
1 

 

 

 

 
 راپۆرتی

بارودۆخی خەڵکی ناوچەی رۆژئاوای موسڵلێکۆڵینەوە لە   

(ئۆفیسی رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان)   

 سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران
لە ناوچەی ئەسکی موسڵ لیژنەی لێکۆڵینەوە لە راستییەکان  

2020 Updated 

 



2 

 

 

 شێوازی لێکۆڵینەوە

تایبەت بە ناوچە تازە  کە بە فەرمانی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران پێکهاتووە ەوەى راستییەکانلیژنەى دۆزین
و لە  شەڕ تێیاندا روویداوە لە بەردەوامى کارەکانیدا بەمەبەستی لێکۆڵینەوە لە راستییەکان لەو ناوچانەی ،ئازادکراوەکان

لەسەر داوای یەکانیان، داواکاری نەڕووی پێداویستی وخست نزیکەوە ئاگادار بوون لە رەوشی خەڵکی ئەم ناوچانە و
گوندی سەردانی لیژنەکە  24/5/2017شەممە رێکەوتى چواررۆژى ، ژمارەیەک شێخ و سەرۆک هۆزی رۆژئاوای موسڵ

ی کرد و بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە میدیای کوردستانی و عەرەبی و جیهانی چاوی کەوت بە شێخ (ئەسکی موسڵ)
 .ئەنجامدا لەگەڵیان کۆبوونەوەیەکی بەرفراوانی و هۆزانی ناوچەکە و سەرۆک

سەرۆکی لیژنەی هەڵسەنگاندن و وەاڵمدانەوەی راپۆرتە نێودەوڵەتییەکان لە لە  دۆزینەوەى راستییەکان پێکهاتبوو لیژنەى
س و ئاسایش و ، هەروەها بەرپرسی پۆلیئاسایشى گشتىئەنجوومەنی وەزیران و ئەندامانی سکرتاریەت و نوێنەری 

دەی سەربازی ناوچەکە ئامادە بوون، لە هەمان کاتدا  لیژنەکە سەردانی لیوا عەزیز وەیسی بەرپرسی ژمارەیەک فەرمان
 کرد بۆ ئاگادار بوون لە رەوشی ناوچەکە لە رووی سەربازییەوە.  یموسڵ بەنداوی میحوەری

 

 بارودۆخی ئەمنی ناوچەکە /یەکەم

 :سڵبەرپرسی میحوەری بەنداوی مو

دوای ئەوەی بە هیممەتی پێشمەرگە و هاوکاری هێزی هاوپەیمانان توانرا مەترسی تیرۆریستانی داعش لە ناوچەکە دوور 
بخرێتەوە، ئێستا ناوچەکە ئارامە لە رووی سەربازییەوە و هێزە ئەمنییەکان هەماهەنگییەکی تەواویان لەگەڵ هێزەکانی 

 وویەکەوە سەقامگیرە.پێشمەرگە هەیە و ئێستا ناوچەکە لە هەموو ر

هەرچەندە ئەو رێوشوێنانەی الیەنە ئەمنییەکانی ناوچەکە دەیگرنە بەر مەبەستی پاراستنی سەقامگیری ناوچەکەیە 
هەندێک جار بە هەموو پێکهاتەکانەوە، بەاڵم  یەسەرو ماڵی هاوواڵتیانی ناوچەکە پاراستنیبۆ لەرووی ئەمنییەوە، هەروەها 

گرفتیان بۆ درووست دەکرێت و جیاوازی دەکرێت  چەکە گلەیی ئەوەیان دەکرد کە لە بازگەکانعەرەبەکانی دانیشتووی ناو
هەفتەی رابردوو جەنابی سەرۆک بارزانی کۆبوونەوەیەکی لەگەڵ بۆ ئەم مەبەستەش لە نێوان پێکهاتەکانی ناوچەکەدا، 

بوو بۆ هاتوچۆی  ئاسانکاری کۆبوونەوەکە یەکێک لە بڕیارە گرنگەکانیبەرپرسانی پۆلیس و ئاسایشی ناوچەکە ئەنجامدا و 
ێنەوە بەپێی رێنمایی ە کە ئێستا لە موسڵن دەتوانن بگەڕخەڵکی ناوچەکلەهەندێک  بڕیار درا ، تەنانەتهاوواڵتیانی ناوچەکە
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بە  بەتایبەتی ئەوانەی کە بێتاوانن و ناکرێ رێگری لە هاتوچۆی هاوواڵتیان بگیرێ بە هیچ شێوەیەک و رێوشوێنی تایبەت و
 .تۆمەتی هاوکاری و هەماهەنگی داعش تێنەگالون و تاوانیان دژی خەڵکی ناوچەکە ئەنجام نەداوە 

 داواکارییەکانی خەڵکی ناوچەکە /دووەم

 :شێخ ئەحمەد بەدر جومعە

دەربڕیوە و بە خۆین بۆ سەرۆک بارزانی  نپاڵپشتی و پشتیوانی خۆمان بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستاهەمیشە ئێمە 
و شوێنی نیشتەجێ بوونیان باش نییە و  خەڵکی ئێمە لە کەمپەکانن بەشێکی زۆر لەکردووە، بەاڵم تا ئێستا  مۆرمان

 ، بەاڵم رێگایان پێنادرێت بگەڕێنەوە سەر زێدی خۆیان،کیلۆمەتر لە ناوچەکانی خۆیان دوورن (٤)ئەگەرچی بەشێکیان تەنیا 
  ناگەڕێنەوە.بووە و ئەوانەى کە دەستیان لە تیرۆر و تاوان هە دەگەڕێنەوەکەسانى پاک و بێتاوان  ئێمە دڵنیاین کە

بە نیازن بەرهەمەکانی ئەم  دەستی بەسەرداگیراوە لەالیەن کەسانێکەوە کەدۆنم لە زەوییەکانمان  (٢٠٠٠)هەروەها نزیکەی 
صی لەالیەن چەند بدوورنەوە، جگە لەو زەوییانە خانووەکانیشمان ئیستغالل کراوە بۆ مەبەستی تایبەتی و شەخ ساڵیش

 کەسێکەوە.

بۆ چۆنیەتی  هۆزەکان و ئاسایش و موختار و مەالى گوند لێژنەیەک پێک بهێندرێت لە سەرۆک بەپێویستى دەزانین کەبۆیە 
 بەرپرسین لە خەڵکى خۆمان و کەفالەتیان دەکەین لە لەالیەن خۆمانەوە وەک سەرۆک هۆزگەڕاندنەوەیان و ئێمەش 

داوا دەکەین ، هەروەها ڕووبدات، بەاڵم پێویستە ئالیەتێک بدۆزرێتەوە بۆ گەڕانەوەمان بەرامبەر هەر هەڵەیەک کە
ناوچە تازە ئازادکراوەکان بەتایبەتی لە رەبیعە و زوممار ی کانی خەڵکلیژنەیەکی تایبەت دابنرێت بۆ چارەسەر کردنی کێشە

ەیان بۆ خاوەنەکانیان کە موڵکی خۆیانە، و گێڕانەو ی دەستیان بەسەرداگیراوەزەوییانە خانوو لەوانەش کێشەی ئەو
 هەروەها پەلە بکرێت لە گێڕانەوەی ئاوارەکان بۆ سەر زێدی خۆیان و ئاوەدانکردنەوەی ناوچەکە.

 :شێخ صباح عەبدولموحسن عەبد رەبو

دەکەن  هەماهەنگییەکی تەواومان لەگەڵ الیەنە ئەمنییەکانی ناوچەکە هەیە و هاوکاریمانلە ناوچەی ئەسکی موسڵ ئێمە 
، هاتنی میلیشیاکانی حەشدی شەعبی بۆ موسڵ هەرەشەیەکی گەورەیە لەسەر پێکهاتەی سوننە، بەپێی توانای خۆیان

هەرێمی کوردستان  ایەتی سیاسیچونکە بۆ مەبەستی تێکدان هاتوون نەک ئازاد کردنی ناوچەکە، بۆیە داوا لە سەرکرد
 یلیشیانە.دەکەن کە ناوچەکەمان بپارێزێت لە دەستدرێژی ئەم م

 :یەشێخ محمد الطائی سەرۆکی هۆزی ط
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دامودەزگا ئەمنییەکان تا راددەیەکی زۆر هاوکاریمان دەکەن، بەاڵم هەست دەکەین لە ناوچەکەمان بە جۆرێک لە جۆرەکان 
راورد جیاوازی دەکرێ لە نێوان پێکهاتە جیاوازەکان بەتایبەتی ئاستەنگ بۆ عەرەبەکان درووست دەکرێ لە زۆر رووەوە بە بە

 .ی ناوچەکەلەگەڵ پێکهاتەکانی دیکە

دا دەژین و خانەوادە هەیە کە ئێستا لە کەمپەکان (٢٠٠)نزیکەی  (خراب التبن، تل الفرس و خراب العاشق)لە گوندەکانی 
، بارودۆخیان زۆر سەخت و نالەبارە، هیوادارین حکومەتی هەرێم هاوکاریمان بکات بۆ گێڕانەوەیان بۆ سەر زێدی خۆیان

 کە ئێستا لە ناوچەی شەڕ دوورن.چون

بەاڵم  دوای  هەروەها بەشێک لە کەسوکارمان لە موسڵ گیریان خوارد بوو و داعش رێگای نەدەدا ئەوانە بگەڕێنەوە،
بۆیە داواکارین لە الیەنە پەیوەندیدارەکانی  ئازادکردنەوەی بەشێکی زۆری موسڵ ئێستا دەرفەتی گەڕانەوەیان هەیە،

ێگایان پێ بدەن بگەڕێنەوە سەر زێدی خۆیان و ئێمەی شێخ و موختاری ئەو ناوچانە کەفالەتیان حکومەتی هەرێم کە ر
بە هەر شێوەیەک  دەکەین کە هیچ پەیوەندییان بە داعشەوە نییە، هەروەها بەڵێن دەدەین هەر کاتێک سەلمێنرا کە ئەمانە

ومەتی هەرێم بۆی هەیە بەپێی یاسا پەیڕەو حکالیەنە پەیوەندیدارەکانی پەیوەندییان بە داعشەوە هەیە ئەوا  بێت
 .کراوەکانی هەرێم مامەڵەیان لەگەڵدا بکات بۆ ئەوەی سزای خۆیان وەربگرن

 :شێخ موسا زاهر عبداهلل

ست نزم هەن کێشە و گرفتمان زۆرە داواکارییەکانی ئێمە جێبەجێ ناکرێن و هاوکاریمان ناکەن کەچی کەسانی زۆر ئا ئێمە
گشت داواکارییەکانیان جێبەجێ دەکرێت و هیچ گرفتیان نییە، ئێمە پشتگیری و پاڵپشتی حکومەتی هەرێم و سەرۆک 
بارزانین و بە تاکە پاڵپشت و مەرجەعی خۆمان دەزانین، لەبەر خەڵکی ناوچەکەین و ئاگاداری وردەکارییەکانی ئەم 

درووستکردنی بڕیار لەو ناوچەیە بۆ ئەوەی ئێمەش هەست بە ئینتیمای  ناوچەیەین، بۆیە حەز دەکەین رۆڵمان هەبێت لە
 خۆمان بکەین بۆ کوردستان.

ین حکومەتی ژین، هیوادارزۆر لە خەڵکی ئێمە لەسەر زێدی خۆیان ئاوارە بوون و ئێستا لە رەوشێکی زۆر نالەبار و خراپدا دە
پێ بدەن بگەڕێنەوە سەرزێدی خۆیان، رێگایان  بۆ ژیان ەهەرێم هاوکاری زیاتریان بکات و ئەوانەی ناوچەکانیان گونجاو

هەروەها داوامان کرد کە لیوایەکی سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە لە خەڵکی ئەم ناوچەیە دابمەزرێ، زۆر سوپاسی جەنابی 
 دەکەین کە ئێستا ئەم لیوایە دامەزراوە بۆ بەرگری کردن لە ناوچەکانی خۆمان.سەرۆک بارزانی 

 یدیشێخ مشعان حەد

گوندەکانمان لەالیەن هێزی پێشمەرگەوە ئازاد کراون و هیچ گرفتێکیان نییە، بۆیە حەز دەکەین ئەو خەڵکەی ئێمە کە ئاوارە 
گرفتمان بۆ  ێتەوە، هەروەها لە بازگەکانیشدائاوەدان بکر مانبوون بگەڕێنەوە سەر زێدی خۆیان و دووبارە ناوچەکە
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لە خەڵکی  و بەبێ جیاوازی هیوادارم بە یەکسانیبۆیە لە نێوان پێکهاتەکاندا،  درووست دەکرێ و جیاوازییەکی زۆر دەکرێ
 .ناوچەکە بڕوانرێ

ئەو رووداوانەی لە ناوچەکەمان چونکە دەکەین بەشێوەیەکی یەکسان مامەڵەمان لەگەڵدا بکرێ بەتایبەتی لە بازگەکان،  داوا
ی بە داعشەوە هەبێت یان زانیارییان ن هەر کەسێک پەیوەندن داوا دەکەیخۆما بۆیە ەموومان دژی بووین،دا ئێمە هانرووی

بە هۆی هەڵە  ، بەاڵم ناکرێ هەموو خەڵکی ناوچەکەپێ بدات پێویستە بەگوێرەی یاسا مامەڵەی لەگەڵدا بکرێ و بدرێتە دادگا
 .و تاوانی چەند کەسێکەوە ببنە قوربانی

 

 (شێخ مظهر على مداهلل خضير  شێخى هۆزى سالحى)

لە ناحیەى زوممار کە  (و عین مانع سەهلەج)ى ەکانەرەکیمان گەڕانەوەمانە بۆ شوێن و گوندەکانى خۆمان، گوندداواکارى س
بەاڵم ڕێگە نادرێت  ،تێک نەدراوە چۆلە وگوندەکە  هەرچەندە ماڵ دەبێت ئێستا لە ئاسکى موسڵ نیشتەجێین 185نزیکەى 

 بکرێتەوە.بۆ ئەوەی دووبارە ئاوەدان  بگەڕێینەوە بۆ شوێنى خۆمان

 (شێخ أحمد مزاحم الحویت سەرۆکی هۆزی جحێش)

ئێمە داوامان کردووە کە الیەنە ئەمنییەکان بەگوێرەی یاسا رەفتار لەگەڵ تیرۆریستان و ئەو کەسانەش بکەن کە 
، هەروەها داوامان کردووە زەوییەکانی و پێشتر یارمەتی داعشیان دا بۆ کۆنتڕۆڵکردنی ناوچەکە هاوکارییان دەکەن

ەو کەسانەی کە پەیوەندییان بە داعشەوە هەیە و ئێستا جێیان هێشتووە و دەستیان هەبووە لە کوشتنی خەڵک، ئ
 ئەو زەویانە بدرێتە خانەوادەی شەهیدەکان.

 

 سەبارەت بەو ناوچانە هەڵوێستی حکومەتی هەرێمی کوردستان /سێیەم

تەبایی و پێکەوەژیانی نێوان پێکهاتە ئایینی و نەتەوەییە حکومەتی هەرێمی کوردستان هەمیشە هەوڵیداوە  د.دیندار زێباری:
ناوچەیە بەهۆی هەستیاری  و، بۆ ئەم مەبەستەش رێوشوێنی تایبەتی دەگرێتە بەر لەجیاوازەکانی ناوچەکە بپارێزێت

اڵی ناوچەکە و هەوڵەکانی تیرۆریستان بۆ گەیشتن بە ناوچەکە،  مەبەستی سەرەکی لەم رێوشوێنانە پاراستنی سەر و م
 هاوواڵتیان و ئارامی ناوچەکەی.

ستایشی ئەو شێخ و سەرۆک هۆزانەی ناوچەکە دەکات کە رۆڵیان هەبوو لە ئازاد کردنەوەی  حکومەتی هەرێم هەوڵ
ناوچەکە پێی ناوەتە  ش، ئێستاو رووبەڕووی تیرۆریستان داعش بوونەوە و ئەو رۆڵەیان بەرز دەنرخێنێ ناوچەکانیان

خاتە گەڕ بۆ ئەوەی  بە دە ش قۆناغی دووبارە ئاوەدانکردنەوەیەتی بۆ ئەم مەبەستەش هەوڵەکانیقۆناغێکی دیکە کە ئەوی
ندنی و گەیا دەست بکرێت بە ئاوەدانکردنەوەی ناوچەکە نێودەوڵەتییەکانەوە الیەنەهاوکار و هەماهەنگی لەگەڵ 
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ەبا و پاککردنەوەی ناوچەکە لەو مین و وەک ئاو و کار بۆ خەڵکی ناوچەکە خزمەتگوزارییە سەرەکی و پێویستەکانی ژیان
، چونکە ئەو شەڕ و وێرانییەی روویداوە ژێرخانی ناوچەکەی بە تەقەمەنیانەی کە داعش لە دوای خۆی جێی هێشتوون

 ،یەکجاری خاپوور کردووە و لە ئێستادا بە هۆی قەیرانی دارایی و بڕینی بودجە و موچە لەالیەن حکومەتی فیدڕاڵەوە
ناتوانێت بە تەنیا ئەرکی ئاوەدانکردنەوەی ناوچەکە لە ئەستۆ بگرێ، هەرچەندە تا ئێستا بەپێی ئیمکانیاتی هەرێم حکومەتی 

خۆی درێغی نەکردووە لە هاوکاری کردنی خەڵکی دەڤەرەکە بەتایبەتی دوای ئەوەی ناچاربوون شوێنی خۆیان جێبهێڵن و 
 روویان لە هەرێمی کوردستان کرد.

لە الیەنە نێودەوڵەتییەکان و کونسوڵخانەی واڵتان لە هەرێم کردووە کە بێن سەردانی ئەم ناوچانە  ئێمە چەندین جار داوامان
بکەن و بە چاوی خۆیان ئەو وێرانکارییە ببینن کە داعش لە دوای خۆی جێیهێشتووە و لە نزیکەوە ئاگاداری رەوشی خەڵکی 

دنەوەی ناوچەکە دوای نەمانی داعش و گێڕانەوەی خەڵک بۆ ئەم ناوچانە بن، بۆ ئەوەی بەشداری بکەن لە پرۆسەی ئاوەدانکر
، چونکە ئەوەی تێبینیمان کردووە کە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی تەنها باس لە سەنتەری موسڵ دەکات  و سەر زێدی خۆیان

 ناوچەکانی دەورووبەری و ئەو ئێش و ئازارەی لە دەستی داعش چەشتوویانە فەرامۆش دەکات.

وەی ناوچەکە دەبێتە هۆکارێک بۆ ئاسانکردنی پاراستنی ناوچەکە لەرووی ئەمنییەوە، هەروەها لە رووی دووبارە ئاوەدانکردنە
ئابووری و ژێرخانیشەوە گەشەسەندنی زیاتر بەخۆیەوە دەبینێت و بێکاری نامینێت و رێکخراوە تیرۆریستییەکان 

رێک بۆ ئەوەی گیانی تەبایی و برایەتی بگەڕێتەوە کاریگەرییان لەسەر خەڵکی ناوچەکە کەم دەبێتەوە، هەروەها دەبێتە هۆکا
 نێوپێکهاتەکانی ناوچەکە.

حکومەتی هەرێم هەوڵ دەدات کە گیانی تۆڵەسەندنەوە کاریگەری لەسەر پێکهاتەکانی ناوچەکە نەمینێت، بەتایبەتی دوای 
تەنانەت  گیرکردنی ناوچەکەئەوەی هەندێک لە دانیشتوانی ناوچەکە هاوکاری و هەماهەنگییان لەگەڵ داعش هەبوو بۆ دا

دەستیان لەو تاوانە قێزەونانەدا هەبووە کە دەرهەق بە پێکهاتەکانی ناوچەکە و گەلی ئێمە ئەنجامدراون، بەتایبەتی ئەو 
 کارەساتانەی بەرامبەر بە کوردانی ئێزیدا ئەنجامدراون کە دەیان ساڵە وەک دراوسێ بە ئازادی پێکەوە دەژین لەو ناوچەیە.

هەمیشە شت پێکهاتە جیاوازەکانی هاوکاری حکومەت بکەن و هەماهەنگییان لەگەڵ الیەنە ئەمنییەکاندا هەبێت. پێویستە گ
الیەكی  هەرێمی كوردستان تاكە الیەن بووە پرسی شەراكەتی راستەقینە و هاوبەشی نێوان پێكهاتەكان بەشداری هەموو

ەسانێكی دڵسۆز لە رۆڵەی ئەو عەشیرەتانەی بەخوێن و لەنێوان كزی هەیە بەاڵم جیاوا ،كردۆتە دروشمی سەرەكی خۆی
 . گیانیان بەرگریان لەو ناوچانە كرد و ئەوانەی كە هاوكاری داعشیان كرد و بوونە رێخۆشكەر بۆ داگیركردنی ناوچەكانیان

 
 

 

 


