
 

 
 

اق  ر
  و   دەکات   ڕفێندراوەکان   خۆپێشاندەرە   مەینەتیەکان    لە   باس یەکگرتووەکان  نەتەوە  :   عێ 

  و   لیکۆڵینەوەکان   ئەنجامدان    بە  داویەن    حکومەت  کە   دەکات   ڵێنە بە   لەو   دەستخۆشیش 
 قوربانیان  کردنەوەی   قەرەبوو 

  
وکرایەوە ئەمڕۆ   کە  یەکگرتووەکان  نەتەوە  ڕاپۆرتەی  ئەو  – ( ٢٠٢٠ ئایاری   ی٢٣)  بەغدا 

ا
اق  لە  خۆپێشاندەران  ڕفاندن   دەربارەی و  بڵ   عێ ر

  سەرەتای لە
 

ین   مانگ س لە ڵێکۆڵینەوە دەگاتە  تا   ڕفاندنیانەوە لەسەرەتای هەر  دەکات مەینەتییەکانیان  لە باس  و  یەکەمەوە  تشر
ً
  هەل

 .ئەشکەنجەدان  وکەوتەکان  
  

دەی  مرۆڤ   مافەکان    نووسینگەی اق   هاریکاری  بۆ   یەکگرتووەکان  نەتەوە نێ ر   ڕفاندن   کەیس   ١٢٣ ڕاپۆرتیدا   میر  چوارە لە  )یونایم(  عێ ر
ین   ی١ نێوان  ماوەی  لە  کە  تۆمارکردووە کەسەکان     و  کراون  ئازاد  کەسیان  ٩٨  .   روویانداوە  ٢٠٢٠ ئاداری ی٢١  و  ٢٠١٩  یەکەیم  تشر
 .نادیارە   ئێستا  تا  کەسیشیان   ٢٥ چارەنوویس

  
  لەدەستپێگ  خۆپێشاندانەکان هەلدان  سەر  لەسەرەتای  هەر 

 
ین   مانگ   ٤٩٠  مردن    یەکگرتووەکان نەتەوە دا  ٢٠١٩  ەکەیمی تشر

  مافە لە  ڕێز  دەکرد  داوایان  و  بوون بێکار  گەنجان    خۆپێشاندەران زۆرینەی .   کردەوە  دووپات  تریسر  ٧٧٨٣ برینداربوون    و  چاالکوان
ێت.   کۆمەالیەتییەکانیان  و  ئابووری   لە  کۆڕۆنا   ڤایرۆیس  پەتای کە   ئەوکاتەش دواى تا   تەنانەت بوون  بەردەوام خۆپێشاندانەکان   بگێر
تدا 

ا
و  وڵ

ا
 .بۆوە  بڵ
سینەوە  نەبوون   بەردەوایم " دەڵێت بەکورن   ڕاپۆڕتەکە   خراپ و  پێشێلکاری بە تایبەت  ڕاپۆڕتەکان   لە کە  کردارانەدا   ئەم لەهەمبەر  لێێر
وبوونەوەی   بۆ   هۆکارە هاتوون  دا  کردن  مامەڵە

ا
اکان  لە دەربازبوون  دیاردەی بڵ  ".س 

  
ی تایبەن   نوێنەری  ، پالسخارت  – هێنیس جینیر   اق لە  یەکگرتووەکان نەتەوە   گشن    سکرتێ ر " بابەتە ئەم   دەربارەی عێ ر  پێکهێنان    ون 

نەیەیک ر ی لێ ر
ا
  گرنگە   هەنگاوێگ نوێوە حکومەن    الیەن  لە پێیان  پەیوەست زیانەکان   و  زەرەر  لە لێکۆڵینەوە  بۆ   راستیەکان  لە لێکۆڵینەوە باڵ

  و  بەرکەوتووەکان خۆپێشاندەرە بۆ  پزیشگ  چارەسەری کردن    فەراهەم بە  حکومەت بوون   پابەند  .  پیچینەوەلێ  و  دادپەروەری  بەرەو 
 ".هاندەرە کارێگ  قوربانیان خانەوادەی قەرەبووکردنەوەی 

  
  و  پێشێلکاری کە  ،  ڕوویانداوە  تر  ڕووداوی   چەندین نێو   لە کردن  بێسەروشوێن و  ڕفاندن کردەکان    کە  دەکات  بەوەش ئاماژە ڕاپۆرتەکە
  و  ئەنقەست  بە کوشتن    کردەکان    وەکو  ئامانج کرابوونە  تیایدا   خۆپێشاندەران  و  چاالکوان  و  ،  بووە تێدا   تری  مامەلەى خەراپ

ش و  تەقەکردن   .خۆپێشاندانەکان  شوێن    لە هێ ر   ڕادەبەدەری  لە بەکارهێنان   و  تۆقاندن  و  کردن  هەڕەشە و  چەقۆ  بە  کردن  هێ ر
  ، نەدەزان   ڕفاندنیان   لە بوون  بەرپرس   ئەوانەی ناسنامەی ، کرابوو   لەگەڵ  چاوپێکەوتنیان ئەوانەی وەکانڕفێندرا لە یەکێک هیچ

ون کارانە   لەم  "میلیشیاکان" کە  دەکرد   مەزەندە   وایان زۆرێکیان   هەرچەندە
ا
ەکان    بەوەی  چ نەبوو  بڕواشیان  هەروەها  ، تێوەگڵ   هێ ر 

اڤ   ئاسایسر    .بن بەرپرس   ڕاستەوخۆ   وانکردنتا  ئاساییەکان   باندە یانیش عێ ر
  

  ئاستێگ  لە ڕێکخراو   چەکداران   کە  دەکات بەوە  ئاماژەش   و  ڕفاندنە کردەکان    پشت لە یک    ناکات مەزەندە  ڕاپۆرتەکە
ا
  ئەوانەی و  باڵ

ون  کردارانە  لەم هەیە  سەرچاوەکان بە  گەیشتنیان  توانای
ا
  .تێوەگڵ

  
اق  حکومەن   ئاراستەی  سنووردار   ڕاسپاردەیەیک چەند  ڕاپۆرتەکە   :لەوانە دەکات عێ ر
             

،لە یاسای  گوێرەی  بە  پابەندییەکان  جێبەجێیکردن   بۆ   دەستبەج    هەوڵدان   •  گەڕی  خستنە  نێویشیاندا  نێودەوڵەن 
 .بێسەروشوێی     ئێستا  تا  چاالکوانانەی و  خۆپێشاندەر  ئەو   دۆزینەوەی بۆ  تواناکان  گشت

 . ڕفاندن  لە چاالکوانان و  خۆپێشاندەران پاراستن   بۆ  تایبەت ڕێوشوێن   گرتنەبەری  بەج    دەست  •
  /  ئەشکەنجەدان و  کردن   شوێن بێسەرو  و  ڕفاندن ەکان  کەیس  لە لێکۆلێنەوە بۆ  رێکارەکان گرتنەبەری  دەستبەج    •

 .تاوانباران  کردن    دادگان   و  ناشایستە و  خراپ مامەڵەی
  میلیشیا  یان چەکدارەکان  گروپە  یانیش  دەبرێت  ناو   سێیەم  الیەن   بە ئەوەی دەستنیشانکردن    و  ناساندن •

 .ڕفاندن کەیسەکان    لە بەرپرسەکان
 

 کۆتان  

****************  
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