
  
 بۆ باڵوکردنەوە

  
 عێراق: پێشلکاری هێزە ئەمنیەکان بارودۆخەکەى خراپتر کرد

 ى کردەوە تووندوتیژیەکان دوو هێندە زیادیکرد3102ژمارەى کوژراوانى ساڵى 
  

یدا ڕایگەیاند کە هێرشەکانی 3102هیومان ڕایتس وۆچ ئەمڕۆ لە ڕاپۆرتی ساڵى  —( 3102ى کانوونى دووەمى 30-)بەغداد

کەس. حکومەت   0111دا بوونە هۆی کوژرانی زیاتر لە 3102رێکخراوی ئەلقاعیدەو گرووپە چەکدارەکانى تر لە عێراقدا لە ساڵی 

 نەیتوانی هەواڵتیان بپارێزێت و سەرباری ئەوە هێزە ئەمنییەکان هەڵمەتی دژەتیرۆری سەرکوتکەرانەیان ئەنجامدا.

  
بە ئەنقەست لەالیەن میلیشیا چەکدارەکانەوە بوە مایەى ئاوارە بوونى هەزاران خێزان، بەاڵم ئەنجامدانى کردەوەى تیرۆریستى و کوشتنى 

هیچ کەسێکیش بە تۆمەتى ئەنجامدانى ئەو تاوانانە دادگایى نەکرا. دەسەاڵتدارانى حکومى لە ڕێگەى دەستگیر کردن و سزادان و 

 رانەى کە دەنگى ناڕەزاییان لە دژى حکومەت بەرزکردەوە. تووندوتیژیەوە کەوتنە تۆقاندنى ئەو ڕۆژنامەنووس و خۆپیشاندە
  

جۆو ستۆرک، جێگرى بەڕێوەبەرى هیومان ڕایتس وۆچ لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاست و باکورى ئەفریقا، ووتى، "ئەمڕۆ هاوواڵتیانى 

دەدرێ ئەویتریان لە ڕێگەى عێراقى لەنێو گێژداوى دوو جۆر تووندوتیژیدا گیریان خواردووە یەکێکیان لەالیەن حکومەتەوە ئەنجام

هێرشى تیرۆرستیەوە." ستۆرک ووتیشى، "خەڵکى عێراق ڕووبەڕووى حکومەتێک بوونەتەوە کە پێشێلکارى و تووندوتیژى 

  بەکاردەهێنێ لە پێناو دەستگرتن بە جڵەوی دەسەاڵتەوە، ئەمە لەکاتێکدا ئەو حکومەتە کۆنترۆڵى ئاسایشى لە دەستداوە."       
                                                                 

الپەڕە، هیومان ڕایتس وۆچ پێداچوونەوەى بە بارودۆخى مافەکانى مرۆڤى  666یدا کە پێکهاتووە لە 3102لە ڕاپۆرتە جیهانیەکەى ساڵى 

ە بەرفراوانەى سوریا مەترسیەکى دا،  بێدەنگى جیهان لە ئاست ئەو کوشتار3102وواڵتى جیهان کردووە. لە سالچی  01زیاتر لە 

گەورەى هێنایە کایەوە، بەاڵم چەند هەنگاوێکى کەم لەالیەن سەرکردەکانى جیهانەوە نراوە بۆ وەستانى ئەو کوشتارە. دووبارە 

بەهیچزکردنەوەى باوەڕى "هەست بە بەرپرسیارێتى کردن بۆ پارێزگارى کردنى خەڵکانى تر" بووە هۆى وەستانى چەند هەوڵێکى 

مەڵکوژى لە ئەفریقیا. زۆرینە لە دەسەاڵتدا لە میسرو وواڵتانى تر کەوتنە سەرکوتکردنى نەیارانیان و بەرتەسک کردنەوەى مافى کۆ

کەمینەکان. هەروەها دەرخستنى نهێنیەکانى بەرنامە چاودێریەکەى ئاسایشى نەتەوەیى ئەمریکا لەالیەن ئێدوەرد سنۆدنەوە سەرەنجى 

 جیهانى ڕاکێشا.   

  
مەت مافى عێراقیەکانى لەئازادى گردبوونەوە سنووردار کرد لەڕێگەى سەپاندنى وەرگرتنى مۆڵەت لە وەزارەتى ناوخۆ بەر لە حکو

ئەنجامدانى خۆپیشاندان، لەگەڵ ئەوەشدا وەزارەتى ناوخۆ بەردەوام پێدانى مۆڵەتى خۆپیشاندانى ڕەتکردۆتەوە. لە مانگى ئاب و تشرینى 

هێزە ئەمنیەکانى عێراق هێرشیان کردە سەر چەند خۆپیشاندانێکی خێمنانەی شارى بەغداد و ناسریە کەتێیدا دووەمى ساڵى ڕابردوودا، 

                                                                                                                                                                             خۆپیشاندەران دەنگى ناڕەزاییان هەڵدەبڕی لە دژى گەندەڵى و دەستگیرکردنى چاالکەوانان و ڕۆژنامەنووسانى ئەو خۆپیشاندانانە.         

  
و  هێزەکانى سوات و دژە تیرۆرو پۆلیسى فیدراڵى و سوپاى عێراق تووندوتیژى و تەکنیکى نایاساییان بەکارهێنا لەکاتى دەستگیرکردن

لێکۆڵینەوە لەگەڵ دەستگیرکراواندا. لە تشرینى دووەم و کانوونى یەکەمى ساڵى ڕابردووداو لەکاتى مانگى پیرۆزى موحەڕەمدا، هێزە 

ئەمنیەکان بەبێ فەرمانى دادگا کەوتنە دەستگیر کردنى سەدان کەس و بۆ ماوەیەکى زۆرچەندین کەسیان  لە زیندانەکاندا هێشتەوە بەبێ 

 بدەن پەیوەندی بە هیچ کەسێکەوە بکەن.  ئەوەی رێگەیان

  
دەسەاڵتدارانى حکومەتى عێراق هیچ لێپرسینەوەیەکیان لەگەڵ هێزە ئەمنیەکان نەکرد لە بەرامبەر بەکارهێنانى تووندوتیژى لە ڕادەبەدەر 

اى عێراق و تیمەکانى سوات ى نیسانى شارۆچکەى حەویجە کە تێیدا هێزەکانى سوپ32لە دژى  خۆپیشاندەران، بە تایبەت  لە ڕووداوی 

 خۆپیشاندەریان کوشت. 10النى کەم 
  

 011ئەمە جگە لەوەى کە دەسەاڵتدارانى عێراقى نەیانتوانی تۆمەتبارنی کوشتنی مانگی تشرینی دووەم و کانوونی یەکەمی الیەنی کەم 

نەى دۆزرابوونەوە شوێنرابوون. ئەو ناوچانەى شیعە و سوننە بدۆزنەوە رووبەڕووی دادگایان بکەنەوە. زۆرێک لە جەستەى ئەو قوربانیا

زۆرینەى دانیشتوانەکەى شیعەن ووتیان، یەکێک لەو میلیشیایانەى کە گومان دەکرێت پەیوەندى لەگەڵ دەوڵەتى یاساى نورى مالیکى 

ئەو ناوچانە.  هەروەها سەرۆک وەزیران هەبێت بەرپرسیارە لە هەڵمەتی تیرۆرکردنى خەڵکی لە لەپێناو  وەدەرنانى هاوواڵتیانى سونى 

 دەسەاڵتداران هیچ هەنگاوێکیان نەنا بۆ لێکۆڵینەوە لە تیرۆرکردنى چوار ڕۆژنامەنووسى شارى مۆسڵ لە ماوەى دوو مانگدا.

  
جۆو ستۆرک ووتى، "لەبرى ئەنجامدانى لێکۆڵینەوەى سەربەخۆو دادگایکردن لەسەر بنەماى بەڵگەو چاکسازى کردن لەو گەندەڵیەى لە 

ى دادوەریدا هەیە، وا دەردەکەوێ دەسەاڵتدارانى عێراق پێیان باشترە هەستن بە بەرفراوان کردنى بەکارهێنانى شێوازە سیستم

                        پێشێلکاریەکانیان. ئەمڕۆ عێراقییەکان لە هەموو الیەکەوە ڕووبەرِووى هەڕەشە بوونەتەوە، تەنانەت لەالیەن حکومەتەکەى خۆشیانەوە."    

                                                                                                                                                             



  
  
  

 کە بکە:ى هیومان ڕایتس وۆچ تکایە سەردانى ئەم لین3102بۆ خوێندنەوەى بەشی عێراق لە ڕاپۆرتى جیهانى ساڵى 

chapters/122232-report/2014/country-http://www.hrw.org/world 
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