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 کوردستانى عێراق: ئازادى ڕادەربڕین لە ژێر هێرشدایە
 دەستگیر کردنى ڕەخنەگرانى حکومەت و ڕۆژنامەنووسان، دادگاییکردنی ئەو کەسانەى ڕەخنە لە دەسەاڵت دەگرن

 

هەڵبگرێ لە هیومان ڕایتس وۆچ ڕایگەیاند کە پێویستە حکومەتى هەرێمى کوردستان دەست -(3102ى شوباتى 7 -)بەغداد

دەستگیر کردنى هەڕەمەکى  ڕۆژنامەنووسان و چاالکەوانان و کەسایەتیە سیاسیەکانى سەر بە ئۆپۆسیزیۆن و کۆتایى بهێنێ 

بە سزادانى ڕۆژنامەنووسان بەهۆى سوکایەتیکردن یان لەکەدار کردنى ناوبانگى کەسایەتییە حزبى و حکومیەکان. هێزەکانى 

دادگا هەستاون بە دەستگیر کردنى  ژمارەیەک لەو ڕۆژنامەنووس و کەسایەتیانەى کە لە  پۆلیس و  ئاسایش بەبێ فەرمانى

نووسین و  باڵوکراوەکانیاندا ڕەخنەیان لە بەرپرسان گرتووە، هەندێکیان بەبێ دادگایکردن وئاراستەکردنی هیچ تۆمەتێک لە 

  .چەند هەفتەیەکەوە  تا ساڵێک دەستگیرکراون

 

دیارە پێشێلکردنێکى ئاشکراى سەروەری یاسایە، بەرپرسانى وەزارەتى داد و وەزارەتى ئەوقاف و لە هەندێ حاڵەتدا کە وا

کاروبارى ئاینى هەرێمى کوردستان هەوڵیانداوە ئەو پڕۆژە یاسایەى کە "سوکایەتى کردن" بە ئاین و سەرکردە سیاسیەکان بە 

ەوەى ئەم پڕۆژە یاسایە لەالیەن لیژنەی یاسایى و لیژنەی تاوان لەقەڵەم دەدات بخەنە بوارى جێ بەجێ کردنەوە،  سەرەڕاى ئ

مافى مرۆڤى پەرلەمانى کوردستانەوە تا ئێستا ڕێگرى لێکراوە لە پەسەندکردن. هیومان ڕایتس وۆچ رایگەیاند کە ئەگەر 

ادى ڕادەربڕین و پەرلەمانى کوردستان پرۆژە یاساکە پەسەند بکات ئەوا دەبێتە مایەى پێشێلکاریەکى ئاشکراى بنەماکانى ئاز

  .ڕێگرى کردن لە کاری ڕۆژنامەوانى و ئاشکرا کردنى لەسەر ئاستی بااڵ لەو هەرێمە پڕ نەوتەدا

 

سارا لى وویتسن، بەڕێوەبەرى هیومان ڕایتس وۆچ لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاست، ووتى، "ئەمانە ڕۆژانى تاریکن بۆ ئازادى 

وەى  حکومەتى هەرێمى کوردستان دڵنایی لەوە بکاتەوە کە سیستمى ڕادەربڕین لە هەرێمى کوردستانى عێراقدا. لەبرى ئە

دادوەرى لێکۆڵینەوە لە گەندەڵیەکانی ئاستی بااڵ بکات، بە پێچەوانەوە حکومەت یاساکانى خۆى بۆ بەرگریکردن لە ئازادى 

دنى دەنگە ڕادەربڕین و ئازادى گردبوونەوە پشتگوێ خستووەو ئەو "پرۆژە یاسا" بەکاردەهێنێ  بۆ بێدەنگ کر

 ".ناڕەزاییەکان

 

بەپێى ئەو زانیاریانەى هیومان ڕایتس وۆچ  لە ماوەى شەش سەردانیدا بۆ هەرێمى کوردستان بە دەستى هێناوە کە دواین 

سەردانیان لە مانگەکانى تشرینى دووەم و کانوونى یەکەمى ساڵى ڕابردوودا بووە، هێزەکانى ئاسایشى حکومەتى هەرێمى 

ڕۆژنامەنووس و ڕەخنەگرى دەسەاڵت و چاالکەوانى سیاسى سەر بە  01دا  النى کەم  3103کوردستان لە ساڵى 

پۆپۆزیسیۆنیان بە شێوەیەکى هەڕەمەکى دەستگیر کردووە، لە نێو دەستگیر کراوەکان النى کەم حەوت کەسیان بە تۆمەتى 

ەکان سزادراون. بەرپرسێکى پێشووى تاوانى سوکایەتى کردن یان لەکەدارکردنى ناوبانگى کەسایەتییە سیاسى و حکومیی

خاڵێکى گومرگى بە ناوى ئەکرەم عەبدولکەریم ماوەى زیاتر لە ساڵێکە و بەبێ دادگای کردن بەندکراوە بە تۆمەتى ئاسایشى 

نەتەوەیى، ئەمەش پاش ئەوەى ئەکرەم عەبدولکریم هەندێ بەرپرسی بااڵى پارتى دیموکراتى کوردستانى بە وەالوەدانی 

   .رگى خاڵە سنوریەکە تۆمەتبار کردداهاتى گوم

 

 01لە مانگەکانى تشرینى دووەم و کانوونى یەکەمى ساڵى ڕابردوودا، هیومان ڕایتس وۆچ چاوپێکەوتنى لەگەڵ 

دا بە تۆمەتى ڕەخنەگرتن 3103ڕۆژنامەنووس و چاالکەوانى سیاسى و کەسایەتى تر ئەنجامدا کە هەموویان لەسەرەتاى ساڵى 

ێمەکە دەستگیرکرابوون. پاش ماوەیەک لە بەندکردن، هەندێکیان ئازاد کران بەبێ ئاراستەکردنی هیچ لە بەرپرسانى هەر

تۆمەتێکی یاسایی، بەاڵم  هەندێکى تریان بە تۆمەتى سوکایەتى کردن و لەکەدارکردنى ناوبانگى بەرپرسان ڕبەڕووى سزاى 

  .غەرامەکردن و بەندکردن بوونەوە

 

تاح ووتى کە بۆ ماوەى شەش ڕۆژ لەالیەن پۆلیسى شارۆچکەى چەمچەماڵەوە دەستگیر کراوە پارێزەرێک بە ناوى زانا فە

بەهۆى نووسینى  ڕاپۆرتێک کە تێیدا فەرمانگەى دادوەرى ناوچەکەى بە ناسەربەخۆو پاشکۆى پارتە سیاسیە سەرەکیەکان 

دنى ناوبانگى دادوەرەکان، بەاڵم ڕووبەڕوى هیچ تۆمەتبار کرد بوو. زانا فەتاح لەالیەن پۆلیسەوە  تۆمەتبار کرا بە لەکەدارکر

  .تۆمەتێکی یاسایی نەبووەوە

 

 



لە کاتى کۆبوونەوەکانى لەگەڵ بەرپرسانى فەرمانگەى پەیوەندیەکانى دەرەوەى حکومەتى هەرێمى کوردستان و دەزگاى 

رو سەرکوتکاریانەى ئاسایش لە مانگى تشرینى دووەمدا، هیومان ڕایتس وۆچ نیگەرانى دەربڕى سەبارەت بەو فشا

ڕووبەڕوى ئازادى ڕادەربڕین دەبنەوە لە هەرێمەکەدا. لە وەاڵمدا یەکێک لە بەرپرسەکان ووتى، "باسکردنى گەندەڵى قبوڵ 

ناکرێت." بەرپرسەکان ووتیان کە ڕۆژنامەنووسە دەستگیرکراوەکان درۆزنن و "پێشێلکارى مافەکانى مرۆڤى حکومەتیان 

 .لە بەرپرسەکان بووکردووە" ئەمە ووتەى یەکێک 

  

( پارێزگارى لە مافى 3117ى ساڵى 20ماددەى دوو لە یاساى ڕۆژنامەوانى هەرێمى کوردستان ) یاساى ژمارە 

ڕۆژنامەنووس دەکات  لە بەدەستهێنانى ئەو زانیاریانەى کە گرنگ و جێى بایەخن بۆ هاواڵتیان و بەرژەوەندى گشتى لە 

ا یاساکە دەڵێ نابێت ڕۆژنامەنووسان دەستگیر بکرێن بەهۆى باڵوکردنەوەى ئەم  چەندین سەرچاوەى جیاوازەوە." هەروەه

زانیاریانەوەو پێویستى دەکات لەسەر حکومەت کە لێکوڵینەوە بکات و سزاى هەر کەسێک بدات کە سوکایەتى یان ئازارى 

ارکردنى ناوبانگ سزابدرێت ڕۆژنامەنووس بدات بەهۆى کارەکەیەوە. یاساکە دەڵێ نابێ ڕۆژنامەنووس بە تۆمەتى لەکەد

ئەگەر ڕاپۆرتە باڵوکراوەکەى لە سنوورى پیشە و کارى بەرپرسەکە تێپەڕ نەبێت، بەاڵم  یاساکە پێناسەى ئەم زاراوانەى 

   .نەکردووە

 

هیومان ڕایتس وۆچ ووتى، پێویستە لەسەر حکومەتى هەرێم ڕێز لە یاساى ڕۆژنامەوانى بگرێت و کۆتایى بهێنێ بە هەراسان 

دنى ڕۆژنامەنووسان و ڕەخنەگرانى دەسەاڵت. پێویستە پەرلەمانى کوردستان یاساى ئازادى بەدەستهێنانى زانیارى پەسەند کر

بکات کە پارێزگارى مافى هاواڵتیان دەکات لە ئاگادار بوون و زانینى  ئەو زانیاریانە هەروەها ڕێگەیەکى گونجاو بۆ 

  .ئەو زانیاریانەى کە لەالیەن حکومەت و دامەزراوەکانیەوە قەتیس کراوە ڕۆژنامەنووسان دابین دەکات لە بەدەستهێنانى

 

سارا وویتسن ووتى، "لەبرى دەستگیر کردنى ڕۆژنامەنووسان و ڕەخنەگرانى دەسەاڵت و  گرتنەبەرى ڕێوشوێنى سزادانى 

رسانى حکومەتى هەرێمى ئەو کەسانەى دەنگى ناڕەزای دەردەبڕن و کەیسى گەندەڵى ئاشکرا دەکەن، پێویستە لەسەر بەرپ

کوردستان ڕێز لە ئازادى ڕادەربڕین بگرن. پێویستە لەسەر بەرپرسان لێکۆلینەوە بکەن و سزاى ئەو کەسانە بدەن کە 

پێشێلکارى ئەم مافانە دەکەن وەک لە یاساکەى خۆیاندا هاتووە، هەروەها لێپرسینەوە لەو کەسانە بکەن کە پێشێلکارى ئەم 

   ".مافانە دەکەن

 

دانى کردن و دەستگیرکردن و پێشێلکارى مافى ڕۆژنامەنووسان و ڕەخنەگرانى حکومەت لە هەرێمى کوردستان زین

ڕوویانداوە، بەبێ لێپرسنەوەو سزادانى ئەو ئەندامانەى دەزگاى ئاسایش و هێزە ئەمنیەکانى تر کە زیادە ڕۆیى لە 

  .دەسەاڵتەکەیاندا دەکەن و مافى ڕۆژنامەنووسان پێشێل دەکەن

 

یاز عەبدواڵ لە سەنتەرى میترۆ بۆ بەرگریکردن لە ڕۆژنامەنووسان، کە گرووپێکى ڕۆژنامەوانى ناوخۆیى سەربەخۆیە، بە ن

حاڵەتی سکااڵى لەسەر پێشێلکاریەکانى مافى ڕۆژنامەنووسان  011هیومان ڕایتس وۆچى ووت، سەنتەرەکەیان زیاتر لە 

یان لەسەر نەکراوە. نیاز ووتیشى، "حکومەت ئەو یاسانەى پشتگوێ تۆمارکردووە  کە لەالیەن بەرپرسانەوە لێکۆڵینەوە

خستووە کە ناچارى دەکەن لێکۆڵینەوە بکات لە هەراسان کردن و پێشێلکردنى مافى ڕۆژنامەنووسان، هەروەها لێپرسینەوە و 

  ".سزاى ئەو کەسانە بدات کە هەڵدەستن بە ئەنجامدانى ئەو پێشێلکاریانە

 

کەیسى لێدانى جەستەیى و یەک هێرشى چەکدارى  بۆ سەر ڕۆژنامەنووسان  30ڵیدا، سەنتەرى میترۆ لە ڕاپۆرتى کۆتایى سا

حاڵەتى دەست بەسەراگرتنى کامێرا و کەلوپەلى ڕۆژنامەنووسى و  23حاڵەتى دەستگیر کردن و  01تۆمار کردووە لەگەڵ 

ااڵى ئاسایش کرد بۆچى لێکۆڵینەوەو  بەدوادا پێنچ  هەڕەشەی کوشتن. کاتێک هیومان ڕایتس وۆچ پرسیارى لە بەرپرسێکى ب

چوون ئەنجام نەدراوە بۆ ئەو سکااڵیانەى  لەسەر خراپ مامەڵەکردنى دەستگیر کراوان پێشکەش کراوە، ئەو بەرپرسە یەکەم 

جار نکۆڵى کرد لەوەى کە هیچ سکااڵیەک پێشکەش کرابێت لەو بارەیەوە، بەاڵم پاش ئەوەى بەڵگەى ڕووبەڕو کرایەوە 

  .سەر ئەو سکااڵ تۆمارکراوانە، بەرپرسەکە ووتى ئەوانەى سکااڵیان کردووە درۆزننلە

  

لە مانگى ئازاردا، هیومان ڕایتس وۆچ ڕاپۆرتێکى دۆکیومێنتارى ئەنجامدا لەسەر لێدان و دەستگیر کردنى ڕۆژنامەنووسان 

ۆپیشاندانە سەرتاسەریەکەى کوردستان. ى خ3100ى شوباتى 07لەالیەن پۆلیسەوە  لەکاتی ڕووماڵ کردنى یادى ساڵڕۆژى 

ى 301خۆپیشاندەریان کوشت و  01دا هێزەکانى ئەمنیەکان  زیاتر لە 3100ى شوباتى 07لە خۆپیشاندانە جەماوەریەکەى 

 .تریان بریندارکرد



 

کراوە و سارا وویتسن ووتى، "بە نیگەرانیەکى زۆرەوە، ئەمڕۆ حکومەتى هەرێمى کوردستان کەمتر و کەمتر لەو حکومەتە 

دیموکراسیە  دەچێ کە وێنەى خۆى کێشاوە و بانگەشەى بۆ دەکات. بە کەم بایەخ  تەماشاکردنى گرەنتیە یاساییەکانى ئازادى 

   ".ڕادەربڕین، حکومەتى هەرێمى کوردستان لە بایەخى یەکێک لە کۆڵەکە بنچینەییەکانى کۆمەڵگەیەکى ئازاد کەم دەکاتەوە

 

کوتکاریەکانى سەر ڕۆژنامەنووسان و ڕەخنەگرانى دەسەاڵت و خۆپیشاندەران  و کەیسى بۆ زانیارى زیاتر لەسەر سەر

 .تاکەکان راپۆرتی خوارەوە بخوێنەرەوە

 

 :بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر، پەیوەندی بکە بە

  

ى مۆبایلى ژمارە 0-707-213-1012لە بەغداد، )ئێرن ئێڤەرس(، زمانى )ئینگلیزى و عرەبى(، ژمارەى مۆبایلى نیۆرک 

 713-771-113-7731بەغداد 

 everse@hrw.org  

یان  0-131-217-9971لە قاهرە ، تەمارا ئەلریفایى، زمانى )ئینگلیزى، عەرەبى، فەرەنسى، ئیسپانى(، ژمارەى تەلەفۆن 

301-003-337-310-0   

 alrifat@hrw.org  

-709-213-1073ژمارەى مۆبایل  0-303-301-0321لە نیۆرک، سارا لى وویتسن، )زمانى ئینگلیزى(  ژمارەى تەلەفۆن 

0  

 whitsos@hrw.org  

 

 

 

 ڕێوشوێنى یاسایى بۆ بێدەنگ کردنى دەنگە ناڕازیەکان

سەربارى هەموو ئەو پێشێلکاریانەى لە دژى ڕۆژنامەنووسان و ڕەخنەگرانى حکومەت دەکرێ، حکومەتى هەرێم لە ساڵى 

ە ئازادى ڕادەربڕین لە کوردستان زیاتر سنووردار دەکات. لە مانگى دا لە هەوڵى تێپەڕینى یاسایەکدا بوو ک3103

حوزەیراندا، "پڕۆژە یاساى پارێزگارى کردن لە پیرۆزیەکان" خرایە بەردەم پەرلەمانى کوردستان. یاساکە "سوکایەتى 

ساڵ زیندانى  01و سزاى تا  کردن" کە پێناسەیەکى ڕوونى بۆ نەکراوە  بە ئاین و هێما نەتەوەییەکان بە تاوان لە قەڵەم دەدات

کردنى تێدایە، هەروەها ڕێگە بە دەسەاڵتداران دەدات بە داخستنى دەزگاى ڕاگەیاندن بە بیانووى وەک "نیشاندانى وێنەى 

پێغەمبەران بە شێوەیەکى نەشیاو". چاالکەوانانى کۆمەڵگەى مەدەنى و چەند کەسایەتیەکى تر بە هیومان ڕایتس وۆچیان 

ەوەى کە دەسەاڵتداران یاسا نوێیەکە بەکاربهێنن بۆ دروستکردنى کەشێکى پڕ لە ترس کە ببێتە هۆى ووت، نیگەرانن ل

   .بێدەنگ کردنى دەنگە ناڕەزاییەکان و ڕەخنەگرتن لە پارتى دیموکراتى کوردستان و سەرۆکى هەرێم مەسعود بارزانى

 

دەنى پەرلەمانى کوردستان پڕۆژە یاساکەیان ڕەتکردەوە. لە مانگى ئەیلولدا، لیژنەکانی یاسایى و مافى مرۆڤ و کاروبارى مە

ئەم لیژنانە جەختیان لەوەکردەوە کە بڕگەکانى "سوکایەتى کردن" ئەو  سزایانەى بۆى دیارى کراوە پێچەوانەى ستاندەردە نێو 

ستى دەکات لەسەر ى دەستوورى عێراق  کە پێوی29دەوڵەتیەکانى مافى مرۆڤ و ڕێوشوێنە یاساییەکانى ترە لەوانەش ماددەى 

دەوڵەت گرەتنى ئازادى ڕادەربڕین بە هەموو ماناکانیەوە بدات وەک ئازادى ڕۆژنامەوانى، چاپ کردن، رێکالم، میدیا و 

چاپەمەنیەکان، بە جۆرێک کە پێشێلکارى ئاداب و تەرتیبى کۆمەڵگە نەکات. جگە لەوانەش، کۆمیتەکانى لیژنەکانی ووتیان کە 

  .ى هەرێمى کوردستانە3117وەکە پێچەوانەى یاساى ڕۆژنامەوانى ساڵى پرۆژە یاسا پێشنیاز کرا

 

سەرەڕایى ڕەتکردنەوەى پڕۆژە یاساکە لەالیەن پەرلەمانەوە، دەسەاڵتداران لە هەوڵى جێبەجێکردنى بڕگەکانى پڕۆژە 

یەن بەرپرسێکی یاساکەدا بوون. لە مانگى تشرینى یەکەمدا، هیومان ڕایتس وۆچ  کۆپى نامەیەکى دەست کەوت کە لەال

ى ئەیلولدا ئاراستەى وەزارەتى ئەوقاف و کاروبارى 33وەزارەتی داد، سەرۆکى داواکارى گشتى سازگار عەلى ناجى، لە 

ئاینی هەرێمى کوردستان  کرابوو، واتە سێ ڕۆژ پاش ڕەتکردنەوەى پڕۆژە یاساکە لەالیەن پەرلەمانەوە. لە نامەکەدا 

ەزارەتى ئەوقاف کردبوو کە داواکارى گشتى ئاگادار بکەنەوە لە هەر حاڵەتێک کە تێیدا سەرۆکى داواکارى گشتى داواى لە و

بێ ڕێزى بە ئاین و مێژووى کورد و سیمبولە نەتەوەییەکان کرابوو لەالیەن میدیاکانەوە  تاوەکو داواکارى گشتى ڕێکارى 

ى تشرینى یەکەم، وەزیرى ئەوقاف و 00ە یاسایى لە دژى سەرچاوەى ئەو باڵوکراوەیە بگرێتەبەر. دوابەدواى ئەوە،  ل



کاروبارى ئاینى بە وەکالەت نامەیەکى ئاراستەى هەرسێ بەڕێوەبەرایەتیە گشتیەکانى وەزارەتەکەى لە سلێمانى و هەولێرو 

دهۆک کرد بوو تێیدا داواى لێکردبوون کە وەزارەتەکەى ئاگادار بکەنەوە  لە هەر کەیسێکى بێ ڕێزى کردن بە ئاین و 

   .ە نەتەوەییەکان..... یان لە کاتى  گرتنەبەرى ڕێکارى یاسایى لە دژیانسیمبول

 

هیومان ڕایتس وۆچ  نەیتوانیوە دڵنیابێت لەوەى کە ئایا ڕێنمایەکانى ئەم بەرپرسانە هیچ دەستگیر کردنی لێکەوتۆتەوە یان نا، 

  .بەاڵم ئاشکرایە کە کاریگەرى هەبووە لە دروست کردنى ترس و دڵەڕواکێ

 

کەوانێکى ناوخۆى کە نەیویست ناوى ئاشکرا بکرێت بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت "کاتێک داواکارى گشتى سزاى چاال

کەسێک دەدات  بەپێى یاساکانى سزادان بەهۆى ڕەخنەگرتن لە سیاسەتمەدارێک یان بەرپرسێک، کێ ئەزانێ ، لەوە ئەێێ 

   "بەهۆى ئەم نامەیەوە بووبێ؟

 

انگى تشرینى دووەم لەگەڵ بەرپرسێکى فەرمانگەى پەیوەندیەکانى دەرەوەى حکومەتى هەرێم ، لەکاتى کۆبوونەوەیەکى لە م

هیومان ڕایتس وۆچ داواى لەو بەرپرسە کرد ڕوونکردنەوە بدات لەسەر ڕێنمایەکانى دادوەرى گشتى لەژێر ڕۆشنای 

پرۆژە یاساکە "نەمردووە" و هێشتا لە  ڕەتکردنەوەى پڕۆژە یاساکە لەالیەن پەرلەمانەوە. لە وەاڵمدا ئەو بەرپرسە ووتى،

 "."هۆڵى پەرلەماندایە و چاوەڕێى پەسەندکردنى ئەندامانى پەرلەمانە

 

ئەو بەرپرسە الیەنەکانى ئۆپۆسیزیۆنى بە ڕێگرى کردن لە تێپەڕاندنى پڕۆژە یاساکە تاوانبار کردوو ووتى، پارتى و یەکێتى 

ئەندامانى پەرلەمان سەر بەم دوو الیەنن دەیانەوێ یاساکە پەسەند بکرێ  کە دوو حیزبى دەسەاڵتدارى هەرێمەکەن و زۆرینەى

  .و لە هەوڵەکانیشیاندا سەردەکەون بۆ تێپەڕاندنى پڕۆژە یاساکە

 

سەبارەت بە نامەکەى سەرۆکى داواکارى گشتى، ئەو بەرپرسە ووتى، "هیچ یاسایەک نیە، بۆیە دەبێت حکومەت لە دەرەوەى 

بەرپرسە ووتیشى، "ڕووبەڕووى چەندین کێشە و ئاستەنگى نوێ بووینەتەوە بەهۆى ئازادى  یاسا هەنگاو بنێت". ئەو

ڕادەربڕین و ئازادى گردبوونەوە بۆیە پێویستمان بە یاسایەکى نوێیە. باوەڕم پێبکەن حکومەت زۆر نەرمتر دەبێت ئەگەر 

  ".پرۆژە یاسایەکى نوێ پەسەند بکرێت

 

 

 سەرکوتکردنى خۆپیشاندانەکان

نگى ئازاردا، هیومان ڕایتس وۆچ ڕاپۆرتێکى باڵوکردەوە لەسەر لێدان و دەستگیرکردنى ڕۆژنامەنووسان لەکاتى لە ما

  .ى شوباتى هەرێمى کوردستان07ڕووماڵکردنى خۆپیشاندانەکانى یادى ساڵڕۆژى خۆپیشاندانەکانى 

 

تا  001ەس لە هێزە ئەمنیەکان گەمارۆى دا، بە سەدان ک3103ى شوباتى ساڵى 07بە ووتەى شایەتحااڵنى ڕووداوەکان، لە 

خۆپیشاندەریاندا کە لە بەردەرکى سەراى سلێمانى کۆبووبونەوە. هەروەها بە دەیان لە پیاوانى ئاسایش بە جل و بەرگى  311

  .مەدەنیەوە چووبوونە ناو قەرەباڵغیەکەو بە شەق و دار لە خۆپیشاندەرانیان دابوو

 

و بەرگى مەدەنیەوە و بە دارەوە هێرشى کردۆتە سەرى لە پشتەوە لێیداوە بە بەرچاوى پارێزەرێک ووتى کە پیاوێک بە جل 

   .هێزەکانى ئاسایشەوە

 

هێزەکانى ئاسایش کەوتبوونە لێدانى ئەو ڕۆژنامەنووس و وێنەگرانەى کە ڕووماڵى خۆپیشاندانەکانیان دەکرد.  رەحمان 

امەنووسان بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت کە هێزە ئەمنیەکان غەریب، ڕێکخەرى سەنتەرى میترۆ بۆ بەرگریکردن لە ڕۆژن

پەالماریان داوەو دەستیان بەسەر کامێرەکەیدا گرتووە لەکاتێکدا سەرقاڵى گرتنى وێنەى خۆپیشاندانەکان بووە. سەنتەرى میترۆ 

نى مانگى شوبات و کەیسى هێرش و هەراسان کردنى ڕۆژنامەنووسانى لەکاتى ڕووماڵ کردنى خۆپیشاندانەکا 311زیاتر لە 

  .ئازاردا لە سلێمانى تۆمار کرد بەاڵم تا ئێستا لێکۆڵینەوە لە تەنها یەک کەیسیان نەکراوە

 

دا، هێزە ئەمنیەکان هەروەها بە شەقەوە کەوتنە لێدانی سەباسچن مایەری وێنەگرێکی ئەمریکی 3103لەکاتى خۆپیشاندانەکانى 

ى وێنەى دەستگیرکردنى خۆپیشاندەران بوو لەالیەن هێزە ئەمنیەکانەوە کە دەزگاى میترۆگرافى لە کاتێکدا سەرقاڵى گرتن

دواتر خۆشی و وێنەگرێکى تر بەناوى بژار محمد ڕووبەڕووى دەستگیر کردن بوونەوە. مایەر بە هیومان ڕایتس وۆچى 



ووسان، هێزە ئەمنیەکان ووت کە هێزە ئەمنیەکان دەستیان گرتبوو بەسەر کامێراو تەلەفۆنەکەیدا. هەر بە ووتەى ڕۆژنامەن

 .و چەند کەناڵێکى تریان دەستگیر کردبوو (NRT) و  (KNN) تیمێکى کەناڵى ناوخۆى

 

شایەتحااڵن بە هیومان ڕایتس وۆچیان ووت کە هێزە ئەمنیەکان لەناو بنکەیەکى کاتى پۆلیس لە بەردەرکى سەرا 

و پاشان لەوێوە بردیانن بۆ زیندانى فەرماندەیى لە خۆپیشاندەرو ڕۆژنامەنووسدا کردبو 21تا  30لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ 

   .دەرەوەى ڕۆژئاواى شارى سلێمانى و لەوێ بۆ ماوەیەکى کورت دەست بەسەرکردن  ئازاد کرابوون

 

 سەرکوتکردنى ڕۆژنامەنووسان

ڕووبەڕى دا 3103ى  هەولێر، یەکێکە لەو ڕۆژنامەنووسانەى کە لە ساڵى  (KNN) شەوقى کەنەبى، بەرێوەبەرى کەناڵى

لە یاساى سزادانى  323سزا بووەتەوە. شەوقى کەنەبى لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە سزادرا بە تۆمەتى پێشێلکردنی ماددەى 

ى حوزەیراندا 33عێراقى کە هەر "سوکایەتى کردنێک" بە تاوان لەقەڵەم دەدا. ئەمەش دواى بە دواى ئەوەبوو کە کەناڵەکە لە 

یەکى پەخش کرد  کە خاوەنەکەى یەکێک بوو لە ئەندامانى ئەنجومەنى پارێزگاى هەولێر. چاوپێکەوتنى کارمەندى کۆمپانیا

لەکاتى چاوپێکەوتنەکەدا، کارمەندەکە ووتبووى کە کۆمپانیاکە فێڵى لە هەندێک خەڵک کردووە هەروەها  شەوقى کەنەبیش 

ى 31ێتى  فەرمانگەى حکومى هەبێت.  لە ئاماژەى بەوەکردبوو کە یاسا ڕێگەنادات بە خاوەن کۆمپانیا پۆست و بەرپرسیار

تشرینى یەکەم، دادگا شەوقى کەنەبى تۆمەتبارکرد بە سوکایەتى کردن بە یەکێک لە ئەندامانى ئەنجومەنى پارێزگاى هەولێرو  

  .ملیۆن دینارى عێراقى  سزایدا 0.0بە غەرامەکردنى 

 

ەڵکانى نەناسراو پەیوەندیان پێوەکردووە و پێیان ووتوە شەوقى کەنەبى بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت، پاش سزاکەى دادگا، خ

ئەگەر داواى لێبووردن لەو ئەندامەى ئەنجومەنى پارێزگاى هەولێر بکات سزاکەى لەسەر هەڵدەگیرێت، بەاڵم شەوقى کەنەبى 

گرێت لە مافى ڕەتى کردبوویەوە کە داواى لێبووردن بکات.  شەوقى کەنەبى ئاماژەى بەوەکرد، نەبوونى یاسایەک کە ڕێز ب

ئازادى بە دەستهێنانى زانیارى بەرپرسیارە لە سزادانەکەى و ئاستەنگێکى گەورەیە لەبەردەم کارى ڕۆژنامەنووسان چونکە 

    .""هەموو دەسەاڵتەکان دەداتە حکومەت

 

ک هەوڵدەدەى کەنەبى ووتى، "ڕۆژنامەنووسان ناتوانن بەشێوەیەکى یاسایى زانیارى کۆبکەنەوە." هەروەها ووتیشى، "کاتێ

زانیاریەک بە دەستبهێنى، چەندین یاسایان هەیە لە دژت بەکارى بهێنن. حکومەتى هەرێمى کوردستان ئامرازى نادەستوورى 

بەکاردەهێنێ بۆ نەهێشتنى ئازادى  ڕۆژنامەوانى و سیاسەتى ئۆپۆزیسیۆن، هەروەها بە پرۆسەیەکى یاسایى گونجاو بیانوو بۆ 

 ".لە ئێستادا، پێش ئەوەى بتکوژن هەرەشەت لێدەکەن و دەستگیرت دەکەنئەم هەواڵنەى دەهێنێتەوە. 

 

لە مانگى نیساندا، پۆلیس شیروان شێروانى سەرنووسەرى ڕۆژنامەى باشوورى دەستگیر کرد بەهۆى باڵوکردنەوەى دوو 

ەڵى کردبوو کە گوایە ڕاپۆرت کە ڕەخنەیان لە بەرپرسانى هەرێمەکە گرتبوو. یەکێک لە ڕاپۆرتەکان باسى لە کەیسێکى گەند

ملیۆن دینارى عێراقى دیانەمابو  بوو لە سندوقى ئەنجومەنى قەزاى ئاکرێ. ڕاپۆرتەکەى تر ئاماژەى بەوە کردبوو لە  311

  .زمانی بازرگانێکی ناوخۆ کە گوایە براى سەرۆکى هەرێم دوو ملیۆن دۆالرى داوە بەو بازرگانە بۆ مامەڵەى بازرگانى

 

ى نیساندا لەکاتێکدا لە گەشت و سەیران کردن بووە، هێزەکانى پۆلیس بەبێ نیشاندانى هیچ فەرمانێکى 31شێروانى ووتى، لە 

دەستگیرکردن لەالیەن دادگاوە هەستاوون بە دەستگیر کردنى. پۆلیس پێیان ووتبوو تەنها بۆئەوە دەیبەن چەند پرسیارێکى 

ستبەجێ چەند چەکدارێک بە جل و بەرگى ڕەشەوە بۆ ماوەى لێبکەن. پاش سێ ڕۆژ بە کەفالەت ئازادیان کردبوو، بەاڵم دە

  .سێ ڕۆژى تر دەستگیرى دەکەن

 

شێروانى تۆمەتبارکراوە بە لەکەدارکردنى ناوبانگى سیاسەتمەدارانى هەرێمەکە، بەاڵم دادگا هێشتا ڕۆژى دادگای کردنەکەى 

 .دیارى نەکردووە

 

تداران نابێت سزاى تاوان بەسەر ڕۆژنامەنووساندا بسەپێنن لەبەر ئەمە لەکاتێکدایە بەپێى یاساى ڕۆژنامەوانى، دەسەاڵ

باڵوکردنەوە یان نووسینى ڕاپۆرت لەسەر کارى بەرپرسان و نوێنەرەکانى خەڵک، بەمەرجێک ڕۆژنامەنووسەکە بەڵگەى 

  .هەبێت

 



شکەش کردنى سکااڵ لە دژى ڕۆژ تێپەڕ نەبێت بۆ پێ 71هەروەها یاساکە ماوەیەکى دیارى کراوى داناوە بۆ بەرپرسان کە لە 

ڕۆژ لە پاش باڵوبوونەوەى ڕاپۆرتەکە سزایان  071ئەو ڕاپۆرتەى کە ناوبانگیانى تێدا لەکەدار کراوە، بەاڵم بەرپرسان 

  .ڕووبەڕوى شێروانى کردەۆتەوە. شێروانى داواى پێداچوونەوەى سزاکەى کردووە، بەاڵم وەاڵم نەدراوەتەوە

 

 03رچاوەیەکى باوەڕبێکراوەوە زانیارى دەست کەوت کە ئاسایش لە ناوچەى بادینان هیومان ڕایتس وۆچ لە چەند سە

ڕۆژنامەنووسى تریان بانگهێشت کردووە بۆ لێکۆڵینەوەو هەڕەشەیان لێکردوون و بەڵێنیان لێوەرگرتوون کە ڕاپۆرت 

 .نەنووسن بۆ ڕۆژنامەى سەربەخۆ

 

ن و دیانە و مەسیفیان بە "سێگۆشەى بەرمۆدە" بۆ ئازادى ڕادەربڕین ڕۆژنامەنووسان و چاالکەوانان ناوچەکانى نێوان بادینا

    .ناوزەند کرد

 

ئەم هەڵسوکەوتانەى دەسەاڵتداران کاریگەرى هەبووە لە دروستکردنى ترس و دڵەراوکێ. ئاسۆس هەردى لە ڕۆژنامەى 

رێکى ترسناکە...بە تایبەت باسکردنى ئاوێنە لە سلێمانى بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت، "قسەکردن لەسەر سیاسیەتەکانیان کا

گەندەڵى بابەتێکى هەستیارە. کێشەکە ئەوەیە هیچ عەقڵیەتێکى لێپرسینەوە نیە. " ئاسۆس هەردى دەربارەى بەرپرسان ووتى، 

 "."ئەگەر بیانەوێ کەسێک بسڕنەوە ئەوا دەیسڕنەوەو پاشان بەدواى بیانوویەکدا دەگەڕێن بۆى

 

ۆڕى دادوەرى بەندیەکان، هەمان ووتەکانى ئاسۆس هەردى دووپات کردەوە: "کاتێک شوان سابیر، جێگرى بەرپرسى ت

 ".بەرپرسە گەندەڵەکان سزاى ئازادى ڕادەربڕین دەدەن، ئاوات لەسەردێ. حیزبە دەسەاڵتدارەکان ڕەخنەگران بێدەنگ دەکەن

 

 کەیسى ئەکرەم عەبدول کەریم

دا 3100ى تشرینى دووەمى ساڵى 0چى ووت، هێزەکانى ئاسایش لە پارێزەرەکەى ئەکرەم عەبدولکریم بە هیومان ڕایتس وۆ

لە خاڵى گومرگى ئیبراهیم خەلیلى نێوان هەرێمى کوردستان و تورکیا هەستان بە دەستگیر کردنى ئەکرەم عەبدولکەریم کە 

ى لە میانە .(NRT) ناسراوە بە سەید ئەکرەم، ئەوەش پاش یەک هەفتەیەک لە چاوپێکەوتنێکى لەگەڵ کەناڵى

چاوپێکەوتنەکەیدا، سەید ئەکرەم بەرپرسانى پارتى دیموکراتى کوردستانى تاوانبار کرد بوو بە هەڵلوشینى داهاتى گومرگى 

ئیبراهیم خەلیل و ناردنى بۆ ئۆفیسى بەرپرسێکى بااڵى پارتى دیموکراتى کوردستان. پاش چاوپێکەوتنەى، ڕۆژنامەى 

یان باڵوکردەوەو تێیدا داواى ڕوون کردنەوەو شەفافیەتیان بۆ داهاتى گومرگى پەرلەمانتار نامەیەک 01باشوور و هاواڵتى و 

ئیبراهیم خەلیل کرد. دەسەاڵتداران بە فەرمى نکۆڵیان لە تۆمەتەکانى سەید ئەکرەم سەبارەت بە داهاتى ئیبراهیم خەلیل 

  .نەکردووە

 

ن پێ نەداوە سەید ئەکرەم ببینێ و لەو ماوەیەدا سەید پارێزەرەکەى ووتى کە دەسەاڵتداران بۆ ماوەى دوو تا سێ هەفتە ڕێگەیا

ئەکرەم ڕووبەڕوى لێدان بووەتەوە. بە ووتەى پارێزەرەکەى پاشان سەید ئەکرەم لەالیەن  دەسەاڵتدارانەوە  تۆمەتبارکرا بە 

کە کە لەکاتى دروستکردنى مەترسى لەسەر ئاسایشى نەتەوەیى ئەوەش بە  باڵوکردنەوەى ڕێنمایى بەرپرسانى خاڵە گومرگیە

کارکردنى بۆ دەزگاى ئاسایش و وەزارەتى ناوخۆ بە دەستى هێناوە. ئێستا سەید ئەکرەم لەالیەن دەزگاى ئاسایشەوە تۆمەتبارە 

ساڵ زیندانى کردن بێت،  01کە سزاکەى دەکرێت تا  0717لە یاساى سزادانى عێراقى ساڵى  201بە پێشێل کردنى ماددەى 

یان فەرمانبەرێکى حکومى پێگەکەى بەکاربهێنێ بە مەبەستى بە دەستهێنانى پارە، زانیارى یان بەپێى یاساکە "هەر بەرپرس 

 ".دۆکیومێنتى یاساى یان شتى تر کە مافى بە دەستهێنانى نەبێت و بە موڵکى دەوڵەت دادەنرێ ڕووبەڕوى سزا دەبێتەوە

 

اى دهۆک. لە بارودۆخێکى تەندروستى خراپدایە سەید ئەکرەم ئێستا لە زیندانى زیرگەى شارۆچکەى  زاخۆدایە لە پارێزگ

تشرینى دووەمى  21چونکە ماوەیەک بەر لە دەستگیر کردنەکەى نەشتەرگەرى بۆ کراوە. لە نامەیەکى کراوەدا کە لە لە 

وو لە ڕۆژنامەى باشوور باڵوکرایەوە، سەید ئەکرەم باس لە مەترسیەکانى  سەر ژیانى دەکات لەناو زینداندا و دەڵێ هەم3103

داو دەرمان و چارەسەرێکى تەندروستى بەڕێوەبەرایەتى زیندانەکەى ڕەتکردۆتەوە پاش ئەوەى زیندانیەکانى تر پێیان ووتوە 

کە ڕەنگە بەرپرسانى ئاسایشى زیندانەکە  ژەهرخواردى بکەن. هاوسەرەکەى سەید ئەکرەم بە پارێزەرەکەى ووتوە کە 

 .نەناسراو چاودێری دەکەن مەترسى لەسەر ژیانى هەیەو بەردەوام خەڵکانى

 

هەرچەندە ماوەى زیاتر لە ساڵێکە سەید ئەکرەم دەستگیر کراوە بەاڵم هێشتا دەسەاڵتداران  ڕۆژى دادگایکردنیان دیارى 

نەکردووە، کە ئەمەش زیاتر ئەو گومانەى چاالکەوانانى ناوخۆى پشت ڕاست دەکاتەوە کە پێیان وایە سەید ئەکرەم لەسەرەتاوە 



سیاسى دەستگیر کراوە چونکە ڕەخنەى لە سەرکردەکانى پارتى دیموکراتى کوردستان گرتووە. دکتۆر کاروان بە هۆکارى 

بەروانى کە چاالکەوانێکەو لەسەر کەیسەکەى سەید ئەکرەم کاردەکات بە هیومان ڕایتس وۆچى ووت: "ئەم کەیسە پەیوەندى 

     ".یاسى و ئازادى بیرکردنەوەیەبە ئاسایشى نەتەوەییەوە نیە: بەڵکو ئەمە کەیسێکى ناکۆکى س

 

 کەیسى زەردەشت عوسمان

ساڵەى  32هێشتا تەم و مژو نهێنى سەراپاى کەیسى زەردەشت عوسمانی گرتۆتەوە،  ئەو ڕۆژنامەنووس و خوێندکارە تەمەن 

تدارانى هەرێمەکە. کە زیاتر لە دوو ساڵ لەمەوبەر ڕفێنراو پاشان کوژرا لە دواى نووسینى ڕاپۆرتێکى ڕەخنە ئامێز لە دەسەاڵ

دا، زەردەشت عوسمان لەسەر شەقامێکى نزیک شارى موسڵ بە کوژراوى دۆزرایەوە. جەستەى 3101ى ئایاری ساڵى 3لە 

سەردەشت عوسمان شوێنەوارى ئەشکەنجەى پێوە دیاربوو لەگەڵ دوو گولە بەسەریەوە. یەکێک لە ئەندامانى خێزانەکەى کە 

ى بینى بوو ووتى، یەکێک لە گولەکان بە دەمیەوە نرابوو کە بەلێکدانەوەى یەکێک لە الشەى زەردەشت عوسمانى بە کوژراو

  .ئەندامانى خێزانەکەى و ڕۆژنامەنووسە کوردەکان پێدەچێت ئەوە پەیامێک بێت بۆ میدیاکاران تا بێدەنگ بن

 

ارزانى سەرۆکى هەرێم لە ناوەندى کەوتنەوەى هەموو ئەو ناڕەزاییانەى دواى کوشتنى زەردەشت عوسمان، مەسعود ب

دا، لیژنەکە ڕایگەیاند، 3101ى ئەیلولى 00فەرمانیدا بە پێکهێنانى لیژنەیەکى لێکۆڵینەوە لە کوژرانى زەردەشت عوسمان. لە 

ئەندامانى ئەنسار ئەلئیسالم، کە گرووپێکى چەکدارى سەربە ڕێکخراوى ئەلقاعیدەیە، هەستاون بە کوشتنى زەردەشت 

ابوو چاالکى تیرۆریستى بۆ گرووپەکە ئەنجامبدات بەاڵم بەڵێنەکەى جێبەجێ نەکردبوو. لیژنەیەکە عوسمان چونکە بەڵێنى د

ووتى کە هیشام مەحمود ئیسماعیلى دانیشتووى بێجى، باکورى تکریت، لەکاتى لێکۆڵینەوەدا دانى بەوەدا ناوە کە زەردەشت 

یسالم لە موسڵ. بەاڵم ئەنسار ئەلئیسالم دەستبەجێ نکۆڵى عوسمانى بە چاوبەستراوى گواستوەتەوە بۆ چەکدارانى ئەنسار ئەلئ

لەوەکرد کە بەرپرسیار بێت لەئەنجامدانى ئەو کارە. گرووپەکە لە بەیاننامەیەکیاندا ووتیان ئەگەر کەسێک بکوژین یان 

ەسەر ڕووداوەکەو بڕفێنین، خۆمان ڕاىدەگەیەنین پێویستمان بەوە نیە کەس درۆمان بە ناوەوە بکات. پاش دوو ساڵ تێپەڕین ب

   .ى ئازاردا لەبەردەم دادگاى تاونەکانى هەولێر بووەستێ بۆ دادگایکردن3چەندین جار دواکەوتن، بڕیارە هیشام ئیسماعیل لە 

 

دا و پاش چەندین جار داواکارى لەالیەن هیومان ڕایتس وۆچەوە، جێگرى وەزیرى ناوخۆى 3103لە کانوونى یەکەمى 

بەجۆرێکى تر باسى لە ڕووداوەکە کرد.  جێگرى وەزیرى ناوخۆ ووتى، لە لێکۆڵینەوەکاندا  حکومەتى هەرێمى کوردستان 

دەرکەوتووە کە زەردەشت عوسمان پەیوەندى بە گرووپى ئەنسار ئەلئیسالم  کردووە بۆ وەرگرتنى زانیارى لەسەر 

رنێت.  بەاڵم لەبەرئەوەى زەردەشت چاالکیەکانى ڕابردوو و داهاتووى گرووپەکە بەمەبەستى باڵوکردنەوەى لە تۆڕى ئینتە

  .عوسمان نەبووەتە ئەندامی گرووپەکەوە بۆیە کەوتوونەتە گومان لێى و پاشان کوشتوویانە

 

 یاسا نێو دەوڵەتیەکان پارێزگارى لە ئازادى ڕادەربڕین دەکەن

ات، لەبەرەوەى یاسا نێودەوڵەتیەکانى مافى مرۆڤ  ئازادى ڕادەربڕین وەک بنچینەى مافەکانى مرۆڤ ڕەچاو دەک

لە پەیماننامەى نێودەوڵەتى  07کاریگەریەکى گرنگى هەیە لە ژیانى تاک و بەرێوەبردنى گۆمەڵگەیەکى دیموکرات. ماددەى 

مافە مەدەنى و سیاسیەکان کە عێراق ئەندامە لە پەیماننامەکە گرەنتى "ئازادى گەڕان و وەرگرتن و گواستنەوەى زانیارى و 

یەوە دەدات. بەبێ ڕەچاوکردنى هیچ سنورێک، ئیتر بە زارەکى بێت یان بە نووسین و باڵوکردنەوە بیرۆکە بە هەموو جۆرەکان

لە هەمان پەیماننامە گرەنتى  00یان لە شێوەى هونەر یان هەر ئامرازێکى ترى میدیاى بە هەڵبژاردەى کەسەکە خۆى. ماددەى 

سوکایەتیکردنێک  کە لە یاسادا بە تاوان لەقەڵەم نەدرابێت ئەوە دەدات کە نابێت هیچ کەسێک  سزا بدرێت بەهۆى ئەنجامدانى 

   .لە کاتى ڕوودانیدا

 

یاسا نێودەوڵەتیەکانى مافى مرۆڤ زۆر بە ڕوونى جەختیان لەوەکردۆتەوە کە سیاسەتمەداران و بەرپرسانى حکومى زیاتر 

ەنەبوون ببنە جێى سەرەنجى کۆمەڵگە. دەکەونە ژێر سەرەنج و چاودێرى بە بەراورد بە خەڵکانى ئاسایى کە خوازیارى ئەو

پرەنسیپى سیراکۆزاى نەتەوەیەکگرتووەکان لە بڕگەکانى سنوردارکردن و ڕەچاونەکردنى یاسا بۆ ماوەیەکى کاتى لە 

بارودۆخێکى تایبەتدا لە پەیماننامەى نێو دەوڵەتى مافە سیاسى و مەدەنیەکان دەڵێ، نابێت سنوردارکردنى ئازادى ڕادەربڕین 

ێنرێت بۆ پارێزگارى کردنى دەوڵەت و بەرپرسەکانى لە ڕەخنە و بۆچوونەکانى خەڵک. کۆمیتەى مافى مرۆڤى بەکاربه

نەتەوەیەکگرتووەکان لە دوا لێکدانەوەى بۆ ئازادى ڕادەربڕین لە پەیماننامەى نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ مافە مەدەنى و 

ێت ڕووبەڕووى ڕەخنە ببنەوە و دەوڵەت نابێت ڕێگرى بکات سیاسیەکان، دەڵێ هەموو کەسایەتیە حکومی و سیاسیەکان دەکر

 .لە ڕەخنەگرتن لەالیەن دامەزراوە گشتیەکانەوە

 



دا نەیتوانى پاپەند بێت بەو بەندانەوە. ڕێگەیدا بە هەراسان کردن 3103هیومان ڕایتس وۆچ ووتى، حکومەتى هەرێم لە ساڵى 

وانەشەوە کە هەوڵیاندەدا پەردە لەسەر گەندەڵى و کارە نایاساییەکانى و تۆقاندنى ڕۆژنامەنووسان و ڕەخنەگرانى دەسەاڵت بە

  .بەرپرسان الدەن، ئەمە جگە لەوەى حکومەت چاوپَۆشى دەکرد لەو کەسانەى کە سەرکوتى دەنگە ناڕازییەکانییان دەکرد

 


