بۆ باڵوکردنەوە
عێراق :سیستەمێکى دادوەرى تێکشکاو

دە ساڵ پاش جەنگی داگیرکردنی عێراق ،هێشتا دەنگە ناڕەزایەکان لە دژى حکومەت ڕووبەڕووى سزا
دەبنەوەو مافەکانى دادگایکردنی عادیالنە پشتگوێ دەخرێت
بەغداد31 ،ى کانوونى دووەم  :3131لە چوارچێوەى ڕاپۆرتە سااڵنەیدا ،هیومان ڕایتس وۆچ ئەمڕۆ
ووتى ،سەرکردایەتى عێراق ڕێوشوێن و سزاى تووندى لە دژى سیاسەتمەدارانى سەر بە ئۆپۆسیزیۆن و
دەستگیرکراوان و خۆپیشاندەران و ڕۆژنامەنووسان بەکارهێناوە ،لەگەڵ بەرتەسک کردنەوەى مەوداکانى
ئازادى بە شێوەیەکى کاریگەر بۆ ڕێکخراوە سەربەخۆکانى کۆمەڵگەى مەدەنى و ئازادى سیاسى لە عێراق .

لەپاش ساڵى  3112وە بۆ یەکەم جار  ،ژمارەى کوژراوانى هاوواڵتى مەدەنى بەهۆى کردەوە
تووندوتیژیەکانەوە لە ساڵى 3133دا زیادى کرد .لە ناوەندى ئەو قەیرانە سیاسیەى لە کانوونی یەکەمى
 3133وە لە عێراقدا هاتووەتە ئاراوە ،بە هەزارەها پۆلیس و هاوواڵتى مەدەنى لە کردەوە تووندوتیژیەکان
و هێرشە پالن بۆ داڕێژراوەکاندا کوژران .شان بەشانى زیادبوونى تووندوتیژیەکان ،هێزە ئەمنیەکانى
عێراقیش بەردەوام بوون لە هەڵمەتى ڕەشبگیرى و ئەشکەنجەدانى دەستگیر کراوان ئەمەش بە پشت بەستن
بە بەڵگەیەکى کەم یان نەبوونى بەڵگە کە ئەم کەسانە کارى نایاسایى یان تاوانیان ئەنجامدابێت ،بۆ ئەوەى
ناچاریان بکەن بە دانپێنان لە ژێر فشاردا .
سارا لى وویتسن ،بەڕێوەبەرى هیومان ڕایتس وۆچ لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاست ووتى"،لەکاتێکدا گرووپە
چەکداریەکان هاوواڵتیانى مەدەنى عێراقییان کردبووە ئامانجى هێرشە یەک لە دواى یەکەکانیان
لەسەرتاسەرى ساڵى ڕابردوودا ،هێزە ئەمنیەکانى عێراقیش هاوواڵتیانى مەدەنیان دەکردە ئامانجى هەڵمەتە
رەشبگیریەکانیان و خراپ مامەڵەکردنیان لە کاتى لێکۆڵینەوەدا ".وویتسن هەروەها ووتى" ،پاش دەیان ساڵ
لە سیستمى دیکتاتۆرى و داگیرکارى و کارى تیرۆرستى ،ئەمڕۆ هاوواڵتیانى عێراقى ڕووبەڕوى
حکومەتێک بوونەتەوە کە ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو دەسەاڵتى تاک ڕوەى هەنگاو دەنێت و هەوڵێکى ئەوتۆ نادات
بۆ پاراستنى سەالمەتى هاوواڵتیانى".

هیومان ڕایتس وۆچ ووتى ،لە ڕاپۆرتە  666الپەڕەیەکەیدا هەڵسەنگاندنى کردووە بۆ پێشکەوتنەکانى
بوارى مافى مرۆڤ لە ماوەى ساڵى ڕابردوودا لە زیاتر لە  21وواڵتى جیهاندا ،لەگەڵ شیکردنەوەیەک بۆ
بارودۆخى پاش بەهارى عەرەبى .خواستى حکومەتە نوێیەکان بۆ ڕێزگرتن لە مافەکانى مرۆڤ ئەوە دەخاتە
ڕوو کە ئایا ڕاپەڕینەکانى وواڵتانى عەرەبى دەبێتە مایەى لە دایک بوونى دیموکراسیەکى ڕاستەقینە یان
دروست بوونى دەسەاڵتى تاک ڕەوى لە بەرگێکى نوێدا .

هیومان ڕایتس وۆچ ووتى ،خراپ بەکارهێنانى سیستمى دادوەرى سزایى (العدالە الجنائیە) مایەى
نیگەرانی گەورەیە .پێویستە لەسەر دەسەاڵتدارانى عێراق چاکسازى لەم سیستمەدا بکەنە ئامانجى سەرەکیان
لە ساڵى 3131دا تا سیستەمى دادوەرى سزایى لە عێراقدا وەک خۆى جێ بەجێ بکرێت .یاساکەپێویستى
دەکات لەسەر پۆلیس بە بەدەستهێنانى فەرمانى گرتن لەالیەن دادوەرەوە بۆ دەستگیر کردنى گومان لێکراو
پاشان لە ماوەى  32کاتژمێرى دەستگیرکردندا گومان لێکراو بهێنرێتە بەردەم لێکۆڵەرى دادوەرى .هەر
بەپێى یاساکە پێویستە لەسەر دەسەاڵتداران گرەنتى ئەوە بدەن کە دەستگیر کراو مافى هەبوونى پارێزەرى
هەبێت و کاتى تەواویان هەیە بۆ خۆئامادەکردن بۆ بەرگریکردن و ڕووبەڕو بوونەوەى هەر بەڵگەیەک لە
دژیان .هیومان ڕایتس وۆچ ووتى ،بەاڵم دەسەاڵتدارانى هێزە ئەمنیەکان زۆر بە دەگمەن پاپەندى یاساکە
دەبن .پێویستە لەسەر حکومەت لێکۆڵینەوە لەسەر ئەو تۆمەتانە بکات کە ئاماژە بە خراپ مامەڵەکردنى
دەستگیر کراوان دەکەن بە تایبەت لەگەڵ دەستگیرکراوانى ژن .هەروەها پێویستە لەسەر حکومەت
لێکۆڵینەوە بکات لەسەر خراپ مامەڵەکردنى هێزە ئەمنیەکان و ووتەى دەستگیرکراوەکان کە دەڵێن
ئەفسەران و دادوەران یاساى دژە تیرۆرى وواڵت بەکاردەهێنن بۆ هەراسان کردنى هاوواڵتیانى بێتاوان .

هیومان ڕایتس وۆچ ووتى ،نا ڕوونى و هەڕەمەکیەکى زۆر سیستمى دادوەری سزایدا بەدى دەکرێت.
ئەفسەرانى هێزە ئەمنیەکان و دادوەران وەک یەک دانپێنانەکان بەکاردەهێنن وەک بنەمایەک بۆ سەپاندنى
سزاى تاوان و بە بەردەوامى دەستگیرکراوەکان سزا دەدەن بە تۆمەتى کارى تێرۆریستى لە کاتێکدا هیچ
بەڵگەیەکى دروستیان لە بەردەستدا نیە .هیومان ڕایتس وۆچ لەگەڵ ژمارەیەک پارێزەرو کەس و کارى
دەستگیرکراوەکاندا قسەى کرد کە ووتیان ئەو کەسانەى بەرگرى لێدەکەن و ئەندامانى خێزانەکانیان پاش
ناچارکردنیان بە دانپێنان لە ڕێگەى هەڕەشە و ئەشکەنجەى جەستەییەوە بە ماددەى  2ى یاساى دژە تیرۆر
سزادراون .

لە کانوونى یەکەمى 3133دا ،هیومان ڕایتس وۆچ ،ڕاپۆرتى دۆکیومێنتارى لەسەر چەند نمونەیەک لە
ئەشکەنجەدانى ژنانى دەستگیرکراو کرد .کەس و کارى ئەم ژنانە ووتیان کە هێزە ئەمنیەکان و دادوەران
پێکەوە کاردەکەن بۆ هێشتنەوەیان لە زیندان بە تۆمەتى ناڕاستى وەک "گومانى تێوەگالن لە کارى
تیرۆریستى" و پاشان بۆ ئازاد کردنیان داواى بەرتیل لە کەس و کاریان دەکەن .
"دانپێنانێک لەسەر بنەماى سیستمى دادوەرى سزایى دەبێتە هاندەر بۆ پەیڕەوکردنى ئەشکەنجەدان وەک
شێوازێکى دروست بۆ بە دەستهێنانى زانیارى لە ڕێگەى دانپێنانەوە ".وویتسن ووتى" ،پێویستە لەسەر
حکومەت گرەنتى ئەوە بدات کە هەر کەسێک بەرپرسیار بێت لە هەر ئەشکەنجەدان و خراپ
مامەڵەکردنێک لێکۆڵینەوەى تەواوى لەگەڵ دەکرێت و سزاى بەسەردا دەسەپێنرێت ".

ئەفسەرانى هێزە ئەمنیەکان هەستان بە ئەنجامدانى چەندین هەڵمەتى ڕەشبگیرى و دەستگیرکردن لەماوەى
ساڵى 3133دا .هیومان ڕایتس وۆچ لە گەڵ چەندین شایەتحاڵ قسەى کرد کە ووتیان ئەفسەرانى هێزە
ئەمنیەکان هەڵیان کوتاوەتە سەر گەڕەکەکانیان و بەبێ هەبوونى هیچ فەرمانێکى دادگا و بەشێوەیەکى
هەڕەمەکى هەستاون بە دەستگیر کردنى ژمارەیەک لە دانیشتوانى ئەو گەڕەکانە بۆ ماوەى چەندین ڕۆژ و
هەروەها دەستگیر کردنى تەواوى ئەندامانى چەندین خێزان بە تۆمەتى کارى تیرۆریستى بەبێ هەبوونى
هیچ بەڵگەیەک .
بەم دوایانە ،لە مانکى تشرینى دووەمدا ،هێزەکانى پۆلیسى حکومەتى فیدراڵى هەڵیان کوتایە سەر  33ماڵ لە
ناوچەى تاجى باکورى بەغدادو  23کەسیان دەست بەسەر کرد کە  32یان منداڵ بوون لە ماڵەکانیاندا
تەواوى ئەو شەوە .سەرچاوەیەکى نزیک لە دەستگیرکراوەکان کە نەیوویست ناوى ئاشکرا بکرێت ووتى
کە هێزەکانى پۆلیس  33ژن و کچ کە تەمەنیان لە نێوان  33بۆ  61ساڵیدا بووە بردوە بۆ بنکەى لیواى  6و
لەوێ بۆ ماوەى  2ڕۆژ دەست بەسەر بوون بەبێ سەپاندنى هیچ سزایەک .هەروەها سەرچاوەکە ووتى ،کە
ژنەکان لێیاندراوەو ڕووبەڕووى ئەشکەنجە بوونەتەوە لە ڕێگەى بەکارهێنانى تەزووى کارەبا و عەالگەى
پالستیکى .
سەرەڕایى دەربڕینى هەموو ئەو ناڕەزاییە بەرفراوانانەى لە دژى خراپ مامەڵە کردن و دەست درێژى
سێکسى بۆسەر ژنان لەکاتى دەستگیر کردنینان بەر لە دادگایى کردن ،بەاڵم حکومەت لێکۆڵینەوەى
نەکردووە و سزاى ئەو کەسانەى نەداوە کە هەستاوون بەم کارانە .وەک وەاڵمێک بۆ خۆپیشاندانە
بەرفراوانەکان لە دژى ئەو جۆرە مامەڵەیەى لەگەڵ ژنانى دەستگیرکراودا دەکرێ ،سەرۆک وەزیرانى
عێراق نورى مالیکى بڕیارى لێبووردنى بۆ  33ژنى دەستگیرکراو دەرکرد .ئەمە لەکاتێکدایە کە بەسەدانى
تر لە زیندانەکاندا ماونەتەوەو زۆربەیان ڕووبەڕوى ئەشکەنجە بوونەتەوەو بێ بەش کراون لە هەبوونى
پارێزەرى بەرگریکار .
هیومان ڕایتس وۆچ ووتى ،هەروەها بۆ دڵنیابوون لەوەى کە دەستگیر کردنەکان هاوتان لەگەڵ ستاندەردە
نێو دەوڵتیەکان و یاساکانى عێراق ،پێویستە حکومەت بە ئاشکرا نەفرەت بکات لە هەر جۆرە ئەشکەنجەدان
و خراپ مامەڵەکردنێکى زیندانیان لە پێش دادگای کردن و لەکاتى لێکۆڵینەوەدا بە ئامانجى ناچارکردنیان بە
دانپێنان .پێویستە لەسەر دەسەاڵتداران لێکۆڵینەوەى خێرا بکەن لە هەموو ئەو تۆمەتانەى ئاماژە بە
ئەشکەنجەدان و خراپ مامەڵەکردنى زیندانیان دەدەن هەروەها سزاى ئەو پاسەاون و ئەفسەرانەى
لێکۆڵەرەوە بدات کە بەرپرسیارن لە خراپ مامەڵە کردنى زیندانیان .پێویستە ڕێگەنەدەن بە دانپێنانى
ناچارى لە ڕێگەى ئەشکەنجەدان یان شێوازى نایاساى تر و ڕێگە بدەن بە زیندانیان بوارى تەواویان
هەبێت تا بتوانن ڕووبەڕوى ئەو بەڵگانە ببنەوە کە لە دژیان دەوترێ .

لەکاتێکدا خۆپیشاندانەکانى جیهانى عەرەبی بۆ داواکارى چاکسازى سەرتاسەرى هەرێمەکەى گرتۆتەوە،
حکومەتى عێراق تواناکانى چڕکردۆتەوە بۆ سنووردار کردنى مافى عێراقیەکان لە گردبوونەوەى ئازاد.
هیومان ڕایتس وۆچ تێبینى کرد کە چۆن دەسەاڵتدارانى عێراق سەرکەوتووانە خۆپیشاندانەکانى ناوچەى

تەحریریان پەک خست لە ساڵى 3133دا لە ڕێگەى ناردنى پۆل پۆل لەو کەسانەى پشتگیریان لە
حکومەتەکەى مالیکى دەکرد و هێزە ئەمنیەکان بە نهێنى بۆ ناو خۆپیشاندانەکان هەفتانە .هێزە ئەمنیەکانى
بەغداد هەموو ئەو ڕێگانەیان دادەخست کە بەرەو شوێنى خۆپیشاندانەکان دەچوون هەروەها لە
ڕۆژنامەنووس و خۆپیشاندەرانى بێ چەکیان دەداو کامێرەکانیان دەشکاندن و دەستیان بەسەر میمۆرى
کۆمپیوتەرەکانیاندا دەگرت .ژمارەیەک لە چاالکەوان و ڕۆژنامەنووسى سەربەخۆ بە هیومان ڕایتس
وۆچیان ووت کە هەستیان بە سەالمەتى نەدەکرد لەکاتى ئامادەبوون لەو خۆپیشاندانانەى کە لە دژى گەندەڵى
و داواکارى زیادکردنى مافە سیاسى و مەدەنیەکان دەکران .
لە هەمان کاتدا ،سەرۆک وەزیرانى عێراق سەرقاڵى بەهێزکردنى پێگەى دەسەاڵتى بوو لەڕێگەى دانانى
کەسانى نزیک لەخۆى بۆ پۆستە وەزاری و ئەمنیە سەرەکیەکان کە بەپێى دەستوورى عێراق ئەم پۆستانە
پێویستى بە پەسەندکردنى پەرلەمانى هەیە .لە کانوونى یەکەمى ساڵى ڕابردوودا ،مالیکى وەاڵمى
خۆپیشاندەرانى ئاشتیخوازى بە هەڕەشە دایەوەو ووتى کە ڕێگە بە خۆپیشاندان نادات .
پێویستە لەسەر دەسەاڵتداران لێکۆڵینەوە لەو هێرشانە بکەن کە کرانە سەر خۆپیشاندەران و سزاى ئەو
ئەفسەرانە بدەن کە بەرپرسیاربوون لە ئەشکەنجەدانى دەستگیر کراوانى پاش ئەو هەڵمەتە ڕەشبگیریانەى
کە تێیدا ئەفسەرانى هەڵمەتەکە بە ئامادەکارى "پێش وەخت" بۆ ڕێگرتن لە هێرشى تیرۆریستى ناوزەندیان
کرد بوو .شەش لەو دەستگیراوانە کە لە مانگى نیساندا ئازاد کرابوون ووتیان کە ئەفسەرانى لێکۆڵینەوە
پێیان ووتوون کە ئەوان دەستگیر کراون بە مەبەستى کەم کردنەوەى کارى تاوان یان هەر خۆپیشاندانێکى
گشتى کە ببێتە مایەى شەرمەزارکردنى عێراق لەکاتى کۆبوونەوەى سەرکردەکانى لووتکەى وواڵتانى
عەرەبى لە بەغداد .
النى کەم  332زیندانى لە ساڵى 3133دا لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە لە سێدارە دران ،ژمارەکەش زیادى
کردووە بە بەراوورد بە ساڵى  3133کە تێیدا  63زیندانى لە سێدارە درابوون .ئەمە جگە لەوەى حکومەت
زانیاریەکى زۆر کەم یان هیچ زانیارى دەربارەى ئەو زیندانیانەى لە سێدارە درابوون باڵونەکردەوە یان
ئەو بەڵگانەى کە پێى تاوانبار کرابوون .زۆرێک لە سێدارە دراوەکان تۆمەتبار کرابوون بەتێوەگالن لە
کارى تێرۆریستى .
19ى مارسى داهاتوودا 31 ،ساڵ تێپەڕ دەبێت بەسەر جەنگى داگیر کردنى عێراق لەالیەن ئەمریکاوە کە
کۆتاى هێنا بە ڕژێمەکەى سەدام حوسین و دەیان ساڵ لە دیکتانۆریەت .حکومەتى ئەمریکا فشارى تەواوى
نەخستۆتە سەر حکومەتەکەى مالیکى بۆ نەهێشتنى گەندەڵى و زنجیرە پێشێلکاریەکان لە دژى مافى مرۆڤ
لە وواڵتەکەیدا .هیومان ڕایتس وۆچ ووتى ،دادگایکردنێکى عادیالنە لە دژى ئەو تاوان و خراپ
مامەڵەکردنانەى لەالیەن هێزى هاوپەیمانەکانەوە لە عێراق ئەنجامدرا بوونى نەماوەو بە تەواوى پشتگوێ
خراوە.
وویتسن ووتى" ،سەرنەکەوتنى حکومەتى ئەمریکا و بەریتانیا لە لێپرسینەوە و سزاى ئەو هێزانەیان کە
بەرپرسیاربوون لە خراپ مامەڵە کردنى دەستگیرکراوان و کوشتن لە دەرەوەى فەرمانى دادگا لەکاتى

بوونیان لە عێراق وادەردەکەوێ کە ڕێخۆشکەر بووبێ بۆ حکومەتى عێراق لە بیانوو هێنانەوە بۆ خراپ
مامەڵە کردنەکانى و سەرنەکەوتن لە بەرقەرارکردنى یاسا و سەقامگیرى و نەبوونى لێپرسینەوە ".

بۆ خوێندنەوەى ڕاپۆرتى جیهانى ساڵى 3131ى هیومان ڕایتس وۆچ بەشى عێراق ،تکایە سەردانى
ماڵپەڕى :
www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/world-report-2013-iraq

بۆ زانیارى زیاتر لەسەر ڕاپۆرتەکانى هیومان ڕایتس وۆچ دەربارەی عێراق ،تکایە سەردانى ماڵپەڕى :
http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/iraq
لە نیۆرک ئێرن ئێڤەرس ،زمانى (ئینگلیزى و عەرەبى) ،ژمارەى مۆبایلى نیو یۆرک 3-239-163-1311
ژمارەى مۆبایلى بەغداد everse@hrw.org 262-991-112-2921
لە نیۆرک تەمارا ئەلریفاعى ،زمانى (ئینگلیزى ،عەرەبى ،فەرەنسى ،ئیسپانى) ،ژمارەى تەلەفۆن -9926
alrifat@hrw.org3-626-112
لە نیۆرک ،سارا لى وویتسن( ،زمانى ئینگلیزى) ،ژمارەى تەلەفۆن  3-333-336-3311ژمارەى مۆبایل
whitsos@hrw.org 3-939-163-1393

