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ئھنجامی ل�کو�ینھوەکانی یونامی لھ توزخورماتو
 

بھغدا، عیراق، ٢٣ی کانوونی دووەمی ٢٠١٧- چھند تیم�ک لھ ن�ردەی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ ھاریکاری عیراق (یونامی) ھھ�سان بھ ئھنجامدانی سھردان�کی چاود�ریکردنی
توزخورماتو کھ لھو�دا خانوو و دوکانی زیانبھرکھوتوویان لھ گھڕەکھ کوردنشینھکان بینی لھو شارە ئیتنی و ئایینییھ ت�کھ�وە لھ دەرئھنجامی گواستنھوەی دەسھ�تی ئاسایش لھو
.ناوچھیھ لھ مانگی تشرینی یھکھم

لھوەتھی سھرھھ�دانی توندوتیژییھکانی مانگی تشرینی یھکھم لھ توزخورماتو، یونامی چھندان ھھوا�ی پ�ش�لکاری و توندوتیژی دژی مافھکانی مرۆڤ بھدەست گھیشتووە، بھتایبھتیش 
دەربارەی کھوتنھوەی قوربانی مھدەنی و دوو سکا�ی توندوتیژی س�کسی. ئھو ڕووداوانھ ھ�شتا لھ ژ�ر ل�کۆ�ینھوەدان. بھھھمان ش�وە یونامی ژمارەیھکی زۆری سکا�ی لھسھر
زیان گھیاندن و ڕووخاندنی مو�کی ھاو�تییان لھ بھرواری ١٦ و ١٧ی تشرینی یھکھمھوە بھدەست گھیشتووە و ل�کۆ�ینھوەی ت�دا کردووە. ژمارەیھک لھو سھرچاوە و شایھتحا�نھ
باسیان لھوە کردووە کھ ھاو�تییانی مھدەنی و ئھندامانی گرووپھ چھکدارە تورکمانھکان بھو کارانھ ھھ�ساون و دانیشتووانییان تۆقاندووە و زۆر�ک لھ دانیشتووانیش لھترسان
.شارەکھیان ج�ھ�شتووە. ناسنامھی بکھرانی ئھو تاوانانھ ھ�شتا نھزانراوە

یونامی ڕاپۆرتی ئھو ڕووداوانھی لھ ئاوارە ناوەخۆییھکانی توزخورماتو کھ ئ�ستا لھ کھرکوک و سل�مانی و ھھول�ر نیشتھج�ن و لھ کاربھدەستانی حکومی و ئاسایش و ھھوا�ھکانی 
ڕاگھیاندن و ڕۆژنامھنووسان و نو�نھرانی کۆمھ�گھیی و پارتھ سیاسییھکان و ڕ�کخراوە ناحکومییھ ناوەخۆیی و ن�ودەو�ھتیھکانیشھوە بھدەست گھیشتووە. زۆر�ک لھ ئاوارە
ناوەخۆییھکان ھۆکاری ئھو توندوتیژییانھیان گھڕاندەوە بۆ ئھو گرژییانھی ن�وان کۆمھ�گھی کوردی و تورکمانھ شیعھکان. ھھروەھا باسیان لھوە کردووە کھ زۆربھی کردە
ت�کدەرەکان و تا�نکردنھکان لھدوای دەرچوونی دانیشووانی کورد لھ شارەکھ ڕوویانداوە و زۆر�ک لھو ئاوارانھش ھ�شتا نھگھڕاونھتھوە. سھرباری ئھوەش، زۆر لھ گھواھیدەران
باسیان لھوە کرد کھ تا�نکردنی ما�ی ھاو�تییان بھ ش�وەیھکی بھرفراوان و بھھھرەمھکی لھ گھڕەکی خۆیان ئھنجامدراوە بھ�م زەرەروزیانھ گھورەکان بھش�وەی ئامانجدار
.ئھنجامدراون – بۆ نمونھ لھسھر بنھمای الیھنگیری سیاسی و ئاسایش

 
لھ ١٤ی کانوونی یھکھمھوە و بھگو�رەی ژمارەکانی ڕ�کخراوی جیھانی کۆچ [1]، ١٤٤٠ خ�زان (٨٦٩٤ کھس) لھ توز خورماتو ئاوارەبوونھ لھ دوای ڕووداوەکانی ناوەڕاستی
مانگی تشرینی یھکھم. ٤٤٤ خ�زانی ئاوارە (٢٦٦٤ کھس) گھڕاونھتھوە ما�ی خۆیان. یھک�ک لھ ئاوارەکان بھ یونامی ڕاگھیاند "من لھ سھالمھتی گیانی خ�زانھکھم دەترسم. ءیمھ
نامانھوێ بگھڕ�ینھوە ھھتا ئھو ک�شانھ چارەسھر نھکر�ن. ناردنی ھ�زی کۆماندۆی عیراقی بۆ ناو شاری خورماتو بۆ پاراستنی گھڕەکھکھمان کار�کی باشھ، چونکھ ئھوان ب�
."الیھنن". ئاوارەیھکی تر وتی "ئ�مھ ناو�رین بگھڕ�ینھوە، چونکھ گھڕەکھکانی ئ�مھ تۆپباران دەکر�ن

 
تیمھکانی یونامی دوو سھردانی چاود�ریکردنیان لھ بھرواری ٧ و ١٤ی کانوونی یھکھم بۆ توزخورماتو ئھنجامداوە، مھبھستی سھرەکی لھو سھردانانھ بریتیبووە لھ ھھ�سھنگاندنی
سکا�کانی ڕوخاندنی خانوو و مو�کی ھاو�تییان بووە. تیمھکان سھردانی گھڕەکھکانی عھسکھری و ئیمام ئھحمھد و جمھوری و جھمیلھ کرد. تیمھکھی یونامی لھ سھردانی
یھکھمیاندا بۆ گھڕەکھکانی عھسکھری و ئیمام ئھحمھد ت�بینی ئھوەیان کرد کھ ھھردوو گھڕەک ژمارەی دانیشتووانی تورکمانیان زۆرە، با�ھخانھیھک بھھۆی گولھ ھاوەنھوە
ت�کشکابوو. ھھروەھا یونامی ت�بینی ئھوەی کرد کھ با�ھخانھی مھ�بھندی یھک�تی نیشتیمانی کوردستان لھ شارەکھ زیانی بھرکھوتووە و پیشانگایھکی ئۆتۆمب�لیش لھ باکوری شارەکھ
بھھۆی گڕگرتنھوە زیانی زۆری بھرکھوتووە. لھ میانھی ئھو سھردانھدا، یونامی چاوی کھوت بھ نو�نھرانی ئھنجوومھنی شارەوانی توزخورماتو کھ نو�نھرایھتی عھرەبی سوننھ و
تورکمانی شیعھ و کۆمھ�گھی کوردەکانیان دەکرد. ئھندام�کی یھکھکانی حھشدی شھعبی تورکمانی و ئھفسھر�کی پلھبا�ی پۆلیسی شارەکھش چاوپ�کھوتنیان لھگھڵ ئھنجامدرا. تیمھکھ
ھھو�یدا ل�دوانی ب�الیھنانھ دەربارەی راست و دروستی رووداوەکان و چۆنیھتی ڕووداوەکان و ھھروەھا زانیاری لھسھر ئۆپھراسیۆنھ ئھمنییھکان و زانیاری دەربارەی ل�کۆ�ینھوەکان
.بھش�وەیھکی ب�الن کۆکراونھتھوە

 
لھ پ�ش سھردانی دووەم لھ بھرواری ١٤ی کانوونی یھکھم، یونامی زانیاری و شیکردنھوەی و�نھی مانگی دەستکردی ناوچھ و گھڕەکھ کورد نشینھکانی جمھوری و جھمیلھی لھپ�ش
و لھ دوای توندوتیژییھکان بھدەست گھیشتبوو. و�نھکان دەریان دەخست کھ بھالنی کھم ٢٩ خانوو لھ گھرەکی جمھوری و ١١ خانوو لھ گھرەکی جھمیلھ زیانیان بھرکھوتووە. لھ
میانھی سھردانھکھشدا، تیمی یونامی ت�بینی ئھوەیان کرد کھ نزیکھی ١٠٠ سوت�نراون یان ڕووخ�ندراون لھ شھقامی سھرەکی بازاڕی جمھوری کھ زۆر�ک لھوانھ نھدەتواندرا لھ
و�نھکانی مانگی دەستکرد ببینر�ن. تیمھکھ ھھروەھا ت�بینی ئھوەیان کرد کھ زیاتر لھ ٣٠ خانوو سوت�نراون یان زیانیان بھرکھوتووە. پ�نج خانوو لھ گھرەکی جھمیلھ و یھک خانووش
.لھ گھرەکی جمھوری ڕووخ�نرابوون

 
تیمھکھ ڕایگھیاندووە کھ دۆزینھوەی ئھو خانوو و با�ھخانانھی گوایھ تا�نکراون کار�کی ئھستھم بوو دووپاتبکر�نھوە مھگھر دەرگاکانیان کراوەبوونایھ. ھھروەھا زۆر�ک لھ
خانووەکان نھدەتواندرا بچنھ ژوورەوە بھھۆی دیواری بھرز یان لھناو کۆمھ�گھی داخراودابوون، ئھمھش بۆتھ ھۆی ئھوەی نھتواندرێ بھ زیانبھرکھوتوو یان تا�نکراو لھقھ�ھم بدر�ن.
لھبھر ئھوە وایدادەن�ت کھ ژمارەی ئھو خانووانھی زیانیان بھرکھوتووە یان تا�نکراون لھوانھیھ زیاتر ب�ت. لھڕاستیدا، یونامی سکا�ی زۆر زیاتری بھدەست گھیشتووە و بھپ�ی ئھو
.سکا�یانھش ژمارەی خانووە زیان بھرکھوتووەکان زۆر زیاترە

 
تیمی یونامی بھھھمان ش�وە ژمارەیھکی زۆر لھ نووسینی سھر دیوارەکان بھرچاوکھوتووە کھ لھسھر دیواری ما�ی تورکمانھکان نووسراون، گوایھ بۆ ئھوە نووسراون تاکو بھدووربن
.لھ زیان بھرکھوتن یان تا�نکردن. ئاوارەناوەخۆییھکان ڕایانگھیاندووە کھ داوا لھ ھاوڕێ تورکمانھکانیان یان ھاوس�کانیان دەکھن کھ لھسھر ما�ھکانیان بنووسن تاکو پار�زراوبن

 
یونامی بھردەوام نیگھرانی خۆی دەربڕیوە دەربارەی بارودۆخی دانیشتوانی توزخورماتو و سکا�کانی ڕووخاندنی خانوو و مو�کی ھاو�تیان ھھم لھڕ�گھی ل�دوانھ
ڕۆژنامھوانییھکانی ١٩ی تشرینی یھکھم و ١٢ی کانوونی یھکھم ھھم لھ میانھی پیشکھش کردنی کورتھیھک لھالیھن بھڕ�ز یان کوبیش، نو�نھری تایبھتی سکرت�ری گشتی نھتھوە
یھکگرتووەکان لھ عیراق، لھبھردەم ئھنجوومھنی ئاسایشی نھتھوە یھکگرتووەکان لھ بھرواری ٢٢ی تشرینی دووەمدا. یونامی داوا لھ دەسھ�تدارانی عیراقی دەکات کھ ھھموو
ڕ�کار�کی پ�ویست بگر�تھبھر بۆ پاراستنی ھاو�تییانی مھدەنی لھ توزخورماتو بھتایبھتی بھھۆی تۆپبارانکردنھکانی ئھم دواییھ، تاکو ئاسانکاری بکر�ت ئاوارەکان بھ سھالمھتی و بھ
سھربھرزی و بھش�وەیھکی ئارەزوومھندانھ. ھھروەھا ئھو کھسانھی بھرپرسیارن لھ توندوتیژییھکان لھوەتھی ناوەڕاستی مانگی تشرینی یھکھمھوە دەب� بھ سزای خۆیان بگھن.
ھھروەھا یونامی نیگھرانی خۆی دەربارەی تۆپبارانھ ھھرەمھکییھکانی ئھم دواییھ دەربری کھ بوونھتھ ھۆی زیانگھیاندن و کھوتنھوەی قوربانی مھدەنی لھن�و کۆمھ�گھی تورکمانی لھ
.شارەکھدا و ھھروەھا دەب� ئھو کردانھی دەبنھ ھۆی مھترسی لھسھر ئاسایش و سھالمھتی کۆمھلگھی کوردی و تورکمانی دەست بھجی کۆتاییان پ�بھ�رن�ت

 __________________________________
 

سیستھمی ڕ�کخراوی جیھانی کۆچ بۆ بھدواداچوونی ئاوارەکان چاود�ری جموجۆ�ی گھڕانھوەی ئاوارەکانی ناوچھ ج�ناکۆکھکان لھ کۆتایی مانگی تشرینی یھکھمی ٢٠١٧ەوە [1]
کردووە. لھ ھھفتھی سھرەتایی قھیرانھکھدا بارودۆخھکھ زۆر نالھباربوو و ھھند�ک لھ ئاوارەکان لھدوای چھند رۆژ�ک دەگھڕانھوە ما�ی خۆیان. لھبھرئھوە ت�کڕای ژمارەی
.گھڕاوەکان دەب� بھ ھھستیارییھوە ل�کبدر�تھوە

 

********
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