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 ناوەڕۆک:

 

 (٢) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ەکی پێش

 (٤)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ شێوازی لێکۆڵینەوە 

 (٥)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠خاپوورکردنى خانوو و باڵەخانەکان 

 (١١) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راگواستنی زۆرەملێ و گەڕانەوەی هاوواڵتیان

 (١٥) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ی هاوواڵتیانی سڤیلئازادی هاتووچۆ

 (١٧) ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ی سڤیلهاوواڵتیاندەست بەسەردا گرتنی موڵکی 

  (١٩)٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠بە مەبەستی چارەسەرکردن پێشنیارەکان
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 پێشەکی:

رێکخراوی )و هیومەن رایتس وۆچ  (لێبووردنی نێودەوڵەتی)هەریەکە لە رێکخراوەکانی ئەمنستی ئینتەرناشناڵ 
 دیاالژمارەیەک گوندی هاوواڵتیانی عەرەب لە سنووری پارێزگای  وە دەکەنئاماژە بە (چاودێری مافەکانی مرۆڤ

گەڕانەوەی نەراگواستنی زۆرەملێ و هەروەها باس لە  بە بلدۆزەر تێکدراونلەالیەن هێزە کوردییەکانەوە 
و دەستبەسەرداگرتنی ماڵ و موڵکی  ئازادی هاتوچۆ هاوواڵتیانی سڤیل ،هاوواڵتیان بۆ سەر زێدی خۆیان

 واڵتیانی ناوچەکە دەکات.هاو

بەشێک لە خانووی هاوواڵتیانی  کە بەرپرسە ئەمنی و سەربازی و ئیدارییەکانی ناوچەکە ئاماژە بەوە دەکەن
ناوچەکە لە کاتی شەڕ و لە ئەنجامی بۆردوومانی فڕۆکە جەنگییەکان و بۆمبڕێژکردنیان وێران بوون، هەروەها 

ە گشت پێکهاتەکان لە الیەن حەشدی شەعبییەوە سووتێندراون ژمارەیەک خانوو و شوێنی بازرگانی خەڵک ل
 ئینجا بە بلدۆزەر وێران کراون. 

گەڕەکێکی زیادەڕۆ  (گواڵڵە)گەڕەکى تەجنید لە جەلەوال  بەرپرسی ئیدارەی گەرمیان ئاماژەی بۆ ئەوە کرد کە
 (1800) نزیکەى  ٢٠٠٣ی ، دوای رووخانی رژێم لە ساڵلەدواى ڕووخانى ڕژێمى بەعس دروستبووە ە کە(تجاوز)

، هەروەها جگە لە کۆنە بەعسییەکان ئەندامانی قاعیدە و ڕژێمى بەعسى لێ بووی پلەدارى سەربازى پێشوو
نەقشەبەندیش لەوێ کۆببوونەوە و بڕێکی زۆر چەک و تەقەمەنییان هێنابووە ئەوێ و تەنانەت سوپای عێراقی 

سایی شەڕی نێوان هێزی پێشمەرگە و تیرۆریستانیش لەو و ئەمریکییەکانیش نەدەچوونە ئەو ناوچەیەوە،  قور
 .ناوچەیە لەو گەڕەکە روویدا

 پێشتر کوردکە  (لیژنەی دۆزینەوەی راستییەکان)پێی راگەیاندین  بەڕێوەبەرى ناحیەى جەلەواللەالیەکی ترەوە 
 ٢٥)تا کورد تەنها بەاڵم ئێس %( 10)و تورکمان  %( 10) پێکدەهێنا و عەرەبجەلەوالی  دانیشتوانى ی %( ٨٠)
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تاکە گلەییان لە ، و ئاماژەی بەوە کرد کەپێکدەهێنن ى دانیشتوانى%( ٥) و تورکمان%(  ٧٠) وعەرەب%( 
وێرانکاریەکى زۆریان  ، چونکەجەلەوالسەنتەری  بێنە ناوپێشمەرگە ئەوەیە کە ڕێگایان بە حەشدى شەعبیدا 

لە رێکەوتی  ورەبیان دەسووتاند دواتر دەیانتەقاندنەوە کە ماڵی کورد و عەلەالیە وێنە و ڤیدیۆمان  ئەنجامدا
 .یان سوتاندبارزگانیشوێنى  (٢٠٠٠)چوار رۆژدا نزیکەی تەنیا  ماوەی  واتە لە  ١٥/١٢/٢٠١٤تا  ١٢/10

بەرنامەیەک  لەدەست داعش جەلەوال دواى ڕزگارکردنىکە  ەڕانەوەی خەڵکیش ئاماژەی بەوە کراسەبارەت بە گ
گەڕەکانە کە کەمترین زیانیان ئەو سەرەتا  ،ان کردنەوەی شارەکە و گەڕانەوەی خەڵکەکەیاوە بۆ ئاوەدردان

ەوە تا ئێستا بەپێی ئەم  ١٣/١/٢٠١٦لە   .خزمەتگوزارى و پێداویستیەکانیان بۆ دابین دەکریتپێکەوتووە 
الطلیعە، )ی ئەوانیش گەڕەکەکانلە کۆى هەشت گەڕەک تائێستا چوار گەڕەک ئاوەدانکراوەتەوە  بەرنامەیە

ان یدوای گەڕانەوەشیان ئاو و کارەبا خێزان گەڕاونەتەوە 4900نزیکەى  ن کە دەکاتە(العروبە، الشهداء، الجماهیر
 بۆیان دابینکردووە.

بە هەزاران خانووی  لە جەلەوالئەوەی روونکردەوە  ی هێزی پێشمەرگەگەرمەسێربەرپرسى میحوەرى هەروەها 
کێشەی ، چونکە لەوانە کێشەی کۆمەاڵیەتیهەبوون بۆ ویرانکارى اجیا ی جیزۆر هۆکارخەڵک رووخاوە و 

، حەشدى شەعبیش هۆکارى سەرەکى بوون بۆ ئەم وێرانکاریە دوژمنداری زۆر هەیە لەنێو خەڵک، هەروەها
سەبارەت بە گەڕانەوەی  وێران دەکرد بەتەواوى شارەکەیان بوونیان هەبوایەئەگەر تا ئێستا لە جەلەوال و

چەندین  و بۆ ئەم مەبستەش ندێک لە دانیشتووانی جەلەوال گەڕاونەتەوە، بەاڵم هاوکاری نەکراونخەڵکیش هە
بۆ ئەو  سەرف بکەن دینار اریمل هەشت و بڕیاربوو کە بڕى هەشتا ،جار بەرپرسانى بەغدا سەردانیان کردین

ى ناوەندەوە پێشکەش بەم بەاڵم تاوەکو ئێستا هیچ هاریکاریەک لەالیەن حکومەت دانیشتووانەی گەڕاونەتەوە،
 ناوچەیە نەکراوە.

لە بارەی تێکدانی خانووی  بەڕێوەبەرى نەهێشتنى تاوانى خانەقینسەبارەت بە تێکدانی خانووی هاوواڵتیان 
بە شۆفڵ خانووی هاوواڵتیان بەبێ جیاوازی تێکدەدەن و زۆر  (لیوای خوراسانی)رونیکردەوە کە  هاوواڵتیان 

کوردییەکان درێژ دەکرێت، من خۆم شۆفێری شۆفڵێکم بینی کە جلی کوردی لەبەر  جار دەستی تۆمەت بۆ هێزە
دەیویست خانووی ناوچەکە تێک بدات دواتر دەرکەوت کە عەرەبە و یەکێکە لە  (حاجی جەواد )بوو بە ناوی 

عەرەبی  سکااڵ بە تۆمەتی کوشتنی خەڵکی بێتاوانی (١٤٥٠)تا ئێستا زیاتر لە  (لیوای خوراسانی)بەرپرسەکانی 
ناوچەکە و تێکدانی خانووەکانیان بۆ دادگا بەرز کراوەتەوە کە هیچیان دژی هێزە ئەمنییەکان و پێشمەرگە 

 .نەبوون

چوونە ناو پێشمەرگە  ى ەکاتو لەروونیکردەوە  پێشمەرگە (5)فەرماندەى پێشووى لیواىلەالیەن خۆیەوە 
 خانوو بەدواى یەکتردا (٩)او گەڕەکەکە لە یەک کاتدا کاتێک ئێمە چووینە ن (الوحدة)گەڕەکى  لە تەنیاجەلەوال 
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ئەو بەشەى کە ، چونکە داعش و حەشدى شەعبى لێى بەرپرسیارن یشزۆربەی وێرانکاریەکان تەقییەوە.
 .بووە بەشۆفڵ خانووەکانیان وێرانکردووە (خوراسانى)بەدەست حەشدى شەعبى 

 بەوە کرد کە انئاماژەی  مەتی ئیتیحادی هەبوو وشێخ و سەرۆک هۆزە عەربییەکانی ناوچەکە گلەییان لە حکو
وێزراوانیش دێت نایگەننە ئیتیحادی هەڵوێستی نەرێنی بووە تەنانەت ئەو هاریکارییەی بۆ راگ حکومەتی
زۆری کردووین بۆیە ئێمە بە تاکە پەناگەی خۆمانی دەزانین  هاریکاری حکومەتى هەرێمبەاڵم  ،دەستمان

نی حەشدی شەعبی کە بە هەموو شێوەیەک دژایەتی سوننە دەکەن و هەوڵی بەتایبەتی دوای هاتنی چەتەکا
 لەناوبردنیان دەدەن.

ئێمە درک بە بارودۆخی دارایی و قەیرانی ئابووری حکومەتی هەرێم دەکەین کە ناتوانێت وەکو پێویست 
ییەکان لە رێگای بەردەوام بێت لە هاریکردنمان، بۆیە چەندین جار داوامان کردووە کە هاوکارییە نێودەوڵەت

 یان دەکات.بەشێوەیەکى یەکسان دابەشحکومەتی هەرێمەوە بەسەر ئێمەدا دابەش بکرێت، چونکە 

ئەو رێوشوێنانەی بۆ گەڕانەوەی خەڵک دەگیرێنە  کە ئەوەی روون کردەوە نوێنەرى سەرۆکى پەرلەمانى عێراقى
ەرگری و وەزیری کۆچ و کۆچبەرانی سەرۆکی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و وەزیری ب بەر بە رەزامەندی

رێککەوتن لەسەر  بۆ پاراستنی سەقامگیری ناوچەکە و رێگا گرتن لە تیرۆریستان، بووە حکومەتی ئیتیحادی
بوونیان بە فلتەری ئەمنیدا تێپەڕ بن و پاش تێپەڕبە فلتەرى ئەمنیدا ئەوەی کە پێویستە ئەوانەی دەگەڕێنەوە 

هەروەها  نیشتەجێن. دیکەدا لە خانەقین و شوێنەکانى میکانیزمەوە زۆربەیان بەم ئێستاو دەگەڕێنەوە 
خەڵکەکەی گەڕاونەتەوە سەر ماڵ و  و پێش جەلەوال ڕزگارکراون کە (عظيم، سەعدیە، میقدادیە) ىکانناحیە

 .یان ئاوەدانکراونەتەوە (%25) تەنیا تائێستا هەرچەندە حاڵی خۆیان

 شێوازی لێکۆڵینەوە:

 31/5/2016شەممە رێکەوتى سێستییەکان لە بەردەوامى کارەکانیدا سەر لەبەیانى رۆژى لیژنەى دۆزینەوەى را
و  دیاالبەمەبەستی لێکۆڵینەوە لە راستییەکان لەو ناوچانەی کە شەڕ تێیاندا روویداوە سەردانی میحوەرى 

رێکخراوی دوو هەرراپۆرتی  لە کەلێکۆڵینەوە لەو زانیاریانەی و داچوون بەدوابە مەبەستی دەوروبەری کرد 
رێکخراوی چاودێری مافەکانی )و هیومەن رایتس وۆچ  (لێبووردنی نێودەوڵەتی)ئەمنستی ئینتەرناشناڵ 

 ئاماژەیان پێکراوە.  (مرۆڤ

سەرۆکی لیژنەی هەڵسەنگاندن و وەاڵمدانەوەی راپۆرتە لیژنەى دۆزینەوەى راستییەکان پێکهاتبوو لە 
سەرۆکایەتی هەرێم، هەریەکە لە  و نوێنەرانی  (سەرۆکی لیژنە) نێودەوڵەتییەکان لە ئەنجوومەنی وەزیران

و سکرتاریەتی لیژنەی هەڵسەنگاندن  (ئەندامانی لیژنە)وەزارەتى ناوخۆ ، وەزارەتى پێشمەرگە ،ئاسایشى گشتى
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 ی ئەم ناوچانەیان کرد، لە میانەی ئەم سەردانەداسەردانو وەاڵمدانەوەی راپۆرتە نێودەوڵەتییەکان 
  نی راستەوخۆیان لەگەڵ بەرپرسانی ئیداری، سەربازی، ئەمنی و خەڵکی ناوچەکە ئەنجامدا.چاوپێکەوت

ەرپرسی میحوەری گەرمەسێری هێزی و ببەرپرسى ئیدارەى گەرمیان سەردانەکەدا لیژنەکە چاوی بە  سەرەتایلە 
حکومی و  و چەندین بەرپرسی تری خانەقین نەهێشتنی تاوان بەرپرسى پۆلیسى و پێشمەرگەی كوردستان

لە کە دواتر چاوی بە سەرۆک هۆزە عەرەبەکان و موختاری چەند گوندێکی ئەم ناوچەیە کەوت . کەوت ئەمنی
راپۆرتی رێکخراوی هیومەن رایتس وۆچ دا هاتبوو تاکو لە نزیکەوە  واقعەکە وەکو خۆی ببینن و گوێ لە خەڵک 

کان بکەن بەتایبەتی لە دوای دەرکردنی و موختاری ئەم گوندانە بگرن بۆ ئەوەی خۆیان باس لە رووداوە
  .تیرۆریستانی داعش و ئازاد کردنەوەی ناوچەکانیان لەالیەن هێزی پێشمەرگە و دامودەزگا ئەمنییەکان

ناوچە ئازادکراوەکان  ئەو تۆمەتانەی کە لەسەر  خستە لیژنەی دۆزینەوەی راستیەکان تیشکیلەم سەردانانەدا 
و دەرکردنی بە زۆرەملێی خەڵکی ناوچەکە و رێگانەدان  کاولکاریومەت وەک خراونەتە پاڵ دامودەزگاکانی حک

بە گەڕانەوە و هاتوچۆی هاوواڵتیان، ئامانجێکی تری ئەم سەردانە وەک بۆ بەرپرسەکانی ناوچەکەمان دیاری کرد 
کوردستان  هێزە ئەمنییەکانی بەرپرسیاریەتیگوزەرانی دانیشتوانی ئەم ناوچانە و  و واقعی ژیان بوو بۆ ئەوە

بارودۆخى ئەم دا لە کۆى چاوپێکەوتنەکان کە ئەرکی پاراستنی ئەم ناوچانەیان پێ سپێردراوە بخرێتەروو.
چۆنێتى هاتوچۆکردن و گەڕانەوەى  وویانداوە ورکە لەم ناوچانە ئەو وێرانکاریانەی  و پێکدادان و شەڕ، ناوچانە

 .تاوتوێ کران دانیشتوانى عەرەبى ئەم ناوچانە

 خاپوورکردنى خانوو و باڵەخانەکانیەکەم: 

 دەکەن کە گوایەباس لەوە  و هیومەن رایتس وۆچ رێکخراوی ئەمنستی ئینتەرناشناڵ انیاندا هەردوولە راپۆرتەک
 لەالیەن هێزە کوردییەکانەوە خاپوورکراون دیاالژمارەیەک گوندی هاوواڵتیانی عەرەب لە سنووری پارێزگای 

 ەنو ئاماژەش بەوە دەک (و چەند گوندێکی دیکەی ناوچەکە ، تەجنید، باهیزەجەمیلە سعد، وەحدە، ) شلەوانە
شەڕی دا بە بلدۆزەر تێکدراون لە کاتێک لەالیەن هێزە کوردییەکانەوە انکە بەشێک لەو گوندانە دوای ئازادکردنی

 تێدا نەبوو و داعش لەو ناوچانە دەرکرا بوو.

وە کە لە حاڵەتی شەڕدا وێرانکاری دەبێت، بەاڵم الیەنە ە ئەمنییەکانی ناوچەکە جەخت لەوە دەکەنەبەرپرس
ئەمنی و سەربازییەکان خانوویان بەشێوەیەکی بەرنامە بۆ داڕێژراو تێکنەداوە و ئەوەی روویداوە لە ئەنجامی 

لەالیەن شەڕ و بۆردوومانی بەردەوام و خۆحەشاردانی تیرۆریستیان و بۆمبڕێژکردنی خانووەکان بووە 
  دانەی کە راپۆرتەکان ئاماژەیان پێی کردووە.لەو گون ەوەداعش
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خەڵکی ناوچەکە ئاماژە بەوە دەکەن بەشی هەرەزۆری وێرانکاری خانووەکان لە ئەنجامی شەڕ و  الی خۆیانەوەلە
وای دپێکدادانەکانی نێوان هێزی پێشمەرگە و داعش و بۆردوومانی فڕۆکە جەنگییەکان بووە، لە هەمان کاتدا 

ی زۆر لە خانوو و شوێنی بازرگانی خەڵکی ناوچەکە دوای ژمارەیەکبۆ ناوچەکە هاتنی حەشدی شەعبی 
 . خاپور کراونبە بلدۆزەر  سووتاندنیان

 

 
  :گوتەی بەرپرسە ئیداری و حکومی و سەربازییەکانی ناوچەکە

  :(انبەرپرسى ئیدارەى گەرمیسەاڵح کوێخا بەڕێز )

فۆرمی  یانکەس (8000) دەبێت لەوانە کەستا هەزار دوو سەد و هەش (280000)ی دانیشتوانى کەالر نزیکە
لە ، یەکانیان لەسەر ئیدارەى گەرمیانەلەسەر خانەقینە و پێداویست بەشە خۆراک و فەرمانگەی باری شارستانییان

لەالیەن حکومەتى بەغدا بوو بە قەزا و سەر بە پارێزگاى کەرکوک بوو بەاڵم دواتر کەالر  1970ساڵى 
، دوورە کم لە جەلەوال 50کم لە خانەقین و  80نزیکەى  ،خرایە سەر پاریزگاى دیالەدن بەمەبەستى تەعریبکر

 .ستانى لەسەر نییەیئێستا کەالر هیچ کێشەیەکى ئەمنى و مەترسى تیرۆر

و ، ئەبۆ تەرخانکرا ی زۆریبودجەیەک پێنج و شەشی حکومەتی هەرێمی کوردستانکابینەى هەردوو لە 
 بە (حەسیرە) بەرمیل نەوت لە کێڵگەى (5500-5000)تى ژێرزەوى و ڕۆژانە ناوچەیەش دەوڵەمەندە بە نەو

ئێستا شەش هەزار خێزانی ، ی روسی کار لەو کێڵگەیە دەکات(گاز پرۆم)و کۆمپانیای  تەنکەرەوە ڕەوانە دەکرێت
ویان و لە ناوچەکانی تکریت، فەلوجە و ئەنبار رو عەرەب لە ناوچەکە ئاوارەن کە هەموویان عەرەبی سوننەن

لەو ناوچەیە کردووە، بەشێوەیەکی گشتی لەو شوێنانەی سوننە گرفتی هەبێت خەڵکەکەی روو لە ناوچەی ئێمە 
 (١٢٠٠)و وەک خەڵکی ناوچەکە مافیان هەیە، نزیکەی  دەگیرێتو رێزیان لێ ، چونکە هاوکاری دەکرێنندەکە

دوو کەمپی ئاوارەی  (تازەدێ)و  (وەتوقور)نیشتەجێن، هەروەها لە  (کۆدۆ)خانەوادەی ئاوارەکان لە ناحیەی 
 خانەوادەی کوردانی رۆژهەاڵتیش لەم ناوچەیە نیشتەجێن (١٠٠)لێیە، جگە لە راگوێزراوە عەرەبەکان نزیکەی 

 .حکومەتی ئیتیحادی نووسینگەی لەو ناوچەیە کردۆتەوە وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی بۆیە

لە ڕیزەکانى  دەکەن دژى پێشمەرگ شەڕم و کەسوکاریان خزئاوارەن  لەو ناوچەیەکە بەشێک لەو عەرەبانەی 
ئێمە ڕێگەمانداوە تەرمەکانیان لەالیەن  سەرەڕای ئەمەش ،تەنانەت هەندێکیان لەو شەڕانەدا کوژراون داعش

  .ەس و کاریانەوە بەڕێزەوە بنێژرێنک
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ى ڕژێمى بەعس خانلەدواى ڕوو ە کە(تجاوز)گەڕەکێکی زیادەڕۆ  (گواڵڵە)گەڕەکى تەجنید لە جەلەوال 
ڕژێمى بەعسى لێ ی پلەدارى سەربازى پێشوو (1800) نزیکەى  ٢٠٠٣، دوای رووخانی رژێم لە ساڵی دروستبووە

، هەروەها جگە لە کۆنە بەعسییەکان ئەندامانی قاعیدە و نەقشەبەندیش لەوێ کۆببوونەوە و بڕێکی زۆر بوو
 ی و ئەمریکییەکانیش نەدەچوونە ئەو ناوچەیەوە، عێراق یتەنانەت سوپا چەک و تەقەمەنییان هێنابووە ئەوێ و

، لە ئەنجامی شەڕدا و گەڕەکە روویدالە یش لەو ناوچەیەو تیرۆریستان ی پێشمەرگەقورسایی شەڕی نێوان هێز
یان بە سەختی بۆردوومان کرد (تەجنید)کاتژمێر شەشی ئێوارە فڕۆکەکانی هاوپەیمانان  ٢٣/١١/٢٠١٤رۆژی 

داعش  یتیرۆریستانکە وونی ژمارەیەکی زۆری خانووەکان بەتایبەتی ئەو خانووانەی ئەمەش بووە هۆی وێران ب
واتە  ى بووە بۆ خاپووربونى ئەم گەڕەکەهۆکارێکى سەرەک شئەمەخۆیان تێدا حەشاردابوو و شەڕیان دەکرد، 

 خێنراوە.و شۆفڵ نەڕولە ئەنجامی شەڕ رووخاوە و بە 

 

 :(گواڵڵە) ى جەلەوالبەڕێوەبەرى ناحیەی یعقوب یوسف عل بەڕێز)

 ٨٠) پێشتر کوردن، گشتیان سوننە مەزهەبو  ندانیشتوانى جەلەوال لە پێکهاتەکانى کورد و عەرەب و تورکمان
زۆربەی  1975 لە ساڵىدوای ئەوەی  بەاڵم %( 10)و تورکمان  %( 10) دانیشتوانى پێکدەهێنا و عەرەبی %(

ى دانیشتوانى جەلەوال پێک %( ٥) و تورکمان %( ٧٠) ەرەبوع %(٢٥)ئێستا کورد تەنها کوردەکان ڕاگوێزراون 
  ن.بووکەس  87000داعش دانیشتوانى جەلەوال بەر لە هاتنى  ،دەهێنن

 یبەتایبەت بن (گواڵڵە) لە پێشمەرگە ئەوەیە کە ڕێگایان بە حەشدى شەعبیدا داخلى جەلەوال مانگلەییتاکە 
 وێرانکاریەکى یەکجار زۆریان ئەنجامدا عبی وەش یە حەشدن لی سەرەکیبەشێک ئەمانە کە (سرایا الخوراسانی)

تیان چەند مزگەوتێک و ویس وێنە و ڤیدیۆمان کە ماڵی کورد و عەرەبیان دەسووتاند دواتر دەیانتەقاندنەوە
شوێنى  (٢٠٠٠)نزیکەی  ١٥/١٢/٢٠١٤تا  10/١٢لە ماوەی چوار رۆژدا واتە لە رێکەوتنی هەروەها بتەقێننەوە، 

هەبوون و هەندێک خەڵکی شیعە ماڵەکانیان  مەفرەزەکانیان شەوانە .ڕۆژدا سوتاند( ٤)لەماوەى  یانبارزگانی
نزیکەى و بەو هۆیەوە دەتەقاندەوە  خانووەکانیاندزی و تااڵنیان دەکرد و  نیشانی حشدی شعبی دەدا ئەوانیش

ی الیەن حەشدە ئەنجامدرا لەى هاتنى پێشمەرگەووێرانکرد ئەوانە هەمووى لەدوا یان (گواڵڵە) نیوەى جەلەوال
 .(طليعة و حى الخضراء) یلە گەڕەکەکان شەعبییەوە بەتایبەتی

جەلەوال کراوە، هەروەها  وێران کارمەندانی حکومەتخانووى  (٢٧٤)و  بنکەکانى ئیداریی %( ٩٧)لەناو جەلەوال 
بەجۆرێک چەند دبوو خانووەکانیان پێ مینڕێژ کر بەشێوەیەکى شارەزا کە مین پاککراوەتەوە  (8301) لە

دانرابوو و زۆربەیان لە ناو جلیکان  TNTکیلۆ  (٣٠)ک بەیەکەوە دەتەقنەوەو بۆ هەر خانویەک نزیکەى ووەخان
سەبارەت بە وێرانکردنی و ژمارەیەکی زۆر خانوو بە هۆی ئەم مین و تەقەمەنیانەوە تێکدراون.  دانرابوون



9 
 

بوو کە لەگەڵ  (سرایا الخراسانی)ەی تریش بە دەست نیوەی بە دەست داعش بوو و نیوەک (الوحدە)گوندی 
سەرەتا حەشدی شعبی چووە ناو گوندەکە و دوای ئەوەی  (الجمیلە )پێشمەرگە بە یەکەوە بوون، لە گوندی 

زۆربەی خانووەکانی سووتاند ئینجا بە شۆفڵ تێکیدان، پاش تێکدانی خانووەکان و سووتاندنیان ئینجا هێزی 
 و گوندەوە.پێشمەرگە چووە ناو ئە

لە بەرزاییەکانی تەکیەوە خانووەکانیان دەتەقاندەوە و و وێرانکارییەکە بە جۆرێک بوو کە  (سرایا الخراسانی)
یان هێنابوو، دوای کوشتنی (سید صبحی)چەند گەڕەکێکیان بەسەر یەکەوە تەقاندەوە، بۆ ئەم مەبەستەش 

کە و کاتێک پێمان گوتن بۆچی ئەم کارە دەکەن بە بلدۆزەیان هێنا بۆ تێکدانی چەند خانووەکی دی (سید صبحی)
 یە.(سید صبحی)ئاشکرا وتیان ئەمە لە تۆڵەی  

  :(ەسێری هێزی پێشمەرگەبەرپرسى میحوەرى گەرممەحمود سەنگاوى بەڕێز )

ەى کە بە انئەو سنوور بۆیە داوە شەهیدمان 177نزیکەى لە تیروریستان تا ئێستا بۆ پاککردنەوەى جەلەوال  
لەم  پێشمەرگە سەر بۆی و ئارامن و مەترسى هێرش زەکانى پێشمەرگەوەن بە تەواوى پارێزراودەست هێ

ەتى و پاکیان یتوانیوە پارێزگارى لەو ناوچانە بکات کە لە ژێر دەسەاڵتییعێراق نە سوپایبەاڵم  ،نەماوە ناوچەیە
 لەم رێگایەوە زۆر شێوە ارەو بەستان بەتایبەت ئەو ڕێگەى کە بۆ بەغدا دەچێت زۆر مەترسیدیبکاتەوە لە تیرۆر

ن داعش ەنەک هەر لەالین دەکرین و دزیان لێدەکریت و دەکوژرین و تااڵ اڵتیانودەستدرێژى دەکرێتە سەر هاو
 .بەڵکو لەالیەن حەشدى شەعبیشەوە

لەوانە کێشەی هەبوون بۆ ویرانکارى ی جیاجیا زۆر هۆکاربە هەزاران خانووی خەڵک رووخاوە و  لە جەلەوال
حەشدى شەعبیش هۆکارى  هەروەها کێشەی دوژمنداری زۆر هەیە لەنێو خەڵک ەکبەجۆرێک  ەاڵیەتیکۆم

دەستگیر کردووە و داوای پارە لە  اندەیان هاوواڵتی کوردی جگە لەمەش ،سەرەکى بوون بۆ ئەم وێرانکاریە
بەتەواوى  ن هەبوایەبوونیائێستا لە جەلەوال تا  حەشدی شەعبیئەگەر کەس وکاری دەکەن بۆ ئازادکردنیان و 

 .شارەکەیان  وێران دەکرد

 (:د فرهاد رفعت محمد على بەڕێوەبەرى نەهێشتنى تاوانى خانەقینیائر)

و سێ  گەڕەک بەدەست ئێمەوە بووە سێ   دالە هەندێ کات ماوەی شەش مانگ شەڕ لە جەلەوال بەردەوام بوو
 ئەم شەش مانگەدا بەردەوام لە ماوەیئەمەش مانای وایە کە شەڕ و پێکدادان  گەڕەک بەدەست داعشەوە

هەبووە، هەندێک لە عەرەبەکانی ناوچەکە سەرپەرشتی تیرۆریستانی داعشیان دەکرد لە شەڕەکان تەنانەت 
یەکێکیان کە مامی ئێستا لێرەیە بەرپرسی داعش بوو  و بە دەستی خۆی خانووی مامی تێکدا و ئامۆزایەکی 

 .خۆیشی کوشت
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ش خانووی خەڵکی ناوچەکەی تێکداوە من خۆم شۆفێری شۆفڵێکم بینی کە جگە لە داعش حەشدی شەعبی 
دەیویست خانووی ناوچەکە تێک بدات کاتێک لێمان پرسی کارت  (حاجی جەواد)جلی کوردی لەبەر بوو بە ناوی 

 (لیوای خوراسانی)می داینەوە دەرکەوت کە عەرەبە و یەکێکە لە بەرپرسەکانی ەاڵبە عەرەبی و ،چییە لێرە
بە شۆفڵ خانووی  (لیوای خوراسانی)لەمەش دەردەکەوێت کە  ئەنجام بدات،وێ بە ناوی کوردەوە ئەم کارە دەیە

لە کاتێکدا  تۆمەتبار دەکرێن بەم کردەوەیەکوردییەکان جار هێزە هاوواڵتیان بەبێ جیاوازی تێکدەدەن و زۆر 
سکااڵ بە  (١٤٥٠)تا ئێستا زیاتر لە  ، بۆ پشت راست کردنەوەی ئەمەشحەشدی شەعبی ئەم تاوانانەی ئەنجامداوە

تۆمەتی کوشتنی خەڵکی بێتاوانی عەرەبی ناوچەکە و تێکدانی خانووەکانیان بۆ دادگا بەرز کراوەتەوە کە 
کاری عەرەبەکانی ناوچەکە دەکەین هیچیان دژی هێزە ئەمنییەکان و پێشمەرگە نەبوون، بەپێچەوانەوە ئێمە هاو

شیرینانەی کە بە ناوی پێشمەرگەوە ئەنجام دەدرێت ئێمە وەک هێزەکانی ئاسایش بۆ رێگە گرتن لەم رەفتارە ناو 
 ن ئازادیان بکەین.یتا ئێستا چەندین جار ئەندامی حەشدی شەعبیمان دەستگیر کردووە بەاڵم دواتر ناچار بوو

شمەرگەش حەشدی شەعبی و حزب اهلل و عصائب اهل الحق لە جەلەوال دەستیان بە شەڕ کرد، پێ ١٤/١١/٢٠١٥لە 
ی کە پێشمەرگەی تێدا هیچ خانووەک لەو بەشەخۆشبەختانە  گەڕەکی جەلەوالی ئازاد کرد (٨)لە الیەن خۆیەوە 

تێک نەدرا تەنیا خانووی ئەو کارمەندانەی ئاسایش نەبێت کە داعش تێکیدابوون چونکە داعش لە ناو  بوو
 .بەر لە ئازاد کردنەوەیتێکدابوو خانووی ئەفسەرانی  (٢٨)خانووی پۆلیس و  (٦٥٠)جەلەوال نزیکەی 

تیرۆریستانی داعشی لێ بوو کە هەندێکیان ئەمیر بوون، دواتر  یژمارەیەکی زۆر (باهیزە و جەمیلە)گوندەکانی 
ژمارەیەکی زۆر   (الوحدە)گوندی سەبارەت بە لە الیەن حەشدی شەعبییەوە سوتێندرا ئینجا بە شۆفڵ تێکدران، 

 یخانوو (٢٥)تەنیا لە یەک رۆژدا زیاتر لە  بۆ نموونەکە شەڕی زۆری تێدا بووە چون ن،تێکدراولە خانووەکانی 
 تێکدراون.

 (:پێشمەرگە (5)ڕزگار جەبار فەرماندەى پێشووى لیواى) 

خانوو بەدواى یەکتردا تەقییەوە بەر لە  (٩)بە تەنیا  (الوحدة)گەڕەکى  لەکاتى چوونمان بۆ جەلەوال لە
ماوەى  بۆ  هێرشی تیرۆریستان هەبووە بۆ سەر ناوچەکە و ئەم بارودۆخەی شەڕ بەردەوام جەلەوال ڕزگارکردنى

بە شێوازی  جار لەسەریەک داعش هێرشیانکردووە چوار هەبووە شەولەو ماوەیەدا  بوو،مانگ بەردەوام  شەش
، ەهاتووە گەڕەکێکى وێرانکردووگواستنەوەی هاوواڵتیان پاسێکى بۆ نموونە رۆژێکیان خۆکوژێک بە  جیاجیا

 وئەبەاڵم ، نئەو شوێنانەى کە بەدەست هێزى پێشمەرگەوە بووە سەالمەت بووە و پارێزراوهەرچەندە 
 (خۆراسانىلیوای )بەتایبەتی داعش و حەشدى شەعبى  لە ناوچەکە روویدا بەشی زۆری لەالیەن ویرانکاریانە

هەر  .اونن وێرانکرنووەکابووە بەشۆفڵ خا (وراسانىخلیوای )حەشدى شەعبى  ئەو بەشەى کە بەدەست .بووە
سکااڵ لەالیەن خەڵکی جەلەوال بۆ دادگا بەرز  (٣٠٠٠)زیاتر لە  23/11/2016تا  21/9/2016لە ماوەی نێوان بۆیە 
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بە دزی و تااڵن کردنی ماڵ و تێکدانی  و زۆربەی سکااڵکان سەبارەت (لیوای خوراسانی)کراوەتەوە دژی 
 .بووە خانووەکانیان

و پێکدادانى  و بەردەوام شەڕ فراوانەزۆر ناوچەیەکى گوند پێکهاتووە،  (٣٩)کە لە  (طبج)ی ناوچەسەبارەت بە 
 (تەپە و عیون خشاالت) ئەو ناوچەیە وەکچەند گوندێکى  بەاڵم  بووە پێشتریش مۆڵگەى قاعیدە تێدا هەبووە

شەڕ لەو  (سێ)ەتا سەر ن.لەالیەن پێشمەرگەوە پارێزراوەو دانیشتوانەکەى چەکدارن و بەرگرى لەخۆیان دەکە
بۆ سەر  (نقشبندی، جیش المجاهدین و جند االسالم)قاعیدە لەگەڵ رێکخراوەکان و بە هێرشی  ناوچەیە روویدا 

دەڕوانێتە سەر  (طبج ) شەڕی تیرۆریستانی داعش دژی پێشمەرگە روویدا. هێزەکانی پێشمەرگە دواتر
  لە ئاوەکە بپەڕنەوە. بچووکو تیرۆیستان دەتوانن بە بەلەمی  (حەمرین) دەریاچەی

 ەوەلەبەرئناوچەیەکی سەوزاییە و باغ و بیستانی زۆری لێیە  (سامەرا)دەگاتە ەوە تا (شارەبان)لە  هەروەها
لەالیەن  بەکاردەهێندرێت وتێدایە  سەخت و ئاڵۆزی چەند ئەشکەوتێکى خۆشاردنەوە تێیاندا ئاسانە، هەروەها

، جیش النقشبندی االسالم انصار)و ناوچەیە بوونیان هەبووە وەک لە ماوەیەکی زۆرە کە ستەکانیگرووپە تیرۆر
تائێستا هێزى ەوە(٢٠٠٣)تەنانەت لە ساڵی ئەستەمە  ئەم ناوچەیە زۆر ۆڵکردنىڕکۆنت بۆیە (و قاعیدە

 ئەمریکیەکانیش نەیانتوانیوە بچن بۆ ئەم ناوچەیە.

 :گوتەی سەرۆک هۆزە عەرەبەکانی ناوچەکە 

 (:كروىصالح حبيب ال أسعد شێخ)

اڵتیانى عەرەب وهاو هاوکاری کردنیلە بەرامبەر  دەکەینى گەرمیان و میحوەرحکومەتی هەرێم سوپاسى  ئێمە
و هەوا نە ڕێگایان و دابینکردنى ئەو کەش بەشێوەیەکى ڕێک و پێک و الدانى ئەو کۆسپ و تەگەرانەى کە دێ

 و پاراستنى ئارامى و یاوازەکانى ناوچەکەبەبێ جیاوازى کردن لەنێوان پێکهاتە ج ژیانۆ پێکەوەئارامە بۆ ب
 .چارەسەرکردنى گرفت و کێشەکان

کاتێک ، ووخاندووەماڵەکەمى ڕ بووەبرازایەکم کە داعش  مان بەهۆى داعشەوە لەدەست داوە وماڵ و ئێمە سەر
هۆى  ەداعش هات بۆ ناو جەلەوال شەڕو پێکدادان و ڕوبەڕوو بوونەوەى زۆر قورس ڕوویدا کە بوو

 لە ناوچەکە. رییەکى زۆروێرانکا

 :(شێخ عبداهلل الجنابی)

و مزگەوتی ئێمە لە بەعقوبە تەقێنرایەوە برایەکم و کوڕەکەکەى کوژران ئێستا ئێمە لێرە  تەکیە ٢٠٠٦لە ساڵی 
نیشتەجێین هەست دەکەین لە ناو کەس و کارى خۆمانین و زۆر سوپاسى بەرپرسانى ناوچەکە دەکەین نزیکەى 
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یان لە دەوروبەری دەربەندیخان (٢٥٠٠)لێرە نیشتەجێن، لەوانە  (جرف الصخر)ى خێزانی ناوچە 1000
دانیشتووانی ناوچەى  نیشتەجێن، ئەوانە ئازادن لە گەڕانەوە، بەاڵم بەشێکیان بێ ئومێدن لە گەڕانەوە بەتایبەتی

 چونکە لەم ناوچەیە ماڵ و بێستان و هەموو شتیکیان وێرانکراوە. (جرف الصخر)

  (:موختارى گوندى طليعە خالدىال على حسن حسینمحمود شێخ )

 ژمارەی ئەو خانووانەی کە وێران کراون دەگاتە زانم الیە کە گشتیان گەڕاونەتەوەخێ 1800 نزیکەی من ناوى
دەژین،  نەتەوە و لەگەڵ خزم و کەسوکاریانخاوەنەکانیان گەڕاو سەرەڕای تێکدانیشیان ، بەاڵمخانوو(١٤)

 سەبارەت بەلەالیەن پۆلیس هەموو سکااڵکانیش سکااڵیان تۆمارکردووە ن چەندین دانیشتووانی گوندەکەما
 .و تااڵن کردنی ماڵ و موڵکیان بووە ندزی

 (:جنیدەموختارى گەڕەکى تئیبراهیم عەبد )

و بەشێکیشیان لە خانوانە لەکاتى داعش وێرانکرابوون  بەشێک لەو خانووەکانمان وێران کراوەی %( ٢٠)نزیکەی 
داعش هەرەشەیان لە من کرد بۆیە  بەر لەهاتنیان، شەڕ و بۆمبڕێژکردنیان لەالیەن داعشەوە بووە ئەنجامی

بەناچارى جەلەوالم جێهێشت لەدواى ئازادکردنى جەلەوالش لەالیەن پێشمەرگەوە زۆربەى ئەوخانوانە 
 .وێرانبوون کە لەالیەن داعشەوە پێشتر مینڕێژکرابوون

 :(الجبورى شێخ عبدالمحسن عواد)

ڕوومان لە  ەوەکاتوو لە و شەڕو پێکدادانى لێیە ەڵچۆ (جومەیلە و شەهرەبان و میقدادیە) 2013لە ساڵى  
 .زۆر باشیان لێکردین و هاوکارییان کردین کى ییەپێشوازو کرد ی کوردستان هەرێم

 (:موختارى گوندى بایزەسماعیل اعادل وادى )

دراوە نەبەهیچ شێوەیەک لەالیەن پێشمەرگەوە ئەنجام وێرانکارى و برام لەالیەن داعشەوە کوژراوە دوو 
داعش بۆ ماوەى شەش مانگ لە جەلەوال مایەوە ئێستا گوندەکەمان ئاوەدان  2014لەسەرەتاى مانگى هەشتى 

ى شەڕ و تەنها پێنج کیلۆمەتر لە داعشەوە دوورین بۆیە ناتوانین ڵى دەکەوێتە سەر هێنەکراوەتەوە لەبەر ئەوە
ێستا گوندەکەى ئو تا  لەگەڵ هاتنى داعش ئێمە گوندەکەى خۆمان جێهێشتووە ،خۆیان ىبگەڕێینەوە شوێن

 .ن نەکراوەتەوەالەبەر هەمان هۆکار ئاوەد ئێمەش هەر

 گەڕانەوەی هاوواڵتیان بۆ سەر زێدی خۆیاننەەم: راگواستنی زۆرەملێ و دوو
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ە پاڵ الیەنە ئەمنییەکانی اتدەختۆمەتی ئەوە  رێکخراوی لێبووردنی نێودەوڵەتی ئەمنستی ئینتەرناشناڵ
و مەبەستیان  حکومەتی هەرێم کە رێگا نادەن خەڵکی ناوچە ئازادکراوەکان بگەڕێنەوە سەر ماڵی و حاڵی خۆیان

لە شوێنەکانی خۆیان  عەرەبەکانی ناوچەکە ە زۆرلەم کارە گۆڕینی دیمۆگرافیای ناوچەکەیە بۆیە ب
بەشێک لەم ناوچانە ئارەزووی  دەکەن لە کاتێکدا کە خەڵکیان دووردەخەنەوە و لە شوێنی دیکە نیشتەجێی

 .گەڕانەوەیان هەیە بۆ سەر زێدی خۆیان و مانەوە

هۆکاری نەگەڕانەوەی خەڵک بۆ سەر شوێنی خۆیان بۆ شەڕ و نەبوونی خزمەتگوزاری  الیەنە ئەمنییەکان
وێنانە گیانیان دەخاتە مەترسی و پێویست دەگەڕێننەوە و ئاماژە بەوە دەکەن کە بوونی خەڵک لە هەندێک لەو ش

دەبێتە هۆی ئەوەی داعش بارودۆخەکە بقۆزێتەوە، لە بەرامبەردا خەڵکی ناوچەکە ئاماژە بەوە دەکەن کە 
بەشێکی خەڵکی ئەم گوندانە گەڕاونەتەوە سەر شوێنی خۆیان و ئەوانەی کە تا ئێستاش نەگەڕاوەنەتەوە بە 

 بۆیە هەروەها ترسیان لە میلیشیاکانی حەشدی شەعبی هەیە بووە هۆی بوونی شەڕ و نزیکیان لە هێڵی تەماس
 بە ویستی خۆیان نەگەڕاونەتەوە.

 گوتەی بەرپرسە ئیداری و سەربازییەکانی ناوچەکە

  (:بەڕێوەبەرى ناحیەى جەلەوال یعقوب یوسف على) 

وەی شارەکە و بەرنامەیەکمان داناوە بۆ ئاوەدان کردنەئێمە  لەدەست داعش جەلەوال دواى ڕزگارکردنى
خزمەتگوزارى سەرەتا بەو گەڕەکانە دەستمان پێکردووە کە کەمترین زیانیان پێکەوتووە  ،گەڕانەوەی خەڵکەکەی

لە کۆى هەشت  ەوە تا ئێستا بەپێی ئەم بەرنامەیە(١٣/١/٢٠١٦) رۆژی و لە و پێداویستیەکانیان بۆ دابین دەکریت
لەم ن (الطلیعە، العروبە، الشهداء، الجماهیر)ڕەکەکانی ئەوانیش گەچوار گەڕەک ئاوەدانکراوەتەوە  گەڕەک

ئەمەش بە ژمارەیەکی پێوانەیی دادەنرێت و دوای  خێزان گەڕاونەتەوە( 4900)نزیکەى  گەڕەکانە
 گەڕانەوەشیان ئاو و کارەبامان بۆیان دابینکردووە.

چەند رێوشوێنێکی  کەن ەک پێشکەش بە ناحیە دەکەداواکاری هاوواڵتیانى عەرەبەیان سەرەتا بۆ گەڕانەو
 ،نى خۆیانگەڕێنەوە شوێدەگرێتەوە دوای ئەوەی بە رێوشوێنەکاندا تێپەڕ دەبن رێگایان پێدەدرێت ب ئەمنى 

ن، کراو وێران کارمەندانی حکومەتخانووى  بەشێکی زۆری فەرمانگە حکومییەکان ولەناو جەلەوال هەرچەندە 
 گەڕاونەتەوە.  یان(4900) تا ئێستا خێزان (10074) کۆی لەبەاڵم بەپێی ئەو بەرنامەیەی دامانناوە 

ەگەڕانەوەی بەشێک لە هاوواڵتیان، چونکە بەشێکی ئەم مین و زۆری مین و بۆمبە دانراوەکان هۆکارێکە بۆ ن
 درووست دەبێت وەشەبروسکە هەورەئەو کارەبایەی لە ئەنجامی  جار زۆرتەقەمەنیانە بە جۆرێک دانراون کە 

و تا ئێستا بوونەتە هۆی شەهید  و مەترسی لەسەر ژیانی هاوواڵتیان درووست دەکات یەدەبێتە هۆى تەقینەو
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مانگە خەریکى پاککردنەوەى سێ ساڵێک و ماوەی ئێمە  کەمکردنەوەی ئەم مەترسییە بۆ، پێشمەرگە (١١) بوونی
بەهۆى ، دانراونش ڕێگاوبانەکانیلە و ماڵ و باڵەخانەکان  خانو جگە لە کە یانەمین و تەقەمەن وجەلەوالین لە

روویداوە کە ژێرخانی ناوچەکەشی گرتۆتەوە و  کاریەکى زۆروێران ی فڕۆکە جەنگییەکانەوەمانکردنوبۆردو
زۆرى ێکى بەش هەیە وکێشەى کارەبامان یەکجار  بۆ هاوواڵتیان نییە بۆ نموونە گوزاری پێویستیشخزمەت

 . ەوەی خەڵکەگەڕانهۆکارێکی دیکەی نە کەوتوون ئەمەش ەباکار ستوونەکانی

و لەالیەن ڕێکخراوە  شەفافە روبەریوو دە جەلەوالی گەڕانەوەى دانیشتوان بۆکە گیراوەتەبەر  ئەو ڕێوشوێنەى
 وەکزۆر بەوردى زانیاریەکانیان وەردەگیرێت  ، چونکەیەکانیش دانى پێداندراوە و زۆر سەرکەوتووەیەتڵنێودەو

 نەتەوەییە و ژمارەى مۆبایلەکەى. بەکام پێکهاتەى  و سەر ەکەىناوى چوارین و لەقەب

خۆى  (تەجنید)بەاڵم گەڕەکى ، گەڕەک جەلەوال ئاوەدان دەکەینەوەسەبارەت بە ئاوەدانکردنەوە ئێمە گەڕەک 
ماڵ پێک هاتووە زۆربەى دانیشتوانەکەى پێشتر خەڵکى  (٥٠٠)لە و  وەلەسەرەتاوە گەڕەکێکى زێدەڕۆ بو

بەشێک لە دانیشتوانەکەى لە ناوچەکانى دەوروبەر کردووە و پەیوەندییان بە داعشەوە ڕومادى بوون 
بەاڵم ئەم گەڕەکە بە بڕیارى  ،ئەگەر لە فلتەرى ئەمنى دەربچن دەتوانن بگەڕێنەوە بۆ جەلەوالو  نیشتەجێن

 .ەوە کردووەداعشەکەى پەیوەندییان بە بەشى هەرەزۆرى دانیشتوان وئاوەدان ناکرێتەوە  پارێزگاى دیالە

 :(ەسێرسەنگاوى بەرپرسى میحوەرى گەرم مەحمود بەڕێز)

و تااڵن  اڵتیانوو بەزۆر شێوە دەستدرێژى دەکرێتە سەر هاو ئەو ڕێگەى کە بۆ بەغدا دەچێت زۆر مەترسیدارە 
ئەمەش  ن داعش بەڵکو لەالیەن حەشدى شەعبیشەوەەدەکرین و دزیان لێدەکریت و دەکوژرین نەک هەر لەالی

 .ە لە هەموو روویەکەوەکاریگەری نەرێنی لەسەر خەڵک هەی

چەندین هەندێک لە دانیشتووانی جەلەوال گەڕاونەتەوە، بەاڵم هاوکاری نەکراون  سەبارەت بە گەڕانەوەی خەڵک
بۆ ئەو  سەرف بکەن دینار اریمل هەشت و بڕیاربوو کە بڕى هەشتاو جار بەرپرسانى بەغدا سەردانیان کردین 

ێستا هیچ هاریکاریەک لەالیەن حکومەتى ناوەندەوە پێشکەش بەم بەاڵم تاوەکو ئ دانیشتووانەی گەڕاونەتەوە،
 تەنها بە هیممەت و هەوڵ و کۆششى دانیشتوانى ناوچەکە ئاوەدانکراوەتەوە.ئەوەی کراوە  ناوچەیە نەکراوە و

یەکان هەموویان نەگەڕاونەتەوە چونکە ئەمانە لە دێر زەمانەوە (کەرەوی)بە شێوەیەکی سەرەکی هۆزی  
خۆیان ناگەڕێنەوە بێ  دەستیان بە خوێنی کورد سور بووە، سەرەڕای ئەمەش ردیان کردووە ودژایەتی کو

لە شێوازی و  ەلێگیراویان دانیشتوانى عەرەبى ناوچەکە ڕێزئەوەی کەس رێگرییان لێ بکات، چونکە 
 ،حاڵى خۆیاندەگەڕێنەوە بۆ سەر ماڵ و بەڕێوەبردنی ناوچەکە و بەرپرسە ئیداری و سەربازییەکان رازین بۆیە 

 .کى کەمتر دەگەڕێنەوەبەاڵم دانیشتوانى کورد بەڕێژەیە
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 (:صباح سعدون صالح الصميدعى نوێنەرى سەرۆکى پەرلەمانى عێراقى)

بارودۆخی ناوچەکانی  بە پێویستە ئاماژەسەبارەت بە پرسی گەڕانەوەی خەڵکی ناوچەکە بۆ سەر زێدی خۆیان 
رزگار  هەن کە پێش جەلەوال چەند ناوچەیەکی دیکەشجەلەوال جگە لە دەوروبەری جەلەوال بکەین، چونکە 

وای رزگارکردنی خەڵکەکەی گەڕاونەتەوە سەر ماڵ و . د(عظيم، سەعدیە، میقدادیە) ىکانناحیەکراون لەوانە 
ى (%45)ئاوەدانکراوەتەوە بەاڵم جەلەوال  ئەم ناوچانە (%25) تەنیا تائێستا هەرچەندە حاڵی خۆیان

، هەروەها خەڵکی سەعدیە بەر لە جەلەوال گەڕانەوە ە رزگارکراوەلەالیەن پشمەرگەوو  ئاوەدانکراوەتەوە
و  نسەرەڕای ئەوەی کە ژێرخانی شارەکە و فەرمانگە و دامودەزگا حکومییەکان بە تەواوی وێران بوو

 .ان نەبووشیخزمەتگوزاری پێویستی

ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق و  دوای سەردانی سەرۆکیسەبارەت بە رێوشوێنەکانی گەڕانەوەی خەڵک 
بۆ پاراستنی سەقامگیری ناوچەکە و رێگا  وەزیری بەرگری و وەزیری کۆچ و کۆچبەرانی حکومەتی ئیتیحادی

تێپەڕ بن بە فلتەرى ئەمنیدا رێککەوتن لەسەر ئەوەی کە پێویستە ئەوانەی دەگەڕێنەوە  گرتن لە تیرۆریستان
 نیشتەجێن. دیکەدا لە خانەقین و شوێنەکانى م میکانیزمەوەزۆربەیان بە ئێستاو دەگەڕێنەوە  ئینجا

 گوتەی سەرۆک هۆزەکانی ناوچەکە

  (:حماد العطيە شێخى هۆزى جبور گمطل شێخ)

بەرامبەردا  لە ۆتەوەکرد ناوچەکە ڕاگوێزراوەکانى زیاتر لە تواناى خۆى باوەشى بۆ عەرەبەحکومەتى هەرێم 
، تەنانەت حکومەتى هەریم دروستکردووەبۆگرفت و تەگەرەى  و ەئیتیحادی هەڵوێستی نەرێنی بوو حکومەتى

صالح )ئەو هاریکارییەی بۆ راگوێزراوانیش دێت نایگەننە دەستمان لەکاتێکدا پێویستییەکی زۆرمان پێیە، 
رێگا نادات هاوکارییەکان بگاتە  و و کەسانەی کە ئاستەنگی زۆری بۆ درووستکردووینیەکێکە لە (مطلگ

واڵتیان و دەستگیرکردنى وکردووە بە دەرکردن و تۆمەت دروستکردن بۆ هایدەست مەشدەستمان جگە لە
ناخۆشانەوە  داوەوتیرۆر و دەربەدەرکردنیان، بەهۆى ئەم ڕودژە  ی یاسای(٤)خەڵکانى بێتاوان بەپێى ماددەى

 هاریکاری ى هەرێمحکومەت ،خراپى بارى داراییانەوە دەناڵیننو  نەبوونى هەلى کار لەبەربەشێک لە ڕاگوێزراوان 
بە تاکە پەناگەی خۆمانی دەزانین بەتایبەتی دوای هاتنی چەتەکانی حەشدی شەعبی کە بە  وزۆری کردووین 

 هەموو شێوەیەک دژایەتی سوننە دەکەن و هەوڵی لەناوبردنیان دەدەن.

پێویست  ئێمە درک بە بارودۆخی دارایی و قەیرانی ئابووری حکومەتی هەرێم دەکەین کە ناتوانێت وەکو
بەردەوام بێت لە هاریکردنمان، بۆیە چەندین جار داوامان کردووە کە هاوکارییە نێودەوڵەتییەکان لە رێگای 

، بەاڵم دەکرێ یان دەکاتبەشێوەیەکى یەکسان دابەشحکومەتی هەرێمەوە بەسەر ئێمەدا دابەش بکرێت، چونکە 
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بۆنمونە من یشەوە گرفتمان بۆ درووست دەکەن، جگە لە رێگری لە هێنانی یارمەتییە مرۆییەکان لە رووی سیاس
من چوار  گوایەتیرۆر لەالیەن حکومەتى ناوەندەوە دژە ی یاسای(٤) تۆمەتبارکرام بە ماددەى 2014لە ساڵى 

بۆ راگرتنی کرد،  ومانوبە تۆپ و هاوەن بۆرد یانئێمەتیرۆریستم داڵدە داوە و بەو بیانووە ناوچەکانی 
 ،لیواى ناوچەکە و ئامر (عبداألمیر زەیدى)م بە بەرپرسە بااڵکانى ناوچەکە کرد وەک من پەیوەندی بۆردوومانەکە

 و بۆ رۆژی دواتر بۆردوومانەکە بەردەوام بوو. بەاڵم بێ سوود بوو بەڵێنیشیان پێدام، ئەگەرچی

شد داواى لێ کردم تا حەکە کەسێکە ناوبانگێکی خراپی لە ناوچەکە هەیە  (جمیل شەممەرى)بەرپرسى پۆلیس 
شەڕ بکەم، لەبەر ئەوەی من رازی نەبووم  منی بە هاوکاری کردنی  و لە دژى داعش پێک بهێنم لەو ناوچەیە

بە هۆی  کوڕیکم خۆی و پاسەوانێکى کوژران 6/11/2007رێکەوتی لە داعش تۆمەتبار کرد هەروەها 
ەکی گشتی زیانی زۆرمان تەقینەوەی ئۆتۆمبیلێکی مینڕێژکراو لەبەردەم بینایەی پارێزگای دیاال، بەشێوەی

، بە هۆی حەشدی شەعبییەوە دەستدا م لەو زەوی کشتوکاڵی سەروەت و ماڵ و موڵکبەشێکی زۆری  پێکەوت
من چۆن بتوانم بگەڕێمەوە بۆ ناوچەکەى  کەواتە ئەگەر رەفتاری حەشدی شەعبی لەگەڵ ئێمە بەو شێوەیە بێت

 خۆم.

 ئازادی هاتوچۆ هاوواڵتیانی سڤیل سێیەم:

 و هێزی پێشمەرگە رەخنە لە هێزە ئەمنییەکاننێودەوڵەتییەکان لە دوای شەڕی داعشەوە بە بەردەوام  الیەنە
ئەوانەی کە ناوچەکانی خۆیان جێهێشتووە و  دەگرن بەوەی رێگە بە هاتووچۆی هاوواڵتیانی عەرەب نادەن 

 دام. زادی هاتوچۆ بکەنبە ئا کە حکومەتی هەرێمی کوردستان کردووەژێر دەسەاڵتی ناوچەکانی روویان لە 
ودەزگا حکومییەکانیش ئاماژە بەوە دەکەن کە بە هۆی بەردەوامی شەڕی داعش و مەترسی ئەمنی هێزەکانی 

ترین ۆرەتەبەر بەتایبەت لە هەندێ ناوچەى دیاریکراو کە زۆخۆ هەندێک ڕێوشوێنی ئەمنیان گرتئاسایشی ناو
انەش زیاتر بۆ هاوواڵتییە عەرەبەکانە بە مەبەستی مەترسی دزەکردنی تیرۆریستانی لەسەرە، ئەم ڕێوشوێن

 ڕێگەگرتن لە دزەکردنی تیرۆریستان بۆ  ناو کوردستان.

هاوواڵتیانیش ئاماژە بەوە دەکەن سەبارەت بە هاتوچۆ ئازادن و هیچ کۆسپ و تەگەرەیەکیان بۆ درووست 
 .ادە دەکرێن بە کارێکی ئاسایی دەزاننناکرێ لەالیەن پێشمەرگە و هێزە ئەمنییەکانەوە و ئەو رێوشوێنانەی کە پی

 گوتەی بەرپرسە حکومی و سەربازییەکان  

 :(سەاڵح کوێخا سەرپەرشتیاری ئیدارەی گەرمیان)

هاوواڵتییە عەرەبەکان ئەوانەی نیشتەجێی ئەم ناوچەیەن و ئەوانەیشی کە لە ئەنجامی شەڕ و پێکدادانەکان 
بە هاتوچۆ ئازادن وەک هەر هاوواڵتییەکی دیکەی ناوچەکە، ئاوارە بوون و شوێنی خۆیان جێهێشتوو سەبارەت 
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رێوشوێنانەی کە لە بازگەکان  ئەو وواتە جیاوازی ناکرێ لە بازگەکان لە نێوان کورد و عەرەب و پێکهاتەکان، 
پیادە دەکرێن کارێکی ئاساییە و لە هەموو شوێنێک پیادە دەکرێت بەتایبەتی ئەو ناوچانەی کە شەڕیان تێدایە و 

 .نیا بۆ عەرەبەکان نییە، بەڵکو  کورد و هەموو پێکهاتەکانی تری ناوچەکە دەگرێتەوەتە

 (:لقمان صابر شكور بەرپرسى پۆلیسى کەالر عميد)

 کە پێشێلکاریی یاسا بێت ئەنجام نادات ێکهێزێکى یاساییە و کار ی کوردستانهێزى پۆلیس و هێزى پێشمەرگە
لەالیەن پەرلەمانى عێراقەوە مەزهەبی لەو ناوچەیە بۆ ئەم مەبەستەش بەرامبەر بە هیچ پێکهاتەیەکی ئایینی و 

دەستخۆشى لە هێزەکانى پۆلیس و پێشمەرگە کراوە کە بوونەتە هۆى پارێزگارى کردنى دانیشتوانەکەى بەبێ 
 جیاوازیکردن.

 1/7/8891رە بە نووسراوى ژما ئەنجومەنى نوینەرانى عێراقوەک پێزانین  بۆ بەرپرسانى ئەمنى ئەم ناوچەیە: 
لەسەر ئەو  کردووە بەڕێوەبەرى پۆلیسى ناوچەى کەوکەسی خۆی ئاراستەی سوپاس و پێزانین 1/10/2014لە 

هەوڵ وکۆششانەى لە پێشکەشکردنى خزمەتگوزارى و ئاسانکارى بۆ ڕاگوێزراوان و دابەشکردنى بەشەخۆراک و 
ایبەتى سەرۆکى ئەنجومەنى نوێنەرانى ، هەروەها نووسینگەى تئەنجامیداون پاراستنى ئەمنیەتى ناوچەکە

سوپاس و پێزانین خۆی  3/4/2016لە  703/م.ر ژمارە: نووسراوی عێراق بۆ بەرپرسانى ئەمنى ناوچەکە بە
کان و پاراستنى سەر و ەئەمەش بەڵگەیەکى ڕوونە لەسەر دڵسۆزى و بەرپرسە ئەمنیئاراستەی ئێمە کردووە 

بە  ەاڵتیانوهاونیشانەی متمانەی هەروەها  ێوان پێکهاتەکانى ناوچەکەلە ن اڵتیان و جیاوازى نەکردنوماڵى هاو
 دەزگا فەرمییەکانى ئەم سنوورە.

 گوتەی سەرۆک هۆزە عەرەبەکانی ناوچەکە

 :(شێخ أسعد صالح حبيب الكروى)

وو هیچ ڕێگریەکمان لێناکرێت و دەتوانین بە ئازادى هاتووچعەرەبەکانی ناوچەکە ئێمە  ۆچهاتو سەبارەت بە 
نەکراوین و وکارى وەکو پێویست هابەاڵم  ،تاوەکو ئێستا نزیکەى نیوەى دانیشتوان گەڕاونەتەوە بکەین و

 .یارمەتى ماددیمان پێنەدراوە

 

 :(عادل وادى أسماعیل موختارى گوندى بایزە)
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زگەکان و ئەو رێوشوێنانەی کە لە بائازاری زۆرمان چەشتووە بۆیە  ییەوەئێمە خۆمان بە دەست تیرۆر و وێرانکار
لەم رووە  ، چونکەلێپرسینەوەیەکى ڕۆتینی ئاسایی دەزانین ئاساییە و بە خاڵەکانی پشکنین پەیڕەو دەکرێت

  هاتوچۆکردن. مەسەلەی بەتایبەتی سەبارەت بە ئاسانکاری زۆرمان بۆ کراوە و ئێمە ئازادین

 :(جنیدەموختارى گەڕەکى تئیبراهیم عەبد )

 و وەرگرتنى ڕێپێدان ى ئەمنى و کەفالەت کردناى تێپەڕبوون بە فلتەرئێمە دو سەبارەت بە هاتوچۆکردن
بە ئازادى هاتوچۆ دەکەین و هیچ لە هەمان کاتدا  ندێین لەناوچەکە نیشتەجێ دەبیبە ئازادی  (رخصة)

 یەکمان لێناکریت.یڕێگر

 چوارەم: دەست بەسەر داگرتنی ماڵ و موڵکى هاواڵتیان

هێزە ئەمنییەکانی  نالیەنە نێودەوڵەتییەکا ، زۆر جارێر دەستی داعشدنەوەی ناوچەکانی ژئازادکر دوای 
ن کە دەستیان بە سەر ماڵ و موڵکی هاوواڵتیانی عەرەبی ناوچەکەدا گرتووە و ەبەوە تۆمەتبار دەک کوردستان

 بەکار دەهێنن.بۆ خۆیان  تەنانەت زەوییە کشتوکاڵییەکانیشیان 

وە دەکەن کە دەست بەسەر ماڵ و موڵکی خەڵکدا نەگیراوە و ئەگەر بەرپرسە ئەمنییەکانی ئەم ناوچەیە باس لە
 بەاڵم خەڵکی ناوچەکە ئاماژە نەک بەرنامە بۆ داڕێژراو،لێرەو لەوێ کارێکیش روویدابێت حاڵەتی شەخصی بووە 

کە بەرپرسێکی سەربازی  بردراوەبەوە دەکەن کە چەند ئۆتۆمبیل و کەلوپەلی کشتوکاڵی دانیشتووانی ناوچەکە 
 :بەم شێوەیەی خوارەوەورد لە پشت رووداوەکە بووە و ک

شوفێر و ئۆتۆمبێلێک دەستگیرکراون لەبەر ئەوەى بارى دزراویان  ژمارەیەک (27/4/2016) لە بەروارى
وازى و چەندین کەلوپەل و یهەڵگرتبوو کە بریتى بوو لە تراکتۆرى کشتوکاڵى هەڵوەشاوە و بۆڕى ئاوى بیرى ئیرت

ئەم کارەش لەالیەن   (طبج و جەلەوال) اڵتیانى بەڕەگەز عەرەب لە گوندەکانى سنوورىشتومەکى ماڵى هاوو
لێپرسراوى میحوەرى طبج و جەلەوال ئەنجامدراوە. ئەو کەسانەش کە  (مە مینەەدنان حەع) کەسانى سەر بە

پاش  (عثمان حمە شەریف عثمان و هاوکار سعید عبداهلل  بەکر شاکر منصور،)ناویان هاتووە ئەمانەن 
نە بگیرێت ئەو ئۆتۆمبێل و کەلوپەال دەست بەسەر بەڕێوەبەرى پۆلیسى گەرمیان بڕیاریدائەنجامدانی ئەم کارە 

 کردنى لێکۆڵینەوە.دەستپێ بکرێن بۆ دادگای ڕەوانە و

کە ئەم کەلوپەلە دزراوانەیان لە لە وتەکانیاندا دانیان بەوە نا  دوابەدواى لێکۆڵینەوە، تاوانبارەکان 
مە ەدنان حەع) بە شێوەى موزایەدە کڕیوەتەوە کە لە بنەڕەتدا لەالیەن (طبج و جەلەوال) میحوەرى

کە ئەو   کرد (دەمەعمید مح) ــەش لەالى خۆیەوە داواى لە بەرپرسى پۆلیس(مە مینەەدنان حەع) دزراوە. (مینە
ەر ئەوەى کە سوور بوو لەس (دەمەعمید مح)کەل وپەل و ئۆتۆمبێالنە ڕادەستى دادگا نەکات، بەاڵم 
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هەڕەشەى لە بەرپرسى پۆلیس کرد بە  (مە مینەەدنان حەع)تۆمەتبارەکان ڕادەستى دادگا بکات و لە کۆتاییدا 
 البردنى لە پۆستەکەى ئەگەر ئەم کارە بکات و بەرپرسى پۆلیسیش تاوانبارەکانى تەسلیم بە دادگا کرد.

على )بی ناوچەکەیە بەناوى هاوواڵتییەکی عەرە دوابەدواى لێکۆڵینەوە دەرکەوت کە ئەم کەلوپەالنە موڵکى  
ــە و ناوبراو بەڵگەى پێویستى پێشکەش بە دادگا کردوووە کە (طبج) کە خەڵکی ناوچەى  (کاظمعبد طە 

 دەیسەلمێنێ خاوەنى ئەم کەل و پەالنەیە.

 

 

 

 :پێشنیار بە مەبەستی چارەسەر کردنی

بۆ مامەڵە کردن لەگەڵ پێکهاتەکانی ێژرێ ڕروون و ئاشکرا دابێکى یەتستراتیژ حکومەتی هەرێمەوەپێویستە لەالیەن  .1
، چونکە راگوێزراوەکانی ناوچەکە هەموویان عەرەبی سوننەن و لە ترسی ناوچەکە بەتایبەتی عەرەبە سوننەکان

 .حەشدی شەعبی ناتوانن بگەڕێنەوە سەر زێدی خۆیان

ی ژێر دەسەالتی پێشمەرگە و هێزە ئەمنییەکان ناوچەکانیهاتوچۆی هاوواڵتییە عەرەبەکان لە سەبارەت بە پرسی  .2
رێوشوێنەکان توندتر بن بۆ کۆنتڕۆڵ پێویستە  هاوواڵتیان ئازادن، بەاڵم ناوچەی جەلەوال و دەوروبەریلە  هەرێم

 .کردنی ناوچەکە، چونکە ناوچەیەکی فراوانە و ئەگەری دزە کردنی تیرۆریستان و میلیشیا چەکدارەکان هەیە

رێگە گرتن لە تێکدان  وێرانکردنی بۆ بە هەماهەنگی لەگەڵ هەموو پێکهاتەکان گونجاو  ئەمنی یدانانی رێوشوێنێک .3
خانووی هاوواڵتیان بەتایبەتی رێگە گرتن لەو کەس و الیەنە چەکدارانەی بە ناوی پێشمەرگەوە ماڵی خەڵک وێران 

 وونی هەیە.کە سەر بە حەشدی شەعبییە و لە ناوچەکە ب (لیوای خوراسانی)لەوانەش  دەکەن

بەکانی بکرێت لەگەڵ ئەو هۆزە عەرە زیاتر پێویستە هەماهەنگیەی هاوواڵتیان بۆ سەر زێدی خۆیان گەڕانەولە بارەی  .4
خزمەتگوزاریان  بۆ گەڕاندنەوەی راگوێزراوەکان بۆ ناوچەکانی خۆیان بەتایبەتی ئەو شارۆچکانەی کەناوچەکە، 

 .منییەوەتێدایە، بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ناوچەکە لە رووی ئە

کە زۆربەی لەالیەن میلیشیا شیعییەکانەوە بە ناوی کورد و بە  سوتاندن و وێرانکردنی خانووی هاوواڵتیانی سڤیل .5
لەگەڵ هۆزە   ، پێویستەنەمانی متمانە بە هێز و الیەنە کوردییەکانبووەتە هۆی  جلوبەرگی کوردی ئەنجامدراوە

ۆ روون بکرێتەوە و گیانی تەبایی و پێکەوەژیان لەنێوان راستییەکانیان ب هەوڵ بدرێتعەرەبەکانی ناوچەکە 
  پێکهاتەکانی ناوچەکەدا بگەڕێنرێتەوە.
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لیژنەیەکی تایبەت بە  لە هەر میحوەرێکبە جۆرێک پێویستە میکانیزمێک دابڕێژرێت  ەوەراگەیاندنلەرووی میدیا و  .6
بکات لەرووی هاتوچۆ و پێدانی زانیاری و هیچ میدیا دابنرێت کە پێشوازی لە رۆژنامەنووسان بکات و ئاسانکارییان بۆ 

 یالیەنێک بەبێ رەزامەندی لیژنەی ناوبراو بۆی نەبێت لێدوان بدات و زانیاری باڵوبکاتەوە، هەروەها پێویستە الیەنێک
یاسایی بەدواداچوون بکات بۆ بەدواداچوونی ئەو هەواڵ و راپۆرتانەی باڵودەکرێنەوە و وردبوونەوە لە راستی ئەم 

هەر بابەتێکی نا درووستی باڵوکردبێتەوە و ئەگەر پێویست بێت سکااڵی  یاریانە و دیاری کردنی ئەو الیەنانەی کەزان
 یاساییش تۆمار بکرێت دژی ئەو الیەنانە.

ی دەزانین لیژنەیەکی هەندێک لە دانیشتوانی ناوچەکە گلەیی لە بە تااڵن بردنی ماڵ و موڵکیان دەکەن بە پێویست .7
ئەم سەرپێچیانەی کە باس دەکرێن و پەیوەندییان بە تااڵن کردنی ماڵ و موڵکی  یبنرێت بۆ بەدواداچووندالێکۆڵێنەوە 

 هاوواڵتیانی عەرەبی ناوچەکەوە هەیە لەالیەن چەند بەرپرسێکی سەربازی کورد لەو ناوچەیە.


