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 ڕێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی

 ڕاگەیاندنی چاپەمەنی

 ی تشرینی دووهەم، باڵوکردنەوەی مەنعی تەواوی لەسەرە  ٧بە کاتی گرینیچ ڕۆژی دوو شەممە  ٠٠:٠١تا سەعات 

عیراق: دەسەاڵتداریەتی کوردی ماڵی سەدان عەرەبی کەرکووک دەدەنە بەر بولدوزەر و 

 خۆیان دەردەکەن

وردی، بە ڕواڵەت لە تۆڵەی هێرشێکدا کە لە الیەن گرووپێکی چەکدارەوە وا خۆیان بە دەوڵەتی دەسەاڵتداریەتی ک

ئیسالمی )د ا( ناودەبەن، شەپۆلێکیان لە هێرش، وێرانگەریی ماڵ و دەرکردنی سەدان عەرەبی خەڵکی کەرکووک 

 ەمڕۆ باڵو کرایەوە.خستۆتە ڕێ، ئەوە قسەی ڕێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەییە لە کورتە باسێکدا کە ئ

، ئەو خاڵە بەرجەستە ؟': وێرا نگەری و ڕاگواستنی بە زۆرە ملێ لە کەرکووککورتە باسەکە،  'گوایە دەبێ بچینە کوێ

دەکات کە چۆن سەدان عەرەبی سوننەی نیشتەجێ، هاوڕێ لەگەڵ زۆرێک لەو خەڵکانەی کە بەهۆی شەڕ و نەبوونی 

بوون، ئێستا لە کەرکووک دەرکراون. فەرمان بە زۆرێکیان دراوە بگەڕێنەوە ئاسایشەوە، لە پارێزگاکانی دیکە هەاڵت

شوێنە سەرەکییەکانی خۆیان  یان دوای ئەوەی گومانیان لێکراوە لە هێرشەکەی دەوڵەتی ئیسالمیدا یارمەتییان دابێتن، 

 نیشتەجێی کامپەکان کراون. 

یددی ئەمنی بۆتەوە، بەاڵم ئەوە ناتوانێت هۆکار بێت دەسەاڵتداریەتی لە کەرکووک بێگومان ڕووبەڕووی کێشەیەکی ج"

بۆ وێرانکردنی ماڵی خەڵک و بەزۆر دەرکردنی سەدان عەرەبی نیشتەجێ. زۆرێک لەوانەی وا تووشهاتوون، ئەو 

ماڵەکانیان بەجێ بهێڵن. ئێستاش وا جارێکی دیکە  مەجبوور بوون، ەوەوواڵتەکانی کەسانەن وا پێشتر بە هۆی ئاڵۆزیی

راون یان بێ ماڵ و حاڵ کراون." ئەوە قسەی لین مەعلووف، جێگری بەڕێوەبەری لێکۆڵینەوەکانە لە ئۆفیسی ڕاگوێز

 ڕێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی لە بەیڕووت.ناوچەیی 

لە ئەنجامی هێرشی جێگەی سەرسووڕمانی دەوڵەتی ئیسالمی بۆ سەر هەشت شوێنی جیاجیا لە ناو کەرکووک 
گوتیان فەرمانیان پێدراوە لە ناوچەکە بڕۆن و  لەو خەڵکانە دا، زۆرێک٢٠١٦ی ی تشرینی یەکەم٢١لە 

 ٢٥٠هاتوون، دەوروبەری  ی گرفتەکەراوە. لەناو ئەو کەسانەدا وا تووشزەوت کان لێ شیکارتی هەویەکانی
 پێشتر لە پارێزگاکانی دیکەی عیراقەوە ڕاگوێزرابوون و ئاسایش و پەنایان لە کەرکووکدا بنەماڵەن وا

 دۆزیبووەوە. 

بنەماڵەش لە الیەن پێشمەرگەی کورد و هێزەکانی ئاسایشەوە لە گوندی قوتان و قوشکەیە لە  ١٩٠الی کەم 
ناحیەی دبسی پارێزگای کەرکووک بەزۆر دەرکراون. زۆرێکیان براونەتە ناو ئەو کامپانەی وا بۆ خەڵکانی 

زمەکانیان لە گوندەکانی دەوروبەر. هێزەکانی یان پەنایان بردۆتە بەر ماڵی خ ،رەی ناوخۆیی دانراونائاو
پاسەوان  ١٢ی تشرینی یەکەم هێرشیان کردۆتە سەر بنکەیەکی کارەبا لە دبس و  ٢١دەوڵەتی ئیسالمی ڕۆژی 
 و فەرمانبەریان کوشتووە.

"دەرکردنی بەزۆرەملێ و ڕاگواستنی دانیشتووانی عەرەبی کەرکووک ناقانوونی و بێ بەزەییانەیە. 
نی ەرانی کورد دەبێ دەست بەجێ کۆتایی بهێنن بە وێرانکردنی ناقانوونیی ماڵ و مڵکی خەڵکانی مەددەسەاڵتدا

 و ڕاگواستنی بە زۆرە ملێ"، لین مەعلووف گوتی. 

"وێرانکردنی بە دەستەقەسد کە بە بێ پێداویستیی سوپایی بەڕێوەچووبێت، تاوانێکی شەڕە. فەرمان دەرکردن 
 –ۆ ئاسایشی کەسەکان یان لەبەر هۆکاری فەرمانێکی سوپایی پێویست بووبێت مەگەر ب -بۆ چۆڵکردنی ماڵیش

 هەر تاوانێکی شەڕە."

کورتە باسەکە، لە سەر بنەمای ئەو وتووێژانەی وا لەگەڵ ڕێبەرانی کۆمەڵگایی، خەڵکانی ئاوارەبووی 
ۆتۆگرافی ئەو ناوخۆیی، دانیشتووان، چاالکان، و سیاسەتمەدارە خۆجێ ییەکان، بە هۆی بەڵگەنامەی ف

 . پێکهاتووەوێرانکارییانە و ئیفادەی کاربەدەستان 

منداڵ و خەڵکی  ١٠ساڵەی  ٤٠"موهەیمەن"، کە لەبەر خاتری پاراستنی ناسنامەکەی، ناوی گۆڕاوە، باوکی 
گوندێک لە باشووری ڕۆژئاوای  کەرکووکە، لە الیەن هێزە کوردییەکانەوە دوو جاران بە زۆر لە ماڵی خۆی 

دا.  ٢٠١٦ی تشرینی یەکەمی  ٢٥لە  لەم دواییانە دا و جارەکەیتر ٢٠١٥اوە، یەکەم جار لە ساڵی ڕاگوێزر
ناوبراو بۆ ڕێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی گێڕایەوە چۆن پیاوانێک بە جل وبەرگی یەکنەوای سوپاییەوە 

بە دانیشتووانیان داوە  واحید حوزەیرانی شاری کەرکووک و فەرمانیان گەڕەکیهاتوونەتە ناوچەی مەنشییەی 
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تا بەیانی ماڵەکانیان چۆڵ بکەن. بەیانیی زووی  ڕۆژی دواتر بە زۆر دەرکراون و بولدوزەر شەوی هەمان 
 وێران کردووە.     یڕۆژ ماڵەکانیان

"پێشمەرگە فەرمانی پێدابووم لە گوندەکەی خۆم بچمە دەرەوە، هەربۆیەش ماڵم لێرە بنیات نا... ئێستا ئێمە 
گوایە دەبێ بچینە دیکە بێ ماڵ وحاڵ کەوتووینەتەوە، و هەموومان لە ماڵی براکەم پەنامان گرتووە. جارێکی 

 کوێ؟"

و تەنیا دە ماڵ بە  وەناوبراو گوتی: ئەو گەڕەکە، کە سەدان ماڵی گرتۆتە خۆ، لەگەڵ زەویدا تەخت کرا
 ەوە. وەتسەرپێوە ما

ی تشرینی یەکەم ماڵەکەی ڕووخێنراوە، شانۆی  ٢٥"ئەحمەد" دانیشتوویەکی شاری کەرکووک، کە ڕۆژی 
تراکتۆر و بولدوزەرەکان ڕژابوونە ناو گەڕەک و دانیشتووان پەلەی  کە ئاڵۆزییەکانی لەو کاتانەدا دەگێڕایەوە

دوای ئەوەی ماڵەکەی  پاراستنی شتوومەکی ناوماڵی خۆیان بوو. ناوبراو گوتی یەک لە دراوسێکانی
ڕێکخراوی لێبووردنی ش کە . دانیشتووانی دیکەی لە خۆی داڕووخێنرا، ئەوەندە ناڕەحەت بوو گولـلە

 ە.  ۆتەونێونەتەوەیی وتووێژی لەگەڵ کردوون، ئەو بۆچوونانەیان پشتڕاست کرد

هاتۆتە کەرکووک،  لە دیالە ڕایکردووە ودا  ٢٠١٤مانگی ئابی لە پیاوێک کە هاوڕێ لەگەڵ بنەماڵەکەی، 
 گوتی هێزە ئەمنییەکان بە ئاشکرا ئەویان بۆ هێرشەکەی دەوڵەتی ئیسالمی سەرکۆنە کردووە.

دەیانهێنیە ۆ ت ئێستا "ئێمە لە شەڕی داعش ]کورتەی ناوی دەوڵەتی ئیسالمی بە عەرەبی[ دا، شەهیدمان داوە و
 ئێرە و لەومااڵنەدا پەنایان دەدەیت"، ئەوان وایان پێگوت.

ی کوشتنی ناقانوونی و ڕفاندنی عەرەبی سوننە لەالیەن میلیشیاکانەوە لە  شێوازی زۆر خاوەن بەڵگە ەڕایسەر

 ناوچەی دیالە، ناوبراو مەجبوور کراوە لەگەڵ خزمەکانیدا بگەڕێتەوە ئەوێ.  

بە ڕاگەیاندنی ئاشکرا، بەڵێنی داوە ئاوارەکانی ناوخۆیی نەگەڕێنێتەوە ئەو شوێنانەی وا  پارێزگاری کەرکووک
هێشتا بە دەست دەوڵەتی ئیسالمییەوەن یان ئەو شوێنانەی وا شەڕیان تێدا بەردەوامە وەک مووسڵ و 

ۆ ناو ماڵەکانیان ناوچەکانی دەوروبەری. یاسا و پێوانە ناونەتەوەییەکان دەڵێن گەڕانەوەی خەڵکانی ئاوارە  ب
 دەبێ بە ڕەزامەندیی خەڵکەکە خۆیان بێت. 

دی ی ماڵ وگون بەڵگەی لەسەر ڕاگواستنی بە زۆرەملێ و وێرانکردنڕێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی 

ە، کە درێژە دەدەن بە بەرگریکردن لە گەڕانەوەی وورەبان لەالیەن هێزەکانی پێشمەرگەوە گردوکۆ کردەع
دانیشتووانی عەرەبی گوندەکان و دانیشتووانی عەرەب لە شارە تێکەاڵوەکانی عەرەب و کورد بۆ سەر ماڵ 

 وحاڵیان. 

یاسای ناونەتەوەیی بە هۆی هەڵکەندنی  دەسەاڵتداریەتی کوردی و عیراقی دەبێ لە جیاتی پێشێل کردنی "
پێشتر لە  کەبکەن مسۆگەر ئەو کەسانە  بۆ، پارێزگاری وحاڵیان ماڵسەر هەوەسکارانەی خەڵکانی مەدەنی لە 

. هەروەها دەبێ کارهاسانی دا دەگەڕێنپەنا بەشوێن ماڵەکانیان دەرکراون یان لە دەست شەڕ و پێکدادانەکە 
"، خۆیان و سەالمەتی ئەو کەسانەی وا دەیانەوێت بگەڕێنەوە سەر ماڵ وحاڵی بکەن بۆ گەڕانەوەی خۆبەخشانە

 لین مەعلووف گوتی.

 

 پێشینە

لە حوزەیرانی   لەوکاتەوە کە دەوڵەتی ئیسالمی بەشێکی زۆر لە خاکی عیراقی گرت و هێزەکانی حکوومەتی عیراق

کۆنتڕۆڵی حکوومەتی هەرێمی ێر بە کردەوە لەژ کەرکووکدا لە باکووری عیراق پاشەکشێیان کرد،  ٢٠١٤

 کوردستاندایە.

هەوڵدان لەپێناو گەڕاندنەوەی خەڵکانی عەرەبی سوننەی ئاوارەی ناوخۆیی و دانیشتووان، دەگەڕێتەوە بۆ پێش هێرشی 

 ی تشرینی یەکەمی دەوڵەتی ئیسالمی؛ بەاڵم دوای ئەو هێرشە، بەرفراوانتر بۆتەوە.  ٢١

 

 بەڵگەنامەی گشتی

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

https://www.amnesty.org/en/documents/mde14/4962/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/video-banished-and-dispossessed-in-northern-iraq/
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 ڕێکخستنی چاوپێکەوتن، تکایە پەیوەندی بکەن بە: بۆ زانیاریی زیاتر یان بۆ 

لە باکووری عیراق دیانا ئەلتەهاوی لێکۆڵەری ڕێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی لە عیراق لە سەر ئەم ژمارە 

 +٩٦٤٧٥١٥١٣٠٧٦تەلەفونە: 

 لە ڕێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی MENAێدیای لە لەندەن، سارا هەشاش بەڕێوەبەری م

sara.hashash@amnesty.org   (٠) ٤٤+یان   ٢٠٧٤١٣٥٥١١ (٠) ٤٤+لەسەر ژمارە تەلەفونی 
٧٨٣١٦٤٠١٧٠   

  ٧٧٧٨٤٧٢١٢٦ (٠) ٤٤+لە کاتی دوای ئیش وکاردا    

+ 5566 7413 20(0) 44ڕێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی:  ری چاپەمەنیی سەر بەیان پەیوەندی بکەن بە ژوو

 ئیمەیلی:       

press@amnesty.org  

 amnestypress@ :تویتەر

 سکرتاریای ناونەتەوەیی، ڕێکخراوەی ناونەتەوەیی لێبووردنی ناونەتەوەیی:

1 Easton St., London WC1X 0DW, UK 
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