
 7162ی ئوکتۆبری 61شەڕی میدیایی یەکیەتی و پارتی لە سەر خەیانەتی 
 

 رەسەب کڵێ، سا(٨١٦٢  یمەکیە ینیتشر ی٦١) 7162ی ئوکتۆبەری 61:  پ م نیوز
 یخاک ەیوین ەوۆیەهو ەب ەک تێبەدەڕپێت دا 7162ی رەبۆکتۆئ ی٦١ یکانەرووداو

 . حکومەتی  هەرێمی کوردستان دەرهێنرا ستەدەکوردستان ل باشووری
 یسوپا ( لولەیئ )سپتامبر  ی٨٢ یمۆفراندیر یدوا یکێمانگ ەیکینز  7162 ڵیسا
 رەس ەکردان یرشێهو حەشدی شەعبی بە هاوکاری سپای قودسی ئێران،   راقێع

کوردستان باشووری خاکى  لەسەدی 16کە ..   کەرکوک و شەنگال و خورماتوو  و 
 تىەاڵسەد رێژەل کە بە دڵی کوردسان ناویان دەبرد و  ەوەرکوکەک ەب ننێهەکدێپ

ی ئێڕاق و ندەناو تىەحکوم ىۆڵنترۆک رێژ ەوەوتەک ەکید کىێو جار ماەکورددا ن
ئااڵی کوردستان لەم شارە قەدغە کرا و هەرچی الیەنگری پارتی بوو، شارەکەی 

بوون بە هۆی چۆل کرد و لەم شەڕەشدا بە داخەوە دەیان پێشمەرگە شەهید 
  .کشانەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و لە ژێرەوە سازان لە گەڵ حکومەتی عێڕاق

 
مێدیاکانی یەکیەتی زۆر بە ئیفتخارەوە باسی دەکەن و مێدیاکانی پارتی بە 

 .خەیانەت کردنی سەرانی یەکیەتی بە تایبەت بنەماڵەی جەالل تاڵەبانی دەزانن
 

 ۆی باڵو دەکەینەوە لێرەدا هەر دوک بەشی هەواڵەکان وەک خ
https://pmnews.se 

 
 

 بەم جۆرە باسی دەکا مێدیای یەکیەتی 
 

 اڵت  ش هه كێتی خوێنی بةخشی و حزبی دیكه یه.. ر ی ئۆكتۆبه16

 
16/10/2018  

 

https://pmnews.se/


            
. 

ی  ناوچه عبی و سوپای عیراق له شدی شه حه 7162-61-61وی  ی شه وه ه دوای ئه
  ردا، كه رامبه ڕێكی نابه شه ، له رگه پێشمهكانی  ر هێزه سه  شیر هێرشیان كرده به

 .هیدو برینداربوون كێتیی شه ری یه گه ندین پێشمه عاتی خایاند، چه سه 4ی  ماوه
ی 21كانی  یاندنی هێزه تیف لێپرسراوی راگه د له حمه مید ئه عه  وه یه و باره له
شدو  حه 7162-61-61وی  شه: یاند ی راگه PUKmedia  به  رگه تی پێشمه زاره وه

شیر و دوای  ی به ناوچه  له  رگه كانی پێشمه ر هێزه سه  سوپای عیراق هێرشیان كرده
ندین  هیدبوون و چه كێتی شه ی یه رگه پێشمه 61رگریی،  عاتكێ به ند سه چه

 .ش برینداربوون  ی دیكه رگه پێشمه
كێتی  كانی یه هیده م شه رجه رمی سه ر ته ی ئێۆكۆبه61كانی  دوای رووداوه: وتیشی

رێمی كوردستان  ڵكی هه خه  پێویسته  خاسپێدران، بۆیه سلێمانی به  وه نرایه یه گه
كانی  كانی رووداوه ی راستییه ڵگه كێتی به كانی یه هیده خوێنی شه  بزانێت كه  وه ئه
ك  وه  رگری كرد، چونكه ك به یه بۆ ماوه  كێتی بوو كه نها یه رن و ته ی ئۆكتۆبه61
 .چۆڵكران  قه دا بێ ته و رووداوه بوو له كێتی لێنه هێزی یه  ی كه و ناوچانه زانن له ده

هیدی  یوان شه و كه  ی سناعه شیر و داقوق و حه به كێتی له كانی یه هێزه: یاند راشیگه
  رگری بێگومان زیانی زۆر به به  له  وام بوایه رده كێتی به ر یه گه اڵم ئه ، به داوه
ڕووی سوپای  ركوك رووبه ناو كه له  ش وایكرد كه مه ر ئه وت، هه كه وك دهرك ڵكی كه خه

 . وه بینه عیراق نه
 



 ر ی ئۆكتۆبه61رۆژی 
 كان هاتبوون وتییه نه  ی كێڵگه وه سوپای عیراق بۆ گرتنه

ری باشووری  ی میحوه رمانده سوڵ فه ستا ره دا وه 7162ری  ی ئۆكتۆبه61رۆژی   له
  رگه كانی پێشمه و هێزه مشه ئه: یاند نووسیدا ڕایگه كی ڕۆژنامه هی كۆنگره ركوك له كه
هید و  و شه  عاتی خایاندووه سه 4ی  ماوه  كه  ریان كردووه رامبه ڕێكی نابه شه

 . بووه بریندارمان هه
ركوك شاهیدی  ڵكی كه شكرد، خه وه ی بۆ ئه سوڵ ئاماژه ستا ره دا وه یه و كۆنگره له
كێتی  كانی یه هێزه  كه ر شاره سه ر هێرشێك كرابێته ا ههتا ئێست  ن كه وه ئه

ڕووی  نها ڕووبه ریش ته ئۆكتۆبه 61وی  ی شه كه ڕه و شه یان پاراستووه كه شاره
 . وه كێتی بوه كانی یه هێزه

 
دا  و هێرشه كانی عیراق له ، ئامانجی هێزه  وه شارده شی نه وه سوڵ ئه ستا ره وه

سمی  ره  ندینجار به پێشتر چه  كان بوو كه تییهو نه  كۆنتڕۆڵكردنی كێڵگه
 .دا اڵم گوێیان پێ نه ، به وه ئاگاداركردبوه  وه رێمی كوردستانیان له تی هه ركردایه سه

 ركوكیان جێهێشت كانی كه شه كانی پارتی لیوا هاوبه رگه پێشمه
لیوا   له 21ی  كه یه ر به كانی سه رگه پێشمه 7162ری  ی ئۆكتۆبه61مان رۆژی  هه

 .ن رگریی بكه بوون به نه كانی خۆیان چۆڵكردو ئاماده ره نگه كان سه شه هاوبه
 

ی 61رۆژی   له  ی پیاده6ی لیوای  رمانده مید روكن رێبوار فه عه  وه یه و باره له
ت و حزبی  رمانێكی تایبه فه  به:  یاندوه ی راگه PUKmedia  دا به 7162ری  ئۆكتۆبه
  رگه كانی پێشمه شه لیوا هاوبه  له 21كانی  كه یه  هر ب كانی سه رگه پێشمه

 .جێهێشت كانی خۆیان به ره نگه سه
ی لێی  و ناوچانه دوای رۆیشتنیان له  له 21كانی  كانی هێزه رگه پێشمه: وتیشی

 .ڵ خۆیاندا برد گه كانیان له ربازیه سه  م پێداویستیه رجه جێگركرابوون، سه



 
 
 

 نیان چۆڵكرد سه بای حه كانی پارتی هاڤانا و هێزه
  قه بێ ته ڤانی پارتی دیموكراتی كوردستان به كانی زێره ر، هێزه ی ئۆكتۆبه61رۆژی 
سلیمی سوپای  ركوك ته سنووری كه ن و هاڤانای له سه كانی بای حه وتییه نه  كێڵگه

 .عیراقی كرد
ندین  ن چه وتییه ی نه و دوو كێڵگه له  ند ساڵێكه چه  ڤانی كه ی زێره و هێزانه ئه

كردنێك  قه رگری و ته بێ هیچ به اڵم به ، به كی قورس و سووكیان پێبووه زرێپۆش و چه
 .سلیمیان كرد ته
 
 

 ر ی ئۆكتۆبه62رۆژی 
 ی گوێری چۆڵكرد پارتی ناحیه

  و دواتر هێزه وه ولێر كشانه و هه ره ی گوێریان چۆڵكردو به كانی پارتی ناحیه هێزه
 . كه نزیك ناحیه  ته كان چوونه عێراقییه

 
ی گوێر  ناحیه  كێتیی نیشتمانیی كوردستان له ی یه لێپرسراوی كۆمیته  د زاگه حمه ئه

رگریی  پارتی بێ به ر به كانی سه هێزه 7162ری  ی ئۆكۆتبه62رۆژی : یاند رایگه
  كان به عێراقییه  و پاشان هێزه وه ولێر كشانه و هه ره ی گوێریان چۆڵكردو به ناحیه

 .ناو گوێر  هاتنه واوی ته
  كانی پارتی له ربازی هێزه ری سه مه یان تانك و هه ده  دا به و رۆژه له: وتیشی
  هێزه  سلیم به واوی گوێر ته ته یان كردو به كشه ولێر پاشه و هه ره به  وه گوێره



 .كان كرا عیراقییه
 

 ...مان رۆژ هه
ناو   ته شد چووه رگری حه بێ به هب  وه پارتی باڵویكرده ر به یاندنی سه ناڵێكی راگه كه
 نگال شه
نگال  شه  یاند، كه مان رۆژ رایگه پارتی دیموكراتی كوردستان هه ر به ی سه كه ناڵه كه
 . عبی كراوه شدی شه سلیمی حه ته  قه رگری و ته بێبه  به
 

وخۆ  دا راسته و رۆژه پارتی دیموكراتی كوردستان له ر به ناڵی ئاسمانی رووداوی سه كه
شدی  كانی حه نگال هێزه شه  چۆن له  كه  وه گواسته رانی ده كانی بۆ بینه زانیارییه

و  له  ردا گرت، كه سه ستیان به نگال و ده ناو شه  رگری چونه و به  قه بێ ته عبی به شه
رشتی ئاسایشی  رپه پارتی سه  ربه ی سه_ی دهۆك رمانده شكری گواڵن و فه دا له كاته

 .كرد ده یان یه و ناوچه ئه

 
 
 

 درا  وه سته ده نگال به شه  جارێكی دیكه 7162ری  ی ئۆكتۆبه62
  ك جارێكی دیكه رگرییه بێ هیچ به پارتی به ر به ڤانی و ئاسایشی سه كانی زێره هێزه

 .كانی جێهێشت و ئێزدییه وه سته نگالیان دابه زای شه قه
  عبی و هێزه شدی شه كانی حه ، هێزه7162می  كه ی تشرینی یه62یانی رۆژی  به



بێ هیچ  كێكدا به ند خوله ی چه ماوه نگال و له ناو شاری شه  چونه  كانی دیكه عیراقییه
دا  كه ر شاره سه ستیان به ڤانی و ئاسایشی پارتی ده كانی زێره كی هێزه رگرییه به

 .گرت
ك  ییهرگر بێ هیچ به نگال به شه كانی پارتی له واوی هێزه كان، ته پێی زانیارییه به
شدی  كانی حه و بۆ هێزه وه سته ده به  یان داوه كه كێكدا شاره ند خوله ی چه ماوه له
 . كانیان چۆڵكردوه عیراقییه  عبی و هێزه شه
نگال  زای شه ك قه رگرییه بێ هیچ به كانی پارتی به هێزه  مجاربوو كه ش دووه وه ئه

دا بوو، كاتێك تیرۆرستانی 7164 ی ئابی ساڵی6  م له كه ، جاری یه وه سته ده ن به بده
ك  رگرییه بێ هیچ به كانی پارتی به واوی هێزه نگال، ته ر شه سه  داعش هێرشیانكرده

  وه ن داعشه الیه كانیان جێهێشت و له و ئێزدییه وه سته ده یان دابه كه شاره
كانی پارتی  واوی هێزه ته  ش جارێكی دیكه 7162-61-62جینۆسایدكران، رۆژی 

ستی  یان راده كه كێكدا شاره ند خوله ی چه ماوه ك له رگرییه بێ هیچ به نگال به شه له
 . وه كانیان جێهشته ئێزدییه  كان كردو عیراقییه  عبی و هێزه شدی شه حه

 
 بخوڵقێنن  تاڵێكی دیكه ویستیان ئاشبه: نگی ئاراس شێخ جه

            
یاندن وتی،  كانی راگه ناڵه بۆ كه  7162ری  ی ئۆكتۆبه62نگی رۆژی  ئاراس شێخ جه

بوو،   تاڵێكی دیكه ركوك روویدا ئامانج لێی ئاشبه كه  ر له ی ئۆكتۆبه61ی رۆژی  وه ئه
 .كرد  تاڵه و ئاشبه كێتی رێگری له اڵم یه به
 

  و رووداوه ئه  یان بكردایه ی ئێمه قسه  تی كورد به ركردایه ر سه گه ئه: وتیشی
 .دا ده رووینه

 
و  ركوك روویدا پیالنێكی داڕێژراو بووه كه ی له وه ئه: یاند نگی راشیگه ێخ جهئاراس ش

، بۆ ریفراندۆم  یه تیمان هه وڵه یان وت پشتگیری نێوده ده  شی كه سانه و كه ئه
بوو   ساتێكی دیكه ست لێی خوڵقاندنی كاره به و مه بووه وا نه وت كه ركه ئێستادا ده له

 .دتباری كور ینه لی مه بۆ گه
 

 سلێمانی  وه ڕێنرانه كێتی گه كانی یه هیده رمی شه ته
  كێتیی نیشتمانیی كوردستان له هیدانی یه رمی شه ، ته7162ری  ی ئۆكۆتبه62وی  شه
 .شاری سلێمانی  وه ڕێێنرانه ركوك گه ڕی كه شه

 
كێتیی نیشتمانیی كوردستان  هیدی یه ی شه رگه پێشمه 76رمی  ته  وه و شه ئه
 .شاری سلێمانی  وه رێنرانه گه



 
ركوك  شاری كه  له  وه روبونه رگری و روبه كانی به ره نگه سه  له  رگانه و پێشمه ئه
بۆ داگیركردنی   كه  وه كانه عیراقیه  ن هێزه الیه پێناو پاراستنی خاكی كوردستان له له

 .هیدكران ركوك هاتبوون شه شاری كه
 

 ..ر ی ئۆكتۆبه62رۆژی 
 ن ئازاد كرانكا دیله  رگه پێشمه

 .كان ئازاد كران دیله  رگه كێتیی نیشتمانیی كوردستان پێشمه وڵی یه هه به
مانی عیراق  رله ندامی په ها ئه ، رێبوار ته7162ری  ی ئۆكتۆبه62رۆژی   وه یه و باره له
 62: یاندبوو ی راگه PUKmedia  كێتیی نیشتمانیی كوردستان به فراكسیۆنی یه له

  عبی و هێزه شدی شه كانی حه ست هێزه ده  وتبوونه كه  هك  رگه دیلی پێشمه
 .ركوك ئازاد كران كه كان له عیراقییه

 
كێتیی  كانی یه وڵه ی هه چوارچێوه له  دیالنه  رگه و پێشمه ئازادكردنی ئه: وتیشی

كێتیی نیشتمانیی  یه  ش به كان پێشكه دیله  رگه و پێشمه نیشتمانیی كوردستاندا بووه
 . وه رانهكوردستان ك

 
 
 

 كانی تااڵن كرد كورده  عبی ماڵه شدی شه حه.. خورماتوو
، دوای  وه ناو خورماتوه  عبی چووه شدی شه حه  وه ره ی ئۆكتۆبه61كانی  هۆی رووداوه به
كانی خورماتوو تااڵن  كورده  واوی ماڵه ته  وه عبییه شدی شه ن حه الیه  ند رۆژێك له چه



 .كران
 

زای خوورماتوو و  رداگرتنی قه سه ستبه عبی توركمان، دوای ده شهشدی  كدارانی حه چه
كانی هاوواڵتییانی  واوی ماڵ و دوكان و بازاڕو چێشتخانه ری، ته وروبه كانی ده ناوچه

تی خانوو  تایبه ، به وه ته قاندوه كانیشیان ته خانووه شێك له و به كوردیان تااڵن كردووه
ی دانیشتوانی %( 21)  ان، هاوكات زیاتر لهك كوردییه  حزبییه  و ماڵی كادره

 .ی داوێ بوون ی ناوچه خوورماتووش ئاواره
 

 ..ر ی ئۆكتۆبه61رۆژی 
 بوو ركوكی دیارنه مال كه ر هێشتا كه ی ئۆكتۆبه61  دوای سێ رۆژ له

  كوێیه  ركوكی له مال كه س نازانێت كه كه:  پیره
            

جێهێشتوو  ی به كه ره میحوه  رگه كی هێزی پێشمهركو ری خۆرئاوای كه رپرسی میحوه به
كانی  ركوك و هێرشی هێزه كانی كه كاتێكدا رۆژی پێش رووداوه ش له مه ڵهات، ئه هه
عبی  شدی شه ر حه گه یوت، ئه كردو ده ی توندی ده شه ڕه شد و سوپای عیراق هه حه
 .كات بیری نه یژوو لهر دێنین م سه ، كارێكی وایان به وه پێشه  یان كردو هاتنه ڵه هه

 
ركوكی  ری خۆرئاوای كه رپرسی میحوه ركوك به باشووری كه  له 7162-61-61رۆژی 

واومان  كاری ته یاند، ئاماده وانیدا رایگه كی رۆژنامه یه كۆنگره  له  رگه هێزی پێشمه
و  لهاڵم  عبی، به شدی شه كدارانی حه كی چه یه شه ڕه ر هه ی هه وه روبونه بۆ روبه  كردوه
و  و له جێهێشتووه ی به رگه كانی پێشمه ره نگه ری و سه ركوكی میحوه كه  وه رۆژه
مال  س نازانێت كه ئاشكرایكرد، كه  عدی پیره ر سه ی ئۆكتۆبه61رۆژی   وه شه یه باره
 . شی داخستووه كه فونه له و ته  كوێیه ركوكی له كه
  نیشتمانیی كوردستان لهكێتیی  بی سیاسی یه كته بێژی مه وته  عدی پیره سه

كانی  رمانده فه  كێك له بدوڵاڵ بۆر، یه زاری عه  وانیدا له كی رۆژنامه یه كۆنگره
مال  كه  ندی به یوه په  وه ركوكه ی كه كه رۆژی رووداوه  ئاشكرایكرد، له  وه رگه پێشمه

 . ێیهكۆ سیش نازانێت له و كه ی داخستووه كه فونه له ین و ته كه ده  وه ركوكیه كه
 
 

 غدا ڵ به گه ی گفتوگۆین له ئاماده: رێم تی هه حكومه
رۆك  بادی سه عه  ر یده ریی حه سپێشخه دوایین ده  رێم پێشوازی له تی هه حكومه

كانی  ركردنی كێشه سه پێناو چاره سپێكردنی گفتوگۆ له كات بۆ ده زیرانی عیراق ده وه
ت و  راكه ی شه چوارچێوه  ی عیراق و لهستور مای ده ر بنه سه غدا له رێم و به نێوان هه

 .وافوق ته



 
  ، نێرراوه PUKmediaكی بۆ  كۆپیه  زیران كه نی وه نجومه نراوێكی ئه یه پێی راگه به

  رێمی كوردستان به زیرانی هه نی وه نجومه ئه 61/61/7162  ممه رۆژی پێنجشه
رۆك  رۆك و جێگری سه بانی سه تی نێچیرڤان بارزانی و قوباد تاڵه رۆكایه سه
ی  بۆنه زیران به نی وه نجومه تا ئه ره شدا سه كه وه كۆبوونه  و له وه كۆبۆته  وه زیرانه وه

بانی كرد،  قوباد تاڵه  خۆشی له ره و سه پرسه  وه لهال رۆك مام جه كۆچی دوایی سه
زیرانی  نی وه نجومه ، سوپاسی ئه وه یه كه واده ناوی خۆی و خانه ڕێزیشیان به به
 .رێمی كوردستانی كرد هه

 
 641ی  كانی مادده ناوچه  ركوك و رۆژانی دواتر له كانی كه دا روداوه كه وه كۆبوونه  له

زیران  نی وه نجومه ر باس، ئه به ته خراوه  و ناوچانه و ئهركوك  و دۆخی ئێستای كه
ركووك  كه  رگریكردن له هیدانی به رزی شه ربه ی سه واده خانه  خۆشی له ره و سه پرسه
 . شی بۆ برینداران خواستوه وه و هیوای زوچاكبونه كردوه

 
  ێشوازی لهرێمی كوردستان پ زیرانی هه نی وه نجومه دا، ئه كه وه كۆبوونه ر له هه

بۆ   زیرانی عیراقی فیدراڵكردوه رۆك وه بادی سه عه  ر یده ریی حه سپێشخه دوایین ده
ركردنی  سه پێناو چاره رێمی كوردستان له تی هه ڵ حكومه گه سپێكردنی گفتوگۆ له ده

ستوری  مای ده ر بنه سه تی فیدراڵ له رێمی كوردستان و حكومه كانی نێوان هه كێشه
،  ربڕیوه ی خۆشی بۆ گفتوگۆ ده وافوق، ئاماده ت و ته راكه ی شه وارچێوهچ  عیراق و له

چوونی  ڕێوه سپێكردن و به بۆ ده  كه  تیكردوه وڵه ی نێوده ڵگه كۆمه  ها داوای له روه هه
 .ن ردووال بكه غدا هاوكاریی هه ولێر و به نێوان هه  له  وگ فتوگۆیه ئه
 

رێمی  ت و هاواڵتیانی هه زگاكانی حكومه ودهدام  زیران داواشی له نی وه نجومه ئه
ركوك و دوز  ڵكی خۆڕاگری كه خه هانای خوشك و براكانیان له به  كوردستان كردوه

،  رێمی كوردستان كردوه كانی هه شارو شارۆچكه  رویان له  بچن كه  وه خورماتووه
  به  رێمی كوردستانیشی كرد كه تی هه زگاكانی حكوومه ڵك و داموده سوپاسی خه

 .چوون  وه هانایه 
 

ڵ  گه كردن له ڵه كان بۆ مامه ری رێكاره به تیی گرتنه دا چۆنیه كه وه كۆبوونه  له
  وه زیران دوپاتیكردۆته نی وه نجومه ، ئه كان و قۆناغی داهاتوو تاوتوێ كراوه پێشهاته

دۆخێكی   رێمی كوردستان به مڕۆ هه ی ئه وه بێ بۆ داهاتوو بڕوانن و وێڕای ئه ده  كه
لی  ك چۆن گه یی، وه وه كڕیزی و كاری پێكه یه  اڵم به ڕێت، به په خت و دژواردا تێده سه

ڕێنێت،  په ش تێده م قۆناغه ، ئه ڕاندوه كانی پێشووی تێپه خته سه  كوردستان قۆناغه



لی كوردستان  ی گه تی، ئیراده لماندویه ك چۆن مێژوو سه وه  كه  وه شكرده وه ختی له جه
 .ر نابن سه چاره  و شێوازه كانی عیراق به ربازی ناشكێت و كێشه ك و رێكاری سه هچ به

 
 
 

  وه ركوك ئاسایی بوه دۆخی شاری كه
 

ناو ماڵ و   وه ڕانه ركوك گه ڵكی كه ر، خه ی ئۆكتۆبه61كانی  سێ رۆژ دوای رووداوه
  وامی ئاسایی له و ده وه ئاسایی بوه  كه حاڵی خۆیان و بارودۆخی شاره

 . وه ستیپێكرده كانیش ده رمانگه فه
 

 ك موسڵی لێبێت ركوك وه رێگربووین كه: ر عفه شێخ جه
ركوك  كه ر له گه ئه: یاند رایگه  رگه تی پێشمه زاره ر وه ی سه21كانی  ی هێزه رمانده فه

  هات، چونكه ر ده سه موسڵ خراپتری لێبه  ركوك زۆر له ، كه كردایه مان نه كشه پاشه
 .ركوك كه  وه بێته  عیراق بڕیاری خۆی دابوو كهتی  حكومه

  له  رگه تی پێشمه زاره ر وه ی سه21كانی  ی هێزه رمانده فا فه ر شێخ مسته عفه شێخ جه
كێتی پاساو بۆ  یه: یاند ی راگه PUKmedia  ر به ی ئۆكتۆبه61كانی  ی رووداوه باره

ركوك و  ڵكی كه اڵم دوای ساڵێك ئێستا خه ، به وه ر ناهێنته ی ئۆكتۆبه61كانی  رووداوه
ئێستادا  ، له بوایه نه  یه ژیرانه  و بڕیاره دا ئه و كاته ر له گه زانن، ئه كوردستان ده

 .ڕژا ده  و شاره خوێنێكی زۆر له  كه  وه له  بوون، جگه ركوك شارێكی وێرانه كه
 

 كێتی بوون نها یه ركوك ته كه  رگری له هیدانی به شه
  ، له ریگرتووه وه  وه 21كانی  هێزه  له PUKmedia  ی كه و زانیارییانه پێی ئه به



ش  وه ئه  ، كه برینداری داوه 21هیدو  شه 61كێتی  یهردا  ی ئۆكتۆبه61كانی  رووداوه
نها  ته  ی كه وه بۆ ئه  شه ڵگه دات و به نیشانده ر ی ئۆكتۆبه61كانی  راستی رووداوه

هیدو  شه  هێزی هیچ حزبێكی دیكه  دا، چونكه و رووداوه خشی له كێتی خوێنی به یه
 .ڵهاتن نها هه ڵكو ته دا، به برینداری نه

 

 تیان گۆڕی وی دنیا و قیامه ی رێڕه سێوه 4و  ئه
16/10/2018  

            

. 

ی  كه ی ستیڤن جۆبس و سێوه كه ی ئیسحاق نیووتن سێوه كه وا، سێوه حهم و  ی ئاده كه سێوه
 ..!!بارزانی

 .! وی دنیای گۆڕی  ی بارزانی رێڕه كه ڵێم سێوه ده  بێت كه یرنه التان سه
و ( ریكا مه ئێران و ئه)و ( ئێران و عێراق)و ( توركیا و ئێران)و (  و شیعه  سوننه)بوو   و سێوه ئاخر ئه

و  ڵێ ئه ی، به كه گیانی بۆ گیانی كورد و خاكه برای گیانی به  به  وه ی كرده(ب ره س و عهتورك و فار)
ی كورد  و دنیایه وی ئه تكرد رێڕه بدا عیراقی پێ له ره نێوان كورد و عه یخڕ پاشا له وه  ی گوایه سێوه

 !!..پێناویدا تێكۆشاین و قوربانی بۆ درا دساڵ بوو له سه  كانی گۆڕی كه و دوژمنه
ی  و سێوه ، ئه وه سلیمی عیراق كرایه وت و غاز و خاكی پێ ته و گومرگ و نه  خانه ی فڕۆكه و سێوه ئه

ی  رگه زار پێشمه ی خوێنی دوو هه و سێوه ی پێ قاش كرا، ئه رگه ت كرا و پێشمه كوردی پێ دوو له
و  ، ئه وه رۆری كوالندهتی زاران برینداری دژبه ی برینی هه و سێوه فیڕۆچوو، ئه ڕی داعشی پێ به شه

ی قودسی  سته نجن كردنی جه نجن هه هێواش هێواش بۆ هه  هراوی كه رێكی ژه نجه خه  ی بووه سێوه
 ..!!ردرا ده هه  ی كوردی پێ به دساڵه نج و خوێنی سه ی ره و سێوه ، ئه وه كرایه كوردستان تیژده

دوژمن زاڵ و   وجۆره بگۆڕێ و به  وه رێڕهو  یتوانی ئه چ هێزێك ده  بوایه نه  وسێوه ت كردنی ئه له



 ؟  وه ڕێینه بگه  نجا ساڵ بۆ دواوه ش په وتوو ئێمه ركه سه
 د حمه شاناز ئیبراهیم ئه/ نوسینی

61-61-7162 
 

 !ی پارتی كه زنه مه  ر، مانگی راكردنه ئۆكتۆبه

17/10/2018  

            

. 
كانی مانگی  وته و لێكه كه دوای ریفراندۆمه كوردستان لهپارتی دیموكراتی   زنترین داستان كه مه

ڕ  جۆرێك هێشتا شه بوو، به( كان ره نگه راكردن و چۆڵكردنی سه)نیا  تۆماریان كرد ته  وه ره ئۆكتۆبه
كانی چۆڵكردو  ره نگه ڕ سه بێ شه به  وه تره دان كیلۆمه دووری سه  اڵم پارتی له ركوك بوو، به كه  له

رمانی چۆڵكردنیان  فه  وه رووی خۆیانه سه كانیان له رمانده فه  شێك له ی به وته كرد، به رایده
 . پێكراوه

  خمورو موسڵ، كه سنووری گوێرو مه  ربازی پارتی له ی سه رمانده ی سیروان بارزانی فه وته به
نجامی  هئ  ر له ی ئۆكتۆبه 61كانی  رووداوه: ڵێت ده  ی داوه كه كانی حزبه لهَ  نا لێدوانی بۆ كه

  رگه ی پێشمه وه ، بۆ كشانه7161-61-62  له  تی عیراق بووه و حوكمه ی ئێمه پێشینه  وتنی له ڕیككه
ی  وه سلیم كردنه كان و ته ی سوپای عیراق بۆ ناوچه وه ڕانه و گه 7116كانی پێش ساڵی  ناوچه  له
 .سوپای عیراق  به  نگال بووه خمورو شه نداوی موسڵ، مه ركوك، به كه

 
 ! قه كانی بێ ته راڵه نه جه

  وانه سعود بارزانی بوون له كانی مه نزیكه سه كوڕ و كه  كانی پارتی له ربازییه سه  رمانده ی فه زۆربه
و راكردن و   قه ڕی بێته راڵی شه جه  بوونه  وانه نسورو سیروان بارزانی و ئه سرورو مه مه
 .ربازی ی سه وره گهرێم و شكستی  دانی زۆرترین خاكی هه وه سته ده به



ن  الیه دووجار له  زایه و قه بێت و تائێستاش ئه ڕده نگال تێپه زای شه ر چۆڵكردنی قه سه ساڵێك به
تیی و  هامه ستی پارتی دووچاری نه ر ده سه شی له كه و دانیشتوانه چۆڵكراوه  قه بێ ته به  وه پارتییه

 .  وه سات و جینۆسایدبوونه كاره
 

 نگال ی شه ێكی دیكهدان وه سته ده به
رۆكی پارتی  سعود بارزانی سه ی مه كه یلولی كۆمیته ی ئه71نجامدانی ریفراندۆمی  دوای ئه

الماری  ر په به  وه وته نگال كه زای شه كانی، جارێكی تر قه نجامه رئه رێمی كوردستان و ده هه له
  وه نگاله كانی شه نهێزه الیه له  زایه و قه ر ئه كانی سه الماره مجاری په دووه كداری و له چه
 .كردن چۆڵكرا قه رگری و ته بێبه به

نجامدانی ریفراندۆم  هۆی ئه ن، به كه ده  وه بۆئه  نگال ئاماژه شه  دانیشتوان و كوردانی ئێزیدی له
پارتی   ربه ی سه وهێزانه ، هاوكات ئه وه كداری بونه الماری چه ڕووی په ئێستا رووبه رله ساڵێك به

تی و ماڵوێرانی  هامه نگال یان چۆڵكردو جارێكی تر نه شه  قه بێ ته دابوون به  زاكه قه له
 . وه ڕوویان بووه رووبه

دا  زایه و قه نگال، پارتی دیموكراتی كوردستان زۆرترین هێزی له زای شه دوای ئازادكردنی قه
ی پێسپێردرابوو  وناوچانه پاراستنی ئه  ی كه و هێزانه كێك بوو له ویش یه جێگیركردبوو ئه

  ڕڤانان له كانی شه نگال و هێزه كانی ئازادی شه ك هێزه ند هێزێكی تری وه ، چه نده رچه هه
ی  62یانی رۆژژی  به ره به  اڵم له بوو، به نگال بوونیان هه نگال و چیای شه ری شه وروبه ده

كانی پارتی  ال، هێزهنگ و شه ره عبی به شدی شه پێكردنی حه  ڵ جوڵه گه و له 7162ری  ئۆكتۆبه
و  ره ری به وروبه نگال و ده زای شه كانی قه ره م میحوه رجه سه  له  قه بێ ته دیموكراتی كوردستان، به

كانی پاراستنی  ی هێزه رمانده شۆ فه ر شه یده مان رۆژ حه ر هه یان كرد، هه كشه ولێر پاشه هه
ی  وهێزانه ك ئه رگرییه ڕو به بێ هیچ شه به: یاند نووسیدا ڕایگه لێدوانێكی رۆژنامه  ئێزیدخان له

 .عبی و سوپای عیراقی شدی شه ست حه ده وته نگال كه و شه وه نگال بوون كشانه شه له كه
 

 ڕان رگه راج و سه خمورو گوێرو قه باشیك و مه  اڵتنی پارتی له هه
خشی  په به مانكات و هه  پارتی دیموكراتی كوردستان له ربه ناڵی ئاسمانی رووداوی سه كه

نگال  ناو شه ته رگری چونه وبه قه  بێته عبی به شدی شه حه  كه  وه ی باڵوكرده وه واڵی ئه وخۆ هه ڕاسته
نگال  شه لماند كه ی زیاتر سه و راستییه ش ئه وه ، ئه دا گرتووه و شاره ر ئه سه ستیانبه و ده

 . عبیكراوه شدی شه سلیمی حه ته  قه رگری وته بێبه به
زای  رشتی ئاسایشی قه رپه پارتی سه ربه ی دهۆكی سه رمانده شكری گواڵن و فه كاتێكدابوو له له  وه ئه
نسور بارزانی  سرورو مه ستۆی مه ئه  ش له و هێزانه ی ئه رمانده كردو فه یانده وناوچانه نگال و ئه شه

 .بوون

یاس  ، غه  وه كانی پارتیه زهن هێ الیه نگال له عاتێك دوای چۆڵكردنی شه ند سه مان رۆژو چه ر هه هه
كانی  ی ئاشكراكرد هێزه وه كێتیی نیشتمانیی كوردستان ئه ندی موسڵی یه ڵبه سورچی كارگێڕی مه

 . باشیك چۆڵكردوه كانی خۆیان له موو شوێنه پارتی هه

، هاتنی  وه ن پارتییه الیه  كانی باشیك له نگال ناوچه زای شه عاتێك دوای چۆڵكردنی قه ند سه چه
شدی  سوپای عیراق و حه  ش هیچ هێزێكی عیراقی له و كاته ، تا ئه و ناوچانه عبی بۆ ئه شدی شه حه
اڵم پارتی  ، به وه بوونه ڕان نه رگه راج و سه خمورو گوێرو قه كانی مه عبی نزیكی ناوچه شه

كانی  ری هێزهرگ و به قه بێ ته به  وه كه مووالیه چاوی هه به  ئاشكراو به  دیموكراتی كوردستان به
ی چۆڵكردو  و ناوچانه و ئه وه ڕان كشانده رگه راج و سه خمورو گوێرو قه كانی مه ره میحوه له



كێتیی نیشتمانیی  خموری یه ی مه اڵڵی لێپرسراوی كۆمیته شادگه دا ره و كاته ، له رایانكردووه
خمورو  ری مه میحوه ان لهپارتی دیموكراتی كوردست ربه كانی سه واوی هێزه ته: یاند كوردستان رایگه

و  كانیان چۆڵكردوه واوی ناوچه ك ته رگرییه و به قه بێهیچ ته ڕان به رگه راج و سه گوێرو قه
 . یان جێهێشتووه و ناوچانه و دانیشتوانی ئه وه ته كشاونه

گری ر و به قه بێته به  وه كانی پارتییه ن هێزه الیه له  وناوچانه شی ئاشكراكرد چۆڵكردنی ئه وه ئه
رگری  توانن به كان ده هێزه  كه  كه یه شێوه ش به كه ی جوگرافی ناوچه وته ڵكه هه كه  كاتێكدایه له

 . عبی چۆڵكراوه شدی شه كان و حه عیراقییه ی هێزه وه و نزیكبوونه بێهاتن و جوڵه اڵم به ن، به لێبكه

كانی  ن هێزه الیه هڕان ل رگه راج و سه خموروگ وێرو قه دوای چۆڵكردنی مه: یاند راشیگه
 . ولێر جێهێشتووه و هه ره كانیان به كوردن ناوچه  كانیش كه ڵكی ناوچه ،خه وه پارتییه

مان كات  تی هه یه كه ماڵه بنه  و له سێكی زۆر نزیكی بارزانییه كه  سیروان بارزانی كه  ئاشكراشه
  كاتی لێدوانه وو، پێشترو لهڕان ب رگه راج و سه خمورو گوێرو قه ی مه می میحوره كه رپرسی یه به

  وه كرده ده  وه ئكیدیله ته  میشه كاندا هه فیزیۆنییه له ته  رنامه وتن و به كان و چاوپێكه وانییه رۆژنامه
و تا دواڵۆپی خوێن  كه ناوچه  ن بێته هیچ هێزێكی عیراقی ناده به  ك رێگه یه هیچ شێوه به  كه
  ی هێزه وه ر پێش ئه ی ئۆكتۆبه 62اڵم رۆژی  رێزن، بهیپا ن و ده كه ده  كه ناوچه رگری له به

تی  واوه ته یان به و ناوچانه ئه  و هێزانه رگری ئه و به قه بێ ته ، به كه ناوچه  نه كان بگه عیراقییه
خمورو گوێرو  كانی مه ناوچه ڵكی زۆر له یان كرد، ناچار خه كشه ولێر پاشه و شاری هه ره چۆڵكردو به

 .بوون ولێر ئاواره و هه ره جێهێشت و به ترسان ماڵوحاڵی خۆیان به  ڕان، له رگه راجوسه قه
 

ی گوێر  ناحیه كێتیی نیشتمانیی كوردستان له ی یه لێپرسراوی كۆمیته  د زاگه حمه دا ئه و كاته رله هه
  و هێزه وه ته ولێر كشانه وهه ره و به ی گوێریان چۆڵكردوه پارتی ناحیه ربه كانی سه هێزه: یاند رایگه

 .نزیك گوێر  ته یشتوونه كانیش گه عیراقییه
ولێر  و هه ره به  وه گوێره كانی پارتی له ربازی هێزه ری سه مه یان تانكو هه ده یاند، به شی راگه وه ئه

 . یان كردووه كشه پاشه
 

 نگال شه  اڵتن له دیسان هه
،  وه سته ده نگالیاندا به زای شه ك قه رییهرگ بێ هیچ به كانی پارتی به هێزه بوو كه مجاره بۆ دووه  وه ئه

  دابوو، كاتێك تیرۆرستانی داعش هێرشیانكرده 7164ی ئابی ساڵی 6   م له كه جاری یه
و  وه سته ده یاندا به كه ك شاره رگرییه بێهیچ به كانی پارتی به واوی هێزه نگال، ته رشه سه

ش  7162ری  ی ئۆكتۆبه 62سایدكران رۆژی جینۆ  وه ن داعشه الیه كانیان جێهێشت و له ئێزیدییه
ند  ی چه ماوه ك له رگرییه بێ هیچ به نگال به شه كانی پارتی له واوی هێزه ته  جارێكی دیكه

كانیان  كان كردو ئێزیدییه عیراقییه  عبی و هێزه شدی شه ستی حه یان راده كه كێكدا شاره خوله
 .و رایانكرد وه جێهشته

 
 

 ! شتێكی ئاساییه راكردن: سیروان بارزانی
ربازی  كی سه یه مانده فه  خمورو گوێرو موسڵ كه ی میحوری مه رمانده پاشان سیروان بارزانی فه  له 

وتنێكیدا  چاوپێكه  ، له سعود بارزانییه سێكی نزیكی مه و هاوكات كه پارتی دیموكراتی كوردستانه
و شكاوین و  ندینجار رامان كردوه چه  ئێمه: ڵێت پارتی ده  ربه كانی سه یاندنه راگه  ناڵه ڵ كه گه له
 .ڵیشهاتووین و هه  ین، و راشمانكردوه كه ڵدێن، راده ، هه شتێكی ئاساییه  وه ئه



  له  كانی پارتی كه هێزه  ئاشكراكرا كه  وه ، ئه7162ری  ئۆكتۆبه 62ڕۆی  مان رۆژ نیوه ر هه هه
رپرسیارێتی  كانی تێدابوو به نه موو الیه هشپێكهاتبوون و هێزی ه هێزیهاوبه له كه لیوایسێیپیاده
دا  كه شه هاوبه  هێزه  له  ی پاتی كه و هێزانه پێدرابوو، ئه  ی گواڵڵه ناوچه له  رگرییان له پاراستن و به

ش وایكرد  مه جێهشێت ئه كانی تریان به و هێزه وه نها كشانه ته به  یه و ناوچه بوون له
  یه و ناوچه رگری له و به وه بمێننه  یه و ناوچه كێتی له كانی یه هێزه نها ته كزۆردروستببێتوبه بۆشاییه

 .ن بكه

نووسیدا  لێدوانێكی رۆژنامه  زوور له شاره 667لیوای  م ڕێبوارحامیدله ده موقه  وه یه وباره ر له هه
  له كانی خۆی نێك هێزه ش پێكهاتبوون، الیه هێزی هاوبه  له  كه یاندبوو، لیوای سێی پیاده ڕاگه

كێتیی نیشتمانیی  كانی یه نها هێزه ئێستادا ته و له وه ته كشاندوه  فتخانه و كوباشی و نه گواڵڵه
كانی پارتی  ی هێزه وه هۆی كشانه شی ئاشكراكردبوو، به وه ، ئه وه ته دا ماونه یه و ناوچه كوردستان له

كات و  ده  یه وناوچه رگری له نها به ته كێتی به و یه كی زۆر دروستبووه ، بۆشاییه و ناوچانه له
 . خشیوه هیدییشی به شه

 ! قه ڕی بێته شه
خمورو گوێرو  نگال و مه كانی موسڵ و شه ناوچه  پارتی دیموكراتی كوردستان سنوورێكی فراوانی له

  كه  یه و ناوچه هێزبوون له  وان تاكه بوو ئه وه سته ده  یان به-ڕان رگه راج و سه باشیك و قه
ڤانی وئاسایشی  كانی زێره هێزه  یان پێسپێردرابوو، كه و ناوچانه رگری ئه ێتی بهرپرسیار به
و  رگری ئه دا بوون و به و ناوچانه ند هێزێكی تر له یی دهۆك و گواڵن و چه رمانده پارتی و فه ربه سه

  ،7162ری  ی ئۆكتۆبه62  عبی، له شدی شه ڵ هاتنی حه گه اڵم له یان پێسپێردرابوو، به ناوچانه
و  وه كشانه  و ناوچانه م ئه رجه عاتێكدا سه ند سه چه  و له قه بێ ته  به  و هێزانه م ئه رجه سه
 .جێهێشت یان به كه ڵكه خه

رو  ی ئۆكتۆبه 61كانی  رووداوه  كانی پارتی له ته بن و خیانه كان زیاتر ئاشكرا ده تا دێت راستییه
  وه یه و باره وێت، له كه رده دا ده پێناو بڕێك پاره  كان له دابڕێنراوه  ركوك و ناوچه فرۆشتنی كه

و  ركوكی دركاندوه پارتی، نهێنی فرۆشتنی كه  ربه لێدوانێكیدا بۆ میدیاكانی سه  سیروان بارزانی له
تی  نێوان پارتی دیموكراتی كوردستان و حكومه  له  وتن كراوه دا رێكه 7161-61- 62  له  ڵێت كه ده

پێش   ی كه و ناوچانه عبی بۆ ئه شدی شه كانی عیراق و حه كداره چه  ی هێزه وه ڕاندنه عیراق بۆ گه
تی عیراق  ڵ حكومه گه پارتی له  كات كه ئاشكرا ده  و راستییه ش ئه مه ڕی داعش لێیبوون، ئه شه

دی ش كانی عیراق و حه اڵتی هێزه سه ی بۆ ژێر ده وه ڕاندنه و گه و ناوچانه بۆ چۆڵكردنی ئه  وتووه رێكه
تر  دان كیلۆمه سه  به  قه بێ ته ك و به رگرییه بێ هیچ به ردا به ئۆكتۆبه 61  له  عبی، كه شه
ی خاكی % 16  عبی كردو له شدی شه كان و حه عیراقییه  ستی هێزه سنووری كوردستانی راده له

ستیان  ده  وانێت بهلی كورد نات بات، گه ی تری خه ده نیو سه  به  مه ئه  ، كه وه سته ده كوردستانی دابه
 . وه بهێنێته

كانی  وته لێكه  ت به باره میانی راپۆرتێكیدا سه ری له ته ی قه زیره لجه ناڵی ئه پێشتریش كه
ڵێت،  رۆكی پارتی ده سعود بارزانی سه ی بارزانی خودی مه كه یلولی كۆمیته ی ئه 71ریفراندۆمی 
ر  گه كردم و پێی وتم ئه ندی پێوه یوه فۆن په له هت  مریكا به ی ئه وه ره زیری ده رسۆن وه ریكس تیله

 .ی كرد كه اڵم بارزانی ریفراندۆمه ، به7116بۆ هێڵی ساڵی   وه ڕێنه بێت بگه وا ده ن ئه ریفراندۆم بكه

بۆمەسعود  مەڵبەندی دوی رێكخستنی كەركوك یەكێتی نیشتمانی كوردستان  اڵمی وه
 بارزانی 

 



  
كی هەستیاردا تێدەپەڕێت، كۆمەاڵنی خەڵكی كوردستان لەكاتێكدا كوردستان بە قۆناغێ

چاوەڕوانن لە هێزە سیاسییەكان، بەو پەڕی تواناوە لە چوارچێوەی پڕۆژەیەكی نیشتمانی 
و بۆ چارەسەری  و هێزەسیاسەكان، پێكەوە ئەم قۆناغە تێپەڕكەن بەگشتی هاوبەشدا، تەوای حزب

هەمو هەوڵەكان یەك . ناوچەدابڕاوەكان و تەواوی و عەسكری شاری كەركوك بارودۆخی ئیداری
سەرۆكی پارتی دیموكراتی .بخەین، كەچی بەداخەوە لەم كاتە هەستیارەدا بۆ جارێكیتر 

لە رێگەی هەڵوێستێكی نادروستەوە، دەیەوێت هەوڵەكانی ئاسییكردنەوەی كەركوك لە . كوردستان
 .شیوەتەوەو بە مەبەستی چەواشەكاری كۆمەڵێك تۆمەتی ناڕاستی بەخ باربەرێت

  
و قوماركردن بە چارەنوسی گەلی  دیارە ئەم هەڵویستە لەم كاتەدا بۆ ئەوەیە شكستە سیاسییەكان

 .كوردستان، لە رێگەی ئەم تۆمەتە دروستكراوانەوە بشارنەوە و الیەنی تری پێ تۆمەتبار بكات
  

ئۆكتۆبەر دەرەنجامی ی 61بەاڵم هەموو خەڵكی كوردستان ئەو راستیە باش دەزانن، كە رووداوی 
سیاسەتی هەڵەو غروری سەركردایەتی پارتییەوە بو ، كە بەهۆی گوێنەدانیان بە هەڕشەو 

ئامۆژگارییەكانی كۆمەڵگای نێودەوڵەتی و حیساب نەكردن بۆ دۆستانی گەلەكەمان، سەرەنجام 
 .مافی چارەنوسی گەلی كوردیان كردە قوربانی

  
خاكی % 11رتی بوە هۆكاری لە دەستدانی زیارت لە ئەم سیاسە پڕ لە مانۆڕ و هەاڵنەی پا

 .كوردستان، بە كەركوكی قودسی كوردستانەوە
و خەڵكە كەی هات،  بۆیە گومان لەوەدانیە، شكستەكانی كە بەسەر هێزی پێشمەگەی كوردستان

 .و ئەمنی نەبوە ئەوەندی دەرەنجامی سیاسەتی هەڵەیە ، هیچ بەقەد ئەوە شكستی عەسكەری
لە   و باسكردن لە خیانەت ئەكرێت وەك بارزانی باسی دەكات، ئێمە دەپرسین كێ ئەگەر بابەت

دووبز و مەخمور وشەنگال و زومار و دەشتی نەینەوا خیانەتی لە پارتی كرد، كە بەو جۆرە ئەم 
 !؟.ناوچانەی چۆڵكرد

  
ە لە بۆ راستكردنەوەی ئەم چەواشەكارییەیانە، گوتەیەكی خودی بارزانی بە بیردێنیەنەوە، ك

وەزیری دەرەوەی ئەمریكا پێی وتم ئەگەر ریفراندۆم بكەی   بە رونی دەڵێ( الجزیرە) كەناڵی 
  7116دەتان گەڕێنینەوە سنووری پێش 

و هەڕشەیە لە سەر  و نەزانی ئەوەیە لە كاتێكدا، ئەو هەموو مەترسی بۆیە ئێمە دەڵێین خیانەت
هاوپەیمانەكانت نەگریت، كە لە  و گوێ لە واڵتەكەت بێت، كەچی بە عینادی خۆت بكەیت

بڵێی ( تەسەوری خۆت) لە بەرامبەر دا بە پێی . ناوەڕۆكی هەڕەشەكان ئاگاداریان دەكردی
 .باوەڕناكەم عێراق هێرش بكات

  
و رەتكردنەوەی دەست پێشخەری و هەوڵی واڵتانی  پێداگری سەركردایەتی پارتی لە هەوڵەكانی

عەسكەری بۆ كەركوك، كە لە هێزی پێشمەرگەو هێزەكانی دونیا بۆ دروستكردنی ژووری هاوبەشی 
بە جۆرێك هێزەكانی عێراق تەنها لە باشووری كەركوك، . و هێزی هاوپەیمانان پێكدەهات عێراق

بێگومان دۆخی كەركوك ناوچەكانی تر هەرگیز . ئەگەر ئەم هەواڵنە قبوڵ كرابان. جێگردەبوون
 .بەم ئاستە نەدەگەیشت

  



و هێزی پێشمەرگەی دووچاری  ەی ریفراندۆم، كە بەهۆیەوە خەڵكی كوردستاندوای شكستە گەورەك
كەچی ئێستا سەرانی پارتی لە بەغدا شەڕی بەدەست هێنانی . ئەم هەموو نەهامەتییەكرد

 .و پلە و ئیمتیاز دەكەن پۆست
ئێستا .  ئەوەندە حیسابی بۆ كەس نەدەكرد و بە عێراقی دەگوت واڵتی دراوسێ( حزبەی )ئەو 
و لە  انە باوەش بۆ سەرۆكەكانی حەشدی شەعبی ئەگرێتەوە و لە هەولێر پێشوازییان لێدەكاترۆژ

 .بەغدا هاوپەیمانێتییان لەگەڵدا دەكات
چونكە . باسی خیانەت بكەن  و بارزانی دەڵێین، ئێوە دواین كەسن، كە دەبێ بۆ لێرەوە بە پارتی

 .خیانەت سەرتاپای مێژوی ئێوەی داپۆشیوە
  

ی 6و رادەستكردنی شەنگال لە  ی ئاب66ەتای دروست بوونی شۆڕشی نوێوە تا كو هەر لە سەر
و كەوتنە پێش  و باكوری كوردستان و شەڕی بەردەوام لەگەڵ رۆژئاوای كوردستان 7164ئابی 
و وااڵكردنی سنووری كوردستان بۆ سوپا و دەزگای  و ئیتالعات بۆ كوشتنی كوردانی رۆژهەاڵت ساواك

 .تانئیستیخباراتی واڵ
  

و ئەو  لە كۆتاییدا بە هەموو الیەكی رادەگەێنین، دوای ساڵێك تێپەڕین بە سەر شكستی ریفراندۆم
دانیشتیوانی خۆشەویستی كەركوك، . رووداوانەی كە بە هۆیەوە خەڵكی كەركوكی كردە قوربانی

كێش، و شارەكەیانەو  و خەمخۆری راستەقینەی خەڵك ، پشتیوان و كێ زۆر بە ئاگان، كام الیەن
 .و خەڵكە كەیەتی لە كوردستان و دوورخستنەوەی كەركوك هەمیشە لە هەوڵی پیالنگێری

  
و  و سامانەكەی باسی كەركوكی دەكرد و كام حزب هەمووان باش دەزانن كام الیەن تەنها بۆ نەوت

 .و ئارامی كەركوكی قودسی كوردستانە بوە و گوزەران سەركردە هەمیشە لە خەمی ژیان
  

و  چەواشەكارییانە لە كاتێكدایە، كە بە بڕیاری پارتی ماوەی ساڵێكە بەرپرسە ئیداری ئەم هەوڵە
و شاری كەركوكیان كردوە و زۆر بەالیانەوە ئاسایی بوو  ئەمنییەكانی ئەو حزبە، بایكۆتی خەڵك

و خەڵكی دڵسۆزی ( ك.ن.ی)كورسیەكەی كەركوك بۆ الیەنەكانی تربێت، بەاڵم ( 67)كە كۆی 
ی ئایار زۆر بە دروستی وەاڵمی تۆمەتەكانیان دایەوە و جارێكیتر كوردستانی 67كەركوك، لە 

بوونی كەركوكیان دووپات كردەوە و متمانەی خۆیان بۆ سیاسەتی خەمخۆرانەی یەكێتی دووپات 
 .لە بەرامبەر دا ئەوانەی كەركوكیان بەجێهێشت بونە بە بەشێك لەم دۆخە نەخوازراوە. كردەوە

  
گفتوگۆی الیەنەكان بۆ رێكەوتن لە ئارادایە، سەرانی پارتی تەواوی  و ئێستاش كە هەوڵ

هەوڵەكانیان بۆ تێكدانی ئەم زەمینەسازییە خستۆتەكار ، بەاڵم هەمووالیەك دڵنیا دەكەینەوە كە 
و  و ئەوانەی خەون بە وێران بونی كەركوكەوە دەبینن، هەرگیز سەرناگرێت هەوڵی ناحەزان

و خزمەت گوزاری  و ئەمنی ی كەركوكیانە بۆ رێكخستنەوەی دۆخی ئیداریو گفتوگۆ و ئاوەدانی ئاشتی
 . سەرەنجام سەردەكەوێ

 بژی كورد بژی كوردستان
 سەربەرزی بۆ شەهیدان

 .…و نەوت كوردستانیان بەم رۆژەگەیاند و ئەوانەی لە پێناو كورسی نەفرەت لە خیانەت
 مەڵبەندی دووی رێكخستنی كەركوك

 كوردستانیەكێتی نیشتمانی 
 7162ی ئۆكتۆبەری 61



 

 

 كوڕو برازاكانی بارزانی بەبێ تەقە لەم ناوچانە هەاڵتن

17/10/2018  

            

ی ئۆكتۆبەردا كە كوڕو برازاكانی مەسعود بارزانی فەرماندەیان بوون 62هێزەكانی پارتی لە .
جێناكۆكەكان لەخۆ  یەكەی ئیداری ناوچە 62بەبێ تەقەو بەرگری لەشەنگالەوە تا مەخمور كە 

 .دەگرێت تەسلیمی حەشدی شەعبی و هێزە عیراقییەكانیان كرد
، هێزەكانی پارتی كە لەدەیان هەزار چەكدار 7162ی ئۆكتۆبەری 62ساڵێك لەمەوبەر لە ئەمڕۆدا 

پێكهاتبوون بەبێ هیچ تەقەو بەرگرییەك زۆرینەی خاكی كوردستانیان لەناوچە جێناكۆكەكانی 
لەپارێزگای نەینەوا تەسلیمی حەشدی شەعبی و سوپای عیراق كردو بەرەو  641سنوری ماددەی 

 .هەولێری پایتەخت هەاڵتن

دا لەشەنگال بەبێ تەقەو بەرگری و بەفەرمانی 7164ی ئابی 6هێزەكانی پارتی وەك چۆن لە 
سەرو خۆیان پاشەكشەیان كردو ئێزدییەكانیان بۆ داعش جێهێشت و بەهۆیەوە هەزاران ژن و كچ 

ی 62و منداڵی ئێزدی رفێندران و شەهیدو بریندار كران، بەهەمان شێوە لە بەرەبەیانی رۆژی و پیا
شدا جارێكی دیكە بەبێ هیچ تەقەو بەرگرییەك شەنگالییان دایەوە 7162ئۆكتۆبەری 

 .بەدەستەوەو ئەمجارە بۆ حەشدی شەعبی و هێزەكانی دیكەی عیراقیان جێهێشت

بەردا، لەشەنگالەوە تا مەخمور كوڕو برازاو كەسە نزیكەكانی ی ئۆكتۆ62بەپێی زانیارییەكان، لە 
مەسعود بارزانی فەرماندەی ئەو هێزانە بوون كە بەبێ تەقە رایانكردن ئەو ناوچانەیانە 

   .جێهێشت



ی ئۆكتۆبەردا، 62هەر بەپێی زانیارییەكان، لەكاتی داستانی راكرتنی هێزەكانی پارتیدا لە 
بارزانی فەرماندەی هێزەكانی پارتی بووە لەمحیوەركانی مەنسور بارزانی كوڕی مەسعود 

رەبیعەو شەنگال و سحێال، هەروەها عەبدولموهەیمەن بارزانی كە برازای مەسعود بارزانییە، 
فەرماندەی هێزەكانی پارتی بووە لەسنوری بەنداوی موسڵ زوممار، سیروان بارزانیش كە 

گوێری هێزەكانی  -دەی میحوەری مەخمور بەهەمان شێوەی برازای مەسعود بارزانییە فەرمان
پارتی بوو، جگە لەوانەش بابەكر زێباری سوپاساالری پێشووی عیراق لەالیەن بارزانییەوە 

 .لەسنوری زوممارو سحێال، ئەركی بااڵی سەربازی پێدرا بوو

سەعاتدا بەبێ  74ی ئۆكتۆبەردا لەماوەی 62هێزەكانی پارتی كە داستانەكانیان راكردنە، لە 
قەو بەرگری، لەشەنگالەوە تا مەخموریان تەسلیمی حەشدی شەعبی و سوپای عیراق كردو ئەو تە

یەكەی ئیداری  62و كوردستانین، لە 641ناوچانەش كە بەشێكن لەناوچە جێناكۆكەكانی ماددەی 
قەزای شەنگال و ناحییەكانی، قەزای مەخمورو )سەر بەپارێزگای نەینەوا پێكهاتو، لەوانەش، 

و ناحییەكانی، قەزای تلكێف و ناحییەكانی، (قەرەقوش)، قەزای حەمدانییە ناحییەكانی
و چەند شوێنێكی (ناحییەكانی عەیازییەو زوممار، ناحیەی باشیك، قەزای مەخمور، ناحیەی گوێر

 .دیكەش
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 مێدیای سەر بە پارتی دێمۆکراتی کوردستانیش بەمجۆرەی خوارەوە باسی دەکا

 

 ـی ئۆکتۆبەر رۆژێكی تاریكە لە مێژووی میللەتەكەمان 61: بارزانی

  لەالیەن راوچی حەسەن



 

 رووداو  -سەرۆک مەسعود بارزانی، وێنە؛ محەممەد شوانی 

  هەولێر -رووداو 
 

ـی ئۆکتۆبەر پەیامێکی باڵوکردەوە و رایدەگەیێنێت، 61سەرۆک مەسعود بارزانی لە ساڵیادی 
رۆژێكی تاریكە لە مێژووی میللەتەكەمان و لەو رۆژەدا بوو كە خیانەتی شازدەی ئۆكتۆبەر 

  .نامەردانە، لە ئومێد و ئاواتەكانی گەلێكی مەزڵووم كرا
 

ـی ئۆکتۆبەر دا سەرۆک مەسعود بارزانی، 61، لە ساڵیادی 7162-61-61ئەمڕۆ سێشەممە 
ەتی بوو بە سەت ساڵ خەبات و ئەو پیالنە نەگریسە، سووكای: "پەیامێکی باڵوکردەوە و رایگەیاند

سووكایەتیكردن بوو بە خوێنی شەهیدان و ئەو پێشمەرگە قارەمانانەی . قوربانیدانی گەلەكەمان
لە شەڕی تیرۆریستانی داعشدا كەركووك و ناوچە كوردستانییەكانی تری دەرەوەی ئیدارەی 

ەروەها سووكایەتی ه. هەرێمیان پاراست و لە جیاتی هەموو مرۆڤایەتی شەڕی تیرۆریان دەكرد
بوو بە دەنگی رەوا و ئاشتییانەی گەلی كوردستان كە تەنیا تاوانی ئەوە بوو دەنگی راستەقینەی 

 ."خۆی بە گوێی جیهانییان گەیاند
 

ئێمە پێشبینیی هەموو ئەگەرێكمان كردبوو، بەاڵم : "لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەدا هاتووە
اوخۆیی بەمشێوەیە خەنجەر لە پشتی گەلی هەرگیز چاوەڕوانی ئەوە نەبووین دەستێكی ن

كوردستان بدات، ئەوان ویستیان بە ناپاكی و داگیركاری و زەبروزەنگ، ئیرادەی گەلەكەمان 
بشكێنن كە ئازادیخوازی و پەیامی ئاشتی و پێكەوەژیانە، بەاڵم ئیرادەی گەلەكەمان بە زیندوویی 

شتی، سەربەرزییە و ناپاكی و داگیركاریش ماوەتەوە و بە دڵنیاییشەوە ئازادیخوازی و پەیامی ئا
  ."سەرشۆڕی و شوورەییە

  دەقی پەیامەکە
 

 بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان



 
لەو ڕۆژەدا بوو كە خیانەتی . شازدەی ئۆكتۆبەر رۆژێكی تاریكە لە مێژووی میللەتەكەمان

ناوخۆییەوە یارییەكی بەهۆی دەستێكی . نامەردانە، لە ئومێد و ئاواتەكانی گەلێكی مەزڵووم كرا
بێویژدانانە بە چارەنووسی گەلەكەمان كرا و ئەو خاكەی بە خوێنی هەزاران ڕۆڵەی ئەم 

نیشتیمانە پارێزرا بوو، لە چوارچێوەی پیالنێكدا كەوتە ژێر داگیركاری و كاولكاری و 
 .سووكایەتیكردن بە پیرۆزییەكانی گەلی كوردستان

 
. بە سەت ساڵ خەبات و قوربانیدانی گەلەكەمان ئەو پیالنە نەگریسە، سووكایەتی بوو

سووكایەتیكردن بوو بە خوێنی شەهیدان و ئەو پێشمەرگە قارەمانانەی لە شەڕی تیرۆریستانی 
داعشدا كەركووك و ناوچە كوردستانییەكانی تری دەرەوەی ئیدارەی هەرێمیان پاراست و لە 

سووكایەتی بوو بە دەنگی ڕەوا و هەروەها . جیاتی هەموو مرۆڤایەتی شەڕی تیرۆریان دەكرد
ئاشتییانەی گەلی كوردستان كە تەنیا تاوانی ئەوە بوو دەنگی ڕاستەقینەی خۆی بە گوێی 

 .جیهانییان گەیاند
 

ئێمە پێشبینیی هەموو ئەگەرێكمان كردبوو، بەاڵم هەرگیز چاوەڕوانی ئەوە نەبووین دەستێكی 
 .ن بداتناوخۆیی بەمشێوەیە خەنجەر لە پشتی گەلی كوردستا

 
ئەوان ویستیان بە ناپاكی و داگیركاری و زەبروزەنگ، ئیرادەی گەلەكەمان بشكێنن كە 

ئازادیخوازی و پەیامی ئاشتی و پێكەوەژیانە، بەاڵم ئیرادەی گەلەكەمان بە زیندوویی ماوەتەوە و 
ڕی و بە دڵنیاییشەوە ئازادیخوازی و پەیامی ئاشتی، سەربەرزییە و ناپاكی و داگیركاریش سەرشۆ

 .شوورەییە
 

ئامانجی شازدەی ئۆكتۆبەر، نەهێشتنی كیانی هەرێمی كوردستان و بێماناكردنی مافەكانی گەلی 
ئەگەرچی بە هاوكاری و چاوساغیی دەستێكی ناپاكی ناوخۆیی، پیالنێكی زۆر . كوردستان بوو

ەدانی دا، گەورە لەدژی گەلەكەمان لە ئارادا بوو، بەاڵم كە پێشمەرگە بڕیاری بەرگری و كۆڵن
 .هاوكێشەكان گۆڕان و سەربەرزی بۆ گەلی كوردستان مایەوە

 
لەو یادە تاڵەدا، داوا لە هەموو الیەك دەكەم ڕێز لە مێژوو و مافەكانی گەلی كوردستان بگرن، 

سیاسەتی شۆڤینی و ئینكاركردن هیچ ئەنجامێكی نییە و تەنیا شەڕ و دواكەوتوویی لێ 
كردووە كە كەركووك ببێتە نموونەی پێكەوەژیان، بەاڵم هەمیشەیش داوامان . دەكەوێتەوە

داوایش لە هاوواڵتیانی كوردستان . مساوەمە لەسەر ناسنامەی كوردستانیبوونی كەركووك ناكرێت
دەكەم بە ئومێد و هێزەوە بڕواننە داهاتوو، دۆزی گەلی ئێمە ڕەوایە و بە شەڕ و پیالن و ناپاكی، 

 .كۆتایی نایەت
 

ئەو ڕۆژە تاریكەیە لە مێژووی گەلەكەماندا كە هەرگیز لە یاد ناكرێت و دەبێ شازدەی ئۆكتۆبەر 
 .ببێتە وانە بۆ تاك تاكی گەلی كوردستان

 .ساڵو بۆ شەهیدانی كورد و كوردستان و هەموو شەهیدانی ڕێگەی ئازادی
 .ساڵو بۆ پێشمەرگە قارەمانەكان

 .ساڵو بۆ تێكۆشەران و نیشتیمانپەروەران
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K24 – ولێر هه: 

،  وه شد ببنه شكركێشى سوپا و حه نگارى له ره رمانيان پێ بوو به ى فه رگانه و پێشمه ئه
رچاوى  به  كێشا و به ڵده تيان هه سره كى زۆر، حه ونخوونييه تى و شه كه دواى شه

، "تيان كرد خيانه"و " ركووكيان فرۆشت كه"يانوت  ده  وه گريانه  به  وه كامێراكانه
كى  يه وه بێت، هێشتا لێكۆڵينه ڕ ده تێپه  و رووداوانه ر ئه سه ساڵێك به  ئێستا كه

كشێى هێزى  ركووك و پاشه ستكردنى كه راده  ت به باره سه  نانه ن و بێاليه اليه مه هه
و   تهو دواى رۆژ لێكه  ڕێت و رۆژ له په ساڵێك تێده.  كراوه ركووك نه كه  له  رگه پێشمه
ر دڵى  سه له  وره ر برينى گه ى ئۆكتۆبه شازده" تى خيانه"كانى  واره شوێنه

و  اڵمى ئه ڵكى كوردستان وه هێشتا خه. كات كان و كوردستان درووست ده ركووكييه كه
بۆ   سه به" كار رزه كاڵفام و هه"راست   ر به هه  ، كه وه ته وتووه كه ست نه يان ده پرسياره

وان  ئه  بوون، يان پێويسته  وه كه ته پشت خيانه  ى له رانه كته رهو كا سفى ئه وه
مێژووى نوێى   ناويان له" تكار خيانه"ك  و وه  وه ڵك بكرێنه ڕووى دادگاى خه رووبه

 .كورد تۆمار بكرێت

 



 ر ى ئۆكتۆبه شازده  ر له ى به تييانه رجى بابه لومه هه

ى  وه ئه  گوێى جيهاندا دا، كه  هى ب وه روونى ئه  سعود بارزانى، به رۆك مه سه
، سوپا  بوايه نه  رگه ر پێشمه گه بوو، ئه  رگه ى داعشى تێكشكاند، هێزى پێشمه فسانه ئه

 .مووسڵ بشكێنن  رگرى داعش له توانى هێڵى به يانده شد نه و ميليشياكانى حه

يمانى  ههاوپ  ى له تيانه و يارمه هۆى ئه  به  رگه ڵكشانى تواناى لۆجستى پێشمه هه
هۆى   ڕكردنى به ڵكشانى تواناى شه يشت و هه گه پێى ده  وه تى دژى داعشه وڵه نێوده

جێى   ستيهێنابوو، ببوه ده داعش به  ڕى دژ به سێ ساڵى شه  ى له زموونه و ئه ئه
ڕ، تا  گه  كانى خستبووه وڵه تى عێراق هه ش حكومه سته به و مه غدا و بۆ ئه ترسى به مه

كى  هيچ هاوكارييه  وه رووى مادديشه  بكات و له  رگه ككردنى پێشمه هپڕچ  رێگرى له
 .نارد ده نه  رگه بۆ پێشمه

ولێر و  هه. ڵهێنابوو نگاوى گرنگى هه رێمى كوردستان هه ، هه وه رووى ديپلۆماسييه  له
كى گرنگى  يه وێستگه  ڕ ببونه كانى شه ره ميحوه  رۆك بارزانى له گاى سه خودى باره

رۆك  سه  رانى واڵتانى زلهێز به ن و هاموشۆى ديپلۆماتكارانى بيانى و نوێنهردا سه
 .نسا ره رۆكى فه سه  وانه ، له وه كۆمارى واڵتانيشه

رێمى  ى هه و موچه  غدا بودجه به  وه ه7164  ر چى له گه ، ئه وه رووى ئابوورييه  له
رێمى كوردستان  هاڵم ه وت داشكابوو، به كوردستانى بڕى بوو، هاوكات نرخى نه

كانى  ستياره گرنگ و هه  و جومگه  داراييه  يرانه و قه ر به رامبه توانى خۆڕاگر بێت به
 . وه پارێزراوى مانه  قامگيرى به رتى ئاسايش و سه تى كه تايبه  رێمى كوردستان به هه

كى  رێمى كوردستان توانيى بووى قوواڵييه ، ههوه جوگرافياى سياسييهرووى   له
رۆژئاواى   له  رگه خت درووست بكات و هێزى پێشمه ولێرى پايته ستراتيژى بۆ هه

پارێزگاى مووسڵى رزگار   ر به كانى سه كوردستانييه  م ناوچه رجه ، سه وه ولێره هه
،  وه باشووريشه  له.  رى پارێزگاكه نته نزيك سه  يشتبووه ت گه نانه كردبوو، ته

  به  كه تا باشوورى شاره  رگه كردبوو و هێزى پێشمه واوى كۆنترۆڵ ته  ركووكى به كه
 .ركووكى كۆنترۆڵ كردبوو كانى باشوورى كه كوردستانييه  تى ناوچه تايبه

 

 



  ويجه ڕى داعش و حه ى شه پاشماوه

  له  رگه كانى پێشمه رمانده رپرس و فه ترسى و به جێى مه  ى بۆ كورد ببوه وه ئه
ستى داعش و  بن ده  بوو له  ويجه جێهێشتنى حه دا، به هۆشداريان ده  وه يه باره

 .لكوتان بوو بۆ كۆنترۆڵكردنى مووسڵ په

ر  يده ستى حه به كردبوو، مه  وه دركيان به  رگه كانى پێشمه منييه ربازى و ئه زا سه شاره
ك بوو بۆ  ى بيانوويه وه مووسڵ هێشتنه  و رووكردنه  ويجه جێهێشتنى حه به  بادى له عه
  به  كه شاره  ربازى له نگى سه ركووك و گۆڕينى هاوسه و كه ره ى سوپا به هو ڕانه گه

 . ويجه پاساوى رزگاركردنى حه

 
 ريفراندۆم

رێمى كوردستاندا  هه  كاندا له ربازييه منى و سه ئه  ندنه سه ره ڵ په گه هاوكات له
دياركردنى ك بۆ  يه ك رێگه نجامدانى ريفراندۆم وه خۆيى و ئه ربه خواستى سه

تى  تايبه  بوو، به هات زياتر ده عێراق تا ده  له  وه رێم و مانه نووسى سياسى هه چاره
نجامدانى ريفراندۆم  ياند، كار بۆ ئه ئاشكرا رايگه  رۆك بارزانى به ى سه وه دواى ئه



ستى خۆى  ده  دا به نوێيه  ده م سه نووسى خۆى له وێت كورد چاره يه كات و ده ده
 . وه بنووسێته

خۆيى كوردستان،  ربه ى ريفراندۆمى سه رخستنى پرۆسه كانى سه كارييه بۆ ئاماده
كان  سياسييه  نه ى اليه وه كۆكردنه  ستيكرد به رێم، ده ناوخۆى هه  رۆك بارزانى له سه

ش شاندێكى  وه ره ئاستى ده  له. زرا نى بااڵى ريفراندۆم دامه نجوومه و ئه
رۆك  تى خودى سه رۆكايه سه  غدا كران و شاندێكيش به به ى وانه ره  كه نه نجوومه ئه

رێمى  ڵوێستى هه ى هه وه وروپا كرد بۆ روونكردنه مانى ئه رله په  بارزانى روويان له
 .نجامدانى ريفراندۆم كانى ئه تييه بابه  كوردستان و هۆكاره

ميدياى   كرد، له تى ده رايه رۆك بارزانى رابه سه  خۆيى كه ربه تى ريفراندۆم و سه بابه
پرسى رۆژ و   دواى خۆيدا هێنا و بووه كجار زۆرى به ى يه وه جيهانييدا كاردانه

و   ناڵ و رۆژنامه كه  و فراوانييه مجار بوو به كه واڵ و يه كانى هه شته كى گه ره سه
خۆيى و ريفراندۆم  ربه پرسى سه  و جۆره تى به رێمايه ميدياى واڵتانى رۆژئاوا و هه

پرسى   ت به باره رايگشتى واڵتان سه  كى گشتيى له هۆشيارييه  ڕوو، كه نه بخه
 .خۆيى كورد درووست كرد ربه سه

، واڵتانى  وه رێمى كوردستانه ى هه كه نوێيه  خشه نه  خۆيى به ربه وروژاندنى پرسى سه
. ووب ك ئاستدا نه يه  يان له وه موويان كاردانه اڵم هه ران كردبوو، به دراوسێيشى نيگه

 .ن كدى بكه ى يه وه ڕوانى كاركانه چاوه  بوون، كه  يه و ئاراسته كان به وڵه هه

 كانى ريفراندۆم ڤاڵه رنه كه

ى پشتگيرى  وه تێكى كۆكردنه ڵمه ناوخۆى كوردستان هه  رۆك بارزانى له سه
يى  وره ڤاڵى گه رنه كان كه وره گه  م شاره رجه سه  ستپێكرد و له رى ده ماوه جه

ر  سه ختى له كانيدا جه وتاره  رۆك بارزانى له نجامدران و سه انى ئهپشتيو
و  كێتى له شێكى يه به  كاتێكدا بوو، كه  له  مه ئه.  وه كرده ده  كه نجامدانى پرۆسه ئه
نگ  كرد ده ڵك ده خه  سلێمانى داوايان له  دڕدۆنگ بوون و گرووپێكيش له  واڵنه هه
 .يان هك خۆيى واڵته ربه ن بۆ سه ده نه

 ركووك و ريفراندۆم كه



. ش ببون خێر دابه ڵێ و نه ى به ره ر دوو به سه ركووك به كه  كێتى له رپرسانى يه به
  كه به.  كه شاره  بوو له  كه نجامدانى پرۆسه ، ئه ى پارێزگاكه دواين بڕيارى ئيداره

م  كه يه  وه هئ  وه بييه ره عێراقى عه  تى مووسڵ به درێژايى مێژوويى لكاندنى وياليه
رگرتنى راى  ستى وه به مه  نجامبدرێت به رفراوان بوو ئه رى و به رتاسه راپرسى سه

ى  يه ده  ى له و راپرسييه ئه  چونكه. بيدا ره عێراقى عه  له  وه مانه  ت به باره كورد سه
و  بوو رى نه رتاسه نجامى دابوو، سه الن ئه ى گه ڵه كۆمه  ى رابردوو ده كانى سه بيسته

 . وه تى مووسڵى گرتبوويه كى دياريكراوى وياليه يه ند ناوچه نيا چه ته

ى  رێژه  نگدان و به كانى ده ر سندووقه سه  ڵكى كوردستان چوونه يلوول خه ى ئه71
 .خۆيى كوردستان دا ربه نگيان بۆ سه د ده سه له 16  زياتر له

رێمى  ر هه كانى سه وورييهسياسى و ئاب  ى ريفراندۆم فشاره نجامدانى پرۆسه ئه  به
  غدا بوونه شارى به  كێتى له رپرسانى يه به  شێك له به. كوردستان زياتر بوون

، ئااڵ  رپرسانه و به خۆى كوردستان و ديارترين ئه ربه يارانى سه مڕاستى نه ده
رێمى  وام دژى هه رده به  رانى عێراق بوو، كه نى نوێنه نجوومه ندامى ئه بانى ئه تاڵه

 . وه ستايه وه خۆيى كوردستان ده ربه ى سه ردستان و پرۆسهكو

 
 كان وه كاردانه



  له په  رانى عێراق به نى نوێنه نجوومه ئه 7162يلوولى  ى ئه72عێراقدا رۆژى   له
و  كێك له يه. ركرد رێمى كوردستان ده دژى هه  ك بڕيارى له يه و ژماره  وه كۆبوويه
 .كان بوو بۆ ژێر كۆنترۆڵى سوپا دابڕاوه  ك و ناوچهركوو ى كه وه گێڕانه  بڕيارانه

ك بڕيارى بۆ سزادانى  يه زيرانى عێراق ژماره رۆك وه بادى، سه ر عه يده هاوكات حه
رێمى كوردستان  داخستنى ئاسمانى هه  وه روويانه سه  ركرد، له رێمى كوردستان ده هه

 .بوو كان سنوورييه  روازه وانى و ده شتى فڕۆكه و راگرتنى گه

  ركووك و ناوچه ى كه ئاراسته  عبيش به شدى شه كانى سوپا و حه جموجۆڵه
 .ستپێكرد كان ده رزگاركراوه  كوردستانييه

ستهێنانى  ده زيران و به رۆكى وه پۆستى سه  ى له وه وڵێك بۆ مانه ك هه بادى وه عه
  كردهخۆيى كوردستانى  ربه تى كورد و خواستى سه پشتيوانى زياتر پرسى دژايه

  له  ڵبژاردن كه ى هه يه و پرۆسه وتنى له ركه بۆ سه  شه جێنداكانى بانگه ئه  كێك له يه
 .كرد ڕێى ده ريفراندۆم چاوه  وت مانگ له دواى حه

رێمى كوردستان زياتر بوون و  ر هه سه كان له سياسييه  تى فشاره رێمايه ئاستى هه  له
كانى  نگاو و رێككاره يى عێراق و هه پارچهك تى پشتيوانيان بۆ يه رێمايه واڵتانى هه

 .ربڕى رێمى كوردستان ده دژى هه  بادى له عه

خۆيى كوردستان  ربه ر خواستى سه سه كان له خنه واڵتانى رۆژئاواشدا، رووى ره  له
نجامدانى  ى ئه واده  ت به باره رانييان سه ى پرسيار و نيگه وه قاى ئه بوون، بارته نه

رێمى كوردستان  ى هه وه ر مانه سه نجام كۆك بوون له ره اڵم سه ، بهبوو هه  كه پرۆسه
 . ى كراوه يى عێراقدا پێناسه ميشه ستوورى هه ده  له  كى سياسى كه يه واره ك قه وه

 

 ريكا مه يامى ئه په

  وه رێمى كوردستان ئه ريكا بۆ عێراق و هه مه ى ئه وه ره تى ده زاره ى وه م نامه كه يه
  و پێويسته  هێزه رێمى كوردستانێكى به ى هه وه ڵ مانه گه ريكا له مه ئه  بوو، كه

رنجى  ريكا سه مه ى ئه وه ره تى ده زاره هاوكات وه. جێبكرێت ستوور جێبه ده
ت و  رۆكى حكومه ڵ سه گه ريكا كار له مه ئه  ئۆپۆزيسۆنى ناوخۆيشى راكێشا، كه



ى داواى  نانه و اليه اڵمێك بۆ ئه ك وه وه.  يه ى پێيان هه كات و متمانه ى ده كه جێگره
 .كرد تێكى كاتيان ده زراندنى حكومه ت و دامه ى حكومه وه كاركێشانه ستله ده

 

 

 كێتى يى يه وازه رته په

كردنى ئاستى  شه ڵ گه گه كان هاوكات بوون له تييه وڵه ناوخۆيى و نێوده  وه كاردانه
كێتى و  ميدياكانى خودى يه  ى له وه ئهك  وه  كێتى، كه كانى يه ملمالنێ ناوخۆييه

ت  ريكى سياسه ى جيادا خه دوو ئاراسته  وت، به كه رده ميدياى كوردى و عێراقييدا ده
 .غدا بوو به  كيشى رووى له يه ولێر و ئاراسته هه  كى رووى له يه بوون، ئاراسته

چۆن   ، كه وه نه توانى روونى بكه يانده كان بۆ خۆشيان دۆشداماو بوون و نه كێتييه يه
  بانى له الل تاڵه بانى كوڕى جه ريفراندۆم بافڵ تاڵه  ر له نگى به كى دره يه ئێواره  له

ر  هه". ريفراندۆم ناكرێت: "ڵێت و ده  وه كاته يامێك باڵوده په  وه يسبووكه رێى فه
ى  راستهو تێيدا ئا  وه زمانى ئينگليزى باڵوكرده  كى به يه ويش دواى ريفراندۆم نامه ئه

 . وه كال كرده غدا يه و به ره خۆى به

 
 ى دوكان وه كۆبوونه



دوكان   كێتى له بى سياسى پارتى و يه كته ر، مه ى ئۆكتۆبه شازده  ر له ى به ئێواره
ڵێنيان  كان به كێتييه يه. بوو  كه وه ى كۆبوونه رۆك بارزانى ئاماده سه.  وه كۆبوونه

 . وه تى سياسيى كوردستانه ركردايه سه بڕيارى  بن به ند ده دابوو، پابه

جموجۆڵى   وه ره تاى مانگى ئۆكتۆبه ره سه  له  هات، كه  وه دواى ئه  يه وه م كۆبوونه ئه
 .ستى پێكرابوو وردى هه  ركووك به و كه ره شد به سوپا و حه

 ك بوون و رووى يه ره شد به و حه  رگه پێشمه

ى 66ركووك رۆژى  ری چواری باشووری كه یحوهی م رمانده سوڵ فه ستا ره ر خودى وه هه
شدی  و حه  رگه هێزی پێشمه"ياندبوو،  وانيدا رايگه لێدوانێكى رۆژنامه  ر له ئۆكتۆبه

 ".ستاوین كی وه پڕچه ك به یه ر به رامبه عبی به شه

وی  سیان ئه ستاون و كه ك وه یه ر به رامبه دوو هێز به"یاندبوو،  سوڵ راشیگه ستا ره وه
  یه ر هه گه كات و ئه ده  وره گه  كه یانی خۆش ناوێت، پڕیشكێكی بچووك ئاگره دیكه

 ".عبیدا شدی شه و حه  رگه نێوان هێزی پێشمه ڕ دروست بێت له شه

رگرى  ر هێڵى به كانى سه شه ڕه هه. ئان و ساتدا بوو  ڕ له رى روودانى شه گه ئه
هاتن،   وه سوڵيش دواى ئه ستا ره ى وه م قسانه ئه. بوون هات زياتر ده تا ده  رگه پێشمه

ندين  سوڵ چه ستا ره رشتى خودى وه رپه سه  كێتى به كانى يه رۆژێك پێشتر هێزه  كه
شد و سوپاى  رگرييان بۆ ميليشياكانى حه ى ستراتيژى و هێڵى گرنگى به ناوچه

 .جێهێشتبوو به

 ئارادابوو  ك له پيالنگێڕييه

تا   كه ربازى ناوچه وشى سه نووسى ره ركووك و چاره كه  ت به باره كان سه هۆشدارييه
كى  ى پيالنگێڕييه باره  زايان هۆشداريان له شاره  تى كه تايبه  بوو، به هات زياتر ده ده

ستۆديۆى   ر، ئازاد جونديانى له ى ئۆكتۆبه66رۆژى . دا تى دژى كورد ده وڵه نێوده
تى  وڵه ، ده عبى نييه شدى شه ، حهدات ركووك رووده كه  ى له وه ئه: گوتى 74كوردستان

تى واڵتێكى هاوسێ  كاله وه  م عێراق به النيكه  كه كێيه كۆمه له گه  مه ، ئه عێراق نييه
 .كات ده  م كارانه ئه  سته ژێر ده  ى عێراقى له سياده  كه



بێت پرسيارى  گرێت، ده رده وه  شوێنى ديكه  رمان له باديش فه عه: ها گوتى روه هه
بادى، يان مالكى،  ڵ عێراق، عه گه ين، له ڵ كێ دانووستان بكه گه له  ين ئێمه بكه  وه ئه

 .كان اڵته سه ى ده رچاوه ياخود سه

 كان ئاگادار بوون زلێهزه

يامنێرى  ر، په ى ئۆكتۆبه64بوون و رۆژى   كه وشه واڵتانى زلهێز ئاگادارى ره
كى چڕ  يه شێوه  و به شهم ياند، ئه ركووك رايگه باشوورى كه  له 74كوردستان 

دا  كه ئاسمانى ناوچه  تى دژى داعش به وڵه يمانى نێوده كانى هاوپه فڕۆكه
 . وه سووڕێنه ده

ركووك ئازاد  نى پارێزگاى كه نجوومه ئه  ى ئاسايش له رۆكى ليژنه پێشتريش، سه
ر  ، هه ياندووه تى دژى داعش رايگه وڵه يمانى نێوده ياند، هاوپه بارى رايگه جه
 .درێت و لێى ده  وه درێته اڵمى ده ركووك بدات، وه المارى شارى كه نێك په اليه

ركووكى  مال كه ، كه74ت بۆ كوردستان  لێدوانێكى تايبه   مان رۆژ له هاوكات هه
كرێت دواى كاتژمێر  ڕوانده ياند، چاوه ركووك رايگه رى رۆژئاواى كه رپرسى ميحوه به
 .ن بده  رگه المارى پێشمه شد په كدارانى حه و چه ى شه67

 
 بوو ڕ نه رى شه ستپێشخه ده  رگه پێشمه



كانى  ره نگه سه  له  شى ئاشكرا كرد، ئێمه وه ركووكى ئه مال كه ر كه ى ئۆكتۆبه64رۆژى 
و  وانيش به و ئه  وه ڕى داعش درووستمان كردبوو، ناكشێينه بۆ شه  ين كه وه پێشه

. ن بكه  رگه ڕى پێشمه وێت شه يانه و، هاتوون دهريانگرتبو ڕى داعش وه ى بۆ شه كه چه
رۆك بارزانى  سه: ركووكى گوتى مال كه رۆك بارزانى، كه يامى سه په  ت به باره سه

  رمان ئێمه سه  وان بێنه ر ئه گه ين و ئه كه رى نه ستپێشخه ده  ئێمه  ياندم كه پێى راگه
 .كان رگه م پێشمه جهر بوو بۆ سه ين و ساڵو و رێزى هه رگرى خۆمان بكه به

 شكركێشى رمانى له فه

دا، سەعد حەدیسی، گوتەبێژی نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی  يه و چوارچێوه ر له هه
ياند، هێزەکانی عێراق بە گوێرەی  رايگه 7162رى  ى ئۆكتۆبه64عێراق رۆژى 

دەستوور دەجووڵێنەوە و بەپێی پالنێکی ئەمنی لە شوێنە دیاریکراوەکان جێگیر 
 .ێندەکر

حەدیسی جەختیکردەوە، حکومەتی عێراق دەیەوێت جارێکی دیکە لەو شوێنانە 
 .جێگیر ببێتەوە، کە پێش هاتنی داعش بۆ ناوچەکە تێیدا بوون

 

 ر چى روويدا ى ئۆكتۆبه پازده

كێتييان  ى يه گاى كۆميته خورماتوو باره  شد له كدارانى حه ر، چه ى ئۆكتۆبه61رۆژى 
كانى  ره نگه ر سه كانيان كرد بۆ سه الماره په  ستيان به ده  وه كرده  سووتاند و به

 . رگه پێشمه

ندراوێكى  يه راگه  كێتى له بى سياسى پارتى و يه كته ر، مه ى ئۆكتۆبه61ى  ئێواره
ى  رێگه  غدا به ولێر و به كانى هه ركردنى كێشه سه ر چاره سه ختيان له شدا جه هاوبه

 . وه گفتوگۆ كرده

بۆ   كه كه كدارانى په هێنانى چه  بادى كوردى به تى عه رۆژ حكومهمان  ر هه هه
.  وه اڵمى دايه رێم وه تى هه كيشدا حكومه يه ياننامه به  تبار كرد و له ركووك تۆمه كه
ى توركيا  و پێيه ژمار كرا به يامێك بۆ توركيا هه ك په بادى وه ى عه وڵه م هه ئه



ناوبردنى  بيانووى له  ركووك بكات به ر كه هكانى بۆ س شكركێشييه له  چاوپۆشى له
 . كه شاره  له  كه كه په

شد  ميليشياكانى حه  ، كه وه باڵويكرده 74ر، كوردستان ى ئۆكتۆبه61وى  نگانى شه دره
 . يان پێكراوه ركووك جوڵه و كه ره و سوپا به

ى  له په يامێكى به ركووك په ريم پارێزگارى كه دين كه جمه ، نه وه و شه ر ئه هه
ى تواناى  وه ركووك كرد ئه ڵكى كه خه  داواى له  وه ه74رێى كوردستان  و له  وه باڵوكرده

 .ى كه شاره  رگرى له بێت بۆ به  ئاماده  يه ڵگرتنى هه ك هه چه

ندراوێكدا  يه راگه  رێمى كوردستان له نى ئاسايشى هه نجوومه و ئه ى شه61:61كات 
 . يان پێكراوه ركووك جوڵه و كه ره د بهش ياند، ميليشياكانى حه رايگه

  قامه ر شه سه  هاتنه  وه كه چه  ركووك به نجى كه زاران گه هه  و هۆشداريانه دواى ئه
 . كه كانى شاره كييه ره سه

  كه ئاسمانى شاره  ند جارێك به يمانى دژى داعش چه كانى هاوپه هاوكات فڕۆكه
 . وه سووڕانه

 

 ر هێڵ بوو سه رۆك له سه

  ى گشتيى هێزه رمانده ك فه رۆك بارزانى وه ر، سه ى ئۆكتۆبه61وى  شه وهني
ركرد و تێيدا داواى  ى ده له په رمانێكى به رێمى كوردستان فه كانى هه كداره چه
 .كرد  رگه هێزى پێشمه  رگرى له به

  ۆنهكاندا داواى راگرتنى ئۆپراسي ستپێكى رووداوه ده  ريكا، له مه رگرى ئه تى به زاره وه
 .ڕى كرد كان و شه ربازييه سه

 



 

 ت خـــــــــيـــانـــه

كانيان  ره نگه سه  كشێيان له كێتى پاشه كانى يه رووى خۆيان هێزه رمانى سه فه  به
ڕ  ى شه وه و پێشه ره ڤانى به ، هێزێكى زێڕه و هێزانه ى بۆشايى ئه وه كرد و بۆ پڕكردنه

وتنى ژێر  اڵم رێككه به.  وه كانى پێشه ره گهن سه  يشتنه كانيش گه خشه جوڵێنرا و خۆبه
يمانى  رشتى قاسم سوله رپه سه  شد و سوپا به رپرسانى حه ڵ به گه كێتى له ژێرى يه به

 . رگه رگرى پێشمه وتنى به ركه سه  رێگر بوو له

ندين قۆڵ و  چه  بيانووى تاكتيكى له  به  وه ره ى ئۆكتۆبه67  كێتى له كانى يه هێزه
و   وه هێنايه كانيان پاساويان بۆ ده رمانده فه  كه. كشێيان كردبوو پاشه  وه ره ميحوه

 .وتن بووبێت رێككه  كشێيان به ، پاشه وه كرده تيان ده ره

  روازه رێى ده  كێتى له كانى يه وى هێزه پێشڕه  شد و سوپا به ميليشياكانى حه
كرد و پشتى زۆرێك  وييان ده ڕهپێش  كه و ناو شاره ره به  وه ركووكه كانى كه كييه ره سه
بۆ پاراستنى   رگه يان گرت و ناچار هێزى پێشمه رگه كانى پێشمه ره نگه سه  له

 .ى كرد كشه كانى پاشه ريزه

زار هاوواڵتى كوردى  يان هه ، ده شد و سوپاوه ى ميليشياكانى حه شه ڕه هۆى هه  به
 .بوون  ولێر ئاواره و سلێمانى و هه ره ركووك به كه



ى  وه تێكى چڕ و پڕ بۆ سڕينه ڵمه كان داخرا و هه كوردييه  م پارته رجه گاى سه رهبا
 . وامه رده مڕۆش به تا ئه  ستيپێكرد، كه ركووك ده كه  مۆركى كورديى له

 زۆر پێش ريفراندۆم دانرابوو  كه پيالنه: رۆك بارزانى سه

شى  ر پێشكه ئۆكتۆبه ى كانى شازده دواى رووداوه  وتارێكدا كه  رۆك بارزانى له سه
اڵم  ركووك زۆر پێش ريفراندۆم داڕێژرا بوو، به پيالنى داگيركردنى كه: كرد، گوتى

 .تمان لێبكرێت كرد، خيانه ده هيچ كات پێشبينيمان نه

كانى عێراق ستايش و  سمى و ميليشياييه ره  نده ، ناوه كه ستكردنى شاره دواى راده
كردوو و  ڕيان نه شه  كێتييان كرد كه كانى يه هبانى و هێز ى تاڵه ماڵه سوپاسى بنه

 .غدا اڵتى به سه ركووك بۆ ژێر ده ى كه وه شد بۆ گێڕانه چاوساغى سوپا و حه  بوونه

 داستانى پردێ

ى  ى شێراوه ى پردێ و بازگه و شارۆچكه ره ر، ميليشيا و سوپا به ى ئۆكتۆبه71رۆژى 
نگاريان  ره پردێ به  له  رگه ى پێشمهاڵم هێز يان پێكرا، به ولێر جوڵه پارێزگاى هه

  ريكى ميليشياكان ناچار به مه برامزى ئه و دواى سووتاندنى تانكێكى ئه  وه بوونه
 .كشێ كران پاشه

 

  وه مانتارێكه رله زارى په  كان له كارييه ورده

رانى عێراق،  نى نوێنه نجوومه ندامى ئه ، ئه كه ته كارى خيانه ورده  ت به باره سه
 74ستۆديۆى كوردستان  له 7162رى  ى ئۆكتۆبه61ى  بدوڵاڵ، ئێواره وان عه شاخه

دوكان و   كرا له  وه كۆبوونه  ر، كه ى ئۆكتۆبه61رۆژى : كانى كرد و گوتى باسى رووداوه
ڵ پاسدار و  گه ركووك و له كه  ش دێنه ڵ دايكيدا و بۆ ئێواره گه بێت له شدار ده بافڵ به

ئاسۆ   ك له ريه و هه  م اليه كه وتنه شنووسى رێككه ن و من ره كه وتن ده شد رێككه حه
ر  سه غدا له ڵ به گه ى له وه ستنيشانكراوون بۆ ئه بانى، الهور ده ڵمانى، بافڵ تاڵه ئه
 .ت بن خه

شد  بۆ حه  رێگه  وێوه خورماتوو بن و له  ى تازه رێگه  بوو له  وه يان ئه كه پالنه
  ك چوونه ليواى يه  شێك له ت و به ى كۆسره كه ى هێزه وه ئه ر به اڵم له ، به وه نه بكه



و   وه ژووره  يان هێنايه و هێزه ئه  وه گه م به تى مريه خه  يان گۆڕى و له وێ، رێگه ئه
ڕى  شه  ى ئێمه رگه پێشمه  يانييه م به تا ئه ڵاڵهى هه كرد و وه  ى ئێمه كه هێزه  پشتى له

  وه ب خاليده كته رێى مه  تيان كرد و له وان خيانه م ئهاڵ شد شكابوو، به كرد و حه ده
  يانييه م به تا ئه هه. يان گرت ى ئێمه كه ست كردن و پشتى هێزه يوانيان راده چوون كه

  و دواجار له  ركووكه ناو كه شد له ئاسانى حه  اڵم كاتێك بينيان به كرا، به ڕ ده شه
م  كه ڵێت من هێزه ى ده كه ، جێگره كراوه  وه كه يهئامر ليواى   ندى به يوه رێكدا په نگه سه

و هێزى كاك   وه ته ت كشاندووه رگه پێشمه  يه وه ئه  كه ته ن و خيانه كه كشێ پێده پاشه
  ش له كانى ئێمه رگه هيدى زۆرياندا و پێشمه تيش قوربانى زۆرياندا و شه كۆسره

پێ بوو خۆيان راگرت و دواى كيان  تا فيشه ختيان كرد و هه ڕێكى سه ك شه ليواى يه
كێتى و  بى سياسى يه كته مه. ت بوو ى كرا خيانه مه ئه.  وه ناچار بوون بكشێنه  وه ئه

  نگ به بوو ده نه ت ئاماده نانه ت و ته خيانه  به  گالوه تێوه  بانى كه ئااڵ تاڵه
. بانى بوو تاڵهرى ئااڵ  داڕێژه رنامه و به  كه ته ى خيانه رقاقڵه خۆيى بدات و سه ربه سه
ر تا  گه ياندبوو، ئه وا ئێران پێيانى راگه كردبا، ئه يان نه وه بانى ئه ر ماڵى تاڵه گه ئه
  كێتى كه ى داهاتى يه رچاوه ، سه وه نه كه ست نه ركووكمان راده كاتژمێر كه 42

 پێناو  وانيش له ين و ئه خه كان داده روازه ين و ده كه وشك ده  وته ئاوديوكردنى نه
 .يان كرد ته و خيانه دا ئه پاره

 

  كێتى خۆيان دانيان پێداناوه بااڵكانى يه  رپرسه به

يان  كه باڵێكى حزبه  كردبوو، كه  وه س دركيان به موو كه كان خۆيان پێش هه كێتييه يه
تيان  خيانه  كه  وه ته يانشاردووه نه  تكاره خيانه  و باڵه ئه  چونكه.  تى كردووه خيانه
كێتى  ى يه رۆكى كوتله مساڵ، سه ى ئازارى ئه62رۆژى   وه يه و باره و له  كردووه

ياند،  بانى رايگه رانى عێراق، ئااڵ تاڵه نى نوێنه نجوومه ئه  نيشتيمانى كوردستان، له
و  شانازى به"وا؛  ت بێت، ئه يى عێراق، خيانه كپارچه كانى بۆ يه وڵه ر هه گه ئه

 .بێت وام ده رده ريشى به سه كات و له ده  وه يه ته خيانه

ر  بۆ سه  وه ڕاندبوويه ى گه كه ماڵه كى خۆى و بنه ڵه چه پێشتر ره  بانى، كه ئااڵ تاڵه
كان  عێراقييه  سايته  له  كى ڤيديۆيدا، كه يه گرته ، له دى شيعه سه هۆزى ئه



: ڵێت ده و" ت خيانه"  به  تبار كراوه تۆمه  نێت، كه دا ده وه ، دان به وه ته باڵوكراوه
 .م كه ده ت بێت، شانازى پێوه خيانه  وه ر ئه گه ئه

  ته كانيان خستووه م رووداوه رجه كێتى، ئۆباڵى سه رپرسانى يه ئاستى بااڵدا به  له
لى  سوڵ عه ت ره ر، كۆسره ى ئۆكتۆبه62رۆژى   وه يه و باره يان و له كه ستۆى حزبه ئه

ی زیاتر  وه ياند، ئه كدا رايگه يه امهيانن به  كێتى له جێگرى سكرتێرى گشتيى يه
بێ  كێتی به ڕێبازی یه  ر له سێكی الده ند كه چه  كه  یه وه كات ئه سوێ ده  به  كه برینه

ند  ستی چه به مه  دا به م ڕووداوانه مان له كه تی حیزبه ركردایه بۆ سه  وه ڕانه گه
  م كاره ران و به اگیركهستكێشی د هاوكار و ده  بنه خسی ده وتێكی كاتی شه ستكه ده

كانی مێژووی  شه ڕه  ڕه ناو الپه  خزێننه خۆیان ده  رشۆڕانه یان سه ونه قێزه
شاهیدی   ك خۆمان به وه  تی ئێمه مخۆرانی كوردایه دڵسۆزانو غه.   وه مانه كه له گه
ر و  ستمانهات بۆ پاراستنی سه ده ریدا شكا و له سه ی هێزمان به وه ك له موو الیه هه

  ركوك و جێگاكانی تر و به كه  ماڵی هاواڵتیان و خاكی پیرۆزی كوردستان له
نجاممان داو  مان ئه كه له كانی گه ستراتیژیه  وته ستكه دانی ده ستنه ده ئامانجی له
  ری له رابه نابه, ر  وروبه كێ ی ده كۆمه له ڕای گه ره سه  اڵم دیاره به, كرد  درێغیمان نه

  سته ی ده پاڵ ڕۆڵی ناجوامێرانه  له  كه شكركێشیه ازی لهیی شێو هێز و دڕنده
كان و  ره نگه سه  ر له شێكی كاریگه هۆكاری چۆڵكردنی به  بوو به  كانی ناوخۆ كه شه ڕه

ش  مجاره ئه  قازانجی دوژمن كارێكی وایكرد كه  كان به چۆڵكردنی پشتی هێزه
كانمان   ییه وه ته نه  ی ئامانجهدیهێنان مان و به كه له قازانجی گه  كان به ڕووداوه

ست  ده لی كورد له كانی گه دیهاتووه به  وته ستكه ده  شێكی گرنگ له و به  وه شكێته نه
ستدانی  ده ڕووی له كان له رچی زیانه گه ش ئه وانه موو ئه رباری هه سه. بچێت 

ركوك  كانی كه ساته ن و ئۆباڵی كاره وره ئێستادا زۆر گه  له  وه ییه وه ته وتی نه ستكه ده
  وێته كه مان ئه كه له كانی تری گه ویه عنه گیانی و مادی و مه  موو زیانه و دوز و هه

 .كێتی ی ناو یه و كاڵفامانه ستۆی ئه ئه

بى سياسى  كته ى كارگێڕى مه سته ختيار، لێپرسراوى ده ال به مان رۆژ مه ر هه هه
ستۆى  ئه  ى خسته ته و تاوان و خيانه ئه رپرسيارێتى كدا به يه ياننامه به  كێتى له يه

 .سفيكردبوون كار وه رزه هه  ى و به كه باڵێكى حزبه



كانى  كه ى يه رمانده فا، فه ر مسته عفه جه 7162رى  ى ئۆكتۆبه76ها رۆژى  روه هه
يتى ئاشكرايكرد، ئێران و  ئى كوه ى ره ڵ رۆژنامه گه وتنێكيدا له چاوپێكه  فتا له حه

رشتى  رپه سه  ى به وه ڵكردبوو، بۆ ئه وزيان بۆ سوپاى عێراق هه سه توركيا گڵۆپى
 .كانمان ناوچه  تاران بێنه

 

  بافڵ خــــائــــينه: فا ر مسته عفه جه

ناوبراو   ، كه وه يشارده فا نه ر شێخ مسته عفه بانى، جه بافڵ تاڵه  ت به باره سه
 .بێت تاقمێكى بچووك نه  ڵ نييه هگ سى له ، كه و خائينه ئه: و گوتى  تى كردووه خيانه

ى 61ى كوردستان، رۆژى  رگه يى گشتيى هێزى پێشمه رمانده ، فه وه يه و باره ر له هه
ياندبوو، بەڕەبەیانیی  و تێيدا رايگه  وه كى باڵوكرده يه ياننامه ، به7162رى  ئۆكتۆبه
ی هێزەكانی حەشدی شەعبیی سەر بە سوپای پاسداران 7162ـی 61ـی 61ئەمڕۆ 

ئێرانی بە فەرماندەیی ئیقبالپوور و بە هاوكاریی هێزەكانی عێراقی هێرشێكی 
. بەرفراوانیان بۆ سەر كەركووك و ناوچەكانی دەوروبەری كەركووك دەست پێكردووە

ئەو پەالمارە كە . ئەو هێرشە بە ئاشكرا ڕاگەیاندنی شەڕە لەدژی گەلی كوردستان
ەكانی سەر بە قەرارگای قودسی سوپای هێز  لە الیەن حكوومەتی عێراقی و حەشد و

پاسداران ئەنجام دراوە، تۆڵەسەندنەوەیە لە خەڵكی كوردستان كە داوای ئازادیان 
كردووە و تۆڵەیە لە خەڵكی سەربەرزی كەركووك كە هەڵوێستی مەردانەیان 

بە داخەوە هەندێ بەرپرسی یەكێتیش یارمەتیدەری ئەو پیالنگێڕییەی . نواندووە
دستان بوونە و خیانەتێكی گەورە و مێژوویییان لە كوردستان و ئەو دژی گەلی كور

. شەهیدانە كردووە كە لەژێر ئااڵی یەكێتی گیانی خۆیان فیدای كوردستان كردووە
ئەم چەند بەرپرسە، هەندێ شوێنی هەستیاریان بە بێ شەڕ بۆ هێزەكانی حەشد و 

 .تەنیا جێ هێشتووە سوپای پاسدارانی ئێرانی چۆڵ كردووە و كاك كۆسرەتیان بە

  وه ميدياى بيانييه  له

دا،  يه و چوارچێوه له. پرسێكى گرنگى ميدياى جيهانى  ركووك بووه داگيركردنى كه
ى  باره  ى رووسى ئيزڤيستيا وتارێكى له رۆژنامه  ئيگۆر سوبوتين، له

بۆ  ى و تێيدا ئاماژه  ركووك باڵوكردبوويه كه  ى سياسى له خشه كانى نه گۆڕانكارييه



كانى  م پرۆژه رجه ر سه سه ترسى له ركووك مه ى كه و رووداوانه ، ئه كردووه  وه ئه
غدا  ى به وه تى دواى ئه تايبه  ، به كوردستانى عێراق درووستكردووه  رووسيا له

 . وه پانده ركووكدا سه ر كه سه اڵتى به سه ده

ر  سه ان و زاڵبوونيان بهك عێراقييه  ى هێزه وه ڕانه گه  وێت دووباره كه رده وا ده
واو  مريكا ته سلبى بۆ ئه  تى ئێران به پشتيوانى و يارمه  ريدا به وروبه ركووك و ده كه

. ژموونى ئێران هه  له  رگرتن  بۆ به  وڵدانه مريكا هه ى ستراتيژى ئه و پێيه بێت به
 .شدا رگه پێشمهڵ  گه كانى له تينه به  ندييه يوه ڕاى په ره نگ نابێت سه بێده  ربۆيه هه

و  له  نگه ركووك، ره كانى كه دان، گۆڕانكارى و رووداوه و بڕوايه زايان له شاره
ى رووسى  كانى وزه زيان بۆ پرۆژه  به  مريكا بن، كه سوودى ئه  له  وه يه روانگه

 . وه شكێنه ده

رانى خۆى  گهكدا ني يه ياننامه به  مريكا له ى ئه وه ره تى ده زاره دا وه يه و چوارچێوه له
ركووك  كه  درووستبوونى توندوتيژى له  باس له  كه  ربڕيوه ده  وااڵنه و هه ى ئه باره  له

 .ن كه رى ده وروبه و ده

شدى  ، ميليشياكانى سوپاى پاساداران و حه وه نه كه كان دووپاتيده كوردييه  نه اليه
ركووك و  ر كه هس  ته كان هێرشيان كردووه عێراقييه  شانى هێزه عبى شانبه شه
 . ردا گرتووه سه ستبه كانيان ده وتييه نه  م كێڵگه رجه سه

ركووك زۆر  كانى كه ى رووداوه باره  مريكا له ى ئه وه دان كاردانه و بڕوايه زايان له شاره
 . الواز بووه

ى  يمانگه په  ڕاست له اڵتى ناوه ملمالنێكانى خۆرهه  له  وه شى توێژينه رۆكى به سه
مريكا  ، ئه ياندووه رايگه  وه يه و باره نتۆن مارداسۆڤ، له ، ئه رانه داهێنه ى شه گه
  نجامدا پشتيوانى له كاتێك كورد راپرسى ئه.  بووه ى هه ڵوێستێكى دوو رووانه هه
ندى جۆراو  يوه په  وه شه كى ديكه اليه  و له  وه كه اليه  كرد، له ى عێراق ده كپارچه يه

 . يه ههرێم  ڵ هه گه جۆرى له

ڵ  گه وتنى له رێككه  وه ناوى كۆمپانياى ئيكسۆن مۆبيله  پێشتر ريكس تيلرسۆن، به
ش  مه ئه. غدا به  خۆبوونى له ربه پێناو سه  وڵى زۆريشيدا له هه. رێم واژوو كردبوو هه
ى  وه نگاربوونه ره ستى به به مه  مريكا به بوونى ستراتيژێكى روونى ئه بۆ نه  يه ڵگه به



دات، شكانى شكۆى  عێراق رووده  ى ئێستا له وه ئه  بۆيه. ونى ئێرانژمو هه
  . مريكايه ئه

غازپرۆم، )  وانه كۆمپانياكانى رووسيا له  وره گه  دايه و بڕوايه له  زايه و شاره ئه
رێمى  ڵ هه گه له  بوارى وزه  يان له وره ستى گه گرێبه( فت، لوك ئۆيل رووسنه

و  م دێن و ئه كه ى يه پله  دا له رهێنانى وزه به بوارى وه  لهو   كوردستان واژوو كردووه
شداريكردنى  بێ به  ولێر واژوو كراوون، به نێوان مۆسكۆ و هه  له  ستانه گرێبه

 .غدا تى به حكومه

ڕاست  اڵتى ناوه خۆرهه  رى كارنيگى له نته رى سه توێژه  وره گه  وه ن خۆيه اليه  له
،  كى نوێيه يه ژموونى ئێران كێشه ، فراوانبوونى هه دايه و بڕوايه زيد سائغ، له يه

و   شده كى حه ره توانين بڵێين ئێران پشتيوانى سه راستيدا ده  له  چونكه
وتۆ ناكۆكى نێوان پارتى ديموكراتى  ڕێكى ئه بێ شه  ركووكيش به كۆنترۆڵكردنى كه

ڵ  گه له  له په  تى بهكێ يه  ڕوو، كه كێتى نيشتيمانى كوردستانى خسته كوردستان و يه
 .ركووك شد بۆ ناو كه كانى سوپا و حه ى هێزه وه ناوه  وتن بۆ چوونه عێراق رێككه

 

 74کوردستان 
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  وزیباسن 

 مانێل ەوەپشت ەو ل ەکراوێل تمانەانیخ یگوت ڵسوڕە تەسرۆک: یرکووکەک مالەک
 “نەبک یتێکیە یستەادڕ رکووکەک ەداو انینەڵێگوتم ب ێیپ ڵسوڕە ستاەو” نەدەد
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 یژڕۆ ەل ەک ەوەکرد یختەج رکووکەک یژئاواڕۆ یرەحویم یشووێپ یرپرسەب
 ەل”و  ەکراوێل انیتەانیخ ،ەگوتوو ێپ ڵسوڕە تەسرۆک رداەبۆکتۆئ ی٦١ یتەانیخ

 یرپرسەب ،ڵسوڕە ستاەو و ۆیخ وانێن ۆیگفتوگ یینێنه. “نەدەد مانێل ەوەپشت
 .ئاشکرا کرد یشەرگەشمێپ یچوار ەیحویم



 ەب ەک رکووکەک یژئاواڕۆ یرەحویم یشووێپ یرپرسەب ،یرکووکەک مالەک رۆدکت
 یببوون، ئاشکرا ریگێج داەکەسنوور ەل یکانەزێداعشدا ه ەڕیش یناڵسا ییژاێدر

 یمەکیە یگرێج ،یلەع ڵسوڕە تەسرۆک یال ەتەچوو ر،ەبۆکتۆئ ی٦١ یژڕۆ ەکرد ک
 رکووکەک ەل دایکێزێه ەڵگەل ەکوردستان ک ییشتمانین ییتێکیە ییگشت یرێسکرت

 ێیپ ڵسوڕە تەسرۆک” مەاڵب ن،ەناک ەڕش وانەئ ۆئاخ ەک ەکردوو یاریو پرس ەبوو
 .“نەدەد مانێل ەوەپشت ەو ل ەکراوێل تمانەانیخ مەاڵب ن،ەیکەد ەڕش ەمێگوتم، ئ

دا (٨٢کوردستان ) ڵیناەک یینتارێمیۆکۆد یکەیەرنامەب یانیم ەل یرکووکەک مالەک
 یکارۆه ەیبارەل یاریپرس ،ڵسوڕە تەسرۆک یدوا ەک ەئاشکرا کردوو یشەوەئ

 یتێکیە ەیرگەشمێپ ی٠١ ەیکیە ەیرماندەف ر،ەعفەج خێش ەل کانەزێه ەیکشەپاش
 .نەبک ڵسوڕە ستاەو ەل اریپرس ەکردوو یداوا رەعفەج خێش مداەاڵو ەل ،ەکردوو

 یپرس مانڵسوەر ستاەو ەل”: تەڵێد رکووکەک یژئاواڕۆ یرەحویم یشووێپ یرپرسەب
 ێپ مانەبابەد ەڕیش ەمێو ئ ەناوێه ەیبابەد زارەه راقێع یگوت ؟ەنۆچ ەمەئ

و سوپا و  شدەو ح یمانەیقاسم سول ەڵگەل ەوێئ بن،ەگوتم عاجز م شیمن. ێناکر
و قاسم  رەکبەئ یحاج ەڵگەگوتم، ل ێیپ ڵسوڕە ستاەو. وتوونەککڕێ کایمرەئ

 .“نیوتووەککڕێ کایمرەو ئ راقێع یو سوپا شدەو ح یمانەیسول

 ڵسوەر ستاەو ،یتێکیە ەیکەرماندەف ەڵگەل داەیکۆگفتوگ ەل ەک ەوەکرد یشیوونڕ
 یتێکیە یستەادڕ رکووکەک ەدراو نەڵێب داەکەوتنەککڕێ ەل ەک ەکردوو یئاشکرا

 ستاەو مەاڵب نن،ێتەڵەتانخەو د نەناک استڕگوتن  مێپ”: ەوەکرد یشیدووپات. تێبکر
 ەل یراقێع یعەرەمود ی٩ ەیرقیف یگوت تەنانەت. ننێتەڵەنامانخ یگوت ڵسوەر

 .“رێولەه ۆب نێد ەوێپرد ەیگڕێ

 

  باسنیوز
16/10/2018  

  شەڕیان کردووەهێزەکانی الهوور جەنگی لە تەک حەشدی شەعبی دژی پێشمەرگە 
 لە ڕووداوەکانی پردێ برینداریان هەبووە

http://www.basnews.com/index.php/so/detail/profile/920-باسنیوز
http://www.basnews.com/index.php/so/detail/profile/920-باسنیوز


 
  

ی ئۆکتۆبەر کە گرووپێکی نێو یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان ٦١لە کاتی خیانەتی 
ئەنجامیان دا، هێزەکانی سەر بە الهوور جەنگی کە یەکێکە لە سەرانی 

پردێ  خیانەتەکە، لە تەک حەشدی شەعبی لە دژی پێشمەرگە شەڕیان کردووە و لە
 .برینداریشیان هەبووە

  
لە چەند سەرچاوەیەکەوە دەستی کەوتووە و لە ( باسنیوز)بەپێی ئەو زانیارییانەی 

کاتی ڕووداوەکانی ساڵی ڕابردووشدا بەشێک لەو زانیارییانە باڵو کراونەتەوە، ئەو 
ی ئۆکتۆبەردا بوون، بە ٦١هێزانەی یەکێتی کە لە ژێر فەرمانی خیانەتکارانی 

ی ٦١ش ئەوانەی لەژێر فەرمانی الهوور جەنگیدا بوون، لە ڕۆژانی تایبەتی
ئۆکتۆبەردا لەنێو کەرکووک ماونەتەوە و پێش حەشدی شەعبی، پەالماری ئەو ماڵە 
کوردانەیان داوە کە سەربەخۆخواز بوون یان سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستان 

 .بوون
  

شکرای کرد کە لە کاتی شەڕی هەمان سەرچاوە کە بەرپرسیارێتیی ئەمنی هەیە، ئا
ی ئۆکتۆبەر لە نێوان حەشدی ٦١پردێ کە تەنیا چەند ڕۆژێک دوای خیانەتی 

شەعبی و هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستاندا ڕووی دا، لەالیەکەوە چەکدارانی سەر 
بە الهوور جەنگی لەنێو پردێوە لەگەڵ حەشدی شەعبی دژی پێشمەرگە شەڕیان 

کەسانی سەر بە خۆیان، لە پشتەوەی سەنگەرەکانی دەکرد، لەالیەکی دیکەشەوە 
پێشمەرگەوە، زانیاریی وردیان لەبارەی شوێنی هێزەکانی پشتیوانی و شوێنی 
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مووشەکەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی دیکە داوە و بەو هۆیەشەوە هەوڵیان داوە 
 .زیان بە پێشمەرگە بگەیەنن

  
زەکانی سەر بە الهوور جەنگی پێشتر ئەوە ئاشکرا کرابوو کە لە شەڕی پردێدا، هێ

هاوکات چەندان چاودێری سیاسیش جەختیان . چەند کەسێکیان لێ بریندار کراوە
لەوە کردبووەوە کە هێزەکانی ژێر فەرمانی خیانەتکارانی نێو یەکێتی، هەوڵیان 

دێگەڵە و )داوە لە ئەگەری سەرکەوتنی هێرشەکەی حەشدی شەعبی لە پردێ، لە 
 .هەولێر بدەن یشەوە پەالماری(هیران
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و  74کوردستان  یەکیەتی و سەر بە   PUK mediaماڵپەرەکان،  بابەتی :پ م نیوز
 .پارتی وەک خۆی لێرەدا کۆ کردۆتەوە بۆ خوێنەران باسنیوز سەر بە

لە سەدی خاکی  16بەداخەوە تا ئێستا کەس لە سەر ئەم خەیانەتە گەورەیە، کە 
کەوتەوە دەست حکومەتی ناوەندی ئێڕاق دادگایی نەکراوە و باشووری کوردستان 

ئەوانەی کەرکوکیان فرۆشت فێڵێکی گەورەشیان لێکرا و مایەپووچ هاتنەدەر و 
 .بەداخەوە دەیان پێشمەرگەی گیان فیداش ، بوونە قوربانی ئەم خەیانەتە مێژوویە

 
 .رورەشی بۆ خۆفرۆشان و بە هیوای کوردستانی سەربەخۆ
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