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 !لەخۆپیشاندانەکانی ئەمڕۆدا ژنان بەفراوانی بەشداری دەکەن و بۆ یەکەمجاریش وینەی سەرۆکەکان دەسوتێنن
کانونی یەکەم، خۆپێشاندانە جەماوەریەکان فراوان دەبێتەوەو زۆربەی شارو شارۆچکەکانی ناوچەی / ی دیسەمبەر١١ئەمڕۆ هەینی 

سلێمانی وهەلەبجە دەگرێتەوە و ئاڵۆزی لەنێوان هێزە ئەمنیەکان و خۆپیشاندەراندا دروست بوە و ژمارەیەکی زۆر بریندار بوون و 
 . چەندین کەسیش دەستگیراون

 
 :خۆپێشاندان لەبەردەم بارەگای پارێزگاری سلێمانی دەستی پێکرد و هێزە ئەمنیەکانیش بەتوندی پەاڵماریاندان: سلێمانی

ی پاش نیوەڕۆ ژمارەیەکی زۆر لەخۆپیشانداران لەبەردەم پارێزگای سلێمانی کۆبونەوە، ئەگەرچی ٢ئەمرۆ هەینی کاتژمێر
 ٠١خۆپیشاندانەکە هێشتا لەسەرەتادا بوو، بەاڵم لەالیەن هێزە ئەمنیەکانەوە، بە پاساوی نەبونی مۆڵەت کەوتە بەرپەالمار و زیاتر لە 

پاشان هێزە ئەمنیەکان بەهۆی گازی فرمێسک ..  کەسیان گرت، بەتایبەتی ئەوکەسانەی کە بانگەوازیان بۆ  ئەم خۆپیشاندانە کردبوو
خۆپیشاندەران بەمەبەستی درێژەدان .  ڕێژو گولەی پالستیکی و گولەی زیندو توانیان، باڵوە بە خۆپیشاندانەکە بکەن

مەتری وگەلێ ناوچەی تر   ٠١بەناڕەزایەتیەکەیان چونە ناوگەرەکەکانەوە وبەتایبەتی گەرکی بەختیاری وشەکرەکە ولەسەر شەقامی 
.. هێزە ئەمنیەکان لەم گەڕەکانەش پەالماری خۆپیشاندەرانی دایەوە وژمارەیەکی تری لێگرتن.  بەردەوامیان بەخۆپیشاندان دا

کەس  ٢٢جیگای ئاماژەیە ژمارەی بریندارانی ئەمرۆی شاری سلیمانی زیاتر لە .  ئێووارە بەردەوام بوو ٠خۆپیشاندان تا کتژمێر 
 .دەبیت گەیەندراونەتە نەخۆشخانەو زۆربەی بریندارەکان  بە هۆی گازی فرمێسک ڕێژەوە بوە

ی ئیوارە لەشەقامی مەلیک محمود خۆپیشاندان دەستی پیکر بەاڵم بەهۆی گولەی هێزە ئەمنیەکانەوە   ٢کاتژمێڕ  دیسانەوە لەسلێمانی
هەروەها لە گەڕەکی بەختاری کە بە شەقامی پۆزەکە ناسراوە لە سلیمانی خۆپیشاندان دەستی پێکرد تا هێزە .  باڵوەیان پیکرا

ئەمنیەکان گەشتە ئەو شوێنە خۆپیشاندەران  هەڵیان کوتاوەتە سەر بینای بەڕێوەبەرایەتی  ڕێگاوبان هەمو شتەکانیان تێکوپێکداوەو 
 .شکاندیان 

 
 :ژنان وکچان پەیوەست دەبن بەخۆپیشاندانەکانەوە: دربندخان

پاش نیوەڕۆ  کۆمەڵێک  خانمی چاالک وان بەنااوی کایاژان و خااناماانای شااری دەربەنادیاخاانەوە هەساتاان بە  ٠٣:١ئەمرۆ کاتژمێر  
ڕێکخستنی خۆپیشاندانێکی هێمنانە بۆ بەردەم  مەڵبەندی یەکێتی  نیشتیمانی وەکو هێمایەک بۆ پشتگایاریاکاردن لە خاۆپایاشاانادەران و 

شاایەنای بااساە .   ماتەمینیەک بۆ قوربانیانی خۆپیشاندانی چەناد شاەوی پاێاشاوو وەک هااوخەمایایەک باۆ خاانەوادەی ئەو بەڕێازانە
خۆپیشاندەران هەموویان بەجلی ڕەشەوە بەشدار بوون وەک پێشوتر ڕایان گەیاندبوو، پاشان هەمویان واتە پیاوانو ژنان لەسەنتەرتی 

 .شارکۆبونەوە
 

  :خۆپیشاندان لەشێوەی گردبونەوەیەکی هێمانانەو بەبەشداری هەموو توێژەکانی شار بەڕێوەچوو: هەڵەبجە

لە هەڵەبجەش دواى نێوەڕۆی ڕۆژی هەینى گردبوونەوەیکاى جەمااوەرى لەناێاو جەرگەى باازاڕدا ساازدرا وشایاوازێاکای هاێاماناانەی 
لەم گاردباوونەوەیەدا بەشاێاکای زۆر .  بەخۆیەوە گرتوو تیدا خواساتای جاۆراوجاۆر لەالیەن بەشادارانای گاردباونەوەکەوە دەوتارایەوە

شاایاانای بااساە هایازە ئەمانایەکاان ..  لەمامۆستایان، کارمەندان، خەنەنسێنان وپیشمەرگە و بەشەکانیتری کۆمەلگا بەشداریاان تاێاداکارد
 ...بەژمارەیەکی زۆر گەمارۆی گردبونەوە جەماوەریەکەیان دابوو

 
 :سەرەڕای هێزێکی ئەمنی زۆر خۆپیشاندان بەڕێوەچوو: ڕانیە/ کەاڵر

ی دوانیوەڕۆ لە بازاری مەرکەزی شارەکە سازدرا، ئەمەلەکاتێکدا کە بەرپرسانی شارەکە ٢لە کەالریش خۆپێشاندان لەکاتژمێر 
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هێزێکی ئەمنی زۆریان بۆ گەمارۆدانی خۆپیشاندانەکە بالوپێکردبوو، بەالم شێوازی هاتنەمەیدانی خۆپیشاندانەکە دەستی هیزە 
 .ئەمنیەکانی بەست لەوەی هەڵکوتێتە سەریان، هەربۆیە نەیانتوانی هیچ کەسێک بگرن

لە رانییە،  هەروەک شوێنەکانى دیکە خۆپێشاندان سازدرا، بەاڵم هێزە ئەمنییەکان بە پاساوى نەبوونى مۆڵەت چەندین کەس لە  
 .رێکخەر و بەشداربووانى خۆپێشاندانەکەیان دەستگیر کرد

 

 :داوای ئازادکردنی ڕۆژنامەنوسەگیراوەکان دەکات: سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراق  
ی پاش نیوەڕۆ حسن کەعبی جێگری یەكەمی سەرۆكی پەرلەمانی عێراق لە بەیاننامەیەكدا ڕایگەیاند، داوا لە ٤ئەمرۆ کاتژمێر 

دەسەاڵتدارانی كورد دەكەین هەردو كارمەندی بەشی كوردی كەناڵی عێراقییە، ئەمین ئەحمەد و سیروان بەرزان ئازادبكەن كە 
جێگری یەكەمی سەرۆكی پەرلەمانی عێراق جەختی .  بەهۆی ڕوماڵكردنی خۆپیشاندانەكانی پارێزگای سلێمانییەوە دەستگیركراون

كردۆتەوە كە دەستگیركردنەكان و ئەو سیاسەتی توندوتیژییەی كە حكومەتی هەرێم پەیڕەوی دەكات نایاسایی و پێچەوانەوەی 
 .دەستورو یاساكانی مافی مرۆڤ و ئازاد رادەربڕینە

 
 : ئاسایشی پارتی بەمەرجی بێدەنگ بونیان، خۆپیشاندەرە گیراوەکان ئازاد دەکات: شارۆچکەی قەسرێ

ساڵ ،  ٠١وەک لە هەواڵەکانی پێشودا ڕامانگەیاند  لە شارۆچکەی قەسرێ هەندێک مێرمنداڵ گیراون کە هیچیان تەمەنیان نەگەشتوە 
ەوە، گەنجە -ئەمرؤ ئاسایشی پارتی   بە مەرجی بەڵێندان بە بێدەنگکردن و ئەنجام نەدانی خۆپیشاندان لەالیەن گەنجەکانی قەسرێ

 .بەاڵم کەسوکاری گیراوەکان نەچوەنتە پای ئەو بەڵێنە.دەستگیراوەکان ئازاد دەکات
 

 :خۆپێشاندەران بانگەواز بۆ ڕوخاندنی دەسەالت دەکەن: پیرەمەگرون 
چەند ڕۆژە لەو شارە خۆپیشاندانە  بارەگای  هەمو حزبە سیاسیەکان سوتاوە لەو شارۆچکەیە، دوێنی شەو ژمارەیەکی زۆر لە 

لە مزگەوتی گەورەی ئەو شارەوە لەگەڵ ئەوەدا  ٧خەڵک گیراون وەک باقی شارەکانی تر، بەو بۆنەیەوە  ئەم ئێوارەیە کاتژمێڕ 
دروشمی ڕوخاندن وکۆتایی دەسەالتیان ڕاگەیاند لە بانگەوازێکدا داوایان لە  دەکرد کە دەبێت بەردەوامی بدەین بە خۆپیشاندان تا 

 . ئەوانەی کە گیراون بەردەبن ،داویان لە هەمو هاواڵتیان دەکرد کە  هەمو بەشدار بن
 
 :دەسەالت لەترسی خۆپیشاندان کارەبا لەهاواڵتیان دەبڕێت: هەولێر

بەشێکی زۆری  گەڕەکەکانی هەولێر گوژاوەتەوە، هەروەها لە (سەرەکی)ئەمڕۆ لە شاری هەولێر کارەبای نیشتیمانی
لەالیەکی دیکەشەوە یەکێک لە  ..ای نیوەڕۆە  خاوەن مولیدەکانیان ئاگادار کردوەتەوە کە کارەبای گەڕەکان بکوژێننەوە0٣11   كاتژمێر

لەالیەن رێکخراوی گەڕەکەکانەوە پێیان وتراوە، کە لە کاتژمێر یەکی نیوەڕۆی رۆژی "خاوەن مۆلیدە ئەهلییەکانی هەولێر راگەیاند، 
هەینیدا کارەبا بکوژێننەوە هەر ئەمڕۆش لە شاری هەولێر ژمارەیەکی یەگجار زۆر لەهێزەکانی ئاسایشی پارتی بەجلی مەدنیەوە لە 

نەشیان .  نێوشاردا باڵو بونەتەوە نەیان هیاڵوە هیچ کۆبونەیەکی بکریت گەر لەشووێنک چەند کەس کوبونایەتەوە باڵوەیان پێدەکردن
 هێالوە کە هیچ کەسێک وێنە بگرێت ،تەنانەت کەسێک وێنەی گرتوە توشی عەزیەت بوە لە الیەن ئەو هێزانەوە

 
 :تەقە لە قیمقام دەکرێت: کۆیە

قایمقامی کۆیە کەسیکە بەناوی  یوسف .  خولەک هێرشێکی چەکداری کراوەتە سەر قایمقامی کۆیە ٢:،٠٠ی مانگ کاتژمێر ٠١شەوی 
 .حسن  و دەڵێت گولەکان تەنها زیانیان گەیاندوە بە بیناکە و هیچ کەس زیانی بەر نەکوتەوە

 
 :سازدرا( ئەمنستی ئەنتەرناشناڵ ) خۆپیشاندان لە بەردەم ئۆفیسی ڕێکخراوی لێبوردنی نێو دەوڵەتی : لەندەن  

لە بەردەم ئۆفیسی ڕێکخراوی بەریتانیایی حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان یاش نیوەڕۆ بەکاتی کوردستان ٤ئەمڕؤ کاتژمێر 
 ئەمنستی کۆبونەوە و داوایان لێکردن کە  ئیدانەی ئەو کوشتن و گرتنە بکەن کە لە الیەن حزبە کوردیەکانەوە دەکرێتە سەر 
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 . خۆپیشاندەران لە کوردستان

 
 :یەکیەتی سەندیکا کرێکاریەکانی عێراق پشتیوانی لەخۆپیشاندەنی شارەکانی هەرێمی کوردستان دەکات

یەکێتی گشتی سەندیکاکرێکاریەکانی عێراق پشتیوانی خۆی بۆ لەبەیاننامەیەکدا کەئەمڕۆ گەیشتۆتەدەست ناوەندی هەواڵ، 
 ٣خۆپیشاندانەکانی شارەکانی هەرێم دەربڕیوە وداوا لەبەرپرسان دەکات   ئەمەی خوارەوە دەقی ئەو بەیاننامەیەیە

 : بەیاننامە
ڕاپەرین وخرۆشانی جەماوەری لە شارو شارۆچەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق، بەتایبەت لە شاری سلێمانی و قەزاوناحیەکانی 
سەر بەو شارە، ڕاپەرین و خرۆشانێکە هاوشێوەی ئەوەی کەلەشارەکانی عێراق ڕویاندا، لەدژی گەندەڵێ و سیاسەتی برسی کردن 
و نەدانی موچەو نەبونی خزمەتگوزاری وبێکاری ودەست بەسەراگرتن وداگیرکردنی بژێوی وداهاتی هەرێم لەالیەن چەند حزبێکەوە 

 ..جەماوەری کرێکاروبەشمەینەتی کوردستان ئەم دۆخەیان مەحکموکردووە.. وبەکارهێنانی بۆبەرژەوەندی تایبەتی خۆیان
لەالیەکیترەوە بەکارهێنانی توندوتیژی وبەکارهێنانی چەك لەالیەن دەسەالدارانەوە بۆ سەرکوتی خەڵك، کۆپێ هێزە داپڵۆسێنەرەکانی 

ئەوەی تا ئێستا زانیومانە بەهۆی کاردانەوەی هیزەکانی .  عێراقە کە لەبەرامبەر راپەرێنە مەزنەکەی ئۆکتۆبەردا دەستیان بۆبرد
ئاسایشی هەرێمەوە چەندێن کەس گیانیان لەدەستداوەو ژمارەکی زۆریش بریندار هەیە وهاوکات خەڵکێکی زۆریش دەستگیرکراوە، 
خۆدزینەوەی دەسەاڵتدارانی هەرێمی کوردستان لە هۆکارەکانی خرۆشانی خەڵکو تۆمەتبارکردنی هێزوالیەنیترلە ناوەوەو دەرەوە، 

 .هاوشیوەی مامەڵەی دەسەاڵتدارانی عیراقە لەبەرمبەر خەڵکی نارازیدا
یەکێتی سەندیکاکرێکاریەکانی عێراق وەك ڕیزێك لەکرێکاری رێکخراو سەندیکایی پێشەکەتوخواز، بەوپەری تواناوە لەپشتی 
خواستەکانی جەماوەری ناڕازی ڕادەوەستین وهاوکات سەرکۆنەی توندی هێرشی هێزە ئەمنیەکان بۆسەر خرۆشانە جەماوەریەکەی 
خەڵکی نارازی لەهەرێمی کوردستان دەکەین و حوکومەت وحزبە دەسەاڵتدارەکان بەبەررس دەزانێن لەخراپ بونی دۆخەکەو ئەو 

 .ئێمە بەوپەری تواناوە پشتگیری لە جەماوەری نارازی کوردستانی عێراق دەکەین. کوشتوبڕەی دەرهەق بە خەڵك دەکرێ
 !دەست لەکوشتن وتۆقاندنی خەڵك هەڵگرن.

 ! دەست لە تاالنکردنی داهاتی کوردستان هەڵگرن
 .یەکێتی سەندیکاکرێکاریەکانی عێراق

 ٠/٠٢/٢١٢١بەغدا
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