
 ھێزان گولە ل پرۆتەستۆگەران رەشاندنعیراق/ ھەرێما كوردستانا عیراقێ: 

 بریندار بوون 7مر، بكێمانی  1

 

حكومەتا ھەرێما كوردستانێ گولەیێن ھێزێن چەكدار ئێن  –( 2017ێ ئادارێ، 30)بەیرووت، 

دارا ئاێ 14و بۆمبەیێن گازێ بەردان پرۆتەستۆگەران ل شنگالێ د رۆژا  الستیك و یێن راستین

ومان رایتس وۆچ ھات كوشتن و بكێمانی حەفت بریندار بوون، ھی ەككەس، ژبەرڤێ اندە2017

كوژەر ل ا ھێزا بكارھێنانحكومەتا ھەرێما كوردستانێ لێپرسینێ دەربارێ . دڤێ ئەڤرۆ وەسا گۆت

 .دژی پرۆتەستۆگەران بكە

دن بێچەك و ئاشتیانە  مان رایتس وۆچ گۆت كو ئەو و پرۆتەستۆگەرێنسێ پرۆتەستۆگەران بۆ ھیو

و نە ن، ئەو ھێز ژی شەرڤانێن ژ سووریااڤا گولە بەردائبوون دەما ھێزێن پێشمەرگەیێن رۆژ

نن پێك دھێ دەحكومەتا ھەرێما كوردستانێیا  وەزارەتا كاروبارێن ناڤخوە د بن فەرمانداریا یەكینەیەكە

اڤێتن ھێزێن پێشمەرگەیێن ھھن پرۆتەستۆگەران كەڤر  وان گۆت كوھاتیە بجھكرن. كو ل شنگالێ 

بۆ  رۆژئاڤاپێشمەرگەیێن  ن چەكدار گولە بەردابوون. فەرماندارەكیاڤا لێ تەنێ پشتی كو ھێزێئرۆژ

وۆچ گۆت كو ھەژمارەكە بچووك یا پرۆتەستۆگەران بچەك بوون و گولەیێن  رایتس ھیومان

 دن ناكە. گۆتنێن دیدەڤانێنوون، لێ گۆتنا وی ل بریندار وكوشتی چێب دەێراستین بەردان و د ئەنجام

اكو تەقە ل "مە تو دەلیل نەدیتن كو ل با ھێزێن لەشكەری ل شنگالێ سەدەمكە قانوونی ھەبوو د

" نەكرن یان ژی ژیانا كەسێن دنتو ھەرەشە ل سەر ژیانا خوە پرۆتەسەتۆگەران كربانا، ئەوێن كو 

تس وۆچ وەھا گۆت. "دڤێ حوكمەت رای ھیومانجیگرا رێڤەبەرا رۆژھالتا ناڤەراست یا  ،لەما فەقیھ

 ڤە."ژنشكاب ئاواكی لەزگین تەحقیقەكێ ڤەكە سەبارەت ب ئەڤێ بكارھێنانا ھێزا كوژەر یا 

روودانێ یان ژی كو  ڤە ببینەرایتس وۆچ نكاریبوو تو داخویانیێن گشتی ژ الیێ دەستھالتان ھیومان

 كە.شیرۆڤە ببكارھێنانا توندیێ 

ێ 10، ل دۆری ێ ئادارێدە14رایتس وۆچ گۆت كو د  مانھیوھەر سێ پرۆتەستۆگەران بۆ 

، ل خانەسۆرێ كۆم بوون، ئەو ژی ن پرۆتەستۆگەر، ژن و زارۆك دناڤدەداێ، ب سەەھسب

باژارۆكەكە د بن كۆنترۆال پارتیا كاركەرێن كوردستانێ )پەكەكە(دایە. ئەوان ل دژی ھاتنا 

حكومەتا رییە گریدایی پارتیا سەرەكە ل پرۆتەستۆ دكر، ئەو ھێزەكە لەشكە رۆژئاڤاپێشمەرگەیێن 

ژ دەما كو ئەو دەڤەر ژ ناڤ دەستێ  یە ، پارتیا دەمۆكرات یا كوردستانێ پەدەكە،ھەرێما كوردستانێ

 .اندە2015اتبوو ڤەگەراندن د داویا دەولەتا ئیسالمی )وەكە داعشێ ژی تێ ناسین( ھ

تن بەر ب ۆرێ ب رێ كەنەسپرۆتەستۆگەران گۆت ئەو ب تورمپێالن گرووپ گرووپ ژ خا

ھاتبوو  رۆژئاڤامەزن یا پێشمەرگەیێن  ا، ل ور ژی ھەژمارەك باژارۆكێ سنوونێ یێ ل تەنیشتێ

، پرۆتەستۆگەران گۆت ئەو نێزیكی چەپەرەكی بوون كو 11:45دەمژمێر  بجھكرن. ل دۆرا

ن ل دژی ھاتنا لێ ھاتبوون بجھكرن، ژن ل پێشیێ بوون و سلۆگا رۆژئاڤاپێشمەرگەیێن 

 10مەتران ژ چەپەر نێزیك بوون، كێمزێدە  10ۆگەر ن. كو پرۆتەستبووكرپێشمەرگەیان بلند 

بەیێن گازێ كرن، ئەو ژی یێن كو ل ور بوون دەست ب ھاڤێتنا بۆم ان200پێشمەرگەیان ژ وان 



ڤەكشیان و كەسێن دن ژی نە و م كر. پرۆتەستۆگەران گۆت كو ئەوبەردەوا انخولكە 15 ھەتا دۆرا

ن گولەیێ خولەكان، بێیی تو ھۆشداری، پێشمەرگەیان 10وندی بەرسڤ دا، لێ پشتی تنە ژی ب 

 بەالڤ بكن.راستین بەردان داكو گرسەیێ 

حاجی حەسەن گۆت كو ئەوی دیت چاوا چار پرۆتەستۆگەر كەتن عەردێ پرۆتەستۆگەركی بناڤێ 

ی كونا گولەیەكێ وسالی بوو، وگۆت كو  21نایف یا  نازێ دناڤدەوان كەتن، پشتی كو گولە ل 

دیت و كو ئەو ل وێ دەرێ مر. پرۆتەستۆگەركی دن گۆت كو ئەو ب چەند مەتران  وێلسەرێ 

یا ھنەكێن دن نازێ كشاند و برە وی ب ھاریكارزێ بوو دەما گولە لێ كەت، و كو دووری نا

سالی و گولە ل لنگێ 25دیت، خۆرتەكی  وی پرۆتەستۆگەرەكی دنترمپێلەكێ. ھەروەھا گۆت كو 

وان وەسفێن برینێن . پرۆتەستۆگەران ناڤێ چار كەسێن دن یێن كو بریندار بوون تەڤی ی كەتبووو

 رایتس وۆچ. ھیومان ەدان

اریێ ھاتن و رمپێلێن ئەولەكرۆتەستۆگەران وەھا گۆت، ھەژمارەكا ژ تھەما پشتی مرنا نازێ، پ

بوون. ھنگی، دوان ژ  رۆژئاڤاپۆلیسێن چاالكیێن مەدەنی تەڤلی پێشمەرگەیێن  10 دۆرا

پۆلیسێن چاالكیێن  پرۆتەستۆگەران كەڤران دھاڤێژن 10 پرۆتەستۆگەران گۆت، وان دیت كو دۆرا

یێ كو  رۆژئاڤاپێشمەرگەیێن  فەرماندارێ. ووڤرە گرسە زووبزوو بەربەالڤ بوومەدەنی، لێ د

شتگریا شتنا پرۆتەستۆگەرانرا پرایتس وۆچ ئاخڤی گۆت كو ھێزێن وی ب گھ ھیومانلگەڵ 

پۆلیسێن چاالكیێن مەدەنی خواست و كو پرۆتەستۆگەران دووڤرە دەست ب ھاڤێتنا كەڤران ل سەر 

ستیكێ دا، لێبەلێ تو بەرسڤا خوە ب بەردانا گولەیێن ال پۆلیسێن چاالكیێن مەدەنی كرن، پۆلیسان ژی

 نەكەتن. ربانی ژ بەر ڤێ یەكێقو

د ناڤبەرا پەكەكە و داوین ل شنگالێ پەڤچوونێن ھەری داوییە پشتی ئەڤ سەركۆتكرن یا 

، ھێزێن ڤەان2017ێ ئادارا 3كو ژ دەستپێكا  . مەدیایا كوردی راگھاندەدرۆژئاڤاپێشمەرگەیێن 

ئەندامێن  40یە ژ  كو گریدایی پەكەكە ئەولەكاریێ یێن پارتیا یەكیتیا دەمۆكرات پەیەدە یا

دایی سەرۆكێ ئەو ژی پارتیەكە گرێ ر بنچاڤ كرن،ئەنجوومەنا نشتمانی یا كوردی ل سووریێ بێھت

حكومەتا ھێزێن ئەولەكاریێ یێن ێ ئادارێدا، 4مەسعوود بارزانیە. د  حكومەتا ھەرێما كوردستانێ

لێرێ د پرۆتەستۆگەرێن نەچەكدار ل ھەو 32 و پۆلیسێن خوەجھی ھەرێما كوردستانێ

 3ڤ كرن. ل گۆری سەبارەت ب پەڤچوونێن داوین ل شنگالێ بنچا خوەپێشاندانەكە ئاشتیانەدە

، و سێ یێن دن د ناڤا ھاتن بەردان كەس د ھەمان رۆژێدە 23بوون گرتن، پرۆتەستۆگەرێن كو ھات

 وەالتیێن بیانینە ھێشتا گرتینە.بەلێ، شەش كەسێن كو ھەموو  ، لێچار رۆژاندە

كگرتی سەبارەت ب بكارھێنانا ھێزێ و چەكێن رێبازێن بنگەھین ئێن نەتەویێن یەل گۆری 

بێ  ئاوایێنوان تێ، ھەتا كو ژ “ڤە، دڤێ دەستھالت  اڤێژ ژ الیێ بەرپرسێن جیبجیكرنا یاسایێگولەھ

ڕێباز ” توندەكاری جیبجی بكن بەریا كو خوە بسپێرن بكارھێنانا ھێزێ یان ژی چەكێن گولەھاڤێژ.

ددن خویاكرن كو ھەگەر مرنەك ئان ژی برینداربوونەكە جدی چێ ببن، دڤێ دەزگەھێن 

نێرن دەستھالتێن واكی لەزگین راپۆرەكە بھوورگلی ببدن وب ئا ر پێداچوونەكێپەیوەندیدا

 رێڤەبەرایەتی یان ژی دادگەری یێن تایبەت.

بكە كو بكارھێنانا كەیفی یا ھێزێ و چەكێن گولەھاڤێژ ژ الیێ بەرپرسێن  ومەت تەكەزكدڤێ ح

اری تێكەڤە ستوویێ ڤە وەكە تاوانكاریەكێ وەرە جەزاكرن. دڤێ بەرپرسیجیبجیكرنا یاسایێ 



خوە سپارتن بكارھێنانا  ئەفسەرێن بلند ھەگەر وان زانیبوو كو كەسێن د بن فەرمانداریا واندە

نەكرنە دەران تێن لێ ھەمی تەدبیرێن كو ژ دەستێن وبە لێ،دەریاسایی یا ھێزێ و چەكێن گولەھاڤێژ 

 .اھداریێ بدنلێ بگرن، یان ژی دەربارێ وێ ئاگ ن، رێڤێ بكارھێنانێ راوەستینداكو 

ێن تەڤلی تەكەز بكە كو ھەموو ھێزێن چەكدار ئ حكومەتا ھەرێما كوردستانێدڤێ دەستھالتێن “

ھێزا گران بكار ناھێنن، ب تایبەتی ھێزا كوژەر، و كەسێن كو وەھا  ەرێن جیبجیكرنا یاسایێپەیو

 لەما فەقیھ وەھا گۆت.” جەزا بكن، تەڤی فەرمانداران دكن

 

 

 

 


