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دگھینن بسەرخوەڤەھاتنا جڤاكا  ێا كوردستانێ زیانمەتا ھەرێمكووعیراق: رێتەنگكرنێن ح

 ئێزیدی

 سینۆرێن نەگونجاو یێن كەتن و دەركەتنا كەلوپەالن ژ و بۆ شنگالێ

 

رێتەنگكرنێن نەگونجاو دانینە ل سەر ھاتوچوونا  عیراقێا كوردستانێ ل ھەرێم مەتاووكح –( یرووت)بە

مان رایتس وۆچ ئیرۆ ووئایینی یا ئێزیدیێن عیراقی، ھی مینەیاشنگالێ، ناڤەندا كێ اژ قەزایكەلوپەالن بۆ و 

 وسا گۆت.

 

چاالكیێن پارتیا كاركەرێن كوردستانێ  اھەرێمكوومەتا فەرمی دبێژن كو نیگەرانیا حكاربدەستێن 

بێتر ژێ ژ شەرڤانێن ارا پل شنگالێ،  ھێزەچەكدار ئا خوەدی  ە، ئەو ژی رێخستنەكنەە(كوردستانێ )پەكەك

بەلێ،  . ڵێسەر سینۆرێن لگەل سووریا لبزاڤا خوە ب سەربەستی دكە  ەد ێ، و د پراتیكێتئێزیدی پێك 

كو نشتەجھێن قەزایێ ل سەر  غەدار و توندەكار ئێریشێنوان  پشتی كو دو سال دەرباس بوون ل سەر

كوومەتا حێن ی یشێ ژی تێ ناسین( دیتبوون، رێتەەنگكرنێن گەلەمپەركە داعدەستێ دەولەتا ئیسالمی )وە

نەپێویست دگھینن شیانا گەل بۆ بدەستخستنا  ەانیێن ئەولەھیێ ناگونجن و زیانەكل نیگەركوردستانێ  اھەرێم

 ن بنگەھین.خوارن، ئاڤ، دەبارەیێن ژیان، و مافێن دن ئێ

 

ریا دو ساالن، شێ یێن وێرانكەر ل سەر دەڤەرێ و قركرنا نشتەجھێن ئیزیدی بەداع ئێریشێن پشتی“

وسا  لەما فەقیھ” ا كوردستانێ ئێدی بوونە لێدانەكە دن ئا جدی،متا ھەرێكوومەح ئالیێرێتەنگكرنێن ژ 

بخەبتە لسەر ا كوردستانێ مھەرێتا كوومەحدڤێ “مان رایتس وۆچە. یووھجیگرەكا رێبەر ل گۆت، ئەو ژی 

ێ بارخوازن ڤەگەرن مالێن خوە، نەك ن ئێزیدیێن مەدەنی یێن كو دێنگالێ بۆ وان بسەدساناھیكرنا رییێن ش

 ”زێدە بكن.ێ بسەرخوەڤەھاتنوان بۆ 

 

ێ تەباخا 3شێ ژ داع چەكدارێنئێزیدیان بوو.  360.000 جھووارێان، شنگال 2014بەریا تەباخا 

نەتەوەیێن  راپۆرەكارەڤاندن لگۆری  6.386نێزیكی و  كوشتنئێزیدیان  5.500و  2.000 بەراناڤ ان،2014

ژ نشتەجھێن ئێزیدی ژ شنگالێ  90شێ بكێمانی ژ سەدا داعئێریشێن كگرتی یا كو ڤێ داویێ دەركەت. یە

قێ. تەنێ تانا عیرانە ل ھەرێما كوردسە د ئێزیدیێن كۆچبەركری د كامپان 180.000. بێھتری كۆچبەر كرن

 ك ژ ئێزیدیان ڤەگەریانە.وھەژمارەكا بچو

 

ھێزێن  بەلێ یە، لێە د مەتا ناڤەندیووكل د بن كۆنترۆال رێڤەبەرایەتیا حڤە شنگا ژ ئالیێ نەزەری

تا كوومەحل شنگالێ ئامادە و چاالكن. ھێزێن ا كوردستانێ متا ھەرێكوومەح یێنئەولەكاریێ و ئاساییشێ 

سەرەكە یا تەكانە یا شنگالێ بۆ ھەرێما كوردستانا عیراقێ كۆنترۆل دكن. داعش ریا ا كوردستانێ مھەرێ

 ژی ھێشتا ریێن سەرەكە یێن دن ژ شنگالێ بۆ پەرچەیێن دن ئێن عیراقێ كۆنترۆل دكە.

 كردە وەالتی د ناڤ  ئاوارەیێنمان رایتس وۆچ ل دھۆكێ سەرەدانا چار كامپێن و، ھیوەد ان2016د تەباخا 

كەسێن  67لگەل  نلێ، و ھەڤپەیڤین ل باكورێ شنگاێچار باژارۆك لردستانا عیراقێ، كو، ل ھەرێما 
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 ھاتن كرن، نشتەجھێن كو ەر وانھەڤپەیڤین ب كو كرن. د ناڤا كەسێن كۆچبەركری و نشتەجھێن دەڤەرێ 

ن ە دەرڤەیێ شنگالێ لێ بەلێ رێ ل وامالێن خوە ببنژ باخچەیێن ان ژی ی زەڤیھەول دابوون بەرھەمان ژ 

ھاتن تەنگكرن، ھەروسا ئەوێن ھەول دابوون ا كوردستانێ متا ھەرێكوومەحھێزێن ئەولەكاریێ یێن  ئالیێژ 

 ئالیێێن كو ڤەگەریابوون شنگالێ ژ خوارن و پێداویستیێن دن بینن شنگالێ بۆ ئەندامێن مالباتێن خوە ی

 و زڤراندن. دنھاتن راوەستانا كوردستانێ متا ھەرێكوومەحھێزێن 

 

عیراقێ و نە د بن  كو ژ شنگالێ دچە ، ریا تەكانە یاەد ان2014شا داعشێ لسەر شنگالێ د ئێری اژ دەم

دبن ، یێیلۆمەتران دووری سینۆرێن سووریادبۆرە، دو ك  رەیە، ئەوا كو د پرا سحێالە د كۆنترۆال داعش

 شعبن كۆنترۆال داێ شنگالێ ھێشتا د . ئالیێ باشووردە یە ا كوردستانێمتا ھەرێكوومەحكۆنترۆال ھێزێن 

 یە.ە د

 

ڤە ھەبوون، پەكەكە ب ئاوایەكی بلەزوبەز ھەبوونا  ساالنێن بدەھژ كو رێچكێن پەكەكە ل شنگالێن  تەڤی

ارا بێتر لەشكەرێن خوە ژ ناڤا ئێزیدیێن پكو  . ئامادەبوونا پەكەكە، یازێدە كریە ڤەان 2014ژ تەباخا  خوە لێ

 ا، ئانكۆ یەبەشە، ئێدی نیگەرانیەكدامەزرینە ەر ھەرێمی ژ خوە ەجھێن دەڤەرێ وەرگرتن داكو باسكەكنشتە

ژ پارتیێن  ، ئەو ژی یەكلپەی خوە ئانی ا كوردستانێ )پەدەكە(راتكپارتیا دەمۆبۆ یا بەربچاڤ  یئەولەھ

وسا بۆ ھیوومان  ەد یێ، بەرپرسێن فەرمی د وێ پارتدە یەا كوردستانێ متا ھەرێكوومەحلسەر دەستھالتێ د 

 .نگۆت رایتس وۆچ

 

داكو كەلوپەلێن كو دكەڤن و  دەینەە د جھ پیڤانێن ئەولەكاریێ یێن دا كوردستانێ متا ھەرێكوومەحدبە كو 

دڤێ ئەو رێتەنگكرنێن گشگر ئێن نەگونجاو جیبجی  ەد سەھ بكە، د ھەمان دەمێ دەردكەڤن ژ ھەرێمێن خوە

نەپێویست دگھینن شیانا گەل بۆ بدەستخستنا خوارن، ئاڤ،  ائەولەھیێ، و ئەوێن زیانەك سەدەمێن نەكە ژ بەر

 وسا گۆت. ھیوومان رایتس وۆچدەبارەیێن ژیان، و مافێن دن ئێن بنگەھین، 

 

كا مافێ فەرمی گەلۆ ئاگاھیان لبەر چاڤێ گەل ئاشكەرە بكە سەبارەت ب ا كوردستانێ متا ھەرێكوومەحدڤێ 

رێتەنگكرنان ل سەر چوونوھاتنا بەرھەمان دەینە و راكە، كا چ رێتەنگكرن ل دۆرا  با كێ ھەیە داكو

ێ، و ژ بەر چ سەدەمانن، تەڤی بەروارەكە ، لسەر چ بەرھەمانن، بۆ چ ماوەیشنگالێ تێن جیبجیكرن

رێتەنگكرنان دیتن  اب سەدەمكو زیانێن دێ چاوا شكەرە بكە كو مرۆڤ ەبداویلێھاتنێ یا دیار. دڤێ ئەو ئ

 . قەرەبوو بكە كەسێن كو زرار ل وان كەتن ژ بەر تەنگكرنێن دەریاسایی تۆمار بكن و

 

 اەم ئەوێن كو ل شنگالێ مابوون دەملگەل نشتەجھێن شنگالێ چێ كرن، ھ ھەڤپەیڤین ھیوومان رایتس وۆچ

، ھەم ژی ئەوێن دەرچووبوون لێ پشتی كو داعشێ ەد ان2014شێ لسەر دەڤەرێ د تەباخا ئێریشێن داع

ان و 2014گۆت كو ژ تەباخا  ووان. وان ھەمڤە ان2014ژ كانوونا  ندەست ب ڤەگەرێ كر ھات پاشخستن

ا متا ھەرێكوومەح ئالیێژ  كو خویا یەدكشینن ژ قەدەخەیەكا زەحمەتیێ ڤرڤە، نشتەجھێن شنگالێ 

ھاتیە  اقێبەرھەمێن چاندنیێ ژ شنگالێ بۆ ھەرێما كوردستانا عیر وول سەر چوونوھاتنا ھەمكوردستانێ 

ئەو زڤراندن ا كوردستانێ متا ھەرێكوومەحكو ھێزێن  نو خانەسۆرێ گۆت ون. سێ جۆتیاران ژ سنودانین
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گۆت كو  وانھەرێما كوردستانا عیراقێ.  نژ شنگالێ بب نیبوونكو چ ێجەھ و گەنم نوان ھەول دابوو ادەم

ناڤا ھەرێما كوردستانا  ەوەرگرتیە داكو بەرھەمێن خوە بین نینە كو دەستوورھایا وان ژ چ جۆتیاری 

 كاریۆلینەرێن وێ سەری لێ دابوون نەژی ل چ دەڤەرێن شنگالێ كو لێك ھیوومان رایتس وۆچعیراقێ. 

كو ھێزێن  نبكە. دو مالباتێن دن ژی گۆترە بەرھەمێن خوە  بزاڤێ ب كاریبوویەك جۆتیاری ببینە كو 

 .نپەز دەرڤەیی شنگالێ بار بك دانھەول د ائەو دان راوەستان دەم لێكۆنترۆ كوردی ل سەر خاال

 

دان  ئەو ل سحێال حكوومەتا ھەرێما كوردستانێكو ھێزێن  ندو مالباتان ل كامپێن دەڤەرا دھۆكێ گۆت

كو دێ  نگۆت ا، ھەتا دەمببن ەر كەلوپەلێن ژ ناڤ ماال خوە ل شنگالێ ب خوە دانھەول دكو  اراوەستان دەم

عائیدی  وپەلئەو كەلو ربگرن كو پەسەند دكە كوێ وێ دەڤەرێ وەیێن ئاساییشێ دەستوورەكێ ژ ئەفسەر

 رەنگی نەپەژرینن. یكو دێ چ دەستوورەكێ ب و نگۆترە وان  ژ ھێزێن ل سحێال ،وانن

 

ھەول ددن تشتان بینن شنگالێ.  اسا ژی راستی رێتەنگكرنان تێن دەمكەسێن تەكانە و یێن بكۆمەل دی

كو ژ داویا  نبوونە گۆت ل ھەرێما كوردستانا عیراقێ بجھكو یكاریێ لائێن ژ پێنج رێخستنێن ،كارمەند

 یان ژی بەرپرسێن فەرمی ژ ناڤا دھۆكێ رێ نەدان وان ب كێمانی د دەھ جاران سحێالڤە، ھێزێن ل 2014

وان ھەبوو ا دەستوور ەد شنگالێ، تەڤی كو د ھن جاران یشكی و یێن دن بیننپزیكاریێن لائكو خوارن،  ەد

وان ژ  ووھاتبوون وەرگرتن. د حكوومەتا ھەرێما كوردستانێھن بەرپرسێن فەرمی یێن دن یێن  ئالیێكو ژ 

وان ب ریا رێخستنێن كو  بەر ژ ئالیكاریان دەرباس بكنجارەكێ،  ێ، ھەر یەككاریبووننان ترێخس

 .ئالیكاری دشاندننە  ڤە خێرخوازیێ یێن سەر ب پەدەكە

 

حكوومەتا ئەفسەرێن ئەولەكاریێ یێن  ەان كرن، كو تێد2015ژ كانوونا  انیەربووبەھسا چار سێ مالباتان 

رە ئەندامێن مالباتێن خوە ژ وان تشتێن خوارنێ و سووتەمەنیێ ببنە  نرێ نەدا ل سحێال ھەرێما كوردستانێ

 ن كوسەرەكە ل باكوورێ شنگالێ، گۆت ۆكێ، باژارێسنوونشنگالێ. چار بازرگانان ل یێن كو ڤەگریابوون 

بەرھەمان بۆ شنگالێ رەد كرن،  ئانیناداخوازێن وان بۆ ژدەرڤە حكوومەتا ھەرێما كوردستانێدەستھالتێن 

 دكارەباژێر گۆت كو ئەو ھەما ب زۆرێ  یایەكێ كەیفی كێم كرن. دوكاندارەكپاشڤە خستن، ئان ژی ب ئاو

ھۆستەیێن . چیمەنتۆفرۆشەكی و دو بینە داخواز دكەژ ھەر جورەیەكا بەرھەمێن كو  تێرا چەند رۆژان

ێ ئدن  ی، و ھۆستەیەكیننچ بەرھەمان ب كاریبوونكو وان ن نگۆت ھیوومان رایتس وۆچرمبێالن بۆ ت

 .ینەبتێرا سێ رۆژان تورمبێالن پەرچەیێن  تەنێ وی دەستوور وەرگرتبوو كومبێالن گۆت كو رت

 

حكوومەتا بەرپرسێن ھێزێن  بوو، وێ دیت چاوا یا سحێال كۆنترۆلێل خاال  ھیوومان رایتس وۆچ ادەم

ئەو و ددان ئالیژ رێ  اتنن و دھووكو ب ھەردو ئالیڤە دچ ێنترمبێالن و بارھلگر ھەرێما كوردستانێ

بار  ز لێبارھلگرەك دئاژۆت كو پەكو  یبەرپرسان زالمەك دیت چاوا ھیوومان رایتس وۆچ. دكرن پشكنین

 كو ڤەگەرە شنگالێ. نێكربوون راوەستاندن و فەرمان دا

 

جڤاكا ئێزیدی  ژ، سەرۆك مەسعۆد بارزانی داخواز یا سحێال كۆنترۆلێل خاال  ەد گوالنێ ێ14 اھەڤدیتنەكد 

وێ دخەبتن، یدی یێن كو ل شنگالێ و دەردۆرا كر كو بەرا پەكەكە ژ دەڤەرێ بدن. چار ئەندامێن جڤاكا ئێز
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لگەل دو  ئەوھەڤدیتنێ  پشتیكو  نگۆت ھیوومان رایتس وۆچ ژ ب جوداناڤدەولەتی  تكارەكیدیپلۆماو 

لسەر  یا لدارەوان دەربارێ رێتەنگكرنا كو  ادەمن گۆتیێن ێزیدی ئاخڤین، سەركردەیێن لەشكەری یێن ئ

رێتەنگكرن  گۆت كو ئەورە وان  ژ حكوومەتا ھەرێما كوردستانێمەزن ئێ  یشنگالێ پرسین، بەرپرسەك

 سەزایەك بوون بۆ ئێزیدیان ژ بەركو پەكەكە ل دەڤەرێ پەژراند.

 

 ژ ەد ێ تەباخێ28، فەالح موستەفا، د حكوومەتا ھەرێما كوردستانێوەزیرێ كاروبارێن دەرڤە یێ 

 ئانینال سەر ھەولدانێن  ەندلدەستھالتا ب ێرێ دھۆكێ خوەدیاگۆت كو پارێزگرە  ھیوومان رایتس وۆچ

نین ئاگەرانیێن ئەولەھیێ لگەل پەكەكە ژ و بۆ شنگالێ، و وەكە بەھانە بۆ رێتەنگكرنان نی پەالنوكەلو

ان چ 2014گۆت كو بەریا تەباخا  ھیوومان رایتس وۆچ. نشتەجھان بۆ زمان، نەك لگەل نشتەجھان

 لسەر چوونوھاتنا بەرھەمان ژ و بۆ شنگالێ نەبوون. رێتەنگكرن

 

حكوومەتا ھەرێما كو بۆ  یا ھیوومان رایتس وۆچلسەر نامەیەكا دە  مژدارێ ورت دد بەرسڤەكا ك

و  نرخاندنیا لیژنە ێرۆكسە ئالیكارێرتن، د. دیندار زیباری ھاتبوو ھنادە  جۆتمەھێد  كوردستانێ

ە، ناڤدەولەتی، دا زانین كو مافێ ھەركەسی ھەیە ب ئاواكی ئازاد ل دەڤەرێ ھەرە و وەر ێنبەرسڤدانا راپۆر

داكو ب ئەركێن خوە یێن خزمەتگوزاریێ  یخێرخوازیێن یكاریێ و لائارمەندێن رێخستنێن تەڤ ھەمی ك

 وی گۆت،ەرھەمێن كو ژ دەڤەرێ دەردكەڤن، رابن. سەبارەت ب ب

 

كو تشتێن گەلەك كەسان  بەر رێ ل دەرخستنا تشتان و كەلووپەالن ژ شنگالێ ھات تەنگكرن ژ 

وانە. دەرخستنا تشتان ژ  ووملكێنرێتەنگكرنا ھان پاراستنا مال ڤێ. ئەرمانج ژ تاالنكرنھاتن 

 كا ئەو تشت چنە. وەرە زانینگران تێ برێڤەبرن داكو  شنگالێ ل گۆری پێڤانێن ئەولەھیێ یێن

 

ان. دەربارێ تێكەتنا بەرھەمان، وی ب پیڤانێن ئەولەھیێ یێن تێكلدار نەد زێباری چ ھوورگلی سەبارەت

 سینۆردارن، ئەو سەواالن، وەكە چیمەنتۆ، و اكرنێنینا كەرەستەیێن ئاڤئائەرێكرنا ب سەبارەت “ :اندنڤیس

قەزایا  یاقایممەقامسا گۆت كو ئەنجوومەكا ئەولەھیێ ل وی ھەرو” لگۆری خواست و پێدڤیا دەڤەرێ.

یا دھۆكێ و كو باژێرڤانبكە انینا تشتان بۆ باژێر ئلفۆرمێن داخوازا  پێداچوونێداكو ھاتیە پێكئانین شنگالێ 

كەتنا وان نایێ دەرباسبوون و دەررێ بۆ كو وی دا زانین كو بەرھەمێن كو بریارێن داوی ددە.  ئەوە یا

 ھەنە. مادەیێن كیماوی دچەن ەد ناڤد ،  ئانینبكارتێن ن ا”مەبەست-دو“ بۆدانین، ئەوێن 

 

ان ل پارێزگاریا دھۆكێ یوەندی، فەواز میرانی، بەرپرسیارێ راگەھاندن و پەدە ێ تەباخێ18 د ھەڤدیتنەكا

 نددھان یكاریێ یێن ناڤدەولەتی لائكو دەستھالتێن دھۆكێ ھەرتم رێخستنێن گۆت  ھیوومان رایتس وۆچبۆ 

 بۆ گەلێ شنگالێ دابین بكن. انداكو ھین بێتر خزمەتگوزاری

 

 بارێن مرۆڤی، یاوگۆت كو تیما وەالت یا كارو ھیوومان رایتس وۆچكاریێ بۆ لیائ یدیسان ژی، كارمەندەك

، رێخستنا ناڤدەولەتی بۆ كۆچبەریێ، و رێخستنێن ناڤدەولەتی یێن نەتەوەیێن یەكگرتینوونەرێن ژ  ەكو تێد

یكاریان نەھێنن دەڤەرێ، و گۆت كو چ لائیكاریێ كو ئالن دن ئامۆژگاری دابوون رێخستێن یێ حكوومینە
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یكاری بۆ لائلەكا مەزن ھەیە كو ئیحتیماداكو وسا بكن، و كو  ەرزگاركرنا ژیانێ نین حەوجەداریەكە

دێ تێكەڤن ناڤا پێشبركا سیاسی ل دەڤەرێ، ب  ئالیكاریێئان ژی گروپێن  ئانینمەرەمێن لەشكەری بێن بكار

ان ھاتبوو ئالیكارینا ینئاجاران ژ  پرانیاگۆت كو ئەو  ھیوومان رایتس وۆچڤی رەنگی گروپەكێ بۆ 

ئەندامێن كو پەكەكە و ھن  نوۆچ گۆت سمان رایتووێ بۆ ھیالژی، نشتەجھن ژ شنگ ەد راوەستان. دسەر

 ن.كدئاسان ڤە  ھاتنا بەرھەمان ژ سووریا چەكدار ئێن دن

 

ژیانا خوە یا ئاسایی  ئاوایێل سەر  نكارنگالێ ئاخڤین دبێژن ئێدی ئەو وان ل شنئەم لگەل كو مالباتێن “

 وەكەن رێتەنگكرنان ێھەگەر ئەو ئاست“گۆت. لەما فەقیھ ” ئەو ب زەحمەتی رۆژا خوە دگھینن سبا،-بمینن

 ”زەحمەت بە. ی، دێ بسەرخوەڤەھاتن بۆ شنگال و ئێزیدیان گەلەكخوە مان

 

وان لگەل رێتەنگكرنان و ئاگاھیێن بێتر دەربارێ ھەرێمێ، ژ نشتەجھان دەربارێ تەجروبەیێن  چیرۆكێنبۆ 

 كەرەما خوە ل خوارێ بنێرن.

 

 ژ شنگالێا ھناردەیان رێتەنگكرن

 

قەدەخە بوو چ  ەر وانكو ژ  نگۆت ھیوومان رایتس وۆچو خانەسۆرێ بۆ  ێژ سنوون انسێ جۆتیار

سال گەلەك كێم بەرھەم پالە یھەرێما كوردستانا عیراقێ. ھەرسێان ئ نبكالێ ژ شنگالێ بوشتوەبەرھەمێن ك

د حەزیران و كو  نگۆت وان ژ وانئاڤا ئاڤدانیێ ژی كێم كریە. دوڤێ یەكێ كو كێم  ابەر باران كرنە، ژ

بەرھەمێن خوە  ڤە كویێ ئەنجوومەنا ئەولەكاریێ ل شنگالێ ئالین ژ یھات دانەرە وان ژ رێ دە  تیرمەھێ

ھنارتنا بەرھەمێن خوە وی ھەوال چۆتیارێ سسیان گۆت كو .  ڤەگوھەزنیا سحێال كۆنترۆلێخاال  ب رێا

وێ . نشتەجھێن شنگالێ یێن كو لگەل تێن رەدكرن یارانداخوازێن چۆت انیز ل گۆری كوكو  نەدا ژ بەر

كو ئەنجوومەنا ئەولەكاریێ ژ ناڤچەدارێ قەزایا شنگالێ، بەرپرسێ  نگۆت كرن ئەنجوومەنێ دانوستاندن

كو ئاساییش  ن. نشتەجھان گۆتان پێك تێئەنجوومەنا مەحەلی، و رێڤەبەرێ پۆلیس، سەرۆكێ ئاساییشێ

 .دلیزە ەدێ رۆلەكا سەرەكی د بریاردان

 

و  بكنژ دەڤەرێ پەیدا  كرێارێنەنجاما رێتەنگكرنان نەچار مان ئژ  وكو ئە نگۆت انھەر سێ زالم

بفرۆتانا ل دھۆكێ و دەڤەرێن  پێكو دكاریبوون  ێنرخ ویژ  ۆشنمێن خوە سێ قات ئەرزانتر بفرەبەرھ

وان ھیچ نینە كو چ چۆتیارێن دن . ھەر سێ جۆتیار دبێژن كو ھایا دی یێن ھەرێما كوردستانا عیراقێ

 رێپێدان ژ ئەنجوومەنا ئەولەكاریێ وەرگرتنە داكو بەرھەمێن خوە بینن ھەرێما كوردستانا عیراقێ.

 

 ادەم دنئەو دان راوەستان كۆنترۆلێن ل سەر خاال كو بەرپرسا نگۆت ھیوومان رایتس وۆچدو مالباتان بۆ 

چاوا  بوو، وێ دیت ل سحێال ھیوومان رایتس وۆچ اژ شنگالێ ڤەگوھێزن. دەم پەزان داوان ھەول د

ڤەگەرە شنگالێ. وی كو  نێداژۆت راوەستاندن و فەرمان دا ەكێرپرسان زالمەك بارھلگرەك تەڤ پەزبە

 .زەیا خزمێن خوە ل شاریاجەنا بربا یوی پەز دخوەستزالمی گۆت كو 
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و ك نن گۆتكالێ و سەواالن ڤەگوھێزوشتوەبەرھەمێن ككو  ینیكەسێن كو رێ بۆ وان نەھات دا ووھەم

 وان.شیرۆڤە نەدان  وت كۆنترۆلێ ئەفسەرێن ئەولەكاریێ ل سەر خاال

 

ئەفسەرێن ئەولەكاریێ ل كو  نگۆت ھیوومان رایتس وۆچل كامپێن دەڤەرا دھۆكێ دژین بۆ كو ن ێدو مالبات

 ئەو ژ شنگالێ دەركەتن، د ناڤ ادەم نپەالن ژ ماال خوە ببوان كەلودھەول د ائەو دان راوەستان دەم سحێال

 ان، سەالجەیەك و چەند بەتانی. ھەردو مالباتبەرگان، ماكینەیەكا جلشۆوجلو ائاڤێ، كەنتوورەك اخەزان ەد

ل سەر الن ئەەو داكو رێ بگرن لپێشیا كارێن تاالنكرنا ماكو سەدەم  نگۆتژ وان رە كو ئەفسەران  نگۆت

شاھدان بینن و  دكارنئەو  نھەردو مالبات گۆت اكۆچبەربوونا مالباتان. دەم ادەم ئاستەكە بەرفرەھ

ن جھێ ێێ بینن بۆ پەسەندكرنا خوەدیتیا وان ل وان كەلوپەلژ ئەفسەرێن ئاساییشێ یێن دەڤەر ێدەستوور

 نەكر. پرسێ، ئەفسەران قەبوول

 

 پەالن بۆ شنگالێوكەلو دەرباسبوونارێتەنگكرنا 

 

كو ژ  نگۆت ھیوومان رایتس وۆچبۆ  ێ ل ھەرێما كوردستانا عیراقیئالیكاری خستنێنژ پێنج رێ ێنكاربدەست

یا  كۆنترۆلێ لسەر خاال حكوومەتا ھەرێما كوردستانێ، پێشمەرگە و ھێزێن ئاساییشێ یێن ڤە ان2014داویا 

 انبكێمانی دەھ جار شتنگەھا پارێزگاریا دھۆكێ نەھینلسەر ریا شنگالێ بۆ دھۆكێ یان ژی نڤیس پرا سحێال

، پرینتەر، كاخەز، دەفتەر، كۆن، بەتانی، سۆل، ەد ناڤ ێ بینن شنگالێ، دئالیكاریپەلێن وكەلو كو ئەو

ارنێ وەكە برنج، بەرگێن زارۆك و مەزنان، لیستك، بەرھەمێن پاك و پاقژیێ، دەرمان و بەرھەمێن خووجلو

 .ئاڤباجانرد، زەیتا نەباتی و شەكر، چا، ئا

 

كو ئاخڤی سیاسی یێ یەكیتیا نشتمانی یا كورستانێ )یەنەكە(  یلگەل سەركردەیەكوۆچ  سمان رایتووھی

، تەڤی حكوومەتا ھەرێما كوردستانێوان پێ ھەیە. ان بۆ كەسێن پێدڤیا ئالیكاری گھاندنابەرپرسە لسەر 

ا كوردستانێ )پەدەكە( و یەكیتیا نشتمانی یا راتكناڤبەرا دو پارتیان. پارتیا دەمۆپێشمەرگە، دابەش دبن د

حكوومەتا كورستانێ )یەنەكە(. پەدەكە ل ھەولێر و دھۆكێ خوەدی دەستھالتە، ئانگۆ دو ژ سێ پارێزگەھێن 

 ، و یەنەكە سلێمانیێ كۆنترۆل دكە.ھەرێما كوردستانێ

 

 ێ ھەول دابووئالیكاری ێوان ئ پارتیا شاخێگۆت كو  ھیوومان رایتس وۆچسەركردەیێ یەنەكە بۆ وی 

حكوومەتا ھەرێما شنگالێ و بدەستوورا وەزیرێ تەندروستیێ ل  نخوارن، جلوبەرگ و لیستكان بب

و گەھا پارێزگارێ دھۆكێ دەستوورا ھان نەپژراند، وگۆت كینل نڤیس یبەلێ بەرپرسەك . لێكوردستانێ

ان ئالیكاریڤان ئەو دێ كو ھەیە  ھنجەتەكنە، و كو  دەستوورێن وەزاری تەنێ بۆ چوونوھاتنا ناڤا ھەرێمێ

وان یەكینەیێن بەرخوەدانا شنگالێ یا چەكدار، ھەڤالبەندێ  )پەكەكە(یا كاركەرێن كوردستانێ ببنە بۆ پارت

وان ەو دێ دلخوەش ببن كو ە گۆت كو ئبكن. سەركردەیێ یەنەك یەبەشە(، ئان ژی دەرباسی سووریا)

حكوومەتا ھەرێما بەلێ بەرپرسێ  شنگالێ بكن داكو بەالڤ بكە، لێ اقەزای رێڤەبەرێرادەستی  انبەرھەم

 شاندمەزن ژ دەرمانان  ی، وی سەركردەیێ یەنەكە بارەكەد قەبوول نەكر. د دەستپێكا تەباخێ كوردستانێ
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شەیان نەھات. رێخستنەكا دن و راستی چ كێ ەدەكە ڤەپ ێ یا سەر بئالیكاریشنگالێ لسەر ناڤێ رێخستنەكا 

 .شاند ێرخوازیێ یا گرێدایی پەدەكە ڤەب ریا رێخستنەكا خپشتی كو  ەدن دەرباس بك یبارەك كاریبوو

 

گۆت كو  ھیوومان رایتس وۆچدكشینە بۆ ئێشێ نشتەجھەكی شنگالێ یێ كو ژ نەساخیا سەرئێشیا دەمدرێژ 

اراسیتامۆل ئان ژی ئەمەریكی ددا بۆ حەبێن پ ۆالراسنتێن د 20 اان، وی كێمزێدە دۆر2014بەریا تەباخا 

 رێتەنگكرنان. ابەر كێمبوونا وان ل دەرمانخانەیان ب سەدەم نت ژس 85وان بوویە  ێئاسێتامینۆفین. نھا بھای

 

، چار جاران ئەفسەرێن ئەولەكاریێ یێن ەڤ ان2015چاوان ژ كانوونا وێ یەكێ كرن  بەحسا سێ مالباتان

 ەر وان بخوەكو  بەر ئەو دان راوەستان ژ یا سحێال كۆنترۆلێلخاال  حكوومەتا ھەرێما كوردستانێ

یێن كو ڤەگەریابوون شنگالێ. مالباتان رە ئەندامێن مالباتێن خوە  ژخوارنێ و سووتەمەنیێ دبرن  كەلووپەلێن

كو ئەو تشت ژ بۆ  بەر نەكربوو ژ حكوومەتا ھەرێما كوردستانێژ  ێرێپێدان خوازاكو وان دا نگۆت

پەالن وڤان كەلوكو قەدەخەیە لسەر وان  نگۆترە وان ژ  بوون. ئەفسەرێن ئەولەكاریێ ا شەخسیئانینبكار

 دەرباس بكن.

 

ێ ئەو ل دە ببن چلەیێان بۆ مالباتا خوە د وی و مامێ خوە ھەول دابوون كو بەرھەمگۆت كو  یوەالتیەك

حین و تە، فۆل، نۆكتەنێ ساڤار، برنج،  كاریندە ھەول دان و  تەباخێ اوان جاردن د نیڤھاتن رەدكرن. 

 رشوەت كرن. كۆنترۆلێخاال ئەفسەرێن ئەولەكاریێ لسەر وی پشتی كو مامێ  دەرباس بكنزەیتا زەیتۆنێ 

 

انینا ئازێن وان بۆ ژدەرڤەداخو حكوومەتا ھەرێما كوردستانێكو دەستھالتێن  نێ، گۆتبازرگانن ل سنوون

 جھیان ژی ب ئاواكی كەیفی كێم كرن. دكاندارەكی خوەكرن، دەرەنگخستن ئ پەالن بۆ شنگالێ رەدوكەلو

 یا سحێال كۆنترۆلێكانێن مەزن ل شنگالێ برێڤە دبە گۆت كو ئەفسەر ل سەر خاال یێ كو زەنجیرەكا د

 10ارەیان گە تەڤی كو خواستا حەفتانە لسەر جبین ارەگتێن چێپاك 20ئەو تەنێ  ەد دھێلن د ھەرجارەكێ

كیلۆ شەكر  50وی دەرباس بكە. وان رێ دا  وە رەخ تێن گۆشت بێپاك 15، و تەنێ دھێلن ئەو نكارتوون

 ویكو ێن 100وان كارتۆنێن تایتێ ھەمبەری  10ەنێ ان ھەبوو، و ت300وی ب كو پێدڤیا  ەكێ دەدەم بینە د

رێپێدانەكا تایبەت دڤێ داكو ئاڤا شووشەكری بینە، ئەو . دكانداری گۆت كو نھا شەۆبفر بكاریبادێ  گۆت

ملیۆن د.ع.  10 ب بھایێحەفتانە وی بێ دەرخستن.  یەرەكوداد ل بارۆژان بخوە و دڤێ  20 دبەلە ەعاموم

بەر كێمبوونا بەرھەمان  ژ ەد ملیۆن د حەفتەیێ 1.5تا  كێم بوو، لێ ئەو دفرۆت دۆالرێ ئەمریكی( 8.583)

 ان.2014ێ تەباخا 3وان نەدا پشتی رێ بۆ  حكوومەتا ھەرێما كوردستانێیێن كو دەستھالتێن 

 

وئەفسەرێن  شنگالێ، قایممەقامێە ئەوی رێپێدان ھەبوو ژ بازرگانەكێ چیمەنتۆیێ گۆت كو ھەرچەند

تونێن  15تەڤی  چلەیێ دەوەستان د ئەو دان را ان ژی ھێزێن ئەولەكاریێ ل سحێالئاساییشێ یێن باژێر، دیس

 :ەدەرباس بك ن ئەو وانچیمەنتۆیێ و نەھێال

 

یسرار كر كو ئەز ڤەگەرم دھۆكێ. وان ھیچ بەلێ ئەفسەر ئ وان كر لێمن نامەیا رێپێدانا خوە نیشانی 

 رەیێنەپ من كاریمن چیمەنتۆی ژێ كریبوو و نەدان. ئەز زڤریم كارگەھا كو  ڤێ یەكێسەدەم ژبەر 
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كو چیمەنتۆ ل ەریێن كو من دابوون كاركەران داەبەلێ پ . لێینمخوە یێن چیمەنتۆیێ دیسان بست

 ژدەست دان . .[250$]دینار 300.000 من، لەوما نل كارگەھێ من وەرنەگرت مبارھلگرێ بار بك

  

ەرینە ڤێ ڤەگبارھلگرا خوە یا ئا ئەو شتنھێزێن ئەولەكاریێ نەھ ەد ھەمان زالمی گۆت كو د حەزیرانێ

كو چەند فەرماندارێن  دەرخستبوو، ھەتائەو بەریا چەند رۆژان بۆ چاككرنێ  شنگالێ پشتی كو وی

 وی كرن.بۆ  پێشمەرگە خوە داخلی مەسەلێ ژ

 

 ووانھەم -كرن ھیوومان رایتس وۆچێ كارگەھێن خوە یێن ڤاال نیشانی سێ ھۆستەیێن ترمبێالن ل سنوون

داكو پەرچەیین  نا ئەولەكاریێ ل شنگالێ وەربگرژ ئەنجومەن ێوان ھەول دا داكو رێپێدانكو  گۆت

 رمبێالن بینن.ت

 

دۆالرێن  500دانان، حەفت جاران چووبوو دھۆكێ بۆ وەرگرتنا رێپێ وان ھۆستەیان گۆت كو ئەو یەك ژ

تەنێ جارەكێ  ەد شەش ھەیڤان دەماكربوون لسەر ریان، لێ بەلێ وی كاریبوو د  چئەمەریكی خەر

ژی كو تێدا بسەركەت، ھۆستە گۆت كو وی داخواز  ەد وێ جارێ. د كربا شنگالێباسی دەروپەل وكەل

بەلێ ھێزێن ئەولەكاریێ ل خاال  ، لێینەدۆالرێن ئەمەریكی ب 2500 ێپەالن ب نرخوكەلو یكربوو بارەك

بارێ یا ھ، ھەرچەندە رێپێدان بۆ تەڤاەبكدۆالری دەرباس  1300تەنێ بقاسی  ئەو شتنھ یا سحێال كۆنترۆلێ

 ھەبوو.  ەخوە پێر

 

چاڤەرێ كر بۆ ژ بەرپرس پرسیار بكە كا  دەمژمێرانوی سێ  ەد خوە یا حەزیرانێ اوی گۆت كو د چوونەك

وی گۆت، "ب یەك پەیڤ بەرسڤا بەرپرس ھات،  اھەیە بۆ شنگالێ. دەم نپەالورێ بۆ دەرباسكرنا چ كەلو

خوازا رێپێدانەكێ ژ ئەنجوومەنا ئەولەكاریێ وی دادن یێ ترمبێالن گۆت كو  ییەكەۆستھیچ". ھ –تە ددم 

 ەیاندانە 5تەنێ  نبەلێ وان رێ دا وی ژ ھەر جورەیێ پەرچەیێن ترمبێالن كو وی خواستبوو كربوو، لێ

زیەتا  تو ئەو شتنئەفسەران نەھ كۆنترۆلێدكن. لسەر خاال وی  تێراتەنێ سێ رۆژان  ، ئەو ژیینەب

 مۆتۆران بینە.

 

بوو، دیت ئەفسەرێن ھێزێن ئەولەكاریێ یێن  سحێالیا  خاال كۆنترۆلێل  وۆچھیوومان رایتس  ادەم

ژ رێ  رنپەلێن شەخسی و بازرگانی بار دكورمبێل و بارھلگرێن كو كەلوت حكوومەتا ھەرێما كوردستانێ

 -كر ھیوومان رایتس وۆچكاندارەكی یێ كو ھاتبوو راوەستاندن بارێ خوە نیشانی . دپشكنینێبۆ  ددان ئالی

و  ھانەلەڤیزیۆنەك، و تۆرەگەیەكا بالگتێن شیرێ پۆدرە و دەزینەیەكا معەسەلێ نارگیلە، تێینەیەكا پاكدەز

ب خوەرە  ھبرنجێ و چەند بالگ ێمەزن ی یبەركو كیسەك بەتانیان. مالباتەكا دن ھاتبوو راوەستاندن ژ

 انیبوون.ئ

 

چ  كۆنترۆلێكو ئەفسەرێن ئەولەكاریێ لسەر خاال  نھەڤپەیڤین لگەل وان ھاتن كرن گۆتكو كەسێن  ووحەم

 دەرباسكرنا تشتان. شتنابۆ نەھژ وان سەدەم نەدان 


