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 پێشەکی: 

بەراییەکانی دواى ئەنجامە  ئەنجو   راگەیاندنی  رۆژى هەڵبژاردنەکانى  عێراق  نوێنەرانى  لە  ٢٠٢١  /١٠/10مەنى 

ژمارەیەک لە الیەنگر و هەواداری الیەنە کوردییەکان ئاهەنگی سەرکەوتنی لیستەکانیان گێڕا،  پارێزگاى کەرکوک  

سەپێنراوەکانی ئەم شارە رووبەرووی توندوتیژی بوونەوە و هەڵمەتێکی  بەاڵم لەالیەن پۆلیس و دەزگا ئەمنییە  

بەرفراوانی دەستگیرکردنی گەنجانی کورد و هەڵکوتانە سەرماڵەکانیان لە گەڕەکە کوردنشینەکان  دەستپێکرد  

 .بە بیانووی تێکدانی ئارامی و ئاژاوە نانەوە

 

 :  انتۆمەتى دەستگیرکردنى

پاش   رۆژ  رۆژی  س ێ  لە  واتە  نوێنەرانی عێراق  ئەنجومەنی  کوردانی    13/10/2021ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکان 

گێرەشێوێن   کەسێکی  چەند  ئاهەنگگێڕان،  و  خۆش ی  دەربڕینی  بۆ  شەقامەکان  سەر  رژانە  کەرکوک  شاری 

ئاهەنگەکە، دواتر هێزە عێراقیی بە تەقە کردن و بوونەتە هۆی تێکدانی  نێو جەماوەرەکە  ەکان ئەم  چوونەتە 

)رەحیماوا،  گەڕەکەکانی  لە  کورد  هاوواڵتیانی  بەرەشبگیری  کرد  دەستیان  و  بیانوو  کردۆتە  هەڵسوکەوتەیان 

شوڕیجە، دەروازە، ئیسکان، ئازادی، پەنجا عەلی و کوردستان( هێزێکی زۆریان باڵوکردەوە و بە چەکی قورس   

یەکی یاسایی خەڵکی ئەو گەڕەکانەیان دەستگیر )تانک، باجەری سەربازی، هەمەڕ و دژە تانک( بەبێ هیچ بنەما

 کرد بە مەبەستی تێکدانی ئاهەنگە جەماوەرییەکە. 

 

رۆژێک دوای راگەیاندنی ئەنجامە بەراییەکانی هەڵبژاردن لە شاری کەرکوک، جەماوەر و الیەنگرانی هەر حزب  

بەاڵم ئەو حزب و الیەنانەی    و الیەنێک ئاهەنگی خۆیان گێڕا لەوانەش جەماوەری پارتی دیموکراتی کوردستان، 

شکستیان هێنا لەوانەش الیەنگرانی حەشدی شەعبی کە ئەنجامە بەراییەکانی هەڵبژاردنیان پێ قبوڵ نەکرا بە  

دووەم   رۆژی  لە  بۆیە  شکستەکەیان،  شاردنەوەی  و  دۆخەکە  شێواندنی  بۆ  دەگەڕان  پیالنگێڕییەکدا  دوای 

الیەن بەو  سەر  ئاژاوەگێڕی  و  تێکدەر  لیستە  کەسانێکی  الیەنگرانی  ئاهەنگگێڕانی  نێو  خزاندۆتە  خۆیان  انە، 

بە   تێکدانی سەقامگیری  و  پشێوی  نانەوەی  ئامانجی  بە  کوردستان  دیموکراتی  پارتی  لەوانە  کوردستانییەکان 

ئااڵی حزبە کوردستانییەکان تەقەیان کرد، تەعەدایان لە خەڵک کرد و شەقامەکانیان گرت. بەو شێوەیە،  

ئاهەنگەکانی خۆیان    بەرپرس ی الیەنە نەبێت  ئاڵۆز  زیاتر  بارودۆخەکە  بۆ ئەوەی  کوردییەکان و کاندیدەکانیان 

 راگرت. 

 

ئەو هێزە ئەمنییەی لەوێ بوون وایاندەزانی ئەمانە الیەنگرانی پارتە کوردییەکانن ئاژاوە درووست دەکەن، بۆیە  

 چەند کەسێکیان دەستگیر کرد کە بەشداری ئاهەنگەکانیان کردبوو. 



ی چەند کاتژمێرێک ژمارەیەک گرتەی ڤیدیۆیی دەست بەرپرسانی قەوارە سیاسییە کوردییەکان کەوت کە  دوا

  لەوانە حەشدی شەعبی دەریدەخات لە ناو ئاژاوەگێڕاندا کەسانی سەر بە پەکەکە و الیەنەکانی دیکە هەبوون 

یەکان بۆیان روون بۆوە کە ئەمانە   بە ئااڵی حزبە کوردستانیەکانەوە لەوانەش ئااڵی زەردەوە، ئینجا هێزە عێراقی

 سەر بە حزبە کوردستانییەکان نین لەوانەش پارتی. 

 

لیستە   لەالیەنگرانی  یەکێک  کردە سەر  دەستدرێژی  کەسێکی شۆڤینی  کە  سەریهەڵدا  کاتە  ئەو  گرفتەکەش 

یان نەکردۆتە  کوردستانییەکان پارتی دیموکراتی کوردستان، بەاڵم هیچ کاردانەوەیەکی نەرێنییان نەبوو و هێرش

کوردییەکان گەڕەکە  لە  کاتی  بازگەی  چەندین  رووداوەکان  دوای  عێراق.  ئەمنییەکانی  هێزە  و    بوو ار دان  سەر 

 . ناسنامەیان لە سەرجەم ئەو کەسانە سەندووە کە بەو ناوچەیەدا رۆیشتوون

 

بوون،  یە جێگیرکرالەو ناوچە  بۆ ماوەیەک تانک و زرێپۆشیان بردووەتە ناوچەکە و  هێزە ئەمنییەکان  هاوکات   

ڤیدیۆی   یان  وێنە  کەسێک  هەر  دەپشکنی  گەنجەکانیان  مۆبایلی  و  دانابوو  پشکنینیان  خاڵی  هەروەها 

 ئاهەنگەکانی سەرکەوتنی کاندیدە کوردەکانیان تۆمار کردبوو دەستگیریان دەکرد.  

 

 : ژمارەى ئەو کەسانەى دەستگیر کران 

لەالیەن هێزەکانی    کورد   هاوواڵتی(  80نزیکەی )و رەحیماوە    جە ڕ شو   ەکانیلە گەڕەک   14/10/2021-13شەوی  

بەپێی ماددەی )٥٠لەوانە )دەستگیر کران،    عێراقەوە بۆ کراوەتەوە  لێکۆڵینەوەیان  (ی  ٢٢٢( کەسیان پەڕاوی 

بەڕێوەبەری پۆلیس ی    یاسای سزاکانی عێراق. بەاڵم بێ ئەوەی هیچ بەدواداچوونێک هەبێت بۆ ژمارەی گیراوان،

 بوون. کەس ( 36تەنیا ) دەستگیرکراوەکانایگەیاند کە  ر  کەرکوک

 

 : بڕیارى دەستگیرکردنیان 

بە بێ بڕیاری دادگا و داوەر ئەو گەنجانە دەستگیر کراون، بەپێچەوانەوە بە فەرمانی فەرماندەی ئۆپەراسیۆنە 

دوای   ئاگادارن  الیەک  هەموو  هەروەک  سەربازی،  حوکمی  لەژێر  کراون  دەستگیر  کەرکوک  هاوبەشەکانی 

ئۆکتۆبەری  ١٦رووداوەکانی   سەرب  ٢٠١٧ی  دەسەاڵتی  و  حوکم  لەژێر  کەرکوک  دەچێت.  شاری  بەڕێوە  ازی 

لەدە)نزیکەی  دواتر   بەرگرییان  خۆبەخشانە  پارێزەر  کردووە،  (  گیراوانە  بەپێی  ن  پارێزەرەکا م  کە  رایانگەیاند 

 ( لە یاسای سزادانی عێراقی تۆمەتبار کراون و گیراون. ٢٢٢ماددەی )

 



رض من التجمهر ارتكاب جناية " اذا كان الغدا هاتووە :    1969( لە یاسای سزادانی عێراقی ساڵی  ٢٢٢لە ماددەی )

او جنحة او منع تنفيذ القوانین او األنظمة او القرارات او التأثیر على السلطات في اعمالها او حرمان شخص 

من حرية العمل وكان ذلك التأثیر او هذا الحرمان بالقوة او التهديد فكل من دعا الى هذا التجمهر او أدار حركته  

بالغرض املذكور يعاقب    وكل من اشترك فيه مع علمه يبتعد عنه بعد ان علم  بالغرض منه او بقي فيه ولم 

 . "بغرامة مالية أو بإحدى هاتین العقوبتین بالحبس مدة ال تزيد على سنتین و

 

 بەرامبەر بە دەستگیرکراوەکان: ئەشکەنجەدان و توندوتیژى 

ئەشکەنجە بوون و ئاسەواری ئەم ئەشکەنجەدانە  ئەو کەسانەی شەوی یەکەم دەستگیر کرابوون دووچاری  

بەسەر جەستەیانەوە دیارە، لەرووی جەستەییەوە بە دار و کێبڵ و داری کارەبایی ئەشکەنجەدراون، هەروەها 

 رووبەڕووی ئەشکەنجەی دەروونیش بوونەتەوە. 

 

 بەرامبەریان: ئەشکەنجەدان  ندوتیژی وتو  ی سەملاندنی ئەنجامدانیبەڵگە و دۆکیومێنت

    ڤیدیۆیی پەالماردان و هەڵکوتانە سەر مااڵن و وێنەیی ژمارەیەک لەو کەسانە کە ئەشکەنجەدراون   بەڵێ بەڵگەی

 لە رووی جەستەییەوە دیارە و هاوپێچ راپۆرتەکەمانە. 

 

 : ئەو کەسانە لەالیەن چ هێزێکەوە دەستگیر کراون 

ی سەر بە سەرۆکی وەزیرانی  ٦١لیوای  لەالیەن هەر یەکە لە )هەڵمەتی دەستگیرکردنی گەنجەکانی کەرکوک  

ئەنجامدرا، دواتر    (عێراق، سوپای عێراق، پۆلیس ی خۆجێی، ئاسایش ی نیشتمانی و پۆلیس ی سواتی فریاکەوتن

 دەستگیر کراوەکان رادەستی بنکەی پۆلیس ی )ئازادی و رەحیماوە( کراون.   

 

 : ماوەتەوە دۆسیەکانیان بەکراوەیىیان  دواى ئازاد کردن

زانیارییەکان ماوەتەوەدۆسییەکانیان    بەپێی  کراوەیی  بە  و  تۆمەتی  دانەخراوە  ئەوەش   بە  العام(  )حق 

کاتێک بیانەوێت دەستگیریان بکەن، گوایە هەوڵەکان لە ئارادان  مەبەستێکی سیاسیی لە پشتە بۆ ئەوەی هەر  

دابخرێت، بەاڵم تا ئێستا فەرمانی داخستنی دۆسییەکە  بۆ ئەوەی دۆسییەکەیان بە تۆمەتی )الحق العام(ەو   

 لەالیەن دادوەری تایبەتمەند دەرنەچووە. 

 

 

 



 هەوڵەکانی ئازادکردنی گەنجە کوردە دەستگیرکراوەکانی کەرکوک: 

بارزانی رێزدار    13/10/2021رۆژی   و  مسرور  کوردستان  هەرێمی  وەزیرانی  سەرۆک    سەرۆک  کازمی  مستەفا 

لەبارەی دۆخی  .  راق پەیوەندییەکی تەلەفۆنییان ئەنجامداێوەزیرانی ع تەلەفۆنییەکەدا گفتوگۆ  پەیوەندییە  لە 

کە لە دوای سەرکەوتنی پرۆسەی هەڵبژاردن لەالیەن هەندێک کەسەوە هەوڵی نانەوەی پشێوی درا    کەرکوک کرا 

مستەفا کازمی بڕیاریدا هەموو دەستگیرکراوەکانی    دواتر   . انبە ئامانجی شێواندنی سەرکەوتنی پرۆسەی دەنگد

 .  کەرکوک ئازاد بکات

 

( بڕی  کەفالەتی  بە  دەستگیرکراوان  دەڵێن  خۆبەخشەکان  پارێزەرە  و  دینار  ٣,٠٠٠,٠٠چاالکوان  ملیۆن  س ێ   )

ریدا بکەن،  ( مانگ بەشداری لە هیچ گردبوونەوە و ئاهەنگێکی جەماوە ٦ئازادکراون هەروەها نابێ بۆ ماوەی )

بەڵکو ئەگەری دادگایی کردنیان   یاساییەوە  و بە شێوەیەکی فەرمی کەیسەکانیان دانەخراوە،  لە رووی  بەاڵم 

( ماددەی  بە  جبار(  علی  )بارزان  بەناوی  دەستگیرکراوەکان  لە  یەکێک  عێراقی  ٢٢٩ماوە.  سزادانی  یاسای  (ی 

(ی یاسای  ٢٢٩لە کاتی ئاهەنگگێڕان. دەقی ماددەی )  تۆمەتبارە گوایە قسەی بەرامبەر بە هێزەکانی عێراقی وتووە

يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او  سزادانی عێراقی: )

 (هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك 

 

 یان: دەستگیرکردن دەربارەی زیاتر  وردەکاریی

لەالیەن هێزە عێراقییەکانەوە کەلوپەل و مۆبایل و ماتۆرسکیلەکانیان لێسەندراوە   گەنجە دەستگیرکراوانەئەو 

ئەشکەنجەدان   و  ئازارێکی  دووچاری  جەستەییەوە  و  دەروونی  لەرووی  و  دڕێندراوە  بەریان  جلوبەرگی  و 

هەروەها   نەکردووە  بوونەتەوە.  ئاهەنگەکاندا  لە  بەشدارییان  شێوەیەک  هیچ  بە  هاوواڵتیانە  لەو  بەشێک 

، بەڵکو خەریکی  پەیداکردنی بژێوی رۆژانەی  خۆیان بوون، بەاڵم لە کاتی  یشون بۆ دەنگدانو ب و نە چو تەنانەت 

 ون. گەڕانەوەیان لەسەر کار دەستگیر کراون و سووکایەتییان پێکراوە تەنیا لەبەر ئەوەی کورد بو 

 

بهكربازه سه  هه قهته   ان  ههی  كه وڵیانوایی  بڕهخه  دا  تفەنگی سەربازێك    گەنجێکیانو   وهوێننه ڵك  قۆناخە  بە 

ی سەربازەکان بدرێتەوە،  اڵمەئاو و  به رد و ده به  به  وهڵكیشهناو خه ی ئەوەی له بووە ھۆ ئەمەش  شکێندراسەری 

دواتر  رۆژی  له ی سه (١١)  ێرمژ تكا   بۆ  كه به   ر  دوو  لهیانی  له ماڵه   س  ره ره گه   كانی خۆیان  ستگیر ده   ەحیماو كی 

كه  پۆلیس ی هه یه  كران،  له   هرێمكیان  ناسراو یهماڵهبنه  و  کەرکوکە  كی  كه  به ی  لطیف محمد(  )بارزان   ناوی 

له فلكه   له   ١٢/10/2021ر  سه له   ١١وی  شه  ئیخوان  )  ی  . و و بئەنجامداوتنی  چاوپێكه (  ٢٤كوردستان  کەناڵی 

 .بووه ركوك نه كه  له وه و شه ئه كه بوو ( وخانه كه  بدهللاشوان عناوی )نه بە م س ی دووه كه 



اڵم  ، به (لدینەسر  رێم نه )هه   کەسێکیان لێیکردووە بە ناوی ماڵی    ناونیشانی نی بارزان داوای  کردگر دەستدوای    له

   بدات.  ەکەیان پێبووە ناونیشاننه  بارزان ئاماده

 

سهوه ئه جێگای  )  رنجه ی  لیوای  چ  بڕیاری بەبێ    (٦١سەربازەکانی  ماڵی  وونەتەدادگا  لطیف   بارزان  ناو 

رگ و  مهمر و كاك ئیدریس جوانه ی بارزانی نه وێنه  ( سەربازەکان ویستبوویان نیزام  منیره)ناوی    ی به نەکەهاوژی

قاپ    قیان لهشه   لە ئەنجامدا سەربازەکان،  ، بەاڵم منیرە هەوڵیدابوو رێگایان لێبگریێتگرن ب رۆك بارزانی داسه 

سفره مه  و  داوهنجهو  چێشت  به  ڵی  شوێنی  وێنەی  دیكۆمێنت    به  كه   تاوه و سو منیرە  ستی  ده   وههۆیه   وو 

هەیە. كه ه تاو و سو  دیکەوە    ی  بردو   عێراقییەکان  هێزهلەالیەکی  بارزانیان  ماڵی  كامیراكانی  زۆریان   هو هاردی  و 

و  دادوەرێک  م  رده به   تهحیماوایان كردون و بۆ رۆژی دواتر بردویانه ره بنکەی پۆلیس ی  ی  رادەستی پاشان    ،لێداوه

ی قه ته   بینیویانه   گوایە   ر بارزان و نشوان داوه سه لهشاهێدیان    كه   ( یان هێناوه ٦١لیوای )  سەربازی وێ چوار  له

ڵیان ملیاندا هه  و به  وهی ئاوهبه ده  كی كاڵشینكۆف و تاپڕیان كردۆته وانی فیشهندێك قهها ههروههه وە،  كردو 

 . ڵگهبه   وەک واسیون، 

 

ژێر  واتر له . دتا دادگایی كردنیان( رۆژ  ١٠)فەرمانی داوە بە دەستەبەسەرکردنی هەردووکیان  ركان  ئه   دادوەری 

ت و دوو  فالهكه   ئازاد كراون به ی ئۆکتۆبەر    (١٥ر  سهله   ١٤وی )شهمی له یاری كاز ڕ و ب  حکومەتی هەرێمگوشاری  

له ماده چه سهیان  كه و سپاندر  له   ون  )ماده   بریتین  )٢٤٠كانی  و  عێراقی(٢٢٩(  سزاکانی  یاسای  دوای   . ی 

رووداوەکان هێزە عێراقییەکان چەکی قورسیان گواستەوە گەڕەکە کوردنشینەکان ئەمەش دۆخی ئەو ناوچانەی  

تووش ی شڵەژان کرد و بووە هۆی تێکدانی دەروونی هاوواڵتیان بە گشتی و بەتایبەتی بەسااڵچووان، ئافرەتان،  

ع هێزە  چونکە  هەبوو،  تەندروستییان  لەسەر  کاریگەریی  و  دەرگا  ومندااڵن  شکاندنی  و  شەق  بە  ێراقییەکان 

 هەڵکوتانە سەر گەڕەکە کوردییەکان.  

 

هەروەها بۆ ماوەی یەک هەفتە لە نێو شەقام و  بازاڕەکانی ئەم گەڕەکانە بازگەی سەربازی دانراون و بووە هۆی  

و کاسبکاران نەیانتوانی کارەکانیان ئەنجام بدەن.    داخستنی دوکانەکانی هاوواڵتیان بۆ ماوەی دوو رۆژ  و بازرگان

نزیك   تا  ئیخوان  فلکەی  لە  ناوشار  لەسەر جادەی  ھەمان شەو  الربیعین چەندین    باخچەیھەر    بازگەی ام 

لەالیەکی دیکەوە هێزە عێراقییەکان    . دەدا و گەڕەکی شۆرجەیان گەماروو دابوو ئازار  سەربازی دانرابوو خەڵکیان  

و لە هەوڵی      یاری دەربارەی ئەو رۆژنامەنووسانە بوون کە رووماڵی رووداوەکانیان کردبوو بە کۆکردنەوەی زان

 دەستگیرکردنیاندابوون. 

 



 

 


