان و مندا�ڵ م�ێی
 ، ین هەول�ێی  ٢٢پاشان ئازادکراون. لەوانەی چاو��کەوتن�ان لەگەڵ کرا لە سەنتەری چا�سازی ژنان و مندا�ڵ

دمنداڵ�ان تەمەن�ان لە م دووان�ان  ١٧بۆ  ١٤نێوان  م�ێی ساڵ بوون و بەتۆمەیت هەبووین  ١٨ساڵدا بوو، بە�ڵ
کرابوون کات�ک منداڵ بوون. لە  دمنداڵەکە،  ٢٤پەیوەندی لەگەڵ داعش دەستگ�ی ای  ٨م�ی دمنداڵ�ان �ن م�ێی

م ئەواین تر  چاوەڕواین دادگا�کردن بوون. لە  ابوو بە�ڵ دمن ٢٢ز�ندان�کردن�ان بەسەردا سەپێ�ن �ان لە  ١٤داڵەکە، م�ێی
کرابوون؛ شەش�ان لە  ٢٠١٨سا�ڵ  . هیچ کچ�ک بە تۆمەیت هەڕەشە بۆسەر ٢٠١٦؛ دووان�ان لە ٢٠١٧دەستگ�ی

نەکرابوو.   ئاسا��ش ن�شتماین لە سەنتەرەکە لەکایت سەردانەکەی هیومان رایتس ۆوچ دەستگ�ی
 

این هەشت  ن کراو لەال�ەن بەر�رساین هیومان ڕایتس ۆوچ چاو��کەوتین لەگەڵ ئەنداماین خ�ێی دمندا�ڵ دەستگ�ی م�ێی
و هەروەها ڕاو�ژی کرد  ین هەل�ێی اق�ەوە بە گوماین داعش بوون و چەند ستاف�� سەنتەری چا�سازی ژنان و مندا�ڵ ع�ێی

اق دەکەن لەگەڵ پار�زاران و  بە ڕ�کخراوە ناحکوم�ە نێودەوڵەت�انەی کار لەسەر ک�شەکاین دادوەری لە ع�ێی
ا�ت ئەنجامدرانشارەزا�این �اسایی  یت حکومەیت ع�ێی . چاو��کەوتنەکان لە هەر�� کوردستان و ناوچەکاین ژ�ر دەسە�ڵ  

�ین دووە�  ، هیومان رایتس ۆوچ ڕ�گەی پێنەدرا سەرداین ز�نداین ٢٠١٨لەکایت گەشیت ت����نەوەکە�دا لە ��ش
م لە سا�ڵ  ا�ت بکات، بە�ڵ ۆ�ڵ حکومەیت ع�ێی ۆ�ڵ تواین س ٢٠١٧ناوچەکاین ژ�ر کۆن�ت ەرداین �ێ ز�نداین ژ�رکۆن�ت

ک�لۆمەتر لە باشووری موسڵ   ٦٠حکومەیت بەغدا بکات کە دووان�ان لە شارۆچکەی گە�ارە بوون و بە دووری 
ک�لۆمەتر لە باشووری موسڵ بوو.   ٣٠حمام عەل�ل بوو کە بە دووری دور�وون و سێ�ەم ز�ندان لە بنکە�ە� پۆل�س   

 
نە بە زماین عەرەیب ت��ژەراین هیومان رایتس ۆوچ ڕو  دمندا�ڵ و�ەڕوو چاو��کەوتنەکان�ان لەگەڵ هەموو ئەم م�ێی

انەکان�ان لە ڕ�گەی تەلەفۆنەوە ئەنجام دران.  ن ێ لەگەڵ ئەنداماین خ�ێی ئەنجامدا، جگەلە دوو چاو��کەوتن نەیب
ی. ت��ژ  ن دران بۆ زماین ئینگل�ی ەران هەموو هەند�ک لە چاو��کەوتنەکان بە زماین عەرەیب ئەنجامدران و وەرگ�ێی

ن و خ��ان  دمنداڵەکان�ان لە مەبەسیت چاو��کەوتنەکان ئا�ادار کردەوەو پێ�ان گوتن چۆن زان�ار�ەکان بەکاردەهێنن م�ێی
ن لەوەی هیچ قەرەبوو�ە� ماددی  ڕاز�بوون بە خ��ەخش بەشداری لە چاو��کەوتنەکان بکەن. هەروەها ت�گە�شنت

، هیومان ڕایتس ۆوچ ناسنامە و ناوی ئەوانەی نا���ن بۆ بەشداری کردن لە چاو��کەوتنەکان. ل ەبەر هۆکاری ئەمین
اوە.   چاو��کەوتن�ان لەگەڵ کرا ئاشکرا نا�ات. ناوی خوازراوی لەبری ناوی ڕاستەقینە�ان بەکارهێ�ن

 
ا�ت و هەر�� کوردستاین لە ، هیومان ڕایتس ۆوچ بە نامە ٢٠١٨لە کانووین �ەکە�  بەر�رساین حکومەیت ع�ێی

نە کرد کە بە تۆمەیت دەرئەنجا دمندا�ڵ مە سەرەتای�ەکاین ڕاپۆرتەکەی ئا�ادار کردەوەو داوای زان�اری لەسەر ئەو م�ێی
کراون. هیومان ڕایتس ۆوچ لە ش��ایت  نامەی بەدواداچووین بۆ  ٢٠١٩هەبووین پەیوەندی بە داعش دەستگ�ی
ا�ت و هەر�� کوردستان نارد. حکومەیت هەر�� ک ی کانووین �ەکەم ١٤وردستان لە هەر�ەک لە حکومەیت ع�ێی

� نامەی �ەکەم و لە  مەکە لە ڕاپۆرتەکەدا  ٢٠١٩ی ش��ایت ١٨وە�ڵ � نامەکەی دووە� دا�ەوە. هەردوو وە�ڵ وە�ڵ
� هیچ کام لە دوو نامەکەی نەداوەتەوە.  ا�ت وە�ڵ وکردنەوەی ئەم ڕاپۆرتە، حکومەیت ع�ێی  داوەتەوە. تا کایت ب�ڵ

گ
 ڕەن�
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ا�ت و هەر�� کوردستان و هیومان رایتس ۆوچ ب ەردەوام دەب�ت لە دا�ەلۆگ لەگەڵ بەر�رساین حکومەیت ع�ێی
 . ێ  هاوکار�ەکان�ان بەرز دەنرخێین

 
دمنداڵ" بۆ کە� خوار تەمەن  ن" و "م�ێی ێ ئەوەش هاوتا�ە  ١٨لەم ڕاپۆرتەدا "منداڵ" "مندا�ڵ ساڵ بەکاردەهێ�ن

 لەگەڵ بەکارهێناین لە �اسای نێودەوڵەت�دا. 
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ان لەالیەن داعشڵردمنداێنانی مێبازکردن و بەکارهبەسەر  .I 

 
کردو پ�ش�ل�اری گەورەی ما�ن مرۆ�ڤ ئەنجامدا.  ٢٠١٤لەسەرەتای سا�ڵ  اق دا��ی داعش ناوچە�ە� زۆری لە ع�ێی

�ش خۆکوژی و  ��ژکراو گولەباراین بە کۆمەڵ و  داعش بەر�رس�ار�وو لە ئەنجامداین سەدان ه�ێی ئۆتۆمب�� بۆم�ب
س�ک� و سەر���ن بەبەرچاوی خەڵ�ەوەو ئەشکەنجەدان. بۆماوەی �ێ ساڵ، بە ملیۆنان خەڵ� لە دەستدر�ژی 

دەکردو مەزارە ئایین و  انەکان دەسەندو ماڵ و موڵ��ان دا��ی ن یت داعشدا بوون. سەرانە�ان لە خ�ێی ژ�ر دەسە�ڵ
ا�ت و کورد�ەکان بە هاوکاری هاو�ە�ماین ن ە ع�ێی ن ێودەوڵەیت لە دژی داعش جەنگان و مۆزەخانەکان�ان و�ران دەکرد. ه�ێی

انەی کە لە دژی داعش جەنگان  ٢٠١٧لە کۆتایی سا�ڵ  ن م ئەو ه�ێی ۆڵ کردەوە. بە�ڵ ت�ان کۆن�ت زۆر�نەی ناوچەکاین وو�ڵ
�ش ک��رانە بۆسەر  هەستان بە ئەنجامداین پ�ش�ل�اری جدی وەک ئەشکەنجەو کوشتاری هەڕەمە� و ه�ێی

 . ت�این مەدەین   1هاوو�ڵ
 

�ش  لەو ماوە�ەی دمندا�ڵ بەسەر�ازکردو بەکاری هێنان بۆ ه�ێی یت هەبوو، بەهەزاران م�ێی اق دەسە�ڵ داعش لە ع�ێی
ی گواستنەوەی  ن وەک س�خوڕ و شۆف�ێی دمندا�ڵ . هەروەها م�ێی خۆکوژی و شەڕو بەکارهێناین ماددەی تەقەمەین

ان، هەروەها وەک هۆکاری پرو�ا  �ەندە لە گرتە ڤ�دی���ەکاندا کەل��ە� سەر�ازی و پاسەوان لە بازگەکان بەکارهێ�ن
ان.   تۆمارەکاین داعش ئەوە�ان ن�شاندا کە ن��کەی لەسەدا ٤١ی هەند�ک لە �ەکە سەر�از�ەکان�ان لە 2بەکارهێ�ن

  3سوور�ا تەمەن�ان لە ژ�ر ١٨ ساڵ بوون. 
 

نەی چاو��کەوتن�ان لەگەڵ کرا و پەیوەند�ان بە داعشەوە کردووە چەند هۆکار�ک�ان دەست ن�شان کرد بۆ ئەو مندا�ڵ
ان و هەڵهاتن لە ماڵەوەو پ�گەی  ن پەیوەندی کردن�ان بە گروو�ەکەوە،لەوانەش هۆکاری دارایی و فشاری هاوڕێ و خ�ی

ن لە ز�اتر لە  . بەپیێی ت����نەوەکاین هیومان ڕایتس ۆوچ لەسەر بەسەر�ازکردن و بەکارهێناین مندا�ڵ �ەیت  ١٢کۆمە�ڵ
ن  ملمالنیێی چەکداری لە سەرا�سەری جیهان، دمندا�ڵ ئەم فا�تەرانە هەم�شە هۆکار�ون لە�شت پەیوەند�کردین م�ێی

بە گروو�ە چەکدارەکانەوە لەکایت جەنگدا. هەروەها لە ت����نەوەکاین زانکۆی نەتەوە �ەکگرتووەکاندا لەسەر چەند 
، دەرکەوتووە زۆر بەدەگمەن ئا�دۆلۆژ�ا پاڵنەری سەر  ت�� ج�اواز،بە پ�چەوانەی بۆچووین گشیت ەک�ە لە وو�ڵ

ن بە گروو�ە تووندڕەوەکانەوە.  دمندا�ڵ نەی کە چاو��کەوتن�ان لەگەڵ کرا بۆ 4بەشدار�کردین م�ێی  هیچ کام لەو مندا�ڵ
 ئەم ڕاپۆرتە نە�انگووت ئا�دۆلۆژ�ای داعش ڕۆ�ڵ هەبووە لە ب��ارەکە�ان بۆ پەیوەند�کردن بە گروو�ەکەوە. 

 
دمنداڵەکان ووت�ان لە پێناو وەرگ " هەند�ک لە م�ێی رتین مووچە�ەک پەیوەند�ان بە داعشەوە کردووە. "ئە�مەین

  ١٦تەمەن 
گ

، "ه�چم نەبوو، ب��ە ب��ارمدا پەیوەن�ان پێوە بکەم بۆ دەستکەوتین بڕە پارە�ەک. مان�  ٦٠ساڵ وویت
 "سەالم"ی 5هەزار دینار�ان دەدا. ه�چم نەدەکرد تەنها لەژ�ر پرد�کدا دەوەستام و چەک�کم پێبوو. هەرئەوە بوو. 

                                                           
،۲۰۱۷ دووەمی کانوونی عێراق، لھ داعش تاوانھکانی بۆ بھرپرسیارێتی دادوەری: کورتی و کھم ۆوچ، ڕایتس ھیومان ۱  

https://www.hrw.org/report/2017/12/05/flawed-justice/accountability-isis-crimes-iraq. 
۲۰۱٥تشرینی دووەمی، نھتھوەیکگرتووەکان، ڕاپۆرتی سکرتێری گشتی لھسھر مندا�ن و شھڕی چھکداری لھ عێراق،     ۲ 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/852&Lang=E&Area=UNDOC (accessed February 14, 2019). 
ا، زانکۆی لھالیھن مارا ڕێڤکن و سبحان ئۆونیڵ و کاتۆ ڤان برۆوکھۆوڤن، النکھی جھنگ: تێوەگالنی مندا�ن لھگھڵ گرووپھ چھکدارەکان لھ جھنگی نوێد ۳

۱۱۰، الپھڕە ۲۰۱۸نھتھوەیھکگرتووەکان،   

۱۷ھھمان سھرچاوە الپھڕە  ٤  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۱۸چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "ئھیمھن،" ھھولێر،  ٥  
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، لە سا�ڵ  ١٧تەمەن  ساڵ بووە. وویت  ١٤لە موسڵ پەیوەندی بە داعشەوە کرد کات�ک تەمەین  ٢٠١٥سال وویت
 

گ
ن نەمدەو�ست شەڕ بکەم، ب��ە وەک  ٦٥وەک چ�شتلێنەر مان� ، "هەرگ�ی هەزار دیناری هەبوو. ووت��ش

 6چ�شتلێنەر کارم دەکرد."
 

یت  داعش لە ناوچەکە، قوتابخانە لە گووندەکان�ان وەستاو داعش زۆر�ک�ان ووت�ان لە ماوەی سا�ڵ �ەکە� دەسە�ڵ
" تەمەن  ، لە چ�شتخانە�ە� موسڵ کاری  ١٧دەست�گرت بەسەر هەموو ش��نەکاین کارکردندا. "یوس�ن ساڵ وویت

، پاشان  ۆڵ�ردین ناوچەکە لەال�ەن داعش، چ�شتخانەکە داخرا. وویت م پاش کەم�ت لە مانگ�ک لە کۆن�ت دەکرد، بە�ڵ
، بۆماو  ەی �ێ مانگ لە چ�شتخانە�ە� تر دەسیت بەکار کرد کە خواردن�ان بۆ داعش ئامادە دەکرد. یوسف وویت

ێ وا�ە ب��ە ناوی لەناو ل�سیت  ی ڕۆژانەکەی بدەن ، ئەو پیێی
داعش ناسنامەکە�ان بردووە بۆ تۆمارکردین ناوی تا�و کریێ

  7داوا�راواین داعشدا دەرکەوتووە. 
 

ێ لەبەرئەوەی داعش قوتابخانەکاین بۆ  ٢٠١٤، لە سا�ڵ "فەرەج"ی خەڵ� موسڵ وویت  واز لە قوتابخانە دەهێین
ن بەکاردەهێنا. پاش دوو ساڵ و لە تەمەین  ساڵ�دا، ب��اردەدات پەیوەندی بە گروو�ەکەوە  ١٦بەسەر�ازکردین مندا�ڵ

. وویت بۆماوەی  ەو بووە بە ئەفسەرڕۆژ مەش�ت سەر�ازی و ئایین پ�کراو  ٢٠بکات بۆ پە�دا�ردین ب��وی ژ�این ئەو  
، "وەک پۆل�س دانرابووم بۆ پار�زگار�کردین بینا گشت�ەکان و شەقامەکان. ئازاری هیچ کەس�کم نەداوە، تەنانەت  وویت

 8لەکایت پۆل�س�ەکەشمدا."
 

، فشاری هاوڕێ زۆرجار هۆکار بووە لە ب��اری خەڵ� لە پەیوەند�کردن بە  ١٦"فەواز"ی تەمەن  ساڵ وویت
"ئەگەر ئامۆزا�انت و هاوڕ�کانت پەیوەند�ان بکردا�ە بە داعشەوە، دەهاتن و قەناعەت�ان پ�دەکردی تا داعشەوە. 

". ن ەتەکەدا پەیوەندی پێوەبکردنا�ە، ئەواین ت��ش دەرۆشنت  "داود"ی 9دوا�ان بکەوی. ئەگەر کەس�ک لە عە�ش
ی ساڵ  ١٤پەیوەندی بە داعشەوە کرد کات�ک  ٢٠١٥خەڵ� حەو�جە وویت لە سا�ڵ 

بوو. "لەگەڵ کۆمەڵ�ک هاوڕیێ
، پاش �ەک ڕۆژ لە   ١٥تەمەین خۆم بووم ،  م، ئەو وویت کەس بوو�ن، ب��ارماندا بەشداری مەشق بکەین." بە�ڵ

 . ێ  10مەشق کردن بۆچووین دەگۆڕێ و واز دەهێین
 

، برا گەورەکەی فشاری ل�دەکات تا پەیوەندی بە داعشەوە بکات. "نەم دەو  ١٧"نەواری" تەمەن  �ست ساڵ وویت
پەیوەند�ان پێوە بکەم، داعشم نەدەو�ست. خاڵەکانم ش�عەن و سەری دا�کمم زۆر خۆشدەوێ. هەستدەکەم ز�اتر 

، برا�ەی لە  ش�عەم نەک سووین و دژی ئا�دۆلۆژ�ایی داعشم. نەم دەو�ست وەک ئەوان ن��ژ بکەم. نەوار وویت
ڕۆژ بەشداری مەش�ت  ١٠ەوار وویت بۆماوەی کۆتا�دا بە زۆر قەناعەیت پ�دەکاو پەیوەندی بە داعشەوە دەکات. ن

.  ١٠کردوەو بۆ ماوەی  ێ ڕۆژی تر وەک پاسەوان کار�کردوە. پاشان برا�ەی دەکوژرێ و نەوار�ش داعش ج�دەه��ڵ
، "کات�ک برا�ەم کوژرا، ئی�ت هیچ هۆکار�ک نەما بۆ مانەوە."  11نەوار وویت

 

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "سھالم،" ھھولێر، ٦   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲ۆوچ لھگھڵ، "یوسف،" ھھولێر،  چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۷  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۱۸چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "فھرەج،" ھھولێر،  ۸  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۱۹چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "فھواز،" کامپێکی ئاوارەکان لھ باشوری موسڵ،  ۹  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۱۹یتس ۆوچ لھگھڵ، "داود،" کامپێکی ئاوارەکان لھ باشوری موسڵ، چاوپێکھوتنی ھیومان ڕا۱۰  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "نھوار،" ھھولێر،  ۱۱  
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دمنداڵەکان بە هیومان رایتس ۆوچ�ان ووت،  م هیچ هەند�ک لە م�ێی بەشداری مەش�ت ئاین�ان کردووە، بە�ڵ
ساڵ�دا وازی لە قوتابخانە هێنا  ١٣پەیوەند�ە� ت��ان بە داعشەوە نەبووە. "سا�" خەڵ� موسڵ وویت لە تەمەین 

ڕۆژی قورئان خ��ندن بووە  ١٥تا لە کارگە�ەک کار�کا و وویت تەنها پەیوەندی لەگەڵ داعش بەشدار�کردین کۆرس�� 
 12لە مزگەوت�ک لە پاش کارکردن. 

 
این پەیوەند�ان بە داعشەوە کردووە. "سەعدون"ی تەمەن  ن دمندالەکان ووت�ان لەبەر ک�شەی خ�ێی  ١٧دوو لە م�ێی

ساڵ وویت کات�ک دا�� دەم��ت دراوسێ�ەک�ان دەیبات بۆ الی داعش چونکە پیێی وا�ە هاوکاری دەکەن. بۆماوەی 
م وویت نەی��ستووە پەیوەند�ان پێوە بکات و بە�عەت چەند ڕۆژ�ک بەشداری لە مەش�ت ئایین و چەک دە کات، بە�ڵ

م نەم دەو�ست بگەڕ�مەوە. لە �شیت  بە داعش بدات. "هەڕەشە�ان ل�کردم کە دەب�ت بگەڕ�مەوە، بە�ڵ
�ان لێبکەم، ب��ە  خانووەکەمان خۆم دەشاردەوەو لە دەرەوە دەخەوتم. شیت خراپ�ان دەکردو نەمدەو�ست �شتگ�ی

  13دەم��ست ش��نەکە جێبه�ڵم."
 

، لە تەمەین  ساڵ�دا پەیوەندی بە داعشەوە کردووە لەبەرئەوەی حەزی بە ماڵەوە نەبووە. باو�  ١٥"مەحمود" وویت
م  ێ و پەیوەندی بە داعشەوە بکات. بە�ڵ لێ�دەدا لەبەرئەوەی لە دەرەوە شەری دەکرد، ب��ە ب��ار�دا ماڵەوە جێبه��ڵ

رەتا�دا بۆ پەیوەند�کردن بە داعشەوە بۆچووین دەگۆڕێ و دەڕواتەوە لەگەڵئەوەش لە کایت تاق�کردنەوەی سە
�ش ئاسماین دەکەو�ت و هەموو منداڵەکاین ما� دەکوژر�ن.  ماڵەوە. �ێ تا چوار مانگ دواتر، ما�ڵ ما� بە ه�ێی

، ئەم جارە بۆ ماوەی مە اری ڕۆژ بەشد ٢٥محمود ب��ار دەدات دوو�ارە پەیوەندی بە داعشەوە بکات. ئەو وویت
مەش�ت شەر�عەی ئ�سال� و بەکارهێناین چەکم کرد و پاشان چەند ڕۆژ�ک لە موسڵ لەگەڵ مەفرەزەکاین داعش بە 

م  لە کۆتایی سا�ڵ  شینکۆفەوە لە موسڵ بووم، بە�ڵ دەگ��زر�تەوە بۆ گووند�� مەس�� بەناوی کارملش  ٢٠١٥ک�ڵ
ش�ک لە دژی پ�شمەرگە ک�لۆمەتر لە باشووری شاری موسڵ و فەرماین پ�  ٣٠بە دووری  دەکرێ بەشداری لە ه�ێی

بکات. "هەمووی چە� هەڵگرت و ڕۆ�شت بەرەو بەرەکاین پ�شەوەی شەڕ. بەشێوە�ە� هەڕەمە� تەقەم لە 
م دوای  ی خا�اند، بە�ڵ ەکاین پ�شمەرگە دەکرد. دەترسام، ووتم ئەمە ئی�ت مردنە. شەڕەکە ماوەی شەش کاتژم�ێی ن ه�ێی

�ش ئاسمان�مان کر  ، پاش شەڕەکە، ئەوە ه�ێی ا�ەسەرو چەکدارەکاین داعش دەست�ان بە هەڵهاتن کرد." ئەو وویت
م دوای ئەوە ب��ار داوە  بۆماوەی چەند ڕۆژ�ک هاوکاری کردوە لە گواستنەوەی ب��ندارو کوژراوەکاین داعش، بە�ڵ

ێ و بگەڕ�تەوە ماڵەوە.   14واز�ــهێین
 

، لە حوزەیراین  پەیوەندی بە داعشەوە کردووە تا وەک ئازاو پاڵەوان ساڵ�دا  ١٦لە تەمەین  ٢٠١٧"جەبار" وویت
ن دەرکەوم. خەڵ�  ، "پەیوەند�م بە داعشەوە کرد لەبەرەوەی ئازاو بەه�ێی دەرکەوێ لەناو کۆمەڵگەکەی. ئەو وویت

و گەورەی دەکەی کات�ک چەکت بەشانەوە�ەو بەسەر جادەدا دەڕۆی."  ن هەمووی سەیرت دەکات. هەست بە ه�ێی
، ه��� وویت کە زۆر�ک لە هاو  ڕ�کاین پەیوەند�ان بە داعش کردوە ب��ە ئەو�ش دوا�ان کەوتووە. هەروەها وویت

 ، م پیێی وابووە پەیوەند�کردن بە داعشەوە شت�� خۆشە." ئەو وویت دەر�ارەی ئامان�ب داعش نەزانیوە ، بە�ڵ
م مەش�ت چە� پێنەکراوە. ب ١٥بۆماوەی  شینکۆف�� ڕۆژ مەش�ت لەسەر شەر�عەی ئ�سال� پ�کراوە، بە�ڵ م ک�ڵ ە�ڵ

ی تەنکەری ئاو کاری بۆ داعش کردووەو مانگانە  ، ماوەی �ێ مانگ وەک شۆف�ێی هەزار  ٦٠پ�دراوە. جەبار وویت
 ئە�لو� 

گ
دەست�ان بە هەڵمەیت ڕزگارکردین حەو�جە  ٢٠١٧دیناری هەبووە. کات�ک هاو�ە�ماین دژ�ە داعش لە مان�

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "سامی،" ھھولێر،  ۱۲  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "سھعدون،" ھھولێر، چاوپێکھوتنی  ۱۳  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "مھحمود،" ھھولێر، ۱٤  
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، داعش پێ�ان گوتوە ک�لۆمەتر دەکەو�تە باش  ١٢٥کرد کە بە دووری  ووری شاری موسڵ،  جەبار هەڵدێ. ئەو وویت
م جەبار پارە بە قاچاخچ�ەک دەدات بۆ دەر�ازکردین لە حەو�جە.   15دەب�ت بمێنێتەوەو شەڕ بکات، بە�ڵ

 
، "بۆم  ا وویت دمنداڵەکان ووت�ان زۆر لە داعش نائوم�د بوون. مەحمود کە لە سەرەوە ناوی هێ�ن هەند�ک لە م�ێی

�ان کوڕەکان�ان نەدەناردە بەرەکاین پ�شەوەی دەرکەوت  هەرکەس بۆ بەرژەوەندی خۆی کاردەکات. فەرماندە با�ڵ
انە داعشەکان ژ�ان�ان لە ئ�مە باش�ت  ن ن کە هیچ کەسمان لەناو داعش نەدەنا�. خ�ێی شەڕ، تەنها ئەوانەمان دەڕۆ�شتنی

م درا �وو. ئ�مە تەنها پ�ازمان دەخوارد، بە�ڵ و�ێ داعشەکانمان هەموو ڕۆژ�ک م��شک و بوو، خواردن�ان باش�ت
. 16گۆشت�ان دەخوارد." ێ م ب��ار�دا واز�ــهێین ، بۆماوەی ٦٠ ڕۆژ لە ناو داعش مەش�ت پ�کرا، بە�ڵ  "محەمەد" وویت

. "ماڵ��رانکەرن. تەنها هۆکار لە �شت پەیوەند�کردنمان بە داعشەوە  "داعش گرو��� زۆر خراپە،" ئەو وویت
. بەڕاسیت نەمدەزاین چۆن بوون. منداڵ بوو�ن.  ، 17ئەوەبوو کە منداڵ بوو�ن و  ه�چمان نەدەزاین  "جەبار" وویت

ئ�ستا پەش�مانە کە پەیوەندی بە داعشەوە کردووە. "ئەگەر دوو�ارە چا�� بەشدار�کردن بێتەوە بەردەمم، 
ێ لە پەیوەندی   کردن بە داعشەوە پەیوەند�ان پێوە نا�ەم. هیچ قازانج�� نەبوو. تەنها قازانج�ک کە دەستم کەوتیب

 18ز�ندان�کردنە."
 

 . ێ نە لەگەڵ داعش بزاین دمندا�ڵ  هیومان ڕایتس ۆوچ نەیتواین سەر�ەخۆ ئاست و جۆری بەشدار�کردین ئەم م�ێی
  

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "جھبار،" ھھولێر،  ۱٥  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲لھگھڵ، "محمود،" ھھولێرچاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ  ۱٦  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۱۸چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "محھمھد،" ھھولێر،  ۱۷  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "جھبار،" ھھولێر،  ۱۸  
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II. کراوانی داعشێلیستەکانی "داواکراوان" و سک�ینکردنی گومانل 

 
ا�ت و کورد�ەکان دەست�ان بە   ە ئەمن�ەکاین ع�ێی ن  دژ�ە داعش، ه�ێی

گ
کۆکردنەوەی چەندین ل�سیت ناوی لەکایت جەن�

گومانل�کراواین ئەنداماین داعش کرد. وەزارەیت بەرگری ئەم��کا ژمارەی ئەو چەکدارانەی داعش کە بەرگ��ان لە 
ند، اق،  ل�ستەکاین 19موسڵ کرد بە ٣ تا ٥ هەزار چەکدار خەم�ڵ �این ع�ێی م بەپیێی ووتەی بەر�رسە هەواڵگ��ە با�ڵ  بە�ڵ

 بەر�رسە ئەمن�ەکان ئەو ناوانە�ان لە 20ناوی گومانل�کراواین داعش بۆ ن��کەی ١٠٠ هەزار ناو ز�ادی کرد. 
ۆ�ڵ داعشەوە کۆدەکردەوە  کراواین تر لەکایت ل�کۆڵینەوە �ان لە خەڵ� هەڵهاتووی ناوچەکاین ژ�ر کۆن�ت دەستگ�ی

وی دەکردنەوە. ل�ستەکان ناوی هەموو ئەو   کەسانەی لەخۆدەگرت هەروەها لەو زان�ار�انەشەوە کە داعش خۆی ب�ڵ
و چ�شتلێنەر بوون �ان ئەوانەی کە خزم و  کە بە جۆر�ک لە جۆرەکان لەگەڵ داعش بوون ، بەوانەشەوە کە شۆف�ێی

 بەگ��رەی کۆمسیۆین مافەکاین مرۆ�ڤ نەتەوە �ەکگرتووەکان، 21کەس وکار�ان لە ناو گروو�ەکەدا هەبووە. 
�ن'' جۆری ز�ندان�کردین کەس�ک تەنها لەبەرئەوەی �ەک�ک لە ئە انەکان�ان تاواین ئەنجامداوە ''خراپ�ت ن ندامەکاین خ�ێی

�ە.  کراوانەوە پ�گە�شت 22ڕەشبگ�ی این دەستگ�ی ن  ئەمە جگەلەوەی هیومان ڕایتس ۆوچ چەندین ڕاپۆریت لە خ�ێی
سەبارەت بەوەی هەند�ک جار دراو�ێ و خەڵ� ناووچەکە تۆمەیت بە داعشبوون�ان داوەتە پەنای کەس و کارو 

این و کەس�ان هەبووە �ان بەهۆی نا�ۆ� لەسەر زەوی و زار.  ن ان�ان لەبەرئەوەی نا�ۆ� خ�ێی ن  23ئەنداماین  خ�ێی
 

 بازگەکان داوای 24لە کۆتایی سا�ڵ ٢٠١٦ و سەرەتایی ٢٠١٧، هیومان ڕایتس ۆوچ تێبیین بەر�رسان�ان دەکرد کە لە
ۆ�ڵ داعش�ان ج� دەه�شت و ئەوانە�ان دەستگ�ی دەکرد ناسنامە لەو پ�او گەنجانە دەکەن کە ناوچەکاین ژ�ر کۆن�ت

کە ناوەکان�ان لەناو ل�ستەکاندا بوو. لە هەند�ک کە�سدا، خەڵ� دەستگ�ی دەکران لەبەرئەوەی �ەک�ک لە 
دراوس�کان�ان کە پ�کەوە هەڵهاتبوون لە بازگەکان دەست�ان بۆ در�ژدەکردن و دە�ان گووت پەیوەندی بە داعشەوە 

اق، هەبووە، تەنانەت ئەگەر ناو�ش� ی هەواڵگری ع�ێی ان لە ناو ل�ستەکاندا نەبووا�ە. بەپیێی ووتەی ئەفسەر�� با�ڵ
ە ئەمن�ەکان لەسەر بنەمای زان�اری هەڵە  ن هەزاران کەس بە گوماین هەبووین پەیوەندی لەگەڵ داعش لەال�ەن ه�ێی

کراون.   هەروەها هیومان ڕایتس ۆوچ ڕاپۆریت دۆکیومێنتاری 25�ان لەبەرئەوەی ناوەکان�ان بەهەڵە دراوە دەستگ�ی
کردین پ�اوان و گەنجان کردووە لەبەرل�کچووین ناو�ان لەگەڵ ناوی گومانل�کراواین  لەسەر چەندین کە�� دەستگ�ی

 تری داعش لەناو ل�ستەکاندا.  
 

                                                           
۲۰۱٦ی تشرینی یھکھمی ۱۷وەزیری بھرگری ئھمریکا بۆ کاروباری گشتی، ئارلنتن، ڤێرجینیا،  کۆنگرەی ڕۆژنامھوانی لھالیھن پیتھر کوک، یاریدەدەری ۱۹  

https://www.c-span.org/video/?417070-1/peter-cook-briefs-reporters-military-operations-mosul (accessed February 14, 2018). 

۲۰۱۸ی کانوونی دووەمی ۲۳عش،" نیۆرکھر، بێن تاوب، "ھھڵمھتی تۆڵھسھندنھوەی عێراقی دوای دا ۲۰  

،۲۰۱۷ھیومان ڕایتس ۆوچ، کھم و کورتی دادوەری: بھرپرسیارێتی بۆ تاوانھکانی داعش لھ عێراق، کانوونی دووەمی  ۲۱  

،"۳٥نھتھوەیھکگرتووەکان، کۆمسیۆنی مافھکانی مرۆڤ، "کۆمێنتی ژمارە  ۲۲  

https://www.refworld.org/docid/553e0f984.html (accessed February 14, 2019), para. 16 

۲۰۱۷ی مارسی ٥"عێراق:ئاوارەبوون، بھندکردنی خیزانی گومانلێکراوانی داعش،" ھھواڵی ب�وکراوەی ھیومان ڕایتس ۆوچ،  ۲۳  

https://www.hrw.org/news/2017/03/05/iraq-displacement-detention-suspected-isis-families. 

چدانھوەی خێراو ھیومان ڕایتس ۆوچ تێبینی زنجیرەیھک کاری دەزگاکانی وەک سووپاو ھھواڵگری سوپاو یھکھی دژەتیرۆرو یھکھی ئھمنی نھتھوەیی ویھکھی بھرپھر ۲٤
ی حھشدی شھعبی و ئاسایش و پێشمھرگھی حکومھتی ھھرێمی کوردستان کھ گومانلێکراوانی داعشیان سکرین دەکردو دەستگیریان دەکردنپۆلیسی فیدراڵێ و ھێزەکان  

۲۰۱۸ی کانوونی دووەمی ۲۳بێن تاوب، "ھھڵمھتی تۆڵھسھندنھوەی عێراقی دوای داعش،" نیۆرکھر،  ۲٥  

https://www.refworld.org/docid/553e0f984.html
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لەبەرئەوەی بەر�رسان لەسەر بنەمای ل�کۆڵینەوەو هەند�ک جار ئەشکەنجەدان ناوی گومانل�کراواین داعش 
انەکان�ان پەیوەندی بە داعشەوە هەبووە، �ان بە هەڵە ناوی 26دەدۆزنەوە، ن  �ان بەهۆی ئەوەی ئەندام�� خ�ی

ێ بووین هیج بەڵگە�ە� بەردەست،  کەس�ک دراوە، �ان لەال�ەن �ەک�ک لە خەڵ� ناوچەکەوە تۆمەتبارکراوون بەیب
دمنداڵ کە هیچ پەیوەند�ەک�ان بە داعشەوە نەبووە �ان پەیوەند�ە � زۆر کەم�ان هەبووە چەندین پ�او م�ێی

کراون.   دەستگ�ی

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱ێرچاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "جھبار،" ھھول ۲٦  
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III. م��دمندا��ی لەگەڵ ع��اق فیدرا�� حکومە�ی ه��ە�ا�ی مامەڵەی 
 داعش گومانلێکراوی 

 

 دەستگیرکردن
کردووە.  دمنداڵ�ان بە تۆمەیت هەبووین پەیوەندی لەگەڵ داعش دەستگ�ی اق�ەکان بە هەزاران م�ێی ە ع�ێی ن  لە 27ه�ێی

�ین دووە�  کردین ٢٠١٨��ش ، هیومان ڕایتس ۆوچ ڕاپۆرت�� دۆکیومێنتاری لەسەر ژمارە�ەک کە�� دەستگ�ی
، کوڕەکەی بەناوی  اق�ەکانەوە لە کامپەکاین ئاوارەکاندا ئەنجامدا. پ�او�ک وویت ە ع�ێی ن ین لەال�ەن ه�ێی دمندا�ڵ م�ێی

" کە لەوکاتەدا تەمەین  ش�� ١٣"عەبدو�ڵ انە لە ساڵ دەب�ت بەهۆی ه�ێی ن  ئاسمان�ەوە قاچ�� لەدەست دەدا. ئەو خ�ێی
ا�ت  ٢٠١٧سا�ڵ  �� سوایت ع�ێی ن بۆ �ەک�ک لە کامی� ئاوارەکان هەڵدين. پاش مانەوە لەو کامپە بۆماوەی ساڵ�ک، ه�ێی

 ئایب 
گ

ی تەمەن  ٢٠١٨کە لەژ�ر فەرماندەی وەزارەیت ناوخۆدا�ە لە مان�  ١٤هەڵدەکوتنە سەرکامپەکەو عەبدو�ڵ
، "وابزانم کەس�� گووندەکەمان ساڵ بە تۆ  مەیت هەبووین پەیوەندی لەگەڵ داعش دەستگ�ی دەکەن. باوکەکە وویت

ڕاپۆریت لەسەرداوە لەبەرەوەی خا�ڵ داعش بووە. خەڵ� ووت��انە کە لە موسڵ لەگەڵ داعش بینی��انە. ڕەنگە 
ێ لەبەرئەوەی هاوڕێ و خاڵۆزای بوون، تەنها ئەوە ایب بووە." �ێ مانگ تێپەڕ�وە بەسەر  لەگەڵ چەند داعش�ک بی�ن

انە هیچ زان�ار�ەک�ان لەسەر ش��ن و چارەنوو� عەبدو�ڵ  ن م ئەو خ�ێی کردین منداڵەکەدا،بە�ڵ دەستگ�ی
   28پێنەگە�شتووە. 

 
 ئایب 

گ
ا�ت لە مان� ، پۆل�� ع�ێی ە  ١٣کوڕە تەمەن   ٢٠١٨ژن�ک لە کامی� ئاوارەکان وویت  ٧٠ساڵەکەیی و داپ�ی

�ش ساڵەکە�ان لە کەمپەکە دەکەیی و برا�این لەناو داعشدا بوون بەهۆی ه�ێی دا دەستگ�ی کردووە. ئەو وویت کە م�ێی
، پۆل�س  ١٢ئاسمان�ەوە لە موسڵ کوژراون. کوڕەکەی تەنها  ساڵ بوە کات�ک موسڵ�ان جێه�شتووە. ژنەکە وویت

 قەندەهاری داعشەوە
گ

اوەو چە� پێبووە.  پێ�ان ووتوە خەڵ� گازندەی ئەوە�ان کردوە کە کوڕەکەی بە جل��ەر� بی�ن
. "لەو بڕوا�ەدام لەبەرئەوە هەردوک�ان�ان بردووە  ێ ن چە� پیبوویب ئەو ژنە نکۆ�ڵ کرد لەوەی کە کوڕەکەی هەرگ�ی
�ان  ن تەرمەکان�ان ن�شان بدەین. لەبەرەوە دەستگ�ی دەکەم و برا�این کوژرابن چونکە ناتواننی چونکە بڕوانا�ەن م�ێی

دەکەم ناچار بکەن  ێ چونکە ئەو کەسانەی ڕاپۆرت دەدەنە کردون تا م�ێی خۆی بەدەستەوە بدات، �ان ڕەنگە بۆ پارە یب
   29پۆل�س لەسەر گوومانل�کراواین داعش لەبەرامبەردا ب��ک پارە وەردەگرن."

 
اق کوڕە تەمەن  ە ئەمن�ەکاین ع�ێی ن ساڵەکە�ان "ئەحمەد" لە  ١٥ژن�� تری کامپەکە بە هیومان ڕایتس ۆو�� ووت ه�ێی

 ما��
گ

دەستگ�ی کردووە. ئەو وویت سەر�از�ک هاتە ناو خ�مەکەو پرس�اری کوڕەکەی کرد لەکات�کدا  ٢٠١٨ مان�
، �ەک دوو کاتژم�ی دواتر، ئۆتۆمب�ل�ک بە حەوت سەر�ازەوە گەڕا�ەوە.  لەدەرەوە بوو �اری تۆی� پیێی دەکرد. وویت

ار�� لێبکەن لەبەردەم خ��دا. ئەو ژنەکە وویت پێ�ان گووت کە کوڕەکەی ک�شەی ن�ە تەنها دە�انەوێ چەند پرس�
، "کوڕەکەم دەسیت بەگ��ان کردو وویت  م کات�ک کوڕەکەی گەڕا�ەوە، سەر�ازەکان برد�ان. ژنەکە وویت ، بە�ڵ وویت
 ، م بەپاڵ کرد�انمە خوارەوە." وویت دا�کە، دا�کە وەرە لەگەڵم، لەگە�ڵ ڕۆ�شتمە ناو ئۆتۆمب�لە سەر�از�ەکە، بە�ڵ

این کوڕەکە، ئەفسەرەکان پێ�ان گو  ن م ئەوە شەش مانگەو ه�شتا نەگەڕاوەتەوە. بەپیێی ووتەی خ�ێی وت دەیهێننەوە بە�ڵ

                                                           
  ۲۰۱۹ی شووباتی ۱۳چاوپێکھوتنی تھلھفۆنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ بھرپرسێکی نھتھوەیھکگرتووەکان (ناو ئاشکرا نھکراوە)،  ۲۷

۸۲۰۱ی تشرینی دووەمی ۲۰چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ (ناو ئاشکرا نھکراوە) لھ کامپێکی ئاوارەکانی باشوری موسڵ،  ۲۸  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۰چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ (ناو ئاشکرا نھکراوە) لھ کامپێکی ئاوارەکانی باشوری موسڵ،  ۲۹  
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، ئەحمەد لە ز�ندان��  م ئەحمەد داعش نەبووە. دا�� وویت باوک و برا�این داعش بوون و لە موسڵ کوژراون، بە�ڵ
ێ  ەی ڕ�گەی پ�دراوە دووجار بیبیین لە ز�نداین شەرگات و پاش جار�ک —شەرگاتەوە تەلەفۆین بۆ کردوەو داپ�ی

م هیچ زان�ار�ەک�ان ن�ە لەسەر کە�سەکەی و نازانن کەی ئازاد —گواستنەوەی جار�� تر لە ز�نداین تک��ت بە�ڵ
 30دەکرێ. 

 
انەکە�ان لە کامپەکە  ن ە ئەمن�ەکان منداڵ�� خ�ێی ن این تر قسەی کرد کە گوت�ان ه�ێی ن هیومان ڕایتس ۆوچ لەگەڵ دوو خ�ێی

اه�م" لە ئە�لو�  ١٧ەیت ئەندام بوون لەناو داعش. پ�او�ک وویت برا دەستگ�ی کردووە بە تۆم  ٢٠١٧ساڵەکەی "ئی�ب
انەکەی دەچنە بنکەی پۆل�س بۆ سۆراخکردین ،لەوێ  ن م کات�ک خ�ێی لە کامی� حەمام عەل�ل دەستگ�ی کراوە، بە�ڵ

م  کردن�دا تێپەڕ�وە، بە�ڵ . ساڵ�ک بەسەر دەستگ�ی ێ �ان کردیب انەکە هیج  نکۆ�ڵ دەکەن لەوەی دەستگ�ی ن خ�ێی
اه�م نە پەیوەندی بە داعشەوە هەبووەو نە کاری  ، "ئی�ب زان�ار�ەک�ان لەسەر چارەنو� کوڕەکە�ان ن�ە. برا�ەی وویت

�ین �ەکە� ٢٠١٧  کورەکە�ان 31بۆ کردوون." نازانم بۆ برد�ان."  لە کە�س�� تردا، باوک�ک وویت کە پۆل�س لە ��ش
کردوە کات�ک تەمەین  وە. وویت �ەک جار ڕ�گە�ان پ�داوە بۆ بینیین کوڕەکەی لە ز�نداین حەمام ساڵ بو  ١٤دەستگ�ی

ن کوڕەکەی  م پۆل�س پیێی دەڵنێی عەل�ل بۆ ماوەی دوو خولەک. پاش دوو هەفتە دەگەڕ�تەوە بۆ ز�ندانەکە، بە�ڵ
م � ێ کوڕەکەی گوازراوەتەوە بۆ موسڵ، بە�ڵ ەک�� تر گوازراوەتەوە بۆ ش��ن�� تر. �ەک�ک لە ئەفسەرەکان پیێی دە�ڵ

، "نازانم �� بەسەر کوڕەکەم هاتووە."  32پیێی دە�ڵ بۆ بەغدا. "سەرم لێت�کچووە،" وویت
 

 
گ

ا�ت لە بازگە�ە� باشوری شاری موسڵ لە مان� ۆری ع�ێی ەکاین دژە ت�ی ن ژن�ک بە هیومان ڕایتس ۆو�� ووت کە ه�ێی
کردین کوڕە تەمەن  ٢٠١٧ئایب  " و   ١٥هەستاون بە دەستگ�ی ساڵەکەی  ١٧کوڕە تەمەن ساڵەکەی "ئەس�ی

انەکە�اندا 33"سەدام".  ن ۆر لە پاش داوا�ردین ناسنامەکان�ان لەکات�کدا لەناو ئۆتۆمب�� خ�ێی ەکاین دژە ت�ی ن ، ه�ێی  ئەو وویت
دەکەن لەکات�کدا لەسەرو�ەندی گەڕانەوە بۆ  دەبن لە بازگە�ەک، هەردوو کوڕەکەی کە قوتایب بوون دەستگ�ی

 قوتابخانە بوون. 
 

ەوە لەناو ئۆتۆمب�لەکدا بوو�ن، ئەفسەرەکان ئۆتۆمب�لەکە�ان وەستاندو هەردوو هەموومان پ�ک
کوڕەکە�ان دابەزاند و ووت�ان کە پاش چوار ڕۆژی تر دە�ان بینینەوە. نازانم بۆ�� دە�ان��ست 

ل�کۆڵینەوە�ان لەگەڵ بکەن، ئەوان تەنها منداڵن. لەکات�کدا لەوێ ب��ن، بیینم کە ئەفسەرەکان 
�ان کردن   ١٠ الین کەم لە کە� ت��ان لەناو چەند پاس�ک کە ئاوارەی ت�دا بوو دا�رت و دەستگ�ی

دمنداڵ دەچون.    34کە هەموو�ان لە م�ێی
 

، سەرەڕایی ئەوەی ئەفسەرەکان دڵن�ا�ان کردینەوە لەوەی کە پاش چوار ڕۆژی تر کوڕەکان دەبینینەوە،  ئەو وویت
کردن�ان د�ار نەماون و هیچ م لەدوای دەستگ�ی دەزگا�ە� حکوم�ش هیچ زان�ار�ەک�ان لەبارەی ش��ن و  بە�ڵ

  35چارەنووس�انەوە پێنەداو�ن، سەرەڕای ئەوەی چەند�جار داوامان کردووە. 
 

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۰چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ (ناو ئاشکرا نھکراوە) لھ کامپێکی ئاوارەکانی باشوری موسڵ،  ۳۰  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱ۆنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ (ناو ئاشکرا نھکراوە)، چاوپێکھوتنی تھلھف ۳۱  

  ۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی تھلھفۆنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ (ناو ئاشکرا نھکراوە)،  ۳۲

  ۲۰۱۸ی کانوونی دووەمی ۳۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ (ناو ئاشکرا نھکراوە)، نھمرود  ۳۳

ھھمان سھرچاوە ۳٤  

ھھمان سھرچاوە ۳٥  
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. بەپیێی �اسا نێودەوڵەت�ەکان  کردنانە دەچنە خانەی ب�سەروش��ن کردین زۆرەم�ێ هەند�ک لەم کە�� دەستگ�ی
ک ردن و ز�ندان�کردین کەس�ک لەال�ەن بەر�رساین دەوڵەت �ان ئەو ب�سەروش��نکردین زۆرەم�ێ ب��ت�ە لە دەستگ�ی

�ان کردبن  کردنەکە ڕەیت دەکەنەوە کە دەستگ�ی کەس و ال�ەن و گروو�انەی کار بۆ دەوڵەت دەکەن و لەپاش دەستگ�ی
کراوەکان نادەن. پ�ش�ت هیومان ڕایتس ۆوچ ڕاپۆریت  و هیچ زان�ار�ەک لەسەر ش��ن و چارەنو� دەستگ�ی

ە ئەمین و سەر�از�ەکانەوە دۆکیو  ن ا�ت لەال�ەن ه�ی مێنتاری لەسەر ب�سەروش��نکردین زۆرەملیێی سەدان پ�او گەن�ب ع�ێی
منداڵ لە نيوان  ٧٤کردووە ، لە �ەک�ک لە ڕاپۆرتەکاندا باس لە ب�سەروش��نکردین زۆرەملیێی  دم�ێی پ�او چوار م�ێی

�ین ٢�ەکە� ٢٠١٧  کراوە.    36ن�ساین ٢٠١٤ بۆ ��ش
 

  ئەشکەنجە ینەوەوۆڵلیک
اداین هەزاران ز�نداین بە تۆمەیت هەبووین پەیوەندی لەگەڵ داعش کە لە نێ��اندا  ا�ت هەستاون بە �ن بەر�رساین ع�ێی

دمنداڵ هە�ە.   زۆرجار لەکایت ل�کۆڵینەوەکاندا ز�نداین ئەشکەنجە دەدرێ تا ناچار بکرێ بە دانپێنان. 37بە سەدان م�ێی
ا�ت  ۆری ع�ێی ای تووندی ئەو کەسانە دەدات کە ئەندام بوون لەناو داعش، دادگا لەبەرئەوەی �اسای دژەت�ی �ن

ن لە دۆز�نەوەو دەستن�شانکردین ئەو  ن دەبەسنت اق�ەکان زۆر بەکە� �شت بە شاه�دی قور�ان�ان و شاه�دحا�ڵ ع�ێی
 . ن   38گومانل�کراوانەی داعش کە تاوان�� د�ار�کراو�ان ئەنجامداوە وەک دەستدر�ژی س�ک� و کوشنت

 
، لە ن�ساین  ١٧"کەر�م"ی  کراوە لەبەرئەوەی ناوی لە  ٢٠١٧ساڵ وویت اقەوە دەستگ�ی ە ئەمن�ەکاین ع�ێی ن لەال�ەن ه�ێی

، لەگەڵ  مەت��دا بووە و ٥بە  ٤ز�نداین تر لە ژووری ز�ندان��  ٦٠ناو "ل�سیت داوا�راواندا" بووە. کەر�م ووت��ش
، لە ئەفسەرە ئەمن�ەکان زوو زوو هاتوون و بە کێبڵ لە ز�ن �ان ١٥ز�ندان�ەکە الین کەم  ٦٠دانەکان�ان داوە. ئەو وویت

دمنداڵ بوون لە خوار تەمەن ١٨ ساڵەوە.   39م�ێی
 

، سەرەڕایی ل�داین بە کۆمەڵ، بە تەنهاش ل�کۆڵینەوەی لەگەڵ کراووە. ئەو وویت لەکایت ل�کۆڵینەوەکاندا  کەر�م وویت
ێ بەوەی پەیوەندی  ێ دانبین ، لەسەر �شت خست��انەتە ئەفسەران پێ�ان وتووە دەیب بە داعشەوە کردووە. ئەو وویت

اوی. هەروەها وویت کە ئەفسەراین  سەر زەو�ەکەو بەدار لە ژ���ێ�انداوە لەکات�کدا قا�� بە ئاسمانەوە بوە بەبەس�ت
خولەک بە قۆ�ڵ هەڵ�انواسیووە. هەردوو خولەک  ١٠ل�کۆڵەر دەست�ان لە �شتەوە بەستوەو هەرجارەو بۆماوەی 

 .   کەر�م 40جار�ک بۆماوەی ١٠ خولە� تر هەڵ�دەواسن. چوا جار ئەم تەکن�کە�ان لەسەر ئەنجام داوە، ئەو وویت
اف بکات لەسەر ئەوەی کە بۆماوەی �ێ ڕۆژ پەیوەندی بە داعشەوە  ، ل�کۆلەرەکان پێ�ان گوتووە دەب�ت ئ�ع�ت وویت

اف دەکات.   41کردوە، ئەو�ش ئ�ع�ت
 

 
 

 
                                                           

۲۰۱۸، ئھیلولی ۲۰۱۷-۲۰۱٤ھیومان ڕایتس ۆوچ، "ژیان بھبێ باوک بێ مانایھ،" دەستگیرکردنی ھھڕەمھکی و بێسھروشوێنکردنی زۆرەملێ لھ عێراق  ۳٦  

https://www.hrw.org/report/2018/09/27/life-without-father-meaningless/arbitrary-arrests-and-enforced-disappearances-iraq.، 

،ە۲۰۱۷ھیومان ڕایتس ۆوچ، کھم و کورتی دادوەری: بھرپرسیارێتی بۆ تاوانھکانی داعش لھ عێراق، کانوونی دووەمی  ۳۷  

ھھمان سھرچاوە ۳۸  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۰چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "کھریم،" شارۆچکھیھکی باشوری موسڵ  ۳۹  

مان سھرچاوەھھ ٤۰  

ھھمان سھرچاوە ٤۱  
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، ئەگەر لەبەردەم  ن م ئەفسەراین ل�کۆڵەر پ�ش�ت پیێی دەڵنێی کەر�م وویت پاش هەفتە�ەک دەیبەنە بەردەم دادوەر، بە�ڵ

ەوا ئەشکەنجەی ز�اتری دەدەن. دادوەر نکۆ�ڵ لە دانپێنانەکەی بکات ئ  
، "ئەفسەرەکان هاتنە ناو ژووری دادگا�ە لەگەڵم. ترسام نکۆ�ڵ لە دانپێنانەکەم بکەم، ب��ە بە دادوەرەکەم  ئەو وویت

   42ووت بۆماوەی �ێ ڕۆژ پەیوەند�م بە داعشەوە کردووە. زۆر دەترسام لەوەی کە بڵ�م ئەشکەنجە دراوم."
 

ز�نداین تر گوازراوەتەوە بۆ ز�ندان�ک لە فرۆکەخانەی  ١٠٠لە ز�نداین لەگەڵ ن��کەی ڕۆژ  ٤٥کەر�م وویت لە پاش 
، لەوێ ئەفسەراین ئەمین ناو ز�ندانەکە بە پالست�ک دەست�ان بەستووە و بە سۆندە لە هەموو  بەغداد. وویت

، بۆماوەی حەوت مانگ و نیو لە بەغدا ز�نداین بووە. "هەموو ڕۆژ  �ک ئەشکەنجە بوو. جەستە�ان داوە. ئەو وویت
 کانووین �ەکە� 

گ
، چاوی بە دادوەر�� تر دەکەو�ت و پاش ٢٠١٧هەموو ڕۆژ�ک لە هەموومان�ان دەدا." لە مان�

انەکەی.  ن  43دوو هەفتە فەرماین ئازادکردین دەدات و دەگەڕ�تەوە بۆ ناو خ�ێی
 

  دەرکەوتن لە دادگاو دادگایکردنەکان
ا�ت کە بەرگ ۆر�سیت لە بەپیێی ووتەی پار�زەر�� ع�ێی نە کردوە تۆمەتبارن بە تێوەگالن لە کاری ت�ی دمندا�ڵ ری لەو م�ێی

اق، ن��کەی  دمنداڵ ٥٠٠تا  ٤٠٠ع�ێی مندا�ڵ ب�این هەبووە—م�ێی دم�ێی اق بە تۆمەیت —کە لە نێ��اندا دە�ان م�ێی لە ع�ێی
نەی تاوانبارن بە ئەنجامداین کاری 44هەبووین پەیوەندی بە داعشەوە دادگا�کراون.  دمندا�ڵ ای ز�نداین ئەو م�ێی  �ن

                                                           
ھھمان سھرچاوە ٤۲  

ھھمان سھرچاوە ٤۳  

۲۰۱۸ی حوزەیرانی ۲۱عێراق: گۆڕانکاری لھ شێوازی دادگایکردنی ژنان و مندا�نی بیانی پھیوەندیدار بھ داعش،" ھھواڵی ب�وکراوەی ھیومان ڕایتس ۆوچ،  ٤٤  

https://www.hrw.org/news/2018/06/21/iraq-change-approach-foreign-women-children-isis-linked-trials 

 
ۆ هیومان ڕایتس ۆوچ ب © جۆن هۆڵمس   

ل�کۆڵەر لەژ���ێ�انداوە  "کەر�م" وویت ئەفسەراین   
اوی  ٢٠١٨لەکات�کدا قا�� بە ئاسمانەوە بوە بەبەس�ت  
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ا�ت زۆر ز�اترە ۆر�سیت بەپیێی �اسای ع�ێی ۆری حکومەیت هەر�� —ساڵ ١٥بۆ  ٥لە —ت�ی بە بەراورد بە �اسای دژە ت�ی
 کوردستان.  

 
کراو بباتە بەردەم دادوەر.  دا دەستگ�ی ، پێ��ستە پۆل�س لەماوەی ٢٤  کاتژم�ێی ا�ت اداین ع�ێی  هەروەها 45بەپیێی �اسای �ن

ن بکات و  کراو دەدات پار�زەر بۆ خۆی د�اری بکات �ان دەوڵەت پار�زەری بۆ دابنی ا�ت ماف بە دەستگ�ی �اسای ع�ێی
م لە ت����نەوەکەماندا  کراو ئامادە ب�ت. بە�ڵ دەب�ت ئەو پار�زەرە لەسەرتاسەری ماوەی ل�کۆڵینەوە لەگەڵ دەستگ�ی

ا�ت زۆر بەکە� گ دا بردۆتە بەردەم دادوەرو   ٢٤ومانل�کراواین داعش�ان لە ماوەی دەرکەوتووە کە بەر�رساین ع�ێی کاتژم�ێی
ێ لەکایت ل�کۆڵینەوەکان و پرۆسەی دادگا�کردن�اندا.   46گومانل�کراوەکان زۆرجار پار�زەر�ان نەبوە ئامادەیب

 
اداین گومان ا�ت کە هیومان ڕایتس ۆوچ چاو��کەوتین لەگەڵ کردن ووت�ان، بۆ �ن ل�کراواین ژمارە�ەک دادوەری ع�ێی
داعش بەشێوە�ە� سەرە� �شت بە دانپێناین تۆمەتبارەکان و نوو�اوی شاه�دی لەال�ەن دراو�ێ و 

 . ن  هیومان ڕایتس ۆوچ زۆر ن�گەرانە لەوەی کە دادوەراین بەغدا لەکایت دادگا�کردنەکاندا 47هاوڕ�کان�انەوە دەبەسنت
اف کردن لەژ�ر ئ  بەردەوام تۆمەیت بەرگ��کاران لەسەر ئ�ع�ت

گ
حوزەیران و ەشکەنجەدا �شتگوێ دەخەن. لە مان�

گومانل�کراوی داع�ش لە بەغدا کرد. لە   ١٨، هیومان ڕایتس ۆوچ چاودێری پرۆسەی دادگا�کردین ٢٠١٨تەمووزی 
اف ١٦گومانل�کراوەکە،   ١٨کۆی  �ان ووت�ان کە ئەشکەنجەدراون و هەند�ک�ان بۆ ناچارکردن�ان بووە بە ئ�ع�ت

اڵەتدا، دادوەران داوا�ان لە بەرگ��کاران دەکرد ش��ین ئەشکەنجەکاین سەر جەستە�ان ن�شان کردن. لە هەند�ک ح
م جگە لەوە دادوەران هیچ هەنگاو�� ت��ان نەدەگرتەبەر.   48بدەن، بە�ڵ

 

  �یندانیکردن
نەی لەال�ەن بەر�رساین حکو  دمندا�ڵ مەیت بەپیێی زان�اری چەند سەرچاوە�ەک، هیومان ڕایتس ۆوچ ژمارەی ئەو م�ێی

ند لە کۆتایی سا�ڵ ٢٠١٨٫ دمنداڵ خەم�ڵ کراون بە ١٥٠٠ م�ێی ا�ت و هەر�� کوردستانەوە دەستگ�ی  لە ١٠٣٦ 49ع�ێی
دمنداڵ کە بە تۆمەیت هەڕەشە بۆسەر ئاسا��ش ن�شتماین لە سا�ڵ  ٪ �ان ٨٠ز�ندان�کراون، ن��کەی  ٢٠١٨م�ێی

کراون و ئەواین تر لەال�ەن حکومەیت هەر�� کوردستانەوە.   50لەال�ەن بەر�رساین حکومەیت ف�دراڵ�ەوە دەستگ�ی
 

ەکاین ٢٠١٧لە سا�ڵ  ن ۆ�ڵ حکومەیت بەغدای کرد کە ه�ێی ، هیومان ڕایتس ۆوج سەرداین �ێ ز�نداین ژ�ر کۆن�ت
ن�ان ت�دا ز�ندان�کردبوو. دووان�ان لە شارۆچکەی گە�ارە بوون کە بە دووری  دمندا�ڵ  ٦٠حکومەیت ف�درا�ڵ م�ێی

 ٣٠ووری شاری موسڵ و سێ�ەم�ان لە بنکە�ە� پۆل�� حەمام عەل�ل بوو کە بەدووری ک�لۆمەتر دەکەو�تە باش
ک�لۆمەتر دەکەو�تە باشووری شاری موسڵ. هیومان ڕایتس ۆوچ ڕ�گەی پێنەدرا چاو��کەوتن لەگەڵ ز�ندان�ان 

م بەپیێی ووتەی ستا�ن ز�ندانەکە، الین کەم لە  دمنداڵن٨٠بکات، بە�ڵ و تەمەن�ان لە خوار  ٪ی ز�ندان�این گە�ارە م�ێی

                                                           
)۱۹۷۱ی ۲۳یاسای سزادانی عێراقی (ژمارە  ٤٥  

،۲۰۱۷ھیومان ڕایتس ۆوچ، کھم و کورتی دادوەری: بھرپرسیارێتی بۆ تاوانھکانی داعش لھ عێراق، کانوونی دووەمی  ٤٦  

سھرچاوەھھمان  ٤۷  

ڕاپۆرتھ ھھواڵی  "عێراق:دادوەران تۆمھتی ئھشکھنجھدان پشتگوێ دەخھن: شکستھێنان لھ لێکۆڵینھوەکردن، سزادانی ئھو ھێزە ئھمنیانھی مامھڵھی خراپ دەکھن،" ٤۸
۲۰۱۸ی تھمووزی ۳۱ھیومان ڕایتس ۆوچ،   

؛ئاڵوگۆڕی ئیمھیڵی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھ ۲۰۱۹ی شوباتی ٤دگای دژەتیرۆری نھینھوا لھ چاوپیکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ دادوەر ڕەعد المسلح، سھرۆکی دا ٤۹ 
.۲۰۱۹ی شوباتی ۱٥  

۷٦پھرەگرافی   ۲۰۱۸/٤٦٥ی مایسی ۱٦نھتھوەیکگرتووەکان، ڕاپۆرتی سکرتێری گشتی بۆ ئھنجومھنی ئاسایش لھسھر مندا�ن و شھڕی چھکداری،  ٥۰  
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�ن�ان تەمەین ١٣ ساڵە.   هیومان ڕایتس ۆوچ تێبیین کرد کە ز�نداین بنکەی پۆل�� حەمام ١٨51 ساڵەوە�ەو بچووک�ت
دمندا�ڵ ت�دا بوو.   52عەل�ل�ش م�ێی

 
ێ و  هیومان ڕایتس ۆوچ تێبیین کرد کە هەر�ێ ز�ندانەکە ئەوەندە قەرەباڵغ بوون هیچ ز�ندان�ەک نە�دەتواین ڕا��ش

مەتر بوو لەگەڵ بووین  ٦بە  ٤ەوێ. هیومان ڕایتس ۆوچ چووە ناو ژووری ز�ندان�ک کە ڕوو�ەرەکەی ن��کەی بخ
مانگ بوو لەو ش��نەدا ز�نداین بوون. پەنجەرەکان بە  ٦ز�نداین و ز�ندان�ەکان بۆماوەی  ١١٤�ەک توال�ت بۆ 

ابوون و گەرمای ناو ز�ندانەکە لە ڕادە بەدەر�وو. بەپیێی  ووتەی ستافەکە، بەهۆی نەبووین  خشت هەڵچ�ن
چارەسەری تەندروسیت پێ��ست و پا� و خاو�نییوە الین کەم چوار ز�نداین گ�ان�ان لەدەست دابوو. ووت�ان 

سەرەڕایی چەندین جار لە بەرزکردنەوەی داوا�اری بۆ بەغدا، حکومەت هیچ چارەسەر�� تەندروسیت بۆ ز�ندانەکە 
ن نەکر دووە.   53بۆماوەی چەندین مانگە دابنی

 
دمنداڵە ز�ندان�ەکان لە  لە ز�نداین گە�ارە، ستافەکە ووت�ان، بەم دوای�انە دەست�ان کردووە بە ج�ا�ردنەوەی م�ێی
دمنداڵەکان ڕ�گەی چوونە دەروە�ان لە ژووری ز�ندانەکان پێنەدراوەو هیچ  ز�ندان�ە پ�اوەکان. ووت�ش�ان کە م�ێی

انەکان�انەوە. تەنها شت�ک کە هەبووە بۆ هەل�ک�ان نەبووە بۆ �ار�کردن و چاال� و خ��ن ن دن و�ەیوەند�کردن بە خ�ێی
دمنداڵەکان ئەو�ش دابەشکردین خواردن و ئاو بووە بۆ ستا�ن ز�ندانەکە و ز�ندان�ە پ�اوەکان  ژمارە�ە� کەم لە م�ێی

ێ پارە.   بەیب
 

دمنداڵەکان لەگەڵ ز�ندان�ە پ�اوەکان لە�ەک ز�نداندا ب وون کە ئەوەش پ�ش�ل�اری لە ز�نداین حەمام عەل�ل، م�ێی
م  ١٨ستاندەردە نێودەوڵەت�ەکانە. ستافەکە ووت�ان، نازانن چەند لە ز�ندان�ەکان تەمەن�ان لە خوار  ساڵەوە�ە، بە�ڵ

دمنداڵەکان هیچ بوار�ک�ان ن�ە بۆ ئەنجامداین چاال� و وەرزش و  ووت�ان، ''ژمارە�ە� بەرچاووە". ووت�ان کە م�ێی
انەکان�انەوە. هیومان ڕایتس ۆوچ تێبیین کرد کە ز�ندان�ەکان زۆر قەرەباڵغ و پ�س خ��ندن و پەیوەند�کردن ب ن ە خ�ێی

ابوون و هیچ جۆرە دۆشەک و کەل��ەل�� ت�دا نەبوو بۆ ز�ندان�ان، جگەلەوەش ش��ین  بوون و دەستشۆرەکان گ�ی
  54خۆشتن�ان نەبوو. 

 
ن هە�ە.  دمندا�ڵ ا�ت س�ست� تایبەیت دادوەری بە م�ێی نەی کە بە تۆمەیت  حکومەیت ع�ێی دمندا�ڵ م، هەموو ئەو م�ێی بە�ڵ

. پار�زەر�ک کە  ن ن ننی دمندا�ڵ کراون لەناو ز�ندانەکاین سەر�ە س�ست� م�ێی هەبووین پەیوەندی لەگەڵ داعش دەستگ�ی
دمندا�ڵ تۆمەتبار بە بووین پەیوەندی لەگەڵ داعش بەڕ�وەدەبات بە هیومان ڕایتس ۆو�� ووت،  دە�ان کە�� م�ێی

ۆر لە بەغدا لەگەڵ پ�اوان ژمارە�ە�  دمنداڵەکان بۆ ماوەی چەند مانگ�ک لە ز�ندان�� دژە ت�ی زۆر لە م�ێی
ن.  مندا�ڵ    55ز�ندان�کراون و نەگ��زراونەتەوە بۆ ز�ندانەکاین تایبەت بە م�ێی

  

                                                           
۲۰۱۷ی مایزی ۱۳دۆخی نامرۆیانھدا،" ڕاپۆرتھ ھھواڵی ھیومان ڕایتس ۆوچ، "عێراق: بھسھدان بھندکراو لھ بارو ٥۱  

https://www.hrw.org/news/2017/03/13/iraq-hundreds-detained-degrading-conditions. 

ھھمان سھرچاوە ٥۲  

ھھمان سھرچاوە ٥۳  

ھھمان سھرچاوە ٥٤  

   ۲۰۱۷ی ئھیلولی ۱۹بھغداد،  چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ (ناو ئاشکرا ناکرێ)، ٥٥
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IV. گومانلێکراو م��دمندا��ی لەگەڵ کوردستان هەر��ی حکومە�ی مامەڵەی 
 داعش بە

 

می کوردستانێزەکانی حکومەتی هەرێهدەستگیرکردن لەالیەن   

دمنداڵ بە تۆمەیت هەبووین پەیوەندی لەگەڵ  کردین سەدان م�ێی حکومەیت هەر�� کوردستان هەستاوە بە دەستگ�ی
ۆ�ڵ داعش و لە کامی� ئاوارەکان و لەکایت هاتن�ان بۆ ناو داعش لە بازگەکان لەکایت هەڵهاتن�ا ن لە ناوچەکاین ژ�ر کۆن�ت

 "مەل�ک" لە کۆتایی سا�ڵ ٢٠١٧  کات�ک تەمەین ١٧ ساڵ دەب�ت لە دەست 56هەر�� کوردستان بۆ کارکردن. 
، لە بازگە�ە� حکومەیت هەر�� کوردستان ئەفسەران  ئ��راسیۆنە سەر�از�ەکان لە حەو�جە هەڵدێ. ئەو وویت

، "�ەک�� ناو گروو�ەکە دەسیت ب انەکان دەکەن �ێ لەگەڵ داعش بووە. ئەو وویت ن ۆ من در�ژکردو وویت پرس�ار لە خ�ێی
ی دەکەن. ئەو وویت کە تەنها  کە من داعش بووم. ئەو کەسەم نەدەنا�." لەو�دا لەگەل دوو ما� دەستگ�ی

�ووین قورئان بۆ ماوەی ١٥ ڕۆژ.   57تێوەگالین لەگەڵ داعش بەشدار�کردین بووە لە کۆرس�� ف�ێی
 

 ئە�لو�  ١٧"سا�" تەمەن 
گ

بووە بۆ هەول�ێی بۆ دۆز�نەوەی کار لەال�ەن  لەکات�کدا بەڕ�وە ٢٠١٨ساڵ لە مان�
ی دەکرێ. ووت�ان ناوم لە ل�سیت داوا�راواندا�ە لەبەرئەوەی پەیوەند�م  ەکاین ئاسا�شەوە لە بازگە�ەک دەستگ�ی ن ه�ێی

ڕۆژەی داعشدا کردبوو،  ١٥بەشداری لە کۆرس��  ٢٠١٥بە داعشەوە هەبووە. ئەو�ش وەک "مەل�ک"  لە سا�ڵ 
م هیچ مەشق�� چەک و بەشدار�ە� تری لەگەڵ داعش نەبووە.   58بە�ڵ

 
" لە حوزەیراین  لە گووندەکەی هەڵدێ و بۆماوەی ز�اتر لە ساڵ�ک لە کامی� ئاوارەکاندا بەرلەوەی  ٢٠١٦"تاه�ی

ەکاین ئاسا�شەوە لەتەمەین  ن ، "کەس�ک لە کەمپەکەدا، هاوڕ��ە� کۆنم  ١٦لەال�ەن ه�ێی ساڵ�دا دەستگ�ی بکرێ. وویت
م نە من کە نا�ۆ� ک : "هەند�ک لە کەس و کارمان داعش بووە، بە�ڵ ۆنمان هەبووە ڕاپۆریت لەسەر داوم." ئەو وویت

 59و نە باوکم و نە برا�انم داعش نەبوو�ن."
 

، باو� خاوەین چەند دووکان�ک بووەو دەوڵەمەند بوون، ب��ە خەڵ� گووندەکە ڕق�ان  ١٦"فەواز"ی  ساڵ وویت
م ئامۆزا�ە� داعش بوەو لەبەرەکاین پ�شەوەی ل�مان بوو. فەواز وویت ئەو پ ەیوەندی بە داعشەوە نەکردوە، بە�ڵ

کردین بۆی دەردەکەوێ کە خەڵ� گووندەکەی ڕاپۆرت�ان لەسەر داوە. "خەڵ�  شەڕی کردوە. پاش دەستگ�ی
، "دەب�ت حکومەت �شت بە سەرچاوەی دروست و  انەکەم بکەنەوە،" ئەو وویت ن  دە�انوو�ست تۆڵە لە خ�ێی

                                                           
لھ  ۳٤٥و  ۲۰۱٦مێردمنداڵی بھ گومانی ھھبونی پھیوەندی بھ داعش بھندکردوە لھ  ۱۷۲سکرتێری گشتی نھتھوەیھکگرتووەکان ووتی حکومھتی ھھرێمی کوردستان  ٥٦

ی ۳اتووی ناوچھکانی داعش،" ڕاپۆرتھ ھھواڵی ھیومان ڕایتس ۆوچ، . ھھروەھا تھماشای "ھھرێمی کوردستانی عێراق: بھندکردنی نوێی پیاوان و مێردمندا�نی ھھڵھ۲۰۱۷
۲۰۱۷حوزەیرانی   

https://www.hrw.org/news/2017/06/03/kurdistan-region-iraq-new-detentions-fleeing-men-boys. 

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "مھلیک،" ھھولێر،  ٥۷  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "سامی،" ھھولێر،  ٥۸  

  ۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "تاھیر،" ھھولێر،  ٥۹
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ێ لە دەستگ�کردین گومانل�کراواین داعشدا. بۆئەوەی تەنها ئەوانەی داعش بوون دەستگ�ی متمان ەپ�کراو ببەسیت
 60بک��ن."

 

  ینەوەو ئەشکەنجەۆڵکێل
دمنداڵەی چاو��کەوتن�ان لەگەڵ کرا ووت�ان، لەکایت ل�کۆڵینەوەدا ئەفسەراین ئاسا�ش بە سۆندەو  ٢٩نۆزدە لەو  م�ێی

کێبڵ و دار لێ�ان داون. هەند�ک�ان ووت�ان لە هەموو جەستە�ان دراوە، هەند�ک جار بە چەند ئەفسەر�کەوە 
دمنداڵەکان ووت�ان، تەزووی کارەبا�ا ن ل�دراوە. هەند�� ت��ان ووت�ان کە بەشێوازی "دوو لە�ەک کاتدا. �ێ لە م�ێی

اونەتەوە واتە بەستنەوەی هەردوو دەست�ان لە �شتەوە بە جۆر�ک دەست�ک�ان لەسەرەوەو دەست�ک�ان  �ش�" بەس�ت
اف�ان  دمنداڵەکان ووت�ان چەندین ڕۆژ لەسەر�ەک ئەشکەنجە دراون تا ئەو کاتەی ئ�ع�ت لە خوارەوە. ژمارە�ەک لە م�ێی

وە. کردو   
 

اف بە  دمنداڵەکان، جگە لە �ەک�ک�ان نەب�ت، ووت�ان لە کۆتا�دا ناچار�وون ئ�ع�ت هەبووین پەیوەندی هەموو م�ێی
. زۆر�ک�ان ووت�ان کە هیچ ڕ�گەچارە�ە� ت��ان  ێ لەگەڵ داعش بکەن، ئەگەر �� پەیوەند�ش�ان بە داعش نەبویب

نەبووە جگە لە دانپێنان لەپێناو کۆتایی هێنان بە ئەشکەنجەدانەکە�ان، زۆر�ک�ان ووت�ان کە درۆ�ان کردووە. 
"ی تەمەن  ەوەکە پیێی وتووە، "پێ��ستە بڵیێی لەگەڵ داعش بووی. ئەگەر�� ساڵ وویت ئەفسەری ل�کۆڵەر  ١٧"تاه�ی

ێ هەر�ڵیێی لەگەڵ�ان بوی." ، دەیب  ئایب ٢٠١٨ 61لەگەڵ�ش�ان نەبوویب
گ

 "لوقمان"ی تەمەن ١٧ ساڵ کە لە مان�
                                                           

۸۲۰۱ی تشرینی دووەمی ۱۹چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "فھواز،" کامپێکی ئاوارەکانی باشوری موسڵ،  ٦۰  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "تاھیر،" ھھولێر،  ٦۱  

 
 چاوپێکھوتن لھگھڵ ژمارەیھک مێردمنداڵ کھ باسیان لھ ئھشکھنجھی شێوازی

"دووپشکی" ھھندێک جار بۆ ماوەی دوو کاتژمێر کرد     
 2018 ©جۆن ھۆلمس بۆ ھیومان ڕایتس ۆوچ
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اف بکات" تەنانەت ئەگەر بۆ �ەک ڕۆژ�ش ب�ت لەگەڵ داعش. پ�ت  ، "دەب�ت هەمووی ئ�ع�ت کراوە وویت دەستگ�ی
، گرنگ ن�ە �� و چۆن، دەب�ت دانپێنان بکەی." ن ێ کە 62دەڵنێی ، "دانپێنانەکەم دە�ڵ  "فەواز"ی تەمەن ١٦ ساڵ وویت

ن پەیوەند�م بە داعش نەکردوە.  ١٦بۆماوەی  م ڕاست�ەکەی ئەوە�ە هەرگ�ی ڕۆژ پەیوەند�م بە داعشەوە کردوە، بە�ڵ
 . ن    63ووتم ١٦ ڕۆژ بۆئەوەی لە ئەشکەنجەدانم بوەسنت

 
دمنداڵەکا ن لە زۆر�ک لە م�ێی ن ووت�ان،  ئەفسەراین ل�کۆڵینەوە پێ�ان ووتون کە دەب�ت چ شت�ک بڵنێی

اف بکەن لەسەر ماوە�ە� د�ار�کراو لە پەیوەند�کردن بە داعش.  دانپێنانەکان�اندا، زۆرجار پێ�ان وتوون کە ئ�ع�ت
�ین �ەکە�  ١٤"خەلەف"ی  ب�ت کات�ک ساڵ�دا لە بازگە�ەک لەگەڵ باو� دە ١٣لە تەمەین  ٢٠١٧ساڵ لە ��ش

کردین ئاسا�ش ل�کۆڵینەوەی لەگەل دەکەن و ئەشکەنجەی  دەستگ�ی دەکرێ. ئەو وویت پاش شەش ڕۆژ لە دەستگ�ی
 دەدەن. 

 
"بەسۆندە لە هەموو جەستە�ان دەدام. �ەکەم جار ووت�ان دەب�ت بڵ�م لەگەڵ داعش بووم، ووتم باش. پاشان 

م   ووت�ان دەب�ت بڵ�م کە بۆماوەی �ێ مانگ لەگەڵ داعش کارم کردووە. پ�م گووتن کە من داعش نەبووم، بە�ڵ
ێ لەگەڵ�ان  ." پاش دوو کاتژم�ێی لە ل�کۆلینەوەو ئەشکەنجە، ئەو وویت کە ڕاز�بووە ب�ڵ " دەب�ت بڵیێی ووت�ان "نەخ�ێی

 64بووە. 
 

ساڵ وویت لەکایت ل�کۆڵینەوەدا،  ١٦"شەماڵ"ی تەمەن   
 

ابوو،  م چاوم بەس�ت ب��ە دڵن�ان�م. بە دار�� در�ژ لێ�ان دەدام و وابزانم �ێ ئەفسەر بوون، بە�ڵ
'. لە ڕۆژی دووەمدا هەمان شت�ان کرد ، لە کۆتا�دا ئەو ڕۆژە  بەردەوام دە�ان گووت، 'تۆ داع�ش

" تەنها  م ووتم "نەخ�ێی ێ کە داعش بوی بۆماوەی شەش مانگ، بە�ڵ افم کرد. ووت�ان ب�ڵ ئ�ع�ت
اف بۆ دوو مانگ دەکەم.   65ئ�ع�ت

 
، لە " وویت ن  ئە�لو�  "حوسنی

گ
ساڵ بووە ئاسا�ش ل�کۆڵینەوەی لەگەڵ کردوەو  ١٤کات�ک تەمەین   ٢٠١٧مان�

 ،  ئەشکەنجەی داوە. ئەو وویت
 

بەسۆندە لە هەموو گ�انم�ان دەدا، پاشان دەست�ان بەستم بە شێوازی "دوو�ش�" بۆ ماوەی 
ا . پرس�ار�ان دەر�ارەی داعش ل�دەکردم و دە�ان ووت'دەب�ت ئ�ع�ت ف بکەی کە دوو کاتژم�ێی

داعش بوی.' بە زۆر ناچار�ان کردم بڵ�م بۆماوەی مانگ�ک لەگەڵ داعش کارم کردووە. هەروەها 
شینکۆف و ئ�م ١٦ و ب�کە�س�م بەکارهێناوە.   66ووت�ان کە دەب�ت بڵ�م ک�ڵ

 

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۱۸چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "لوقمان،" ھھولێر،  ٦۲  

۲۰۱۸ەمی ی تشرینی دوو۱۹چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "فھواز،" کامپێکی ئاوارەکانی باشوری موسڵ،  ٦۳  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "خھلھف،" ھھولێر،  ٦٤  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "شھماڵ،" ھھولێر،  ٦٥  

ە۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "حوسین،" ھھولێر،  ٦٦   
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اف نەکات بەرد م ئەفسەراین ل�کۆڵەر پێ�ان وتووە ئەگەر ئ�ع�ت ، بە�ڵ ن ن وویت هیچ کام لەوانە ڕاست ننی ەوام حوسنی
 67ئەشکەنجەی دەدەن و تەزووی کارەبای ل�دەدەن. 

 
"ی تەمەن  ، ١٧"سەم�ی ساڵ وویت  

 
�ێ ئەفسەر بوون. دەستم�ان لە �شتەوە بەستەوە، دەست�ک لە �شتەوەو دەست�ک لەسەر 

جار تەزوی کارەبا�ان ل�دام. وا�ەرەکان�ان خستە سەر با�ڵ  ١٠شانمەوە. بەدار لێ�اندام و پێنج تا 
حاڵم بوو لەکات�کدا تەزوی کارەبا�ان ل�دەدام بەدار�ش لێ�ان دەدام. ئەمە چەپم و سکم. 

�ک لە ژوورەکەدا بوم  بۆماوەی �ێ ڕۆژ لەسەر �ەک. هەر ڕۆژەو بۆماوەی چەند کاتژم�ێی
افم کرد.  ئەفسەرەکان بۆ �شوو دەچوونەدەرەوە پاشان دەهاتنە ژوورەوە. لە ڕۆژی سێ�ەمدا، ئ�ع�ت

، دوو مانگ لە ێ ن داعش ووت�ان ب�ڵ م ئەوە درۆ بوو. هەرگ�ی گەل داعش بوی. ووتم باش، بە�ڵ
 68نەبوم. 

 
" وویت لە کۆتایی سا�ڵ  ئەفسەراین ئاسا�ش لەکایت ل�کۆڵینەوەدا تەزوی کارەبا�ان ل�داوە. وویت کە  ٢٠١٧"تاه�ی

 بۆماوەی �ێ رۆژ ل�کۆڵینەوەی لەگەڵ کراوەو ئەشکەنجە دراوە. 
 

ابوو، شەش تا حەوت ئە فسەر لە ژوورەکەدا بوون. هەموو�ان لێ�ان دەدام. لە قاچ دەستم بەس�ت
و شان�ان دەدام. هەموو ڕۆژ�ک پێنج جار لەسەر �ەک تەزوی کارەبا�ان دەدا لە ڕان و قۆڵ و 
افم کرد کە بۆماوەی چوار ڕۆژ لەگەڵ داعش بووم. ووت�ان  سنگم. لە ڕۆژی سێ�ەمدا، ئ�ع�ت

'. ڕەتم کردەوە ز�اتر بڵ�م.   69دەب�ت ز�اتر بڵیێی

 
، پ�او�ک کێبڵ�� بەدەستەوە بو دە�گووت  ١٧"مەحمود"ی تەمەن  ، لە�ەکەم ڕۆژی ل�کۆڵینەوە لەگە�ڵ ساڵ وویت

، بە کێبڵەکە دەسیت بە ل�دانم کرد." وویت پ�اوەکە پا�ڵ پێوەناوە بۆ سەر  اف بکەی. "ووتم نەخ�ێی دەب�ت ئ�ع�ت
ەکە شکاوەو پاشان ک�شاو�ەیت بە زەو�ەکەداو بە ن ەکەو م�ێی ن زنج�ی قا�� بەستۆتەوەو بەدار لەژ�ر پیێی داوە. بەپیێی م�ێی

ووتەی مەحمود، دوو ڕۆژ دواتر، ئەفسەرەکە هەمان شیت دوو�ارە کردۆتەوە. مەحمود وویت پ�ان گوتوە دەب�ت 
ەکاین  ن اف بکات بەوەی دوو ساڵ لەگەڵ داعش بووەو لە گە�ارە و موسڵ شەڕی کردوەو ئەفسەر�� ه�ێی ئ�ع�ت

" کو  قەی ز���ین م لە ڕاست�دا، لە ژ�انمدا نەچومەتە "ف�ی اف بکات بە�ڵ ، لە کۆتا�دا ناچار بوە ئ�ع�ت شتووە. ئەو وویت
م نەمگوت."   70گە�ارە. بەردەوام زۆر�ان ل�دەکردم بڵ�م ئەفسەر�� ئاسا�شم کوشتووە، بە�ڵ

 
، کات�ک ئاسا�ش بۆ  اف کردن مانای کۆتایی ئەشکەنجەدان نەبووە. جەبار وویت �ەکەم جار  هەند�ک جار ئ�ع�ت

ێ داین ناوە بەوەی کە بۆماوەی �ێ مانگ لەگەڵ داعش وەک  پرس�ار�ان ل�کردوە دەر�ارەی داعش بوون، دەستبە�ب
، ئەفسەراین ئاسا�ش بە شێوازی "دوو�ش�" بەست��انەتەوەو بۆماوەی  م، ئەو وویت  ٤٠شۆف�ێی کار�کردوە. بە�ڵ

�ەپێو  ە ڕاوەستان، پرس�اری ناوی فەرماندەکاین داعش و ناوی خولەک بە سۆندە لە �شت�ان داوە. پاش �ەک کاتژم�ێی

                                                           
ھھمان سھرچاوە ٦۷  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "سھمیر،" ھھولێر،  ٦۸  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "تاھیر،" ھھولێر،  ٦۹  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "مھحمود،" ھھولێر،  ۷۰    
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م  ، بە�ڵ ، ناوی هیچ فەرماندە�ەکم نەدەزاین ئەو هاوڕ��انە�ان کردوە کە پەیوەند�ان بە داعشەوە کردوە. جەبار وویت
ناوی هاوڕ�کانمم پ�دان. وویت لەپاش ل�کۆڵینەوەکان ئەوەندە ئازاری هەبووە نەیتوانیوە بۆماوەی �ەک هەفتە 

 . ێ  71لەسەر �شیت ڕا��ش
 

م هەڕەشەی ئەشکەنجەدان�ان ل�کراوە. بۆ  دمنداڵەکان ووت�ان کە ئەشکەنجە نەدراون، بە�ڵ ژمارە�ەک لە م�ێی
، ئەوا کوڕەکان بانگ دەکەم  ێ نەڵیێی نموونە، "عەز�ز" وویت ئەفسەراین ل�کۆڵەر پێ�ان وتووە، "ئەگەر ڕاست�ەکەمان ی�

". ن ێ دان�ان ناوە 72ل�ت بەن و ئ�سقانەکانت �شکێنن کردن�ان، دەستبە�ب منداڵ�ک ووت�ان لە پاش دەستگ�ی  چەند م�ێی
 73بە هەبووین پەیوەندی لەگەڵ داعش ب��ە ئەشکەنجە نەدراون. 

 
کراوان لەال�ەن ئاسا�ش و دەزگا ئەمن�ەکاین  ، "مامەڵەی خراپ لە بەرامبەر دستگ�ی حکومەیت هەر�� کوردستان وویت

ێ ل�کۆڵینەوەی 74ترەوە ج�گەی قبوڵ ن�ەو ڕ�گەی پێنادرێ،"  �ەگەر ڕوداو�� لەو جۆرە ڕو�دا ئەوا دەستبە�ب
ای ئەنجامدەراین دەدەن.  م هیچ زان�ار�ەک�ان دەر�ارەی ل�کۆڵینەوەکان و ئا�ا تا ئ�ستا 75لەبارەوە دەکەن و �ن  بە�ڵ

ن نەکرد.  ادراون دابنی دمنداڵەکان �ن  چەند کەس بە تۆمەیت مامەڵەی خراپ و ئەشکەنجەداین م�ێی
 

  زەرێهەبوونی پار
کراوەکان دابینکردووەو سەنتەری چا�سازی ژنان و  حکومەیت هەر�� کوردستان ڕا�گە�اند کە پار�زەری بۆ دەستگ�ی

نەی بە تۆمەیت  دمندا�ڵ منداالین هەول�ێی لەگەڵ ڕ�کخراوە مەدەن�ەکان کار�کردوە بۆ دابینکردین پار�زەر بۆ ئەو م�ێی
ۆر ز�ندان�کراون.  دمنداڵەی کە هیومان ڕایتس ۆوچ چاو��کەوتین لەگەڵ کردن لە هەر�� 76ت�ی تەنها پێنج لەو ٢٩ م�ێی

کوردستان دەردەکەوت پار�زەر�ان هەبوو ب�ت. هەند�ک�ان ووت�ان ئا�ادارنەبوون لەوەی پار�زەر�ان هەبووە �ان نا، 
ەری چا�ساز�ەکە پێ�ان زۆر�ک�ان نە�اندەزاین کە ما�ن هەبووین پار�زەر�ان هە�ە. هەند�ک�ان ووت�ان، ستا�ن سەنت

وتوون دەتوانن پار�زەر�ان هەب�ت ئەگەر ک��کەی بدەن. �ەک�ک�ان ترساوە لەوەی ئەگەر داوای پار�زەر بکات ڕەنگە 
ا�ەی در�ژ بکەنەوە.   �ن

 
"ی تەمەن  ن دمنداڵ باس�ان لە هەبووین پار�زەر کرد لەدەرەوەی پرۆسەی دادگا�کردنەکان�ان. "حوسنی تەنها دوو م�ێی

، بەرلە دادگا�کردنەکەی لە تەمووزی ساڵ و  ١٥ پار�زەر�ک هاتووەتە سەنتەرەکەو پرس�اری لە با�گراوندو ٢٠١٨ویت
، لە دادگا�کردنەکەدا پار�زەرەکە داوای لە دادوەر کرد کە کە�  هەبووین پەیوەندی لەگەڵ داعش ل�کردوە. ئەو وویت

ایی ز�ندان�کردنم بدات.   77تەمەنم ڕەچاو بکات و تەنها بۆماوەی کەم�ت لە شەش مانگ �ن
 

دمنداڵەکان ووت�ان، بۆ �ەکەم جار لەکایت دادگا�کردنەکان�اندا کەس�ک�ان بینیوە کە لەو بڕوا�ەدا بوون  �ێ لە م�ێی
م هیچ جۆرە گفتوگ��ەک�ان لەگەڵ پار�زەرەکە نەبووە وئەگەر پار�زەرەکەش قسەی  پار�زەر�ان بووە. ووت�ان، بە�ڵ

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "جھبار،" ھھولێر،  ۷۱  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "عھزیز،" ھھولێر،  ۷۲  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۱۸چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "سھالم" و "سھالحھدین" ھھولێر،  ۷۳  

۲۰۱۹ی شوباتی۱۸امھی دکتۆر دیندار زێباری، ڕیکخھری حکومھتی ھھرێمی کوردستان بۆ داکۆکی نێودەوڵھتی، بۆ ھیومان ڕایتس ۆوچ، ن ۷٤   

ھھمان سھرچاوە ۷٥   

ھھمان سھرچاوە ۷٦   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "حوسین،" ھھولێر،  ۷۷  
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ێ ئە " لە تەموزی وە بەزمالەگەڵ دادوەر کردیب دادگا�کراوە و  ٢٠١٨ین کوردی بوەو ئەوان لیێی تێنەگە�شتون. "سەم�ی
، "وابزانم پار�زەر�� کچ بۆ من هەبوو، دڵن�ا ن�م. لەکایت کە�سەکەمدا بە کوردی لەگەڵ دادوەر قسەی دەکرد.  وویت

ن لەگەڵ من قسەی نەکردو چاو��کەوتین لەگەڵ نەکردم چ لە پ�ش دادگا�کردنەکەو  چ لەپاش هەرگ�ی
 78دادگا�کردنەکە. 

 
دمنداڵەکاین سەنتەری چا�ساز�ەکە ووت�ان، پاسەوانەکان ل�ست�ک لە ناوی پار�زەر�ان ن�شانداون کە  هەند�ک لە م�ێی

ە لە ز�ندان، ستافەکە بە ل�ست�ک ناوی  ، ل�ێی ئامادەبوون بەرگری لە کە�سەکان�ان بە پارە بکەن. "سا�" وویت
ن ک ا پار�زەرەوە دێن و�ێ�ان دەڵنێی ." ئەو ه�شتا �ن ێ ێ پارە پار�زەرت هەیب . ناتواین بەیب ێ ە هەر پار�زەر�ک چەندی ت�دە��

، "دەترسم داوای پار�زەر بکەم کات�ک دەچمە بەردەم دادوەر. ڕەنگە  اوەو وویت ز�ندان�ەکەی بەسەردا نەسەپێ�ن
ا�ەم در���کەنەوە ئەگەر داوای پار�زەر بکەم."  79�ن

 

  ندەرکەوتن لە دادگاو دادگایکردنەکا
�نە بەردەم دادوەری ل�کۆڵەرو  ۆر دەهێ�ن کردن�ان لەال�ەن ئاسا�ش، گومانل�کراواین ت�ی عادەتەن لەکایت دەستگ�ی

ئەو�ش فەرماین گواستنەوە�ان بۆ سەنتەری چا�سازی دەدات تا کایت دادگا�کردن�ان لەبەردەم پان�ڵ�� �ێ 
نەی کە چاو��کەوتن�ان لەگ دمندا�ڵ ی   ٢٤ەڵ کرا نە�ان ووت لەماوەی دادوەر�دا. هیچ کام لەو م�ێی کاتژم�ی

اق�دا هاتووە. زۆر�ک�ان ووت�ان پاش چەند  اداین ع�ێی اونەتە بەردەم دادوەر، وەک لە �اسای �ن کردن�اندا هێ�ن دەستگ�ی
کردن�ان دادوەر�ان بینیوە.   ڕۆژ�ک لە دەستگ�ی

 
دمنداڵەکان ووت�ان دەرکەوتن�ان لەبەردەم دادوەرەکاین ل�کۆڵە خولەک  ١٠رو دادوەرەکاین تر لە پێنج تا زۆر�ک لە م�ێی

ز�اتری نەخا�اندووە. ووت�ان عادەتەن دادوەر نو�اوی دانپێنانەکان�ان دەخ��نێتەوەو پرس�ار�ان ل�دەکا ئەگەر 
دمنداڵەکان  پەیوەند�ان لەگەڵ داعش هەبووە �ان نا.  هەرچەندە، دادوەرەکان بە زماین عەرەیب لەگەڵ م�ێی

م بەشێو  ساڵ  ١٧ە�ە� گشیت دادوەرەکان لەنێوان خ��اندا بە کوردی قسەدەکەن. "سەالم"ی قسەدەکەن، بە�ڵ
ان بکات لە ه�چشت�ک تێنەگە�شتم.  � ی

، "هەموو نو�اوەکان بە کوردی بوو هیچ کەس�ک�ش نەبوو وەرگ�ێ  80وویت
 

دمنداڵەکان ووت�ان کە بە دادوەر�ان ڕا�ە�اندوە لەژ�ر ئەشکەنجەداندا دانپێنان�ان کردوە. هەموو   هەند�ک لە م�ێی
دمنداڵەکان ووت�ان کە دادوەرەکان بانگەشەکان�ان �شتگوێ خستوون. "شەماڵ" وویت کات�ک بە دادوەری  م�ێی

 . ێ ا�ن کردوە، "دادوەرەکە سەری لەقاندوەو پیێی گوتوە ژوورەکە جێبه��ڵ ل�کۆڵەرەکەی ووتوە لەژ�ر ئەشکەنجەدا ئ�ع�ت
شت�� لەو جۆرە نەکرد. دوو مانگ دواتر، شەماڵ لەبەردەم  دادوەرەکە فەرماین بە �شکنیین تەندروسیت و هیچ

ێ کە ئەشکەنجەدراوە.  م دوو�ارە بە دادوەرەکان دە�ڵ ێ هەبوین پار�زەر دادگایی دەکرێ ، بە�ڵ پان�ڵ�� �ێ دادوەر�دا بەیب
 بەسەردا سەپاندم. 

گ
ای ز�نداین شەش مان� ، "�شگ���ان خستم و �ن  بەپیێی ووتەی حکومەیت هەر�م، 81ئەو وویت

ێ دادوەری  ئەگەر گومانل�کراو لەکایت ل�لۆڵینەوە �ان ز�ندان�کردندا ڕو�ەڕوی ئەشکەنجە ب��ەوە ئەوا دەتواین
ێ بە ل�کۆڵینەوە لەو�ارە�ەوە.  ێ هەسیت  82ل�کۆڵەری �ێ ئا�ادار بکاتەوەو ئەو�ش دەستبە�ب

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱ایتس ۆوچ لھگھڵ، "سھمیر،" ھھولێر، چاوپێکھوتنی ھیومان ڕ ۷۸  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "سامی،" ھھولێر،  ۷۹  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "سھالم،" ھھولێر،   ۸۰  

  ۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱ماڵ،" ھھولێر، چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "شھ ۸۱

۲۰۱۹ی شوباتی۱۸نامھی دکتۆر دیندار زێباری، ڕیکخھری حکومھتی ھھرێمی کوردستان بۆ داکۆکی نێودەوڵھتی، بۆ ھیومان ڕایتس ۆوچ،  ۸۲   
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نەی لە هەر�� کوردستان دادگایی کراون ووت�ان هیچ شاه�د�ک لە داد  دمندا�ڵ گا ئامادە نەبوەو هیچ کام�ان ئەو م�ێی
ئا�ادار نەبوون لەوەی هیچ بەڵگە�ەک لەدژ�ان خرابێتە ڕوو جگەلە دانپێنانەکاین خ��ان. "مەل�ک" ئەو کوڕەی وویت 

م نکۆ�ڵ کرد لەوەی پەیوەندی بە داعش  ١٥کە بەشداری لە کۆرس��  ڕۆژەی شەر�عەی ئ�سال� کردوە، بە�ڵ
، "ئەگەر کەس�ک گازند ، وویت ێ �تە بەردەمت، بۆئەوەی بزاین کردیب ە�ە� لەسەرت هەبوو، دەب�ت ئەو کەسە بهێ�ن

 83قسەکاین ڕاستە."
 

ای ز�نداین هەتاهەتایی دەدا بۆ تاوانباراین  ۆری حکومەیت هەر�� کوردستان ڕ�گە بە �ن هەرچەندە �اسای دژەت�ی
نەی بە تۆمەیت هەبووین پەیوەندی لەگەڵ داعش لە  دمندا�ڵ ۆر، ئەو م�ێی ادراون ت�ی دادگا�این هەر�� کوردستاندا �ن

نە کە هیومان  ۆ�ڵ حکومەیت بەغدا. زۆر�ک لەو مندا�ڵ ا�این دادگا�این ژ�ر کۆن�ت ە بە بەراورد بە �ن ا�ان�ان زۆر کەم�ت �ن
ا�ان�ان لەنێوان  مانگدا بووە. حکومەیت هەر�� کوردستان  ٩بۆ  ٦ڕایتس ۆوچ چاو��کەوتین لەگەڵ کردن ووت�ان، �ن

  84وویت �ن ای ز�ندا�کردنەکان لە مانگ�کەوە بۆ پێنج ساڵ بووە. 
 

  �یندانیکردن
دمندا�ڵ بە تۆمەیت  ٣٤٥دا حکومەیت هەر�� کوردستان  ٢٠١٧بەپیێی ئاماری نەتەوە �ەکگرتووەکان، لە سا�ڵ  م�ێی

 85هەڕەشە بۆ سەر ئاسا��ش ن�شتماین ز�نداین کردوە کە زۆر�ک�ان بە تۆمەیت هەبووین پەیوەند�ە لەگەڵ داعش. 
دا، هەر�� کوردستان ٢٠١٨حکومەیت هەر�� کوردستان بە هیومان ڕایتس ۆو�� ووت، لە نیوەی �ەکە� سا�ڵ 

دمندا�ڵ گومانل�کراوی داع�ش بەندکردووە.  نەی کە چاو��کەوتن�ان 86الین کەم  لە ١٢١ م�ێی  بەپیێی ووتەی ئەو مندا�ڵ
کراوەکان دەباتە بە ڕ�وەبەرا�ەیت گشیت ئاسا�ش (کە بە ئاسا��ش گشیت لەگەڵ کرا، عادەتەن ئاسا�ش دەستگ�ی

�نە بەردەم دادوەری  نا�اوە) �ان بنکەکاین تری ئاسا�ش و لەوێ ل�کۆلینەوە�ان لەگەڵ دەکرێ بەرلەوەی ب�ب
 ل�کۆڵەر. ئەگەر دادوەر تۆمەتەکەی �شت ڕاست کردەوە، ئاسا�ش ز�ندانینان دەکات تا کایت دادگا�کردن�ان د�ت.  

 
�ین دووە� لەکایت سەرد دمنداڵ لە سەنتەری چا�سازی ژنان و  ٦٣، ٢٠١٨ان�� هیومان ڕایتس ۆوچ لە ��ش م�ێی

ین هەول�ێی بەندبوون بە تۆمەیت هەبووین پەیوەندی لەگەڵ داعش کە  م ٤٣مندا�ڵ ادرابوون، بە�ڵ �ان ٢٠�ان �ن
دمنداڵ ز�اد�کر د کە لە نێ��اندا ٢٠  ک�� 87چاوەڕواین دادگا�کردن بوون.   تا ش��ایت ٢٠١٩، ژمارەکە بۆ ٨٤ م�ێی

ۆر بەندکرابوون لە ز�ندان�ەکاین تر ج�ا�راو�ونەوە. 88ت�دابوە.  نەی بە تۆمەیت ت�ی دمندا�ڵ  لە سەنتەرەکە، ئەو م�ێی
دمنداڵەکان  ٢٠بۆ  ١٢ن��کەی  دمنداڵ لە ژوور�� گەورەدا بوون و قەرەو�ڵەی نوستین ت�دا بوو بۆ منداڵەکان. م�ێی م�ێی

م هیومان ڕایتس ۆوچ  ووت�ان بەشێوە�ە� گشیت  . بە�ڵ ێ مامەڵەی باش�ان لەگەڵ دەکرێ و خواردین باش�ان دەدر�یت
ن�گەراین زۆری هەبوو لەسەر چەند شت�ک وەک مانەوە�ان لەناو ژوورەکە�اندا بۆما�ە� زۆرو نەبووین خ��ندن و 

ت و پەیوەند�کردن بە پرۆگرا� چا�سازی و مامەڵەی خرای� پاسەوانەکان و نەبووین چارەسەری تەندروسیت پێ��س
انەکان�انەوە.  ن  خ�ێی

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "مھلیک،" ھھولێر،   ۸۳  

۲۰۱۹ی شوباتی۱۸دیندار زێباری، ڕیکخھری حکومھتی ھھرێمی کوردستان بۆ داکۆکی نێودەوڵھتی، بۆ ھیومان ڕایتس ۆوچ،  نامھی دکتۆر ۸٤   

  ۲۰۱۸/٤٦٥ی مایس ی ۱٦نھتھوەیکگرتووەکان، ڕاپۆرتی سکرتێری گشتی بۆ ئھنجومھنی ئاسایش لھسھر مندا�ن و شھڕی چھکداری،  ۸٥

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2018/465&Lang=E&Area=UNDOC ۷٦پھرەگرافی    

۲۰۱۸ی کانوونی یھکھمی ۱٤نامھی دکتۆر دیندار زێباری، ڕیکخھری حکومھتی ھھرێمی کوردستان بۆ داکۆکی نێودەوڵھتی، بۆ ھیومان ڕایتس ۆوچ،  ۸٦  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۱۸ندا�ن لھ ھھولێر، چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ بھڕێوەبھری سھنتھری چاکسازی ژنان و م ۸۷  

۲۰۱۹ی شوباتی۱۸نامھی دکتۆر دیندار زێباری، ڕیکخھری حکومھتی ھھرێمی کوردستان بۆ داکۆکی نێودەوڵھتی، بۆ ھیومان ڕایتس ۆوچ،  ۸۸   



 

 
٢٠١٩ مار�  ۆوچ ڕایتس هیومان   27 

  ژێماوەیەکی دوورودرۆمانەوە لە ژووری �یندانەکان ب
�ین دووە�  نەی لە ��ش دمندا�ڵ لە سەنتەری چا�سازی چاو��کەوتن�ان لەگەڵ کرا ووت�ان هەند�ک  ٢٠١٨ئەو م�ێی

 بچنەدەرەوە و هیچ شت�ک نەبووە لەکاتژم�ێی پاسەوانەکان نە�انه�شتووە لە ژوورەکان�ان   ٤٨جار بۆ ماوەی 
ژوورەکەدا خ��این پێوە سەرقاڵ بکەن جگەلە قسەکردن لەگەل �ەک�ت نەب�ت. بەپیێی ووتەی ستا�ن سەنتەرەکەو 

ێ  دمنداڵەکان ڕۆژ نا ڕۆژ�ک بۆ ماوەی �ەک کاتژم�ێی ڕ�گەی چوونەدەرەوە�ان بۆ �اری تۆی� ی� بەندکراوەکان، م�ێی
" ی تەمەن  ن ، ئەگەر پاسەوانەکە باش ب�ت ڕۆژی دوجار ڕ�گەی چوونەدەرەوەمان سا١٥پ�دەدرێ. "حوسنی ڵ وویت

، "لە ج�گەکەم دەمێنمەوە، قسە لەگەڵ کەس نا�ەم و 89لە ژوورەکانماندا پ�دەدات.   "عە�" تەمەن ١٤ ساڵ وویت
م ئ�ش نا�ات. کت�ب و �ار  �ۆن�� ت�دا�ە بە�ڵ ن ئەکەمەوە، هەند�ک جار دەگ��م. لە ژوورەکەدا تەلەف�ی ی ت�دان�ە. ب�ی

انەکەم دەکەم." ن ی خ�ێی  تەنها تەماشای دیوارەکە دەکەم و ب�ی
 

  ویستێگرامی چاکسازی پۆندن و چاالکی و پرێنەبوونی خو
نەی بەتۆمەیت هەبووین پەیوەندی بە داعشەوە بەندکراون لە سەنتەرەکە خ��ندن�ان بە زماین  دمندا�ڵ ئەو م�ێی

ن نەکراوە. خ��ندن بەزماین کو  نەی بە تۆمەیت داعش بوون عەرەیب بۆ دابنی دمندا�ڵ م زۆر�ک لەو م�ێی ردی هە�ە، بە�ڵ
بەندکراون زماین کوردی نازانن. بەڕ�وەبەری سەنتەرەکە بە هیومان ڕایتس ۆو�� ووت، وەزارەیت پەروەردەی 

دمنداڵەکان نەداوە.   ن��نەر�� حکومەیت 90حکومەیت هەر�� کوردستان مۆڵەیت بە خ��ندین زماین عەرەیب بۆ م�ێی
ەر�� کوردستان هیومان ڕایتس ۆو�� ئا�ادارکردەوە لەوەی کە یون�س�ف لە هەو�ڵ دەستپ�شخەر�ەکدا�ە ه

اق بۆ دابینکردین  �ەیت حکومەیت هەر�� کوردستان و ع�ێی بەهاوکاری وەزارەتەکاین پەروەردەو کارو�اری کۆمە�ڵ
دمنداڵە بەندکراوەکان.    91خ��ندن بەزماین عەرەیب بۆ م�ێی

 
م  ١٧ەن "سەعدون"ی تەم ، "دەمەوێ بچمە قوتابخانەو ب�ی ساڵ کە بۆماوەی شەش هەفتە بوو بەندکرابو وویت

م ڕ�گەمان پێنادەن." وویت ستا�ن سەنتەرەکە �ەک جار ڕ�گە�ان پ�داوە بچێتە کتێبخانەکە.   92فراوان بکەم، بە�ڵ
 

، لەو کاتەدا بەشداری ساڵ بۆماوەی دوو مانگ و نیو بوو لەسەنتەرەکەدا بەندبوو. ئە ١٦"ئە�مەن"ی تەمەن  و وویت
 . ێ م هیچ شت�� تری نەکردووە جگەلە �اری تۆی� ی�  دوو کوڕی تر ووت�ان 93لە�ەک ۆرک شۆی� دەرووین کردوە، بە�ڵ

 �ەک�� ت��ان وویت هەموو هەفتە�ەک ڕ�گەی پ�دراوە سەرداین 94کە بەشدار�ان لە وانەی و�نەک�شاندا کردووە. 
 95کتێبخانەکە بکات و کت�ب وەرگرێ. 

 

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "حوسین،" ھھولێر،  ۸۹  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۱۹ھیومان ڕایتس ۆوچ ، ھھولێر،  چاوپێکھوتنی ۹۰  

۲۰۱۸ی کانوونی یھکھمی ۱٤نامھی دکتۆر دیندار زێباری، ڕیکخھری حکومھتی ھھرێمی کوردستان بۆ داکۆکی نێودەوڵھتی، بۆ ھیومان ڕایتس ۆوچ،  ۹۱  

۰۱۸۲ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "سھعدون،" ھھولێر،  ۹۲  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۱۸چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "ئھیمھن،" ھھولێر،  ۹۳  

ی تشرینی دووەمی ۲۱و "حوسین" ھھولێر،  ۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۱۹چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "خالید،" کامپێکی ئاوارەکانی باشوری موسڵ،  ۹٤
۲۰۱۸ 

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱ۆوچ لھگھڵ، "حوسین،" ھھولێر، چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس  ۹٥  
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، تەنها شت�� تر کە دە�کەن �اری پلە�ستا�شن لە  ێ دمنداڵەکان ووت�ان، جگەلە �اری تۆی� ی� ژمارە�ەک لە م�ێی
انەکان�انەوە بۆ هاتووە، هەر�ەک ژوورەکە�اندا. ووت�ان هەند�ک� ن هەزار�ان داوە بە  ١٠ان کە پارە�ان لە خ�ێی

 96پاسەوان�ک و �ار�ەکەی بۆ ک��وون. 
 

ادراون ڕ�گە�ان پ�دەدرێ ستا�ن سەنتەرەکە بە  هیومان ڕایتس ۆوچ�ان ووت، ئەو بەندکراوانەی دادگا�کراون و�ن
ن  �وین چا�ردنەوەی فێنکەرەوەکان و تەلەفۆین م��ا�ل و پ�شەی سەرتاشنی بەشداری وانەی مۆس�قاو ۆرک شۆی� ف�ێی

نەی کە هیومان ڕایتس ۆوچ چاو��کەوتین لەگەڵ کردن نە�ان ووت 97بکەن.  دمندا�ڵ م هیچ کام لەو م�ێی  بە�ڵ
بەشداری چاال��ە� لەم جۆرە�ان کردب�ت. کات�ک پرس�ارمان کرد بۆ�� تەنها ئەوانەی حوکم دراون دەتوانن 

بەشداری ئەم چاال��انە بکەن، ستافەکە ووت�ان ستاندەردی جیهاین ڕ�گەنادات بە بەندکراو بەرلە دادگا�کردن 
ێ 98بەشداری لە چاال��دا بکات.  ن دە�ڵ دمندا�ڵ م بەپ�چەوانەوە ستاندەردی نێودەوڵەیت بۆ دادوەری م�ێی  بە�ڵ

نەی لە ئازادی بێبەش کراون ناب�ت لە پرۆگرا� پ�شەو چاال� بێبەش بک��ن.  دمندا�ڵ  99م�ێی
 

     ویستێری تەندروستی و دەروونی پێکەمی چاود 
، چارەسەری تەندرو  سیت بۆ هەموو بەپیێی ووتەی ڕ�کخەری حکومەیت هەر�� کوردستان بۆ دا�ۆ� نێودەوڵەیت

م، 100بەندکراوان هە�ە، ئەگەر پێ��ست�ان بە چارەسەری ز�اتر ب�ت ئەوا ڕەوانەی نەخۆشخانە دەک��ن.   بە�ڵ
دمنداڵەکان باس�ان لە کە� چاودێری تەندروسیت پێ��ست کردو ووت�ان لە چاودێری تەندروسیت و  ژمارە�ەک لە م�ێی

انەکەیی  ن ، خ�ێی �ێ جار هاتونەتە سەنتەرەکە و داودەرمان�ان بۆ نەخۆش�ە�  داودەرمان بێبەش کراون. �ەک�ک�ان وویت
م پاسەوانەکان ڕ�گە�ان پێنەداون بێنە ژورەوەو دەرمانەکان�ان لێوەرنەگرتوون.   �ەک�ک لە 101هێناوە، بە�ڵ

، هەو�ڵ خۆکوشتین داوەو ش��نەوارەکان بەسەر جەستە�ەوە د�ار�و �ەک�� تر با� ک�شەی  دمنداڵەکان وویت م�ێی
م هیچ کام لەم دوو منداڵە چارەسەری دەرووین پێ��ست�ان بۆ نەکرابوو.  دەرووین   کرد، بە�ڵ  

 
م چارەسەری پێ��ست�ان بۆ  هەند�ک لە کوڕەکان ووت�ان، لە سەنتەرەکەدا چاو�ان بە پ��شک کەوتووە، بە�ڵ

"ی تەمەن  ە پ�مان دە�ڵ  ١٧نەکراوە. "تاه�ی ن بۆالی پ��شکەکەی ئ�ێی ، " هەرکات�ک دەچنی درۆدەکەن و  ساڵ وویت
، ب��ە �ارمەت�مان نادات." ن ، ڕاست 102نەخۆش ننی  ستاف�� سەنتەرەکەش بەهەمان شێوە باوەڕی پێ�ان نەبوو وویت

ێ درۆدەکەن." ێ و دەزاین   103نا�ەن و پ��شکەکە دە�انبیین
 

"نەوار" وویت لە تەمەین شەش ساڵ�ەوە ک�شەی دەرووین هە�ە. ووت��ش داوای �ارمەیت لە ستافەکە کردوەو 
ن پ��شک ن�ە.  م ه�چ�ان نەکردوەو دەڵنێی  104بەڵێن�ان پ�داوە بیبەنە نەخۆشخانە، بە�ڵ

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "جھبار،" ھھولێر،  ۹٦    

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ، ھھولێر،  ۹۷  

ھھمان سھرچاوە ۹۸   

، ۱۳پھسھندکراوە، بڕگھکانی  ۱۹۸٥ی تشترینی دووەمی ۲۹ان بۆ بھڕێوەبردنی دادوەری مێردمندا�ن (یاساکانی پھکین)، لھ یاساو ستاندەردەکانی نھتھوەیھکگرتووەک ۹۹ 
٥،۲٤،۱،۲٦،۱ 

۲۰۱۸ی کانوونی یھکھمی ۱٤نامھی دکتۆر دیندار زێباری، ڕیکخھری حکومھتی ھھرێمی کوردستان بۆ داکۆکی نێودەوڵھتی، بۆ ھیومان ڕایتس ۆوچ،  ۱۰۰   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "زەید،" ھھولێر،  ۰۱۱   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "تاھیر،" ھھولێر،  ۱۰۲    

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ ستافی سھنتھری چاکسازی ھھولێر لھ  ۱۰۳   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "نھوار،" ھھولێر،  ۱۰٤   
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ساڵ بۆماوەی شەش هەفتە بوو بەندکرابوو  ١٧�ەک�ک لە کوڕەکان د�ار�و کە "انتحاری" بوو. "سەعدون"ی 
�ەوە کە گەورەی کردوە وویت لە  سەردانکرابوو. ئەو  لەوماوە�ەدا �ەک جارو بۆماوەی پێنج خولەک لەال�ەن باپ�ی

م دەکەم و  ی باپ�ی ، "خەوی زۆر ناخۆش دەبینم و ب�ی ی جەستەی خۆی ب��وە. ووت��ش دوای سەردانەکەی باپ�ی
ە. چەندین ش��ین جەستەمم ب��وە." وویت نەچووەتە الی پ��شک لەبەرەوەی دەتر�ێ  � ێ خۆت ب�ب لەخەودا پ�م دە�ڵ

ای بدەن.   �ن
 

ی دەبینێتەوە. "خۆم دەکوژم ئەگەر لە ڕ�گەی پەیوەندی تەلەفۆین پێنەدراوەو دڵن�ان�ە  لەوەی کەی جار�� تر باپ�ی
 تر لەم ش��نە بمێنمەوە خۆم 

گ
، "ئەگەر �ێ مان�  داهاتوودا نە�ە بۆ سەردانم و نەیبینم." پاشان، وویت

گ
چەند مان�

 105دەکوژم."
 

  زانیێسەردان و پەیوەندی خ
انەکان�انەوە بکەن. هەموو کوڕەکان ووت�ان لەکات�کدا لەالی ئاسا�ش بەندبوون ڕ� ن گە�ان پێنەدراوە پەیوەندی بە خ�ێی

م  ان�ان پ�دراوە، بە�ڵ ن کات�ک گ��زراونەتەوە بۆ سەنتەری چا�سازی، بەرلە دادگا�کردن�ان ڕ�گەی سەرداین خ�ێی
زۆر�ک�ان ووت�ان کە ڕ�گە�ان پێنەدراوە پەیوەندی تەلەفۆین ئەنجام بدەن تا دوای دادگا�کردن�ان. بۆ هەند�ک لە 

انەکان�ان هیچ زان�ار�ەک�ان نەبوە لەسەر چارەنوس و سۆراخ�ان. �ەک�ک بەندک ن راوەکان ئەمە مانای ئەوە بوە کە خ�ێی
انەکە�دا.  ن ێ بووین هیچ پەیوەند�ەک لەگەڵ خ�ێی  لە کوڕەکان بۆماوەی دوو ساڵ بوو بەندبوو بەیب

 
سەردان �ان تەلەفۆنکردین بەپیێی ووتەی ستاف�� سەنتەرەکە، ئاسا�ش ب��ار دەدات چ ز�ندان�ەک ڕ�گەی 

 ن��نەری حکومەیت هەر�� کوردستان بۆ دا�ۆ� نێودەوڵەیت لە نامە�ەکدا بە هیومان ڕایتس ۆو�� 106پێبدرێ. 
کردنەکەی. لە  کراوەکەو هۆکاری دەستگ�ی ێ ئا�ادار دەک��نەوە لە چارەنوو� دەستگ�ی انەکان�ان دەستبە�ب ن ، خ�ێی وویت

ی سەردانکردن�ان لەال�ەن کەس و کار�انەوە پ�دەدرێ و ئەگەر پێ��ست بوو نامەکەدا هاتبوو کە بەندکراوان ڕ�گە
 هیومان ڕایتس ۆوچ ئا�ادار ن�ە لە تەنها 107ڕ�گەی تەلەفۆنکردن�ان بەئامادەبووین ئەفسەر�� ئاسا�ش پ�دەدرێ. 

این گومانل�کراو��٢٠١٦�ەک حاڵەت�ش لەدوای سا�ڵ  ن داعش�ان  وە کە بەر�رساین حکومەیت هەر�� کوردستان خ�ێی
انەکان�ان ئا�ادار کردبێتەوە.  ن کردین کەس�� خ�ێی  لەدەستگ�ی

 
" تەمەن  �ین دووە�  ١٧"سەالحەدیین دەگاتە سەنتەرەکە. ئەو وویت داوای لە ستافەکە کردووە  ٢٠١٧ساڵ لە ��ش

م پێ�ان وتووە تەنها لەدوای دادگا�کردن و حوکمداین ڕ�گەی تەلەفۆ  انەکەی بکات، بە�ڵ ن نکردین تەلەفۆن بۆ خ�ی
 ئایب ٢٠١٨دا ڕ�گەی تەلەفۆنکردین پ�دراوە. 

گ
کردین و لە مان�  "مەحمود" بە 108پ�دەدرێ. پاش  ٩ مانگ لە دەستگ�ی

انەکەی. "ڕ�گەمان  ن ێ بووین هیچ پەیوەند�ەک لەگەڵ خ�ی هیومان ڕایتس ۆو�� ووت بۆماوەی دوو ساڵە بەندە بەیب
انەکانمان بکەین. ئەگەر بتوانم ن پەیوەند�ان پێوە بکەم داوای پارە�ان ل�دەکەم بۆ  پێنادرێ تەلەفۆن بۆ خ�ێی

ەم." ەم. تا ئ�ستا، 109بەک��گرتین پار�زەر�ک. نازانن کە من ل�ێی ، "مانگ و نی��کە ل�ێی  "عەز�ز"ی ١٧ ساڵ وویت

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "سھعدون،" ھھولێر،  ۱۰٥   

۲۰۱۸ ی تشرینی دووەمی۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ ستافی سھنتھری چاکسازی ھھولێر لھ  ۱۰٦   

۲۰۱۸ی کانوونی یھکھمی ۱٤نامھی دکتۆر دیندار زێباری، ڕیکخھری حکومھتی ھھرێمی کوردستان بۆ داکۆکی نێودەوڵھتی، بۆ ھیومان ڕایتس ۆوچ،  ۱۰۷   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "سھالحھدین،" ھھولێر،  ۱۰۸   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲وچ لھگھڵ، "مھحمود،" ھھولێر، چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆ ۱۰۹   
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ۆری، ن ، "تۆ کە�� ت�ی ێ انەکەم ببینم. کات�ک پرس�ار دەکەم، پاسەوانەکە دە�ڵ ن اتواین ڕ�گە�ان پێنەداوم خ�ێی
انەکەت ببیین ." ن     110خ�ێی

 
انەکان�ان پ�دراوە، ئ�ستا هەفتەی دووجار دەتوانن  ن کوڕەکان ووت�ان، لەدوای ئەوەی ڕ�گەی تەلەفۆن کردن�ان بۆ خ�ێی

انەکان�ان بکەن.  ن م 111بە پارە تەلەفۆن بۆ خ�ێی ێ بۆ تەلەفۆنکردن، بە�ڵ انەکان�ان پارە�ان داونەیت ن  زۆر�ک�ان ووت�ان خ�ێی
ێ چی�ت  ، ناتواین هەموو�ان پارەی تەلەفۆنکردن�ان نەبوو. "سەالحەدین" کە بۆماوەی ساڵ�کە بەندکراوە وویت

"هیچ پارەم ن�ە." ێ انەکە�ەوە بکات و دە�ڵ ن  112پەیوەندی بە خ�ێی
 

انەکە�ەوە چ ١٧"نازم"ی  ن این بۆ ئەو زۆر قورسە. ساڵ لەال�ەن خ�ی ن ازاین خ�ێی م ل�ک�ت ەند جار�ک سەردان کراوە، بە�ڵ
انەکەم  ن ی خ�ێی انەکەم ببینم، سەد ساڵم لە ژ�این خۆم ئەدا. زۆر ب�ی ن "ئەگەر بمتوان�ا�ە تەنها بۆماوەی �ەک ڕۆژ خ�ێی

�ان دەکەم."  113دەکەم. هەموو ڕۆژ�ک و هەموو سات�ک ب�ی
 

  اسەوانەکانەوەەشەی کوشتن لەالیەن پڕو هەێدان و جنێل
م  لە کوڕەکان کە  ١٤زۆر�ک لە کوڕەکان ووت�ان، بەر�رساین سەنتەرەکە بەبا�ش مامەڵە�ان لەگەڵ دەکەن. بە�ڵ

ن هەڵسوکەوت�ان  چاو��کەوتن�ان لەگەڵ کرا ووت�ان، پاسەوانەکاین سەنتەرەکە لێ�انداون لەبەرئەوەی پێ�ان دەڵنێی
دمنداڵەکان ناوی خراپ بووە، �ان ووت�ان ئا�ادارن لەوەی کە پا دمندا�ڵ ت��ان داوە. هەند�ک لە م�ێی سەوانەکان لە م�ێی

�ێ تا چوار پاسەوان�ان هێنا کە مامەڵەی خراپ�ان لەگەڵ دەکەن و جنێ��ان پ�دەدەن. ئەو کوڕانەی کە لێ�اندراوە 
و  ای چاودێ��ەکان بە سۆندەو پ��ڵ بۆکز لێ�انداون. ووت�ان پاسەوانەکان بردو�اننەتە دەرەوەو دوور لە چاوی کام�ێی  

 
�ین �ەکە�  ١٧"مەحمود"ی  ، لەکایت ٢٠١٨ساڵ وویت پاسەوانەکاین سەنتەرەکە چەندین جار لێ�انداوە. لە ��ش

، چەند پاسەوان�ک دەیبەنە دەرەوەو بە زلەو سۆندەو  ناین نیوەڕۆ لەگەڵ �ەک�ک لە هاوڕ�کاین بەشەڕ دێ. ئەو وویت
واتر پاسەوان�ک دەیباتە دەرەوەی ژوورەکەو دەسیت بەسەر سەر�ەوە مەچەک لیێی دەدەن. مەحمود وویت بۆ ڕۆژی د

وەکەی دا�ەندو چەندجار�ک  دەبەستێتەوەو دوو�ارە بە شەق و زلە لیێی دەدات. وویت پاشان پاسەوانەکە پ��ڵ
  114ک�شای بە دەموچاو�دا. 

 
و دارو سۆندە لە کوڕەک ١٧"محەمەد"ی  ە بە پ��ڵ ، " هەند�ک لە ستافەکەی ئ�ێی ان دەدەن. لەناو ساڵ وویت

ێ �ان لەکایت خ��دا نەخەوی دێن و ل�ت  ای چاودێری ت�دا�ە ئەگەر شت�ک بڵیێی پێ�ان خۆش نەیب ژوورەکاندا کام�ێی
 "شەماڵ" وویت �ەک ڕۆژ بەرلەوەی لەگەڵ هیومان ڕایتس ۆوچ قسە بکات، پاسەوانەکان بەدار لەژ�ر 115دەدەن."

�زی کردوە لەکات�کدا جل��ەرگ�ان بۆ هێناوە." � ی
 116پێ�ان داوە. "پێ�ان گوتوە لەبەرەئەوەی ووت�ان ب�ێ

 

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۱۸چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "عھزیز،" ھھولێر،  ۱۱۰     

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "خھلھف،" و "جھبار" ھھولێر،  ۱۱۱    

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "سھالحھدین،" ھھولێر، چاوپێکھوتنی ھیومان  ۱۱۲   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "نازم،" ھھولێر،  ۱۱۳   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "مھحمود،" ھھولێر،  ۱۱٤   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۱۸ۆوچ لھگھڵ، "محھمھد،" ھھولێر،  چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۱۱٥    

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "شھماڵ،" ھھولێر،  ۱۱٦   
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"سا�" ناوی پاسەوان�� برد کە لە بەندکراوەکان دەدات. وویت هەشت ڕۆژ بەرلە قسەکردن لەگەڵ هیومان 
اسەوانەکە نەبووە. بەدەسیت لە قاچ و دەموچاومان دەدات، ڕایتس ۆوچ، پاسەوانەکە لێ�داوە چونکە گ��ڕا�ە�ڵ پ

 117هەند�ک جار بەدار لەقاچم دەدا. دێتە ژوورەکەو دەمانباتە دەرەوەو ل�مان دەدات."
 

. "نەوار" وویت  ن ێ دەڵنێی �ن�ان ی� هەند�ک لە کوڕەکان ووت�ان پاسەوانەکان هاواردەکەن بەسەر�انداو قسەی ناش�ی
، پاسەوان�ک 118"پاسەوان�ک پیێی گووتم، "ئەگەر بەدەست من بوا�ە  هەماووتانم دەکوشت."  "سەعدون" وویت

"دەتانخنکێنم هەتا مردن." ێ  وویت ئەو پاسەوانە دەسیت کوڕەکان 119کو ڕەکان بە "گەواد" بانگ دەکات و دە�ڵ
 . ێ  دەبەستێتەوەو لە هۆڵەکەدا بۆ ماوەی �ێ کاتژم�ێی جێ�ان دەه��ڵ

 
، پاسەوانەکان مۆڵەیت ئەوە�ان ن�ە ئازاری جەستەیی بەندکراوەکان بدەن و ئا�ادار  ی سەنتەرەکە وویت ستاف�� با�ڵ

ێ لەال�ەن  اداین هەڵسوکەویت نابە�ب نەبووە لە هیچ هەڵسو کەوت�� لەوجۆرە لە دوو سا�ڵ ڕابردوودا. ووت��ش �ن
 . ێ این و�اری تۆی� ی� ن  ڕ�کخەری 120بەندکراوەکانەوە ب��ت�ە لە بێبەشکردن�ان لە پەیوەندی تەلەفۆین و سەرداین خ�ێی

، هەموو حکومەیت هەر�� کوردستان بۆ دا�ۆ� نێودەوڵەیت لە چوارچێو  ەی نامەکە�دا بۆ هیومان ڕایتس ۆوچ وویت
ەکردین مامەڵەی خراپ لە ز�ندانەکاین  ن شێواز�� ئەشکەنجەو مامەڵەی خراپ لەدژی ز�ندان�ان قەدەغە�ەو پرا�ت�ی

، لە حاڵەیت بەرزکردنەوەی تۆمەت و گازندەی لەم جۆرە، حکومەیت حکومەیت هەر�� کوردستاندا دەگمەنە. ووت��ش
ای بەر�رس�اراین دەدات.  ێ هەڵدە�ێ بە ئەنجامداین ل�کۆڵینەوە لەبارە�ەوەو �ن  121هەر�� کوردستان دەستبە�ب

� داوا�اری هیومان ڕایتس ۆو�� نەدا�ەوە سەبارەت بە ژمارەی ئەو تۆمەتانەی لەم بارە�ەوە  م وە�ڵ بە�ڵ
یت ئەنجامداین مامەڵەی خراپ پێ�انگە�شتوەو چەند�ان ل�کۆڵینەوە�ان لەبارەوە کراوەو ئا�ا هیچ ئەفسەر�ک بە تۆمە

ادراوە.   122�ن
 

    بەندک�ن لەپاش تەواوبوونی ماوەی یاسایی �یندانیکردن
ۆر  نەی چاو��کەتن�ان لەگەڵ کرا، ئەوانەی بە تۆمەیت ت�ی دمندا�ڵ بەپیێی ووتەی ستا�ن سەنتەرەکەو ئەو م�ێی

ا� کراون ڕەنگە ئازاد نەک��ن سەرەڕایی تەواوکردین ماوەی �اسایی �ن ە�ان. بۆ نموونە، "سەالم" کات�ک دەستگ�ی
اداین بە شەش مانگ  قسەی لەگەڵ هیومان ڕایتس ۆوچ کرد بۆماوەی دوو ساڵ بوو ز�نداین کرابوو سەرەڕایی �ن

. ئاسا�ش بۆماوەی ساڵ�ک و حەوت مانگ بەندی دەکەن بەرلە گواستنەوەی بۆ سەنتەری چا�سازی لە  ز�نداین
 ئایب ٢٠١٨ما�� 

گ
ای٢٠١٨. لە مان� ، "نازانم بۆ ڕ�گەم  ، �ن ێ. ئەو وویت شەس مانگ ز�نداین بەسەردا دەسەپێ�ن

. "زۆر لەو ماوە�ە ز�اتر لە ز�نداندا بوم."  123نادەن بڕۆم،" وویت
 

اداین فەرم�ان ماوەی بەندکردن�ان لە سەنتەرەکەدا بۆ هەژمار دەکرێ نەک  ستا�ن سەنتەرەکە ووت�ان، لەدوای �ن
دمنداڵەکان بۆماوەی چەندین مانگ ئەو ماوە�ەی کە لەالی ئاسا�ش بەن دبوون، سەرەڕایی ئەوەی ژمارە�ەک لە م�ێی

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "سامی،" ھھولێر، ۱۱۷   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲"نھوار،" ھھولێر،  چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، ۱۱۸   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "سھعدون،" ھھولێر،  ۱۱۹  

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ ستافی با�ی سھنتھری چاکسازی ھھولێر لھ  ۱۲۰   

۲۰۱۸ی کانوونی یھکھمی ۱٤، ڕیکخھری حکومھتی ھھرێمی کوردستان بۆ داکۆکی نێودەوڵھتی، بۆ ھیومان ڕایتس ۆوچ، نامھی دکتۆر دیندار زێباری ۱۲۱   

۲۰۱۸ی کانوونی یھکھمی ۱٤نامھی ھیومان ڕایتس ۆوچ بۆ دکتۆر دیندار زێباری، ڕیکخھری حکومھتی ھھرێمی کوردستان بۆ داکۆکی نێودەوڵھتی، ،  ۱۲۲   

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/hrw_letter_to_krg_dec08.pdf 

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "سھالم،" ھھولێر،  ۱۲۳   

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/hrw_letter_to_krg_dec08.pdf
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ێ مۆلەیت  لەالی ئاسا�ش بەندبوون بەرلە گواستنەوە�ان بۆ سەنتەری چا�سازی. ستافەکە ووت�ش�ان ناتوانن بەیب
اوەی لە کوڕەکان کە م ١٢ئاسا�ش هیچ بەندکراو�ک ئازاد بکەن. لەکایت سەردانەکەی هیومان ڕایتس ۆوچدا، 

ا�ە�ان تەواوکردبوو ه�شتا لە سەنتەرەکەدا بەندبوون.   حکومەیت هەر�� کوردستان ڕا�گە�اند دەب�ت 124�اسایی �ن
 125دادگای پ�داچونەوە ڕەزامەندی لەسەر ئازادکردنەکان ن�شانبدات. 

 
ای  ١٤دوو لە کوڕەکان بۆماوەی  �ان بەسەردا مانگ ز�ندان ٩مانگ بوو بەندبوون، سەرەڕایی ئەوەی هەر�ەکە�ان �ن

ابوو. سەالحەدین لە ئە�لو�  کرابوو بۆماوەی دوو مانگ لە ئاسا�ش بەندبوە بەرلەوەی  ٢٠١٧سەپێ�ن دەستگ�ی
 ئایب 

گ
ای  ٢٠١٨ڕەوانەی سەنتەری چا�سازی بک��ت. لە مان� مانگ ز�ندان�کردین بەسەردا  ٩دادگا�کراوەو �ن

اوە. کات�ک قسەی لەگەڵ هیومان ڕایتس ۆوچ کرد لە  �ین دووە� سەپێ�ن ، هیچ زان�ار�ە� نەبوو لەسەر ٢٠١٨��ش
 126ئەوەی کە کەی ئازاد دەک��ت. 

  

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ ستافی سھنتھری چاکسازی ھھولێر لھ  ۱۲٤   

۲۰۱۹ی شوباتی ۱۸دکتۆر دیندار زێباری، ڕیکخھری حکومھتی ھھرێمی کوردستان بۆ داکۆکی نێودەوڵھتی لھ  ئاڵوگۆڕی ئیمھیڵی نێان ھیومان ڕایتس ۆوچ و ۱۲٥   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱ن ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "سھالحھدین،" ھھولێر، چاوپێکھوتنی ھیوما ۱۲٦   
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V. داعش لەگەڵ پەیوەندی بەهەبوو�ی تۆمەتبارکراو بیا�ی م��دمندا��ی 
 

ا�ت و هەر�� کوردستان ن��کەی  کردوە لە دوای  ١٤٠٠بەر�رساین حکومەیت ع�ێی دمندا�ڵ ب�ان�ان دەستگ�ی ژن و م�ێی
 ئایب خ��ان 

گ
اق،  ٢٠١٧بەدەستەوەدان�ان لە مان� ە ئەمن�ەکاین ع�ێی ن لەگەڵ چەکداراین داعش. بەپیێی ئاماری ه�ێی

دمنداڵە.  کراوەکان ز�اتر لە ٨٠٠ م�ێی دمنداڵە ب�ان�ە دەستگ�ی ا�ت ژمارە�ە� زۆر�ان لەم 127ژمارەی م�ێی تدارین ع�ێی  دەس�ڵ
نە کە تا تەمەین  ت بە نا�اسایی و ئەندام بوون �ان هاوکار�کردین ساڵ�ان ت�دا�ە بە تۆمەیت هات ٩ژن و مندا�ڵ نە ناو وو�ڵ

کردوە.  ا�ت دەستگ�ی ۆری ع�ێی  داعش بەپیێی �اسایی دژەت�ی
 

ی دادوەری، الین کەم لە  ۆر لەکۆتایی سا�ڵ  ١٨٥بەپیێی ووتەی ئەنجوومەین با�ڵ دمنداڵ بەتۆمەیت ت�ی دا  ٢٠١٨م�ێی
اوە.  ای ز�ندان�کردن�ان بەسەردا سەپێ�ن ای شەش ساڵ 128�ن  بۆ نموونە ١٦ ساڵ�� هەڵگری ڕەگەزنامەی ئەڵماین �ن

اوە اق بە —ز�ندان�کردین بەسەردا سەپێ�ن پێنج ساڵ بۆ ئەندام بوون لە داعش و ساڵ�ک�ش بۆ هاتنە ناو ع�ێی
 . دمندا�ڵ ئازر�ا�جاین کرد کە تەمەن�ان ١٣ و ١٤ ساڵ 129نا�اسایی  هیومان ڕایتس ۆوچ تێبیین دادگا�کردین دوو م�ێی

، سەرەڕایی بوو، هەر� اق بەنا�اسایی ا بە تاواین هاتنە ناو ع�ێی ای شەش مانگ ز�ندان�ان بەسەردا سەپێ�ن ەکە�ان �ن
اق کات�ک تەمەن�ان  ساڵ  ١١و  ١٠ئەوەی کە گووت�ان هیچ چارە�ەک�ان نەبوەو باوک ودا�ک�ان هێناو�اننەتە ناو ع�ێی

   130بوە. 
، لەکایت سەردانەکەی هیومان ڕایتس ۆوچ بۆ سەنتەری چا�سا ، بەڕ�وەبەرەکە وویت ین هەول�ێی زی ژنان و مندا�ڵ

ان و تورک�او  ٤٠ن��کەی  تاین ب�این لەگەڵ دا�ک�اندا لەسەنتەرەکەدا بەندن کە خەڵ� ئ�ێی دمندا�ڵ وو�ڵ م�ێی
�استکردەوە کە الین کەم لە ١٤ ژین خەڵ� 131ئەندەنوس�ان. 

 هەروەها حکومەیت هەر�� کوردستان ئەوەی �ش�ت
ان لە سا�ڵ ٢٠١٨ لە سەنتەرەکەدا بەندبوون.   هیومان ڕایتس ۆوچ ڕ�گەی پێنەدرا چاو��کەوتن لەگەڵ 132تورک�او ئ�ێی

نە بکات.       دمندا�ڵ  ئەم ژن و م�ێی
  

                                                           
ی ۲۰ژن و مێردمندا�ی ناوچھکانی ژێر کۆنترۆڵی داعش دەستگیرکراون،" ڕاپۆرتھ ھھواڵی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھ  ۱٤۰۰عێراق/ حکومھتی ھھرێمی کوردستان:  ۱۲۷ 

۲۰۱۷ئھیلولی   

https://www.hrw.org/news/2017/09/20/iraq/krg-1400-women-children-isis-areas-detained. 

 

  ۲۰۱۸ی کانوونی دووەمی ۳۱"ئھنجومھنی دادوەری ژمارەی بیانیھکانی تۆمھتبار بھ تیرۆر لھم ساڵدا ئاشکرا دەکات،" دەزگای ھھواڵی عێراقی لھ  ۱۲۸ 

۲۰۱۸ی حوزەیرانی ۲۱ندیدار بھ داعش،" ھھواڵی ب�وکراوەی ھیومان ڕایتس ۆوچ، عێراق: گۆڕانکاری لھ شێوازی دادگایکردنی ژنان و مندا�نی بیانی پھیوە ۱۲۹   

ھھمان سھرچاوە  ۱۳۰   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ ستافی سھنتھری چاکسازی ھھولێر لھ  ۱۳۱   

۲۰۱۸ی کانوونی یھکھمی ۱٤داکۆکی نێودەوڵھتی، بۆ ھیومان ڕایتس ۆوچ،  نامھی دکتۆر دیندار زێباری، ڕیکخھری حکومھتی ھھرێمی کوردستان بۆ ۱۳۲   
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VI. سزادان و ز�ندانیکردن نەخوازراوە�ا�ی دەرئەنجامە 
 

ادان و ز�ندان�کردین ئەوانەی بەتۆمەیت هەبووین پەیوەندی لەگەڵ داعش لەال�ەن  ا�ت س�اسەتەکاین �ن حکومەیت ع�ێی
ن هەبووە وەک ج�ابوونەوە لە  دمندا�ڵ کراون کار�گەری نەخوازراوی زۆری لەسەر م�ێی و هەر�� کوردستان دەستگ�ی
�ەیت و ئاوارە بوون ودروست بووین بەر�ەست لەبەردەم ئاشتبونەوە�ان لەگەڵ کۆمەڵگا.  ان و عەیبە ی کۆمە�ڵ ن خ�ێی

نەی کە هیومان ڕ  دمندا�ڵ ایتس ۆوچ چاو��کەوتین لەگەڵ کردن ووت�ان لەپاش تەواوکردین ن��کەی هەموو ئەو م�ێی
اردەی زۆر کەم�ان لەبەردەستە. هەند�ک�ان ووت�ان گرنگ ن�ە ئاسیت بەشدار�کردن�ان  ش ا�ان�ان هەڵ�ب ماوەی �اسایی �ن

کردنەکە�ان بە تۆمەیت داعشبوون ڕاستەوخۆ دەبێتە پەڵە�ە� ڕەش بە  لەگەڵ داعش چەندبووە، دەستگ�ی
ان و کۆمەڵگەکە�ان. ز�اد لەوەش، ئەوانەی لە نێوچاو  ن �انەوەو مەتر� بۆسەر ژ�ان�ان لەپاش گەڕانەوە�ان بۆ ناو خ�ێی

ۆ�ڵ حکومەیت بەغدا دوو�ارە  هەر�� کوردستان ز�نداین کراون دەترسن دوای گەڕانەوە�ان بۆ ناوچەکاین ژ�ر کۆن�ت
�ک��نەوە بەهۆی نەبووین هار�کاری و پەیوەندی لە نێ اق و هەر�مدا. ئەو دەستگ�ی وان هەردوو س�ست� دادوەری ع�ێی

ن  نەی لەال�ەن هەر�� کوردستانەوە ئازاد دەک��ن ئۆتۆمات�ک�ەن دۆکیومینیت ئازادکردن�ان لە دادگا بۆ دابنی دمندا�ڵ م�ێی
 133نا���ت، دەب�ت داوای بۆ پ�شکەش بکەن. 

 
ێ دەب�ت. لە سەنتەری چا�سازی "بەدر" ل ٢٠١٨لەپاش ئازاد بوین لە حوزەیراین  ە کامپ�� ئاوارەکان ن�شتە�ب

انەکەی لە  ن لەبەرئەوەی هەست دەکات هیچ ش��ن�� تر ن�ە بۆی بڕوات. ئەگەر هەوڵبدا بگەڕ�تەوە ناو خ�ێی
، نە خۆیی و نە هیچ  گوندەکە�دا ڕەنگە لەال�ەن حەشدی شەعیب �ان ئەنداماین کۆمەڵگەکەی بکوژرێ. ئەو وویت

انەکەی پەو�وەند�ان بە ن م ز�ندان�کردنەکەی وادەکات خەڵ� باوەڕ�کەن کە  کەس�� خ�ێی داعشەوە کردوە، بە�ڵ
کراوی." ، "داعش بووی ب��ە دەستگ�ی ن    134داعش بووە. گووند�شینەکان دەڵنێی

 
"فەواز"�ش لە پاش ئازادکردین لە سەنتەری چا�سازی لە کامپ�� ئاوارەکاندا دەژ�ا و دەترسا بگەڕ�تەوە ماڵەوە. وویت 

نەی تری ناوچەکە کە لەسەر دەسیت ئامۆزا�ەی لەگەڵ  داعش لەبەرەکاین پ�شەوە شەڕ�کردوە وکوژراوە. "ئەو خ��ڵ
ن و سەرم لەالشەم  انەکەم وەک داعش تەماشا دەکەن...ڕەنگە حەشدی شەعیب بنێی ن داعش زەرەرمەندبوون خ�ێی

 135بکەنەوە. ڕەنگە تەنها �ێ ڕۆژ بمێنمەوە. "هەرکە زان�ان لە گوندەکەدام، دێن و دەمبەن."
 

" تەمەن  ساڵ وویت هەرکە ئازاد کرا هیچ بژاردە�ە� تری لەبەردەم ن�ە جگەلە چوونە ناو کامی�  ١٥"حوسیین
ێ بگەڕ�تەوە ماڵەوە. هەروەها وویت ڕەنگە دوو�ارە  ئاوارەکان. وویت کەس و کاری داعش بوون لەبەرئەوە ناتواین

�م بکەن." ئەو وویت لە بەندکراوەکاین تری ساڵ ز�ندان ١٥دەستگ�ی بک��تەوە. "ڕەنگە حەشدی شەعیب بمبەن و 
م لە پاش  ڕۆژ  ٤تا  ٣ب�ستووە کە �ەک�ک لە کوڕەکان لە سەنتەرەکە ئازادکراوەو گەڕاوەتەوە بۆ حەو�جە بە�ڵ

کراوە.   136لەال�ەن حەشدی شەعب�ەوە دەستگ�ی
 

کراوەو هیومان ڕایتس ۆوچ چاو��کەوتین لەگەڵ کوڕ�ک کرد "کەر�م" کە پ�ش�ت باسکراو دوجار دەس تگ�ی
اق�ەوە. —ز�ندان�کراوە تداری ع�ێی تداراین کوردەوە و جار�� تر لەال�ەن دەسە�ڵ جار�ک لەال�ەن دەسە�ڵ  

                                                           
۲۰۱۹ی شوباتی ۱۸دکتۆر دیندار زێباری، ڕیکخھری حکومھتی ھھرێمی کوردستان بۆ داکۆکی نێودەوڵھتی لھ   ئاڵوگۆڕی ئیمھیڵی نێان ھیومان ڕایتس ۆوچ و ۱۳۳   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی  ۱۹لھ کامپێکی ئاوارەکانی باشوری موسڵ، چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ "بھدر"  ۱۳٤    

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی  ۱۹چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ "فھواز"  لھ کامپێکی ئاوارەکانی باشوری موسڵ،  ۱۳٥   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "حوسین،" ھھولێر،  ۱۳٦   
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ەکاین حکومەیت هەر�� کوردستان  ٢٠١٦کەر�م ب��ەکەم جار لە مار�  ن لەکایت هەڵهاتین لەناوچەکەی لەال�ەن ه�ێی

دەکرێ. بۆماوەی ز�اتر لە ساڵ�ک لە هەر�� کوردستان ز�نداین دەک��ت و پاشان لە ن�ساین  لە بازگە�ەک دەستگ�ی
بەهۆی نەبووین بەڵگە لەدژی ئازاد دەکرێ. کەر�م وویت پاش ئازادکردین لەسەنتەری چا�سازی دەگەڕ�تەوە  ٢٠١٧

ۆ�ڵ حکومەیت بەغداو داوا�اری بۆ وەرگرتین ناسنامەی نوێ پ�شکەش دەکات.  انەکەی لەناوچە�ە� ژ�ر کۆن�ت ن ناو خ�ی
ە ئەمن�ەکان پیێی  کات�ک ن دەچێتە وەزارەیت ناوخۆ بۆ داوا�ردین ئەست��ا� ئەمین بۆ وەرگرتین ناسنامەکەی، ه�ێی

ی دەکەن و دەیبەنە ز�ندان�� ن��ک.    137ڕادەگە�ەنن کە ناوی لەناو ل�سیت داوا�راواندا�ە. دەستگ�ی
 

ەراین ل�کۆڵەر بۆماوەی �ێ ڕۆژ ڕۆژ لەو ز�ندانەدا بوو لەکایت ز�ندان�کردن�دا ئەفس ٤٥کەر�م وویت بۆماوەی 
ێ کە لە  اف بکات کە پەیوەندی بە داعش کردوە. بە ئەفسەرەکان دە�ڵ ن دەب�ت ئ�ع�ت ئەشکەنجەی دەدەن و پیێی دەڵنێی

ن دان بەو  م ئەفسەراین ل�کۆڵەر پیێی دەڵنێی ا�ەی تەواوکردوەو نوو�اوی ئازادکردنەکەی ال�ە، بە�ڵ هەول�ێی �ن
ێ بە پەیوەند�کردن بە داعش بۆماوەی �ێ ڕۆژ.پاش حکومەیت هەر�مدا نانوو�اوانەی  . وویت لە کۆتا�دا داندەین ن ننێی

ا�ن کردوەو  ٢٠١٧ئەوەی لە کانووین �ەکە�  دەچێتە بەردەم دادوەرو پیێی ڕادەگە�ەین کەلەژ�ر ئەشکەنجەدا ئ�ع�ت
دەردەکاو دەگەڕ�تەوە  پ�ش�ت لە هەر�� کوردستان ز�ندان�کراوە. لەپاش دوو هەفتە دادوەرەکە فەرماین ئازادکردین 

 138ماڵەوە. 
 

،  دا�� وویت
 

ێ ناڕواتە قوتابخانە.  م ئ�ستا هەرلەماڵەوە دادەن��ش پ�ش�ت زۆر حەزی لە قوتابخانە بوو، بە�ڵ
ی  ە ئەمن�ەکان دوو�ارە لە بازگە�ەک ب�دۆزنەوەو دەستگ�ی ن ، ه�ێی ێ دەتر�ێ ئەگەر گوندەکە جێبه��ڵ

ابێتەوە. هەم�شە لەماڵەوە بکەن لەبەرەوەی ڕەنگە ه�شتا ناوەکەی لە  ل�سیت داوا�راواندا نە��
�ک��ت.   139دان�شتوەو دەتر�ێ دەستگ�ی

 
دمنداڵەکان لەو�ڕوا�ەدا بوون لەپاش ئازادکردن�ان تەنها ڕ�گەچارەی بەردەم�ان �ان ن�شتەجێبوونە  زۆر�ک لە م�ێی

" کە نکۆ�ڵ کرد لە تێوەگالین ل اقە. "تاه�ی م وویت کەس و کارو لەناو کامپەکاندا �ان جێه�شتین ع�ێی ەگەڵ داعش، بە�ڵ
ێ بگەڕ�تەوە ماڵەوە ب��ە دەب�ت بچێتە کامی� ئاوارەکان.  انەکەی داعش بوون، وویت ناتواین ن ئەنداماین تری خ�ێی

ن لەبەرئەوەی بارودۆخەکەمان زۆر قورسە." ن کامپەکەش جێبه�ڵنی ن بتواننی ،" 140"لەو�ڕوا�ەدا ن�م هەرگ�ی  "نازم وویت
ن بە ئازادی و سەالمەیت لەسەر شەقامەکان �سوڕ�ینەوە." ن ناتواننی  141لەپاش ئازاد کردنمان هەر گ�ی

 
انەکان�ان دابڕاون، تەنانەت لەپاش ئازادکردن�ش�ان. "بەدر"  ن هەند�ک لە کوڕەکان بۆماوە�ە� دوورودر�ژە لە خ�ی

انەکەی نەبینیوە کات�ک تەمەین ٢٠١٦بۆماوەی دوو ساڵە ز�ندان�ەو لە حوزەیراین  ن ە. ئەو ئ�ستا لە ساڵ بوو  ١٥وە خ�ێی

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۰چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "کھریم،" شارۆچکھیھکی باشوری موسڵ لھ  ۱۳۷   

ھھمان سھرچاوە  ۱۳۸   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۰چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، (ناو ئاشکرا نھکراوە) لھ شارۆچکھیھکی باشوری موسڵ لھ  ۱۳۹   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "تاھیر،" ھھولێر،  چاوپێکھوتنی ھیومان ۱٤۰   

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۲چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "نازم،" ھھولێر،  ۱٤۱   
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 ، ێ چۆن ب�اندۆز�تەوە.  ووت��ش انەکەیی و نازاین ن م هیچ زان�ار�ە� ن�ە بۆ پەیوەند�کردن بە خ�ێی کامپ�کدا دەژی، بە�ڵ
�ان دەکەم." انەکەمم نەبینیوە. زۆر ب�ی ن  142"هەم�شە دڵتەنگم. دوو ساڵە خ�ی

 
نەی بەتۆمەیت داعشبوون ز�ندان�کراون چەند ساڵ�� خ��ند دمندا�ڵ �ان لە دەست چووە ئەوەش وادەکات ئەو م�ێی

ۆڵ�ردین ناوچەکان�ان لەال�ەن داعش و  کە نەتوانن بچنەوە قوتابخانە �ان کار�ک بدۆزنەوە. زۆر�ک�ان لەدوای کۆن�ت
داخستین قوتابخانەکان واز�ان لە قوتابخانە هێناوە، پاشان ز�ندان�کردن�ان ئەوەندەی تر لە قوتابخانە دوای 

ی  م  ساڵ ١٧خستوون. تاه�ی ، "بەرلەوەی داعش ب�ت قوتایب بووم، بە�ڵ بۆماوەی ز�اتر لە ساڵ�کە بەندەو وویت
م ئ�ستا تەمەنم گەورە�ە بۆ گەڕانەوە بۆ  ی قوتابخانە دەکەم، بە�ڵ قوتابخانەکان داخران ب��ە هەرلەماڵەوە بووم. ب�ی

 143قوتابخانە. نازانم داهاتووم �� دەب�ت."
 

ا�ت و هەر�� لەال�ە� ترەوە، دوورن�ە ئەم جۆرە  کردن و ز�ندان�کردن لەال�ەن حکومەیت ع�ێی س�اسەتانە لە دەستگ�ی
ی ز�اتر دەب�ت. "مال�ک"ی  ش ساڵ  ١٧کوردستانەوە ڕق وکینە لەناخ�اندا دروست بکا کە دەرەنجامەکەی تووندوت�ی

ای  م �ن اوە،  ٩کە نکۆ�ڵ کرد لە هەبووین پەیوەندی بە داعش، بە�ڵ ، مانگ ز�نداین بەسەردا سەپێ�ن وویت
کراون. کات�ک ئازادکران ڕەنگە ڕق لە  دمنداڵ�� زۆر لەسەر�نەمای شاه�دی دروستکراو دەستگ�ی حکومەت "م�ێی

  144هەڵگرن و ب�انەوێ تۆڵە لە حکومەت و ئەوکەسانە بکەنەوە کە ز�ندان�ان کردوون."
  

                                                           
۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی  ۱۹چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ "بھدر" لھ کامپێکی ئاوارەکانی باشوری موسڵ،  ۱٤۲   

  ۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "تاھیر،" ھھولێر،  ۱٤۳ 

۲۰۱۸ی تشرینی دووەمی ۲۱چاوپێکھوتنی ھیومان ڕایتس ۆوچ لھگھڵ، "مھلیک،" ھھولێر،  ۱٤٤   
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VII. یاساییە�ان ستاندەردە 

 

ەتیەکانڵودەوێستاندەردە یاساییە ن  

چەکداری ێان لە ملمالنڵردمنداێم وەگالنیێسەبارەت بە ت  

ێ هەرکەس�ک لە ١٩٩٤لە سا�ڵ  اق بووە ئەندام لە پە�ماننامەی نەتەوە�ەکگرتوەکان بۆ مافەکاین منداڵ کە دە�ڵ ، ع�ێی
اڵ هەژمار دەکرێ و پێ��ستە لەسەر دەوڵەت هەموو ڕ�وش��ن�ک بگ��تەبەر ساڵەوە ب�ت بە مند ١٨خوار تەمەین 

 چەکداری."
گ

نەی کەوتونەتە ژ�ر کار�گەری جەن�  لە سا�ڵ 145لەپێناو پار�زگار�کردن و چاودێ��کردن لەو مندا�ڵ
ن ٢٠٠٨ نەی کە لە گرو�ە چەکدارەکانەوە دەگلنێی دمندا�ڵ اق پرۆتۆکۆ�ڵ خ��ەخ�ش پە�ماننامەی مافەکاین ئەو م�ێی ، ع�ێی

نە بەسەر�ازکرین تەمە ) قبوڵ�رد. ئەم پرۆتۆکۆ�ڵ ساڵ  ١٨ین خوار (جێبەج�کردین پرۆتۆکۆڵەکان بە خ��ەخ�ش
ەکاین  ن حکومەت �ان هەرال�ەن�� تر لەکایت جەنگدا بەهەموو شێوە�ەک قەدەغە دەکەن. هەروەها ئەم لەال�ەن ه�ێی

نە بە هەمان شێوە بۆ گرو�ە چەکدارە نا  ێ پرۆتۆکۆ�ڵ حکوم�ەکان بە م�ل�ش�او گرو�ە �اخیبوەکان�شەوە جێبە�ب
، "گروو�ە چەکدارەکان ێ ە چەکدارەکاین دەوڵەت ناب�ت، بە هیچ   دەب�ت . ماددەی چوار دە�ڵ ن کە ج�اوازن لە ه�ێی

 . ن  بەسەر�ازکردن و 146شێوە�ەک، خەڵ� تەمەن خوار ١٨ ساڵ بە سەر�از بکەن و لە جەنگدا بەکار�ان بهێنن
 147بەکارهێناین خوار تەمەن ١٥ ساڵ لە ملمالنیێی چەکدار�دا بە تاواین جەنگ لەقەڵەم دەدرێ. 

 
 چەکدار�ەوە تێوەگالون ما�ن چارەسەرکردین ستاندەردە نێودەوڵەت�ەکان دە

گ
نەی لە جەن� دمندا�ڵ ، ئەو م�ێی ێ �ڵ

بە —پێ��ست�ان هە�ە و چارەسەرکردن و ئاشتکردنەوە�ان لەگەڵ کۆمەڵگا دەکاتە ئەولەو�ات. ئەم ستاندەردانە
نە وەک قور�این دەکات نەک تاوانبارو ز�ندان�کردن�—�اساو ڕ�نمای�ەکان�شەوە ان ڕەتدەکاتەوە تەماشای  ئەم مندا�ڵ

تەنها لەحاڵەت�کدا نەب�ت ئەگەر منداڵەکە تاواین زۆر گەورەی ئەنجام داب�ت �ان بوو�ێتە هەڕەشەی جدی بۆسەر 
ت. تەنانەت لەم حاڵەتە دەگمەنانەشدا، �اسا نێودەوڵەت�ەکان پێ��سیت دەکات ڕ�کاری �اسایی  ئاسا��ش وو�ڵ

ن جێبە دمندا�ڵ ێ بک��ت وڕ�گەنادات ئەم ستاندەردانە پ�ش�ل بک��ن بەناوی وستاندەردە نێودەوڵەت�ەکان بۆ م�ێی �ب
جن� و جد�ەیت تاوانەکە.   حاڵەیت ئ�م�ێی

 
پرۆتۆکۆڵە خ��ەخشەکان داوا لە دەوڵەتان دەکات چارەسەری گونجاو و هاوکاری تەندروسیت و دەروین بۆ ئەو 

ن بکەن کە لە ملمالنیێی چەکدار�ەوە تێوەگالون لەپێناو گەڕانەوە�ان بۆناو کۆمەڵگا.  نە دابنی دمندا�ڵ  پە�مانامەی 148م�ێی
نەی تاوان�ان ئەنجام داوە  دمندا�ڵ ، لەکایت گرتنەبەری هەر ڕ�کار�� �اسایی لەدژی ئەو م�ێی ێ مافەکاین منداڵ دە�ڵ

ێ و لەپێناو چا�ساز�کردین منداڵەکەدا ب�ت و بۆ  دمنداڵەکە لەبەرچاو�گ�ی �ن بەرژەوەندی م�ێی دەب�ت باش�ت
ێ لەناو کۆمەڵگادا.   149ئاشتکردنەوەی ب�ت لەگەڵ کۆمەڵگا تا ڕۆڵ�� بن�اتنەری هەیب

                                                           
۳۸پھیمانامھی مافھکانی منداڵ، ماددەی  ۱٤٥   

پھسھندکراوە ۲۰۰۰ی مایس ۲٥ێوەگالنیان لھ جھنگی چھکداری، لھ پرۆتۆکۆڵی پھیمانامھی مافھکانی منداڵ لھسھر ت ۱٤٦   

G.A. Resolution 54/263, Annex I, 54 U.N. GAOR Supp. (no.49) at 7, U.N. Doc. A/54/49, vol. III (2000), entered into force February 
12, 2002.  

. یاساکانی ڕۆما لھ دادگای تاوانی نێودەوڵھتی، "بھچھکدارکردنی منداڵی ۱۳۸ۆییھ نێودەوڵھتیھکان، یاسای تھماشای کۆمسیۆنی خاچی سووری نێودەوڵھتی بکھ، یاسا مر ۱٤۷ 
ساڵ  ۱٥خوار تھمھن  (arts. 8(2)(b)(xxvi) and 8(2) (e)(vii). )۲(۸بۆ ناو گرووپ و ھێزە جھکدارەکان" یان بھشداریپێکردنیان لھ جھنگدا (ماددەی    

).۳( ٦ھیمانامھی مافھکانی منداڵ، ماددەی پرۆتۆکۆڵی خۆبھخشی پ ۱٤۸   

).۱( ٤۰)؛ ماددەی ۱( ۳پھیمانامھی مافھکانی منداڵ ماددەی  ۱٤۹   
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ن و جەنگە چەکدار�ەکان ١٩٩٩لەدوای سا�ڵ  دمندا�ڵ ە�ەک ماددەی تایبەیت بە م�ێی وە، نەتەوە�ەکگرتووەکان زنج�ی
تاین ئەندام دەکات دڵن�ایی بدەن لە چا�ساز�کردن و گەڕانەوەی ئەو  پەسەندکردوە کە تێ�اندا داوا لە وو�ڵ

ن لە م�ێی  نەی بەپ�چەوانەی �اسا نێودەوڵەت�ەکانەوە بە سەر�ازکراون. ماددەکان ب��تنی ) و ١٩٩٩ی (١٢٦١دمندا�ڵ
ی ١٨٨٢) و ٢٠٠٥ی (١٦١٢) و ٢٠٠٤ی (١٥٣٩) و ٢٠٠٣ی (١٤٦٠( و ٢٠٠١ی (١٣٧٩) و ٢٠٠٠ی (١٣١٤

 ١٥٢٠کە لە سا�ڵ   ٢٢٢٥). ماددەی ٢٠١٨ی (٢٤٢٧) و ٢٠١٥ی (٢٢٢٥) و ٢٠١١ی (١٩٩٨) و ٢٠٠٩(
تاین ئەندا� نەتەوە�ەکگرتووەکان  ن و داوا لە وو�ڵ دمندا�ڵ پەسەندکرا، ت�شک دەخاتە سەر ز�ندان�کردین کردین م�ێی

 دەکات: 
 

ادان و بەندکردن ڕەچاوی بەد�� تر بکەن لەپێناو چا�ساز�کردن و گەڕانەوەی ئەو  جگە لە �ن
نەی کە پ�ش�ت پەیوەند�ان بە گرووی� چەکدارەوە هەبوە بۆ  ناو کۆمەڵگاو دەب�ت  مندا�ڵ

ن  �ن ماوەب�ت و هەروەها دەب�ت ئەوەندی دەکرێ مندا�ڵ ێ و بۆ کەم�ت بەندکردن�ان دواڕ�گەچارەیب
 150ز�نداین نەک��ن بەرلە دادگا�کردن�ان. 

 
�است دەکاتەوەو جەخت  ٢٠١٧بە�انامە�ە� سەرۆکا�ەیت سا�ڵ 

ن�گەران�ەکاین ئەنجومەین ئاسا�ش ز�اتر �ش�ت
نەی کە بە تۆمەیت هەبووین دەکاتەوە لەسەر پێ�� سیت "ئا�ادار�ووین تایبەت" لەمامەڵ�ردن لەگەڵ ئەو مندا�ڵ

ۆر�ست�ان ئەنجامداوە لەگەڵ  کراون بەوانەشەوە کە کاری ت�ی پەیوەندی بە گروو�ە چەکدار�ە ناحکوم�ەکان دەستگ�ی
نە بەو ال�ەنە مە ا ڕادەستکردین ئەم مندا�ڵ دەن�انەی کار بۆ پاراستین دروستکردین ستاندەردو پرۆسە�ەک لە خ�ێی

ن دەکەن."  151مافەکاین مندا�ڵ
 

ن لە چەندو پرە�س�پ و ڕ�نمای�ە� نێودەوڵەیت کە لەال�ەن  تەوە پەسەندکراوە  ١٠٠(پرە�سیپەکاین پار�س) ب��تنی وو�ڵ
و گرو�ە چەکدارەکانەوە هەبوەو بەسەر�ازکراو  ن نەی پەیوەند�ان بە ه�ێی دمندا�ڵ ن لە و پەیوەستە بە پاراستین ئەو م�ێی

 چەکدار�داو چا�ساز�کردن�ان و گەڕانەوە�ان بەسەرکەوتویی بۆ ناو کۆمەڵگا. 
گ

 بەپیێی پرە�سیپەکان، دەب�ت 152جەن�
ێ هیچ مەرج�ک ئەنجام بدر�ت. لەکایت ئازادکردن�ان، دەب�ت  نە بەیب ئازادکردن و ڕ�وش��ین چا�ساز�کردین ئەم مندا�ڵ

دمنداڵەکان ڕادەسیت "پرۆسە�ە� مەدەین دەسە�ڵ  تپ�دراوی سەر�ەخۆی گونجاو بک��ن،"و دەب�ت زۆر�نەی م�ێی
ێ لەدوای  ان�ان دەستبە�ب ن ان و کۆمەڵگەکان�ان �ان کەش و هەوا�ە� خ�ێی ن دمنداڵەکان بگەڕ�نەوە بۆناو خ�ێی م�ێی

ن بکرێ.   153ئازادکردن�ان بۆ دابنی
 

 : ێ  هەروەها پرە�سیی� پار�س دە�ڵ
 

                                                           
 

٦پھسھندکراوە، پھرەگرافی  ۲۰۱٥ی حوزەیرانی ۱۸ی ئھنجومھنی ئاسایش لھ ۲۲۲٥بڕیاری  ۱٥۰   

دکراوەپھسھن ۲۰۱۷ی تشرینی یھکھمی ۳۱بھیانامھی سھرۆکی ئھنجومھنی ئاسایش لھ  ۱٥۱   

، عێراق ئھم ۲۰۰۷کانوونی دووەمی  ۳۰پرەنسیپ و ڕێنماییھکان سھبارەت بھ ھھبوونی پھیوەندی مندا�ن بھ گرووپ و ھێزە چھکدارەکانھوە (پرەنسیپھکانی پاریس)،  ۱٥۲ 
http://www.unicef.org/protection/files/ParisPrinciples310107English.pdfپرەنسیپانھی  پھسھند نھکردوە   

  ۸٫۹، ۸٫۸، ۸٫۷، ۸٫٤۷، ۷٫٤٥، ۷٫۲۱، ۳٫۱۱۱پرەنسیپھکانی پاریس، پھرەگرافی  ۱٥۳ 

http://www.unicef.org/protection/files/ParisPrinciples310107English.pdf
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نەی پەیوەند�ان ب و گرووی� چەکدارەوە هەبووە ناب�ت ڕ�کاری �اسایی لەدژی ئەو مندا�ڵ ن ە ه�ێی
ابدر�ن �ان هەڕەشەی ڕ�کاری �اسای�ان لێبک��ت تەنها لەبەرەوەی ئەندام بوون  �تەبەر �ان �ن بگ�ی

و گرو�انەدا.  ن   154لەناو ئەو ه�ێی
 

نەی تۆمەتبارن بە ئەنجامداین تاوان لەکات�کدا لەنێو گروی� چەکداردا بوون دەب�ت وەک  ز�ادلەوەش، ئەو مندا�ڵ
 155قور�این  تاواین دژی �اسا نێودەوڵەت�ەکان تەماشا بک��ن؛ نەک وەک تاوانبار."

 

مەتبا�ن بە ئەنجامدانی تاوانی ۆانەی تڵردمنداێئەو م ۆستاندەردەکان ب

  رۆپەیوەندیدار بە تیر
نە دەکات کە تۆمەتبارن بە ئەنجامداین  پە�مانامەی مافەکاین منداڵ باس لە ژمارە�ەک ما�ن گرنگ بۆ ئەو مندا�ڵ
ێ دەب�ت تەنها وەک دوا ڕ�گەچارە بەند 156تاوان. مامەڵەی خراپ و ئەشکەنجە لەدژ�ان قەدەغە دەکات  و دە�ڵ

انەکان�انەوە بکەن و 157بک��ن و بۆماوە�ە� کورت ب�ت، ن  هەروەها دەب�ت ڕ�گە�ان پێبدرێ پەیوەندی بە خ�ێی
ن ما�ن هەبووین پار�زەرو هاوکاری �اسای�ان هە�ە،"158سەردان بک��ن.   ما�ن ئەوە�ان هە�ە کە 159 مندا�ڵ

ێ دوا�ەوتن لەال�ەن بۆرد�� دادوەری لێهاتووی ب�ال�ەن �ەکالیی بک��تەوە لە دادگا�کردن��  کە�سەکان�ان بەیب
 هەروەها ما�ن ئەوەی هە�ە ناچار 160عاد�النەدا بەپیێی �اساو بە ئامادەبووین پار�زەرو دا�ک و باو� منداڵەکە،

اف کردن بە تاوان.   161نەکرێ بە شاهێت�دان و ئ�ع�ت
 

، بە تووندی  ۆری جیهاین ی دژە ت�ی ش ات�ی ئەنجومەین گشیت نەتەوە�ەکگرتووەکان، لە بەند�ک�دا سەبارەت بە س�ت
ۆر�ست�ەکان دەکات و دان  شە ت�ی ن بەشێوە�ە� س�ستمات�� بۆ ه�ێی ئ�دانەی بەسەر�ازکردن و بەکارهێناین مندا�ڵ

نەی تۆمەتبارن بە ئەن ێ کە ئەو مندا�ڵ ۆر�زم بن. بەوەدا دەین ۆر�سیت ڕەنگە خ��ان قور�این ت�ی جامداین کاری ت�ی
بەندەکە جەخت لەوە دەکاتەوە کە دەب�ت بەپیێی مافەکان�ان کە لە �اسا نێودەوڵەت�ەکاندا هاتووە مامەڵە�ان لەگەڵ 

 162بکرێ بەتایبەت بەپیێی بەندەکاین پە�ماننامەی مافەکاین منداڵ. 
 

ن لە چوارچێوەی ، �اداشتنامەی ل�کت�گە�شت٢٠١٦لە سا�ڵ  دمندا�ڵ ین نیوچات�ڵ بۆ ڕەفتاری باش لە دادوەری م�ێی
ۆر بەشداری �سپۆری حکومەتەکان و دادوەران و ئەکاد�م�او ڕ�کخراوە نێودەوڵەیت و مەدەن�ەکان چەند  دژە ت�ی

نە بکەن لە کاری پەیوەن وکردەوە سەبارەت بەوەی چۆن دەوڵەتەکان ڕەچاوی ما�ن ئەو مندا�ڵ د�دار بە ڕ�نمای�ە� ب�ڵ
. �اداشتەکە  ن ۆرەوە دەگلنێی ڕەفتاری باش دەستن�شان دەکات و جەخت دەکاتەوە کە پەسەندت��ن س�ستم بۆ  ١٣ت�ی

�ن  ێ دەب�ت ڕەچاوکردین باش�ت نە. دە�ڵ دمندا�ڵ ۆر�سیت س�ست� دادوەری م�ێی ین تۆمەتبار بە کاری ت�ی مندا�ڵ

                                                           
۸٫۷پرەنسیپھکانی پاریس،  ۱٥٤   

۳٫٦ھھمان سھرچاوە پھرەگرافی  ۱٥٥   

(ا) ۳۷منداڵ ماددەی پھیمانامھی مافھکانی  ۱٥٦   

(ب) ۳۷پھیمانامھی مافھکانی منداڵ ماددەی  ۱٥۷   

)۳۷پھیمانامھی مافھکانی منداڵ ماددەی(  ۱٥۸   

)۲) (ب) (۲( ٤۰پھیمانامھی مافھکانی منداڵ ماددەی  ۱٥۹   

۳) (ب) (۲( ٤۰پھیمانامھی مافھکانی منداڵ ماددەی ۱٦۰   

)٤) (ب) (۲( ٤۰پھیمانامھی مافھکانی منداڵ ماددەی ۱٦۱   

پھسھندکراوە. ۲۰۱٦ی تھمووزی ۱بڕیاری ئھنجومھنی گشتی نھتھوە یھکگرتووەکان لھ  ۱٦۲   
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یبەت بدرێ بە بەد�لەکاین ڕ�کاری �اسایی و گرتنەبەری بەرژەوەندی منداڵەکە ئەولەو�ایت سەرە� ب�ت و گرنگ�ە� تا
تان دەدا لە داڕشتین 163هەر هەنگاو�� دادوەری بەمەبەسیت گەڕانەوەی منداڵەکە ب�ت بۆ ناو کۆمەڵگا.   هاین وو�ڵ

�م�ک بۆ ڕاستکردنەوە لە پێناو ڕ�گ��کردن لە کار�گەر�ە نەخوازراوەکاین پرۆسەی دادوەری بۆ سەر ئەم  ن م�کان�ی
، بەسەرکەوتویی تەواوکردین پرۆگرا� ڕاستکردنەوە لەال�ەن منداڵەکەوە دەب�ت دوا مندا�ڵ  ێ نە. ڕ�نمای�ەکان دە�ڵ

 هەروەها 164دەرەنجا� داخستین کە�سەکەی ب�ت و ناب�ت لە هیچ تۆمار�� گشت�دا تاوانەکەی تۆمار بک��ت."
کەو بارودۆ�ن منداڵەکە لەکایت ب��اری داوا لە دادگا�ان دەکات دڵن�ایی بدەن لە ڕەچاوکرین ئەندازەی تاوانە

ایی �اسایی لەدژی منداڵەکە  ادانداو ڕەچاوکردین هەموو ئەو بەڵگەو زان�ار�انە بکەن دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی �ن �ن
ۆر�شەوە.  ای تر لەبری بەندکردن تەنانەت بۆ تاواین پەیوەند�دار بە ت�ی   165و ڕەچاوکردین �ن

 
ێ کات�ک م دمنداڵ�ک تۆمەتبار دەک��ت بە ئەنجامداین کار�� نا�اسایی لەناو گروو��� پرە�سیپەکاین پار�س دە�ڵ �ێی

 دەب�ت 166چەکدار�دا دەب�ت وەک قور�این پ�ش�ل�اری �اسا نێودەوڵەت�ەکان تەماشا بک��ت، نەک وەک تاوانبار. 
 و هەر ڕ�کار�� �اسایی لەدژ�ان دەب�ت هاوتا 167لەو ش��نەی کە دەک��ت بەد�ل بۆ پرۆسەی دادوەری ڕەچاو�کرێ،
ن.  دمندا�ڵ ، ئەگەر منداڵ�ک ڕ�کاری 168ب�ت لەگەڵ ستاندەردە نێودەوڵەت�ەکاین دادوەری م�ێی ێ  پرە�سیی� پار�س دە�ڵ

ا�ەک لەسەر منداڵەکە بۆ  ا�ەبەر، " دەب�ت مەبەست لە سەپاندین هەر ڕ�وش��ن و �ن �اسایی لەدژ گ�ی
اداین ."   169چا�ساز�کردین و گەڕانەوەی بۆ ناو کۆمەڵگا ب�ت نەک �ن

 
 و پە�مانامەی مافەکاین منداڵ لەس�دارەداین مندا�ڵ 170پە�مانامەی نێودەوڵەیت بۆ مافە مەدەین و س�اس�ەکان

ێ هیوای ئازادکردن قەدەغە 171تاوانبار قەدەغە دەکەن.  ایی ز�نداین هەتاهەتایی بەیب  پە�مانامەی مافەکاین منداڵ �ن
تان �اسای 172دەکات،  هەروەها کۆمسیۆین مافەکاین مندا�ڵ نەتەوە�ەکگرتووەکان پ�شن�از دەکات هەموو وو�ڵ

ین تاوانبار هەڵبوەشێننەوە.  دمندا�ڵ  173ز�نداین هەتاهەتایی بۆ م�ێی
 
 

                                                           
۱، کرداری باش ۲۰۱٦ی ئابی ۲٥یاداشتی لێکتێگھیشتنی نیوچاتێڵ بۆ ھھڵس و کھوتی باش بۆ دادوەری مێرمندا�ن لھ چوارچێوەی دەژەتیرۆر لھ  ۱٦۳   

https://toolkit.thegctf.org/document-sets/neuchatel-memorandum-juvenile-justice/document. 

۷ھھمان سھرچاوە،کرداری باش  ۱٦٤   

۹ھھمان سھرچاوە،کرداری باش  ۱٦٥   

   ۳٫٦پرەنسیپی پاریس پھرەگرفی  ۱٦٦ 

   ۳٫۷پرەنسیپی پاریس پھرەگرفی  ۱٦۷ 

 

   ۸،۸گرفی پرەنسیپی پاریس پھرە ۱٦۸   

 

   ۳٫٦پرەنسیپی پاریس پھرەگرفی  ۱٦۹ 

پھسھندکراوە ۱۹۹٦ی کانوونی یھکھمی ۱٦پھیمانامھی نێودەوڵھتی بۆ مافھ مھدەنی و سیاسیھکان لھ  ۱۷۰   

G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171, entered into force March 
23, 1976, art. 6(5). Iraq ratified the ICCPR on January 25, 1971. 

(ا) ۳۷پھیمانامھی مافھکانی منداڵ، ماددەی  ۱۷۱   

ھھمان سھرچاوە ۱۷۲   

، ۲۰۰۷ی نیسانی ۲٥ەری مێردمندا�ن ، ): مافھکانی منداڵ لھسیستمی دادو۲۰۰۷( ۱۰کۆمسیۆنی نھتھوەیھکگرتووەکان بۆ مافھکانی منداڵ، کۆمێنتی گشتی ژمارە  ۱۷۳   

http://www.refworld.org/docid/4670fca12.html (accessed November 2, 2017). 
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  ڵاڕراقی فیدێیاساکانی حکومەتی ع
اق کە لە سا�ڵ  ۆری ع�ێی ۆر�زم دەکات وەک، "هەر  ٢٠٠٥�اسای دژت�ی تێپەڕ�ندرا پێناسە�ە� گشیت بۆ زاراوەی ت�ی

کەس�کەوە �ان گروو��کەوە ئەنجام دەدرێ بەمەبەسیت کردنە ئامان�ب کەس�ک �ان کۆمەڵ�ک   تاوان�ک کە لەال�ەن
خەڵ� �ان بەر�رسان �ان دامەزراوە نافەرم�ەکان و دەبێتە هۆی و�رانکاری موڵ� گشیت و تایبەت "بەمەبەسیت 

وکردنەوەی ترس و دڵەڕاو�ێ لە ی و �ەکێیت نەتەوەیی �ان ب�ڵ ناو خەڵ� ونانەوەی ئاژاوە ت�کداین ئاشیت و سەقامگ�ی
". ۆر�سیت ێ 174بەمەبەسیت بەدیهێناین ئامان�ب ت�ی ێ کە هەڵدەسیت ای مردن بەسەر هەرکەس�کدا دەسەپێین  �اسا�ە �ن

ۆر�سیت لەگەڵ سەپاندین ز�نداین  ی دارایی و هار�کاری کاری ت�ی بە ئەنجامدان و هاندان و�الن دانان و �شتگ�ی
حەشارداین ئەوانەی بەشدار�ان لە کاری بە شاردنەوەی کار�� لەم جۆرەو هەتاهەتایی بۆ هەرکەس�ک کە هەڵدە�ێ 

ۆر�ست�دا کردوە.   175ت�ی
 

�دا، کۆمسیۆین مافەکاین مرۆڤ ن�گەراین دەر�ڕی لەسەرئەوەی کە ئەم پێناسە�ە ٢٠١٥لە ڕ�ۆرت�� کانووین دووە� 
کردن�� بەرفراوان" و هۆش�ار�دا لە بەکار  دمنداڵ و هێناین "معەرەظە" بۆ تەفس�ی بەرفراواین ئەم ماددە�ە بۆ ئەو م�ێی

دەکان�ان نەداوە." ۆر�سیت م�ێی اق 176ژنانە�ش کە ڕاپۆرت�ان لەسەر چاال� ت�ی   کۆمسیۆنەکە پ�شن�از�کرد حکومەیت ع�ێی
ێ بە گۆڕانکار�کردن لە �اسا�ەدا بەشێوە�ەک هاوتا ب�ت لەگەڵ ستاندەردە نێودەوڵەت�ەکان.   ماددەی٣٧ 177هەسیت

ێ "هەموو جۆرە ئەشکەنجە�ە� دەرووین و جەستەیی و مامەڵەی نامرۆ��انە )ی دەستووری ١( اق دە�ڵ ع�ێی
ێ و قور�این ما�ن داوا�ردین  ێ ناب�ت �شیت پێببەس�ت قەدەغە�ە" و "هەر دانپێنان�ک لەژ�ر ئەشکەنجەو هەڕەشەدا کرایب

 178قەرەبووی ماددی و مەعنەوی هە�ە بەپیێی �اسا."
 

�ن تەمەن بۆ بەر�رس�ار�یت تاوان ٩ ساڵە.  ا�ت سا�ڵ ١٩٨٣، کەم�ت دمندا�ڵ ع�ێی ێ دەب�ت 179بەپیێی �اسای م�ێی  �اسا�ە دە�ڵ
دمنداڵەکە ببەنە بەردەم  ن بک��ت و ئەوان�ش م�ێی دمندا�ڵ منداڵ�� دەستگ�کراو ڕادەسیت پۆل�� م�ێی هەموو م�ێی

ن.  دمندا�ڵ  بەپیێی ماددەی ٥٢، ناب�ت هیچ منداڵ�� خوار تەمەن ١٤ ساڵ ز�نداین بکرێ و 180دادوەر لە دادگای م�ێی
ا�ەی مردن  ١٤ئەوانەی تەمەن�ان لەسەرو  ێ کە �ن ساڵە تەنها لەکات�کدا بەندبک��ن کە تاوان�ک�ان ئەنجامدایب

ن ب��ار بدات لە ناردین منداڵەکە بۆ "قوتابخانەی 181ب�ت.  دمندا�ڵ ێ دەب�ت دادگای م�ێی  لەم حاڵەتەدا، �اسا�ە دە�ڵ
دمنداڵەکە بۆ ناو کۆمەڵگا کە ئامادەکراوە بەمەبەسیت —چا�سازی گەنجان" �ەیت و گەڕانەوەی م�ێی چا�سازی کۆمە�ڵ

کار�ەوە ێ و لە ١٥ ساڵ ز�اتر نەب�ت. 182لەڕ�گەی خ��ندن و کۆر� ف�ێی   �اسای 183—کە لە پێنج ساڵ کەم�ت نەیب

                                                           
، وەرگێرانی ئینگلیزی نافھرمی۲۰۰٥ی تشرینی دووەمی ۷، ۲۰۰٥ی ساڵی ۱۳یاسای دژە تیرۆر، ماددەی  ژمارە  ۱۷٤   

۲۰۰٥ی ساڵی ۱۳ یاسای دژە تیرۆری عێراقی، ماددەی  ژمارە ۱۷٥   

۹پھرەگرافی  ۲الپھڕە  ۲۰۱٥ی کانوونی یھکھمی ۳کۆمسیۆنی مافھکانی مرۆڤ، "دەرەنجامھکانی ڕاپۆرتی پێنجھمیان لھسھر عێراق، " ۱۷٦   

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/IRQ/CO/5&Lang=En (accessed 
February 14, 2018). 

۱۰پھرەگرافی  ۳ھھمان سھرچاوە الپھڕە  ۱۷۷   

، ۲۰۰٥ی تشرینی یھکھمی ۱٥دەستوری کۆماری عێراق،  ۱۷۸   

http://mofamission.gov.iq/documentfiles/IraqiConstitution.pdf, (accessed February 14, 2018), art. 19. 

)، بھ زمانی ئینگلیزی لھبھردەستھ لھم ماڵپھڕە ۱( ٤۷، ڕاپۆرتی ۳۸) لھ گھزێت ب�وکراوەتھوە. ژمارە ۱۹۸۳ی ساڵی ۷٦یاسای مێردمندا�ن (یاسای ژمارە  ۱۷۹   

http://gjpi.org/wp-content/uploads/juvenile-welfare-law-76-of-1983.pdf (accessed February 14, 2018).   

٤۸ھھمان سھرچاوە، ماددەی  ۱۸۰   

)۲( ٥۲ھھمان سھرچاوە، ماددەی  ۱۸۱   

)۳( ۱۰ھھمان سھرچاوە، ماددەی  ۱۸۲   

)۲( ۷۷ھھمان سھرچاوە، ماددەی   ۱۸۳   

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/IRQ/CO/5&Lang=En
http://gjpi.org/wp-content/uploads/juvenile-welfare-law-76-of-1983.pdf
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 ئایب 
گ

دەرچوو ئەو کەسانە دەگ��تەوە کە لە دژی خواسیت خ��ان پەیوەند�ان بە  ٢٠١٦لێبوردین گشیت کە لە مان�
ۆر�ست�ەوە کردوەو هیچ تاوان�� گەورە�ان ئەنجام نەداوە وەک پێبوون و دا عش �ان هەر گروو��� تری ت�ی

ۆر 184بەکارهێناین تەقینەوەو ب��ندارکردن �ان کوشتین کەس�ک.  م، ئەو دادوەرانەی دادگایی کە�سەکاین دژەت�ی  بە�ڵ
ێ نا�ەن.   185دەکەن زۆرجار �اسا�ە جێبە�ب

 

  وردستانمی کێیاساکانی حکومەتی هەر
و سل�ماین  یت بەسەر پار�زگا�این دهۆک و هەل�ێی اق، حکومەیت هەر�� کوردستان دەسە�ڵ لە هەر�� کوردستاین ع�ێی

، حکومەیت هەر�� کوردستان ٢٠٠٦وە �اسای خۆی تێپەڕاندوەو جێبەج�کردووە. لە سا�ڵ ١٩٩٢هە�ە و لەسا�ڵ 
ۆری خۆی تێپەڕاند (کە بە �اسای ژمارە  ای  ٢٠٠٦ا�ڵ ی س٣�اسای دژەت�ی نا�اوە). لەکات�کدا �اسا�ە �ن

ۆر�سیت �ان پەیوەند�کردن و  ێ بە ئەنجامداین کاری ت�ی ێ بەسەر هەرکەس�کدا کە هەستایب لەس�دارەدان دەسەپێین
ۆر�سیت �ان هاندان و پالندانان ودابینکردین هار�کاری دارایی  ن و هار�کار�کردین ڕ�کخراوی ت�ی دامەزراندن وڕ�کخسنت

ۆ  ی بۆ کاری ت�ی ای مردن بۆ چەند تاوان�ک د�اری دەکات وەک و�رانکردین بیناو فڕاندین خەڵ� و�شتگ�ی . �ن ر�سیت
ای کەم�ت لە  . هەروەها �ن ۆر�سیت �ش ت�ی وکردنەوەی پرۆ�ا�ەندەی  ١٥دارایی بۆ ه�ێی ساڵ د�اری دەکات بۆ ب�ڵ

 . م ئا�ادار نەکردنەوەی بەر�رساین لیێی ۆر�سیت بە�ڵ ۆر�سیت و هەبووین زان�اری دەر�ارەی کاری ت�ی  186ت�ی
 

ۆر دەکەن و دادوەری تایبەت�ان هە�ە بۆ  لە هەر�� کوردستاندا دادگا�این تایبەت بە تاوان مامەڵە لەگەڵ کە�� ت�ی
اداین تاواین حکومەیت  اق، �اسا�این �ن ۆر بوونەتەوە. وەک ع�ێی نەی ڕوو�ەڕووی تۆمەیت ت�ی دمندا�ڵ کە�� ئەو م�ێی

کراو بەرنە بەردەم دادوەرو   ٢٤ساین پێ��ست دەکات لە ماوەی هەر�� کوردستان لەسەر بەر�ر  دا دەستگ�ی کاتژم�ێی
 187پاشان دادوەر بۆی هە�ە ب��اری در�ژکردنەوەی بەندکردنەکە بدات بۆ ماوەی تا شەش مانگ. 

 
�ن تەمەن بۆ بەر�رس�ار�ون لە تاوان ١١ ساڵە.  اق، کەم�ت  188لە هەر�� کوردستاین ع�ێی

  

                                                           
)۲(٤، بڕگھی ۲۰۱٦ی ۲۷یاسای لێبوردنی گشتی ژمارە  ۱۸٤   

۳٥-۳۳ ٥، الپھڕەی ۲۰۱۷ھیومان ڕایتس ۆوچ، کھم و کورتی دادوەری: بھرپرسیارێتی بۆ تاوانھکانی داعش لھ عێراق، کانوونی دووەمی  ۱۸٥   

۲۰۰٦ی ساڵی ۳ن ژمارە یاسای دژەتیرۆری حکومھتی ھھرێمی کوردستا ۱۸٦   

)، ۲۰۱۰ی شوباتی ۱٤، ھھرێمی کوردستانی عێراق (گۆڕانکاری تێداکراوە تا ۱۹۷۱ی ۲۳پرۆژەی دادوەری جیھانی: عێراق، "یاسای سزادانی تاوان ژمارە  ۱۸۷  

http://gjpi.org/wp-content/uploads/gjpi-cpc-1971-kurdish-v2.doc (accessed February 14, 2018), art. 109 and art. 123. 

  ۲۰۱٤ھاوپھیمانی ڕێکخراوە ناحکومیھکان لھ ھھرێمی کوردستان، لھ تسرینی یھکھمی  ۱۸۸

https://uprdoc.ohchr.org/uprweb/downloadfile.aspx?filename=1188&file=EnglishTranslation (accessed February 14, 2019 
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شنیارەکانێپ  
 

اق و هەر�� کوردستابۆ  نپەرلەماین ع�ێی  
ین خوار  • دمندا�ڵ ێ بە تاوانبارکردین م�ێی ۆر بەجۆر�ک کۆتایی بهێین گۆڕانکار�کردن لە �اسای دژەت�ی

ۆر�سیت و داننان بەوەی  ١٨تەمەن  ساڵ تەنها لەسەر بنەمای ئەندام بوون لە ڕ�کخراو�� ت�ی
ن لەال�ەن گروو�ە چەکدارەکانەوە. �اسا نێودەوڵەت�ەکان ڕ�گری دەکەن لە بەسەر�ازکردین من  دا�ڵ

ۆر بەجۆر�ک دڵن�ایی بدات لەوەی کە مامەڵ�ردن لەگەڵ ئەو  • گۆڕانکار�کردن لە �اسای دژەت�ی
نەی تاوان�ان ئەنجامداوە کات�ک ئەندام بوون لەناو داعش هاوتا�ە لەگەڵ ستاندەردە  دمندا�ڵ م�ێی

ن و ئامان�ب سەرە دمندا�ڵ � چا�ساز�کردن�ان و ئاشتکردنەوە�ان نێودەوڵەت�ەکاین دادوەری م�ێی
 ب�ت لەگەڵ کۆمەڵگا. 

اق  بۆ پەرلەماین ع�ێی
ی زانیین   ٢٤تێپەڕاندین �اسای دژ بە ئەشکەنجە کە لەسەر دادوەراین پێ��ست دەکات لەماوەی  • کاتژم�ێی

ێ ئەشکەنجەدراوە لەگەڵ وەالناین   تۆمەتەکەدا فەرماین �شکنیین پ��ش� بدەن بۆ هەر ز�ندان�ەک کە دە�ڵ
ئەو دانپێنانەی لەڕ�گەی ئەشکەنجەدانەوە دەستکەوتوون؛ هەروەها لەسەر بەپرساین پێ��سیت کەن ڕ�گە 

 بە ئامادەبووین پار�زەر بدەن لە تەواوی پرۆسەی ل�کۆڵینەوەدا. 
 تێپەڕاندن و جێبەج�کردین پرۆتۆکۆ�ڵ پە�مانامەی دژ بە ئەشکەنجە.  •
ە تا هاوتا ب�ت لەگەڵ  ١٢ساڵەوە بۆ  ٩ز�ادکردین تەمەین بەر�رس�ار�یت تاوان لە  • ساڵ و ز�ات��ش باش�ت

 ستاندەردە نێودەوڵەت�ەکاین ما�ن منداڵ. 

اق و هەر�� کوردستان  بۆ ئەنجوومەین دادوەری ع�ێی
ین ل�کۆڵەرو داوا�اراین لەکات�کدا گۆڕانکاری لە �اسا�اندا دەکرێ، ڕ�نمایی گشیت دەر�کرێ بۆ هەموو دادوەرا •

�کرێ.  ن ئەمن�ەکان کە ناب�ت هیچ منداڵ�ک بە گوماین تەنها ئەندام بوون لەناو داعش دەستگ�ی  گشیت و ه�ێی
نەی بە تۆمەیت هەبووین پەیوەندی بە داعشەوە  • مندا�ڵ دەرکردین فەرماین ئازادکردین هەموو ئەو م�ێی

ی و تاوان�ان ئەنج ش  ام داوە.  بەندکراون، جگە لەوانەی تووندوت�ی
نەی تۆمەتبارن بە ئەنجامداین تاوان لەکات�کدا لەناو  • دەرکردین ڕ�نمایی بۆ دڵن�ابوون لەوەی ئەو مندا�ڵ

ن مامەڵە�ان لەگەڵ بکرێ. وەک  دمندا�ڵ داعش بوون بەپیێی ستاندەردە نێودەوڵەت�ەکاین دادوەری م�ێی
کردن�ان وەک دوا ڕ�گەچارەو بۆ ماوە�ە� کەم لەگەڵ بەندکر  دن�ان بەج�ا لە پ�اوان و دابینکردین دەستگ�ی

پار�زەر ب��ان و ئەولەو�ەتدان بە چا�ساز�کردن�ان و گەڕانەوە�ان بۆناو کۆمەڵگاو دڵن�ایی دان لەوەی 
�ن بەرژەوەندی منداڵەکە ڕەچاودەکرێ.   باش�ت

یت مامەڵەی ڕ�نما�دان بە دادوەران لە ڕا�رتین ئەو دادگا�کردنانەی کە تێ�دا بەندکراوان باس�ان لە تۆمە •
خراپ لە بەرامبەری کردوەو ل�کۆڵینەوە�ە� تەواو ب�ال�ەن ئەنجام بدەن لە تۆمەتەکان و وەالناین ئەو 

دا کراون.  ن  دانپێنانەی کە لەژ�ر فشارو ه�ێی
ێ گواستنەوەی هەر�ەندکراو�ک لەپاش باسکردین تۆمەیت مامەڵەی خراپ و  • فەرمانکردن بە دەستبە�ب

 تۆڵەسەندنەوە بپار�زر�ت.  ئەشکەنجە لەبەرامبەری تا لە
 



 

 
بکات ئیعتراف هەمووی تێدەب 44   

اق و حوکەمەیت هەر�� کوردستان �ەیت ع�ێی  بۆ وەزارەتەکاین ناوخۆو دادو کاروکارو�اری کۆمە�ڵ
نەی  • دمندا�ڵ پەسەندکردن و جێبەج�کردین پرۆتۆکۆ�ڵ ڕادەستکردن لەپێناو دڵن�ابوون لەوەی ئەو م�ێی

ی تێوەن ش م لە کاری توندوت�ی ایی بگ��زر�نەوە بۆ پرۆگرا� پەیوەند�ان بە داعشەوە هەبووە بە�ڵ ەگالوون بەخ�ێی
 چا�سازی تایبەت. 

نەی تۆمەتبارن بە ئەنجامداین تاوان لەکات�کدا  • ، دڵن�ایی دان لەوەی ئەو مندا�ڵ بە �شتیواین نێودەوڵەیت
لەناو داعشدا بوون بەپیێی �اسایی ن�شتماین و نێودەوڵەیت بەپیێی ستاندەردە نێودەوڵەت�ەکاین دادوەری 

دمندا�ڵ  ن مامەڵە�ان لەگەڵ دەکرێ، بەتایبەت دڵن�ایی دان لەوەی بەندکردن�ان دوا ڕ�گەچارە�ەو م�ێی
�ن بەرژەوەند�ەکاین  ن بەج�ا لەگەڵ پ�اواین ز�نداین بەند دەک��ن و باش�ت دمندا�ڵ بۆماوە�ە� کورتەو م�ێی

ێ و چا�ساز�کردن و گەڕانەوەی منداڵەکە بۆ ناو کۆمەڵگە لەبا ێ. منداڵەکە لەبەرچاو دەگ�ی  رچاو دەگ�ی
نەی تۆمەتبارن بە ئەنجامداین تاوان لەکات�کدا لەناو داعش بوون ڕ�کارە  • دڵن�ابوون لەوەی ئەو مندا�ڵ

ندا دەب�ت.  مندا�ڵ  �اسای�ەکان�ان لەچوارچێوەی س�ست� دادوەری م�ێی
نەی تۆمەتبارن بە ئەنجام • داین دروستکردین بەد�ل�ک لەبری بەندکردن و پرۆسەی دادوەری بۆ ئەو مندا�ڵ

�ەیت  تاوان لەکات�کدا لەگەڵ داعش بوون، وەک پرۆگرا� ڕاستکردنەوەو چا�ساز�کردن و خزمەیت کۆمە�ڵ
 . کاری پ�شەیی  لەژ�ر چاودێری و پرۆگرا� خ��ندن و ف�ێی

نەی کە بێبەشکراوون لە ئازادی، لەماوەی  • دا دەب��نە   ٢٤دڵن�ایی دان لەوەی کە هەموو ئەو مندا�ڵ کاتژم�ێی
کردنەکەی.  بەردەم دادوەر   �� بەتوانا بۆ پ�داچوونەوەی �اسایی دەستگ�ی

نەی تۆمەتبارکراون بە ئەنجامداین تاوان لەکایت پرۆسەی دادگا�کردندا  • دڵن�ابوون لەوەی هەموو ئەومندا�ڵ
ن دەکرێ و پار�زەرەکان�ان ئامادەی هەموو پرۆسە دادوەر�ەکان و چاو��کەوتنەکان دەبن.   پار�زەر�ان بۆ دابنی

دمنداڵە  • این هەموو م�ێی ن ێ ئا�ادارکردنەوەی خ�ێی ە ئەمن�ەکان لە دەستبە�ب ن فەرماندان بە هەموو ه�ێی
ێ ڕ�گەپ�دان�ان بۆ پەیوەند�کردن بە کەس و  کراوەکان لە ش��ن و چارەنوس�ان و لەگەڵ دەستبە�ب دەستگ�ی

 کار�انەوە لەگەڵ هەبووین پار�زەر. 
دمنداڵەکان بەردەوام ئا�ادار دەک��نەوە لە کە��  دڵن�ایی دان لەوەی باوک و دا�ک �ان کەس و کاری • م�ێی

کردن و پرۆسەی دادگا�کردین منداڵەکان�ان.   دەستگ�ی
ێ ئا�ادارکردنەوە بە ڕ�کخراوە سەر�ەخۆ مرۆ��ەکان بۆ چاودێ��کردین بارودۆ�ن  • ڕ�گەداین بەردەوام و بەیب

دمنداڵ�ان ت�دا�ە.   هەموو ئەو ز�ندان�انەی حکومەت کە م�ێی
 خ��ندن و خزمەتگوزاری و پرۆگرا� چا�سازی و ت�کەڵبوونەوە بە کۆمەڵگا بە هاوکاری دابینکردین  •

کراون لەگەڵ دابینکردین کارمەندی  نەی لەال�ەن حکومەتەوە دەستگ�ی دمندا�ڵ نێودەوڵەیت بۆ ئەو م�ێی
 کە�سەکان بۆ هەر منداڵ�� بەندکراو بۆ مامەڵەکردین کە�سەکەی. 

ا�ان�ان. دڵن�ابوون لە ئازادکردن�ان لە •  پاش تەواوکردین ماوەی �اسایی �ن
مەوە تۆمەتەکاین مامەڵەی خراپ و  • ن م�ک تا منداڵەکان بتوانن لەڕ�گەی ئەو م�کان�ی ن دامەزراندین م�کان�ی

 ئەشکەنجەدان�ان تۆمار�کەن
 

�ەیت   بۆ وەزارەتەکاین کارو کارو�اری کۆمە�ڵ
دامەزراندین پرۆگرا� چا�سازی و ئاشتبونەوە لەگەڵ کۆمەڵگا بەهاوکاری ڕ�کخراوی یون�س�ف و  •

�ووین  نەی پ�ش�ت لەناو داعش بوون وەک کۆر� ف�ێی دمندا�ڵ ڕ�کخراوەکاین تری مافەکاین منداڵ بۆ ئەو م�ێی
بوونەوە بە  پ�شەو، پرۆگرا� خ��ندن وچاودێری تەندروسیت و دەرووین و دەستپ�شخەری تر بۆ ت�کەڵ

 کۆمەڵگا. 
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کراون تەکان�ان بە تۆمەیت داعش بوون دەستگ�ی دمندا�ڵ وو�ڵ  بۆ ئەو حکومەتە ب�ان�انەی م�ێی
تەکان�ان و چارەسەری  نەی خەڵ� وو�ڵ دمندا�ڵ ن بە ئامادەکاری بۆ گەڕانەوەی ئەو م�ێی هەسنت

ن بکەن لەپێناو گەڕانەوە�ان بۆ ناو کۆمەڵگا بەشێوە�ەک ک ە هاوتا ب�ت لەگەڵ پێ��ست�ان بۆ دابنی
 ستاندەردە نێودەوڵەت�ەکان. 

نەی کە تاوان و  دمندا�ڵ ا�ت کە دڵن�ای بدەن لە مامەڵەکردین ئەو م�ێی داوا�ردن لە بەر�رساین ع�ێی
�ان ئەنجامداوە لەکات�کدا لەناو داعشدا بوون بەپیێی ستاندەردە نێودەوڵەت�ەکاین دادوەری  ش تووندوت�ی

ن.  مندا�ڵ  م�ێی
 

ت�ەکانبۆ بەخشەرە نێودەوڵە  
ا�ت و  • �کردین ئەو پێوەرانەی لەسەرەوە باسکراوون لە پێناو دڵن�ابوون لەوەی کە بەر�رساین ع�ێی �شتگ�ی

نە بە ب�ان�ەکان�شەوە ئەو  دمندا�ڵ حکومەیت هەر�� کوردستان پاپەند دەبن بۆ پرۆسەکە تا ئەم م�ێی
ن دەکرێ کە پێ��ست�انە.  �انە�ان بۆ دابنی  پار�زگاری و �شتگ�ی

ۆرو ئەو س�اسەتانەی پەیوەند�ان بە فشارکردن ب • ۆ پ�داچوونەوە کردن بە �اسا�اندا بە �اسایی دژەت�ی
کە�سەکاین داعشەوە هە�ە تا هاوتابن لەگەڵ س�اسەتە نێودەوڵەت�ەکاین مافەکاین منداڵ و دادوەری 

نە.  ی تەکن�� و هاوکاری بۆ ئەم هەوو�ڵ ن؛ لەگەڵ دابینکردین �شتگ�ی دمندا�ڵ  م�ێی
ی کردین  •  هەوڵەکان بۆ دروستکردین بەد�ل لەبری بەندکردن و پرۆسەی دادوەری وەک پرۆگرا� �شتگ�ی

�ووین پ�شەو پرۆگرا� خ��ندن.  �ەیت و کۆر� ف�ێی  ڕاستکردنەوەو چا�سازی و خزمەیت چاودێری کۆمە�ڵ
هاوکار�کردین بەر�رساین حکومەیت ف�درا�ڵ و حکومەیت هەر�� کوردستان لە دڵن�ای دان لەوەی  •

ن هاوتا�ە لەگەڵ ستاندەردە نێودەوڵەت�ەکان، بەتایبەت بەندکردن وەک دوا بەندک دمندا�ڵ ردین م�ی
ن دەکرێ  ن بەج�ا لەگەڵ پ�اوان بەند دەک��ن و پار�زەر�ان بۆ دابنی دمندا�ڵ ێ و م�ێی ڕ�گەچارە بەکاردهێ�ن

ەرژەوەند�ەکاین لەگەڵ گرنگ�دان بە چا�ساز�کردن و ت�کەڵ�ردنەوەی منداڵەکە بە کۆمەڵگاو ڕەچاوکردین ب
 منداڵەکە. 

�کردین چاال��ەکاین وەک پرۆگرا� چا�سازی و گەڕانەوە بۆ ناو کۆمەڵگا لەڕ�گەی دابینکردین  • �شتگ�ی
�ەیت و  کردین پ�شەو پرۆگرا� خ��ندن و دابینکردین چاودێری تەندروسیت وکۆمە�ڵ پرۆگرام و کۆر� ف�ێی

 .  دەرووین
�کردین پرۆگرام و چارەسەی دەرووین  • نەی پێ��ست�انە، بە بەراورد بەو  �شتگ�ی چڕوو�ڕ بۆ ئەو مندا�ڵ

�ەت�ەی لە کۆمەڵگەدا پ�شکەش دەک��ن.   خزمەتگوزار�ە دەرووین و کۆمە�ڵ

 بۆ یون�س�ف
ا�ت و حکومەیت هەر�� کوردستان بکەن لە دامەزراندین پرۆگرا� چا�سازی و  • هاوکاری حکومەیت ع�ێی

نەی پ�ش�ت لەگەڵ داعش بوون و هاوکار�کردن�ان لە دڵن�ابوون  دمندا�ڵ گەڕانەوە بۆ کۆمەڵگا بۆ ئەو م�ێی
ن دەکرێ.  دمنداڵ�ک دابنی  لەوەی ئەم پرۆگرامانە بۆ هەموو م�ێی

ا�ت و حکومەیت هەر�� کوردستان بکەن بۆ دروستکردین ستاندەردو پرۆسە�ەک کار لەگەڵ حکومەیت ع • �ێی
نە بە پار�زەراین مافەکاین منداڵ.  دمندا�ڵ  لە وەرگرتن و ڕادەستکردین ئەم م�ێی

  



 

 
بکات ئیعتراف هەمووی تێدەب 46   

زانینێپ  
 

ئەم ڕاپۆرتە لەال�ەن جۆو بە�کەر، بەڕ�وەبەری دا�ۆک�کار لە بە�ش مافەکاین منداڵ لە هیومان ڕایتس ۆوچ، و 
ی بەڵق ، ت��ژەری با�ڵ یت ناوەڕاست و با�وری ئەف��قا لە هیومان ڕایتس ۆوچ، ت����نەوەی بۆ رۆژ �س و��ڵ هە�ڵ

کراووە. ڕاپۆرتەکە لەال�ەن جۆو بە�کەر نوو�اوە. لەال�ەن بەڵق�س و��ڵ و لەما فەق�ە،ج�گری بەڕ�وەبەری هیومان 
یت ناوەڕاست، و ب�ڵ ڤان ئ�سڤ�ڵد، ت�� ژەری با�ڵ لەبە�ش مافەکاین منداڵ، و نازم حوری، ڕایتس ۆوچ بۆ ڕۆژهە�ڵ

، و تام  ی �اسایی ۆر، پ�داچوونەوەی بۆکراوە. کال�ڤ بۆڵدو�ن، ڕاو�ژکاری با�ڵ ۆرو دژەت�ی بەڕ�وەبەری بە�ش ت�ی
 پۆرت�ەس، ج�گری بەڕ�وەبەری بەرنامە، پ�داچوونەوەی �اسایی و پرۆگرام�ان بۆ ڕاپۆرتەکە کردووە. 

ۆری  سۆزان ڕەق�ب، ڕ�کخەری ن با�ڵ لەبە�ش مافەکاین منداڵ، هاوکاری بەرهەمهێناین ڕاپۆرتەکەی کردوە. فی�ت
وکردنەوە ئامادە کردووە.   هاپکنس ڕاپۆرتەکەی بۆ ب�ڵ

انەکان�ان کە با� ئەزموین خ��ان�ان بۆ  ن دمنداڵەکان و خ�ێی انیین هە�ە بۆ هەموو م�ێی ن هیومان ڕایتس ۆوچ س��اس و پ�ێی
هیومان ڕایتس ۆوچ کرد. هەروەها س��ا� هەموو ئەوانەش دەکەین کە بە زان�اری و �سپۆری خ��ان هاوکار�ان 

کردو�ن لە نووسیین ئەم ڕاپۆرتەدا. 
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