
سعیدمحمد بەرێز، نەوڕوڵىعبدهللبەرێزهەڵەبجەپارێزگارىامادەبوونىئبەو هەڵەبجەپارێزگایهۆلىلە، ٢٠١٥ئابى١٩بەروارىلە،کردنداکۆکىپرۆژەىتیمى

ەهۆکارلەنێوانتەکنیکىڕاوێژکارىرێکخستنىبەمەبەستى، ئەنجامداهاوبەشىکۆبونەوەیکى. ژینگەییەکانرێکخراوە، سلێمانىژینگەىفەرمانگەىبەرێوەبەرىنورى 

گاىپارێزلەژینگەییەکانگرفتەچارەسەرکردنىبۆبکرێتپێویستنکەچاالکیانەىکاروئەوڕیزبەندیکردنىو دیاریکردنبەمەبەستىژینگەپسپۆرەکانىو گرنگەکان

. بجەە هەڵ

چۆنیەتىو ئاوپیسبوونىبەتایبەتکرالەسەرگفتوگۆىژینگەییەکانگرفتەزۆرترین

سەرچاوەلەبەیەکێکو دەکەین( زەڵم) رووبارىبەگرنگىدرکهەموووە، پاراستنى

بوونىپیسهەرەشەىلەژێرکەبەداخەوەناوچەکەدالەدائەنرێتئاوگرنگەکانى

کەئاوەبوونىپیسهۆکارەکانىسەرخرایەتیشککۆبونەکەمیانەىلە، بەردەوامدایە

، سەرچاوەئاوییەکانپاراستنىچۆنیەتىبۆتایبەتیاسایەکىنەبوونى) کەدیارترینان

چاالکىهەندێکبۆبەکاربهێنرێترووبارەکەکەکردوەواىکە(ژینگەییهۆشیارىکەمی

ئەوزۆربەى، رووبارەکەدالەناوگەورەماشێنىو ئۆتومۆبیلشتنىوەکنایاسایی

پیسەئاوکەبەوەىنیەدرکیاندەشۆنرووبارەکاندالەناوئۆتومۆبیلەکانیانکەکەسانەى

وباوەڕدالەقەتکەسانەئەموە،دەڕواتبەفیرۆئاوولەچەندیکو دڕواتکۆیبەرەو

بەرووبارەکەلەسەرهەیەژینگەییخراپىکاریگەرىچەندیکیەه وه کردئەمكە  نین

ژیانىلەسەرئەبێتتەواوىزیانىکەپاکەرەوەکانلەجیاوازجۆرىبەکارهێنانىهۆی

و ژینگەییپەروەردەیی)ئیستاداکاتىلەوایەباوەرمانئێمەوە. رووەکەکانو ماسی

ارىهوشیبەرزکردنەوەىو ئۆتومۆبیلەکانشتنىجێگاکانىداخستنىلەگەڵ، پێبژاردنەکانلەچەسپاندنىئەبێتباشترىکاریگەرى( شێوازەکانباشترینوەبەکارهێنانى

بەهەڵدەسینبەرژەوندیەکانخاوەنلەگەڵهەماهەنگىبە. ناوچەکەدالەژینگەیی
.ناوچەکەدالەژینگەییهۆشیارییبەرزکردنەوەىداـکاتهەمانلەو ئۆتۆموبیەکانشتنىجێگاىداخستنىبۆشێوازباشتریندۆزینەوەى

ڕێکخراوىلەگەڵهاوبەشىبە، عێراقسروشتىڕێکخراوىکانىچاالکیەلەکاروتر یەکێکى

بەروارىلەحاجیاواگشتىکتێبخانەىهۆڵىلەحاجیاواناحیەىلەنەسیم

تەواوىو حاجیاواناحیەىبەڕێوبەرىبەئامادەبوونى، ٢٠١٥دووه میتشرینیی ١١

یـە كانژینگەیڕێکخراوەو ڕاپەڕینژینگەىفەرمانگەىو حاجیاوافەرمانگەکانىلێپرسراوانى

خانەىوبەڕێوبەرىو حاجیاواگواستنەوەىنوسینگەىلێپرسراوىو شارەوانىفەرمانبەرانىو 

،هاوبەشکۆبونەوەیەکىدانى ئەنجامبەن یهەستامەدەنیەکانچاالکوانەو منااڵنڕۆشنبیرى

کێشەڕووىخستنەلە  بووبریتییە كە مبە شی، بە شدوولە  هاتبووپێككۆبونە وه كەكە  

ناوچە كەژینگە ییە كانیكێشەگرنگترینباسە  شایە نیئە وه یوه  لەناوچەکەداژینگەییەکان

هاواڵتیانپاشماوه یو خاشاك و خۆڵفڕێدانیبە هۆیناوچە كەبوونیپیسلە  بوونبریتی

ده بێتەوه  ناوچە كەدانیشتوانیشوێنیلە  نزیكەو یەگە شتیاریناوچە یە كیكە  ك ۆماكچیایلە  

هە بوونیناوچە كەكێشە كانیتر لە  یە كێكیه و،ان یهاواڵتتە ندروستیبە  گە یاندنان یز

سە وزاییڕێژه یكە میهە روه هاوه  ، بلۆككارگە یو و لم چە وغە سالە یزۆرژماره یە كی

ڕێگەدۆزینەوەىلە  بووبریتیكۆبونە وه كەدووه میبە شی% . ٦لە  یەبریتیكە  داناوچە كەلە  

دارپەیوەندىو حکومىالیەنىلەگەڵچۆنڕێکخراوەکانکەکرالەوەباس کۆبونەوەکەدالەباسەشایەنى. لەناوچەکەداژینگەییەکانبۆکێشەچارەسەرێک

.   ناوچەکەژینگەییەکانىکێشەکردنىرچارەسەو دۆزینەوەلەسەرکاربکەنهە ماهە نگیو بە  بەردەوامبەشێوەیەکى

یە كێكلە  بە شداریژینگە ییە كانسایالە  داكۆكیكردنپرۆژه یلە  عێراقسروشتیڕێكخراوی

تایبە تپێشە نگایە كیكرد ، كە  مە ده نیكۆمە ڵە یڕێكخراوه كانیچاالكییە كانیگە وره ترینلە  

ئە یلولیی ٨ڕۆژیلە  مە ده نیكۆمە ڵگە یڕێكخراوه كانیچاالكییە كانیكار و بۆبوو

سە رپە رشتی، بە  هە ولێرشاریلە  دیڤـانهۆتێللە  نیوه ڕۆپاشی ٤كاتژمێر٢٠١٥

بۆئە مریكیئاژانسینوێنە ریئاماده بوونیو بە  ( نێوده وڵە تیمێرسیكۆری) ڕێكخراوی

پە یوه ندیە كانیبە رپرسی( مصطفیفە الح) بە ڕێزانلە  هە ریە كو نێوده وڵە تیپە ره پێدانی

پارێزگایئە نجومە نیسە رۆكی( تاڵە بانیڕێبوار) بە ڕێز، وه  هە رێمحكومە تیده ره وه ی

سە رۆكی( محمد ئە كره م) بە ڕێزو هە ولێرپارێزگاری( هادینە وزاد) بە ڕێزو كە ركوك

لەڕێكخراو٥٠لە  زیاتركردنیبە ژداریو بە  حكومییە كانناڕێكخراوهفە رمانگە ی

سە رجە مڕێكخراوه كانسە رجە مپێشە نگایە دالە م. دهۆكو كە ركوكو هە ولێرو سلێمانی

. ناساندنخۆلە  بووجۆرێكوه كوئە مە شوێنە كانو ڕۆژنامەو كتێبكردنیدابە شڕێگە یلە  ڕووخستە  خۆیانڕابردوویساڵیسـێچاالكییە كانیكارو
.داونئە نجاممانوداڕابردوساڵیدووماوه یلە  چاالكییە كانمانكار و سە رجە مو خۆمانچاالكیئە نجامدانیبە  هە ستاینداكۆكیكردنپرۆژه یستافیوه كوئێمە ش

بۆژیـنگه ییـه كـانیـاسـاو داكۆكیـكردن
عـێراقئـاویپـارێزه رانی

٢٠١٥-یـه كه مكانونی٧ژماره

هه ولێـرشاریله  مه ده نیكۆمه ڵگـه یڕێكخراوه كانیپێشه نگـایكـردن له به شداری

هه ڵه بجـهپارێزگای-له  كوردستان مه ده نیكۆمه ڵگه یگه شه پێدانیكردن له  پشتگیری

حاجیـاواناحیه ی-له  كوردستان مه ده نیكۆمه ڵگه یگه شه پێدانیكردن له  پشتگیری
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