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 :سلێمانی دادەخەن و ئەفسەرێکێش گیان لەدەستدەدات/ خوپیشاندەران ڕێگای دوکان: گوندی قەمچوغە/ دوکان

کۆمەڵیک خۆ پێشاندەری گوندی قامچوخەی سەر بە شارۆجکەی دوکان خۆپیشاندانیان سازکرد و توونویوان  ٩/٩///٠/٠سەرلەبەیانی 
، گرژی لەبەیونوی هەردو .  هێزێکی ئەمنی ڕۆشتن بۆ ئەوەی  باڵوە بە خۆپیشاندانەکە بکەن. ڕێگای دووسایدی  سلیمانی دوکان داخەن 

الدا دروست بوو سەرنجام  ئەفسەرێک  بە روتبەی عەقید  لە وەزارەتی پێشمەرگە بەناوی حەمزە محمد موحومود امویون، پوێو  ئەوەی 
 .بگاتە خەستەخانەی دوکان ژیانی لەدەستدا شایەنی باسە هیچ ئاسەواری فیشەکی پێوە نیە

 
 

 هێزی ئەمنی بااڵی شاری سلێمانی، بەدەستوری پارێزگار، هەڤاڵ ئەبوبەکر، : عەربەت
 :سااڵنەش دەکوژرێ ٥١هێرش دەکرێتەسەر خۆپیشاندەران ودوکەس برینداردەکەنو میرمنداڵیکی 

ی شەو لە شارۆچکەی عەربەت خۆپیشاندان دەستی پیکرد وخۆپیشاندەران بەرەو بوارەگوای پوارتوی رۆشوتون   ٨ئەم ئێوارەیە  کاتژمێر 
لە الیەن هێزە ئەمنیەکانەوە بەفیشەک هێرشکرایە سەریان  بەشێوەیکی زۆر توند بەتیابەتی دوای ئەوەی کە الیەن هێزی ئەمنوی بوا ی 
پاریزگای سلیمانیەوە کە، هەڤاڵ ئەبووبوکور، بەرپورسوی ئەو  هوێوزەیە  پویویوان وتوون بەهەر شوێووەیەک بوۆتوان دەکورێوت سوەرکووتوی 

 .سا نەیە ٠١کە  مێرد منداڵیکی . لە  ئەنجامدا دووکەس بریندار بوو کەسیکی  ژیانی لەدەست دا. خۆپیشاندانەکە بکەن
 

 

 چەمچەماڵ؛ خۆپیشاندان بەردەوامە، بارەگای بزوتنەوەی گۆڕان دەسوتێندرێ و 
 : پارتیەوە، تەقە لەخۆپیساندەران دەکریو دوکەس بریندار دەکەن ٥١لەبارەگای لقی  

خۆپیشاندان بۆ سێ هەم رۆژ لە شارۆچکەی چەموچەمواد دەسوتوی پوێوکور سوەرتوا خوۆپوتویوشوانودەران  لە  /٠ئەمرۆ لە دوای کاتژمێر 
دوای ئەوە .  سلیمانی بەڕێکەوتن و تووانویوان شوەقوامەکە داخەن  -سەنتەری شار کۆبونەوە و پاشان بەرەو شەقامی سەرکی کەرکوک 

پارتی دیومووکورات  ٠٠پاشان بەرەو لقی ..  بەرەو مەکۆی بزوتنەوەی گۆڕان ڕۆشتن و ئاگریان لە مەکۆکە بەرداو بەتەواوەتی سوتانیان
رۆشتن لەوی خۆپیشاندەران لەالیەن چەکدارەکانی بارەگاکەو هێزە ئەمنیەکوانەوە بەر دەسوتویێوژی گوولە دەدرێون و سوەرنوجوام دوو  

لە شواۆچوکەی چەموچەمواڵ  شوایوانوی بواسوە.  هاو تی بریندار دەبێت و برینی یەکیکیان سەختە و گەیندراوەتە سلیمانی بۆ تویوموارکوردن
لە سەنتەری شار کۆبونەوە پاشان یاداشتێکیوان  ٩/٩///٠/٠سەر لە ئێوارەی ئەمرۆ . گروپێک دروست بوە بەناوی گروپی ئارامی شار

 : خویندەوە بۆ رایگشتی کەطیدا ئەم خا نەی خوارەوەی لەخۆگرتبوو
 .دەبێت هەمو بارەگا حزبتەکان لە ناوشارەکان بچنە دەرەوە/ ٠
 `.نابێت هێزە ئەمنیەکان تەقە لە خۆپیشاندەران بکەن/ /
 .دەبێت ئەو هێزانەی کە هاتونەتە ناو شارەوە بچنە دەرەوە/ ٣

 
 :خۆپیشاندان لەالیەن هیزە ئەمنیەکانەوە پەالمار دەدرێت: هەڵەبجە

گرژی لەبەینی خوۆپویوشوانودەران و هوێوزە ئەمونویەکوان . ی ئیوارە  لە شارۆچکەی هەڵەبجە خۆپیشادان دەستی پێکرد٨ئەم شەوکاتژمێر 
دروست بوو سەرنجام هێزە ئەمنیەکان گازی فرمێسک ڕێژو  گولەی زیونودویوان بەکوار هوێونوا بوۆ بواڵوە پویوکوردنوی خوۆپویوشوانودەران، 
ئەوشوێنانەی کە بۆی دەرۆشتن بارەگای بزوتنەوەی ئیسالمی و شارەوانی، بینای قایماقامیەتی لەسەر بووو، بە م هوێوزە ئەمونویەکوان 

هەمو بوارەگوا ..  شەو خۆپیشاندەران لەسەرشەقامەکان مابونەوە ٠٠تا کاتژمێی .  ڕێگریان لیکردن خۆپیساندەران نەیانتوانی بگەنە ئەوێ
 .حزبیەکانی  هێزی چەکداریان کۆ کردوەتەوە لەناو بارەگاکانیاندا

 

 
 

  1 



 
 :خۆپیشاندەران ڕێگا لەتەنگەری نەوت دەگرن: دەربەندیخان
ژنانی دەربندی خان ڕیگایان بە تەنکەرە نەوتەکان گرت کە لەوێوە بەرەو سونووری ئوێوران دەبویۆشوتونوا، هەرچەنودە  ٩/٩///٠/٠ئەمرؤ

توانیان بۆ ماوەیەک راینگرن بە م سەرنجام هێزە ئەمنیەکوان ڕێوگوایوان بوۆ کوردنەوەو تەنوکەرەکوان بەرەو  سونووری سوەیوران بە  
 .بەڕێکەوتن

 

 
 :خوپیشاندان بەردەوامەو هێزە ئەمنیەکان خۆپیشاندەران دەستگیردەکەن: قەاڵدزێ/ ڕانیە

ئەمرۆ لە ڕانیە ژمارەیەکی زۆر لە الوانی ئەو  شارۆچکەیە لەسەنتەری شار کۆبوونەوە و پواشوان بەرە ئویودارەی ڕاپەریون و بوارەگوا 
لە شواری قەال دزێ بوۆ چووارهەم رۆژ  .  حزبیەکان ڕۆشتن بە م لە الیەن هێزە ئەمنیەکانەوە ڕێگریوان لوێوکوراو ژموارەیوکویوان گویوران

خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی دەستی پیکرد، سەرتا خۆپیشاندەران لەسەنتەری شار کۆبونەوەو بەرەو بارەگا حزبیەکان بەڕێکەوتن چوونە 
 .سەر بارەگای یەکگرتوی ئیسالمی بەردبارانیان کردن بە م هێزە ئەمنیەکان توانیان باڵوە بە خۆپیشاندەران بکەن

 
 :خۆپیساندەران لەسەنتەری شار کۆدەبنەوە وهێزە ئەمنیەکان پەالماریان دەدەن: کەالر

لە شارۆچکەی کەالر ئەمرۆ کە خۆپیشاندەران لەسەنتەری شوار کوۆبوونەوە لەالیەن هوێوزە ئەمونویەکوانەوە  هوێورشوکورایە سوەریوان و  
 .خۆپیشاندەران توانیان ڕێگای کفری کەالر داخەن. ژمارەرەیکیان لێبریندار کردن بەدارو بۆکس

   
 :خۆپیشاندان بەردەوامەو قایمقام دەچێتە ناو خۆپیشاندەرانەوە: پێنجوێن 

ئەمرۆ لە شارۆجکەی پێنجوین بۆ سوێ هەم رۆژ خوۆپویوشوانودان بەردەوام بووو، تەنوکوا شوارە کە قوایوموقواموی ئەو شوارە چووە نواو 
 .خۆپیشاندەرانەوە تاوەکو  گوێی لە داوەکاریەکانیان بێت

 
 :لیژنەی بااڵی ئەمنی پارێزگای سلێمانی بەئاراستەی سەرکوتی خۆپێشاندان چەند بڕیارێک دەردەکات: سلێمانی
 لیژنەی با ی ئەمنی شاری سلیمانی دەرباری خۆپیشاندانەکانی  پارێزگای سلیمان ڕایگەیاند  ٩/٩///٠/٠ئەمشەو 
 .لەمەوەدوا خۆپیشاندانی بێمۆڵەت ڕێگە پێدراو نیە ،هێزە ئەمنیەکان  دەستکراوەن بۆ ڕاگرتنی هەر خۆپیشاندانێکی بێمۆڵەت/ . ٠
هەمو ئەوکەسوانە  دەگویورێون . هەمو ئەوکەسانە لە الیەن هێزە ئەمنیەکانەوە دەگیرێن کە زیانیان گەیاندوە بە مومتەلەکاتی دەوڵەت/  /

 .کە خۆپیساندەرانیان هانداوە
بەهەموان شوێوووە کەنواڵەکوانوی .  لیژنەی ئەمنی داوا لە الیەنە سیواسویەکوان دەکوات  کە بەرپورسوانە موامەڵە لەگەڵ دۆجەکەدابوکەن/  ٣

 .ڕاگەیاندنی 
 .شایانی باسە سەرۆکی لیژنەی ئەمنی سلیمانی، هەڤاڵ ئەبو بکرە، کە سەر بەبزوتنەوەی گۆڕانە

 
 :خۆپیشاندان دەبرێتە بەردەم ئۆفیسی حکومەتی هەرێم: بەریتانیا /لەندەن  

ڕیکخراوی بەریتانیای حزبی کۆمۆنیستی کریکاریی کوردسوتوان بوۆ پشوتویووانوی لە خوۆپویوشوانودەرانوی کووردسوتوان  ٩/٩///٨/٠رۆژی 
جیگای ئاماژەیە ڕێوکوخوراوی دەرەوەی .  لەبەردەم  ئۆفیسی  نوێنەری حکومەتی هەرێم  لە لەندەن خۆپیشاندانیکی جەماوەری سازکرد

حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان بەکەنوالەکوانوی راگەیوانودنوی خوۆی ڕایوگەیوانودووە کە لەڕۆژانوی داهواتووودا هواوشویووەی ئەم 
فویونوالنودا وکوۆمەڵویوک والتوی تور /  خۆپیشاندانە لەبەردەم  ئۆفیسی ڕێکخراوی ئەمنستی لەلەندن و گردبونەوەی نارەزایەتی لەهیلسنکوی

 ..  سازبدرێت
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