
ه ێراق: ب اع سهك ی  ندااڵن ی م نان ێ هره از ل هرب هالی رووپ دارهچه ن گ انك  ك
ێت دهده بهب ت س ه رووپ دارهچه جێ گ هك ندااڵن ل ان م زهك هڕی یان ن ان ڵنك ێ  ه

پارتیربهكانیسهكدارهچهمڕۆیداووتی،گرووپهیئهكهڕاپۆرتههیومانڕایتسۆوچله - یروت()به

تدا،دووحاڵهلهكداركردنیكوڕانوكچان.چهبهستاونبهعێراقهه(لهكهكهكرێكارانیكوردستان)په

وڵیانداوهڵكردوونكاتێكههگهلهیزۆرخراپیانڵهیانمامهكانمندااڵنیانفڕاندوهكدارهچهگرووپه

ووهنهكانیاندوربخهڕیزهجێمندااڵنلهستبهبهپهلهدهوگرووپانهبێتئهجێبهێڵن.دهوهێزانهكانیئهڕیزه

كداركردنیمندااڵنبهێننوسزایپێویستیچهكۆتایهێنانیبهڵێنبهنوبهكانبكهپێشێلكاریهلهوهلێكۆڵینه

 .ڕێوشوێنانهممجێكردنیئهجێبهلهشكستیانهێناوهنكهبدهرماندانهوفههئ

تێیاندامندااڵنیكهیسیباكووریعێراقكردووهكه٢٩رسهییلهنامهڵگههیومانڕایتسۆوچڕاپۆرتیبه

كانیكینهویهHPGلكانیپاراستنیگهكداریهێزهدووگرووپیچهرنههالیهزیدیلهكوردویه

كهربازیپارتیكرێكارانیكوردستانهباڵیسهHPGكداركراون.چه(بهYBŞرخودانیشنگال)به

 .كهیهكهپهرربهویشسهوئهزیدیهتیئاینییهمایهكیكهمیلیشیایهYBŞ(.كهكه)پهبهناسراوه

بێهیچبهكهكهبێتپههیومانڕایتسۆوچووتی،''دهكانیمنداڵلهریمافهبهڕێوهنێف،به-ماكۆرسنزه

وگرووپهكانیئهرماندهربازبكاوفهكارهێنانیمنداڵیسهكداركردنوبهچهبهریلهرتێكبێبهیدوشهقه

نگتاوانیجهساڵبه١٥نمهكارهێنانیمندااڵنیخوارتهكداركردنوبهچهبهبزاننكهوهئهكدارانهچه

ستوئامانجیبهكبۆمهنهقوتابخانهكانیانبنوبچنهنێوخێزانهلهوكوڕوكچانهبێتئهدرێ.دهمدهڵهقهله

 كاربهێنرێن.''ربازیبهسه

ڕشهشداریانلهبههیومانڕایتسۆوچیانووتكهبهودووگرووپهساڵیناوئه١٥نمهتهمندااڵنیخوار

تنانه.تهكردوهوئامادهوهكیانپاككردۆتهیانچهكانستافبوونبازگهندێكیتریانووتیانله،ههكردووه

نهخهنگ،هێشتاژیانیاندهكانیجهرهبههنێرنوخۆمندااڵننهڕاستهكدارانهچهمگرووپهرئهگهئه

ڵگهیدالهكهنگهجهرلهسهكاتهتوركیاهێرشیئاسمانیانندهیكهوناوچانهشقپێكردنیانلهمهبهوهترسیهمه

ندیللهعێراق.كانیچیایقهناوچهله،بۆنموونهكهكهپه

كان،تیهوڵهپێییاسانێوده.بهنگهساڵتاوانیجه١٥نمهاڵنیخوارتهكارهێنانیمنداكداركردنیانبهچهبه

ساڵ١٨نمهكمنداڵیخوارتهیههیچشێوه(بهYBŞ(و)HPGك)تیوهوڵهكدارینادهنابێتگرووپیچه

كانتیهوڵهیاسانێودهڕودوژمنكاریانتێدایه.یشهوناوچانهكاریانبهێننلهنوبهكداربكهكانیانچهڕیزهله

رمندااڵنبهگهتئهنانهكات،تهدهغهدهقهوهكانهكدارهچهنگرووپهالیهكداركردنیمندااڵنلهچهبه

ن.بكهندیانپێوهیوهخشیش''په''خۆبه

نجامدانینیفڕاندنیانئهرپرسیارابهلهوهولێپرسینهوهلێكۆڵینه(HPGبێت)هیومانڕایتسۆوچووتی،ده

تهیداوهمووچهغداكهبهتیعێراقیلهبێتحكومههادهروهڵمندااڵنبكاتوههگهیخراپلهڵهمامه

كانی.ڕیزهكدارلههێشتنیمنداڵیچهپێناونهلهوگرووپهرئهسهفشاربخاته(YBŞكانی)هێزه

(HPG)توركیاوسووریاوعێراقلهكهكهپهكانیترینزیكلهكوردیهكدارهچهشانیگرووپهشانبه

كاتكانیتریدهناحكومیهكدارهچهڵتوركیاوگرووپهگهڕلهداوشهنجامدهكانیئهئۆپراسیۆنوچاالكیه

شقدابینكردنیمهستانبهههكهكهپهكانینزیكله(.گرووپهداعشناسراوه)بهكهوهتیئیسالمیشهوڵهدهبه

چوووهزیدیانهویههانایئه(بهHPGی)وهیداكردپاشئهكداریپهچهنداموئه(كهYBŞوپشتیوانیبۆ)

ڵهاتبوون.شنگالههزیدیلهدژیهاوواڵتیانییهیداعشله٢٠١٤ڵكوژیمانگیئابیكۆمهلهكه



(وهHPGن)الیهكارهێنانیمندااڵنلهیسیبهرنۆكهسهكیومێنتاریلههیومانڕایتسۆوچڕاپۆرتیدۆ

شاری.باوكیكوڕێكیكوردله(یانجێهێشتوهHPGكانی)كانڕیزهیسیاندامنداڵهچواركه؛لهكرد

هێنێولهدههقوتابخانساڵیداوازله١٥نیمهتهیلهكهرێمیكوردستانیعێراقووتی،كوڕهیههبجهڵههه

تیانوامڕهردهبهوگرووپهرپرسانیئهكاتوبهدهوهكهگرووپهندیبهیوهپه٢٠١٦تایساڵیرهسه

رانیهیومانكیڤیدیۆیینیشانیتوێژهیهگرتهكه.باوكهبێتیههكهرشوێنیكوڕهسهزانیاریانلهوهكردۆته

ربازیوتفهنگىپهالمارلهرگیسهجلوبهبهكهگیرابووتێیداكوڕه(HPGن)الیهلهڕایتسۆوچداكه

.وهكهگرووپهندیكردنبهیوهپهدالهڵكانیتردهوێوهانیخهكهردهدهوهناسراوهشوێنێكینهلهدەست

فۆنمبۆبكاتوبڵێلهنتهیپێبدهوڕێگهممبكهندیپێوهیوهوێپهمهنهادهووتی،''تهكهباوكه

.''وتوهكهرنهبه

ساڵی،لهبجهڵهههرێمیكوردستانلهتیههكانیمرۆڤیحكومهیئۆفیسیكۆمسیۆنیمافهپێیووتهبه

ووهكردووهكهكهپهربهكانیسههێزهندیانبهیوهبجهپهڵهیهه،بیستكوڕوپێنجكچیناوچهوه٢٠١٣

وهتهڕاونهاڵمگهبهكردووهوهوهێزانهندیانبهیوهمنداڵیترپه٣٨ووهتهماونهوهێزانهكانیئهنێوڕیزهله

.كانیاننێوخێزانوماڵه

ردڕووداوێككباسیانلهوشوێنهیشنگال،دانیشتوانیئهناوچهلهزیدیهكییهیهڵگهكۆمهشتیكهردهسهله

ندهكانیاندهساڵینێوڕیزه١٣نمهكچێكیتهخراپیلهبه(HPGكدارانی)تێیداچهمانگیشووباتكهله

ربازبوونوڵیدهههوهقاچێكیشكاوهبهكهكات.كاتێككچهكدهیهرماندهڵفهگهحانێلهلهیچهوهپاشئه

یوهخوارهیخۆفڕێدانهشهڕهههیوهڕاییئهرهسهمه،ئهوههێننهیونودهكهكانشوێنیدهكدارهداتچهده

ووتیان.كهربانێككردبوو،دانیشتوانیناوچهسهله

ساڵبووه١٤نیمهرێمیكوردستانیعێراق،ووتیتههه١یبێرسڤێكامپیئاوارهزیدیلهكوڕێكییه

مووزیشنگالوسووریاتامانگیتهولهكردووهوهكهوپهگروندیبهیوهپه٢٠١٤ساڵیكاتێكله

كانینێوڕیزهمندااڵنیترلهكی"زۆر"لهیهداژمارهیهوماوهووتیلهوكوڕه.ئهڕیكردووهشه٢٠١٦

ڕیڕۆژئاوایشنگالكاتییشهساڵله١٦تهمهنىكوڕێكیبیریدێكهوگووتیبهبینیوهوگرووپهئه

ساڵبویتایه١٨تهمهنىخواررلهگهبووئهكههووتیشی،''یاسایهوكوڕهوێ.ئهكهرقاچیدهكێكبهفیشه

دا.''دهنهویاسایهكانگوێیانبهكدارهاڵمچهی.بهڕبكهشداریشهتوانیبهتدهنه

ڵكیتوركیاساڵیخه١٤نمهتهكچێكیسووریشنگالهیومانڕایتسۆوچچاویبهیخانهشارۆچكهله

شقیوێمهرلهوههكردوهوهكهگرووپهندیبهیوهسووریاپهرولهوبهمهگووتیدووساڵلهوتكهكه

ندیكردنبهیوهشنگالبۆپهتههاتووهكدار''كچهمدوواییانه''ههروهبهوكچه.ئهربازیپێكراوهسه

(YBŞبه،)ڕبكات.شهشداریلهنبهیپێبدهڕێگهوهیانكردۆتهتاڵمڕه

كارهێنانیمندااڵنكداركردنیانبهچهیسیبهكه٢٠رسهییلهنامهڵگههیومانڕایتسۆوچڕاپۆرتیبه

كانڵخودیمنداڵهگهرانیهیومانڕایتسۆوچلهیسیانداتوێژهكه١٠لهكه(كردووهYBŞن)الیهله

ندییناوه(قوتابخانهYBŞ)سوور،هیومانڕایتسۆوچتێبینیكردكهخانه.لهیانكردووهقسهخۆیان

رگیجلوبهكهكهكانیگرووپهندامهنێوئههێنا.لهكاردهشگاسهربازىبهڕوئارتهكمقه)تئمیم(یكوڕانیوه

نیمهكێكیانتهویهساڵه١٨خوارنیانلهمهوتیانتهدا،چواریانوكهناوقوتابخانهربوولهبهربازیانلهسه

پۆلیپێنجیكردبووكاتێكلهوهكهگرووپهندیبهیوهخشپهخۆبهربهوبهمهدووساڵلهساڵبووكه١٤

غدامووچهبهلهوهرپرسانیعێراقیهبهلهYBŞووتیان،ربازكراوانهسهبهندامهمئه.ئهتایبووهرهسه

اڵم،بهساڵه١٨نمهروتهساڵوسه١٨نیانمهتهكدارانیینهابۆچهتهیهومووچهگرێوئهردهوه

.كاریهێناوهیمندااڵنبهبۆپێدانیمووجهیكۆكراوهوپارهئهكهگرووپه



كانیانیریانبۆنێوڕیزههیدخهیشهنه(مندااڵنیقوتابخاHPG)سوورووتیانكههادانیشتوانیخانهروههه

تانهوبابهئهبرێودهڕێوهبهوهكهكهنپهالیهلهكهقوتابخانهمامۆستاكانووتیانكهوڕاكێشكردووه

هێنرێن.كاردهباكووریسووریابهكانیژێركۆنترۆڵیكوردلهناوچهلههێننكهكاردهبه

كانیئاسایشینهێزهالیهلهلێكراوهوهكهكهپهربهكانیسههێزهندیكردنیانبهیوهنیپهیگوماومندااڵنهئه

رێمیكوردستانی.ههڵكراوهگهیخراپیانلهڵهستگیركراونومامهدهوهرێمیكوردستانهتیههحكومه

كێكله.یهیهكه(كهدژی)پهلههكرێكحكومڕانیدهوهرێمیكوردستانهتیههنحكومهالیهعێراقله

ڵكوژیپاشكۆمههێنرێووتی،لهكاردهڕبهكمقهوهسووركهندیخانهیناوهكانیناوقوتابخانهكوڕه

(YBŞ)ندیبهیوهساڵیداپه١٥نیمهتهوله٢٠١٤مانگیئابینداعشلهالیهزیدیلههاووالتیانییه

رێمیكوردستانیههكانلهزیدیهییهكامپیئاوارهیلهكهردانیخێزانهبۆسهوهڕێتهگه،كاتێكدهكردووه

یستگیریانكردموبۆماوهمجارئاسایشدهكهووتی،''یهكهدا.كوڕهكاولێیدهستگیریدهعێراقئاسایشده

ستگیرمدهكهجێبهێڵمخێزانهكهكامپهووبارهردگهستلێیانداموووتیانئهدهپێنجڕۆژزیندانیانكردموبه

رێمیرپرسانیههبههیومانڕایتسۆوچیانووتكهكانیانبهزیدییانخێزانهن.''سێمنداڵییهكهده

كانیهێزهندیانبهیوهكانیانپهیمنداڵهوهرهبهلهكهناوكامپهركردنیخێزانیدهستاوونبهكوردستانهه

.كردووهوهكهكهپهربههس

یگومانیومندااڵنهیئهڵهكیمامهرهكیسهیهشێوهرێمیكوردستانبهتیههرپرسانیحكومهبێتبهده

ككتاوانباروهننهماشابكهخراپتهیڵهكقوربانیمامهكرێوهكانلێدهكدارهچهگرووپهگالنیانلهتێوه

.یپاریسداهاتووه١٩٩٧كانیساڵینسیپهپرهلهربازكردنیمنداڵسهكانیبهتیهوڵهنێودهقالیدهیاساوتهله

 بێت.كداریانههكرێمنداڵییچهگومانیانلێدهنكهبدهوخێزانانهرپرسانسزایئهنابێتبه

HPGتهمهنىكداركردنیمنداڵیخوارچهبهڵێنیداكۆتاییبهبه٢٠١٣میكهیتشرینییه٥وتیڕێكهله

ندبوونیكرداری''ڕێكخراویجنێڤيكولكردی''پاپهنامهڵگهكانیواژوویبهرماندهساڵبهێنێوفه١٦

نالیهنگلهیاساكانیجهندبوونبهرزڕاگرتنوپاپهوكاربۆبهتیناحكومیهوڵهڕێكخراوێكینێودهكه

پێناوڕلهگهنهخهوڵێكدهموووههههووتیان،وگرووپهكانیئهرمانده.فهكاتوهدهكانهكدارهچهگرووپه

كهكهرپرسانیپه.''بهوهڕدوربخرێنهكانیشهناوچهساڵێكله١٨تا١٦نمهمووتهههیكهوهڵنیابوونلهد

وسزادانیئهبهستاوهههHPGتێیدااداواكرابووئایاكهوهدایهكیهیومانڕایتسۆوچیاننهیهامهاڵمینوه

یربارهندپرسیارێكیتردهڵچهگهلهیانكردووهمڕێنماییویاساناوخۆییانهپێشێلیئهیرماندانهفه

كداركردنیمندااڵن.چهبهنلهمهمترینتهكه

كانیوكۆتاییبهڕیزهمندااڵنلهیوهدوورخستنهستێبهههYBŞبێتڕایتسۆوچووتی،دههیومان

پشتلهكهبداتسانهوكهساڵبهێنێوسزایئه١٨تهمهنىموومندااڵنێكیخواركداركردنیههچهبه

ن.وهكداركردنیمنداڵهچهبه

هاوتایهشوهربازیكهئهستیسهبهكانبۆمهكارهێنانیقوتابخانهبهكۆتاییبهێنێبهكهبێتگرووپهده

وندیبهیوهبێتعێراقپه.دهوهHPGنالیهندبوونیكرداری''لهی''پاپهكهواژوكراوهڵێنهڵبهگهله

كانگاریكردنیقوتابخانهكانبۆپارێزتیهوڵهنێودهجێكردنیڕێنماییهجێبهڕازیبوونلهبكاتكهوهوواڵتانه

كداریدا.كاتیملمالنێیچهربازیلهستیسهبهكارهێنانیانبۆمهبهله

هادۆکیومێنتیبهکارخستنیانبهکارهێنانیمندااڵنیکردووەلهالیهنگروپیروههیومانڕایتسوۆچهه

سڵیرزگاکراووگروپهچهکداریسونهوشیعهیعهرەبکهلهعێراقلهشهڕدان،کهمیڵیشیاکانلهمو

شهڕکهرەکانیسوریاشدەگرێتهوە.

كانیگریسهنهنجامهرهستدهدهزیدیوكوردیلهعێراقزۆریانبهكانییهڵگهكۆرسننێفووتی،''كۆمه

ورئهگهتئهنانهنگ،تهڕوجهكارهێنانیمندااڵنبۆشهبۆبهكنیهوهیچبیانوویهشتووهچهوهنگهجه



كێشانیڕیشهجێبنێبۆلهستبهنگاویدهههكهكهبێتپهن.دهبكهندیانپێوهیوهخشیشپهخۆبهبهدااڵنهمن

وخێزانویئهوهبووكردنهرهخشوقهكردنیمندااڵنیخۆبهكداركردنێكیمندااڵنوقبوڵنهچهمووبههه

.''وتوهروزیانیانلێكهرهزهوهوهۆیهبهیمندااڵنه

عێراقكانلهكوردهكدارهچهنگرووپهالیهكداركردنیمندااڵنلهچهبه

ریوروبهكانیدهوكامپیئاوارهبجهڵهردانیشاریههسه٢٠١٦مانگیئابیهیومانڕایتسۆوچله

رێمیكوردستانیعێراقكرد.هیومانڕایتسۆوچزایشنگالیههاڵتیقهباكووریڕۆژههدهۆكیله

وتنیهاچاوپێكهروهونوههساڵبو١٧بۆ١٤نیمهمنداڵیلهته١٣سكردكهكه٥٨ڵگهوتنیلهچاوپێكه

تیهوڵهنێوخۆییونێودهكانومامۆستایانوڕێكخراوهریكامپهبهڕێوهكانوبهڵدایكوباوكیمنداڵهگهله

رێمیكوردستانكرد.تیههرپرسانیحكومهكانوبهناحكومیه

یاندنكهرگرتوپێیانڕاگهڵكردنوهگهوتنیانلهچاوپێكهیسانهوكهكیانلهرانڕازیبوونیزارهتوێژه

هێنێوناچارنینكاردهبهكانیانقیووتهداوچۆندهنجامدهئهیهوهمتوێژینهبۆچیهیومانڕایتسۆوچئه

تواننوێدهركاتێكبیانهبنوههینهوهاڵمدانهخوازیاریوهكهوهنهاڵمیهیچپرسیارێكبدهوه

ستێنن.بوهكهوتنهچاوپێكه

كردووهوهYBŞیانHPGندیانبهیوهپهیكهومندااڵنهسوكاریئهكاندا،كهیسهكهزۆرێكلهله

كیهوهندنهسهرتۆڵهریههگهئهرانیانلههۆیترسونیگهكرێبهیانئاشكرانهداوایانكردناسنامه

تیرپرسانیحكومهنبهالیهسزادانیانلهتداترسلهچهندحاڵهلهیانكدارانهچهوگرووپهنئهالیهله

ن.كهكهدژیپهلهرێمیكوردستانكههه

پارێزگایرێمیكوردستانلهتیههرپرسانیحكومهكانیهیومانڕایتسۆوچدا،بهاڵمیپرسیارهوهله

كانكداركردنیمندااڵنیناوكامپیئاوارهچهبهمداووتیان،یتشرینیدووه٢٧كییهنامهدهۆكله

تی''نیهده''سروشتیمهیانبۆپارێزگاریكردنلهنگاوهوههرپرسانئه''وبهیهغهدهكقهیهمووشێوههه''به

نولهدهتیپێدهخیتایبه''بایهكداركراوهچهرمنداڵێكبهوێههركهربۆیاندهگهوئهناوهوكامپانهئه

كانیهێزهكخێزانووتیانكهیهژمارهن.''كهژیانیدادهچاكسازیلهوهتهروپرۆگرامیتایبهنتهیسهڕێگه

ركردنیانلێكردوونلهیدهشهڕهكانیانههجێهێشتنیكامپهلهندخێزانێككردووهچهرمانیانبهئاسایشفه

.شنگالكردووهلهوهكهكهپهربهكانیسههێزهندیانبهیوهكانیانپهمنداڵهكههوتووركهیبۆیاندهوهپاشئه

تگوزاریكانخزمهكگرتووهیهوهتهنهبهربهكانیسهزراوهكانودامهتیهوڵهنێودهناحكومیهگرووپه

واڵمهیچكاملهن،بهكهشدهێشكهكانپزیدیناوكامپیئاوارهروونیبۆمندااڵنییهتیدهاڵیهكۆمه

گرووپهندیانبهیوهپهیومندااڵنهكداركراونیانخێزانیئهچهڕابردوودابهلهیكهمندااڵنه

پرۆگرامێكیهیچجۆرهستیانبهیانبۆهیومانڕایتسۆوچكردووتیاندهوقسهكردووهوهكانهكدارهچه

.وتووهكهچاكسازینه

كانزیدیناوكامپیئاوارهكداركردنیمندااڵنییهچهبه

كانیداعشپاشهێرشهناچاربوونلهیدهۆككهكانیناوچهزیدیناوكامپیئاوارهخێزانییهپانزه

كانیانجێهێشتوهكانیانكامپهمنداڵهڵبێنووتیانكهكانیانههناوچهله٢٠١٤مانگیئابیرشنگاللهبۆسه

شنگال.لهYBŞوHPGندیكردنبهیوهبۆپه

یكهكامپه٢٠١٥مانگیشوباتیلهساڵووتیان،١٥تهمهنىسوكاریكوڕێكی،كهكامپیشاریهله

ندییوهپهتیكهكردونوگوتویهندیپێوهیوهفۆنپهلهتهبهوێوهشنگالولهتهوڕۆیشتوهجێهێشتوه

دژیداعش.ڕكردنله''وشهوهندنهسهبۆ''تۆڵهوهكردوYBŞ به



ڕكانیشهرهبهلهوهوهۆیهوێتوبهكهردهكێكبهڕیناوشاردافیشهكاتیشهسێمانگدواتر،له

ندیبهیوهفۆنپهلهتهدووجاربهوێوهریپزیشكیولهسهسووریابۆچارهبرێتهودهوهخرێتهدوورده

باسیوهكاتهتیدهاڵمڕه،بهكهبۆكامپهوهڕێتهگهده٢٠١٥میمانگیتشرینیدووهكات.لهدهوهیهكهنهخێزا

یبكات.كهیبۆخێزانهكهزمونهئه

مانگینیلهمهكیهاوتهساڵبووووتی،خۆییوهاوڕێیه١٧نیمهتهكهكیتریكامپیشاریهدانیشتوویه

شلهتیاللهاڵیهریكۆمهنتهسهكانله.كوڕهYBŞندیكردنبهیوههێڵنبۆپهجێدهكهكامپهوهئایارپێكه

وێچواركوڕیتركرێنولهبرێناونوسدهدهڕێوهبهوهكهكهنپهالیهلهسوریشنگالكهیخانهشارۆچكه

كه.كوڕهمنداڵچووهیانلهیانشێوهساڵبووه١٨خوارنیانلهمهیانتهوانیشووتویانهئهناسنكهده

رواریلهتێیدابهكهیانكردووهكهماشایناسنامهتهناونوسیانكردووهكهكهكهیپهندامانهوئهووتیئه

نلهكانیاماڵیخزمهولهیشه.خۆییوهاوڕێكهكردووهوهیچپرسیارێكیانلێنهدایكبوونینوسراوه

ندامێكینوئهكهدهكهندامانیخێزانیدووكوڕهفۆنبۆئهلهكانیانتهن،خزمهبهردهسهشنگالبه

هاروه.هیومانڕایتسۆوچههكهبۆناوكامپهوههێنێتهدهكهردووكوڕهكانیانبۆڕۆژیداهاتووههخێزانه

رگهڕامگرن''ئهكهكهیپهوهبوولهتی''ترسیزۆرمههگووكردكهكهندامیخێزانهڵئهگهیلهقسه

نوپێیكهدهندیپێوهیوهفۆنپهلهتهبهكهكهرپرسانیپهودواتربهكهبۆكامپهوهمهبهكاندهكوڕهبیانزانیایه

جێبهێڵن.كهدرێناوچهیانپێناڕێگهمجارهبۆشنگالئهوهڕێنهبگهكاندووبارهركوڕهگهڵێنئهده

ندیكردنیوهبۆپهیجێهێشتوهكهساڵكامپه١٧نیمهووتیانكوڕێكیتریتهكهدانیشتوانیكامپه

تیتۆمهبهییكهورهووتیشیان،ئاسایشبراگهكه.دانیشتوانیكامپهوهبۆماڵهوهتهڕاوهگهونهHPGبه

.رادەیستگیركردووهڕۆژده٥٠یبۆماوهHPGبۆكهدانیشتوانیكامپهكداركردنیچهڕاكێشكردنوبه

ساڵییکهلهمانگیئابهوە١٣بهکارخستنیمندااڵنوایکردووەدانیشتووانالیانوازێدوومنداڵێ

لهکاتیسهردانبۆشنگال.YBŞیانHPGبزربوون،پهیوەندیانکردبێبه

هێڵێجێدهكهكامپه٢٠١٥میمانگیكانوونیدووهساڵیله١٦نمهزیدیتهكامپیكابارتۆ،كچێكییهله

پشتڕاكێشكردنولهبووهیگومانیانلێیههكهخێزانهیپیاوێككهوهپاشئهHPGندیكردنبهیوهبۆپه

كهوكاریكچهسیكهووتهمهكات،ئهوخێزانهدهردانیئهبێتسێجارسهوهڵكهكداركردنیخهچهبه

كیندیهیوهاڵمهیچپهكات،بهدهوهیهكهخێزانهندیبهیوهفۆنپهلهتهبهسوركچهخانهیشتنیبهڵگهگهبوو.له

ربازیكارسێیشنگاللهشقیسهكامپیمهیخزمێكیتوانیبوویلهوكاتهتائهڵینابێتههگهتریانله

منداڵیكیزۆرلهیه"ژمارهكردكهوهیباسیلهوخزمهئهوێ..چاویپێبكه٢٠١٥میكهكانوونییه

.''وكاڵشینكۆفیانپێبووهساڵچووه١١نیمهتهتیانلهڕواڵهومندااڵنهدوانیانسیانلهكهبینیبوو

تیووویستویهربازیپێكراوهسهشقیندیلمهچیایقهلهكهیاندوهپێییڕاگهكهیووتیشی،كچهكهخزمه

،٢٠١٦مانگینیسانییبكات.لهكهرماندهفهلهوداوایهئهاڵمترساوهیبهكهبۆناوخێزانهوهڕێتهبگه

یكهخۆشیهینهوهكیپێبدرێبۆچاكبوونهیهفتهتیههمۆڵهكاتوداوادهخۆشهنهداكهوانیشاندهكهكچه

یكهكانیئاسایشخێزانه،هێزهكهكامپهیلهكهبۆناوخێزانهوهڕێتهگهی.كاتێكدهكهخێزانهناوله

نێووهڕێتهیانبگهكهكچهردووبارهگهكیزۆرئهیهرامهدانیغهكواژوبكاتلهیهڵێننامهنبهكهدهناچارر

.وگرووپهكانیئهڕیزه

كهكامپهلهوهHPGنالیهكداركراویانلهچهكانیئاسایشخێزانیمنداڵیبههێزهكهكیترووتیدانیشتویه

بۆشنگال.وهتهڕاونهگهمخێزانانهوئهركردوهده

٢٠١٥مووزیمانگیتهیلهكهكوڕهساڵووتیكه١٥نیمه،باوكیكوڕێكیته١كامپیبێرسڤێله

ڕیشداریشهوبهبووهكهڵگرووپهگهودوومانگلهHPGندیكردنبهوهیشنگالبۆپهتهڕۆیشتوه

تاداوایوتووهكهكهكهرپرسانیپهبهشتیچیایشنگالچاویبهردهسهووتی،لهكه.باوكهكردووه

تاوهرهسهدرێولههییپێدمووچهكهكوڕهڵێنكهكانپێیدهرپرسهیانیلێبكات.بهكهیكوڕهوهڕانهگه

یهێننوڕێگهییبۆدهكهاڵمچوارڕۆژدواتركوڕهن،بهیئاشكرابكهكهشوێنهوهتیانكردۆتهڕه



یبكاتوكهزموونهئهباسلهوهتیكردۆتهڕهكهووتی،كوڕهكه.باوكهندهڵباوكیپێدهگهیلهوهڕانهگه

.وگرووپهكانیئهنێوڕیزهوهبچێتهوێدووبارهنایهڵێكهده

یانودووكوڕیتریكهساڵه١٦نمهتهكوڕه٢٠١٦مانگینیسانیكامپیبێرسڤێووتیان،لهخێزانێكله

ندیكردنبهیوهپههاوكاریكردبوونلهلشۆفێرێككهگهناسیبوونیلهساڵیكه١٦ساڵیو١٥نمهته

لهوهHPGنالیهلهیسێمانگیانبۆماوهكهكوڕهووتیانكهكهخێزانههێڵن.جێدههكوهكامپهكهگرووپه

یبۆوههێنانهرله،بهدرێمریكیپێدهدۆالریئه٨٠٠كرێوتێكڕابڕیربازیپێدهشقیسهشنگالمه

وبۆنبۆلێپرسینهوەكهبانگهێشتدهكهكوڕهیووتیان،پاشانئاسایشكه.خێزانهوهنباوكیهالیهلهوهماڵه

ن.دهنولێیدهكهریدهسهستبهكاتژمێرده٢٤یماوه

وڕواتبۆقوتابخانهكدهیانیهی''بهكهمانگینیسانكوڕهلهساڵووتی،١٦نیمهباوكیكوڕێكیتریته

یلهكهووتی،كوڕهكهكات".باوكهدهوهكهكهپهبهندییوهشنگال"پهبێت''ولهروشوێندهبێسهكهكامپهله

ناوشارپێوانیلهركیپاسهوئهواوكردووهربازیتهشقیسهڵێمهكاودهدهندیپێوهیوهپهوهشنگاله

درێ.یپێدهدۆالرمووچه٤٠٠٠بڕیومانگانهسپێردراوه

ندییوهوپهیجێهێشتوهكهكامپه٢٠١٥مانگیئازاریلهكاتێكساڵبووه١٥نیمهكوڕێكووتیته

هاوكارییكهسانهوكهفۆنیئهلهیتهووتی،ژمارهوهتهڕاوهئێستاگهكهوكوڕه.ئهكردووهوهHPGبه

یشارۆچكهیشتۆتهوكاتێكگهوهتهكاندۆزیوهتیهاڵیهكۆمهتۆڕهنلهكهڵكدهكداركردنیخهچهبهله

یربازیبۆماوهشقیسهكارسێبۆۆمهنهیبهدهHPGكدارانیكات.چهدهندیانپێوهیوهسنوونێیشنگالپه

لهنیبووهمهقهكردنیتهكوئامادهیچهوهرقاڵیپاككردنهیدوومانگسهمانگێك،پاشانبۆماوه

وخواردنیباشودۆالرمووچه١٠٠٠مانگیوووتیكهسوور.ئهندیخانهیپێشوویناوهقوتابخانه

.یڕۆیشتنیپێدراوهركاتێكوویستبێتیڕێگه.ووتیشیههفۆنیپێدراوهلهیتهوكارترهجگه



كارسێولهیجێهێشتوهكهكامپه٢٠١٤كۆتاییساڵیووتی،له٢٠٠٠دایكبوویساڵیكوڕێكیله

كاتێكبۆپشوووهتهماوهكهڵگرووپهگهله٢٠١٦مووزی.تامانگیتهكردووهوهHPGندیبهیوهپه

تیتۆمهبهرێمیكوردستانهتیههربازیحكومههێزیسهوهكهرگهنپێشمهالیهلهكهبۆكامپهوهڕێتهگهده

ربازیبریتیشقیسهتایییمهرهسهووتی،دوومانگیوكوڕه.ئهكرێستگیردهدهHPGكداریچهبوونه

.ڕیكردووهندشوێنێكیسووریاشهشنگالوچهولهوكاڵشینكۆفوڕومانهمانچهكارهێنانیدهبهلهبووه

كهوهساڵه١٦نمهكوڕێكیتهبهبینیووهكهڵگرووپهگهك"زۆر"لهمنداڵیتریلهیهژمارهوكوڕهئه

.وتوهرقاچیكهكێكبهشنگالفیشهلهكینزیكسنووریسووریایهیهشارۆچكهیئومالذبانكهڕكاتیشهله

ووتی،وكوڕهی''ئهڕبكهشداریشهتوانیبهتدهنهساڵبووایه١٨خوارنتلهمهرتهگهبووئهكهه''یاسایه

كردم.پێیاندهسرێگریلێنهڕ،كهبڕۆمبۆشهبموویستایهن.كاتێكنادهویاسایهكانگوێبهكدارهاڵمچه''به

 كردم.''دهاڵمڕێگریانلێنهڕۆم،بهگووتمنهده

دایكبوویموویانلهیانناسینوههخسیدهشهبهناویپێنچكوڕیتریانهێناكهكهدانیشتوانیكامپه

ربازی.شقیسهمهبۆكردووهHPGندیانبههیوڕۆژتادوومانگپه١٥یبوونوبۆماوه٢٠٠٠ساڵی

شنگالدژیمندااڵنلهیخراپلهڵهتیمامهكداركردنوتۆمهچهبه

ڵخێزانوشاهێدحاڵیانمندااڵنكردكهگهوتنیلهشنگال،توێژەرانیهیومانڕایتسۆوچچاوپێكهله

.دووكاندارێكیكردووهYBŞیانHPGیانبهندیوهتێیاندامندااڵنپهیسكردكه١٣باسیانله

كوڕهسنوونێلهHPGكدارانیمانگیحوزەیرانچهلهباكووریشنگالووتی،یسنوونێلهشارۆچكه

كهكوڕهكهدایكوباوكیانووتوهبهكه.هاوڕێكانیكوڕهكانیانڕاكێشكردووهیانبۆنێوڕیزهكهساڵه١٥

تاپێیانبڵێفۆنیكردووهلهكجارتهنهایهتهكهاڵمكوڕه،بهربازیئومالذبانبووهشقیسهكامپیمهله



وسوكاریئهفۆنیتربكات.خزموكهلهكیتهندیهیوههیچپهیتوانیوهونهكردووهوهHPGندیبهیوهپه

كیكورتیهربازیبۆماوهشقیسهمهڕۆژله٢٥پێیانوتوونپاشكهكهرپرسانیپهبهووتیان،كوڕه

رگیزههكهیكوڕهوهرهبهلهكراوهجێنهجێبهمهدانئهوبڕوایهاڵملهدرێ،،بهیپێدهوهڕانهیگهڕێگه

نیانوامتێبینیمندااڵردهبهكردكهوههادوودانیشتوویسنوونێباسیانلهروه.ههوهماڵهوهتهڕاوهگهنه

ووهربازیهسهHPGرگیجلوبهبهساڵیدابووه١٣یان١٢ریوروبهدهنیانلهمهندێكیانتهههكهكردووه

.كیانپێبووهتداچهندێكحاڵهههله

١٤نیمهكچێكیتوركیتهرانچاویانبهڕۆژئاوایسنوونێ،توێژهسوورلهخانهشلهریاللهنتهسهله

شقیوێمهولهكردووهوهHPGندیبهیوهسووریاپهرلهوبهمهگوتبوویدووساڵلهوتكههساڵك

،YBŞندیكردنبهیوهشنگالبۆپهتهكدار''هاتوهكچه''وهمدواییانهبهوكچهووتی،.ئهربازیپێكراوهسه

زیدیووتیان،نیژنانییهنجومهندامیئهژنیئهدوو.دراوهڕپێنهشهشداریكردنیلهیبهاڵمڕێگهبه

شتێكیباو.تهبووهوهHPGنالیهكچانلهكبهشقوڕاهێنانیچهمه

ندیانیوهكانیانپهرچیایشنگال،سێخێزانووتیان،منداڵهسهلهزیدیهكییهیهڵگهكۆمهشتيكهردهسهله

نیلهمهیوكوڕێكیتریهاوتهكهساڵه١٦نمهتهكوڕهكه.پیاوێكووتیكردووهوهHPGبه

شتیردهسهلهHPGرپرسانی.بهوهكهگرووپهندیكردنبهیوهبۆپهیانجێهێشتووهوهماڵه٢٠١٥بههاری

وومانگربازیوپاشدشقییسهندیلبۆمهیچیایقهكاننێردراونبۆناوچهكوڕهكهیاندوهپێیانڕاگه

كامپیخێزانیترله١٠اڵمینازانێ،بهكهواڵێكیكوڕههیچههوهوكاتهووتی،لهوپیاوه.ئهوهڕێنهگهده

كهكامپهرلهگهدانئهوبڕوایهلهكهیهوهرهبهشێكییلهبهكهناوچهتههاتوونهورۆزیباكووریسووریاوهنه

كداربكرێن.''چهبهوهكهكهكانیپهنهێزهالیهكانیانلهبوومنداڵهرێكیزۆرههگه''ئهوهتهبمانایه

كارسێساڵیانله١٥نمهخزمێكیته٢٠١٤موزیمانگیتهلهشتیووتیان،ردهسهخێزانێكیترله

شتیردهبۆسهوهتهڕاوهودواترگهساڵه٢٥نیمهتهكهكه.ئامۆزایكوڕهكردووهوهYBŞندیبهیوهپه

نیانلێكردینومهپرسیاریتهYBŞندامانیوێئهكارسێولهخشچووینهخۆبهبهوهووتی،پێكه

هاكوڕێكیروهووووتی،ههربازی.ئهشقیسهباكووریسووریابۆمهناردیانینبۆگووندیتلكوشایرله

ربازیپێكراشقیسهویشمهڵكردبووئهگهیلهوێقسهیلهاكهئامۆزڵكیشنگالكهساڵیخه١٣نمهته

بۆشنگالبۆوهڕێنهگهدهدوووئامۆزاكه٢٠١٤یئابی٣كانیداعشلهپاشهێرشهلهبوو.

ووتی،كوڕهیسنوونێ.ئامۆزاكهوانیكردنیبازگهكانوپاشانپاسهڵهاتووههههاوكاریكردنیخێزانه

٢٠١٤كۆتاییمانگیئابیبینراوه.دواجاركهدژیداعشكردووهڕیلهشداریشهبهكهساڵه١٥نمهته

كهكهپهربهكدارانیتریگرووپێكیسهڵچهگهناوئۆتۆمبێلێكدالهكاتیجێهێشتنیسنوونێلهلهبووه

كانیووتیان.له،خزمهیهباكووریسووریاچاالكیانههلهكهYPG ل(كانیپاراستنیگهكینهناوی)یهبه

شنگالولهكهكوڕهكهندجارێكووتویانهچهكهكهرپرسانیپه،بهوكوڕهكانیخێزانیئهاڵمیپرسیارهوه

.توركیایهسووریایانن

ندیكردنیوههێڵێبۆپهشتیجێدهدهرسهیلهكهساڵخێزانه١٦نمه،كچێكیته٢٠١٦مانگیئابیله

كچهوربازیدایكیئهشقیسهستپێكردنیمهدهملهكیكهیهشنگال.پاشماوهشیلۆلهلهYBŞ به

كهوخێزانهخۆشهزۆرنهكهباوكیكچهیكهوهبیانوویئهبهوهماڵهوهییبهێنێتهكهتوانیبوویكچه

.یهكهتیكچهمهیاریستیانبهپێو

YBŞسووركردووبینیكهخانهندیلهیكوڕانی)تئمیم(یناوهردانیقوتابخانههیومانڕایتسۆوچسه

نیقۆناغیمهوێكوڕانیتهكانلهكدارهچهندێكلههێنێ.ههكاردهبهیهوقوتابخانهربازیئهیسهكبنكهوه

شهشنێو.لهیانجێهێشتووهقوتابخانهوه٢٠١٤یمانگیئابیكههڵكوژیكۆمهلهندیبوونكهناوه

یانبۆۆهیومانڕایتسۆوچكرد،قسهكهقوتابخانهلهكهوهربازیهرگیسهجلوبهبهYBŞندامیئه

نیمهتهیانلهكێكیترساڵبوویه١٤نیمهكێكیانتهیهكهیهوهساڵه١٨خوارنیانلهمهچواریانووتیانته

ربازیوشقیسهیمهنێوانماوهكانیانلهكانووتیان،كاتهكردبوو.كوڕهوهYBŞندیبهیوهساڵیداپه١٥



توئابووریورزمانیكوردیوسیاسهسهلهYBŞندامانینئهالیهوڕێنماییلهرگرتنیوانهوه

كیانچهYPG لكانیپاراستنیگهكینهنیهالیهلهووتیان،كهندامانیگرووپه.ئهربردووهسهڕكردنبهشه

كدارانیچهنهابدرێتهبێتتهدهكرێكهیانبۆدابیندهغداموچهبهرپرسانیعێراقیلهنبهالیهگاولهپێده

كدارانیخوارچهداتهدهدۆالر٢٠٠بڕیمانگانهیهوپارهلهYBŞاڵمساڵ.به١٨نمهروتهساڵوسه١٨

ووتیان.كهندامانیگرووپهساڵ،ئه١٧٧تا١٤كدارانینێواندۆالربۆچه٤٠٠ساڵو١٤نمهته

كان؛ئامانجیهێرشهكانببنهكاتقوتابخانهیوادهكبنكهربازیوهستیسهبهبۆمهكارهێنانیقوتابخانهبه

تیتردا،ندێحاڵههه.لهنجامداوهشنگالئهلهكهكهپهربهكانیسهپهدژیگرووتوركیاهێرشیئاسمانیله

لیلوپهكانیخوێندنیانكهپۆلهوتنبهروزیانكهرههۆیزهبێتهكاندهناوقوتابخانهربازلهبوونیسه

كان.رگایقوتابخانهیدهوهوتنیكردنهودواكهقوتابخانه

سوورخانهلهوهیخۆیهكهماڵهلهكردكهYBŞڵكاپتنێكیگهوتنیلهچاوپێكههیومانڕایتسۆوچ

داوهساڵنه٢٠نمهسێكیخوارتههیچكهیبهڕێگهYBŞوووتی،كرد.ئهكیدهیهتیبهییكهرماندهفه

بۆYBŞكانیشقهمهشداریلهبهیهقیانههساڵیدا،مندااڵنحه١٧نیمهتهاڵملهڕبكات،بهشهشداریلهبه

مترینككهساڵیانوه١٨نیمهتهYPG لكانیپاراستنیگهكینهیهوووتیشیكهن.ئهیسێساڵبكهماوه

یهرماندهوفهیئهكهساڵه١٤ساڵیڕابردووداكچه.لهپاندووهڕسهشهشداریكردنلهنیبهمهته

هۆیپلهبهبووهئیستسنااوهاڵمئهوووتی،به،ئهربازیپێكراوهشقیسهمهYBŞنالیهله

.وهیهكهربازیهسه

یوانهكلهیهژمارهكارسێ،هیومانڕایتسۆوچتێبینیكردكهلهYBŞشقوڕاهێنانیكامپیمهله

بووكیانپێنهچهبێت،دوانیانكهوهساڵه١٨رخوانیانلهمهوتتهكهردهربوودهبهربازیانلهرگیسهجلوبه

یانومندااڵنهكانیئههێزهووتی،YBŞكییهرماندهكات.فهڕنهساڵتێپه١٥نیانلهمهوتتهكهردهده

اڵمڕۆژ،به٤٥یربازییبۆماوهشقوكۆرسیسهكانیانبۆمهڕیزهخوازیاربونبێنهكهقبوڵكردووه

یلولیتایمانگیئهرهسهووتیشی،لهیهرماندهوفه.ئهكردووهغهدهمندااڵنقهكیانلهڵگرتنیچههه

ساڵ١٨نیانمهیتهوانهدۆالریانبۆئه٤٠٠٠یمووچهغدامانگانهبهرپرسانیعێراقیلهوهبه٢٠١٥

.دابینكردووهساڵه١٨روسهو

ومیلیشیاكانیترYBŞڵگهلهوهربازیهروویسهولهشنگالنیهربازیجێگیربوویلهعێراقهێزیسه

رپرسانیڵبهگهوتنلهڕێكهیشتنهواڵێك،پاشگهههپێیڕاپۆرتهكات.بهشدهوهاوكاریانپێشكهڕێكه

بڕی.YBŞیممووچهمانگیتشرینیدووهرێمیكوردستان،عێراقلهتیههحكومه

HPGكدارانینچهالیهڵمندااڵنلهگهیخراپلهڵهفڕاندنومامه

خسیناسیویانهشهبهساڵكردكه٩نمهفڕاندنیكچێكیتهوردیباسیانلهسووربهپێنجدانیشتوویخانه

واڵیزانینیههرلهم.بهمانگیكانوونیدووهلهیریهیدخهتاییشهرهیسهقوتابخانهلهوهHPGنالیهله

مامۆستایانووتبوویانیانكردبووكهكهردانیقوتابخانهرانیهیومانڕایتسۆوچسه،توێژهكهفڕاندنه

وئهچنهیدهومندااڵنهنیئهمهبرێ.مامۆستاكانووتیان،،تهدهڕێوهبهوهكهكهنپهالیهلهكهقوتابخانه

كانیبۆناوچهناوێكیكوردیهڕۆژئاواكهكانیخوێندنلهتهوبابهساڵیدایه١٣بۆ٦نێوانلهیهقوتابخانه

.كراوهباكووریسووریائامادهژێركۆنترۆڵیكوردله

فڕێننودهوهیهكهقوتابخانهلهكهمنداڵهوهربازیهرگیسهجلوبهسوورووتیان،دووژنبهدانیشتوانیخانه

وهنهدهدهكهوپاشانكچهوهیهێڵنهندكاتژمێرێكدهیچهوێبۆماوهسوورولهیخانهروازهیدهبازگهنهیبهده

كانیانكهوچهكهبازگهنهگهیدهكهپیاویخێزانهیگرووپێكلهوهدوایئهیلهكهستخێزانهده

قوتابخانهیانلهكهیمنداڵهكهخێزانهن.ووتیشیانكهكهدهكهیكچهوهڕانهوداوایگهوهنهكهرزدهبه

وداوایانیانكردووهكهردانیخێزانیكچهوامسهردهبهHPGكدارانیچهكهوبینیویانهرهێناوهده



خێزانپانزهملهالنیكهوهفڕاندنههۆیكاریی.بهنبۆقوتابخانهبدهكهیكچهوهڕانهگهبهلێكردوونڕێگه

بۆبورێكیانسنوونێوههیواخوازنبگوێزنهندێكیانووتیانكهوههرهێناوهدهقوتابخانهكانیانلهمنداڵه

وێ.لهوهكانكرانهحكومیهگشتیههرقوتابخانگهئه

كانیانهانیقوتابیهكهمامۆستایانیقوتابخانهیكهوهرئهسهربڕیلهرانیاندهسوورنیگهدانیشتوانیخانه

یانبۆكهساڵه١٤نمهبرازاتهHPG.پیاوێكووتی،وهكهكهپهربهكانیسههێزهندیكردنبهیوهپهلهداوه

.قوتابخانه''پێیانلهكهكهی''ئایدۆلۆژیایپهپاشپێدانیوانهلهكانیانڕاكێشكردووهنێوڕیزه

شتیلهردهسهلهHPGكدارانیمانگیشوبات،چهڕووداوێكیجیاوازدالهشاهێدحااڵنووتیان،له

ربازبوونلهوڵیدهههیوهپاشئههنلكهتووندیبرینداریدهنوبهدهساڵده١٣نمهكچێكیته

یانكهتیدانیكچهوڵییارمهههكردبووكهكهیناوچهسانهوكهیانلهشهڕهكانههكدارهداوچهكانیاندهڕیزه

لهكهن.شاهێدحاڵێكووتی،كچهپێێبدهوهیبۆماڵهوهڕانهیگهڕێگهوهتیانكردبوویههاڕهروهدابووهه

راغقهڵلهشهلهشهوبهوهقاچێكیشكاوهڕۆیمانگیشوباتبهیپاشنیوه٣ریكاتژمێروروبهده

ووتیكهكه.كچهوهكارسێدۆزرایهلهYBŞیبازگهنزیكلهنیشتڕێگایكیتهیهجۆگه

كهدوایكچهردابووهبهربازیانلهسهرگیوجلوبهكیانپێبووهچه.دووژنكهلێیانداوهHPGكدارانیچه

اڵمدانیشتوانین.بهبهبۆهیچشوێنێكنهكهكچهكهوهیانئاگادارركردۆتهكهوتونودانیشتوانیشوێنهكه

اڵمناتواننبهوه،پێچنهیدهكهكانبرینهرستارهوێپهلهیسنونێوخۆشخانهنهنهبهدهكهكچهكهناوچه

یخۆی.جێگهوهنهئێسقانیبخه

اڵم،بهكردووهوهHPGندیبهیوهتیمانگێكپێشترپهووتویهكهكچهووتیان،كهدانیشتوانیناوچه

ویكردووهبیقسهرهعهبهژنێكبووههوكچیئهپێیووتهبهكهكردووهكهرماندهڵفهگهحانێیلهلهچه

رمانبهفهكهرمانده.فهژوبكرێكهئاوهكهئایدۆلۆژیایپهبهكهكچهیكهوهلهختیكردووهجه

ڵدێ.ههكهكچهمانڕۆژهن.دواترههدهوانیشدوجارلێیدهنوئهبدهكهكچهكاتلهكانیدهكدارهچه

نهگهدهHPGكدارانیههشتچهئێوارهرلهیسه٨كاتژمێرییولهكهماڵهیباتهدهكهكیناوچهدانیشتویه

قسهكهیكچهڵبراكهگهششلهكهنماڵهن.خاوهكهدهوهكهبرایكچهندیبهیوهفۆنپهلهتهوبهكهماڵه

یانداوالهكهیداواكاریهوهتكردنهكاتیڕهلهوهندنهسهرسیتۆڵهتژیولهكاندهكامپیئاوارهلهكاتكهده

وكهربانهسهنێتهیهگهخۆیدهكهرن.كچهبهیكهكانبداتخوشكهكدارهچهبهكاڕێگهدهكهنماڵهخاوه

نوكهیلێدهوهخوارهڕێگریخۆفڕێدانهكهڵكهاڵمخهكات،بهدهوهخوارهیخۆفڕێدانهشهڕههه

اڵمبكات،بهوهكهبرایكچهندیبهیوهیتوانیپه.هیومانڕایتسۆوچنهڵخۆیانگهوهلهنهیبهكاندهكدارهچه

ولهوهبۆلێكۆڵینههۆكارهوكچهڵئهگهیزۆرتووندوخراپلهڵهرمامهسهسلهندینكهیچههاوڕاییووته

نجامدانیتاوان.كئهوهڕووداوه

بجهڵهههكداركردنیمندااڵنلهچهبه

لهHPGنالیهكداركردنیمندااڵنیلهچهیزیادبوونیبهدیاردهدووڕێكخراویناحكومیباسیانله

رمیشئۆفیسیفهوهكرد.زیادله٢٠١٦ساڵیرێمیكوردستانلهاڵتیههڕۆژههلهبجهڵهماڵوههمچهچه

٥یسیكورانوكه٢٠باسیلهبجهڵهههرێمیكوردستانلهتیههكانیمرۆڤیحكومهۆمسیۆنیمافهك

ناوولهكردووهكهكهپهربهكانییسههێزهندیانبهیوهپهوه٢٠١٣ساڵیلهكردكهكهیسیكچانیناوچهكه

اڵم،بهكردووهوهوهێزانهندیانبهیوهمنداڵیترپه٣٨انیووتیشیوهلهجگهمه.ئهوهتهماونهوهێزانهئه

نگیانبۆكانئاستهووتیان،زۆرجارمنداڵهكهكانیان.ستافیكۆمسیۆنهبۆناوخێزانوماڵهوهتهڕاونهگه

وون.بكاننهیوانهكیزۆرئامادهیهبۆماوهچونكهوهبۆقوتابخانهڕانهگهلهدروستبووه

رێمیتیههرپرسانیحكومهتێیدابهیسێككهندكهرچهسهلهیهزانیاریههووتیبجهڵهرێكیههپارێزه

وكردووهكهكهپهربهكانیسههێزهندیانبهیوهپهكهكردووهومندااڵنهیانلهوهكوردستانپرسیارولێكۆڵینه

ندخێزانێكووتیان،وچهرهوپارێزه.ئهوهتهبوونهڕویسزاییاسایینهنڕوبهكااڵممنداڵه،بهوهتهڕاونهگه



بهكانیانناچاركردووهرێمیكوردستانباوكیمنداڵهتیههرپرسانیحكومهتدابهندێكحاڵهههله

وهوانهپێچهكات،بهنهوهوهێزانهندیبهیوهپهدووبارهكهمنداڵهیكهوهرئهسهكلهیهڵێننامهواژوكردنیبه

.وهبنهكیزۆردهیهرامهندكردنوغهڕویبهڕوبه

ندییوهندیلپهقهولهیجێهێشتووهبجهڵههه٢٠١٦تایساڵیرهسهساڵله١٦نمهكوڕێكیته

داوهنهكهخێزانهبهیانڕێگهHPGكانینێوخۆییهاڵمهێزهییووتی،بهكه،خێزانهكردووهHPGبه

تێیدابهیكردكهكهكیكوڕهڤیدیۆییهماشایگرتهن.هیومانڕایتسۆوچتهبكهوهیانهكهكوڕهندیبهیوهپه

كاتوباسلهدهكهكهستایشیئایدۆلۆژیایپهوهناسراوهشوێنێكینهلهوهربازیهرگیسهنگێكوجلوبهتفه

كات.دهوگرووپهكانیئهڕكردنبۆئامانجهپێویستیشه

ولههێناوهقوتابخانهوازیلهساڵیدا١٨نیمهتهوله١١پۆلیووتیلهبجهڵهڵكیههنجیخهپیاوێكیگه

رینتهسهووتیلهوكوڕه.ئهHPGندیكردنبهیوهبۆپهیجێهێشتووهبجهڵههه٢٠١٥یرانیمانگیحوزه

وماڵندنیئهپێیخهبهو"منداڵیلێبووهكیزۆرلهیهژمارهندیل"تێبینیكردووهقهلهكهاونوسكردنهن

شقیانپێكراوهیمهوانهررچواریئهسهكلهوێیهربازیدالهشقیسهڕۆژیمه١٥یدوومانگوماوهله

ولهبووهچاالكیههHPGكانیڕیزهیسێمانگلهۆماوهبوون.بوهساڵیه١٨نیمهخوارتهتیلهبینیویه

ندێكههدایهوبڕوایهاڵملهن،بهڕبكهشهشداریلهبهداوههمندااڵننهبهیكانداڕێگهتهحاڵهزۆرێكله

ندیبهیوهمانگونیویترپه٢ی.پاشانبۆماوهڕكردووهشهشداریانلهساڵبه١٧نمهكوڕیته

شداریكردنیپاشبهلهكات.باكووریسووریادهربازیلهشقیسهبۆمه YPG لكانیپاراستنیگهكینهیه

.وهییبۆماڵهكهبۆناوخێزانهوهڕێتهگهدهYPG لكانیپاراستنیگهكینهشانییهڕشانبهشهله

 


