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 ٤٢٤٢ی ٢٤ی ٢٤کاتژمێری ڕابردووی ڕۆژی  ٤٢هەواڵەکانی  
بەاڵم بەپێی هەواڵێک کە .. ی ئێوارە خۆپیشاندانەکان دەستی پێنەکردوە٦ئەمڕۆ بەهۆی حەملەی هێزە ئەمنیەکانەوە  تا کاتژمێر

 .بەدەستمان گەیشتوە بڕیارە خۆپیشاندانەکان لە شەواندا سازبدرێت
 

 ! هێزە ئەمنیەکان هەر لە بەیانی زوەوە باڵوە پێدەکرێن: سلێمانی
لەترسی سەرهەڵدانی خۆپیشاندان لە گەرکەکانی ناو شاری سلێمانی  هەر لەبەیانی زوەوە هێزێکی ئەمنی زۆر باڵوەپێکراوە، بەتایبەتیی 

ئەمە هاوکاتە لەگەڵ ئەوەی کە داواکاری گشتی لە سلێمانی داوای لەهیێیزە ئەمینییەکیان کیردوە کە هەمی  ئەو . لەناوچەی یاریگای چیا
خۆپیشاندەرانە بگرێت کە دەستیان هەب ە لەس تاندنیی بیارەگیاکیان و هەروەهیا داوی کیردوە لەهەمی  ەیزا و کەرمیانیگەکیان کیۆی 
زیانەکانیان بۆ بنێرن بۆیان  تا  لەوکەسانەی کە دەستیان هەب ە لەس تاندی بارەگاو کەرمانگەکان   یاخ د ڕیکخەرانی خۆپیشانیدانەکە 

 .قەرب یان بکەنەوە
 

 !گەران بۆ دەستگیرکردنی بەشداربوانی خۆپیشاندانەکان بەردەوامە: دەربندخان
بەگ ێرەی قسەی یەکێک لە چاالک انانی شارۆچکەی دەربندخان لەبەیانی ئەمڕۆوە، هیزە ئەمنیەکان دەستیان بەئۆپەراسیۆنیكی 

گەڕان بەدوای بەشدارب انی خۆپیشاندانەکاندا کردوە و  چ نەتە  سەر ش ێنی کار و ماڵی ئەو کەسانەی کە بەشداری بەرچاویان 
 ..کەس گیراوە کە بەشی زۆریان لە ماڵەوە گیراون ٨٣هەب ە لە خۆپیشاندانەکاندا و تا ئێستا 

 

 !بەرپرساران داوای گفتوگۆ لەگەڵ نوێنەرانی خۆپیشاندەران دەکەن: کەالر
بەپێی هەواڵێک کەلەالیەن یەکێک لە چاالک انانی شاری کەالرەوە بەدەستمان گەیشیتی وە ئەمیرۆ کەسیانیێیکیی بەرپیرسیییاری سیەربە    

یەکێتی نیشتمانی کەئیدارەی ناوچەکەیان لەدەستدایە وست یانە لەگەل کۆمەڵێک لە ڕێیکیخەرانیی خیۆپیییشیانیدانەکیان دانیییشی ، گی ایە 
داواکەیان بۆ وەرگرتنی داوای خۆپیشاندەران ب وە، بەاڵم هەڵس راوانی خۆپیشاندانەکان رەکزیان کردوە کەلەگەڵیان دانیش  وپێیییان 

هاوکات پێیان ڕاگەیاندوون کە ئیێیمەو خەڵیک ..  وت ن کە داوەکاریەکان ڕوون  وبڕۆن جێبەجییان بکەن تا کەس خۆپیشاندان نەکات،
 .باوەڕی بەهیچ بەڵێنێکی ئێ ە نییە ونەماوە

 
 

 !کۆمیسێۆنی مافەکانی مرۆڤ بەیاننامەیەک لەسەر خۆپیشاندانی شارەکانی کوردستان باڵودەکاتەوە: بغداد
  بیهیه ڵیه کانیى پیارێیزگیاى سیلیێیمیانیى و هیه ى رووداوه باره کى له یه یاننامه کانى مرۆڤى عێراق به ، کۆمیسیۆنى ماکه٢١٢٢٠٢٠١٠١مڕۆ  ئه

و تێیدا داوای لەەک مەتی هەرێم کردوە ماکی خۆپیشاندەران بپارێزێت، هاوکات دانی بەچەند خروقاتێکیدا نیاوە کەهیییزە   وه باڵوکرده
، گیازى  وه ڕوپیێیکیدادانیه هیۆى شیه بیه"  ڵیێیت ئەمنیەکان لەبەرامبەر بە خۆپیشاندەراندا پەییڕەوی لیییکیردوە لەبیارەیەوە بەییانینیامەکە ده

م بەکیار هیاتی وەو  کیه رۆژانى سێ تا نۆى کان ونى یه  له  وه کانه منییه ئه  ن هێزه الیه ى زیندوو له ى پالستیکى و گ له کرمێسکرێژ، گ له
 .ش برینداربب  ى دیکه ٤٥ستبداو  ده س گیان له شت که بۆتە مایەی ئەوەی کە هه

 
 !لەترسی فراوان بونەوەی خۆپیشاندانەکان بڕیاری داخستنی زانکۆکان دەدات: حکومەتی هەرێم  
لە ترسی خۆپیشاندان ئەمرۆ وەزارەتی خ ێندنی بااڵ بڕیاریدا کە سەرجەم زانکۆکانی هەرێم داخرێت و هەم ئەو ق تابیانەی کە  

 .لەبەشی ناوخۆی ب ون گەڕانەوە بۆ شارەکانی خۆیان
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 !  سەرەڕای باڵوەپێکردنی هێزە ئەمنیەکان بەاڵم خۆپیشاندان بەڕێوەچوو: ڕانیە  
لەگەڵ ئەوەدا کە بەرپرسیارانی ەک مەت لەشاری ڕانیە هەڕەشەیان لەخەڵکی نارازی کردب و کەنابێ خۆپیشاندان وگردب ونەوە  

ی ئی ارە لە ڕانیە خۆپیشاندان دەستی پێکردو گرژی لەبەینی خۆپیشاندەران و هێزە ٦سازبدەن، بەالم ئەمڕۆ لە دوای کاتژمێڕ 
 .. ئەمنیەکان دروست ب و

 
 !ناوێ گیراوەکان ئاشکرادەبێت : قەسرێ

ی ئەم مانگەدا ویست یانە لە شارۆچکەی قەسرێ ٩بەپێی هەواڵێک کەبەدەست ناوەندی هەوال گەیشت وە کۆمەڵێک گەنج کەلە 
.. ساڵیەوەن ٢٣خۆپیشاندان ساز بکەن، بەاڵم هەم یان  لە الیەن دەزگا ئەمنیەکانەوە گیروان و کەسانێکیان تێدایە لەخ ار تەمەنی 

 .:  ئەمانەی خ ارەوە ناوی ئەو کەسانەیە کەلەالیەن هیزە ئەمنیەکانی پارتیەوە گیراون
  ٠١١٨ابراهیم جەبار عەبدوواڵ   

 ٠١١٨بەهادی  سلێمان شێخە   
    ٠١١٨دانا شێخە اەمد 

  ٠١١٠ي اماد اەمد اب بکر  
  ٠١١٨بارزان کاکەمی  مەەم ود   
 ٠١١٥زریان کاکەمی  مەەم ود  

 ٠١١٨کەرامۆش عبدواڵ مال  
  ٠١١٨مەری ان خالید مال  

  ٠١١٨سەربەست عمر مستەکا 
 ٠١١٥زانیار عبدللە رس ل  

 

 !پشتیوانی لەخۆپیشاندانی شارەکانی کوردستان بەردەوامە: ئەڵمانیا 
ئەڵمانیا بەشێک لەک ردستانیانی ئەوشارە گردب ونەوەیەکی ناڕەزایەتیان بۆ پشتگیری ٢ ی مانگ لەناوەندی شاری کۆڵ ٢٠ئەمڕۆ 

لەخۆپیشاندانی شارەکانی ک ردستان سازدراو تێدا وتارو بانگەواز پەخشکرانەوە وسەرکۆنەی ئەو پەالمارە کرا کەلەالیەن هیزە 
ئەمنیەکانی دەسەاڵتدارانەوە بۆسەر خۆپیشاندەران بەڕیخراوە، کەبەهۆیەوە چەند کەس ک ژراون و بەدەیانیش بریندارکراون، 

 ..هەروەها بەشدارانی گردب نەوەکە داوای ئازادکردنی دەستبەجێی گیراوەکانیان کرد

 ١٢١٢دیسەمبەری / ی کانونی یەکەم٢١( ٣)حزبی کۆمۆنیستی کرێکاریی کوردستان          ناوەندی هەواڵ          ژمارە 

  2 


