
                    
 

اقدا لە هەڵکشاندا بووە   عیر
 بەرتەسکردنەوەی ئازادی ڕادەربڕین لەهەرێیم کوردستانی

ڕاپۆرنی نەتەوە یەکگرتووەکان   -   

 

 رابردوودا  ( ٢٠٢١ی ئایاری  ١٢جنێڤ/ بەغدا ) 
ی

بەپێ ر ڕاپۆرنی نەتەوە یەکگرتووەکان کە ئەمڕۆ دەرچووە لەماوەی ساڵ

اق بەرتەسکردنەوەی  عیر
تە گشتییەکان نەك    بووە. ڕەخنەگرانی  هەڵکشاندا لە  دا ئازادی ڕادەربڕین لەهەرێیم کوردستانی

ا
دەسەڵ

ەڕەمەیک بوونەتەوە، بگرە هەندێکیان بە تۆمەنی  تۆقاندن و  بەربەست خستنە بەردەم جووڵە و گرتیی ه  مەترسیر  تەنها دووچاری

ادراون. ە و ەییەو ەتەن ش  ی ئاسا ەب  ستە و ەیپ  اساکانی یییانەدا بەپی ر ناوزڕاندنیش تۆمەتبارکراون، وە هەندێکیشیان لەم دووا  سی

اق/ یونایم چەندین    نەتەوە یەکگرتووەکان   ڕاپۆرتەکەی نوسینگەی مافەکانی مرۆڤ   دەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هاریکاری عیر و نی ر

 ئازاری
ی

کە تێبییی کراوە کەسانێك بەئامانج کراون    ٢٠٢١بۆ نیسانی  ٢٠٢٠  شێوازی نیگەرانیکەری دۆکۆمێنت کردووە لە مانگ

 سەد کانی ەوتەو ک سەڵهکاری پەیڕەوکرنی مافەکانیان لە رێپۆرتکردن یان ڕەخنەگرتن لە ۆ بەه
ا
 . کانیەگشت  ەتەڵ

ی مافەکانی مرۆڤ وونی " شێوازەکانی سەرکوتکرن کەلەم ڕاپۆرتەدا دۆکۆمێنت کراون زۆر  شخاتوو میشێل با
ا
لێت کۆمیسیاری باڵ

، چونکە نەك تەنها تیشك دەخەنەسەر هە ی کاریگەریەیک  ئەم جۆرە ڕێکارانە   ڕەشەو تۆقاندن لە ڕەخنەگران بگرە جێگای نیگەرانیر

تە حکومییەکان.  ترسناکیش  دەبێت
ا
 شەفافیەت و لێپیچینەوە دەدەن لە دەسەڵ

ا
 بەسەر ئەوکەسانەی هەوڵ

 نێوخۆنی و هەرێیم و 
ی بەوەی کە حکومەنی هەرێیم کوردستان دووچاری گەڵێك دۆخی انیر ی نێودەوڵەنی بێهاوتا بۆتەوە  لەگەڵ پی ر

ە ئەمنیەکان و  ی  هی ر
، بەتایبەتیش هەڵسوکەونی ی م دەرەنجامەکانی ئەم ڕاپۆرتەش جێگای نیگەرانیر

ا
ێرکردن لە  ،بەڵ دەستی  

 و پێوەرە نێودەوڵەتیەکانی مافەکانی مرۆڤ.  کانەستەو ەیپ  ییەاسای  ەکار ێر جێبەجێکردنی یاساکانداو پابەندنەبوون بە 

ێت جەخیی لەسەر ئەوە کردەوە کە لەم چەند ساڵەی دوواییدا پێشوەچوونێگ بەرچاو  بەدیکراوە بەرەو  هەروەها خاتوو باشل

م کۆمەڵگەیەیک دیموکرایس  اوەندر ێنرخ رز ەبتێیدا هەرێمێگ کوردستانی دیموکرایس کە ئازادی ڕادەربڕین و سەروەی یاسا 
ا
، بەڵ



                    
 

  ر ۆ سانسڕەخنەگران توانای ئەوەیان هەبێت کە بەن   ترس و دڵەڕاویک و  و پێویسیی بەوە هەیە کە دەزگا میدییایەکان و چاالکوانان 

تیانیش ماڤی دەستکەوتیی زانیاریەکانیان هەبێت. 
ا
 بابەتە گشتیەکان بکەن، هەروەها هاوڵ

ا
   ڕوماڵ

ی ب ی گشیی نەتەوە یەکگرتوەکانهەروەها خاتوو جینیر  سکرتی ر
اق السخارت نوێنەری تایبەنی دەی نەتەوە   بۆ عیر و بەرپریس نی ر

سینەوە بابەتێگ زیندووە بۆ هەر   اق/ یونایم وونی " شەفافیەت و لێپێچینەوە و کرانەوە بۆ لێیر یەکگرتووەکان بۆ هاریکاری عیر

 دیموکراسیەتێگ تەندروست" 

و 
ا
اق ووت هەریەك لە کۆمیسیاری باڵ ی گشیی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ عیر  سکرتی ر

 بەردەوام  یانوێنەری تایبەنی
ی

ن کەوا " هەماهەنگ

تەکانی هەرێیم کوردستانەوە لەگەڵ نوسینگەکانیان هاندە 
ا
بوونە، وە ئاماژەش بەوەی کە ڕاپۆرتەکەو ڕاسپاردەکانی  ر  لەالیەن دەسەڵ

 بەردەوام لەگەڵ حکومەنی هەرێیم کوردستان بەمەبەسیی برەودان و لێپێچینەوە لە  
ی

کە تێیدا هاتوون بەشێکن لە دیالۆیک

 قوربانیاکان. پێشێلکاریەکان و قەرەبووکردنەوەی 

تەکانی هەرێیم
ا
نگاوی دەستبەخ   بگرنەبەر بەمەبەسیی  ەکوردستان دەدات کە ه لە ڕاسپاردەکانیدا، راپۆرتەکە هانی دەسەڵ

فەراهەمکردنی پاراستیی تەواوی ماڤی ئازادی ڕادەربڕین کۆتاییهێنان بە هەراسانکردن و ترساندن و تۆڵەسەندنەوە لە ڕۆژنامەنوسان  

ت دەکات کە یاسای
ا
ادان وەك ئەداتێك بەکارنە  و داکۆکیکارانی مافەکانی مرۆڤ و چاالکوانان. هەروەها داواش لە دەسەڵ ی  سی هێیی

دوورکەوتنەوە لە گرتن و دەستبەسەرکردنی ئەو کەسانەی کە بە   بۆ مەبەسیی سنووردارکردنی ئازادی ڕادەربڕین، لەنێویشیاندا 

زێگ  لەپاڵ ئەمەشدا پێویستە یاساکان هەمواربکرێنەوە بۆ ئەوەی بە شێوا شێوەیەیک یاسانی ناڕەزانی و توڕەییەکانیان دەردەبڕن. 

ڕوون پێناسەی تەواوی خیتان  قەدەغەکراویان تێدا بکرێت، هەروەها پێویستە هەموو  بەربەستەکانی بەردەم ئازادی ڕادەربڕین کە  

 پەیوەستدا.  نێودەوڵەتیر  لەیاسا نیوخۆییەکاندا هاتوون گونجاوبن لەگەڵ پێوەرەکانی مافەکانی مرۆڤ  

یم  ە کراو ێپ شدارىەبو حکومەنی هەرێیم کوردستاندا ئەم ڕاپۆرتە لە پێشدا لەگەڵ حکومەنی فیدرال 
ا
وە لەپاشکۆکەشیدا وەڵ

 حکومەنی هەرێیم کوردستان هاوپێچ کراوە. 

 . ەبک ەی ر ل کیکل  یەتکا ەکەرتۆ راپ ىەو ەندنێخو  ۆ ب

 تەواو 
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