
1 

 

  
 

  راپۆرتی
ن رایتس وۆچ و ئەمنستی الێکۆڵینەوە لە تۆمەتەکانی راپۆرتی هیوم 

 ئینتەرناشناڵ 
 

 (ئۆفیسی رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان) 
 سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران

 
 مەخمور -لە  میحوەری گوێڕ لیژنەی لێکۆڵینەوە لە راستییەکان

Updated 2020 
 

 

 



2 

 

 

 

 ناوەڕۆک:

 3 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠پێشەکی

 ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠شێوازی لێکۆڵینەوە 

 ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠خاپوورکردنى خانوو و باڵەخانەکان 

 ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠دەستگیرکردنى هەڕەمەکى

 9 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠راگواستنی زۆرەملێ و گەڕانەوەی هاوواڵتیان

 13 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠زادی هاتووچۆی هاوواڵتیانی سڤیل ئا

 16 ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠پێشنیازەکان بۆ مەبەستی چارەسەر
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 پێشەکی:

 9/6/2016رێکەوتى  پێنجشەممەلیژنەى دۆزینەوەى راستییەکان لە بەردەوامى کارەکانیدا سەر لەبەیانى رۆژى 
و گوێڕ -مەخمورمیحوەری تییەکان لەو ناوچانەی کە شەڕ تێیاندا روویداوە سەردانی بەمەبەستی لێکۆڵینەوە لە راس

کە لە راپۆرتی هەریەکە لە رێکخراوەکانی ئەمنستی انەی گوند و شارۆچک ئەو دەوروبەری کرد، بەتایبەتیناوچەکانی 
ناویان هاتووە.  (انی مرۆڤرێکخراوی چاودێری مافەک)و هیومەن رایتس وۆچ  (لێبووردنی نێودەوڵەتی)ئینتەرناشناڵ 

مەبەست لەم سەردانەش گەیشتن بوو بە وەاڵمی راست و دروستى ئەو تۆمەتانەى رێکخراوى هیومەن رایتس وۆچ و 
 ئەمنستی ئینتەرناشناڵ لە راپۆرتەکانیاندا ئاراستەی دەزگا ئەمنییەکانی ئەم ناوچانەیان کردووە. 

پاڵ هێزەکانی پێشمەرگە سەبارەت بەو کاولکارییەی لە ناوچە تازە سەبارەت بە یەکێک لەو تۆمەتانەی کە دراونەتە 
نکاری ئەو وێرارایگەیاند کە  پێشمەرگەهێزەکانی  ی (گوێڕ -مخمور)بەرپرسی میحوەرى رزگارکراوەکان ئەنجامدراون 

دراو لە بەهۆی هێزە ئەمنییەکانەوە نەبووە، بەڵکو بوونی مینی چینو کاولکاریانەی کە لە ناوچەکەدا روویداوە 
ناوچەکە کەلەالیەن داعشەوە چێندراون هۆکاری سەرەکی رووخانی خانوو و باڵەخانەکانی ئەم ناوچانە بووە بە 

ەکاتی هەوڵدان بۆ تەقیونەتەوە بەتایبەت ل دائێمە ەکانیبە هێزە ئەندازیاری جۆرێک کە بەشێک لەو مینە چێندراوانە
 مەتی خەڵک.ناوچەکان لە پێناو پاراستنی سەال خاوێنکردنەوەی

جەختیان  لە بەشێکی دیکەی سەردانەکەدا هەریەکە لە قایمقامی قەزای مەخموور و بەرپرسى ئاسایشى مەخمور
لەسەر ئەوە کردەوە کە هێزە ئەمنییەکان هۆکاری ئەم کاولکارییە نین کە لەم ناوچەیە روویداوە و سەبارەت بە 

ا هیچ کەسێک دەستگیر ناکەن و ئەگەر کەسێک پێویست دەستگیر کردنی هەڕەمەکی رایانگەیاند ئەوان بەبێ بنەم
بێت لێکۆڵینەوەی لەگەڵ بکرێت ئەگەر کورد بێت یاخود عەرەب هیچ جیاوازی نییە و دەبێت لێپرسینەوەی تەواوی 

 لەگەڵدا بکرێت ئەمەش لەپێناو پاراستنی رەوشی ئەمنی ناوچەکە و پاراستنی خەڵکەکەیە.
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کە سەرۆک هۆز، شێخ و دانیشتوانی ئەم ناوچەیە بە تەواوای هاوڕان لەگەڵ جیاواز لە میحوەر و ناوچەکانی دی
بەرپرسە ئیداری، ئەمنی و سەربازییەکانی ئەم ناوچانە و ئەوان پێیان وایە ئەوەی هێزەکانی پێشمەرگە کردوویانە 

ەش زۆرجار داوایان تەنها لەپێناو پاراستنی ئاسایشی ناوچەکە و پاراستنی ژیانی خەڵکی ئەم ناوچەیە بووە هەر بۆی
 کردووە خەڵکی ناوچەکە بڕۆن و لە گوند و ناوچەکانی دیکەی دەوروبەر کە ناکەونە سەر هێڵی تەماس نیشتەجێ ببن.

 

 

 

 شێوازی لێکۆڵینەوە:

لیژنەیەکی تایبەتی بۆ دۆزینەوەى  (30)جەنابى سەرۆکى حکومەت بە فەرمانى ژمارە  2016ی نیسانی 4رۆژی
نەى کە لەالیەن رێکخراوە نێودەوڵەتییەکانەوە دەخرێنە پاڵ هێزەکانى پێشمەرگەى کوردستان راستیەکانى ئەو تۆمەتا

سەبارەت بەو  بوو دۆزینەوەی راستییەکان پێکهێنانی ئەم لیژنەیە و مەبەست لە اوچە تازە ئازادکراوەکان پێکهێنالە ن
نیشانکردنی لیژنەکە بۆ ئەم ئەرکە، لیژنەی دوابەدوای دەستناوچانەی کە لەالیەن هێزەکانی پێشمەرگەوە رزگارکراون. 

دۆزینەوەی راستییەکان هەستا بە دیاریکردنى تۆمەتەکانى هەریەکە لە راپۆرتەکانی رێکخراوى هیومەن رایتس وۆچ 
و رێکخراوی ئەمنستی ئینتەرناشناڵ پێش ئەوەی سەردانی ئەو ناوچانە بکات، بۆ ئەوەی بەدوای وەاڵمی ئەو 

 دراونەتە پاڵ حکومەتی هەرێم.  تۆمەتانەدا بگەڕێت کە

لیژنەی لێکۆڵینەوە بۆ دۆزینەوەی راستییەکان سەردانی ئێمە لە  ٢٠١٦ی حوزەیرانی 9رۆژی پێنجشەممە رێکەوتی 
رسە ئەمنی، ئیداری و کرد و لەگەڵ بەرپ مانو دواتر سەردانی گوێر و ناوچەکانی دەوروبەری مەخمورناوچەی 

 قائیمقامی قەزای مەخمور، ە،پێشمەرگهێزەکانی  ی(گوێڕ -مخمور)میحوەرى بەرپرسی  لەناویاندا سەربازیەکان
، بەرپرسی پۆلیسی گوێڕ، بەرپرسی ئاسایشی مەخمور، بەرپرسی ئاسایشی گوێڕ، بەرپرسی پۆلیسی مەخمور

  ناوچەیە کۆبووینەوە.ژمارەیەک شێخ و سەرۆک هۆزەکانی ئەو بەرپرسانی حەشدی عەشایری و 

ناوچە ئازادکراوەکان  ئەو تۆمەتانەی کە لەسەر  خستە نەی دۆزینەوەی راستیەکان تیشکیلیژلەم سەردانانەدا 
و دەرکردنی بە زۆرەملێی خەڵکی ناوچەکە و رێگانەدان بە  کاولکاریخراونەتە پاڵ دامودەزگاکانی حکومەت وەک 
بۆ ناوچەکەمان دیاری کرد ی ئەم سەردانە وەک بۆ بەرپرسەکانی دیکەگەڕانەوە و هاتوچۆی هاوواڵتیان، ئامانجێکی 

هێزە ئەمنییەکانی کوردستان کە ئەرکی  بەرپرسیاریەتیگوزەرانی دانیشتوانی ئەم ناوچانە و  و واقعی ژیان بوو ئەوە
 و شەڕ، بارودۆخى ئەم ناوچانەدا لە کۆى چاوپێکەوتنەکان پاراستنی ئەم ناوچانەیان پێ سپێردراوە بخرێتەروو.
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چۆنێتى هاتوچۆکردن و گەڕانەوەى دانیشتوانى عەرەبى  وویانداوە ورکە لەم ناوچانە ی ئەو وێرانکاریانە و پێکدادان
 .تاوتوێ کران ئەم ناوچانە

پێش چوونە ئەو ناوچانە بە مەبەستی دەستخستنی راستییەکان کۆمەڵێک پرسیار بۆ بەرپرسە بااڵکانى هێزى 
و  وچانەیان پێ سپێردراوە ئامادەکرانى ئەم ناپێشمەرگەى کوردستان و هێزەکانى ئاسایشى ناوخۆ کە ئەرکى پاراست

بەرچاوڕوونی زیاتری ئەم رێکخراوە نێودەوڵەتییانە سەبارەت بە ناوچە تازە ئازادکراوەکان و بۆ بە تێر و تەسەلى و 
بەشێکی دیکە راپۆرتی تایبەتمان بۆ هەردوو رێکخراو ئامادەکردووە.  هەروەها هۆکاری روودانی کاولکاری لەم ناوچانە

ە میکانیزمی کارکردنی ئەم لیژنەیە بریتی بوو لە دیاریکردنى ئەو شوێن و ناوچانە لە سنورى ناوچە تازە ل
بوونەوە لە رەوشی ئەمنی  ئاگادارئازادکراوەکان کە پێشێلکاریان تێدا ئەنجامدراوە و دواتر سەردانکردنی ناوچەکان بۆ 

الیەنە  انیارییەکان چاوپێکەوتن لەگەڵیاتر دڵنیابوون لە زو ئاسایش و بارودۆخی ژیانی خەڵکەکە لەم ناوچانە. بۆ ز
پەیوەندیدارەکان لە هەردوو الیەنی حکومەت و هاواڵتیانى ناوچە تازە ئازادکراوەکان کراوە و رای هەردووال 

 وەرگیراوە.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

  

  

 

 

 

 

 خاپوورکردنى خانوو و باڵەخانەکان یەکەم:

خانوو و باڵەخانەکانی ئەم تا راددەیەک هێزەکانی پێشمەرگەوە الیەن لە مەخموورلە دوای کۆنتڕۆڵ کردنەوەی 
بە هێزی پێشمەرگە و ئاسایش تۆمەتبار دەکەن رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان  ،ناوچەیە وێران و خاپوورکراون

پرسە بەر ئەمە لە کاتێکدایە کە، پێشمەرگە ئازادی کردوونکە رووخاندنی بەشێکی زۆری خانووەکان لەو گوندانەی 
ئەمنییەکانی ئەم ناوچەیە و شێخ و سەرۆک هۆزەکانیش رەتی دەکەنەوە ئەو کاولکاریەی لەم ناوچانە روویدابێت 

 پەیوەندی بە هێزەکانی پێشمەرگەوە هەبووبێت. 

هیچ بەڵگەیەک نییە تاکو ئێستا کە بیسەلمێنێ  شێخ و سەرۆک هۆزەکان ،بە گوتەی بەرپرسانی حکومی ئەم ناوچەیە
و ئەوەشی وویداوە چەندین هۆکاری جیاوازی  یاخود ئاسایش وێرانکارییان لەم ناوچانە ئەنجامدابێتپێشمەرگە 

  مینڕێژکردنیان لەالیەن داعشەوە. و لەپشت بووە وەک رووخاندنی خانوو و باڵەخانەکان بەهۆی هێرشی هاوپەیمانان

 الیەنە ئیداری، سەربازی و ئەمنییەکان:  یگوتە

  )پێشمەرگەهێزەکانی  ی (گوێڕ -خمورم)بەرپرسی میحوەرى  (

نکاری و کاولکاریانەی کە لە ناوچەکەدا روویداوە چەندین هۆکاری جیاوازی لەپشتە لەوانە بوونی ژمارەیەکی ئەو وێرا
ەکاتی تەقیونەتەوە بەتایبەت ل دائێمە ەکانیبە هێزە ئەندازیاریاو لەم ناوچانە کە بەشی زۆریان ردبۆمبی چێنزۆر 

لە مینی چێندراو. بەشێکی دیکە  (جدیدە) ناوچەکان بۆ نموونە لە کاتی خاوێنکردنەوەی اوێنکردنەوەیهەوڵدان بۆ خ
ئەو گوندانەی ەوە. داعشو چەکدارانی  ی هاوپەیمانانکانلە الیەن فڕۆکە ی ئەم ناوچانەیەبوردومان کردنلە هۆکارەکان 

 گوندی کوردنشین بوونە.گوندانەی تێکدراون  ئەون، بگرە زۆرینەی وێران کراون تایبەت بە کورد یان عەرەب نی
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 (بەرپرسی ئاسایشی گوێڕ)

کەس لە خەڵکی گوێڕ پەیوەندیان بە داعشەوە کردووە و دژی پێشمەرگە شەڕ دەکەن، هەر خۆیان  ٥٠تا  ٤٠نزیکەی 
  .و مەبەستیان لەم کارە زڕاندنی ناوی هێزەکانی پێشمەرگە بووەبەشێك لە خانووەکانیان تەقاندووەتەوە 

 دەستگیرکردنى هەڕەمەکىدووەم: 

ژمارەیەک لە خەڵکی ناوچەکە گلەیی ئەوە دەکەن کە رێکخراوی هیومەن رایتس وۆچ ئاماژەی بەوە کردووە 
نە فەرمانی دەستگیركردنیان نیشاندراوە و نە هیچ تۆمەتێكیان  ،یان بەشێوەیەکی هەڕەمەکی دەستگیرکراونکەسوکار

تا ئێستاش دەست بەسەرن، هەروەها باس لە دەرکردنی زۆرەملێی خەڵکی ن و هەندێکیشیاكراوەتەوه  ڕووبەڕوو
ە دەخەنە پاڵ الیەنە یەنی دیکەی نێودەوڵەتی ئەم تۆمەتناوچەکە دەکات. هیومەن رایتس وۆچ و چەندین ال

 دادەنێن کە پێویستە چارەسەر بکرێپەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و بە پێشێلکاری مافی مرۆڤی 
ئەمە لە کاتێکدایە وەک ئەوەی الیەنە ئەمنییەکانی حکومەتی هەرێم و بەشێک لە خەڵکی ناوچەکە باسی لێوەدەکەن 

 راگواستنی ئەم خەڵکە لە پێناو پاراستنی ژیانیان بووە. 

 الیەنە ئیداری، سەربازی و ئەمنییەکان:  یگوتە

  )پێشمەرگەهێزەکانی  ی (گوێڕ -مخمور)بەرپرسی میحوەرى  (

زانیاری تەواو و ارەت بە دەستگیرکردنی خەڵک دەمەوێت بڵێم کە ئێمە تەنها کاتێک خەڵک دەستگیر دەکەین کە سەب
پاش دەستگیرکردنیشیان تەنها بۆ چەند بۆ دەستگیرکردنی ئەو کەسانە، دا بێت بەڵگەی بەهێزمان لە بەردەست

ی وەکو ئەگەری هێرشى تیرۆریستان یان پالنی وەرگرتنی زانیاری سەرەتای کاژێرێکی کەم الی ئێمە دەمێننەوە و پاش
 ە تایبەتیەکان دەکرێن.یادەستی هێزە ئەمنیرداهاتوویان 

و هەندێک لەو بەڵگانە لەرێگەی مۆبایلی تاوانبارەکانەوە دەستمان دەکەوێت بەڵگەکان جیاوازن  لە بارەی بەڵگەکانیش،
دەستماندەکەوێت کە  کیانەى لێرە لەگەڵمان کار دەکەنئەمریکە لەو گای بەکارهێنانی ماددەیەکی تایبەت رێلە یاخود 

بە هۆی ئەو ماددە کیمیاویەوە کە لە دەستی خەڵکەکە دەدرێت ئاشکرا دەبێت کە ئەو کەسانە دەستیان بەر ماددەی 
  .و بە کۆمەڵێک بەڵگەی بەهێزەوە دەستگیر دەکرێن اکەوتووە یان ن (ن تیئێتی )تەقەمەنی وەکو 

 (مورقایمقامى قەزاى مەخ)

بکرێت  داێک کە ناویان هاتووە لێکۆڵینەوەیان لەگەڵانخەڵکهەندێک جار وا پێویست دەکات لەکاتى لێکۆڵینەوەکان 
دەستگیرکراوە و  (کەمال گامێشەوان)کورد بەناوى  کەسێکی (پردى کۆنى گامێشتەپە)ونە لە کاتى تەقاندنەوەى وبۆنم
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و دڵنیا ببینەوە لە ناسنامەی ئەنجامدەری  کەسانە لەو ببینەوەنیا دڵبووە بۆ ئەوەی لەبەر پێویستى لێکۆڵینەوەئەمەش 
و دێنە ئەو ناوچانەی کە  دەکەن ئێمە لە ئاوارە ڕوو رابردوو زۆرتر لەستادا کە ژمارەیەکی ێئەم کارە، بەتایبەتی لە ئ

بە فەرمانی  هیچ دەستگیرکردنێکی هەڕەمەکی رووینەداوە و هەمووی .لەژێر دەسەاڵتی هێزەکانی پێشمەرگەدایە
 دادوەر بووە، هەروەها دواکەوتنی دادگایی کردنی تۆمەتبارانیش لەسەر داوای دادوەر بووە.

 (بەرپرسى ئاسایشى مەخمور) 

 ڕەوانەى ئاسایشى هەولێرى دەکەین وە لەسەر ئەو بەڵکو ناهێڵینەوە ئێمە بەهیچ شێوەیەک دەستگیرکراو الى خۆمان
نەبەرى ڕێوشوێنى ئەمنى هەڵدەستین بە دەستگیرکردنى ئەو تۆمەتبارانە. زانیاریانەى کە بۆمان دێت دواى گرت

زانیاریمان هەبوو  ئێمەند سەبارەت بە هاتووچۆ بگرینەبەر. جار ناچارین بەشێوەیەکى کت و پڕ ڕێوشوێنى تو کهەندێ
وان ئێمە سەبارەت بە دەستگیرکردنی گومانلێکراکە کەسى خۆکوژ لەناوچەکە هەیە نەمانهێشت کەس داخل بێت. 

 پشت بە زانیارییەکانی هەواڵدەری نهێنی دەبەستین.

 (بەرپرسى ئاسایشى گوێڕ)

کەسانە دواى  دادگا دەستگیری ناکەین هەموو ئەو و بەبێ فەرمانیهەر کەسێک ئێمە دەستگیری بکەین بە بێ بنەما 
دن یا عەرەب، هەرکەسێک ورهیچ پەیوەندى بەوە نییە کە ک و ئەمەش وەرگرتنى ڕەزامەندى دادگا دەستگیردەکرێن

داواکراوبێت ئەگەر کوردبێت یان عەرەب دەستگیر دەکرێت ئەمەش لەپێناو پاراستنی ئاسایشی ناوچەکەیە بۆ ئەوەی 
چەند کەسێک لە رێگە نەدرێت کە ئەو کەسانەی سەر بە داعشن  بێنە ناوچەکەوە  و رەوشی ئەمنی ناوچەکە بشێوێنن.

و بەنیاز بوون کە هێرش یوەندیان بە داعشەوە هەبوو و تیرۆریستانیان هێنابوو گوندی مەچلوبە دەستگیر کران کە پە
 بکەنە سەر پێشمەرگە و ناوچەکە داگیربکەن.

 گوتەی خەڵکی ناوچەکە و هۆزە عەرەبەکان:

 (فارس شێخى هۆزى طى شێخ)

، وە هەیە  کى ناوچەکەڵباش لە نێوان دەزگا ئەمنیەکان و خە یو هاریکاریەک لە ناوچەکەى ئێمە کێشەمان زۆر کەمە
و ئەگەر لە هەندێک شوێن دەستگیرکردن روویدابێت بەو  سەبارەت بە دەستگیرکردنیش زۆر بەکەمى ڕویداوە

ڵ ئەوەین هەرکەسێک تاوانباربێت پێویستە بەاڵم ئێمە لەگە شێوەیە نەبووە کە لە راپۆرتەکان باسکراوە
 .ەکانیش ئازادبکرێندەستگیربکرێت و لێپێچینەوەى لەگەڵدابکرێت و بێتاوان

 (شێخ طە محمد شحادە شێخى هۆزى لهێب)
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لەالیەن هێزە ئەمنییەکانی ئەم ناوچەیە  لە گوێڕ کەس دەبێت 100ی سەر بە هۆزەکەمان کە ژمارەیان کەس کهەندێ
ئەوەی تاوانبارە سزای خۆی وەرگرێت و بکرێت، تر خێرادەستگیرکراون و داواکارین کە کردارى لێکۆڵینەوە لەوانە 

بێتاوانەکان بۆ ماوەیەکی درێژ لە گرتووخانەکاندا نەمێننەوە، من وەک یەکێک لە شێخەکانی هۆزی لهێب دەمەوێت 
ەوە هیچ دەستگیرکردنێکى نایاسایى ئەنجامنەدراوە وە ئێمە لەگەڵ ــ 2003لەساڵى ئەوە بڵێم کە لەم ناوچەی ئێمە 

 هەموو ئیجرائاتێکى ئەمنیداین لەکاتى ئێستادا.

  (بەرپرسى حەشدى عەشایرى غداد فارسشێخ الم)

بەڕێوەبەری ئاسایشی  خۆم سەردانىئێمە وەک حەشدی عەشایری دژی داعش لە ریزی پێشمەرگە شەڕدەکەین، 
و شەڕیان لە  دەستگیرکراون یزەکانى ئێمە وەک حەشدى عەشایرى بوونرکرد سەبارەت بەو کەسانەى کە لە هەولێرم 

تا بەاڵم بەشێکیان  ،نکردوویان ئازاددەستگیریان کردبوو ئێستا  ئاسایش نەی کە، بەشێک لەو کەسادژى داعش کردووە
کێشەى زۆرى  (مخبر سرى)ى سەرەکى ئێمە هەواڵدەرى نهێنییە کێشە .دەستگیرکراون و ئازادنەکراونئێستاش 

زۆر لە خەڵکی  و ئەم هەوڵدەرە نهێنیانە بوونەتە هۆکار ژمارەیەکی دروستکردووە بۆمان بەهۆى هەواڵى نادروستەوە
 .ئێمە کە هیچ تاوانێکیان نییە لەالیەن هیزە ئەمنییەکانەوە لەسەر بنەمای قسەی ئەم هەواڵدەرانە دەستگیربکرێن

 (گوندى تەل شعیر-یاسین أبراهیم أحمد)

خەڵک هەیە بۆ ماوەى ساڵێک لەسەر هەواڵێکى  ،و بازگەکانمان هەیە (مخبرى سرى)کێشەى هەواڵدەرى نهێنى  
 کە لەوانەیە بەهۆی کێشەی شەخسیەوە بووبێت یان بە هەڵە دەستگیردەکرێت نهێنى ێکیهەواڵدەر نادروستى

تێگەیشتنێک، بۆیە پێویست دەکات کە هیزە ئەمنییەکانی ئەم ناوچەیە لەسەر بنەمای هەواڵدەری نهێنی هیچ کەسێک 
 .ەستگیر بکرێندەستگیر نەکەن و پاش بوونی زانیاری ورد و دروست و بەڵگەی تەواو ئەوکاتە د

 راگواستنی زۆرەملێ و گەڕانەوەی هاوواڵتیانسێیەم: 

هیومەن رایتس وۆچ و رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان بەردەوام تۆمەتی ئەوە دەخە پاڵ هێزەکانی پێشمەرگە کە رێگا 
یان و حاڵی خۆیان یاخود بە زۆر لە شوێنەکانی خۆیان ئازادکراوەکان بگەڕێنەوە سەر ماڵنادەن خەڵکی ناوچە 

 ئارەزووی مانەوەیان  هەیە لەسەر زێدی خۆیان. انەناوچئەم دووردەخەنەوە لە کاتێکدا کە خەڵکی 

 الیەنە ئیداری، سەربازی و ئەمنییەکان:  یگوتە

  )پێشمەرگەهێزەکانی  ی (گوێڕ -مخمور)بەرپرسی میحوەرى  (
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ەوە خۆیان رادەستی هێزەکانی پێشمەرگە کەس لەم سنوورە و لە خاڵەکانی پشکنینی ئێم ٦٤٣هەزار و  ١٢تاکو ئێستا 
کردووە، بەاڵم لە نێوان ئەو کەسانەدا کە خۆیان رادەست کردووە ژمارەیەکی زۆر خەڵکی تێدایە کە بۆ مەبەستی 

گە و زانیاری دەربارەی خاڵەکانى سیخوڕی و گەیاندنی زانیاری بۆ داعش دێنە ناوچەکانی ژێر کۆنترۆڵی پێشمەر
  پشکنین و سەنگەرەکانی پێشمەرگە بە داعش دەگەیەنن.

هەندێک جار ناکرێت رێگەبدەین ئەم هەموو ئاوارەیە بێنە ژوورەوە بەتایبەتی لە کاتی هێرشکردنی داعش چوونکە 
خۆی بۆ ناو سنوورەکانی  ە بۆ ئەوەی خەڵک بگوازێتەوە ئەوبەری سنوورەکانیشئەم هاتنە ستراتیجیەتی نوێی داع

بەم ژمارەیەک لە چەکدارانی خۆی لەناو خەڵکی سڤیل دادەنێت و  دپێشمەرگە وە لەم کردارە چەند کەسێک یاخو
مە و پەنامان بۆ دەهێنن چوونکە ئەوان باش دەزانن کە پێشمەرگە کەس ێەوەی ساترەکانی ئشدێنە پێشێوەیە 

گەوە ێەهێنن و لەو ردێژ دەکات بۆیە ئەوان ئەو خاڵە بۆخۆیان بەکاراری بۆ هەموو کەسێک درکناکوژێت و دەستی هاو
هەر  لەم  دواییانەدا کەسانێک خۆیان رادەستی ئێمە کردووە و لە ، چەندین چەکداری خۆیان دەنێرنە ناو پێشمەرگە

 ندیهەمان ڕۆژیشدا سەنگەرەکانی پێشمەرگە کیمیاباران کراوە کە ئەمەش شتێکی ئاسایی نییە بۆ نموونە گو
کراوە هەمووی بە هۆى پێدانی زانیاری بووە لەالیەن ئەو کەسانەوە کە  (جار کیمیا باران ٥)کە تاکو ئێستا  (ابوشیتە)

لەگەڵ ئاوارەکان خۆیان خستووەتە سەنگەرەکانی پێشمەرگەوە و حاڵەتی دیکەی خۆ بەدەستەوەدانیش هەبووە کە 
 ن کراوین و ئەمانەش حاڵەتی سروشتی نین.دوای چەند کاتژمێرێک زۆر بە چڕی بە هاوەن بوردوما

ئێمە هاوکاری هاوواڵتیانی عەرەبیشمان کردووە لە گەڕانەوە بۆسەر ماڵ و حاڵی خۆیان، ئاوەدان کردنەوە و پاراستنی 
داوەتى هەموو شێخ و سەرەک هۆزەکانى ئەم ناوچەیەمانکرد کە هاوسنوورن لەگەڵ  2014لە ساڵى . گوندەکانیان

 ەهێزو داوا لە ێمە هاوکاریتان دەکەین پێمان گوتن ئ (لهێب، سەبعاوى، جبور)ەک هۆزەکانى هێزى پێشمەرگە و
و  شەهید ، ئەگەر هاتووە و مووچەشتان لە بەغدا پێبدرێت تان پێبکەنڕاهێنانى سەربازىەکان دەکەین ئەمریکى
پارێزگارى ن، بەاڵم پێویستە دەکەیووسرێت و چارەسەریان بۆ دەنلەسەر حکومەتى هەرێم یشتان هەبوو ئەوا بریندار

بکەن و هاوکارى سەرەتایشمان کردن وە چەند جار یارمەتیمان دان و چەند گوندێکمان بۆ  لە گوندەکانى خۆتان
 ڕزگارکردن و دواتر جێیانهێشت.

ئێمە هۆکار نین بۆ نەگەڕانەوەی خەڵک بۆسەر ماڵ و حاڵی خۆیان بەڵکو هاوکاری تەواویشیان دەکەین بە گوێرەی 
و تەنانەت یەک خزمەتگوزاری  زۆربەى گوندەکان بە جۆرێک وێران بوونە کە بۆ ژیانی خەڵک ناشێاناکانمان، بەاڵم تو

 300کم لە سنوورى میحوەرى گوێڕ 20کى یەکجار زۆرە لە درێژى ێخاوەنى چەک یشداعش شیان تێدا نییە.ییسەرەتا
ە وە هەر لە ماوەى ئەمساڵ کە ژمارەى ئاوارەکان ملمى تەقاندووە لەڕۆژێکدا کە ئەمەش ژمارەیەکى زۆر120گولەى 

زیادى کردووە بۆردوومانەکانى داعشیش سێ جار بەرامبەر بۆردومانەکانى پێشوو زیادى کردووە پێشتر ڕۆژانە لە 
ماوەى یەک ڕۆژدا یەکجار بۆردومان دەکراین بەاڵم لەکاتى ئێستادا ڕۆژانە سێ جار بۆردومان دەکرێین. سەبارەت بە 
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ن لەم سنوورە با یەک نموونەش بهێننەوە کەسێک بڵێت یەک ماڵى کورد لەجێى ماڵە عەرەبێک نیشتەجێ کراوە ڕاگوازت
ئێمە تەحەممولى بەرپرسیارێتى دەکەین وە ئەو ڕێکخراوە مرۆییانەش ئەو زانیاریانەیان لە شوێنى دروست 

بەچاوى خۆیان ئەوگوندە ببینن کە چۆن خۆیان  وەرنەگرتووە بابێن ئێمە دەیانبەین بۆ ئەو شوێنانە کە پێویستن و
 گوند. قەنناس و هاوەن دەگاتە ناو

ئەو ئاوارانە لە ماوەى پەنجا دەققە زیاتر دواناخرێن الى ئێمە و یەکسەر دەگوازرێنەوە چونک لە دواى هاتنیان یەکسەر 
ئەو  (داهلل، تەل ڕیم...سلطان عب)یاتۆپباران دەکرێین یا هێرش دەکرێت لەالیەن داعشەوە، لە سنوورى گوندەکانى 

ئاوارانە ئەوەندە باوەڕیان بە هێزەکانى پێشمەرگە هەیە لە ناوەڕاستى سنوورى ساترى پێشمەرگە دێن و خۆیان 
ڕادەستى هێزەکانى پێشمەرگە دەکەن، زۆر جار هاتنى ئەو ئاوارانە جێگاى گومانە چۆن ئەو ڕیگا زۆرە دەبڕن کە 

زیان دەبێت کە بەشێکى زۆر لەم سنوورە لەالیەن داعشەوە مینڕێژکراوە تە سنوورى داعش یان چۆن دەرباێدەکەو
 ئەگەر چاوساغیان لەگەڵ نەبێت ڕێگایان پێشانبدات.

خێزان و ژن و  نلەو ماوەیەى دوایى زۆرترین ئەو خەڵکەى کەدێن وەک ئاوارە خۆیان ڕادەستى هێزى پێشمەرگە دەکە
 خۆیان ڕادەست دەکرد. پیاوەکانمنداڵن بە پێچەوانەى پێشتر کە زیاتر 

 (قایمقامى قەزاى مەخمور)

ەزامەندى بەرپرسى میحوەر و قایمقام و لیژنەى ر ەوەى هەر شوێنێک یاگوندێک پێویستەو ئاوەدانکردن بۆگەڕانەوە
. فەرمانبەرانى عەرەب ئێستاش لە فەرمانگەکانى حوەر و بەرپرسانى سەربازیی وەربگیردرێتئەمنى بەتایبەت می

ماڵ دەبێت بەشێک لەشوێنى خۆیان ماون و بەشێک  400کە نزیکەى  (حى العسکرى)ەکەن، گەڕەکى خۆیان دەوام د
 لەهەولێر نیشتەجێن و بەشێکیشیان لەگەڵ داعش ڕۆیشتوون. 

و دەوامى ئاسایى خۆیان دەکەن ئەو فەرمانبەرانەى کە تا ئێستا  زۆرى فەرمانبەران گەڕاونەتەوە بەشى هەرە
ر کێشەى ئاو و تەواوبێت ئەوانیش دەگەڕێنەوە. پێشتریش ناحیەى گوێ کانەندى ئەمنییەڕەزام گەرنەگەڕاونەتەوە 

کارەباى هەرهەبووە بۆیە خەڵک نەیانتوانیووە بگەڕێنەوە ئەو ناوچانە، بەو هۆیەشەوە و لەکاتى ڕزگارکردنى شارى 
 موسڵ چاوەڕواندەکرێت خەڵکێکی زیاتر ئاوارە ببن.

بەناچارى بووە ئەویش بەهۆى یە دەبێت بڵێم کە ئەمە ێک لە گوندەکانی ناوچەکەچۆڵکردنى هەندهەرچی سەبارەت بە 
نزیکى ئەو گوندانە لە ناوچەکانی شەڕەوە یاخود بەشێک لە گوندەکانى ئەم ناوچەیە بوونەتە بەرەى جەنگ و دەکەونە 

کیلۆمەتر لە  (5)زیکەىکە ن (ئەبوشیتە)سەبارەت بە گوندى (بن کەپران، ئەبوشیتە، مەچلوبە)سەر هێلى تەماس وەک 
مەتر دەبێت و  (150)مەتر لە زێ دوورە کە بەرینى زێ لە کەمترین ماوەى تەنها  (600)گوێڕەوە دوورە و تەنها 
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تەنکاوە بە پێ بە ئاسانى پیادە پێیدا دەپەڕێتەوە، تیرۆرستانى داعش پەڕیونەتەوە و ساترەکانیان لەودیوەى زێدا 
و گوندانەى کە بووە بە بەرەى جەنگ و ساترەکانى هێزى پێشمەرگە دەکەوێتە قایمکردووە، ئەم گوندە یەکێکە لە

 کۆتایى و لێوارى گوند لە بەرامبەر تیرۆرستانى داعش کە تەنها چەند سەد مەترێک لە هێزى پێشمەرگەوە دوورن. 

ردووە، لەکاتى لەم گوندە هێزى پێشمەرگە چەندین شەهیدى داوە و بەشێک لە دانیشتوانەکەى پەیوەندیان بە داعشک
شەهیدمان لە ڕیزەکانى ئاسایش هەبوو،  (23)بەدەستى تیرۆرستانى داعش  9،10/1/2015کەوتنى گوێر لە شەوى 

لەدواى ڕوودانى ئەم شەڕانە ئێمە ناچار بووین هێلى شەڕ بگوازینەوە هێزەکان بە باشتر و گونجاوتر ڕێک بخەینەوە بۆ 
 ویستى شەڕ وادەخوازێت.پاراستنى هێزى پێشمەرگەو ئاسایش ئەوەش پێ

زۆر ڕێزیان لێگیراو گوازراونەتە گوندەکانى دەوروبەرى و بەشێکیشیان چوون بۆ  (ئەبوشیتە)دانیشتوانى گوندى 
ئەم گوندە بەئاسانى چەکەکانى هاوەن و دۆشکە و  ،هەولێر نیشتەجێبوون و هیچ کەسێک بەزۆرەملێ دەرنەکراوە

 دارانى داعشەوە ئاراستەى ئەو گوندەدەکرێت.سەدوبیست دەیگاتێ و ڕۆژانە لەالیەن چەک

زمارەى عەواڵ، زمارەى )ەندین گوندى دیکەش کە دەکەونە سەر هێلى تەماس ناوچەى محرەمەن وەک گوندەکانى چ
کە گوندى  (گعێتل)و  (خاڵند)، ماڵ دەبێت 120کە نزیکەى  (بن کەپران)هەروەها گوندەکانى  (مەرزان، زمارەى سابیر

ماڵ دەبێت چۆڵکراوە بەهۆى ئەوەى کە  800کە گوندێکى کاکەیى نشینە لەسەرووى  (سفەییە)ن، کوردنشینن و چۆڵ
کە گوندێکى گەورەى عەرەبنشینە کارەبایان سەر بە حەمدانییە بوو  (مەچلوبە)لە ناوچەى شەڕەوە نزیکە، گوندى 

 کانمان بۆ گێڕاوەتەوە.لەالیەن داعشەوە کارەبایان لەسەر بڕاوە ئێمە کارەبا و بەشێک لە خزمەتگوزاریە

 (بەرپرسى ئاسایشى مەخمور)

و خۆیان نایانەوێت بگەڕێنەوە ناوچەکانی  بەشێک لە عەرەبەکانى مەخمور لە هەولێر نیشتەجێن و فەرمانبەرن
گوندى  (هەوێرە، مەچلوبە)هەردوو گوندى  .تەنانەت کوردەکانیش ناگەڕێنەوە چونکە ناوچەکە زۆر ئەمین نییەخۆیان، 

عەرەبن و  %60ناحیەى گوێڕ دانیشتوانەکەى  ئەمە لە کاتێکدایە کە نن و گەڕاونەتەوە شوێنەکانى خۆیانعەرەبنشی
 .کوردن 40%

 گوتەی خەڵکی ناوچەکە و هۆزە عەرەبەکان:

  (شێخى هۆزى لهێب شێخ طە محمد شحادە)

وون هاتوون بۆ ئەو گوندانەى سەبارەت بە ناحیەى گوێڕ ئەو گوندانەى کە لە سەر هێلى شەڕن و ڕاگوێزراون و ئاوارەب
بەهیچ لە ئێستادا نیشتەجێبوون، گوندى ئەبوشیتەش  و لەم گوندانە کە لە پشتەوەن و لە هێلى پێشەوەى شەڕ دوورن
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ۆیان چونکە دەکەوێتەسەر هێلى شەڕ و خەڵکەکە لە ترسی ژیانی خۆیان شێوەیەک ناتواندرێت بگەڕێنەوە شوێنى خ
 ییەکان رێگە بە گەڕانەوەیان نادەن بۆ ئەم ناوچانە.ناگەڕێنەوە نەک بڵێی هێزە ئەمن

 (ناحيەى گیارەشێخی شێخ نزهات صخر سلمان )

هەیە داوادەکەین بگەڕێینەوە  شەڕکەرمان 1200لە هەولێر نیشتەجێم و حەشدى عەشایرمان پێکهێناوە و نزیکەى  
 شوێنەکانى خۆمان و گوندەکانمان ئاوەدانبکەینەوە.

 

 

 (ارى ناحیەى قەراجصابر محمد حسن موخت)

ماڵ دەبێت  357 دیکە کە ماڵیان کوردن و ئەوەى  163، ماڵ دەبێت 520و عەرەبەوە نزیکەى  بە کورد ناحیەی قەراج
ماڵیان لەهەولێرن و بەشێکیان لەکەرکوکن  50 یلە کوردستان نیشتەجێن، نزیکەی ئەمانە  %70 کەعەرەبن و 

ئەوان خۆیان تا ئێستا هەوڵی گەڕانەوەیان نەداوە ئەویش  وتوونو بەگەڵ داعش کە ئەوانیتریش چوون بۆ حەویجە
 .بەهۆی خراپی رەوشی ئەمنی ناوچەکە

 (سبعاوى شێخ محمد سلطان)

نیشتەجێن و ڕانەگوێزراون دانیشتوانى ڕاگوێزراوى ئەو ناوچانە بەشى زۆریان  هەموومان لەسەرماڵ و حاڵى خۆمان
 مزگەوت نیشتەجێنو لە کەمپى دیبەگە لە  نندانەش کە ڕاگوێزراوبەشێک لەو گولە هەولێر و کەرکوک نیشتەجێن 

خێمەیان پێداوین و داواکارین پێدوایستییە  35انەوادە تەنها خ 150خێزان لە یەک خێمەدا دەژین بۆ  10هەر 
سەر سەبارەت بە فەرمانبەرانمان کە لەسەر نەینەوان ئێستا لە دواى ئاوارەبوون سەرەتاییەکانمان بۆ دابین بکەن. 

حکومەتى ناوەند موچە وەردەگرن بەاڵم ئەوفەرمانبەرانەى سەر بەهەرێمى کوردستانن تائێستا نازانن ڕوو لەکوێ 
 بکەن و بچن بۆ کوێ.

 (پێشمەرگەیەک)

توماننەتەوە بۆ شوێنى ئارام و نان و خواردنى خۆمان پێداون سو گوا ئێمە بەردەوام پێشوازیمان لەو ئاوارانەکردووە 
مرۆڤانەمان لەگەڵداکردوون وە چارەسەرى پێویستمان بۆ ئەو بریندارانە کردووە کە لە ڕێگاى هاتنیان  هەڵس و کەوتى

 برینداربوبن. هۆیەکى دیکە مینیان پێدا تەقیوەتەوە یا بەهەر

 ئازادی هاتووچۆی هاوواڵتیانی سڤیلچوارەم: 
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مەرگە و هێزە ئەمنییە کوردییەکان بریتییە لە پاڵ پێش الیەنە نێودەوڵەتییەکان زۆر دەیخەنەیەکێک لەو تۆمەتانەی کە 
ڤیل و دامودەزگا حکومییەکانیش الی خۆیانەوە ئاماژە بەوە دەکەن کە بە سرێگری کردن لە هاتووچۆی هاوواڵتیانی 

هۆی بەردەوامی شەڕی داعش و مەترسی ئەمنی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ هەندێک ڕێوشوێنی ئەمنیان گرتووەتەبەر  
هەندێ ناوچەى دیاریکراو کە  زووترین مەترسی دزەکردنی تیرۆریستانی لەسەرە، ئەم ڕێوشوێنانەش بەتایبەت لە 

بەاڵم هاوواڵتیانی  ناو  کوردستان زیاتر بۆ هاوواڵتییە عەرەبەکانە بە مەبەستی ڕێگەگرتن لە دزەکردنی تیرۆریستان بۆ
یەکسان هەبێت بەبێ جیاوازی بۆ هاوواڵتیانی  عەرەبی ناوچەکە ئەوەیان پێراگەیاندووین کە پێویستە میکانیزمێکی

 ناوچەکە.

 الیەنە ئیداری، سەربازی و ئەمنییەکان:  یگوتە

  )پێشمەرگەهێزەکانی  ی (گوێڕ -مخمور)بەرپرسی میحوەرى  (

توانا  یبە پێکردووە بەبێ هیچ جیاوازییەک، هەروەها  لەخەڵک گەرممانئێمە پێشوازییەکی لە خاڵەکانی پشکنین 
تەنانەت ئەوانەی بووین و رێگەمان بۆ خۆشکردوون بۆ ئەوەی بە ئاسانی و بەبێ هیچ گرفتێک هاتووچۆ بکەن،  هاوکار

هۆی زۆری ژمارەى ئەو ئاوارانە کێشەی جێگای . کێشەی سەرەکی ئێرە ئەوەیە کە بەلێرە ماونەتەوە خواردنمان پێداون
بۆ ناوچەی  بگوێزینەوەژمارەیەک لەو ئاوارانە  بووین کەناچار بۆیە مانەوە لە کەمپەکانمان لەو سنورە بۆ دروست بوو،

بە حوکمی ئەوەى بازگەکان بەرپرسی پشکنین و  بەاڵم لەوێش بە هەموو شێویەک هاوکاریان بووینە کەرکوک
 ن ئەوان ئاگادارى زیاتری ئەو بابەتەن.ۆهاتووچ

 (قایمقامى قەزاى مەخمور)

، بۆ بۆ ڕێگریکردن لە کردارى تیرۆرستىندمان گرتووەتەبەر هاتووچۆش ئێمە ڕێوشوێنى ئەمنی تووسەبارەت بە 
 لەخود کەسانەى کە لە موسڵ یا لە بازگەى شەمشولە ئافرەتمان دەستگیرکردووە سێ دانە مۆبایلى پێبووە، ئەونموونە 

 13دەکەن هەموو ڕایاننەکردووە جارى واهەبووە  و خۆیان تەسلیم بەهێزەکانى پێشمەرگە دیکەوە دێنشوێنەکانى 
زۆرجار هەبووە لەبەر الیەنە مرۆییەکە بەرپرسى ئاسایش  ،داواکراوبوون لەالیەن ئاسایشەوە یان 11کەس هاتوون 

دواى وەرگرتنى ئەو ئاوارانە ماوەیەک دەیانهێڵینەوە  ،خواردن بەسەر ئەو ئاوارانەدا دابەشبکات ناچار بووە خۆى نان و
 ن دەکەین. دواى دڵنیابوونمان لێیان ئینجا ڕەوانەى کەمپیا

 گوتەی خەڵکی ناوچەکە و هۆزە عەرەبەکان:

 (طە محمد شحادە شێخى هۆزى لهێب شێخ)
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مان  (رخصة)لەگەڵدا بکرێت چونکە نفوسمان گوێڕە و داواى ڕێپێدن  مامەڵەمانپێویستە ئێمە وەک هاواڵتیەکى کورد 
فەرمانبەرمان لەسەر  21ن تەنها لێنەکرێت لەکاتى هاتوچۆکردن و سەردانکردنمان. سەبارەت بەفەرمانبەرەکانما

و داوامى خۆیان دەکەن بەهیچ  هیچ کێشەیەکیان نییە وەردە کێشەیان هەیە بەاڵم ئەوانی دیکەوەزارەتى پەر
 .شێوەیەک گۆڕانکارى دیموگرافى لە ناوچەکەمان ئەنجامنەدراوە

 (بەڕێوەبەرى پۆلیسى مەخمور)

 بازگەکانى ناوچەکانىوچەکانى تریش وەک سنوورى کەرکوک و نا نییە لە کێشەى هاتوچۆ تەنها لە سنوورى ئێمەدا
کارمەندى عەرەبمان هەیە بە  70-60مە لە بەڕێوەبەرایەتى پۆلیسى مەخمور تریش کێشەى هاتووچۆکردن هەیە، ئێ

وەزارەتەکانى  هەمانشێوەى کارمەندانى کورد هەڵسوکەوتیان لەگەڵدا دەکرێت، هەروەها بۆ کارمەندانى سەر بە
دەکەن و زانیارى نێودەوڵەتییەکان سەردانى الیەنە سیاسیەکان شێوەیە. بەشێک لەو ڕێکخراوە  بەهەمانیش دیکە
 ئەمەش بەمەبەست ئەو زانیاریە هەاڵنەیان پێدەدەن بەمەبەستى تێکدان و کێشە ،و نادروستیان پێدەدرێت هەڵە

اوچەیە، وە ژمارەیەکى زۆر لە سکااڵمان لەال ژیانە لەنێوان پێکهاتەکانى ئەم ن دروستکردنە و نەهێشتنى ئەو بەیەکەوە
 7ى ئازادکردنى مەخمور دەستى داعش، لەکات هەیە کە تۆمارکراون لەالیەن ئەو کەسانەوە کە زەرەرمەند بوون لە

 بوون. کردن کەس بەجل و بەرگى پێشمەرگەوە دەستگیرکران کە خەریکى دزى و تااڵن
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 ەسەریپێشنیارەکان بۆ مەبەستی چار

مخبر )پێویستە بۆ دەستگیرکردنی گومانلێکراوان تەنها پشت بە زانیاری هەواڵدەرە نهێنییەکان  .1
نەبەسترێت و پاش بوونی زانیاری، بەڵگەی تەواو و گرتنەبەرى ڕێوشوێنى ئەمنى پێویست  (سری

 اوانە. هەڵسن بە دەستگیرکردنى ئەو گومانلێکر
اتر بکرێت، ئەوەی تاوانبارە سزای خۆی وەرگرێت و کردارى لێکۆڵینەوە لە گومانلێکراوان خێر .2

بێتاوانەکان بۆ ماوەیەکی درێژ لە گرتووخانەکاندا نەمێننەوە و پاش ئیجرائاتى ئەمنی تەواو ئەو 
 کەسانەی بێتاوانن لە زوترین کاتدا ئازاد بکرێن.

راوەکان دەبێت رێنماییەکانی جەنابی سەرۆکی هەرێم بۆ پاراستنی خەڵکی سڤیلی ناوچە رزگارک .3
بگشتێندرێت بۆ ئەوەی هێزە ئەمنییەکان بەرپرسانەتر مامەڵە بکەن و کارێک نەکەن کە رێکخراوە 

 نێودەوڵەتییەکان پەنجەی تۆمەتییان بۆ درێژ بکەن. 
سەبارەت بە ئازادی هاتووچۆی هاوواڵتییە عەرەبەکان لە ناوچەکانی ژێر دەسەالتی پێشمەرگە لە  .4

دەربکرێت بە  (رێنمایی نوێ)ێویستە میکانیزمێکی نوێ میحوەری مەخمور و دەوروبەری پ
 لەبەرچاوگرتنی رەوشی ئەمنی ناوچەکە.

بە باشی دەزانین میکانیزمێکی تایبەت بۆ گەڕاندنەوەی راگوێزراوەکان بۆ ناوچەکانی خۆیان  .5
 دابنرێت، بەتایبەتی ئەو شارۆچکانەی کە لەالیەن هێزەکانی پێشمەرگەوە رزگارکراون و ئارامن و تا

رادەیەک خزمەتگوزاریان تێدا هەیە، یاخود ئەو گوندانەی کە مەترسی ئەمنییان لەسەر نییە و 
 خەڵکەکەشی خۆی  ئارەزوو دەکەن بگەڕێنەوە.

لە رێگای رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان یان دەزگا خێرخوازییەکان هەوڵ بدرێت لە هەندێک گوند  .6
ک کەرەستەی درووستکردنی خانوو یان شارۆچکە بەشێک لە خزمەتگوزاری سەرەکی و هەندێ

 دابین بکرێت. 


