'گوایە دەبێ بچینە کوێ؟'
وێرانکاری و ڕاگواستنی بە زۆر لە کەرکووک

ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی بزاڤێکی جیهانیی زیاد لە  ٧ملیۆن کەسە ،کە
بۆ دونیایەک خەبات دەکەن تێیدا هەمووان چێژ لە مافەکانی مرۆڤ وەربگرن.
ڕوانگەی ئێمە ئەوەیە هەموو کەسێک دەبێ چێژ لە هەموو ئەو مافانە
وەربگرێت کە لە جاڕی گەردوونیی مافەکانی مرۆڤ و پێوانە نێودەوڵەتئیەکانی
دیکەی مافەکانی مرۆڤدا ڕێزیان لێ گیراوە.
ئێمە سەربەخۆین لە هەموو حکوومەتێک ،بیرۆکەیەکی سیاسی،
بەرژەوەندییەکی ئابووری یان ئایینێک و بەگشتی مەسرەفمان لە ئەندامیەتی و
باربووی خەڵک دابین دەبێت.
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.1کورتەی باس

دوای هێرشی مەرگبار و بەباشی ڕێکخراو و جێگەی سەرسووڕمانی ئەو گرووپە چەکدارەی وا خۆی بە دەوڵەتی
ئیسالمی (د ا) ناودەبات ،بۆ سەر پارێزگای کەرکووک لە ٢١ی تشرینی یەکەمی ٢٠١٦دا ،عەرەبی ئاوارەبووی
کەرکووک و عەرەبی نیشتەجێی پارێزگاکە ،تووشی نشوست هاتوون .لێکۆڵینەوەی ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی
دەریدەخات کە ،لە وەاڵمی هێرشەکەدا ،دەسەاڵتداریەتی لە کەرکووک ماڵی سەدان عەرەبی سوننەی دانیشتووی
کەرکووک و ئەو عەرەبانەی وێران کردووە کە لە پارێزگاکانی ئەنبار ،دیالە و سەالحەددینەوە هەاڵتبوونە ئەوێ و بە
زۆر ,سەدان بنەماڵەیانی دوای دەرکردن لە کەرکووک ،ناردۆتە ناو کامپەکان .لێکۆڵینەوەکە هەروەها دەریدەخات کە
هێزە ئەمنییەکان لە کەرکووک فەرمانیان بە دانیشتووانی عەرەب و خەڵکانی ئاوارەی ناوخۆیی ) (IDPsداوە بگەڕێنەوە
شوێنە ئەسڵییەکانی خۆیان و بەڵگەی هەویەکانیشیان لێ زەوت کردوون .باوەکوو هەڕەشەکە دژ بەو تاکەکەسانە تا
هێشتا بەڕێوە نەبراوە ،بەاڵم هەر لە ژێرهەڕەشەی دەرکران و گەڕانەوەی بەزۆرەملیدان.
لە کاتێکدا دەسەاڵتداریەتی لە کەرکووک ڕووبەڕووی کێشەیەکی یەکجار زۆری ئەمنی بۆتەوە ،و ئەرکی پارێزگاریی
ژیان و ئاسایشی هەموو خەڵکی هەموو ئەو ناوچەیەیان لەسەر شانە کە بە کردەوە لەژێر حوکمی ئەواندایە ،دیسانەکەش
پاراستنی الیەنی ئاسایش کە پێویستە دەبێ هاوڕێژە بێت و مافەکانی تریش پارێزراو ڕابگرێت .ئەو شایەدییانەی وا
دوای  ٢٤ی تشرینی یەکەم – لە الیەن لێکۆڵەرانی ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتیەوە لە شوێنەکەدا ،لە ئاوارەکانی
ناوخۆیی و دانیشتووانی دیکەی کەرکووک ،ڕێبەرانی کۆمەڵگایی ،چاالکان و سیاسەتمەداران گردوکۆکراون و بە
بەڵگەی وێنەی فۆتۆگرافیی وێرانییەکان و ئیفادەی فەرمیش پشتگیری دەکرێن ،وا پیشان دەدەن کە حکوومەتی نیوە
سەربەخۆی هەرێمی کوردستان ) ،(KRGکە بەکردەوە کۆنتڕۆڵی کەرکووکی بەدەستەوەیە ،بەهۆی پێشێل کرانی یاسای
نێودهوڵەتی مرۆڤخوازیی و یاسای مافەکانی مرۆڤەوە ،چۆنیەتی وەاڵمدانەوەی بە هەڕەشە ئەمنییەکان پەڵەدار بووە.
دوای ئەوەی دەوڵەتی ئیسالمی لە ناوەڕاستەکانی ساڵی  ٢٠١٤دا بەشێک لە عێراقی ڕاماڵی ،سەدان هەزار ئاوارەی
ناوخۆیی پەنایان بردە بەر کەرکووک ،بەاڵم ڕووبەڕووی بەربەستی جارلەگەڵ جار قایمتر بوونەتەوە لەسەر ئازادیی
جوواڵنەوە و توانای مسۆگەر کردنی شوێنێک بۆ نیشتەجێ بوونیان لە شاری کەرکووک .بانگەوازی کاربەدەستانی
کەرکووک و سیاسەتمەداران بۆ گەڕانەوەی ئاوارە ناوخۆییەکان بۆ شوێنە ئەسڵییەکانی خۆیان کە لە دەست دەوڵەتی
ئیسالمی دەرهێنراون ،تەنانەت دوای هێرشەکە بەرزتریش بۆتەوە ،ئەویش لە جەنگەوی ئەو تۆمەتبار کردنانەدا کە
دەگوترێ ئاوارە ناوخۆییەکان لە ماڵی خۆیاندا شەڕکەرانی دەوڵەتی ئیسالمییان داڵدە داوە.
دەسەاڵتداریەتی کەرکووک جەختی لەسەر کشاندنەوەیان لەو ناوچانەیە وا لە ڕۆژی  ٢١ی تشرینی یەکەمدا شایەدی
هێرشی دەوڵەتی ئیسالمی بوو .ئەوان دانیشتوانیان بە زۆر لە ماڵ دەرهاویشتووە و ماڵەکانیان لە گەڕەکی واحید
حوزەیران لە شارەکە وێران کردوون ،کە زۆرێک دانیشتوو و ئاوارەی ناوخۆیی عەرەبی پارێزگاکانی تر لەخۆی
دەگرێت .دەسەاڵتداریەرتی دەڵێ تەنیا شوێنە نافەرمییەکانیان وێران کردووە کە دانیشتووەکانیان بە بێ مۆڵەت ،لە سەر
زەویی حکوومی دروستیان کردبوو .بێ ئەوەی گوێ بدرێتە هەل ومەرجەکەیان ،هێشتا ئەو دانیشتووانە مافی ئەوەیان
هەیە لە بەرانبەر دەرکردنی بەزۆرەملیدا ،کە بە گوێرەی یاسا نێودهوڵەتیەکان مەنع کراوە ،پارێزگارییان لێبکرێت.
دەسەاڵتداریەتی هەروەها لە ڕۆژی  ٢١ی تشرینی یەکەمدا ،دانیشتوانیان لە شوێنی خۆیان لە گوندی قوتان و قوشکەیە
لە قەزای دوبزی پارێزگای کەرکووک ڕاگواستووە و لە قوتان ماڵەکانیشیان ڕووخاندوون.
"موهەیمەن" ،کە لەبەر خاتری پاراستنی ناسنامەکەی ،ناوی گۆڕاوە ،باوکی  ٤٠ساڵەی  ١٠منداڵ و خەڵکی گوندێک لە
پارێزگای کەرکووک ،لە الیەن هێزە کوردییەکانەوە دوو جاران بە زۆر لە ماڵ دەرکراوە ،یەکەم جار لە ساڵی ٢٠١٥
دا و جارەکەیتر لە  ٢٥ی تشرینی یەکەمی  ٢٠١٦دا .ناوبراو بۆ ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی گێڕایەوە چۆن
پیاوانێک بە جل وبەرگی یەکنەوای سوپاییەوە ڕۆژی  ٢٥ی تشرینی یەکەم دانیشتووانیان بە ملهوڕی لە واحید
حوزەیران دەرکردووە و درەنگتر هەمان شەو بولدوزەر ماڵەکانیانی ڕووخاندووە.
”گوایە دەبێ بچینە کوێ؟“
وێرانکاری و ڕاگواستنی بە زۆر لە کەرکووک
4

ڕێکخراوی لێبووردنی نێودەوڵەتی

"پێشمەرگە [هێزی سوپایی کوردی] فەرمانی پێدام لە گوندەکەی خۆم بڕۆمە دەرەوە ،هەربۆیەش ماڵم لێرە بنیات نا...
ئێستا وا جارێکی دیکە بێ ماڵ وحاڵ کەوتووینەتەوە ،و هەموومان لە ماڵی براکەم پەنامان گرتووە .گوایە دەبێ بچینە
کوێ؟"
پارێزگاری کەرکووک نەجمەددین کەریم ،ئەوەی داوەتە دواوە کە سیاسەتێکی فەرمی بۆ ڕاگواستن هەیە و بە ئاشکرا
بەڵێنی داوە ئاوارە ناوخۆییەکان نەنێڕێتەوە ئەو ناوچانەی وا لە ژێر دەسەاڵتی دەوڵەتی ئیسالمیدان یان ئەو شوێنانەی وا
تێیدا شەڕ بەردەوامە ،کە نیاز لە مووسڵ و ناوچەکانی دەوروبەری بێت .بەاڵم هەرچۆنێک هەیە ،ڕێکخراوی
لێبووردنی نێودهوڵەتی لە سەر ئەو بڕوایەیە کە هەموو گەڕانەوەیەک دەبێ بە خواستی خەڵکەکە بەڕێوە بچێت .ئەوەش
بە تایبەت خاوەنی گرنگایەتییە کە بەهۆی شەڕی بەردەوام ،نەبوونی ئاسایش و هێرشکاریی تۆڵەسەندنەوەی بێ
سزادرانی میلیشیا نیوە سوپاییەکان ،هەروەها بەهۆی مەنعی ڕاشکاوی گەڕانەوەی هەندێک لە ئاوارە ناوخۆییەکان بۆ
شوێنی ئەسڵیی خۆیان لەالیەن هەردوو الیەنی دەسەاڵتداریەتی عێراقی و کوردییەوە ،گەرچی ئەو شوێانە لەمێژیشە لە
دەست دەوڵەتی ئیسالمی ئەستێنراونەتەوە وهێزەکانی حکوومەت ئاسایشیان تێدا مسۆگەر کردووە ،هێشتا گەڕانەوەی بە
متمانە بۆ سەدان هەزار کەس لە ئاوارە ناوخۆییەکان ،دیمەنێکی دوورەدەستە.
ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی بە توندی داوا لە دەسەاڵتدارانی کورد دەکات دەست بەجێ کۆتایی بێنن بە
ڕاگواستنی زۆرە ملێ و تێکدانی ناقانوونیی ماڵی دانیشتووانی عەرەب و ئاوارە ناوخۆییەکان و بەڵێن بدەن ئاوارە
ناوخۆییەکان نەنێرنە دەرەوەی ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ،یان بە هەوەسکاری گوشار
نەخەنە سەر دانیشتووانی عەرەب کە بە زۆر لە ماڵەکانیان دەر بکەن و لە ناو کامپەکاندا نیشتەجێیان بکەن.
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 .2شێوازی لێکۆڵینەوە

دەسکەوتەکانی ناو ئەم کورتە باسە لە سەر بنەمای کۆمەڵە زانیارییەک دانراوە کە لە ماوەی سەردانی توێژینەوە لەالیەن
لێکۆڵەرانی ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی لە ناوەڕاست و باکووری عێراقدا گردوکۆ کراوە .لە ماوەی نێوان  ٢٤ی
تشرینی یەکەم و ٣١ی تشرینی یەکەمدا لێکۆڵەرانی ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی لە سەر تەلەفون یان ڕووبەڕوو،
وتووێژیان لەگەڵ  ١١تاکەکەس کرد کە دوای  ٢١ی تشرینی یەکەم بە زۆرەملێ لە شاری کەرکووک یان گوندەکانی
ناحیەی دوبز دەرکراون .هەروەها قسەیان لەگەڵ پێنج پیاوی خەڵکی پارێزگای کەرکووک کرد کە نێرراونەتە ناو
کەمپەکانی پارێزگای هەولێر ،ئەو کەسانە لە بنەماڵەکانیان جیا کراونەتەوە و مۆڵەتیان پێنادرێت بگەڕێنەوە کەرکووک.
لێکۆڵەرانی ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی هەروەها چاویان بە دانیشتووانی کەرکووک ،پارێزەران ،چاالکان،
سیاسەتمەداران و هەڵسووڕاوانی مرۆڤایەتی کەوت یان بە تەلەفون قسەیان لەگەڵ کردن .دەسکەوتەکان بە بەڵگەی
فۆتۆگرافی سەبارەت بە مااڵنی زیان دیتوو لە ناو شاری کرکووک و گوندی قوتان و ئیفادەی ڕێبەران و
سیاسەتمەدارانی کورد پشت قایم کراون.
ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی چەندجار بە نووسین ،یان لە چاوپێکەوتندا و لەوانە ،لە چاوپێکەوتنی مانگی ئەیاری
 ٢٠١٦ی سەرۆک مەسعوود بارزانی ،سەرەک وەزیران نێچیرڤان بارزانی و ڕاوێژکار مەسروور بارزانیدا،
دڵنیگەرانییەکانی خۆی سەبارەت بە شێوەکانی ڕاگواستنی بە زۆرە ملێ و بەربەستەکانی سەر ئازادیی جوواڵنەوەی
عەرەبی سوننەی ئاوارەبووی ناوخۆیی بە دەسەاڵتداریەتی کورد ڕاگەیاندووە .دەسەاڵتداران لە دواترین وەاڵمیان بەو
ئەنجامانەی وا ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی لە ڕێکەوتی  ٢٠ی تشرینی یەکەمدا بۆی ناردبوون ،گوتوویانە هیچ
وێرانکاری یان ڕاگواستنێکی بە دەستەقەسد ڕووی نەداوە بەاڵم بەڵێنیان داوە لە هەندێک ڕووداو بکۆڵنەوە کە
ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی ڕووناکی خستبووە سەریان .دەسەاڵتداران هەنگاویان هەڵێنا بۆ بەڕێوەبردنی
لێکۆڵینەوە لە هەندێک ڕووداو .بەاڵم هەرچۆنێک بێت ،دەسکەوتەکان بەرپەرچی ئەو ئەنجامانەیان دایەوە کە
ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی و ڕێکخراوەکانی تر سەبارەت بە شێوازی ڕاگواستننی بە زۆر و ڕووخاندنی ماڵی
عەرەبی سوننە پێیان گەیشتبوو ،ئەوەش سەرەڕای بوونی بەڵگەی گەلێک زۆر .دەسەاڵتداریەتی حکوومەتی هەرێمی
کوردستان درێژە دەدەن بە وەستان لەسەر ئەو بۆچوونەی کە بەربەست دانان لەسەر ئازادیی هاتوچۆ بۆ ئامانجی
ئاسایش پێویستە .ڕۆژی  ٢ی تشرینی دووهەم ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی نامەی بۆ دەسەاڵتداریەتی حکوومەتی
هەرێمی کوردستانی نووسیوە بۆ ئەوەی دڵنیگەرانیی خۆی سەبارەت بە هەندێک بەڵگەنامەی تایبەتی ناو ئەم
کورتەباسەی ئێستا ڕابگەیێنێت و وەاڵمی ئەوان لە ڕاگەیاندنەکانی دواتردا ڕەنگدانەوەی دەبێت.
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 .3پێشینە

 3.1ڕاگواستن لە کەرکووک
لەوکاتەوە کە دەوڵەتی ئیسالمی بەشێکی زۆر لە خاکی عێراقی گرت و هێزەکانی حکوومەتی عێراق لە حوزەیرانی
 ٢٠١٤دا لە باکووری عێراق پاشەکشەیان کرد ،کەرکووک بە کردەوە لەژێر کۆنتڕۆڵی حکوومەتی هەرێمی
کوردستاندایە .کەرکووک بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ جێگەی کێشەی زۆری ئەو شتە بووە کە پێی دەگوترێت "ناوچە جێ
ناکۆکییەکان" لە باشووری هەرێمی کوردستانی عێراق (هک –ع) ،کە بۆ ماوەی چەندەها دەیە هەردوو حکوومەتی
ناوەندیی عێراق و هەرێمی کوردستان دیعایەی خاوەنیایەتی یەک الیەنەی خۆیان لە سەری کردووە1.
ئاڵۆزیی نێوان سێ کۆمەڵگای گەورەی کەرکووک (کورد ،عەرەب و تورکومان) دوای سەرهەڵدانی دەوڵەتی ئیسالمی
بەرزتر بۆتەوە و ماوە بە ماوە گەیوەتە توندوتیژی.
دوای ئەوەی دەوڵەتی ئیسالمی لە حوزەیرانی  ٢٠١٤دا بەشێکی زۆر لە خاکی عێراقی گرت 2،سەدان هەزار ئاوارەی
ناوخۆیی لە پارێزگەکانی ئەنبار ،سەالحەددین ،نەینەوا و دیالەوە هاتوون و لە کەرکووک پەنایان گرتووە ،کە سەبارەت
بە ڕاگواستنی دانیشتووان و کارتێکەریی کارەکە لە سەر ژمارەی پێکهاتەی دانیشتووانی پارێزگاکە ،کە پێشتریش لە
ژێر حوکمی سەددام حوسەیندا چەند دەیە "تەعریب"ی بەخۆیەوە بینیبوو ،ترسی لە ڕێبەرانی کورد و دانیشتوواندا
خوڵقاندووە .لەالیەکی دیکەشەوە ،ڕێبەرانی عەرەب و ئەندامانی کۆمەڵگاکە لەوە دەترسن کە داواکردنی خاکی
کەرکووک و "ناوچە جێ ناکۆکییەکان"ی تر لە الیەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە ،کار بگەیێنێتە دەرکردن ،کەم
کردنەوە و پەراوێز کردنی دانیشتووانی عەرەب .ترسەکەیان بەهۆی دەرکردنی بەزۆرەملێی دانیشتووانی عەرەب لە
شار وگوندەکانی "ناوچە جێ ناکۆکییەکان " و یەک لەوان کەرکووک ،وێرانکردنی بە دەستەقەسدی ماڵ و مڵک و
بەرگریکردن لە گەڕانەوەی دانیشتووانی عەرەب ،لە الیەن هێزەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە ،بەهێزتریش
بووە3.
دەسەاڵتدارانی کەرکووک ،بە پارێزگار نەجمەددین کەریمەوە ،جارلەگەڵ جار زیاتر ئاماژەیان داوە بەوەی کە بوونی
ژمارەیەکی زۆری ئاوارەی ناوخۆیی عەرەبی سوننە شتێکی نەخوازراوە و لە ساڵی ٢٠١٥ەوە ڕێبازی جاربەجار
 1یاسای بنەڕەتی ساڵی  ٢٠٠٥ی عیراق بە ڕاشکاوی ڕایگەیاندووە کە چارەنووسی ئەو شوێنانە دەبێ تا ساڵی  ٢٠٠٧لە ڕێگەی ڕیفڕاندۆمێکەوە،
دیاری بکرێت ،بەاڵم ئەو شتە تا ئێستا ڕووی نەداوە.
 2بەیانی فەرمیی وەزارەتی کۆچبەری و ڕاگواستن و پارێزگاری کەرکووک ژمارەی ئاوارەکانی ناوخۆییان لە کەرکووک بە  ٦٠٠٠٠٠هەزار
کەس قەباڵند ،بەاڵم بە گوێرەی ڕێخراوەی ئاماری ڕێکخراوەی ناونەتەوەیی ڕاگوێزرانی کۆچبەران ،نزیکەی  ٣٧٤هەزار ئاوارەی ناوخۆیی لە
کەرکووکن.
 3بۆ ڕوونکردنەوەی زیاتر ،بڕوانە ڕێکخراوی لێبووردنی ناونەتەوەیی ،دەرکراو و ماڵ زەوت کراو :ڕاگواستنی بە زۆرە ملێ ،و وێرانکردنی
بە دەستەقەسد لە باکووری عیراق ) ٢٠ ،(Index: MDE 14/3229/2016ی کانوونی دووهەمی  ٢٠١٦لەم سەرچاوەیەم دەست دەکەوێت:
www.amnesty.org/en/documents/mde14/3229/2016/en/
هەروەها بڕوانە ،ڕێکخراوی لێبووردنی ناونەتەوەیی' ،سزادراو بە بۆنەی تاوانەکانی داعشەوە'؛ عیراقییە ئاوارەبووەکان لە الیەن هێزەکانی
میلیشیا و حکوومەتەوە دەستدرێژییان دەکرێتە سەر ) ١٨ ،(Index: MDE 14/4962/2016ی تشرینی یەکەمی  ٢٠١٦لەم سەرچاوەیە دەست
دەکەوێت:
www.amnesty.org/en/documents/mde14/4962/2016/en/
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ئەستەمتریان بۆ ئەو کەسانە داناوە وا دێنە پارێزگاکە ،یان لەوێ نیشتەجێن .دوبەدوای هێرشی دەوڵەتی ئیسالمی لە
٢١ی تشرینی یەکەم ،زۆرێک لە کاربەدەستان تاوانەکەیان داوەتە پاڵ ئاوارە ناوخۆییەکان کە داڵدەی
"تیرۆریستانیان"یان داوە  ،و داواکاری بۆ دەرکردنی ئاوارە ناوخۆییەکان ،بەتایبەت ئەوانەی وا لە بنەڕەتدا خەڵکی ئەو
ناوچانەن وا لە دەست دەوڵەتی ئیسالمی دەرهێنراون ،لە الیەن ڕێبەرانی سیاسییەوە ،بەرزتر بۆتەوە .پارێزگاری
کەرکووک دیعایەی بەخێرهێنانی ئاوارە ناوخۆییەکانی کردووە ،بەاڵم بوونی "خانەی خەوتوو"ی دەوڵەتی ئیسالمیی بە
ژمارەی زۆری ئاوارە ناوخۆییەکانی عەرەبی سوننەوە پەیوەندی داوە 4.سەرەڕای بوونی نیشانە بۆ ئەوەی لە الیەن
هێزە چەکدار و ئەمنییەکانی کوردییەوە لە ماوەی تەنیا چەند ڕۆژدا لە چەند گەڕەکی شاری کەرکووک و گوندەکانی
ناحیەی دوبزی پارێزگای کەرکووک ،سەدان کەس بە زۆرەملێ ڕاگوێزراون ،هێشتا پارێزگاری کەرکووک ،کە
سەرۆکی لیژنەی ئەمنیی کەرکووکیشە ،حاشا لەوە دەکات کە سیاسەتێکی فەرمی بۆ ڕاگواستن لە ئارادا بووبێت و دەڵێ
تەنیا هەندێک "کەیسی تاک" بووە کە لە ئەنجامی "گوشاری خەڵک بۆ گەڕاندنەوەی ئاوارەکانی ناوخۆیی"دا بەڕێوە
براوە5.

 3.2هێرشی دەولەتی ئیسالمی
لە سەعاتە سەرەتاییەکانی ڕۆژی  ٢١ی تشرینی یەکەمیدا ،دەوڵەتی ئیسالمی هێرشێکی جێگەی سەرسووڕمانی کردە
سەرکەرکووک و هێزەکانی حکوومی و ئەمنی کردە ئامانج کە بریتی بوون لە بینایە حکوومییەکان ،پۆلیسخانەکان ،و
پێگەی سەرەکی پارتی دیموکراتی کوردستان .هێزە ئامادەکانی ناو کەرکووک ،بە پۆلیسی خۆجێ یی .هێزی ئاسایش
(وەکالەی ئەمنی کوردی) و پێشمەرگە (هێزی چەکداری کورد) ،کە لە الیەن هێزی یاریدەدەرەوە ،وەک
بەڕێوەبەرایەرتی دژە تیڕۆریزمی سلێمانی ،بەهێزکرابوون ،تا ئێوارەی ڕۆژی  ٢٢ی تشرینی یەکەم توانیان کۆنتڕۆلی
تەواو بە سەر شارەکەدا دامەزرێننەوە .سەرچاوە فەرمییەکان ڕایانگەیاندووە کە  ٨١گومانلێکراوی شەڕکەری دەوڵەتی
ئیسالمی کووژراون .بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی وا لە بەر دەست ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتیدان ،دەوروبەری
 ٩٠کەسی دیکەش کووژراون ،کە بە زۆری بریتی بوون لە ئەندامانی پۆلیس ،ئاسایش و پێشمەرگە .کوڕێکی  ٩سااڵن
لە ناو ئەوانەدا بووە کە کووژراون ،بەڕواڵەت لە شەڕە تەقەی الیەنەکاندا ١٩٠ .کەسی دیکەش بریندار بوون ،کە
هیچیان گومانلێکراوی دەوڵەتی ئیسالمی نەبوون.
لە وەاڵمی ئەو هێرشەدا ،دەسەاڵتدارانی خۆجێ یی لە ڕۆژی  ٢١ی تشرینی یەکەمدا قەدەغە کردنی هاتوچۆیان
ڕاگەیاند و هێزی زیاتریان خستە کار بۆ ئەوەی ئاسایشی شارەکە بپارێزن .شایەدحااڵن بە ڕێکخراوی لێبووردنی
نێودهوڵەتیان گوت چۆن دانیشتووان ،لە کۆمەڵگای کوردی ،عەرەبی و تورکمانییەوە ،بە هۆی زانیاری پێدان و بەستنی
ڕێگاوە یارمەتی هێزە ئەممنییەکانیان داوە بتوانن هێرشی دەوڵەتی ئیسالمی بکشێننە دواوە.

 4ڕووداو ،نەجمەددین کەریم" :خانەی خەوتوو لە پارێزگاکەدا هەن ،و ئێمە دەبێ کارە ئاسایشیەکانمان بەهێزتر بکەین"٢٢ ،ی تشرینی یەکەمی
 ،٢٠١٦لەم شوێنە دەست دەکەوێت:
rudaw.net/arabic/kurdistan/221020167
 .5بڕوانە پەیجی مێدیایی پارێزگاری کەرکووک ،ڕاگەیاندنی  ٢٥ی تشرینی یەکەم ،لەم سەرچاوەیەدا دەست دەکەوێت:
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1685691461746372&id=1509329539382566
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 .4ماڵ ڕووخاندن و ڕاگواستنی بە
زۆر

بە گوێرەی لێکۆڵەرانی ڕێکخراوەی لێبووردنی نێودهوڵەتی ،دەسەاڵتداران لە کەرکووک لە ٢١ی تشرینی یەکەمەوە
شەپۆلێکی ماڵ ڕووخاندن و دەرکردنی سەدان عەرەبی سوننەیان لە شاری کەرکووک یان گوندەکانی ناحیەی دوبزی
پارێزگای کەرکووک خستۆتە ڕێ .دانیشتووانی ڕاگوێزراولە پارێزگای کەرکووک یان بە زۆرەملێ نێرراونەتە ناو
کامپەکانی ئاوارە ناوخۆییەکان لە پارێزگای کەرکووک یان لە ناو کۆمەڵگاکانی دراوسێدا پەناگەیان بۆ خۆیان
دۆزیوەتەوە .سەدان ئاوارەی ناوخۆیی کە پێشتر لە کەرکووکدا پەنا درابوون ،بەو کەسانەوە وا لە پاریزگاکانی ئەنبار و
دیالەوە هاتبوون ،دوای ٢١ی تشرینی یەکەم ،لە شوێنەکانیان دەرکراون.
دەسەاڵتداریەتی کەرکووک هەروەها بە قسە ئاگاداری دانیشتووانی عەرەبی ئەو گەڕەکانەی شاری کەرکووکیان کردووە
کە زوربەیان عەرەبن یان گەڕەکی تێکەاڵون ،کە دەبێ لە ماوەی چەند ڕۆژدا لەوێ بڕۆن و هەویەکانیشیان لێ زەوت
کردوون .ئەو ئینزارکردنانە نەک هەر کارتێکەرییان لەسەر ئەو ئاوارە ناوخۆییانە دەبێت وا لە پارێزگاکانی دیکەوە
هاتوون ،بەڵکوو لە سەر دانیشتووانی عەرەبی پارێزگای کەرکووکیش ،بەو کەسانەوە کە هێشتا بە دەست دەوڵەتی
ئیسالمییەوەن ،وەک ناحیەی حەویجە و ئەو گوندانەی وا ماوەیەکی زۆرە هێزە کوردییەکان گرتوویاننەتەوە و هەمان
ئەو هێزە کوردییانە بەرگری لە گەڕانەوەی دانیشتووە عەرەبەکانی دەکەن.
هیچ ئامارێکی فەرمی سەبارەت بە ژمارەی ئەوکەسانە بەدەستەوەیە کە تووشی گرفتەکە هاتوون ،بەاڵم چاالکان،
مرۆڤدۆستان و دانیشتووان مەزننەی ئەوە دەکەن کە  ٢٥٠بنەماڵە ،کە لە بنەڕەتدا خەڵکی دەرەوەی پارێزگای
کەرکووکن لەوێ دەرکراون ،لە کاتێکدا چەندەها دەرزەن بنەماڵەی دیکەش لە ناو شاری کەرکووک ماڵیان
ڕووخێنراوە ١٩٠ .بنەماڵەی دیکەش لە گوندەکانی ناحیەی دوبز لە ماڵەکانیان هەڵکەنراون.

 4.2گەڕەکی واحید حوزەیران ،شاری کەرکووک
ڕۆژی  ٢١ی تشرینی یەکەم ،شەڕکەرانی دەوڵەتی ئیسالمی هێرشیان کردە سەر گەڕەکی واحید حوزەیران لە
باشووری شاری کەرکووک ،کە زوربەی زۆری دانیشتووانی عەرەب بوون و ئەندامان و بنکەکانی هێزە ئەمنییەکانیان
کردە ئامانجی هێرش ،شەڕ و وەستان لە نێوان شەڕکەرانی دەوڵەتی ئیسالمی و شەڕڤانانی هێزە ئەمنی و چەکدارەکان
تا ئێوارەی  ٢٢ی تشرینی یەکەم درێژەی کێشا.
دانیشتووان بە ڕێکخراوەی لێبووردنی نێودهوڵەتیان گوت کە کاربەدەستانی ئاسایش و پێشمەرگە لە  ٢٢ی تشرینی
یەکەمەوە دەستیان کرد بە دەورەدانی پیاوان ،هەویەکانیان لێ زەوت کردن و فەرمانیان پێدان ناوچەکە چۆڵ بکەن .لە
ڕۆژانی دواتردا ،هێزە ئەمنییەکان بە گەڕەکدا گەڕان و بەدانیشتووانیان ڕاگەیاند کە ماڵەکانیان دەڕووخێنرێت.
"موهەیمەن"( ،کە ناوی ڕاستەقینەی نییە) ،باوکی  ٤٠ساڵەی  ١٠منداڵ و خەڵکی گوندێک لە باشووری ڕۆژئاوای
کەرکووک ،کە لەو دەمەوە وا لە سەرەتاکانی ساڵی  ٢٠١٥دا لە الیەن هێزە کوردییەکانەوە بە زۆر لە ماڵ دەرکراوە ،لە
ناوچەی مەنشییەی گەڕەکی واحید حوزەیران ژیاوە ،وا لە  ٢٥ی تشرینی یەکەمی  ٢٠١٦یشدا ماڵە تازەکەی
ڕووخێنراوە و خۆیشی بەزۆر دەرکراوە .شەوێک پێشتر ،گرووپێک لە پیاوان بە جل وبەرگی سوپاییەوە ،کە دەڵێ بە
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حیسابی جل وبەرگی یەکنەوایانەوە ،الی وابووە هێزێکی تێکەاڵو بن لە ئاسایشی پەیوەندیدار بە پارتی دیموکراتی
کوردستان یان یەکیەتی نیشتمانی کوردستان 6،بە گەڕەکەکەدا گەڕاون و بەو و بە دراوسێکانیان ڕاگەیاندووە تا
بەیانیی ڕۆژی دواتر ماڵەکانیان چۆڵ بکەن .دەوروبەری سەعات  ٨و نیوی بەیانی ڕۆژی  ٢٥ی تشرینی یەکەم
"موهەیمەن" چاوی بە چەند دەرزەن پیاوانی چەکدار بە بەرگی یەکنەوای سوپاییەوە کەوتووە کە هاوڕێ لەگەڵ
ڕووخاندنی ماڵەکان بە بولدوزەر ،هەتا ئێوارە کاری چۆڵ پێکردنی ماڵیان بەڕێوە بردووە .ناوبراو بە ڕێکخراوی
لێبووردنی نێودهوڵەتی گوت:
"من خەڵکی کەرکووکم ،و پێشمەرگە فەرمانی پێدام لە گوندەکەی خۆم بڕۆمە دەرەوە .هەربۆیەش ماڵم لێرە بنیات نا و
مندالەکانم لە [واحید] حوزەیران دەچنە قوتابخانە .ئێستا ئێمە جارێکی دیکە بێ ماڵ وحاڵ کەوتووینەتەوە ،و هەموومان
لە ماڵی براکەم پەنامان گرتووە .گوایە دەبێ بچینە کوێ؟ کەم و زۆر هەموو گەڕەکەکەمان لەگەڵ زەویدا تەخت کراوە.
تەنیا نزیکەی  ١٠ماڵ بە سەر پێوە ماون ،بەاڵم پێشتر بە سەدانی لێبوو".
"ئەحمەد" (ناوی ڕاستەقینەی خۆی نییە) ،دانیشتوویەکی شاری کەرکووک ،کە ڕۆژی  ٢٥ی تشرینی یەکەم ماڵەکەی
ڕووخێنراوە ،بە ڕێکخراوەی لێبووردنی نێودهوڵەتی گوت" :من ئەم ماڵەم خشت بەخشت لەو ڕۆژەوە بنیات ناوە کە
کوڕە گەورەکەم لە دایک بوو [ ١٣ساڵ پێش ئێستا] ،ناوبراو ئاڵۆزییەکانی ئەو کاتانەی گێڕایەوە کە تراکتۆر و
بولدوزەرەکان دەهاتنە ناو گەڕەک و کاربەدەستانی ئاسایش و پێشمەرگە بە بڵندگۆ ،یان بە دەنگی خۆیان فەرمانیان بە
خەڵک دەدا لە ماوەی چەند سەعاتدا ماڵەکانیان چۆڵ بکەن دەنا شتوومەکی ناوماڵەکانیشیان هاوڕێ لەگەڵ ماڵەکە لەناو
دەبرێت .ناوبراو ئەم شانۆیەی خوارەوەی گێڕایەوە:
"پیاوێک کە هیچ ئینزار نەکرابوو ،لەگەڵ ژنەکەیدا لەماڵ ڕایکردە دەرەوە ...وەک پیاوێکی شێت دەچوو .نەیدەزانی
منداڵەکانی لە کام ژووردا خەوتوون .لە تڕاکتۆرەکان دەپاڕایەوە و هاواری دەکرد بەڵکوو بوەستن".
ئەحمەد گوتی دراوسێیەکی  ٣١سااڵنی کە ویستبووی پێش بە وێرانکردنی ماڵەکەی بگرێت و سووکایەتییان پێکردبوو،
ئەوەندە ناڕەحەت بوو بە گولـلە خۆی کوشت .دانیشتووانی دیکەش کە ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی وتووێژی
لەگەڵ کردوون ،ئەو بۆچوونانەیان پشتڕاست کردۆتەوە.
ئاوارەکانی ناوخۆیی خەڵکی پارێزگاکانی تر ،کە ماڵیان لە واحید حوزەیران بە کرێ گرتووە یان دروست کردووە،
نەک هەر لەوێ خستوویاننەتە دەرەوە ،بەڵکوو بە تەواوەتی لە پارێزگاکەش دەرکراون .لەناویاندا ئاوارەیەکی ناوخۆیی
 ٤٥سااڵنی خەڵکی پارێزگای دیالەیە کە لە ئابی ٢٠١٤ە و دوای ئەوەی لەگەڵ هاوسەر ،دایک ،خەسوو ،و چوار
منداڵیدا لە گوندەکەیان لە نزیک جەلەوال ڕایکرد ،لەو گەڕەکە دەژیان .ناوبراو بە ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی
گوت هێزە ئەمنییەکان لە  ٢٢ی تشرینی یەکەمدا لەگەڵ چەند پیاوی دیکەی خەڵکی گەڕەکەکەدا دەوریان داون و
هەویەکانیان لێ زەوت کردوون .ئاوارە ناوخۆییەکانی خەڵکی دەرەوەی کەرکووک پێیان گوترا بچنە دائیرەی سەرەکیی
ئاسایش لە ناوچەکەدا .ناوبراو بە گوێرەی فەرمانەکە ،چوو و لەوێ پێی گوترا هەتاکوو ماڵەکە چۆڵ نەکات هەویەکەی
پێ نادرێتەوە .لەگەڵ  ١٠بنەماڵەی دیکەی خەڵکی دیالەدا کەوتنە پەلەی بەکرێگرتنی پیکاپ بۆ ئەوەی شتومەکەکانیان
بۆ ڕابگوێزرێت .ڕۆژی  ٢٥ی تشرینی یەکەم ماڵەکەی ڕووخێنرا ،بەاڵم هەویەکەیان تەنیا کاتێ پێدایەوە کە لە
بازگەی چوونەدەرەوەی کەرکووک پەڕییەوە .ئەو بە ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی گوت ئەو هێزە ئەمنییانەی وا
دەریانکرد ،تاوانی هێرشەکەی دەوڵەتی ئیسالمییان دەدایە پاڵ ئاوارەکانی ناوخۆیی" :ئاسایش و پێشمەرگە پێیان گوتین:
"ئێمە لە شەڕی داعش دا ،شەهیدمان داوە و ئێستا ئێوە دەیانهێننە ئێرە و لەومااڵنەدا پەنایان دەدەن".
پێشتریش لە ماوەی چەندڕۆژ لە مەنگی ئەیلوولی  ٢٠١٦دا لە گەڕەکی واحید حوزەیران ،بەبەرچاوی ئەندامانی
ئاسایشەوە ماڵی خەڵک وێران کرابوو ،بەاڵم وا دەردەکەوێت کە هێرشەکەی ڕۆژی  ٢١ی تشرینی یەکەم وەک
بزوێنەرێک بووبێت بۆ وێرانکردن لە ڕادەیەکی گەلێک بەرینتردا.
هیچ ڕاگەیاندنێکی فەرمی سەبارەت بە ژمارەی ئەو مااڵنەی وا ڕووخێنراون بە دەستەوە نییە ،بەاڵم دانیشتووان و
چاالکان باس لەوە دەکەن سەدان کەس لە ئەنجامی کارەکەدا بێ ماڵ و حاڵ کەوتبێنەتەوە .دەسەاڵتداریەرتی دەڵێن تەنیا
نیشتەجێ نافەرمییەکان (کە بە تەجاوزات دەناسرێن) وێران کراون .بەاڵم هەرچۆنێک بێت ،دەسەاڵتداریەتی نەیتوانیوە
پارێزگارییەکی بەڕێ وجێ بۆ هیچکام لەوانە دابین بکات کە کێشەکەیان بەسەر هاتووە ،بۆ نموونە ،ئینزار بە نووسین

 6کەرکووک کەوتۆتە ناوچەی دەسەاڵتی یەکیەتی نیشتمانی کوردستان (ینک)ەوە ،کە یەک لە دوو حزبی سەرەکی کوردستانە .یتک و حزبی
دووهەم ،حزبی حاکم واتە حزبی دیموکراتی کوردستان (پدک) هەرکام لە ناوچەی ژێر دەسەاڵتی خۆیاندا وەکالەی ئاسایش و زانیاریی خۆیان
هەیە ،باوکوو لەم سااڵنەی دواییدا هەوڵ دراوە لە ناوچەکانی ژێر حوکمی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندا سیاسەتی هاوکاریکردنی ئەمنییان
هەبێت ،یەکیان لە ڕێگای دامەزرانی ئەنجومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستانەوە لە ساڵی  ٢٠١١دا .وەکالەی ئاسایشی هەردوو حزبی ینک و
پدک لە وەاڵمدانەوەی هێرشی دەوڵەتی ئیسالمی و هەوڵی دەرکردنی بەزۆرەملێی دانیشتووانی عەرەبی سوننەدا بەشدار بوون.
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و چارەسەری یاسایی وەک قەرەبوو کردنەوەی بەڕێ وجێ بۆ ئەو شتانەی وا لە دەستیان چووە و خانووبەرەی جێگری
ئەوی خۆیان. .
لە کاری دەرکردنی بەزۆرەملێدا ،دەسەاڵتداریەتی نەیکردووە ڕاوێژێک بە کۆمەڵگاکە بکات ،جێگرێک بۆ کارەکان
بدۆزێتەوەو ئینزاری بەرێ وجێ بداتە خەڵکەکە ،قەرەبووی ئەو شتانەیان بۆ بکاتەوە کە لەدەستیان چووە ،یان
خانووبەرەی جێگر بۆ ئەو کەسانە دابین بکات کە خۆیان دەستیان پێ ڕاناگات .زۆرێک لەوانەی وا ماڵەکانیان لە
واحید حوزەیران لە دەست چووە بەهۆی ئاڵۆزییەکانی پارێزگای کەرکووک و ئەوالتریەوە بە زۆر لەو شوێنانە
دەررکرابوون ،ئێستا ماڵەکانیان لەدەست چووە و هەژار کەوتوونەتەوە .هەندێکیان ،بە دانیشتووانی گوندەکانی یایچی لە
جەلەوال لە الیەن هێزە کوردییەکانەوە مەنع کراون بگەڕێنەوە ناو ماڵەکانیان لەو ناوچانەی وا هەمان ئەو هێزانە لە
دەست دەوڵەتی ئیسالمییان دەرهێناوە.

 4.2گەڕەکەکانی دیکەی شاری کەرکووک
دوای هێرشەکەی ڕۆژی  ٢١ی تشرینی یەکەمی دەوڵەتی ئیسالمی ،ئاسایش پەرەی دا بە گەڕانی چاوەدێری لەو
گەڕەکانەدا کە زوربەی زۆریان عەرەب یان تێکەاڵو بوون ،وەک ئەلقەدرا ،حی النصر ،العصرە وە ئەلمەفقوودین،
ئەلواسطی و شەکات تارک ،هەروەها بە گوتن ،ئینزاری دانیشتووانی عەرەبیان کرد کە دەبێ بگەڕێنەوە شوێنە
ئەسڵییەکانی خۆیان .ئاسایش هەروەهاکارتی هەویە و هەندێک جار بەڵگەی گرنگی وەک کارتی بەیع و شەهادەی
خوادەمەنییان لێ زەوت کردن ،و بە پیاوانی عەرەبیان گوەت بچنە دائیرەی سەرەکیی ئاسایش .هەر ئەوەندەی دەگەیشتنە
دائیرەی سەرەکیی ئاسایش ،بە هەندێکیان ،بەتایبەت ئەو ئاوارە ناوخۆییانەی وا لە دەرەوەی کەرکووکەوە هاتبوون،
دەگوترا کارتی هەویەکانیان تەنبیا کاتێک دەدرێتەوە دەست کە بنەماڵە و کەرەسەی ناوماڵیان کۆبکەنەوە و لە پارێزگاکە
بڕۆنە دەرەوە.
"خالید" (ناوی ڕاستەقینەی نییە) ،کە باوکێکی  ٢٦سااڵنی دوو منداڵە و لە سەرەتاکانی ساڵی  ٢٠١٤دا لە کارمە لە
ئەنبارەوە ئاوارەی کەرکووک بووە ،بە ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی گوت کە هەموو بنەماڵەکەیان وا نزیکەی ١٥
کەس دەبوون و دایشتووانی دیکەی ئەنبار ،شوققەیان لە سێ بینایەی حی النصری کەرکووکدا بەکرێ گرتووە ،ئیجا
ڕۆژی  ٢٢ی تشرینی یەکەم ئەندامانی ئاسایش فەرمانیان پێداون بڕۆن ،و دوو ڕۆژ مۆڵەتیشیان پێداون کارەبارەکەیان
ڕێک بخەن .ئەوان بارهەڵگر و پیکاپیان بە کرێ گرت و وەک فەرمانیان پێدرابوو ،ڕۆژی  ٢٤ی تشرینی یەکەم وەڕێ
کەوتن .ئێستا ئەوان پەناگەیان لە کامپی ئەبوو غریبی نزیک بەغدا دۆزیوەتەوە.
هەوڵی دەسەاڵتدارانی کەرکووک بۆ گەڕانەوەی بەزۆرەملێی عەرەبی سوننە چ ئاوارە ناوخۆییەکان بن و چ
نیشتەجێیانی خۆجێ یی ،دەگەڕێتەوە بۆ پێش هێرشەکەی ڕۆژی ٢١ی تشرینی یەکەم .بۆ نموونە ،لە  ٢٠ی تشرینی
یەکەمدا ،ئاسایش چوو بۆ سەر ماڵی گەلێک بنەماڵەی عەرەب لە شاری کەرکووک و بەڵگەنامە ئەسڵییەکانیانی لێ
زەوت کردن.
"عەلی" (ناوی ڕاستەقینەی خۆی نییە) ،لێخوڕێکی  ٢٧سااڵن و باوکی شەش منداڵ ،بە ڕێکخراوی لێبووردنی
نێودهوڵەتی گوت کە ڕۆژی  ٢١ی تشرینی یەکەم پێنج پیاو بە بەرگی ئاسایش و دوو پیاو بە بەرگی مەدەنییەوە چوونەتە
ئەو شوققەیەی وا لە گەڕەکی الواسطی کەرکووک بەکرێی گرتبوو ،کارتی هەویە و کارتی بایەعییەکەیان لێ زەوت
کردووە .درەنگتر الی ئێوارە ،پیاوێک کە خۆی بە ئەندامی ئاسایش ناساندووە ،تەلەفونی بۆ کردووە و فەرمانی پێداوە
بە خۆی و بنەماڵەکەی و شتوومەکیانەوە بچن بۆ دائیرەی سەرەکیی ئاسایش لە الواسطی .ناوبراو بە تەنیا چۆتە دائیرە
سەرەکییەکە و هەوڵی داوە کاربەدەستەکان ڕازی بکات هیچ شوێنێکی نییە بچێتێ لەبەر ئەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لە
ئازاری  ٢٠١٥ەوە گوندەکەیان لە پارێزگەی کەرکووک گرتووە ،بەاڵم دانیشتووی عەرەبی تێدا نەماوە .هەویەکەیان پێ
نەداوەتەوە و ئەویش ئێستا لە ترسێکی بەردەوامی گەڕاندنەوە یان گیراندا دەژی .ناوبراو بە ڕێکخراوی لێبووردنی
نێودهوڵەتی گوت:
"ناتوانم بە ئازادی هاتوچۆ بکەم لەبەر ئەوەی ئەوان [هێزە ئەمنییەکان] واهەیە هەرکەس هەویەی پێنەبێت بیگرن .بە
نەبوونی ئەو ،ناتوانم وەک سایەقیش ئیش بکەم .بە تەواوی لەماڵەوە کەوتوومەتەوە .تەنیا ئەوەم دەوێت بژیم و بژیوێک
بۆ منداڵەکانم دابین بکەم .ئەوان [دەسەاڵتداریەتی کوردی] مۆڵەتم پێنادەن بگەڕێمەوە ماڵی خۆم و ناشیانەوێت لێرە
بمێنمەوە .کاتێ بەوان [بە هێزەکانی ئاسایش]م گوت هیچ شوێنێکم نییە بچم ،ئەوان تەنیا سەرێکیان ڕاوەشاند و گوتیان
ئەوە موشکیلەی ئێمە نییە".
”گوایە دەبێ بچینە کوێ؟“
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دوو لە ئامۆزاکانیشی لە هەمان بارودۆخدان.

 4.3قەزای دوبز،پارێزگای کەرکووک
دوای هێرشی ڕۆژی  ٢١ی تشرینی یەکەمی دەوڵەتی ئیسالمی بۆ سەر قەزای دوبز و کوشتنی ژمارەی ڕاگەیێنراوی
 ١٢پاسەوان و فەرمانبەر ،هێزەکانی کورد بە زۆرەملێ دانیشتووانی دوو گوندیان لە ناوچەی دوبز لە باکووری
ڕۆژئاوای کەرکووک ڕاگواستووە .گوندییەکان و چاوەدێرانی دیکە الیان وایە ئەگەر کارەکە تا ڕادەیەک پاڵنەری تۆڵە
سەندنەوەی لە هەندێک گوندی هەبووە کە گوایە پەیوەندیان بە دەوڵەتی ئیسالمییەوە بووبێت ،وەک بیانوویەکیشە بۆ
ڕاگواستنی گوندیی عەرەبی زیاتر لە "ناوچە جێ ناکۆکییەکان".
یەک لەو گوندانەی وا لە کێشەکەوە تالوە ،قوتانە کە بە مەزننە  ٧٥بنەماڵەی عەرەبی تێدا نیشتەجێیە .ئێستا بە گوێرەی
هەواڵی خەڵکانی خۆجێ یی ،بە تەواوەتی لە دانیشتووانی عەرب چۆڵ کراوە .چاالکان و سەرچاوە خۆجێ ییەکان بە
ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتیان گوت ،ڕۆژی ٢١ی تشرینی یەکەم شەڕکەرانی دەوڵەتی ئیسالمی بۆ ماوەیەکی کەم
دەسەاڵتی گوندی قوتانیان بە دەستەوە گرت و لە بڵندگۆی مزگەوتێکی شوێنەکەوە داوای پشتگیرییان لە خەڵک کرد بۆ
لەسەر کار البردنی حکوومەت .شایەتحاڵێک بە ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی گوت ئینجا هێزەکانی پێشمەرگە
هاتنە ناو گوندو دوای ڕووبەڕووبوونەوەیەکی کورتی لەگەڵ شەڕکەرانی دەوڵەتی ئیسالمیدا ،هەموو خەڵکەکەیان لە
مالەکانیان هێنایە دەرەوە بۆ پشکنین .دانیشتووان مۆڵەتیان نەدرایە بگەڕێنەوە ناو گوندەکانیان و لە جیاتییان بردیاننە
کامپی ئاوارەکانی ناوخۆیی لە کەرکووک .لە عەینی کاتدا ،بە گوێرەی قسەی شایەتحاڵێکی خەڵکی ناوەچەکە ،ماڵەکانیان
ڕووخێنرا.
دانیشتووانی گوندی دراوسێش کە قوشکەیە بێت ،دوای ئەوەی هێزی هاوبەشی ئاسایش و پێشمەرگە لە ڕۆژی  ٢١ی
تشرینی یەکەم هاتنە ناو گوندەکە ،پێیان ڕاگەیێنرا کە ماڵەکانیان چۆڵ بکەن .گوندییەکان بە ڕێکخراوی لێبووردنی
نێودهوڵەتیان گوت نزیکەی  ١١٥بنەماڵە لە گوندەکەدایە وهەموویان پێیان ڕاگەیێنراوە لە ماوەی چەند سەعاتدا ماڵ چۆڵ
بکەن .یەک لەوانەی وا بە زۆر ڕاگوێزراوە بە ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی گوت ئەو گوندییانەی وا نەیانتوانی
کەرەسەی ڕاگواستنی خۆیان دابین بکەن ئەفسەرانی ئەمنی دوای ئەوەی هەویەکانیان لێ زەوت کردن ،بردیاننە کامپی
ئاوارە ناوخۆییەکان لە پارێزگای کەرکووک ،بەاڵم ئەوانیتر پەناگەیان لە ماڵی خزمەکانیاندا لە گوندەکانی دەوروبەر
دۆزیوەتەوە.
دانیشتووان ترسی ئەوەیان هەیە گوندنشینە عەرەبەکانی ئەو نزیکانە ،بەتایبەت خەڵکی کیف و باجان ،واهەیە لە
مەترسییەکی هاوچەشنی ڕاگواستنی بەزۆردابن.
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.5درێژەی ڕاگواستنی بەزۆر و قایم
بوونی بەربەست لەسەر ئازادیی
هاتوچۆ

پارێزگاری کەرکووک بە ئاشکرا بەڵێنی داوە ئاوارە ناوخۆییەکان نەنێڕێتەوە ئەو ناوچانەی وا هێشتا لە ژێر دەسەاڵتی
دەوڵەتی ئیسالمیدان یان ئەو شوێنانەی وا شەڕیان تێدا بەردەوامە ،کە نیاز لە مووسڵ و ناوچەکانی دەوروبەری بێت7.
بەاڵم هەرچۆنێک بێت ،هێشتا گەڕانەوەی بە متمانە بۆ سەدان هەزار کەس لە ئاوارە ناوخۆییەکانی خەڵکی ئەو
ناوچانەی وا ماوەیەکی زۆرە لە الیەن هێزەکانی حکوومەتەوە لە دەست دەوڵەتی ئیسالمی دەرهێنراون ،دیمەنێکی
ن اڕوونە .بۆ نموونە ،عەرەبی سوننەی ئاوارەی ناوخۆیی خەڵکی بەشەکانی پارێزگای بابێل ،سەالحەددین و دیالە
ناتوانن بگەڕێنەوە شوێنەکانیان لەبەر ئەوەی میلیشیای یەکەکانی حەشدی شەعبی بە تەواوەتی بەرگرن لە گەڕانەوەیان
بە بیانووی ئەووەوە کە هاوکاریی دەوڵەتی ئیسالمییان کردووە؛ ئەوانیتر بە ڕاستی ترسی تۆڵەسەندنەوەیان هەیە لە
الیەن ئەو میلیشیایانەوە وا بە قورس و قایمی کۆنتڕۆڵیان بەدەستەوە گرتووە و لەم سااڵنەی دواییدا دەستیان داوەتە
پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ بەبێ ئەوەی سزابدرێن 8.بنەمااڵنەی ئەوانەش وا جێی گومانی ئەندامبوونی دەوڵەتی
ئیسالمی بن ،بە ئاشکرا لە گەڕانەوەیان بەرگری دەکرێت .هێزەکانی پێشمەرگە بەرگری دەکەن لەوەی گوندییە
عەرەبەکان و دانیشتووانی عەرەبی گوندە تێکەاڵوەکان بگەڕێنەوە ماڵەکانیان .ئەوانیتریشیان ناتوانن بگەڕێنەوە لەبەر
ئەوەی ماڵ و کەرەسەی ماڵیان لەناو چووە ،یان چاوەڕوانی پاککرانەوەی مین و تەقەمەنیی بەجێماوی شەڕ و
دامەزرانەوەی خزمەتگوزارییەکانن .ئەوانەی وا پێیان خۆشە بگەڕێنەوەدەبێ بە ڕەوتێکی بوروکراسی و ئەمنیی ئاڵۆز
و ناخۆشدا تێپەڕ بن ،کە لە شەفافیەتدا کورتی دێنێت و ئەغڵەب جار هەوەسکارانەیە و گیرۆدەی گەندەڵییە.
ئاوارە ناوخۆییەکانی عەرەبی سوننە ،وەک هەموو ئەوانەی شوێنەکانیتری ژێر دەسەاڵتی حکوومەتی هەرێمی
کوردستان ،لەمێژە ڕووبەڕووی بەربەستی سەر ئازادیی هاتوچۆیان بوونەتەوە 9.دوابەدوای هێرشی ڕۆژی  ٢١ی
تشرینی یەکەم ،ئەو بەربەستانەی وا پێشتریش هەم لە هەرێمی کوردستانی-عێراق بەڕێوەدەبران و هەم لەو شوێنانە
باشووری هەرێمی کوردستان-عێراق کە بە کردەوە لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەواندا بوون ،تەنانەت ئەستەمتر بۆتەوە.

 7بڕوانە پەیجی مێدیایی پارێزگاری کەرکووک ،ڕاگەیاندنی  ٢٥ی تشرینی یەکەم ،دوای چاوپێکەوتن لەگەڵ ڕێبەرانی خەڵکی پارێزگای نەینەوا،
لەم شوێنەدا دەست دەکەوێت:
www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1685691461746372&id=1509329539382566
 8ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی' ،سزادراو بەهۆی ئەو تاوانانەی وا داعش کردوونی' :ئاوارە عیراقییەکان لەالیەن هێزەکانی میلیشیا و
حکوومەتەوە مافیان پێشێل دەکرێت ) ١٨ ،(Index: MDE 14/4962/2016ی تشرینی یەکەمی  ،٢٠١٦لەم شوێنە دەست دەکەوێت:
www.amnesty.org/en/documents/MDE14/015/2014/en/

 9بۆ زانیاری زیاتر بڕوانە ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی' ،سزادراو بەهۆی ئەو تا وانانەی وا داعش کردوونی' :ئاوارە عیراقییەکان لەالیەن
هێزەکانی میلیشیا و حکوومەتەوە مافیان پێشێل دەکرێت ) ١٨ ،(Index: MDE 14/4962/2016ی تشرینی یەکەمی  ،٢٠١٦لەم شوێنە

دەست دەکەوێت:
www.amnesty.org/en/documents/MDE14/015/2014/en/
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دوای ساڵی  ،٢٠١٥ڕەوتی چوونە ناو شاری کەرکووک بۆ ئاوارە ناوخۆییەکان ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ قورستر بۆتەوە و
زۆرجار گۆڕانی بەسەردا هاتووە ،بەاڵم بە گشتی داوخوازی ئەوەیان لێدەکرێت کە پشتگیرێکی خۆجێ ییان هەبێت کە
زامنی ئاوارە ناوخۆییەکە بکات .هەل و مەرج بەهۆی بڕیاری جار وبارەی حکوومەت سەبارەت بەوەی پشتگیرە
زامنەکان قەبووڵ نەکات یان هەر بەگشتی ئەو شێوازە هەڵپەسێرێت و بەرگر بێت لەوەی هیچ ئاوارەیەکی ناوخۆیی
نەچێتە ناو شارەوە ،ئاڵۆزتر بووە .بەربەستەکان تەنانەت دانیشتووانی پارێزگای کەرکووکیش دەگرێتەوە ،بەو ئاوارە
ناوخۆییانەوە کە لە ئاڵۆزییەکانی ناحیەی حەویجە هەاڵتوون .لە دانیشتنێکی ڕۆژی  ١٠ی ئاب لەگەڵ نوێنەری
وەزارەتی کۆچبەری و ڕاگوێزران لە کەرکووک ،ناوبراو بە ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی گوت کە ئاوارە
ناوخۆییەکان ،بەوانەی حەویجەوە ،تەنیا کاتێ دەتوانن بچنە ناو شاری کەرکووک کە مڵک و ماڵێکیان لەوێ هەبێت،
ئیشێکی میرییان هەبێت ،یان پشتگرێکی خۆجێ ییان هەبێت کە زامنیان بکات .دوای هێرشی ڕۆژی  ٢١ی تشرینی
یەکەمی دەوڵەتی ئیسالمی ،وێدەچێت بەرنامەی بوونی پشتگیر بۆ خەڵکانی تازە هاتوو وەستێنرابێت و هەوڵ بۆ
دەرکردنی ئەو ئاوارە ناوخۆییانەی وا لە بنەڕەتدا خەڵکی پارێزگاکانی غەیری پارێزگای کەرکووکن لە پارێزگای
کەرکووک و نیشتەجێ کردنی دانیشتووانی پارێزگای کەرکووک لە کامپی ئاوارە ناوخۆییەکان پەرەی سەندبێت.
وەستاندنی بەرنامەی پشتگیری هەروەها گەیوەتە ئەنجامی ئەوەی ئەندامانی بنەماڵەکان نەتوانن بچنە الی
خۆشەویستەکانیان لە کەرکووک.
ئاوارەیەکی ناوخۆیی خەڵکی حەویجە ڕۆژی  ٢٩ی تشرینی یەکەم بە ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی گوت:
"کەس وکارەکەم دوو مانگێک پێش من لە دەست داعش هەاڵتن ،و توانیان بچنە کەرکووک .من لێرە لە کامپی دێبەگە
[لە ناحیەی مەخمووری هەولێر] گیرم خوارد و باوەکوو خەڵکی پارێزگای کەرکووکم ،هێشتا مۆڵەتم نادرێتێ بچمە
الیان  ...ئەوانیش مۆڵەتی چوونە ناو هەولێریان پێنادرێت .هەموو داواکارییەکەم ئەوەیەیان ئەوان مۆڵەتی هاتنە ئێرەیان
پێبدرێت ،یان من بتوانم بچمە الی ئەوان .ئایا ئەوە مەعقوول نییە؟"
ئاوارەیەکی دیکەی ناوخۆیی لە کامپی دێبەگە لە مەخموور بە ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی گوت :لە کەس
وکارەکەی جیا بۆتەوە لەبەر ئەوەی ئەوان بە ڕێگایەکی هەاڵتنی دیکەدا لە گوندەکەیان لە حەویجەوە هاتن ،و ئێستا ئەو
ناتوانێ لە کەرکووک بچێتە الیان .ناوبراو ئاوای درێژە بە قسەکانی دا:
"ئاسایش لە گەڕەکی نیداء لە کەرکووک ،چۆتە ماڵی خزمەکانم [ڕۆژی  ٢٥ی تشرینی یەکەم] و فەرمانیان پێداون لەوێ
بڕ ۆن و هەویەی براکەشم بەجێ بهێڵن .ئەوان [ئاسایشەکان] هێشتا بڕیارەکەیان بەڕێوە نەبردووە ،بەاڵم کەس و کارەکەم
زۆر پەرۆشن .نازانین دەبێ چی بکەین ،ئەوان نە دەتوانن بێن بۆ هەولێر نە بگەڕێنەوە حەویجە کە ئێستاش هەر بە
دەست داعشەوەیە".
هێرشی ڕۆژی ٢١ی تشرینی یەکەمی دەوڵەتی ئیسالمی بۆ سەر کەرکووک کارتێکەریی خراپی لەسەر ناوچەکانی
دیکەی ژێر کۆنتڕۆڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بووە .بۆ نموونە ،لە  ٢٦ی تشرینی یەکەمدا ،دەسەاڵتداریەتی
خۆجێ یی لە شاری خانەقین لە پارێزگای دیالە ،کە بە کردەوە لەژێر کۆنتڕۆڵی حکوومەتی هەرێمی کوردستاندایە،
ئاماژەی بە هێرشەکەی کەرکووک کردووە و فەرمانی بە ئاوارە ناوخۆییەکان داوە ئەگەر ناتوانن بگەڕێنەوە شوێنەکانی
خۆیان ،بۆ "هۆکاری ئاسایشی" بچنە ناو کامپەکانەوە 10.داوا لە خەڵکانی بەسااڵچووی عەشیرەتەکان کراوە لیستەیەک
لە ناوی بنەماڵەکانی ئاوارەی ناوخۆیی پێک بهێنن .دوای ناوبژیکردنی سیاسەتمەدارە عێراقییەکان ،ئەو بڕیارە هێشتا
بەڕێوە نەبراوە بەاڵم هەزاران ئاوارەی ناوخۆیی خەڵکی دیالە  ،کە بەهۆی ئاژاوە و هەروەها دەستدرێژیکردنی
میلیشیاکانەوە لە شوێنی خۆیان هاتوونەتە دەرەوە و لەم سااڵنەی دواییدا لە خانەقین پەنایان گرتووە ،لە مەترسییەکی
نزیکدان کە جارێکی تر بە زۆرەملێ ڕابگوێزرێن.

 10ڕۆژ نیو ز" ،هەر بنەماڵەیەک کە ناگەڕێتەوە شوێنەکەی خۆی دەبێ لە کامپی ئەلوەند دا پەنا بگرێت" ٢٦ ،ی تشرینی یەکەمی  ،٢٠١٦لەم
شوێنە دەست دەکەوێت:
www.rojnews.org/haber/8470/.html
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 .6یاسا و پێوانە نێودهوڵەتیەکان

یاسای نێودهوڵەتی مرۆڤخوازی ،کە هەل ومەرجی کێشەی چەکدارانەش دەگرێتە بەر ،مەنعی ڕاگواستنی خەڵکانی
مەدەنی دەکات لە ماوەی کێشەی چەکدارانەی غەیرە ناو نەتەوەییدا ،مەگەر بۆ پاراستنی ئاسایشی خەڵکەکە خۆیان بێت
یان بۆ هۆکاری ناچاری سوپایی 11.یاساکە زامنی مافەکانی خەڵکانی ڕاگوێزراو دەکات بۆ گەڕانەوەی خۆبەخشانەی
سەالمەت بۆ ماڵەکانیان دەست بەجێ دوای ئەوەی هۆکاری ڕاگواستنەکەیان چیتر لە ئارادا نەمێنێت 12.هەروەها بە
ڕوونی دەڵێت مافی مڵک وماڵیشیان دەبێ بپارێزرێت 13.یاسای نێودهوڵەتی مرۆڤخوازی مەنعی تێکدان یان زەوت
کردنی مڵک وماڵی دوژمن دەکات ،بۆ هۆکاری ناچاری سوپایی نەبێت .تێکدانێکی ئەوتۆ دەتوانێ بکەوێتە بازنەی
تاوانی شەڕەوە 14.ئوسووڵی پەیڕەوی یووئێن سەبارەت بە ئاوارەبوونی ناوخۆیی 15پشتڕاستی ئەوە دەکاتەوە کە
هەمووکەسێک مافی ئەوەی هەیە لە ڕاگوێزرانی هەوەسکارانە لە ماڵەکەی خۆی پارێزراو بێت (ئەسڵی  .))١( ٦پێش
ڕاگواستنەکە ،دەسەاڵتداریەتی دەبێ هەموو جێگرێکی کارەکە بگرنە بەرچاو (ئەسڵی  .))١( ٧بارودۆخی سەرەتایی
ڕاگواستنەکە هەرچییەک بووبێت ،دەسەاڵتداریەتییەک کە سەاڵحییەتی یاسایی هەبێت ،بەرپرسیایەتییشی هەیە یارمەتی
وەدیهاتنی هەل ومەرجێک بدات کە تێیدا دەرەتان بۆ گەڕانەوەی سەالمەتی خۆبەخشانەی ئاوارەکان بۆ سەر ماڵ و
حاڵیان بخوڵقێت (ئەسڵی  .))١( ٢٨هەروەها ئەرکی سەرشانیانە یارمەتی ئاوارەکان بدەن بۆ دەست کەوتنەوەی مڵک
وماڵ و شتومەکەکانیان و ئەگەر ئەوە گونجاو نەبێت ،قەرەبوویەکی بەڕێ وجێ یان هەرشێوازێکی دیکەی

 11توێژینەوەی لیژنەی ناونەتەوەیی خاچی سوور ،یاسای عوڕفیی مرۆڤخوازیی :بەرگی  :١یاسای  J-M Henckaertsو L Doswald-
 Beckبژارکراوی  ،(“ICRC Customary IHL Study”) ،٢٠٠٥یاسای  ،١٢٩لەم سەرچاوەیەدا دەست دەکەوێت:
www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule129
هەروەها پەیڕەوی دادگای ناونەتەوەیی تاوانی ڕۆما ،بەندی ) 8(2)(e)(viiiکە ڕاگواستنی بە زۆرە ملێی نابەجێی خەڵکانی مەدەنی وەکوو تاوانی
شەڕ دەداتە قەلەم  ،لەم شوێنە دەست دەکەوێت:
www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
 12توێژینەوەی لیژنەی ناونەتەوەیی خاچی سوور ،یاسای عوڕفیی مرۆڤخوازیی ،یاسای  ،١٣٢لەم شوێنە دەست دەکەوێت:
www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule132
 13توێژینەوەی لیژنەی ناونەتەوەیی خاچی سوور ،یاسای عوڕفیی مرۆڤخوازیی ،یاسای  ،١٣٣لەم شوێنە دەست دەکەوێت:
www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule133
 14توێژینەوەی لیژنەی ناونەتەوەیی خاچی سوور ،یاسای عوڕفیی مرۆڤخوازیی ،یاسای  ،٥٠لەم شوێنە دەست دەکەوێت:
 www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule50هەروەها پ ەیڕەوی دادگای ناونەتەوەیی تاوانی ڕۆما ،بەندی ()8(2)(e
) xiiلەم شوێنە دەست دەکەوێت:
www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf
 15ئوسووڵی ڕێنومای یووئێن سەبارەت بە ئاوارەبوونی ناوخۆیی ،لەم شوێنە دەست دەکەوێت:
documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G98/104/93/PDF/G9810493.pdf?OpenElement
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چاککردنەوەی دادپەروەرانەیان بۆ دابین بکەن (ئەسڵی  .))٢( ٢٩پەیڕەوەەکە هەروەها بە ڕوونی مافی هاتوچۆی
ئازادانەی ئاوارە ناوخۆییەکان بۆ ناو یان دەرەوەی کامپەکان و هەڵبژاردنی شوێنی ژیانیان دەست نیشان دەکات.
وەک دەوڵەتێکی هاوبەش لە پەیمانی نێودهوڵەتی مافە ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و کەلتوورییەکان ،عێراق مەجبوورە
دووری بکات لە ماڵ پێ چۆڵکردنی بە زۆرە ملێ و بەرگری لێبکات و خەڵکی لێ بپارێزێت 16.بۆ ئەوەی
ڕاگوێرانێک یاسایی بێت ،دەبێ ڕەوتێکی پارێزگاریی بەڕێ وجێ ڕەچاو بکرێت و یەک لەوانە ئەوەیە حکوومەت دەبێ
هەموو هەڵبژاردنێک بگرێتە بەرچاو بەڵکوو کاری ڕاگواستنەکە بەڕێوە نەبات یان ڕادەی بهێنێتە خوارەوە .ڕاگواستن
تەنیا ئەو کاتە دەکرێ بەڕێوە ببرێت کە تاقە چارەسەر بێت و هەموو ئەو زامنانەی وا یاسای نێودهوڵەتی دەیانخوازێت،
بەڕێوە برابێتن .دەوڵەتان و وەکالەکانی ئەوان دەبێ هەنگاو هەڵێننەوە بەرەو دڵنیا کردنەوە لەوەی هیچکەس ناکەوێتە
بەر هێرشی ڕاستەوخۆ یان بێ حیساب و کیتاب ،یان کردارێکی توندوتیژ ،بەتایبەت دژ بە ژنان و مندااڵن ،یان بێ
بەشکردنی هەوەسکارانە لە مڵک وماڵ و شتوومەک لە ئەنجامی ڕووخاندن ،تەقاندنەوە و هەر شێوازێکی دیکەی
وێرانکردنی بە دەستەقەسد ،پشت گوێ خستن ،یان هەر شێوازێکی دیکەی سزادانی بەکۆمەڵ .ڕاگواستن نابێ بگاتە
ئەنجامی ئەوەی تاکەکەس بێ ماڵ و حاڵ بکرێت یان تووشی پێشێل کرانی مافەکانی دیکەی مرۆڤ بێت.

 16لیژنەی یووئێن بۆ مافەکانی ئابووری ،کۆمەاڵیەتی و کەلتووری ،بۆچوونە گشتییەکان ژمارە ( ٤مافی خانووبەرەی بەڕێ وجێ) و ژمارە ٧
(دەرکردنی بەزۆر) ،لەم سوێنە دەست دەکەوێت:
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=9&DocTypeID=11
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 .7ئەنجام و ڕاسپاردەکان

ئاوارە عەرەبەکانی ناوخۆیی لە ناوەندی عێراق و هەرێمی کوردستان-عێراق بە دەست بەڕێوەبەرانی جیاوازی
کارەکانەوە بەردەوام تووشی دەستدرێژیی چەند قات بوونەتەوە :کاتێ کە لە خاکی ژێر دەسەاڵتی دەوڵەتی ئیسالمیدا
بوون ،لە ماوەی سەفەری هەاڵتنیاندا ،و ڕاست لەو شوێنانەش کە داوای پەناگە و پارێزران دەکەن .زۆرێکیان
هەڵبژاردنێکی کەمیان لەبەردەستدایە ،بەهۆی ئەو ڕاستییەوە کە نە دەتوانن بە سەالمەت بگەڕێنەوە ماڵەکەیان و نە
دەشتوانن ژیانێک لە شوێنی دیکە بنیات بنێن .ئازادیی جوواڵنەوەیان کەوتۆتە بەر بەزەیی ڕەوتێکی بیرۆکراسی لێڵ و
پێش بینی نەکراو کە لە نێوان پارێزگاکان و لە ناوخۆی هەرکامێکیاندا دەگۆڕێت و بە هۆی گەندەڵییەوە ئاڵۆز بووە ،و
بە کردەوە واتای ئەوەی هەیە کە بەشی گەورە لەو ڕەنج و ناڕەحەتییە بۆ ئەو کەسانە دانراوە کە جێ بەزەیی ترین و
هەژارترینن ،کەس نییە پشتگیرییان بکات و هیچ پەیوەندێک و پارەیەکیشیان نییە.
دەسەاڵتداریەتی کورد و عێراقی دەبێ پێکەوە ئیش بکەن بۆ خوڵقاندنی ژینگەیێکی ئەوتۆ کە دەرەتان پێک بهێنێت بۆ
گەڕانەوەی دڵخوازانە و سەالمەتی ئاوارەکانی ناوخۆیی .ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی بۆ قەرەبوو کردنەوەی ئەو
دەستدرێژییانەی وا ڕووبەڕووی ئاوارەکانی ناوخۆیی و دانیشتووانی عەرەبی کەرکووک بۆتەوە و بۆ بەرگریکردن لە
دووپات بوونەوەیان لە ناوچەکانیتر ،بە شاری خانەقینی پارێزگای دیالەوە ،ئەم ڕاسپاردانە ڕادەگەیێنێت:
بۆ دەسەاڵتداریەتی کوردی:
فەرمانی ڕاگواستنی هاواڵتیان بوەستێنن ،مەگەر کاتێک کە بۆ ئاسایشی خۆیان پێویست بێت یان لەبەر هۆکاری
ناگوزیری سوپایی .لە هەل ومەرجێکیشدا کە ڕاگواستن چاری ناچار بێت ،دڵنیایی پێک بێنن کاری ڕاگواستنەکە بە
شێوەیەک بەڕێوە بچێت کە لە باری ئاسایش ،خواردەمەنی ،تەندروستی و پاک وخاوێنییەوە جێگەی ڕەزامەندی بێت و
خانووبەرەی بەڕێ وجێ بۆ ئەو کەسانەی وا ڕادەگوێزرێن دابین بکرێت ،و ئەندامانی بنەماڵەش لە یەکتر جیا
نەکرێنەوە.
دەست بەجێ وێرانکردنی ماڵ و مڵکی خەڵکانی مەدەنی؛ گەڕاندنەوەی بەزۆرەملێی کەسانێک بوەستێنن کە لە ناوخۆی
واڵتدا ئاوارە بوون؛ و دەرکردنی بە زۆری دانیشتوانی پارێزگای کەرکووک لەو مااڵنەی وا لە شاری کەرکووک ،یان
گوندەکانیدا ،خاوەنیەتی دەکەن یان بەکرێیان گرتوون و جێگیر کردنیان لە کامپەکان.
قەرەبووی هەموو هاواڵتییەک بکەنەوە کە ماڵ یان مڵکیان لە الیەن هێزە ئەمنییەکانەوە بە غەیرە قانوونی وێران کراوە
و ئەوانەش وا بە زۆر ماڵیان پێ چۆڵ کراوە؛ هەروەها مۆڵەت بدەنە ئەو هاواڵتیانەی وا ماڵیان لێ وێران بووە،
دروستی بکەنەوە یان ماڵێکی جێگری ماڵی خۆیان پێ بدەنەوە کە بتوانرێت لەگەڵ ئەوەی خۆیاندا بەراورد بکرێت.
بە بێ هیچ مەرجێک کارتی هەویە و هەموو بەڵگەیەکی سەرەکییی تر بدەنەوە بە عەرەبی دانیشتووی کەرکووک و
ئاوارەکانی ناوخۆیی.
هەموو بەربەستێکی هەوەسکارانە و هااڵواردن لە سەر ئازادیی جوواڵنەوەی عەرەبی سوننە و ئاوارەکانی ناوخۆیی
هەڵبگرن و کۆتایی بێنن بە دەرکردنی ئاوارەکانی ناوخۆیی لە سەر بنەمای ئاسایش.
مۆڵەت بدەن و کارهاسانی بکەن بۆ ئەوکەسانەی وا بە زۆر ڕاگوێزراون بتوانن بە ڕەزامەندی خۆیان و بە سەالمەت
بگ ەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان و ڕەوتێکی شەفاف دابمەزرێنن بۆ ئاگادار کردنەوەی دانیشتووانی ڕاگوێزراو لە
چۆنیەتی دەست ڕاگەیشتن بە ماڵەکەیان و دۆخی ئەو زیانانەی بە گوندەکەیان گەیشتووە و ئەو ڕەوت و پێوانانەی وا بۆ
دانیشتووان پێویستن لە پێناو وەرگرتنی مۆڵەتی گەڕانەوە بۆ سەر ماڵ و گوندەکانیان.
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بۆ دەسەاڵتدارانی حکوومەتی

عێراق :

مۆڵەت بدەن و کارهاسانی بکەن بۆ ئەوکەسانەی وا بە زۆر ڕاگوێزراون بتوانن بە ڕەزامەندی خۆیان و بە سەالمەت
بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان و ڕەوتێکی شەفاف دابمەزرێنن بۆ ئاگادار کردنەوەی دانیشتووانی ڕاگوێزراو لە
چۆنیەتی دەست ڕاگەیشتن بە ماڵەکەیان و دۆخی ئەو زیانانەی بە گوندەکەیان گەیشتووە و ئەو ڕەوت و پێوانانەی وا بۆ
دانیشتووان پێویستن لە پێناو وەرگرتنی مۆڵەتی گەڕانەوە بۆ سەر ماڵ و گوندەکانیان.
دەست بەجێ کۆتایی بهێنن بە سیاسەتی بەرگریکردن لە کەس وکاری گومانلێکراوانی ئەندامیەتی دەوڵەتی ئیسالمی بۆ
گەڕانەوەیان بۆ ناو ماڵەکەیان.
بەرگری بکەن لە هێرشی تۆڵە سەندنەوە بۆ سەر ئەوانەی وا گەراونەتەوە ،لە ڕێگەی بەڕێوەبردنی ڕێبەرایەتی و
کۆنتڕۆڵێکی کارای هێزە چەکدارەکانی عێراقەوە بەسەر میلیشیا نیوە سوپاییەکاندا ،و دانانی چاوەدێرییەکی بەکردەوە و
شێوازێکی بەرپرسیایەتی بۆ دام و دەزگا مەدەنییەکان.
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ڕێکخراوی لێبووردنی
نێودهوڵەتی بزووتنەوەیەکی جیهانییە
بۆ مافەکانی مرۆڤ.
کاتێ کە بێعەداڵەتی دەرحەق بە تاکە
کەسێک دەکرێت ئێمە هەموومان بە
هەندی وەردەگرین.
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"گوایە دەبێ بچین بۆ کوێ؟"
وێرانکاری و ڕاگواستنی بە زۆر لە کەرکووک
دوای هێرشی مەرگبار و بەباشی ڕێکخراو و جێگەی سەرسووڕمانی ئەو گرووپە چەکدارەی وا خۆی بە دەوڵەتی ئیسالمی
(د ا) ناودەبات ،بۆ سەر پارێزگای کەرکووک لە ٢١ی تشرینی یەکەمی ٢٠١٦دا ،عەرەبی ئاوارەبووی کەرکووک و
عەرەبی نیشتەجێی پارێزگاکە ،تووشی نشوستی هاتوون .لێکۆڵینەوەی ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی دەریدەخات کە ،لە
وەاڵمی هێرشەکەدا ،دەسەاڵتداریەتی لە کەرکووک ماڵی سەدان عەرەبی سوننەی دانیشتووی کەرکووک و ئەو عەرەبانەی
وێران کردووە کە لە پارێزگاکانی ئەنبار ،دیالە و سەالحەددینەوە هەاڵتبوونە ئەوێ و بە زۆرە ملێ سەدان بنەماڵەیانی دوای
دەرکردن لە کەرکووک ،ناردۆتە ناو کامپەکانەوە.
لێکۆڵەرەکان هەروەها دەریدەخەن کە هێزە ئەمنییەکان لە کەرکووک فەرمانیان بە دانیشتووانی عەرەب و خەڵکانی ئاوارەی
ناوخۆیی ) (IDPsداوە بگەڕێنەوە شوێنە ئەسڵییەکانی خۆیان و بەڵگەی هەویەکانیان لێ زەوت کردوون .باوەکوو هەڕەشەی
دژ بەو تاکەکەسانە تا ئێستا بەڕێوە نەبراوە ،بەاڵم ئێستاش لە ژێرهەڕەشەی دەرکران و گەڕانەوەی بەزۆرەملیدان.
ڕێکخراوی لێبووردنی نێودهوڵەتی بە توندی داوا لە دەسەاڵتدارانی کورد دەکات دەست بەجێ کۆتایی بێنن بە ڕاگواستنی
زۆرە ملێ و تێکدانی ناقانوونیی ماڵی دانیشتووانی عەرەب و ئاوارە ناوخۆییەکان و بەڵێن بدەن ئاوارە ناوخۆییەکان نەنێرنە
دەرەوەی ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ،یان بە هەوەسکاری گوشار نەخەنە سەر دانیشتووانی
عەرەب بۆئەوەی بە زۆر لە ماڵەکانیان دەر بکەن و لە ناو کامپەکاندا نیشتەجێیان بکەن.
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