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 MDE 14/2711/2015ئیندێکس: 

 توند سیاسییەکان حزبە چەکداری هێزی جڵەوی دەبێ کوردستان هەرێمی حکوومەتی: عێراق

 بکۆڵێتەوە خۆپیشاندانەکان ماوەی کانیکوشتنە لە و بکاتەوە

ئەمڕۆ ڕێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی داوای لە دەسەاڵتداریەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان )کەی ئاڕ جی( کرد جڵەوی 

 بێ الیان سەبارەت بە مردنی سێ پیاو و دوو ومیلیشیای چەکداری حزبە سیاسییەکان توند بکاتەوە و لێکۆڵینەوەی سەربەخۆیانە

ی تشرینی یەکەم لە بەردەم بارەگاکانی پارتی دیموکراتی کوردستان  01و  9ڕۆژی   ڕی مێردمنداڵ لە ماوەی خۆپیشاندانیکو

 )پ.د.ك( بەڕێوە ببات.

 قەاڵدزێ

سااڵن تەقەی لێکرا و کووژرا دوای ئەوەی پیاوانی چەکداری سەر بە  01ی تشرینی یەکەم، محەممەد ڕەسووڵ، تەمەن  9ڕۆژی 

دیموکراتی کوردستان تەقەیان لە خۆپیشاندانێکی دەرەوەی بارەگای حزبەکە لە قەاڵدزێی سەر بە پارێزگای سلێمانی  هێزی پارتی

 کرد.

بەرەو بارەگای پارتی دیموکراتی  ی ئێواره 1دەستی پێکرد و دەوروبەری کاتژمێر  قایمقامخۆپیشاندان بە هێمنی لەبەر دەم بینایەی 

ەممەد ڕەسووڵ، کە بەشداری خۆپیشاندانەکە بوو، بە ڕێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی گوت کە کوردستان جوواڵیەوە. برای مح

چاوی لێبووە چوار پیاوی چەکداربە بەرگی هاوشێوەی هێزی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە لە سەر سەربانی بارەگای حزبەکەوە 

پیشاندەران بکەن. هەندێک لە خۆپیشاندەران بە فڕێدانی بەرد چەندجاران  ڕوو لەئاسمان تەقەیان کردووە بۆ ئەوەی باڵوە بە خۆ

ن، رێمی کوردستاوەاڵمیان داونەتەوە و شووشەی چەند پەنجەرەیەکیان شکاندووە. ئەندامانی ئاسایش، دەزگای فەرمیی ئاسایشی هە

 سی تر بە بەرگی هاوشێوەی پارتیبە بەرگی هاوشێوەی خۆیانەوە، لە ناو خۆپیشاندەرەکانەوە ڕێگایان کردۆتەوە بۆئەوەی چوار کە

 دیموکراتی کوردستانەوە بگەنە ناو بارەگاکە و بچنە الی ئەوانیتر لە سەربان.

دەستیان کرد بە تەقە لە خۆپیشاندەران و ئەو خۆی هەستی بەوە کرد کە  کەکدارهبرای محەممەد ڕەسووڵ گوتی هەر هەشت چە

 ی دایەوە چاوی بە براکەی کەوت کە گولـلە بە سەری کەوتبوو.گولـلە لە نزیک سەریدا تێپەڕدەبێت. کاتێ ئاوڕ

ماوەیەک درەنگتر، لە هەمان ڕۆژدا کەسێکی دیکەش لە دەرەوەی بارەگای پارتی دیموکراتی کوردستان کووژرا. ڕێکخراوی 

ن بەهۆی تەقە سااڵ 10ی ئێوارە، مامۆستایەکی  01لێبووردنی نێونەتەوەیی زانیاری پێگەیشتووە کە سەعات لە دەوروبەری 

لێکردنەوە کووژراوە. ئەو دوای ئەوەی گوێ بیستی ئەوە بوو کە خۆپیشاندانەکە تووشی گرژی هاتووە، چووە ئەوێ بۆ ئەوەی داوا 

 لە برا گەنجەکەی خۆی بکات بگەڕێتەوە ماڵەوە. 

وای ی پۆلیس بە ماوەیەکی کەم دبەگوێرەی ئەو زانیارییانەی وا گەیشتوونەتە دەست ڕێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی، سەیارە

ی ئێوارە گەیشتوونەتە شوێنەکە و چەکدارانی هێزی پارتی دیموکراتی کوردستانیان لەگەڵ خۆیان بردووە. بە گوێرەی 01کاتژمێر 

 کەس لە خۆپیشاندەرانیش بریندار بوون. 01ڕاپۆرتی مێدیاکان، ئەو ئێوارەیە جگە لەو دوو کەسە کووژراوە، الی کەم 

ی تشرینی یەکەم، لە تۆڵەی ئەو کووژراوانەدا، تاقمێک لە خۆپیشاندەران ئاگریان بەرداوەتە بینایەی 01کەوێت کە ڕۆژی وا دەردە

سااڵن تەرمی کوڕەکەی  01بارەگای پارتی دیموکراتی کوردستان لە قەاڵدزێ. کاتێ کە ئاگرەکە کووژاوەتەوە، باوکی کوڕێکی 

 ەتی چوونی ئەو کوڕە بۆ ناو بینایەکە ڕوون نییە.خۆی لە ناو بینایەکەدا دۆزیوەتەوە. چۆنی

 کەالر 

ی تشرینی یەکەمدا خۆپیشاندان لە بەردەم بارەگای پارتی دیموکراتی کوردستان لە 01هەروەها لە دوای نیوەڕوی درەنگی ڕۆژی 

 اندانەکەدا تەقە کرا وکەالری سەر بە پارێزگای کەرکووک بەڕێوە چوو، کە تێیدا بەردیان لە بینایەکە گرت. لە ماوەی خۆپیش



کەسیش  09ڕێکخراوە مێدیاییەکان ڕاپۆرتی ئەوەیان داوە کە دوو پیاو، ئارام بایز عابید و عوسمان عەدنان محەممەد کووژران و 

 بریندار بوون.

 عوسمان عەدنان محەممەد، کە حزبەکە دەڵێ فەرمانبەری ی تشرینی یەکەمدا گوتی01پارتی دیموکراتی کوردستان لە ڕۆژی 

پارتی دیموکراتی کوردستان بووە، دەیەویست بچێتە ناو بینایەی سەرەکی حزبەکەوە، بەاڵم "لە گولـلە باران" ی خۆپیشاندەراندا 

کووژراوە. هەروەها گوتیان  سێ کەسی دیکە لە حەرەسی ئەمنییەتی پارتی دیموکراتی کوردستان و شەش ئەندامی ئاسایش 

ی تشرینی یەکەمدا حزبەکە گوتی ئارام بایز عابید  "بە گولـلەی وێڵ کووژراوە" بە بێ  00بریندار کراون. لە ڕاگەیاندنێکی 

 ئەوەی دەست نیشانی بکات کێ گولـلەکەی خستووە.

ڕێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی ڕاپۆرتی ئەوەی پێگەیشتووە کە ئەو دوو پیاوه بە دەست خەڵکانی چەکداری نەناسراو 

رز. ئەو ڕاپۆرتە لەگەڵ ڕوونکردنەوەی پارتی دیموکراتی لە شووشەی پشتەوەی سەیارەیەکی بە کووژراون لە کاتێکدا کوێرانە

 ی تشرینی یەکەمدا یەک ناگرێتەوە. 01کوردستان سەبارەت بە ڕووداوەکانی ڕۆژی 

ەس وکارەکەی لە ی تشرینی یەکەم، ک 01دوای مردنی ئارام بایز عابید، کە باوکی دوو منداڵ و لە تەمەنی سییەکاندا بوو، ڕۆژی 

دەرەوەی دادگای سەرەتایی کەالر ناڕەزاییان دەربڕی. ئامۆزاکەی لە ڕاگەیاندنێکی گشتیدا گوتی ئارام بایز عابید لە نوێژ 

 دەگەڕایەوە ماڵەوە و لە خۆپیشاندەرەکان نەبوو.

 بانگەواز بۆ لێکۆڵینەوە

"سووتاندن و تێکدانی  هۆی کەس بە 011ڕاگەیاندنێکدا گوتی ی تشرینی یەکەم، پارتی دیموکراتی کوردستان لە  01ڕۆژی 

کراون. ئەندام پەرلەمانێکی پارتی  ستگیربارەگاکانی پارتی" و "کردەوەی توند و تیژی دیکەی ماوەی خۆپیشاندانەکەدا" ده

ە سەبارەت بە دیموکراتی کوردستان هەمان ڕۆژ گوتی لیژنەی یاسایی پەرلەمان "خەریکی کۆکردنەوەی بەڵگە ونیشانەی

سووتاندنی بارەگاکانی پارتی و کووژران و بریندار بوونی کادیرانی پارتی دیموکراتی کوردستان" و لیژنەکە "ئەوانە ڕادەستی 

 دادگا دەکات کە بەرپرسی کارەکە بوون".

بە شێوەیەکی ڕێکخراوی لێبووردنی نێونەتەوەیی داوا لە دەسەاڵتداریەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکات خێرا و 

ی تشرینی یەکەمدا ڕوویاندا  01و  9سەربەخۆیانە سەبارەت بە هەموو ئەو کوشتنانەی وا لە ماوەی ڕووداوەکانی ڕۆژانی 

لێکۆڵینەوە بەڕێوەبەرێت و ئەنجامەکانیشی ئاشکرا بکات. لێکۆڵینەوەکە نابێ تەنیا سەبارەت بە کووژرانی کادیرانی پارتی 

ەبێ مردنی خۆپیشاندەران و ئەوانەش بگرێتەوە کە لەوێ بوون و سەیری ڕووداوەکانیان کردووە. دیموکراتی کوردستان بێت و د

هەرکەس کە گومانی ئەوەی لێدەکرێت بە شێوەی نا یاسایی کەسی کوشتبێت، دەبێ لە دادگایەکی دادپەروەرانە دا دادگایی بکرێت بە 

 تێدا بێت.  دانسێداره لە بێ ئەوەی ئەگەری سزای

کانی حزبە سیاسییەکان کە هەروەها داوا لە دەسەاڵتداریەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکات جڵەوی هێزه چەکدارهڕێکخراوە

توند بکاتەوە و دڵنیایی بدات بەوەی هەمووکەس بتوانێت کەڵک لە مافی خۆی بۆ خۆپیشاندانی هێمنانە وەربگرێت بێ ئەوەی لە 

 .  نبکە رگریبە هۆ بێت یا خود هێزە ئاسایشەکان بەکانی حزبە سیاسییەکان بترسێهێزه چەکداره

 پێشینە

لە چەند هەفتەی ڕابردوودا، سەدان کەس لە فەرمانبەرانی کەرتی گشتی لە چەند شاری بەشی ڕۆژهەاڵتی هەرێمی کوردستانی 

 عێراق خۆپیشاندانیان کردووە بۆ ئەوەی داوای مووچەی دواکەوتووی خۆیان بکەن.

ئۆپۆزیسیۆنەشەوە ڕووی لە زیادی نا، دوای ئەوەی کۆبوونەوەی پێنج قۆڵیی حزبە سیاسییەکان نەیتوانی بگاتە ناڕەزایی لە الیەن 

ئەنجامی چارەسەری قەیرانێک کە داوای پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ درێژکردنەوەی ماوەی سەرۆکایەتی مەسعوود بارزانی 

ی ئابدا بە شێوەی فەرمی  09ئەوەی ماوەی سەرۆکایەتییەکەی لە  لە سەرۆکایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکرد دوای

 کۆتایی هاتبوو.

ئەو دوو حزبە سیاسییەی وا بە دووقۆڵی سێ پارێزگای کوردستانی عێراق بەڕێوە دەبەن، واتە پارتی دیموکراتی کوردستان و 

 ەن و مێژوویەکیان لە پێشێل کردنی مافەکانیکێتی نیشتمانی کوردستان، هێزی چەکداریان هەیە کە وەک یاسا هەڵس وکەوت دەکیە

 مرۆڤدا هەیە بە بێ ئەوەی سزا بدرێن. 

 


