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تنی ناوچەیەکی زۆر و ماوەی چەند ساڵێک دەبێت بەتایبەتی دوای هێرش ی تیرۆریستانی داعش و دەستبەسەرداگر 

دواتریش ئۆپەراسیۆنەکانی سوپای عێراق و حەشدی شەعبی بۆ رزگار کردنی چەند ناوچەیەک وەک تکریت و دیاال و 

ئەمەش بارگرانییەکی  فەلوجە و چەند ناوچەیەکی دیکە، ژمارەیەکی زۆری ئاوارە روویان لە هەرێمی کوردستان کرد

دارەکانی حکومەتی هەرێم بەتایبەتی لە رووی کۆنتڕۆڵ کردن و رێکخستنی زۆری درووستکرد لەسەر الیەنە پەیوەندی

 هاتنی ئەم ژمارە زۆرەی ئاوارە.

بۆ پاراستنی سەروماڵی هاوواڵتیان و رێگە گرتن لە دزە کردنی تیرۆریستان، الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێم 

و بازگە و خاڵەکانی پشکنین پیادە دەکەن کە ئەمەش لە چەند رێوشوێنێکی ئەمنی تایبەت لە شوێنی هاتنی ئاوارەکان 

، لە چوارچێوەی ئەم بێت ئەم ڕێوشوێنانە پیادە دەکرێنکاتی شەڕدا ئاساییە و هەر شوێنێک شەڕی تێدا 

ئەو کەسانەی کە تۆمەتبار و گومانلێکراون بە پێی یاسا رێوشوێنانەشدا و بە گوێرەی زانیاری الیەنە پەیوەندیدارەکان 

ر دەکرێن و مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێ، دواتریش ئەو هاوواڵتیانەی کە گۆمانیان لەسەر نییە و دڵنیا دەبن دەستگی

 رەوانەی کەمپەکانی نیشتەجێکردنی ئاوارە و پەنابەران دەکرێن کە حکومەتی هەرێم ئامادەی کردووە و یارمەتی

 دەدرێن.

 پشکنینی ئەمنی ئاوارەکان    یەکەم:

 : گهر  تی پێشمه زاره وه

و   یه هه  وه رێمه قامگیریی هه ئاسایش ی و سه  ندی به یوه و په  كرێن كارێكی ئاساییه و ده یڕه كاندا په بازگه  له  ی كه و رێوشوێنانه ئه

ڵ  گه ران له نابه و په  ی ئاواره ناسنامه  ر بۆ پاراستنی ئاسایش بۆ وردبینی و دڵنیا بوون له به  گیرێته ت ده موو جیهان رێوشوێنی تایبه هه

تی  المه نیا بۆ پاراستنی سه ش ته م رێوشوێنانه كان، ئه منییه زگا ئه ی لیستی ناوی تیرۆریستان الی داموده رباره ده  یه ی هه و زانیاریانه ئه

ڕ بێت  كان تێپه بازگه  سێك به كهر  ڵكو هه ، به وه ران ناگرێته نابه و په  نیا ئاواره و ته  وه كانیشه ئاواره  به  رێمی كوردستانه دانیشتوانی هه

كان  بازگه  ت له رێوشوێنی تایبه  و پێویسته  ئاسان نییه  ی ئاواره زۆره  م ژماره كۆنتڕۆڵكردنی ئه  كرێت، چونكه ی لێده داوای ناسنامه

  به  رگه تی پیشمه زاره ش وه مه ڕای ئه ره .سه یه ڵ داعش هه گه تریمان له ( كیلۆمه1000)  سنوورێكی زیاتر له  تی كه تایبه ر به به  بگیرێته

تی  زاره وه  یه هه  كی زۆری ئاواره یه ژماره  تر زیاتره زار كیلۆمه (  هه1000)  و داعش كه  رگه ماس ی نێوان پێشمه درێژایی هێڵی ته

كان سكااڵ  ئاواره  سێك له ر كه ا ههه روه هه .كان مرۆییه  تگوزارییه یاندنی خزمه ستی گه به بۆ مه  ئاسانكاری زۆری كردووه  رگه پێشمه

مافی پێشێل   كه  و رووه بێت له ری هه ملێنه ی سه ڵگه و به  رگه تی پێشمه زاره وه  ر به ندانی سه و كارمه  رگه دژی پێشمه  وه رز بكاته به
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  سانه و كه ن و هاریكاری ئه كه ده  فتارانه م ره هرانی ئ نجامده ڵ ئه گه له  وه لێكۆڵینه  وه ته زاره ی یاسایی وه رمانگه رێگای فه  له   كراوه

 ن. بكه  داوای مافی خۆیانه  ن كه كه ده

 :هێزی پێشمەرگەسوپاساالری  فەریق جەمال 

سەرەڕای سەختی بارودۆخی ئابووری الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێم هەڵیانداوە پێداویستییە سەرەکییەکانیان بۆ دابین 

پێش ئەوەی ئەم خانەوادە عەرەبانە بگەنە ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی حکومەتی هەرێم هێزی پێشمەرگە بکات، تەنانەت 

 یارمەتیداون.

جگە لەوەی زۆر لە خانەوادەکان کەتوونەتە هێڵی تەماس،بەاڵم دەزگا خێرخوازییەکان لەوانەش دەزگای خێرخوازی بارزانی 

ی تەماس و لەگەڵ رێکخراوی خاچی سووری نێودەوڵەتی وەک الیەنی سێیەم  هاوکاری گەیاندۆتە هێڵەکان سەرەڕای مەترسییەکان 

لە هەماهەنگیدان لە بەرەکانی جەنگ و داواشیان لێکراوە کە دڵنیا بدەنە ئەو خانەوادانەی کە هێشتا لەژێر دەسەاڵتی داعش 

ێزراو دەبێت.خەڵکێکی زۆری ناوچەکانی ماون بۆ ئەوەی روو لە ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی حکومەتی هەرێم بکەن سەر و ماڵیان پار 

دەوروبەری موسڵ و تەلەعفەر هاتوون و مەترس ی ئەوەش هەیە داعش دزەی کردبێتە نێوانیان، چونکە ئەم ناوچانە شەڕی زۆریان 

تێدا رووداوە و ئەگەری ئەوە هەیە خەڵکەکەی بە ناچاری هاوسۆزییان بۆ داعش هەبێت.بەشێکی ئەو خەڵکانە کەتوونەتە 

و انی تەماس کە شەڕی تێدا روودەدات و مین و خەندەقیش ی لێیە لە پشتەوەی ئەو خەڵکە تیرۆریستانی داعش ی لێیە هێڵەک 

ن کە هاتوچۆی داعش ناکەن یاخود زانیاری لە نێوانیان ئاڵۆگۆڕ ناکرێت، هەروەها داعش وەک تەکتکێکی یدڵنیا بناتوانین 

ێت سەنگەرەکانی پێشمەرگە ببەزێنێت و زەبری سەربازی لە هێزەکانی سەربازی هەوڵ دەدات بزانێت لە چ خاڵێکەوە دەتوان

 پێشمەرگە بدات.

 شێخ جەعفەر فەرماندەی یەکەی حەفتای هێزی پێشمەرگەی کوردستان

لە سنووری میحوەری کەرکوک خەڵکێکی زۆر لە عەرەبەکان بەتایبەتی عەرەبەکانی حەویجە روویان لە ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی 

تەماسەوە کە هەوڵ دەدەن لە رێگای هێڵەکانی ووە و ئێمە بەردەوام پێشوازییان لێدەکەین، بەشێکی زۆری ئەو خەڵپێشمەرگە کرد

بێن ئەمەش مەترسییەکی زۆر لەسەر هێزەکانی پێشمەرگە درووست دەکات، چونکە لە رووی ئەمنییەوە  ناکرێت ئێمە 

ا پێشوازی لە خەڵک بکەین و لەگەڵ تیرۆریستان شەڕ بکەین، لە یەک کاتد وسەنگەرەکانی خۆمان بەرووی خەڵکدا بکەینەوە  

هەروەها ئەمە دەرفەت دەدات کە تیرۆریستان دزە بکەنە نێو ئەو خەڵکە و لەم رووەوە چەند تیرۆریستمان دەستگیر کردووە کە 

ودێری ئەوان دەکات کە لە هەوڵیانداوە لە رێگای ئەو خەڵکەوە بێنە ناو سەنگەرەکانی پێشمەرگە، هەروەها داعش لە دوورەوە چا
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رێگای سەنگەر و هێڵەکانی تەماسەوە دێن و ئەگەر لەو کاتانەدا هێرش بکەن ئەوا کۆنتڕۆڵ کردنی سەنگەرەکان کارێکی سەخت 

 دەبێت.

 عزیز وەیس ی فەرماندەی فەرماندەیی زێرەڤانی

ونی هەبووە بە گوێرەی میحوەرەکان، لە هەموو میحوەرەکان  پێشمەرگە پێشوازی لەو خەڵکە کردووە و رێنمایی بەدواداچو 

چونکە بە هۆی پێکهاتەی دیمۆگرافی و جوگرافیای ناوچەکە هەر میحوەرێک تایبەتمەندیی خۆی هەیە، جگە لەوەی 

هاوکاری داعش ناکەن لەرووی پێدانی زانیاری و  کە ئەو کەسانەی روو لە ناوچەکانی ئێمە دەکەن پێویستە دڵنیا بین لەوەی

نەکانی پێشمەرگە، زەحمەتە لەرووی ماددی و مرۆییەوە پێشمەرگە بتوانێت لە یەک کاتدا دژی داعش دیاری کردنی شوێ

 شەڕ بکات و پێشوازی لە ئاوارەکان بکات و هەوڵی پاراستنی ژیانیشیان بدات.

 ولێر(:  تی ئاسایش ی گشتی )هه رایه به ڕێوه به

ڕ بێت و  سێك پێیدا تێپه ر كه هه  درێن واته نجام ده بێ جیاوازی ئه كرێن به ده  كان پیاده بازگه  له  ی كه و رێوشوێنانه ئه

كرێ  ده  موو شوێنێك پیاده هه  له  مه و ئه  یه هه  وه رێمی كوردستانه قامگیری هه ستیان لێی پاراستنی ئاسایش و سه به مه

  ن دزه ده وڵ ده كان هه تیرۆریستییه  رێكخراوه  ر به سانی سه ڕدان  و زۆر جار كه تی شه حاڵه  له  ی كه و شوێنانه تی له تایبه به

  ستگیركراون به س ده كهن چەندی  ەو خەڵکانەی کە لەگەڵ ئاوارەکان هاتوونل  رێمی كوردستان، بۆ نموونه ن بۆ نێو هه بكه

 . وه داعشه   ندییان به یوه تی په تۆمه 

  )گوێڕ( ی هێزەکانی پێشمەرگە -بەرپرس ی میحوەرى )مخمور ( 

اڵەکانی پشکنین ئێمە پێشوازییەکی گەرممان لەخەڵک کردووە بەبێ هیچ جیاوازییەک، هەروەها بە پێی توانا هاوکار بووین لە خ

ێرە ماونەتەوە بۆ خۆشکردوون بۆ ئەوەی بە ئاسانی و بەبێ هیچ گرفتێک هاتووچۆ بکەن، تەنانەت ئەوانەی ل و رێگەمان

و رێنمایی  بەرپرس ی پشکنین و هاتووچۆن ئەوان ئاگادارى زیاتری ئەو بابەتەنبازگەکان ، بەشێوەیەک گشتی خواردنمان پێداون 

 .و رێوشوێنی تایبەت بە خۆیان هەیە

 )قایمقامى قەزاى مەخمور(

بەتایبەتی لە بازگەکان و ئەو شوێنانەی  ئێمە ڕێوشوێنی ئەمنی توندمان گرتووەتەبەر بۆ ڕێگریکردن لە کردارى تیرۆرستی

ئەو کەسانەى کە لە موسڵ یاخود لە چونکە  ،لە ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی حکومەتی هەرێم دەکەنئاوارەکان تێیدا روو 

ڕایاننەکردووە جارى لە دەست داعش  هەموو  ،شوێنەکانى دیکەوە دێن و خۆیان تەسلیم بەهێزەکانى پێشمەرگە دەکەن

ر هەبووە لەبەر الیەنە مرۆییەکە بەرپرس ی یان لەالیەن ئاسایشەوە داواکراوبوون، زۆرجا(١١)کەس هاتوون ( ١٣) اهەبووەو 

ئاسایش ناچار بووە خۆى نان و خواردن بەسەر ئەو ئاوارانەدا دابەشبکات، دواى وەرگرتنی ئەو ئاوارانە ماوەیەک 

 دەیانهێڵینەوە دواى دڵنیابوونمان لێیان ئینجا ڕەوانەى کەمپیان دەکەین.
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 دستان()بەرپرس ی ناوچەى زوممارى پارتى دیموکراتى کور  

لە بازگەکان رێوشوێنی ئەمنی زۆر توند دەگیرێتە بەر بەرامبەر بە عەرەبەکان بەتایبەتی لە بازگەی )سحێال( و ئاستەنگی زۆریان 

  تەنیا ،( بازگەیە لە زوممارەوە تاکو دهۆک٨بۆ درووست دەکرێت لەوانە راگرتنیان بۆ ماوەیەکی زۆر لە بازگەکان کە ژمارەیان )

 دەسەاڵتی ئەوەی هەیە کە بەڵگەی هاتوچۆ بۆ ئەو هاوواڵتییانە درووست بکات. یش ی زومماربەڕێوەبەری ئاسا

 )بەڕێوەبەرى شارەوانى زوممار(

بەشێوەیەکى گشتی هاتوچۆى عەرەبە سوننەکان سنوردار کراوە، بۆ هاتنیان بۆ شارى دهۆک پێویستە ڕەزامەندى دەزگاى 

( مانگ نشینگەیان دەداتێ بۆ 6ەکان و خەڵکی تر دەزگاى ئاسایش )ئاسایش وەربگرن هەرچەندە بەشێک لە سەرۆک هۆز 

بەاڵم کوردەکان پێویستیان بەمە نییە. لە هەندێ حاڵەتى تایبەتی وەک نەخۆش ی، دەزگاى ئاسایش لەڕێگاى  ،هاتووچۆکردن

 بروسکەیەک بۆ خاڵەکانى پشکنین ئازادی هاتووچۆ بۆ عەرەبەکان دابین دەکات.

ەرشان شێخى گشت هۆزەکانى حەدیدى لە عێراق و خەلەف ئەلحەدیدى ئەندامى شێخ أحمد مەحمود ئەلو 

 ئەنجومەنى پارێزگاى نەینەوا

دانیشتوانی ئەم گوندانەی خوارەوە کە دانیشتوانەکانی تێیدا نیشتەجێن کێشەیان ئەوەیە کە دەورەدراون و بە 

دەکرێت بۆ قەزاى شێخان و پارێزگاى  فەرمانى ئاسایش و بەرپرس ی خاڵەکانى پشکنین ڕێگرى لە هاتووچۆکردنیان

دهۆک بە مەبەستی چارەسەرى تەندروستی و رایی کردنی ژیانی رۆژانەیان هەروەها رێگایان پێنادرێت مۆبایل بە کاربهێنن 

 و تەنیا موختاری گوند بۆی هەیە مۆبایل بەکار بهێنێت، گوندەکانیش ئەمانەن:

 ق ميكائيل( سەر بە قەزاى شێخان.گوندەکانى )النرکزلیة، طاق حرب، طا        .1

 گوندەکانى )کویکان، کداد،شویرج( سەر بە ناحیەى بەعشیقە.       .2

 گوندەکانى )جرغان، کالتە فرحان سندانە علیا، سندانە سفلى( سەر بە ناحیەى ئەلقۆش.      .3

یرێت و ئاستەنگیان بۆ درووست خاڵەکانی پشکنین بە شێوازی جیاجیا رێگا لە هاتوچۆی هاوواڵتییە عەرەبەکان دەگ لە

 :یەبەمشێوەیەی خوارەوە و رێوشوێنی بازگەکان سەبارەت بە هاوواڵتییە عەرەبەکان دەکرێت

 کەرکوک: -خاڵى پشکنینی ئاڵتون کوبرى هەولێر    -1

خاڵى لەالیەن   چوار ڕێڕەو هەیە بۆ چوونە ناوەوەى عەرەبەکان بۆ دڵنیا بوون لە ناسنامە و دۆکیومێنتەکانیان بەاڵم

 تەنها دوو ڕێڕەو بەکار دەهێندرێت.  پشکنینەوە

رێوشوێنەکان زۆر توند بوون و داوا لە ئۆتۆمۆبیلە حکومیەکانى پارێزگاکانى نەینەوا، ئەنبار، سەالح الدین، دیالى، بەغداد، 

کە و ۆمبێلەدەکرێت کە ڕێگە پێدان لە بەڕێوەبەرایەتى خاڵەکانى پشکنین بهێنن ئەگەرنا دەست بەسەر ساڵیانەى ئۆت

 هێنن رێگەیان پێنادرێت بڕۆن.نەرێگەپێدان فەمانی  رێت و تاکو ناسنامەى شوفێر ەکەدا دەگی



6 

 

دانپێدانەنان بە ناسنامەى ئەندامانى ئەنجومەنى پارێزگاکانى نەینەوا، ئەنبار، سەالح الدین، دیالى، بەغداد و فەرمانبەرە   

دانپێنەنان بە نووسراو و ڕێگەپێدانى فەرمى کە بەشێوەى فەرمى لە ، هەروەها داواکردنى نشینگە لێیان وحکومییەکان 

 کارگێڕى و دیوانى پارێزگاى نەینەوا دەرچووە.

 خاڵى پشکنینی باعەدرێ دەروازەى دهۆک: .2

دانپێدانەنان بە نشینگەى مانگانە بۆ خەڵکى ڕاگوێزراوى عەرەب و غەیرە عەرەب کە لە هەولێر دەرچووە و ڕێگەنەدان بە 

 بەژوورەوە بۆ دهۆک تەنها بە ڕەزامەندى ئاسایش ی دهۆک نەبێت. تەنانەت ئەگەر ئەو ڕاگوێزراوانە پێویستیان چوونە

کە بارەگاکانیان لە دهۆکە یاخود گەشت  ش هەبێتچارەسەرى تەندروستی و خوێندن و سەردانی ئەو فەرمانگانەى نەینەوا

 کردن بە ڕێگاى وشکانى بۆ تورکیا.

 دهۆک: -ازەى ڕەبیعە خاڵى پشکنینی دەرو  .3

ڕێگری کردن لە هاوواڵتییە عەرەبەکان بۆ ئەوەی سەردانی شاری دهۆک بکەن بە مەبەستی چارەسەرى تەندروستی و  

 دابینکردنی پێداویستیەکانى دیکە تەنها بە هێنانى نووسراو لە ئاسایش نەبێت.

 خاڵى پشکنینی ئالوکا دەروازەى دهۆک:  .4

پێداویستیەکانى  و یبە مەبەستی چارەسەرى تەندروست تەنانەت عەرەب لە چوون بۆ دهۆک لە هاوواڵتى  رێگری دەکرێت

 بە هێنانى نووسراو لە ئاسایش لە ناحیەى وانە.پێویستی  شدیکە

 )عەبدولعەزیز دەهام دانیشتووی ناوچەی رەبیعە( 

خاڵی پشکنین بەتایبەتی خاڵی پشکنینی  رێگا نادرێت ئۆتۆمبیلی گواستنەوەی ئازووقە دەرباز بێت بۆ گوندەکانمان لە رێگەی

)سحێال( لەسەر پردی سحێال کە تەنانەت رێگا نادەن کەلوپەلی ناوماڵیش بێتە ناوچەکە، هەروەها لەم بازگانە ناسنامەمان لێ 

 -کدهۆ  -وەردەگیرێت و کاغەزێکمان پێدەدەن کە ناو و ناونیشانی تێدایە بۆ گەڕانەوەمان و بەش ی زیاتر لە بازگەی )کەلەک

رۆڤیا( رێگا نادەن بە ئازادی هاتوچۆ بکەین و بۆ دەرباز بوون و رۆیشتن بەرەو هەولێر پێویستە پلیتی فڕۆکەت پێ بێت یان کارتی 

 ( مانگ یاخود واستەت هەبێت لەالی ئاسایش ئەمە رێوشوێنە توندانەش تەنیا بۆ عەرەبەکانە.٦مانەوە بۆ )

 ۆزى جبورى لە ئاسکى موسڵ()شێخ فتحى ابراهیم على عبدالعزیز شێخى ه  

نموونە لە بازگەکان رێگا بە هۆزەکانی )گەرگەری و   جیاوازییەکی زۆر دەکرێ لە نێوان عەرەب و پێکهاتەکانی دیکەی ناوچەکە بۆ

درووست  عەرەبەکانئێزیدی و کیکانی و وانکی( یەکان دەدرێت بە ئازادی و بەبێ گرفت هاتوچۆ بکەن بەاڵم ئاستەنگی زۆر بۆ 

ێ و دژایەتیمان دەکەن تەنانەت حاڵەتی لە ناکاو و نەخۆشیش لەبەرچاو ناگیرێت بۆ نموونە خەڵک هەبووە تووش ی دەکر 

 نەخۆش ی )شێرپەنجە( بووە لە بازگەکان رێگایان پێ نەداوە لە ئەنجامدا گیانی لەدەستداوە.
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 )شێخ أحمد مزاحم الحویت سەرۆکی هۆزی جحێش(

ئاسایش ی زوممار،   نووسراوێك له  ولێر پێویسته ك دهۆك و هه كانى وه بۆ شاره  م ناوچانه ئهكاتى هاتوچۆكردنى دانیشتوانى   له

  ( نووسراوى ڕێگه200( تا )100ى ) نزیكه  ن ڕۆژانه ئاسانى هاتوچۆ بكه  درێت به یان پێده بێنن ئەو کات ڕێگه  بیعه ، ڕه ل عیازه ته

كاتى ئێستادا زۆر  له  و ئاسانكارییه اڵم ئه ، به و ئیجرائاته واوكردنى ئه بۆ ته  عاته نیو سه  نها پێویست به درێت و ته پێدان ده

 . وه منیه ڕووى ئه  له  ترسیداره مه

 )عەقید دلێر مەحمود حەسەن بەرپرس ی هۆبەی بازگەکانی کەرکوک(

رکى مرۆیى لە پێدانى ئاو و ئێمە لەژێر بارودۆخى ئەمنی زۆر توند هەڵساون بە جێبەجێکردنى ئەرکەکانیان و پێشکەشکردنى ئە

خواردن بۆ ئەم خێزانانە بەپێی توانا و هەروەها جێبەجێکردنى ئەرکى ئەمنی خۆىان بیرنەچووەتەوە لە پشکنینی ورد و سەیرکردنى 

هەلە  نووسراو و دۆکیومێنتەکانى ئەو خێزانانە و ئاگادار بوون لە ناوى داواکراوان لە ترس ی ئەوەى کە ئەندامانى ئەو گروپانە ئەو

 روو بکەنە ناوەندی شارەکە. بقۆزنەوە و خۆیان بخزێننە نێوان ئەو خێزانە ڕاگوێزراوانە

خاڵەکانى پشکنین دوابەدواى وردبینکردن لە دۆکیومینتەکانى ئەو خێزانانە و دڵنیابوون لە بێتاوانیان لەالیەن هۆبەى خاڵەکانى لە 

ەکان و کۆمەڵگەى مەدەنیەوە بەهاریکارى لەگەڵ ئەنجومەنى پارێزگاى مرۆیی ێکخراوەپشکنینەوە بە ئۆتۆمبێلى تایبەت کە لەالیەن ر 

 کەرکوک ئامادەکراون دەگوازرێنەوە بۆ کەمپەکان. 

ئەو رێوشوێنانەی لەبازگە وخاڵەکانى پشکنین بەرامبەر بەو هاواڵتیانەى کە لە پارێزگاکانى دیکەوە روو لە پارێزگاى کەرکوک دەکەن 

 بەمشێوەیەیە:

 ەو هاوواڵتیانەى کە لە پارێزگاکانى خواروو و ناوەڕاستی عێراقەوە دێن و نەکەوتوونەتە دەست تیرۆریستانی داعش، سەبارەت ب

دەست دەکرێت بە ووردبینکردنى ناسنامەکانیان لەڕێگاى ئەو داتا و زانیارییە تایبەتانە لەڕێگاى کۆمپیوتەر و بنکەى زانیاریەکان کە 

یشتمانى لە خاڵەکانى پشکنین ئەندامیان هەیە وە دوابەدواى دڵنیابوون لە بێتاوانیان و لە دەزگاى هەواڵگرى و ئاسایش ی ن

 بەشێوەیەکى ئاسایى رێگەیان پێدەدرێت بۆ چوونە ژوورەوە.

  سەبارەت بە هاواڵتیانى ئەو پارێزگایانەى کە لە الیەن چەتەکانى داعشەوە داگیرکراون، خاڵەکانى پشکنین هەڵدەستن بە

ان ڕێوشوێن کە لە خاڵى یەکەم ئاماژەمان پێدا و  هەروەها پشتبەستن بەو زانیاریانەى کە لەالیەن دەزگاکانی ئەنجامدانى هەم

 هەواڵگرى، ئاسایش ی نیشتیمانى و مەفرەزەکانى ئاسایش پێیاندەگات لەو ناوچانە.

  انەکەى لە پێکهاتەى جیاجیا سەبارەت بە هاوواڵتیانى ئەو ناوچانەى کە لەالیەن تیرۆرستانى داعش داگیرکراوە و دانیشتو

 دەگیردرێتە بەر بەبێ جیاوازیکردن لە نێوان پێکهاتەکان. 2و  1پێکهاتووە هەمان ڕێوو شوێنی خاڵەکانى 
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 یە و لەو پارێزگایانەوە دێن کە لەالیەن داعشەوە داگیرکراون یواڵتیانەى کە هیچ زانیاریەکى هەواڵگریان لەسەر نو سەبارەت بەو ها

دەبین لە بێتاوانیان لە ڕووى یاساوە ڕێگەیان پێدەدرێت بچنە ناو  پارێزگاکە و بچنە ناو ئەو کەمپانەی کە  دواى ئەوەى دڵنیا

لەالیەن رێکخراوی یوئێن و رێکخراوەکانى تایبەت بە مافى مرۆڤ ئینجا فایلەکانیان تەسلیم بە پۆلیس و ئاسایش و موختارى 

 تایبەت وە تەنسیقکردن لەگەڵ وەزارەتى کۆچ و کۆچبەرانى عێراقى.ناوچەکە دەکرێن، بەمەبەستی دیاریکردنى زانیارى 

  سەبارەت بە و هاواڵتیانەى کە لە پارێزگاکانى باکوورەوە دێن و دەچن بۆ پارێزگاکانى ناوەڕاست و خوارووى عێراق و بە پارێزگاى

ەى تایبەت وە وەرگرتنی کەرکوکدا ڕەت دەبن وە بە پێچەوانەوەش خاڵەکانى پشکنین هەڵدەستن بە ڕێکخستنی پسوول

دۆکیومێنتەکانیان و گواستنەوەیان لەو خااڵنەى پشکنین کە لێی دێنەژوورەوە بۆ ئەو خاڵە پشکنینەى کە لێی دەردەچن بۆ 

 پاراستنی سەالمەتیان لە لێپرسینەوە  لە الیەن مەفرەزەکانى ناوخۆى کە لەناو پارێزگان و گەیاندنیان بە زووترین کات.

 تیانى کە لە هەرێمی کوردستان نیشتەجێن و ناسنامەى نشینگەى تایبەتیان بۆ ئامادەکراوە  لەالیەن هەرێمەوە سەبارەت بە هاواڵ

خاڵەکانى پشکنینمان هەڵدەستن بە وردبینکردن و دڵنیابوون لە ڕاست و دروستی ئەو ناسنامانى نشینگە و ڕێگەپێدانیان بۆ 

 گرتنەبەرى ڕێو شوێنەکان.چوونە ژوورەوە و دەرچوون بۆ ناو پارێزگا لەدواى 

 

 دەستگیر کردنی ئەو کەسانەی کە هەڕەشە و مەترسین لەرووی ئەمنییەوە    -2
 (وەستا رەسول فەرماندەی میحوەری چواری کەرکوک)

نییە بۆ گرتن و هێشتنەوەی هیچ کەسێک، هەروەها بە هیچ شێوەیەک پێشمەرگە نانێرین بۆ ناو شار  لە میحوەرەکان بەندیخانە

هەن داواکراو یان گومانلێکراون و کاری تیرۆریستانە ئەنجام دەدەن، بۆ کەس بەمەبەستی دەستگیرکردنی کەس، بەاڵم هەندێک 

ووەم بیرە نەوتییەکانی )خباز(یان تەقاندۆتەوە و مەبەستیان نموونە ژمارەیەک خەڵکی ناوچەکە بەر لە چەند رۆژێک بۆ جاری د

دەکەین بۆ دەستگیرکردنیان بەتایبەتی پۆلیس دوای  دەزگا ئەمنییەکانشێوی بووە. ئێمە وەکو پێشمەرگە هاوکاری پلەمە نانەوەی 

 .انئەوەی فەرمانی دادگا دەردەچێت بۆ دەستگیر کردنی

 (پێنجی کەرکوک دکتۆر کەمال کەرکوکی بەرپرسی میحوەری)

ئێمە لە میحوەرەکەمان هیچ شوێنێکمان نییە بۆ دەستگیر کردنی خەڵک و بە هیچ کەسێک بە زۆرەملێ دەستگیر ناکەین، بەڵکو 

ئەو کەسانەی کە دڵنیاین سەر بە تیرۆریستانی داعشن ئێمە دەستگیریان دەکەین یاخود هاوکاری ئاسایش و پۆلیس دەکەین بۆ 

 .دەستگیر کردنیان 

 

 (ەمید سەرحەد قادر بەرپرسی پۆلیسی قەزا و ناحیەکانی کەرکوکع)
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جێگری پارێزگار ،پارێزگار کە سەرۆکی لیژنەی ئەمنییە) هەیە کە لەمانەی خوارەوە پێکهاتووە ی ئەمنیلە پارێزگای کەرکوک لیژنەیەک 

، ەبەری هەواڵگری  )تورکمانی شیعەیە(بەڕێو ، هەردوو ئاسایش ی پارتی و یەکێتی، بەڕێوەبەری پۆلیس )کوردە(، )عەرەبی سوننەیە(

(.  نوێنەری ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکوک، رات )عەرەبی سوننەیە(ەبەڕێوەبەری موخاب، بەڕێوەبەری پۆلیس ی ناوشار )تورکمانە(

 نەیە دەردەچێتبە هاوبەش ی لە نێوان ئەندامانی ئەم لیژ  ەکانار یبڕ  ئەرکی ئەم لیژنەیە پاراستنی ئەمنییەتی پارێزگاری کەرکوک هەموو 

  یە.بە دەستگیر کردنی گومانلێکراوانەوە هە یانپەیوەندی لەوانەش ئەو بڕیارانەی 

زۆر جار کەسانی تاوانبار کە دانیان بە تاوانەکانیان ناوە لەالیەن دادوەرەوە بە بیانووی جیاجیا ئازاد دەکرێن ، کەسانێک هەبوون 

، بەاڵم دواتر ئازاد کراوە هەروەها زۆر جار ئەفسەری لێکۆڵینەوە انردنیبەدەستەوە بووە لە کاتی دەستگیرک انکە تەقەمەنی

لە دادگا ئاستەنگمان بۆ  بەردەواملەالیەن دادوەرەوە بە بیانووی مامەڵەی خراپ لەگەڵ دەستگیر کراوەکان سزا دراوە ، بۆیە بە 

( کەس کە بە تاوانی تیرۆر دەستگیر ٦٢بۆ نموونە لە ماوەی شەش مانگدا ) .درووست دەکرێت بۆ بەڕێوەچوونی کارەکانمان

کرابوون لەالیەن دادوەرەوە ئازاد کران، هەروەها پێش ماوەیەک کەسێکی بە ئایین مەسیحی پێی راگەیاندین دوای ئەوەی باوکی بۆتە 

ش باشترین موسڵمان لە ماڵەکەیاندا تەقەمەنی بینیوە، کاتێک هەڵمانکوتایە سەر ماڵەکەیان و تەقەمەنیمان دۆزییەوە کە ئەمە

بۆیە لەبەر درووستکردنی ئەم ئاستەنگانە و هاوکاری نەکردنی دادوەر  ردبەڵگەیە، کەچی دادوەر باوکی کوڕەکەیان ئازاد ک

 لەگەڵمان زۆر جار بە رەزامەندی جەنابی پارێزگار گومانلێکراوان دەستگیر دەکەین.

ان دەدەن بە دادوەر، دادوەر رەزامەندی دەدات بە دوای ئەوەی الیەنە ئەمنییەکان زانیاری تەواو لەسەر گومانلێکراو 

رێگامان پێدەدات بە گرتن و پشکنین و بەم پێیەش بۆ دەردەچێت  یانفەرمانی دەستگیر کردن ،دەستگیرکردنی گومانلێکراوان

وای ئەوەی بە د ودەبن ( لەژێر لێکۆڵینەوەدا ٧٢دوای دەستگیرکردنی گومانلێکراوان بۆ ماوەی ) .بەدواداچوونی گومانلێکراوان

کرێت تیرۆر تۆمەتبار دەدژە ( لە یاسای ٤بەپێی ماددەی ) یانبە تاوانەکە نبەڵگەوە تۆمەتەکەی بەسەردا ساغ دەبێتەوە و دان دەنێ

دادوەر بانگی دەکات، ئەوانەی دەستگیر دەکرێن مافی هەبوونی پارێزەر و سکااڵ تۆمارکردنیشیان هەیە لە دادگا دژی هێزە و 

 ئەمنییەکان.

 ێوشوێنی تایبەت بە دەستگیرکردن بەم شێوەی خوارەوەیە:ر 

 .گەڕان و پشکنین لەو ناوچانە کە کردەوە تیرۆریستیەکە تێیدا ڕووى داوە 

 .کۆکردنەوەى زانیارى و داتاى ورد لەسەر تۆمەتبار و تیرۆرستەکان و دیاریکردنى شوێنەکانیان 

 ى بەرپرس ی پۆلیس ی پارێزگاوەرگرتنی رەزامەند. 

  رەزامەندى دادوەرى لێکۆڵینەوە.وەرگرتنی 

  ،پێکهێنانى هێزێکی هاوبەش کە لە گشت پێکهاتەکانی شارەکە پێکهاتووە )کورد، عەرەبی شیعە و سوننە

 تورکمان( بۆ هەڵکوتانەسەر تاوانباران و دەستگیرکردنیان.

 .ئەنجامدانى لێکۆڵینەوە لە گەڵ تاوانبار و دەستگیرکراوەکە 
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دەکرێن یاخود سزا دەدرێن لەسەر بنەمای یاسایی سزادەدرێن و بەو هۆیەوە دەستگیر دەکرێن کە  هەموو ئەو کەسانەی دەستگیر

 .چەندین بەڵگەیان لە سەرە

 (لیوا هەڵۆ نەجات بەرپرسی ئاسایشی پارتی لە کەرکوک)

 .ان درووستکردهێزە ئەمنییەکان بە پۆلیس و ئاسایشەوە ناو شار دەپارێزن، بەاڵم تیرۆریستان شانەی نوستووی جۆراوجۆری

 کۆنتڕۆڵکردنی شانە نوستووەکان و مامەڵە کردنی دەزگا ئەمنییەکانی کەرکوک لەگەڵ تیرۆریستان تا راددەیەکی زۆر سەختە.

ئەرکی ئاسایش زیاتر پاڵپشتییە بۆ هێزەکانی پۆلیس بەتایبەتی لە کاتی شەواندا ئێمە مەفرەزە دەنێرین بۆ یارمەتیدانی پۆلیس، لە 

سەبارەت بە پرۆسەی دەستگیر کردن هیچ  ،ی داعش شان بە شانی برا پێشمەرگەکان لە بەرەکانی جەنگداینکاتی هێرشەکان

کەسێک بەبێ فەرمانی دادوەر و دوای رەزامەندی لیژنەی ئەمنی کە لە هەموو الیەنە پەیوەندیدارەکان پێکهاتووە دەستگیر ناکرێت 

نێتەوە بۆ لێکۆڵینەوە دواتر بەپێی ێ( کاتژمێر دەم٢٤بکرێت بۆ ماوەی )و هەر کەسێک لەالیەنی هێزەکانی ئاسایشەوە دەستگیر 

 .ئەنجامی لێکۆڵینەوە مامەڵەیان لەگەڵدا دەکرێت

( دەزگای ئەمنی هەیە کە زۆریان ئاگایان لە چاالکییەکانی یەکتر نییە بەتایبەتی لە پرۆسەی دەستگیرکردنی ١١لە کەرکوک نزیکەی )

 .گومانلێکراوان

 (اسایشى زومماربەڕێوەبەری ئ)

لە دواى ڕزگارکردنى هەر جێگایەک یان گوندێک لەالیەن هێزى پێشمەرگەوە دانیشتوانى گوندەکە کۆدەکرێنەوە ئافرەتان بەجیا و پیاوانیش 

بە جیا، هەرکەسێک پەیوەندى بە داعش هەبوبێت بەپێی زانیاری هەواڵگری وەک )وێنە یان تۆمارى دەنگى یان دوو شاهید( ئەو کەسانە 

( کاتژمێر دواتر ڕەوانەى بەڕێوەبەرایەتى ئاسایش ی دهۆک دەکرێن 24دەستبەسەر دەکرێن و لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەکرێت بۆ ماوەى )

 تاوەکو لە ڕێگاى ئەوان ڕەوانەى دادگا بکرێن.

ەبێت و جێگاى مەترس ی بێت، ئەگەر کەس ی داواکراو تیرۆریست بێت و دانپێدانانى لەسەر هەبێت یان فەرمانى گرتنی لە دادگا لەسەری ه

ئەوا مەفرەزەیەک لەگەڵ ئەنجومەنى گوند دەچن بۆ ماڵى ئەو کەسە بۆ دەستگیر کردنى و ئەو جۆرە دەستگیرکردنەش زۆر کەمە لە کارى 

تگیر ئێمەدا. زۆرجار وادەبێت کە راگیراوێک دان بەتاوان دەنێت لەسەر خۆی و کەسانى تریش، بەاڵم ئەو کەسانە لە الى ئێمەوە دەس

 ( کەس داواکراون لەالیەن دادگاى لێکۆڵینەوەى دهۆک و پاشان450ناکرێن تاوەکو فەرمانى گرتنیان لە دادگاوە بۆ دەرنەچێت نزیکەی )

 .ڕەوانەکراون 

 (بەرپرسى ئاسایشى رەبیعە)

( کاتژمێر هەبووە دوای 24ەى )هیچ جۆرە حاڵەتێکى دەستگیرکردن و بێسەروشوێنکردن لەم سنوورە نییە تەنها حاڵەتى گرتنی کاتى بۆ ماو 

ە ئەوە خانەوادەکانیان ئاگادار دەکرێنەوە. ئەو کەسانەی کە گیراون گومانیان لێدەکرا کە سەر بە گروپە تیرۆریستییەکانبن و زۆربەیان و ل

( حاڵەتى گرتن 876کەى )رێگای هەواڵدەرە تایبەتە زانیاریمان دەربارەی ئەوانە پێگەیشتووە بە بەڵگەى وێنە یاخود گرتەى ڤیدیۆیی. نزی
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( کاتژمێر بووە ئەگەر دوای لێکۆڵینەوە 24بەاڵم ماوەى مانەوەیان لەالیەن ئاسایش تەنها ) ،یاسای تیرۆر لە ( 4)ماددە هەبووە بەپێی 

ر نەبێت دەرکەوتبێت کە پەیوەندییان بە تیرۆریستانەوە هەیە ڕەوانەى دادگاى تایبەت کراون و ئەگەر هیچ بەڵگەیەکی درووستیان لەسە

 ئەوا ئازاد کراون.

  )پێشمەرگەهێزەکانی  ی (گوێڕ -مخمور)بەرپرسی میحوەرى  (

پاش بۆ دەستگیرکردنی ئەو کەسانە، دا بێت زانیاری تەواو و بەڵگەی بەهێزمان لە بەردەستئێمە تەنها کاتێک خەڵک دەستگیر دەکەین کە 

ە تایبەتیەکان یادەستی هێزە ئەمنیر وەرگرتنی زانیاری سەرەتایی  مێننەوە و پاشدەستگیرکردنیشیان تەنها بۆ چەند کاژێرێکی کەم الی ئێمە دە

 دەکرێن.

 (قایمقامى قەزاى مەخمور) 

لەکاتى لێکۆڵینەوەکان هەندێک جار وا پێویست دەکات خەڵکانێک کە ناویان هاتووە لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا بکرێت بۆ ئەوەی دڵنیا ببینەوە 

ێر لەژ  ینوچەکانا ئاوارە ڕوو لە زۆرە لە ناسنامەی ئەنجامدەری ئەم کارە، بەتایبەتی لە ئێستادا کە ژمارەیەکی لەو کەسانە و دڵنیا ببینەو 

. هیچ دەستگیرکردنێکی هەڕەمەکی رووینەداوە و هەمووی بە فەرمانی دادوەر بووە، هەروەها دەسەاڵتی هێزەکانی پێشمەرگە دەکەن

 سەر داوای دادوەر بووە.دواکەوتنی دادگایی کردنی تۆمەتبارانیش لە

 (بەرپرسى ئاسایشى مەخمور) 

لەسەر ئەو زانیاریانەى کە بۆمان  ەوانەى ئاسایش ی هەولێرى دەکەین وئێمە بەهیچ شێوەیەک دەستگیرکراو الى خۆمان ناهێڵینەوە بەڵکو ڕ 

ار ناچارین بەشێوەیەکى کت و پڕ دێت دواى گرتنەبەرى ڕێوشوێنی ئەمنی هەڵدەستین بە دەستگیرکردنى ئەو تۆمەتبارانە. هەندێک ج

ڕێوشوێنی توند سەبارەت بە هاتووچۆ بگرینەبەر. ئێمە زانیاریمان هەبوو کە کەس ی خۆکوژ لەناوچەکە هەیە نەمانهێشت کەس داخل بێت. 

 سەبارەت بە دەستگیرکردنی گومانلێکراوان ئێمە پشت بە زانیارییەکانی هەواڵدەری نهێنی دەبەستین.

 (گوێڕبەرپرسى ئاسایشى )

ئێمە هیچ کەسێک بە بێ بنەما و بەبێ فەرمانی دادگا دەستگیر ناکەین هەموو ئەو کەسانە دواى وەرگرتنی ڕەزامەندى دادگا دەستگیردەکرێن 

و ئەمەش هیچ پەیوەندى بەوە نییە کە کوردن یا عەرەب، هەرکەسێک داواکراوبێت ئەگەر کوردبێت یان عەرەب دەستگیر دەکرێت ئەمەش 

راستنی ئاسایش ی ناوچەکەیە بۆ ئەوەی رێگە نەدرێت کە ئەو کەسانەی سەر بە داعشن  بێنە ناوچەکەوە  و رەوش ی ئەمنی ناوچەکە لەپێناو پا

  بشێوێنن.

 (شێخ طە محمد شحادە شێخى هۆزى لهێب) 

یە کەس دەبێت لە گوێڕ لەالیەن هێزە ئەمنییەکانی ئەم ناوچە 100هەندێک کەسی سەر بە هۆزەکەمان کە ژمارەیان 
دەستگیرکراون و داواکارین کە کردارى لێکۆڵینەوە لەوانە خێراتر بکرێت، ئەوەی تاوانبارە سزای خۆی وەرگرێت و بێتاوانەکان بۆ 
ماوەیەکی درێژ لە گرتووخانەکاندا نەمێننەوە، من وەک یەکێک لە شێخەکانی هۆزی لهێب دەمەوێت ئەوە بڵێم کە لەم ناوچەی 
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دەستگیرکردنێکى نایاسایى ئەنجامنەدراوە وە ئێمە لەگەڵ هەموو ئیجرائاتێکى ئەمنیداین  ــەوە هیچ 2003ئێمە لەساڵى 
 لەکاتى ئێستادا.

  (شێخ المغداد فارس بەرپرسى حەشدى عەشایرى)

ئێمە وەک حەشدی عەشایری دژی داعش لە ریزی پێشمەرگە شەڕدەکەین، خۆم سەردانى بەڕێوەبەری ئاسایشی هەولێرم کرد 
سانەى کە لە ریزەکانى ئێمە وەک حەشدى عەشایرى بوون دەستگیرکراون و شەڕیان لە دژى داعش کردووە، سەبارەت بەو کە

بەشێک لەو کەسانەی کە ئاسایش دەستگیریان کردبوو ئێستا ئازادیان کردوون، بەاڵم بەشێکیان تا ئێستاش دەستگیرکراون و 
کێشەى زۆرى دروستکردووە بۆمان بەهۆى هەواڵى  (سرىمخبر )ئازادنەکراون. کێشەى سەرەکى ئێمە هەواڵدەرى نهێنییە 

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

 (گوندى تەل شعیر-یاسین أبراهیم أحمد)

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

ر بنەمای هەواڵدەری نهێنی هیچ کەسێک دەستگیر نەکەن و پاش پێویست دەکات کە هیزە ئەمنییەکانی ئەم ناوچەیە لەسە
 بوونی زانیاری ورد و دروست و بەڵگەی تەواو ئەوکاتە دەستگیر بکرێن.

 ە و راگوێزراوەکان لە کەمپەکاننیشتەجێکردنی ئاوار     -3

 وەزارەتی ناوخۆ:

وجۆرەکانی ئاوارەکان دابین بکات لە هەموو حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵیداوە بەپێی توانای خۆی پێداویستییە جۆرا
بۆ ئەم  یەکێکە لە ئەرکە گرنگەکانی هەرێمی کوردستان کە ئاسایشی کەمپەکانی ئاوارە و پەناران بەتایبەتی لە بواری  بوارێکەوە
کان لە هەموو کۆنتڕۆڵ کردنی کەمپەپەیڕەو دەکات بۆتایبەت دانراوە بۆ پاراستنی ئاسایشی کەمپەکان،  میكانیزمێکیمەبەستە 

 : یە وه ی خواره یە م شێوه بە روویەکەوە ئەم میکانیزمەش

 بەگوێرەی قەبارەی کەمپەکە و ژمارەی ئەو ئاوارە و پەنابەرانەی تێیدا نیشتەجێن كان  مپە گشت كە  لە
و مپ  كۆنتڕۆڵكردنی هاتن و چوون بۆ ناو كە ران و نابە وپە  دانراون بۆ پاراستنی ئاواره پۆلیس و ئەفسەر

  یە كان شوێن وجێگای خۆیان هە مپە گشت كە لە  م پۆلیسانە ئە د.دزی كوشتن.. هت ك ر رووداوێك وه هە  راستنیان لەپا
 مپ. وری كە روازه و چوار ده ده  لە
   ت بە باره كان سە مپە ناو كە  ستن لە ڵده كاری خۆیان هە  رگری شارستانی بە وامی پۆلیسی بە رده بە بە  

 رگری شارستانی. ئیش و كاری بە  ندیدار بە یوه ر رووداوێكی دیکەی پە یاخود هە  وه وتنە ودای ئاگركەری رو گە ئە
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ن،  كە زارەتی ناوخۆ كاری خۆیان ده وه  ر بە تان سە ی توندوتیژی دژی ئافره وه نگاربوونە ره تی بە رایە بە رێوه كان بە مپە كە  لە
  ی لە وه ری پۆلیس بۆ ئە فسە ئە (41) پێكدێن لە   كە (مۆبایل تیم) ڕۆك تیمی گە (21)دانانی  ستاون بە هە  ستە بە م مە بۆئە

ئاسانی كاری خۆیان   كان بە مپە گشت كە ی توندوتیژی لە وه رنگاربوونە تی گشتی بە رایە بە رێوه بە  ەوەانم تیم رێگای ئە
  تیانە رایە بە رێوه م بە كان لە مپە ی خێزانی ناو كە ان كێشەد سە بێت و لەم بارەیەوە ئێستا بە ئەنجام بدەن و بوونیان یان هە

 .دا هەیەنكا مپە ناو كە گایان لە م هۆبانە پۆلیسی توندوتیژی  باره لە  ركراون.جگە سە چاره

 (وەستا رەسول فەرماندەی میحوەری چواری کەرکوک)

ئێمە پێشوازییان لێدەکەین و هاوکارییان  ەردەوامئێستا لە کەرکوک زیاتر لە نیو ملیۆن ئاوارە هەیە و ئەم پرۆسەیەش بە
دەکەین، ئەمەش بەڵگەیە لەسەر ئەوەی کە ئێمە خەڵک لە شوێنی خۆیان بە زۆرەملێ ناگوازینەوە، بەاڵم هەوڵ دەدەین ئەو 

ەی شوێنی ئاوارانە لە یەک رێگاوە بێن بۆ ئەوەی سەنگەرەکانمان هەڵنەوەشێنرێنەوە و نەبنە ئامانجێک بۆ داعش. ئەو کەسان
دەگرین و دوای ئەوەی بە رێوشوێنە لێخۆیان جێدەهێڵن و روو لە ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی پێشمەرگە دەکەن ئێمە رێزیان 

و هاوکارییەکی زۆریشیان دەکەن بەتایبەتی شێخ و  (نزراوە)ئاساییەکانی بازگەکاندا تێپەڕ دەبن دەیاننێرین بۆ کەمپی 
بە ئۆتۆمبیلەکانی خۆمان دەیاننێرین بۆ کەمپەکان و لەم رووەوە پۆلیسیش هاوکارییەکی  کەسایەتییە دیارەکانیان و زۆر جار

زۆری ئێمە دەکات، چونکە کۆنتڕۆڵ کردنی سەنگەرەکان و پێشوازی کردن لە ئاوارەکان لە یەک کاتدا کارێکی ئاسان نییە، بۆ ئەم 
 انمەوە هاتوون و الیەنە پەیوەندیدارەکان هاوکاریکەس لە رێگای سەنگەرەکانی ئێ (٤٢٠)مەبەستەش لە ماوەی رابردوودا 

 کردوون.

 (عەمید سەرحەد قادر بەڕێوەبەری پۆلیسی قەزا  ناحیەکانی کەرکوک)

زۆر جار خەڵکی ناوچەکان خۆیان شوێنەکانی خۆیان چۆڵ دەکەن و هەوڵ دەدەن لە ناوچەکانی شەڕ دوور بکەونەوە بۆ نموونە 
شەڕێکی قورس لەو  26/11/2014روویان لە کەرکوک و حەویجە کردووە، رۆژی  (خالدمکتب )بەشێکی دانیشتووانی گوندی 

ئۆتۆمبیلی بۆمبڕێژکراو لەو گوندە ئامادە کراوە و دواتر هاوپەیمانان  (٤)گوندە روویدا و هاوپەیمانان رایانگەیاند 
 تەقاندوویانەتەوە.

کە دەکەوێتە پشت سەنگەرەکانی پێشمەرگەوە و  (ی صدامر)هەروەها گوندی مریم بگ دەکەوێـتە ئەو دیوی پرۆژەی ئاودێری 
بەردەوام لەالیەن تیرۆریستانی داعشەوە بۆردوومان دەکرێت، بۆیە لەالیەن خەڵکەکەی چۆڵ کراوە و ناتوانن بگەڕێنەوە، 

 ئەمەش هیچ پەیوەندییەکی بە هێزە ئەمنییەکانەوە نییە و بە هیچ شێوەیەک رێگایان لێ نەگیراوە بگەڕێنەوە.

 (لیوا هەڵۆ نەجات بەرپرسی ئاسایشی پارتی لە کەرکوک)

کان وەکو مرۆییە وەو رێکخرا ئاوارە روو لە کەرکوک و دەوروبەری دەکەن ئەمەش ئەرکێکی زەحمەتە( ٢٠٠-١٠٠) رۆژانە نزیکە
ئاوارەکان بۆ رێکخستنی هاتنی  .ی دوای نیوەڕۆ دەرگاکانی خۆیان دادەخەن(٣)پێویست هاوکاریمان ناکەن و لە کاتژمێر 

دەمێننەوە دواتر بۆ کەمپەکانی لەیالن و یەحیاوا  (دبس) لەکاتژمێر ئاوارەکان  (٢٤)کۆنتڕۆڵ کردنی بارودۆخەکە بۆ ماوەی 
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دەهێنرێنە دەرەوە و دێنە ناو سەنتەری شار،  ندا بە واستەدەگوازرێنەوە و شوێنیان بۆ دابین دەکرێ، بەاڵم بەشێکیان لە کەمپەکا
 ن ناسنامەی ساختەیان بۆ کراوە تاکو بتوانن بێنە بۆ ناو شاری کەرکوک.تەنانەت هەندێکیا

تیرۆریستان کە پێویستە لە کەمپەکان نیشتەجێ لەگەڵ بارودۆخی ئاوارەکان بە گشتی خراپە ئەمەش دەبێتە هۆی تێوەگالنیان 
 (الحشد الشعبی)رووپەکانی چاودێرییەوە، هەروەها بەشێکی زۆریان لە ترسی هێرش و دەستدرێژی گ بکرێن و بخرێنە ژێر

 ئامادە نین بگەڕێنەوە بۆ شوێنەکانی خۆیان.

بە هۆی هێرشی هێزە ئەمنییەکان و بۆردوومانی فڕۆکە جەنگییەکان چۆڵ کراوە و ئێستا زۆربەی دانیشتووانی  (گوبیبە)گوندی 
لە هێڵەکانی تەماسەوە نزیکن  لەبەر ئەوەی (بای حسن و مالحە)لە کەرکوک نیشتەجێن، هەروەها دانیشتووانی گوندەکانی 

 گواستراونەتەوە بۆ کەمپەکان.

 (دکتۆر نەجمەدین کەریم پارێزگاری کەرکوک)

زۆربەیان خەڵکی ناوچەی سەاڵحەددینن و کە خانەوادەی عەرەب هاتوونە کەرکوک و ماونەتەوە  (٧٠٠٠)نزیکەی  ٢٠٠٦لە ساڵی 
 .عە تێکەڵن ئامادە نین بگەڕێنەوەو شیناگەڕێنەوە، چونکە ئاوارەکانی ئەو شوێنانەی کە سوننە 

شەش سەد هەزار ئاوارەی  (٦٠٠,٠٠٠)ئێستا نزیکەی  ودوای هێرشەکانی داعشیش سەدان هەزار ئاوارە رووی لە کەرکوک کردووە 
 کە لە قۆناغە جیاجیاکاندا هەن هەزار قوتابی (70)لە نێویاندا  هەن لە کەرکوک (ئەنبار، موسڵ، تکریت، دیاال)شارەکانی 

 .ۆ پارێزگای کەرکوک درووستکردووەدەخوێنن ئەمەش بارگرانییەکی زۆری ب

 (دکتۆر کەمال کەرکوکی بەرپرسی میحوەری پێنجی کەرکوک)

 هەر لەم بارەیەوە، (لەیالن و نزراوە)گومانلێکراوەکان و لێکۆڵینەوە لەگەڵیان دەیاننێرین بۆ کەمپەکانی  یدوای دەستگیرکردن
لەبەر ئەوەی  ئەوانەی وووانی حەویجە و دەوروبەری ئێستا شوێنەکانی خۆیان جێهێشتووە ژمارەیەکی زۆر لە دانیشت

ە بۆ کەمپەکانی ، رێگامان پێیان نەداوە بگەڕێنەوە، بەڵکو ناردوومانیان گومانیان لەسەرە ناوچەکەیان دەکەوێتە هێڵی تەماسەوە
 .لەیالن و نزراوە

 (لە کەرکوک شێخ صباح نجم الدین شێخی گوندی هندیەی نوێ) 

، الیەنە ئەمنییەکان هاوکارییەکی زۆرمان دەکەن بەتایبەت ئەو هاوواڵتییانەی کە پەیوەندییان بە داعشەوە نەبێت، بەاڵم 
ئەوانەی پەیوەندییان بە داعشەوە هەیە یان گومانلێکراو و تاوانبار بن و بەڵگەیان لەسەر هەبێت ئەوا الیەنە ئەمنییەکانی بەپێی 

 لەگەڵیاندا کردووە. یاسای مامەڵەیان

 


