
 باڵوکردنەوە بۆ

 ڕۆژنامەنوسێک بۆ زیندانى ساڵ دوو سزاى: عێراق کوردستانى

 هەیە ئاسایشدا دەزگاى بە گەندەڵى گوایە کە ڕاپۆرتێک چەند باڵوکردنەوەى تۆمەتى بە 

 پێویستە ڕایگەیاند، ئەمڕۆیدا ڕاپۆرتەکەى لە وۆچ ڕایتس هیومان-(1121 یەکەم، تشرینى ى 21)بەیروت،

 وەالبنێت، مانگەى ئەم ى7 حوکمی هەولێر شارى  س(ئیستئناف) پێداچوونەوە  ادگاىد کات زووترین بە

 و نووسین بەهۆى سەپاند کەریمدا کارزان سەربەخۆ ڕۆژنامەنووسى بەسەر زیندانى سزاى تێیدا کە

 .هەیە کوردستاندا هەرێمى ئاسایشى دەزگایەکى لە گەندەڵی گوایە کە ڕاپۆرتێک چەند باڵووکردنەوەى

 لێکۆڵینەوەیەکى کوردستان هەرێمى حکومەتى بەرپرسانى پێویستە ووتى، وۆچ ڕایتس هیومان هاهەروە 

 ناوبراو ڕۆژنامەنووسى ئەشکەنجەدانى و لێدان لە باس  تۆمەتانەى ئەو لەسەر بکەن سەربەخۆ و جدى

 دەزگاى نىبەرپرسا لەالیەن بۆتەوە پارێزەرەکەى ڕووبەڕووى هەڕەشانەى ئەو  لەگەڵ زینداندا، لە دەکەن

 .ئاسایشەوە

 و سەربەخۆ ڕۆژنامەنووسى بەسەر  سەپاند زیندانى ساڵ دوو سزاى هەولێر تاوانەکانى دووى دادگاى

 یاساى کردنى پێشێل تۆمەتى بە نێودەوڵەتی، هەولێرى فڕۆکەخانەى ئاسایشى دەزگاى پێشووى کارمەندى

 و ئاسایش و حکومیەکان گادامودەز بە زیان کارێک هەر یاسایە ئەم ،1002 ساڵى ى12 ژمارە

  .دەدا لەقەڵەم تاوان بە بگەیەنێ  کوردستان هەرێمى سەقامگیرى

 ئەم پۆست، کوردستان ماڵپەڕى لە ڕاپۆرتێکى چەند ناوبراو ئەوەى پاش کرا دەستگیر کەریم کارزان

 تێیدا باڵووکردەوەو ناسراوە، هەرێم حکومەتى بەرپرسانى لە تووندەکانى ڕەخنە بە هەواڵیە ماڵپەڕە

 .کرد تۆمەتبار گەندەڵ بە ئاسایشى دەزگاى بەرپرسانى

 ناردنى" ووتى، ناوەڕاست، خۆرهەاڵتى لە وۆچ ڕایتس هیومان بەڕێوەبەرى جێگرى ستۆرک، جۆو

 لە ڕۆژنامەنووسێک هەر بۆسەر هەڕەشەیە ناڕوونانە تۆمەتە ئەو بنەماى لەسەر زیندان بۆ کەریم کارزان

 بە زیاتر هەرێم حکومەتى بەرپرسانى  دیارە وا. بگرێ هەرێمە ئەو سانىبەرپر لە ڕەخنە کە کوردستان

 ".یاسا بەرقەرارکردنى بۆ هەوڵدان هەتا ناڕەزاییەکانن دەنگە کردنی کپ  تەنگ

 ئەمەش حکومى، لەبەرپرسانى ڕەخنەکانیەتى بنەماى لەسەر تەنها کەریم کارزان سزادانى دەردەکەوێ وا

 حکومەتى پێویستە" ووتى، وۆچ ڕایتس هیومان. ناوبراوە ڕادەربڕینى ئازادى ئاشکراى پێشێلکردنێکى

 ڕوونى بە یاسایانە ئەو هەتا سزادراوە، پێ کەریمى کارزان کە بکات یاسایانەدا لەو گۆڕانکارى هەریم

 مانگى22 حازر حاڵى  کەریم کارزان. هەرێمەکە دەستەاڵتدارانى و بەرپرس لە ڕەخنەگرتن بە ڕێگەبدەن

 .کراوە لەگەڵ مامەڵەى خراپ کە ووتووە خێزانەکەى ئەندامانى بە بردووە، بەسەر زینداندا لە

 لە هەروەها کردووە کوردستانەوە ڕۆژنامەنووسانى سەندیکاى بە پەیوەندى کەریم کارزان ،1002 ساڵى لە

. ڤى) بەشى لە نێودەوڵەتى هەولێرى فڕۆکەخانەى لە ئاسایش کارمەندى وەک 1022 ساڵى تا 1002 ساڵى



 ڕاپۆرتى پێنج باڵووکردنەوەى دواى پاش لە و دا1022 ساڵى دووەمى تشرینى لە. کردووە کارى( پى. ئاى

   گەندەڵ بە دەزگایەى ئەو بەرپرسانى تێیدا کە هەولێر فڕۆکەخانەى ئاسایشى دەزگاى ئیدارەى لە ڕەخنەئامێز

 .دەکرێ دەستگیر کەریم کارزان کردبوو، تۆمەتبار

 هیومان بە ئازادن، ناوخۆیى ڕۆژنامەنووسى گرووپێک کە میترۆ سەنتەرى رىڕێکخە عەبدوواڵ، نیاز

 هێزەکانى ڕاپۆرتەکان، باڵوبوونەوەى پاش کورت ماوەیەکى دووەم، تشرینى ى5 لە ووت، وۆچى ڕایتس

 کارزان هاوڕێى بە خۆى کە کەسێک پاشان، لە. فڕاندووە  ئۆتۆمۆبێلەکەیدا لە یان( کەریم کارزان) ئاسایش

 کوردستانى ناوبراو کە ڕاگەیاندوون پێى کردووەو کارزانى باوکى ماڵى سەردانى داوە ەملەقەڵ

 زانیوویانە ووتوە، یان( عەبدوواڵ نیاز) بە کەریم کارزان خێزانى. وواڵت دەرەوەى چووەتە بەجێهێشتووەو

 شوێنى و چارەنووس دەربارەى شتێکیان هیچ کارزان خێزانى. بووە ئاسایش دەزگاى بە سەر کەسەکە

 .کردوون پێوە پەیوەندى زیندانەوە لە کارزان مانگ سێ پاش هەتا نەزانیووە، کوڕەکەیان

 دەست هەولێر ئاسایشى زیندانى ئینفیرادیەکانى ژوورە لە یەکێک لە کە ووتووە خێزانەکەى بە  کارزان

 کە دیشێ ئاسایشى بۆ گوێزراوەتەوە پاشان. تووندە زۆر زیندانەدا لەم ئەمنى ڕێوشوێنى کە بووە، بەسەر

 سەردان بۆ داوە کارزان کارى و کەس بە ڕێگەیان گشتی ئاسایشی زیندانى بەرپرسانى. گشتیە زیندانێکى

 قسەکانیان و چاوپێکەوتن چاودێرى ووردى بە زۆر زیندانەکە ئاسایشى کارمەندانى هەرچەندە، کردنى،

 .کردوون

 بەسەر دەست ئینفیرادیدا زیندانى لە براکەى کە ەووتو عەبدوواڵى نیاز بە کارزان، براى کەریم، کامەران

 .بووەتەوە دەروونى ئەشکەنجەى و جەستەیى لێدانى ڕووبەڕووى بووەو

 پارێزەرى پێنەدراوە ڕێگەى کارزان ووت، وۆچى ڕایتس هیومان بە کارزان، پارێزەرى سۆفى، کەریم

 ڕێگە ئینجا بەسەرکردن، دەست لە مانگ نۆ پاش. لەگەڵى لێکۆڵینەوەکان و کردن دەستگیر لەکاتى هەبێت

 .کارزان بینینى  بۆ دراوە سۆفى کەریم بە

 حکومەتى دەرەوەى کارووبارى بەشى بە چاویکەوت وۆچ ڕایتس هیومان ساڵدا، ئەم ئابى مانگى لە

 کارزان کردنى بەسەر دەست بەردەوامى بە سەبارەت وۆچ ڕایتس هیومان نیگەرانى تا کوردستان هەرێمى

 دەرەوەى کارووبارى بەشى ئەیلول، ى6 لەبەروارى نامەیەکدا لە. ڕاگەیەنێ بەشە ئەو بەرپرسانى بە

 کراوە نوێنەرایەتى کەریم کارزان" ڕاگەیاند، وۆچى ڕایتس هیومان بە کوردستان هەرێمى حکومەتى

 هەستیار، زانیارى باڵووکردنەوەى لەسەر کراوە لەگەڵ لێکۆڵینەوەى یاساییەوە، ڕاوێژکارى لەالیەن

 لەسەر پۆست کوردستان ماڵپەرى لە ڕاپۆرتێک زنجیرە باڵووکردنەوەى بەهۆى کراوە دەستگیر روەهاهە

 ".هەولێر فڕۆکەخانەى ئاسایشى دەرزگاى

 مانگ حەوت پاش واتە ،1021  ئایاری مانگى هەتا تۆمەتبارنەکراوە کارزان کە بەوەکرد ئاماژەى نامەکە

 ژمارە یاساى کردنى پێشێل بە کراوە تۆمەتبار کارزان هاتووە نامەکەدا لە هەروەها. بەسەرکردن دەست لە

 لە زیاندان مەبەستى بە تێوەگلێ بێ، هەرشێوەیەک بە ئەنقەست دەستى بە هەرکەسێک یاساکە، بەپێى ،12



 کەوتنەوەى هۆى ببێتە و عیراق کوردستانى هەرێمى دامودەزگاکانى سەروەرى و سەقامگیرى و ئاسایش

 .سزادەدرێ کاتى بەندکردنى بە یان هەتاهەتا دنىبەندکر بە زیانە، ئەو

 ئەو تێیدا باڵووکردەوەو بەیانامەیەکى ئاسایش دەزگاى خۆى، ماڵپەرى لەسەر ساڵ، ئەم ئابى ى2 لە

 تۆڕى لەسەر کە بووبێ ڕاپۆرتانەوە زنجیرە ئەو بەهۆى کارزان کردنى دەستگیر کە ڕەتکردەوە تۆمەتانەى

 .کردبوو دەزگایە ئەو گەندەڵیەکانى باسى تێیدا کردبوونەوەو باڵووى ئینتەرنێت

 باڵووى دەزگایە ئەو ماڵپەڕى لەسەر ناوخۆییە، هەواڵى دەزگایەکى الرافیدەین،  ساڵ، ئەم ئەیلولى ى21 لە

 دڵنیاکردۆتەوە ڕوژنامەنووسانى کوردستان هەرێمى حکومەتى سەرۆکى بارزانى، نێچیرەڤان کە کردەوە

 لە."   کەریم کارزان کەیسى بۆ دادپەروەرانە کردنێکى دادگایى لە داتدە گرەنتى حکومەت" کە لەوەى

 کوردستان هەرێمى حکومەتى دەرەوەى کاروبارى بەشى بەرپرسانى وۆچ، ڕایتس هیومان بۆ نامەکەیاندا

  ".خەڵک بۆ دەبێت کراوە" کردنەکە دادگایى پرۆسەى کە دابوو ئەوەیان بەڵێنى

 دادگاکەیان دەووروبەرى ئاسایش هێزەکانى دادگایکردنەکەدا، ڕۆژى لە بەڵێنانە، ئەم هەموو سەرەڕایى

 ناو بۆ ژوورەوە چوونە بە  نەدا  مرۆڤ مافى گرووپەکانى و کارزان کارى و کەس بە ڕێگەیان و گرت

 سۆفى کەریم کارزان، پارێزەرەکەى ئاسایش بەرپرسێکى دادگایکردنەکەدا، پرۆسەى لە هەر. دادگاکە

 زەردەشت چارەنووسى وەک چارەنووست ئەگینا بێ، کەوتت و هەڵس لە ئاگات" ەڵێ،د پێى الوەو دەباتە

 ".لێدێت عوسمانى

 ڕەخنە ڕاپۆرتێکى ئەوەى پاش کوژرا دا 1020 ساڵى لە کە بوو نووسە ڕۆژنامە ئەو عوسمان زەردەشت

  .باڵووکربوەوە پۆست کوردستان ماڵپەرى لە  هەرێم دەستەاڵتدارانى لەسەر ئامێزى

 بەڵگەیەکى هیچ ئاسایش دەزگاى دادگایکردنەکەدا، کاتى لە"  ووت، وۆچى ڕایتس هیومان بە سۆفى کەریم

 بە پشتى دادگا کە بەوەکردبوو ئاماژەى ئاسایش دەزگاى بەیاننامەیەکدا، لە."  نەداوە نیشان کارزان دژى لە

 ".بوو بەست نهێنى بەڵگەی کۆمەڵێک

 ئازادى و ڕادەربڕین ئازادى  ئامرازەکانى مووهە دەستەبەرى عیراق دەستوورى ى 22 ماددەى

 پێشێل مایەى نەبنە ئەگەر دەکات، باڵووکراوەکانەوە هەموو و میدیا و ریکالم و چاپەمەنى بە ڕۆژنامەوانى

 .کۆمەڵگە شێواندنى  و بەهاکان کردنى

  رۆڤم مافەکانى  سەرەکی بنەمایەکى وەک ڕادەربڕین ئازادى مرۆڤ، مافى نێودەوڵەتیەکانى یاسا

 22 ماددەى. تاک بەهاکانى لە ڕێزگرتن و دیموکرات کۆمەڵگەیەکى بوونى بەردەوام لە گرنگە کە دەناسێت

 مافى گرەنتى پەیماننامەیە، لەو ئەندامە عێراق کە سیاسیەکان، و مەدەنى مافە بۆ نێودەوڵەتى پەیماننامەى لە

 بەبێ بیرۆکەیەک هەر و نیارىزا گەیاندنى و وەرگرتن و گەڕان ئازادى"  لە  دەدا تاکێک هەر

 شێوازێکى بە یان چاپەمەنیەوە، و نووسین ڕێگەى لە یان بێت، دەمى بە  ئیتر سنوورەکان، ڕەچاوکردنى

 ".خۆى کەسە ئەو هەڵبژاردەى بە میدیاوە تر ئامرازەکانى ڕێگەى لە یان هونەرى



 سیاسەتمەدارو کەوتى و سهەڵ کە بەوەدەکەن ئاماژە ڕوونى بە  مرۆڤ مافى نێودەوڵەتیەکانى یاسا 

 بە بەدواداچوون شیکردنەوەو ژێر دەکەوێتە چڕتر و بەرفراوانتر شێوەیەکى بە ناسراوەکان کەسایەتیە

 پرەنسیپەکانى. بکەن بارودۆخە ئەو تەحەمولى لەسەریان پێویستە ئاسایى، خەڵکانى بە بەراوورد

 بارودۆخێکى لە یاسا ڕەچاونەکردنى و سنووردارکردن بڕگەکانى لە یەکگرتووەکان نەتەوە سێراکۆزاى

 ئازادى کردنەوەى بەرتەسک دەڵێ، سیاسیەکان و مەدەنى مافە نێودەوڵەتى نامەى پەیمان لە دیاریکراودا

 بۆچوونەکانى و ڕەخنە لە بەرپرسەکانى و دەوڵەت کردنى پارێزگارى بۆ بەکاربهێنرێ نابێت ڕادەربڕین

 ".گشتى ڕاى

 نامەى پەیمان ڕادەربڕینى ئازادى بۆ تەفسیرى کۆتا لە کگرتووەکانیە نەتەوە مرۆڤى مافى کۆمیتەى

 ناسراو کەسایەتیەکى هەر ڕێگەپێدراوە، یاساییەوە ڕووى لە دەڵێ، سیاسیەکان، و مەدەنى مافە نێودەوڵەتى

 .بکرێت قەدەغە نابێت گشتیەکان دامەزراوە لە گرتن ڕەخنە دەڵێ هەروەها ببێتەوە، ڕەخنە ڕووبەڕووى

 دەردەکەوێت کردنەکە، دادگای پرۆسەى بە سەبارەت دەیزانین ئەوەندەى ۆشنایىڕ لەژێر"

 بەڵێنى عادیالنە کردنێکى دادگایی گرەنتى بە سەبارەت هەرێم حکومەتى سەرۆکى دڵنیاکردنەوەکانى

 ئاسایش بەرپرسانى هەڕەشەکانى و کەریم کارزان دژى لە سزاکان" ووتى، ستۆرک." بوون ناڕاست

 ئاست لە دادگانە شکستى نیشاندانى هەروەها تۆقاندن و ترس لە نمونەیەکە ڕەنگدانەوەى لەپارێزەرەکەى

 ".دەبنەوە هەڕەشە ڕووبەڕوى کەسانەى ئەو کردنى پارێزگارى

 :بکە پەیوەندى زیاتر، زانیارى بۆ
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