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 کوردستان  هەرێمى دەرەوەى کوردستانییەکانى ناوچە لە داعش تاوانەکانى

 

 نووسینگەی رێکخەری راسپاردە نێودەوڵەتییەکان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان

 سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران

 
 

 

 
 
 

 پێشەکى:
بۆتەوە   مرۆڤایەتىمێژووى مرۆڤایەتى زۆر جار و لە چەندین شوێنى ئەم جیهانەدا رووبەڕووى توندوتیژى و کارى دژى  

وەک پەڵەیەکى رەش   لەالیەن گرووپ و تاقمى جۆراوجۆر کە تاوانەکانیان دەچیتە چوارچیوەى تاوانى دژى مرۆفایەتى و  
 ەوە بە نێوچاوانى ئەنجامدەرانیدا. دەمێنێت

دواییشدا لەم   سالەى  کە    چەند  چەکدارەوە  گرووپێکی  چەند  لەالیەن  بووەتەوە  تیرۆر  مەترسی  رووبەرووی  بەگشتی  جیهان 
د تیرۆریستی  گرووپی  خەڵک.  تۆقاندنی  و  ترساندن  بە  هەڵدەستن  ئاییندا  و  ئیسالم  ناوی  لە لەژێر  یەکێکە  اعش 
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و    عێراقلە ناوەراستی  جیا جیادا    ر چەندین ناوچەی بەسە  گرتنیاندەستئەنجامى خراپى لێکەوتەوە دواى  ون  مەتریسدارترینیا
، بەاڵم ئەو کردەوە تیرۆریستیانەى کە لەالیەن داعشەوە ئەنجام درا بریتین لە خراپترین جۆرەکانى تاوان لە مێژووى سوریا

 .مرۆڤایەتى

کە هەندێکیان   بۆ ئەوە دەگەڕێتەوەبە چەکدارانی داعشەوە  ناوەڕاستى عێراق    خەڵکی   بەشیک لە   هۆکاری پەیوەندی کردنی
وشتن  هەر لە کۆنەوە سەلەفی بوون و فیکری مەزهەبیان هەیە و ئیسالمی توندڕەون، بۆیە بەشێوەیەکی دڕندانە دەستیان لە ک

هاوواڵتیاندا هە بە هۆکاری تۆڵەسەندنەوە  .بووو سەربڕینی  و  بوون  دڵ  لە  قین  و  بەعسی  بە   هەندێکیان کۆنە  پەیوەندییان 
دەستگیر   پێشتر  عێراقەوە  ئەمنیەکانی  هێزە  لەالیەن  لەوان  بەشێکیش  ئازارداوە،  ناوچەکەیان  خەڵکی  و  کردووە  داعشەوە 
داعشەوە   بە  پەیوەندییان  بژێوی  کردنی  پەیدا  مەبەستی  بە  بووە  خراپ  ئابوورییان  باری  دیکەشیان  هەندێکی  و  کرابوون 

 ئینتیمای شیعی و سوننی. و زهەبی کردووە، ئەمە جگە لە ناکۆکی مە

هەرێمى کوردستان لە   دەرەوەى  داعش  یش  ناوچە کوردستانییەکانى  سنوورانە تیرۆریستانى  ئەم  بۆ  هێرشەکانیان  هەر زوو 
تیرۆریستان وەک پیشەى هەمیشەییان چەندین تاوانیان لەم ناوچانەدا ئەنجام دا    دەست پێکرد و چەند ناوچەیەکیان داگیر کرد. 

و   جەنگ  تاوانى  وەک  دەتواندرێ  و  گەورەن  پێشێلکارى  جەنگ  یاساکانى  و  نێودەوڵەتى  تاوانى  یاساى  پێوەرى  بەپێى  کە 
 سەرپێچیکردن لە یاساى نێودەوڵەتى هەژمار بکرێن.  

ستان بە هاوکارى هێزەکانى هاوپەیمانان تواندرا بەشى هەرە زۆرى ئەم ناوچانە لە  دواتر لەالیەن هێزى پێشمەرگەى کورد
 تیرۆریستان پاک بکرێتەوە و ئازاد بکرێت کە لە ئەنجامدا بوو بە هۆى شەهید بوونى سەدان پێشمەرگە و هەزاران بریندار.  

 

 

 

 : دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و شام )داعش(
دەست ڕێکخراوی تێرۆریستی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و شام )داعش( کاروچاالکی چەکداری خۆیان لە عێراق و شام  

ساڵى    پێکرد سەرەتاى  ئایدەوە  ٢٠١٤لە  خاوەنی  داعش  بە ،  گەیشتن  بۆ  بیروباوەڕ  وەک  ئاین  و  توندڕەوە  ۆلۆژیایەکى 
بەکار   گروپە    هێندرا.ئامانجەکانى  ئەم  دەیانبوو    ئەوەیە  تیرۆریستئامانجی  و    ەویستکە  سوریا  و  عێراق  دەوروبەرى  لە 

بە داعش  ناوىدەوڵەتێکی  بکەن،  بڕواى خۆى  ئیسالم دروست  بیروباوەڕی    بە  و  بەرنامە  سەردەمى سەرەتاکانى دەیەوێت 
ئیسالم   لەو سەردەمپەیدابوونى  و  بژین  شێواز  بەهەمان  بووە  بەچی  باوەڕیان  و  ژیاون  ئەوان چۆن  و  هیچ  نوێبکاتەوە  ەدا 

زانن و لەالیەن  بە شرک دە  ک یەە هەر مەزارگا و مەرقەد و نزارگامەزارگا و شوێنی پیرۆز نەبووە جگە لە مەککە هەربۆی
 . تاوانێکی کوفرییە

، ئەم ڕێکخراوە لە  دایەلەناو لیستی تێرۆری ئەمەریکا و ئەوروپا    بووداعش و سەرکردەکەی کە ناوی )ئەبوبەکر بەغدادی(  
بەناوی )تەوحید و جیهاد( لەالیەن )ئەبو موسا زەرقاوی( یەوە لە عێراق دروستکراوە، پاشان تێکەڵی قاعیدە   ٢٠٠٤ساڵی  

خۆیان   ناوی  دوایش  گروپێک بوون،  و  ناونیشانێک  چەند  لەبەرواری  دواتر  گۆڕی    بۆ  حوز  ٧زەرقاوی  ساڵی ی  ەیرانی 
 .لە ئەنجامی ئۆپەراسیۆنێکی هێزەکانی ئەمەریکا کوژرا ٢٠٠٦

  ٢٠٠٦، لەکۆتایی ساڵی  یان لە ئەستۆگرتئەم گروپە  ایەتیکردنىسەرکرد  چەند کەسى تر بەرپرسیارێتى ولەدوای زەرقاوی   
لە عێراق و شامیان   ئیسالمی  ئەبو عومەر بەغدادی کە بە کەسێکی نزیک لە قاعیدە لە قەڵەم دەدرێت ڕایگەیاند کە دەوڵەتی

نیسانی ساڵی    .دامەزراندووە مانگی  بۆ خانوویەک   ٢٠١٠لە  بەهاوبەش هێرشێکیان  ئەمەریکا و سوپای عێراق  هێزەکانی 
تێداکوشت ئەلموهاجیریان  حەمزە  ئەبو  و  بەغدادی  ئەبوعومەر  گروپە  ئەم  سەرکردەی  هەردوو  ئاکامدا  لە  بەم   .ئەنجامدا 

توانیان لەیەک شەودا    ٢٠١٤لە ساڵى    بوبەکر بەغدادی بوو بە سەرکردەی داعش، چەکدارانی داعشئە  لە کۆتاییدا  شێوەیە
بکەن تەواوى هیزە سەربازییەکانى عێراق شارى موسڵیان جێهێشت  بێ رووبەڕوو   بەتەواوی شاری موسڵ کۆنتڕۆڵ  و 

 .بوونەوە رایانکرد
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ئاکامی هێرشەکانی   ٢شاری موسڵ خاوەن نزیکەی   لە  دانیشتوانەکەی شارەکەیان چۆڵکرد،  ملیۆن سەرژمێرە و زۆربەی 
داعش لە  زیاد  ئەوێ  خەڵکی  بوون،  پێدەشتەکان  ئاوارەی  هەزارەها کەس  بە  و    داعش  توڕە  لەو سەربازانە  و  وپۆلیس  لە 

 . نیگەرانن کە بەرگی فەرمیخۆیان داکەند و بەبێ ئەوەی شەڕی داعش بکەن هەاڵتن

، داعش توانی چەند شارۆچکەیەکی نێوان سوریا و  کۆنتڕۆڵ بکاتداعش توانی لە سوریا و عێراق پانتاییەکی زۆر فراوان   
عێراق کۆنتڕۆڵ بکات کە پێشوتر لەژێر کۆنتڕۆڵی بەرەی نوسرەدا بوو، لەدوای ئەم گۆرانکاریانە داعش توانی رومادی و 

 بەشى هەرەر زۆرى سنورى ناوچە کوردستانییەکانى دەرەوەى هەرێمفەلوجە بکاتە ژیر دەسەاڵتی خۆیەوە لەدوای ئەمانەش  
 . داگیریان کردکە ئەوکات بەدەستى هێزەکانى عێراقەوە بوو 

ى چەکدارەکانیان بیان  دەبوو کە بەشى زۆرىهەزار چەکدار    ٧بۆ    ٦هێزی چەکداری داعش لە سوریا    زانیارییەکان  پێی  بە
چەکدارىهەروەها    .بوون عێراقدا    هێزى  لە  چەکدار  ١٠بە  داعش  دەکرا  هەزار  بۆ تیرۆریستانى  ،  مەزەندە  تەنها  داعش 

هەڕەشە   سوریا  و  ناوچەکە    نەبووعێراق  هەموو  بۆ  جێگاى  بەڵکو  جیهان  تەواوى  بووهەڕەشو  مەترسى  و  دوا  ە   ،
گۆڕانکاریەکانی عێراق ئەوەی نیشاندا کە دەبێت هەموو پێکهاتەکان لە عێراقدا هاوبەش دژ بەم دوژمنە بجەنگێن، هەربۆیە  

 .یستە لەناو خەڵکدا دوور بخرێتەوەۆرئەم گروپە تێر بوو پێویست

د  کانە کگرتو ەیەوەتەن  یشیئاسا  ینەنجومەئ  ی٢٣٧٩  ەژمار  یارڕیب ودخانەحمەئ  دەسعەئ  م یرە)ک  شانکردنىی ستنەو    ک ە( 
س  تەبیتا  یژکارێراو )  یکانەتاوان  ەل  ەوەنی چێپێل  یمیت  یکۆرەو  هتادیونیداعش  ئامانج  نگیگر  رۆز  کىێنگاو ە(   یبوو، 

  ی نجامەئ  راقێع  ەداعش ل  ەیتاوانان  مەئ  ەیوەئ  ۆب   ەوەبکاتۆک  واوەتیاریو زان  ەگ ەڵب  ەیەوەئ  ەمیت  مەئ  یزراندنەدام  یکەرەس
 . تیبەد اندایقوربان تىەخزم ەل رۆو ز تێندرێ بناس دیسا ۆنیج ەب اخودینگ ەج یتاوان ،یتیەاۆڤمر ی تاوان دژ کەداون و

 :ى دەرەوەى هەرێملە ناوچە کوردستانییەکان ستانیرۆری ت کانىەو ئاشکراکردنى تاوان نتکردنێومیکۆد

 کۆمەڵکوژى وەک تاوانى دژى مرۆڤایەتى. •

 ێ.ملەرۆز ىەوە و گوازتن شتوانیراگوازتنى دان •

 .لڤیس ی انیت اڵهاوو  ۆیهاتووچ گرىێر •

 .جنسى کردنىەلۆیکەو ب  ژىێستدرەد •

 ێ.ملەرۆز کىەیەو ێشەب ەڕباورویو ب نیئا نىۆڕی ناچارکردنى گ •

 ن.اییئازاد  وتکردنىەو ز تانەرفاندنى ئافر •

 .دراوەنێپ ەگ ێر جىۆولی با کىەچ نانىێکارهەب •

 ئەشکەنجەدانى بەکۆمەڵى بەدەنى و مەعنەوى.  •

 سەپاندنى رێوشوێن بۆ رێگریکردن لە لەدایک بوون.   •

 سەپاندنى راگوازتنى مندااڵن بەشێوەیەکى زۆرەملێ.  •

 .  کوشتنى راستەوخۆ وەک تاوانى دژى مرۆڤایەتى •

 بەکۆیلەکردن وەک تاوانى دژى مرۆڤایەتى. •

 گرتن و رێگریکردن لە ئازادى جەستەیى و ئەشکەنجەدان.   •

 جیاکارى رەگەزپەرستى  و کارەکانى نامرۆڤانەى تر.  •

 . داعش یەن بێسەروشوێنکردنى زۆرەملێ لە ال •

 تێکدان و تااڵن کردنى شوێنەوار و ناوچە ئەسەرییەکان.  •

 توندوتیژى جنسى. و زۆریلێکردن بۆ ئەنجامدانى کارى مەیلى جنسى زۆرەملێ •

 تاوانى کوشتن و گۆڕى بەکۆمەڵ.  •
 : تىیەاۆڤ تاوانى دژى مر کەکوژى وەڵمکۆ

ساڵى   ئابى  مانگى  لە  داعش  لە  دواى    ٢٠١٤تیرۆریستانى  زیاتر  دەوروبەرى  و  شنگال  ناوچەى  سەر  بۆ  هێرشکردنیان 
پەالمارى  منداڵ  ٢٧٤٥و    شەهیدکردیان  کەس  ١٢٩٣ داعش  کە  کیلۆمەترە  سەدان  ئەو  بەدرێژایى  کرد،  بێباوک  ناوچە  یان 

دەرەوەى   نەپاراستکوردستانییەکانى  دەستى  تااڵنکردن  و  کوشتن  کوردستانیدالە  باش  .هەرێمى  بەکۆمەڵەکانیش  ترین  گۆڕە 
داگیرکردنی مووسڵ  بەڵگەیە کە   پارێزگایەکی دیکەی  و  پاش  ئازاد کردنى ئەم    ولەالیەن تیرۆریستانى داعش  چەند  دواتر 

لە    ناوچانە دۆزراونەتەوە کە    ٢٠٠زیاتر  لە هەموو عێراق  لە ش   ٨٣گۆڕی بەکۆمەڵ  لە گۆرى نگاەگۆڕیان  بریتین  و  لن 
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ە دواى داگیرکردنى ناوچەکە لە دژى کوردانى ئیزیدى کۆمەڵکوژى ئەنجام  بەکۆمەڵى ئێزیدییەکان کە تیرۆریستانى داعش ل
 . هەزار تەرمی تێدا بووە ١٢لە سەرجەم گۆڕە دۆزراوەکانی عێراق دا، 

 
ناشتویانن. بەکۆمەڵدا  گۆڕى  لە  و  ئەنجامداوە  بەکۆمەڵیان  لەسێدارەدانى  جار  چەندین  داعش  تاوانەى تیرۆریستانى  ئەو 

داعش   ئێزیدیەکانتیرۆرستانى  فەرمانى  تاوانى  بەتایبەت  هاتوون،  بەسەر کوردا  ترە، کە  تاوەنەکانى  بارەبوونەوەى   .چەند 
تاوانێک بوو لەسەردەمى گەشەى تەکنەلۆجیا و گڵوبالیزم ئەنجام   ،بەاڵم ئەوەى ئەمجارەیان بەرامبەر ئێزیدیەکان ئەنجامدرا
 ەپۆش بکرێت و تێپەڕیت و کەس باسى نەکات.دراوە، بۆیە ئاسان نەبوو وەک تاوانەکانى ڕابردوو پەرد

 : و گوازتنەوەى زۆرەملێراگوازتنى دانیشتوان 
داعش   کتیرۆریستانى  لەم  ناوچەکەمەبەستیان  دیمۆگرافیای  گۆڕینی  زۆر    بووارە  بە  ناوچە بۆیە  هاواڵتیانى  لە  بەشێک 

لە کاتێکدا کە خەڵکی بەشێک  ردنو لە شوێنی دیکە نیشتەجێیان دەک دەخستەوە لە شوێنەکانی خۆیان دوورکوردستانییەکانیان 
 . ئەم کارەیان نەدەکردلەم ناوچانە ئارەزووی 

ئەمەو جگە لەوەى کە لەگەڵ دەستپێکردنى .  لە سنورى دەسەاڵتى داعشدا دەژیان  هەروەهاسەپاندنى باج بەسەر ئەوکەسانەى 
کوردستانییەکانى دەرەوەى هەرێم لەالیەن دانیشتوانى کورد و پێکهاتەکانى ترى کە پەالمارەکانى داعش بۆ سنورى ناوچە  

رەسەنى ناوچانە   دانیشتوى  ناوچەکا  نبوو  ئەم  زۆریان  بەشى  نەکرد  قبوڵ  داعشیان  جێهێشت.دەسەاڵتى  خۆیان  لێرەدا   نى 
بوون، جگە لە کریستیان و   لە پێکهاتەى کوردى ئێزیدى ئاوارەى شارەکانى دیکەى هەرێمى کوردستان  ٣٦٠٠٠٠نزیکەى  

 شەبەک و پێکهاتەکانى دیکە.

 : هاتووچۆی هاوواڵتیانی سڤیل رێگرى
رێگەنەدانیان بە سەردانیکردن بۆ هەر شوێنێکى دیکەى دەرەوەى سنورى   ڤیل وسرێگری کردن لە هاتووچۆی هاوواڵتیانی  

بەهیچ شیوەیەک رێگەى بەو هاواڵتیانەى نەدەدا کە لەم سنورە نیشتەجێبوون پەیوەندى  ى داعش کەژێر دەسەاڵتى تیرۆریستان
نیش بە هەموو شێوەیەک کردهاتوچوۆ  ،و بەشەکانى دیکەى عێراق  و هاموشۆیان هەبێت لەکەڵ هەرێم یان دانیشتوانى هەرێم
 قەدەغە بوو لەنێوان شار و شارۆچکەکان لەم سنورانەدا. 

 : بەکۆیلەکردنى جنسىو  دەستدرێژى 
ئابى   مانگى  دواى  لە  داعش  تیرۆریستى  و   ٢٠١٤رێکخراوى  جنسى  توندوتیژى  کارى  ساڵ  چەندین  ماوەى  بۆ  و  ەوە 

ئێزیدى   هاواڵتیانى  بەرانبەر  لە  ئەنجامدا،جەستەیى  داڕێژراو  بۆ  بەرنامە  داعش    بەشێوەیەکى  کردەوانى  دەکەوێتە ئەم 
مرۆڤایەتى بە  دژ  تاوانى  و  کۆمەڵکوژى  تاوانى  زۆر   چوارچێوەى  شوێنەوارى  چونکە  نیودەولەتییەوە  یاساى  پێى  بە 

 ى بەجێهێشت لەدواى ئەم رووداوانە. وێرانکەرى لەسەر پێکهاتەى ئیزید

لە چەندین ڤیدیۆ  ەنانەت لەدواى نەمان و روخانى داعشیش ئاسەوارەکانى بە ئاسانى الناچن.دەستدرێژى جنسى و جەستەى ت 
مندااڵنى   ئافرەتانەوە دەکرێت و  بە  بە ئاشکرا دەردەکەوێت کە بەکۆیلەکردن و کڕین و فرۆشتن  و دۆکیومێنتى دیکە ئەوە 

دەستکەوتى  ١٥تەمەن   وەک  و  دەکرێت  پێوە  فرۆشتنیان  و  کڕین  سەبى  وەک  تایبەت   ساڵ  بە  دەکەن  بۆ  حسابیان  جەنگ 
  راوە ئەوەى بەسەر ئافرەتانى ئیزیدییەکاندا هات ئەمەش دەکەوێتە چوارچێوەى بەکۆیلەکردنى جنسى هەروەک راپۆرتى رێکخ

 خستۆتە روو. ژى جنسیانپێکردووە و چەندین بەڵگەى دەستدرێ ەتییەکان ئاماژەیاننێودەوڵ

لە   و  بگەیەندرێن  عادیالنە  سزاى  بە  هەبووە  تاوانانەدا  لەم  دەستیان  کەسانەى  ئەو  و  دەران  ئەنجام  دەکات  پێویست  زۆر 
دادگایەکى نێودەوڵەتیدا دادگایى بکرێن لە رێگەى لێکۆڵینەوە و بە دواداچوونى دادگایەکى چاالک و کاریگەر کە ئەمە تاکە 

 نەبوونەوەى ئەم جۆرە تاوانانە. دووبارەزەمان و رێگەیە بۆ رێگریکردن و 

دیوانى حسبە )پۆلیسى ئاداب(ى داعش رێوشوینى زۆر توندى لە ناوچەکانى ژێردەسەاڵتى خۆیدا سەپاندبوو، لەسیدارەدان و  
بەکارهێنانى  لە  رێگرى  زینا،  بەتۆمەتى  ئافرەتان  بەردبارانکردنى  و  شازن  جنسییەوە  رووى  لە  کە  ئەوکەسانەى  کوشتنى 

جگا و  ئافرەتانمۆبایل  بەرگى  و  جل  لەبەرکردنى  لەسەر  توند  بەندى  و  کۆت  سەپاندنى  و  ئافرەتان  رە  بە   دانابوو،  تەنها 
 پۆشینى حجاب ریگە دەدران لەماڵ دەربکەون. 

 ناچارکردنى گۆڕینى ئاین و بیروباوەڕ بەشێوەیەکى زۆرەملێ: 

ئافرەتەدەیان   بەشێوەیەکى    لەو  ئاینیان  و  باوەڕ  و  بیر  بەگۆڕینى  کراون  ناچار  داعش  دەستى  کەوتوونەتە  کە  ئێزیدیانەى 
ێنانى منداڵەکانیشیان لەسەر ئاینێک کە دوورە لە ئاین  زۆرەملێ و بەکار هێنانى توندوتیژى، هەروەها پەروەردەکردن و راه
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قبوڵکردنى   بە  ناچارکردنیان  بیروباوەڕى پێشتریان و  لە ریزەکانى ى  ئاینو  ئیسالم و پەیڕەوکردنى بیروباوەڕى توندڕەوى 
بەجەنگاوەر کردنیان  و  مرۆڤایەتى  ،تیرۆریستان  دژى  کارى  چوارچێوەى  دەچنە  ئەمانەش  یاسا    کە  سەرپێچى  و 

 نێودەوڵەتییەکانن.

 اندنى ئافرەتان و زەوتکردنى ئازادییان: رف 

تیرۆرستانى داعش دواى دەستگرتنیان بەسەر شارۆچکەى شەنگال، ژمارەیەکى زۆر لە کچ و ژنى   ٢٠١٤لە مانگى ئابى  
و   یاسا  بۆ  گەڕانەوە  بە  شوێنانە  لەو  تا  گواستنەوە،  خۆیان  ژێردەسەاڵتى  شارەکانى  بۆ  و  گرت  کەنیزەک  وەک  ئیزیدیان 

مامەڵەی سەوداو  کەنیزەک  و  سەبایە  وەک  خۆیان  کەوتنە  ڕێساکانى  کە  ئێزیدى  کچانەى  و  ژن  ئەو  ژمارەى  پێبکەن،  ان 
( نزیکەى  داعش  و  ٦٤١٧ژێردەستى  ئێزیدى  کوردى  ترى  هاواڵتى  هەزاران  کووشتنى  سەرەڕاى  ئەمە  دەبوون،  کەس   )

 شاردنەوەیان لە گۆڕە بە کۆمەڵەکان. 
 
خاوهئ مێژوویەێزیدی  و  ئایین  دهن  دابونەمەوڵە كی  و  وكەند  تایریت  زۆربەبەلتووری  خۆیانن  لە تی  پارێزگای    شیان  نزیك 

ناوه  موسڵ قە و  شنگال  ندی  دهزای  لە وروبەو  هەرێم  ری  دەرەوەی  کوردستانییەکانی  ناوچانەئە،  ەجێننیشت  ناوچە  ش  م 
كە خەبە  تەوتبوونەزۆربەیان  و  داعش  تیرۆریستانی  هێرشی  ئاوارهكەڵكە ر  هەی  ئەوی  تا  بوون  كوردستان  کاتەی   رێمی 

 لەالیەن هێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە رزگار کرانەوە.
 

  بوونە كان نەنیا ئێزیدییەتە   ٢٠١٤تای مانگی ئابی  رهسە   نگال لە شتی موسڵ و داگیركردنی شە كانی داعش بۆ ده دوای هێرشە 
سات تی و كارههامەرووی جینۆساید و نەش رووبەكەكانی ناوچە ك و توركمانەبەڵكو كریستیان و شە ئامانجی تیرۆریستان بە

ناچاربوون شوێنە  وهبوونە ژیانیان  بۆ رزگاركردنی  لەو  و روویان  بەهە  كانی خۆیان جێهێشت   اڵمرێمی كوردستان كرد، 
  .كان بووناوبردنی ئێزیدییە كان زیاتر بۆ لە ندیی ئاینییان  هێرشەتمەر تایبەبەلە 

ئەوەی دیار و ئاشکرایە بۆ خەڵکی ناوچەکە ئەوەیە گوندەکانی )سیبا، ساهر، چرى(،  سەرچاوەى تیرۆریستانى داعش بوون  
لەالیەن داعشەوە رفێندر ئێزیدیانەی کە  ابوون، یەکەم جار لەو گوندانە کۆکراونەتەوە و  و زۆربەى ئەو کچ و ژنە کوردە 

کرد هێرشى  پێشمەرگە  کاتێک  نێردراون.  دیکە  شوێنەکانی  و  رەقە  موسڵ،  بەرەو  دواتر  سەر  کراوەتە  بۆ    دەستدرێژییان 
، خەڵکەکەی لەگەڵ چەکدارانى داعش بەرەنگارى پێشمەرگە بوونەوە، و لە ئەنجامى شەڕێکى گران  ئازادکردنى ئەم گوندانە

لەکاتى ارەیەکی زۆر خەڵک کوژران و خانووەکان وێرانبوون.ژم بەربەست  بەکارهێنانى هاواڵتیان وەک  لە  ئەمە و جگە 
 .ئەنجامدانى شەڕەکانیاندا لە بەرانبەر هێزى پێشمەرگە

 :تاوانەکانی داعش لە دژی کوردانی ئێزدی  ئامارى
 .هەزار کەس ٣٦٠٠٠٠ئاوارەکردنی نزیکەی  ✓
 .کەس ١٢٩٣شەهیدکردنی  ✓
 .دۆزراونەتەوە گۆڕیان ٨٣دەیان گۆڕی بە کۆمەڵ بۆ کوردانی ئێزدی، کە تا ئێستا  ✓
 .منداڵ ٢٧٤٥بێ باوککردنی  ✓
 .مەزار و پەرستگەی ئاینیی کوردانی ئێزدی ٦٨تەقاندنەوەی  ✓
 .هاوواڵتیی کوردی ئێزدی  ٦٤١٧رفاندنی  ✓
 . ٣٥٤٨ژمارەى ئافرەتى رفێندراو  ✓
 .٢٨٦٩ژمارەى پیاوانى رفێندراو ✓
 نێرینەن. ١٥٧٦مێینە و  ١٣٠٤ئەو رفێندراوانەى کە ماون تا ئێستا، کە  ٢٨٨٠مارە ژ ✓
 .هاوواڵتیی کوردی ئێزدی بۆ ئەوروپا ١٠٠٠٠٠پەناهەندەبوونی زیاتر لە  ✓

 :چەکى بایولۆجى رێگە پێنەدراو بەکارهێنانى
 کە  کلۆر  غازى  دەهێنا،  بەکار  بوونەوەکاندا  رووبەڕوو  و  جەنگ  مەیدانى  لە  قەدەغەکراویان  چەکى  داعش  تیرۆریستانى

  و   جەنگ  مەیدانى  لە  داعش  چەکدارانى   بەاڵم  نێودەوڵەتى،  ئاستى  لەسەر  پێنەدراوەکان  رێگە  و  کراو  قەدەغە  چەکە  لە  یەکێکە
 ەچونک   بوو،  مەترسیدار  زۆر  نیشانەیەکى  ەشئەم  .هێناوە  یانبەکار   جارێک  چەند  کوردستاندا  پێشمەرگەى  هێزى  بەرانبەر  لە

بۆ   سیڤیل،  هاواڵتى  و  جەنگاوەر  لەنێوان  ناکات  جیاوازى  چەکە  جۆرە  ئەم  هینانى  بەکار دەدا  بەردەوامى  هەوڵى  داعش 
تەقەمەنى  و  چەک  خاوەنى  بە  دەبوو  بوایە  بەردەوام  و  نەکرابا  لێ  رێگرى  ئەگەر  و  کیمیاوى  چەکى  گەشەپێکردنى 

 پێشکەوتووتر لەم بوارەدا. 
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 : موڵک و ماڵ و دەستبەسەرداگرتنى تااڵنکردنى

ناوچە کوردستانییەکان بەتۆمەتى هەبوونى پەیوەندیان لەگەڵ هەرێمى هاوواڵتیانیعەرەبی    ماڵ و موڵکیداگرتنى  دەستبەسەر  
گومانى  ان، هەرکەسێکیش  خۆیان بەکار دەهێن  و تەنانەت زەوییە کشتوکاڵییەکانیشیان  بۆ  کوردستان لەالیەن تیرۆریستانەوە

پەیوەندى لیکرابێت بە توندترین شیوە سزاى کوشتنى بەسەردا دەسەپێندرا بێ گەڕانەوە بۆ دادگاکردن و بڕینى قۆناغەکانى 
 دادگا. 

 : خاپوورکردنى خانوو و باڵەخانەکان
وێرانکردنى و  لەالیەن    خاپورکردن  دیاال  پارێزگای  سنووری  لە  عەرەب  هاوواڵتیانی  گوندی  چەکدارانى  ژمارەیەک 

تەقییەوە   خانوو بەدواى یەکتردا  (٩)لە یەک کاتدا    (الوحدة)لەگەڕەکى    تەنیاچوونە ناو جەلەوال  پێشمەرگە    ى  ەکاتو  لەداعش،
زۆرترین  اوە ، ئەمەو چەندین نمونەیتر کە تیرۆریستانى داعش هەوڵیان دکە لەالیەن تیرۆریستانى داعشەوە بۆمبڕیژ کرابوو

 زیان بگەیەنن بەتایبەت بەو شوێنانەى کە جێى دەهێڵن. 
 

 :  دەستگیرکردنى هەڕەمەکى)أعتقال اعتباطى(
گو  دانیشتوانی  زاری  ناوچەلەسەر  دەوروبەرىندەکانی  و  بەوە    ى زوممار  کەسوکاریان   دەکەنئاماژەی  لە  ژمارەیەک  کە 

دەستگیرکراون دادگا  فەرمانی  بەبێ  هەڕەمەکی  دەستگیریان بەشێوەیەکی  بدرێت  نیشان  دادوەریان  فەرمانى  ئەوەى  بێ   ،
رووبەرووی مامەڵەی خراپ    هەروەهاهیچ تۆمەتێكیان ڕووبەڕووكراوەتەوه و لە ماوەی جیاجیا دەستگیرکراون.    کردوون و

ئە جۆراوجۆری  شێوازی  دەستگیرکردنیانو  لەکاتی  بوونەتەوە  ناوچە  .  شکەنجەدان  زۆرى  لەزۆربەى  هەڵسوکەوتە  ئەم 
 کوردستانییەکانى دەرەوەى هەرێم لەالیەن داعشەوە ئەنجام دراوە.

 :و ماڵى گەیاندنى زۆرترین زیانى گیانى  تەقینەوە و ئەنجامدانى
ناوچە   لە  وێرانکارى  تەقینەوەى  سەدان  بە  کوردستانئەنجامدانى  هەرێمى  دەرەوەى  هێرشى   کوردستانییەکانى  رێگاى  لە 

بە لەالیەن تیرۆریستانى داعشەوە    بە شیوەیەکى بەردەوام  ،خۆکوژى بە مەبەستى گەیاندنى زۆرترین زیانى گیانى و ماڵى 
پێ هێزەکانى  و  ناوچەکە  سڤیلى  ئەنجام    شمەرگەداهاواڵتیانى  داعشەوە  لەالیەن  تیرۆریستى  و  خۆکوژى  کردەوەى  چەندین 

 .بەجۆرێک ئەم کردەوە تیرۆریستیانە دەتواندرێت وەک تاوانى جەنگ و دژى مرۆڤایەتى هەژمار بکرێن دراوە،
 

اقمێک  کاتێک کردارى کوشتن بەشیوەیەکى بەرنامە بۆ داڕێژراو بێت بەشێوەیەکى فراوان لەالیەن هەر گڕووپ و دەستە و ت
ئەنجام بدرێت و بریتى بێت لەکار و ستراتیژى ئەم گرووپە ئەوا دەتواندرێت وەک تاوانى دژ بە مرۆڤایەتى هەژمار بکرێت، 

 جا ئەم کردەوە لە چوارچێوەى رووبەڕوو بوونەوەى سەربازیدا ئەنجام بدرێت یان لە کاتى دیکەدا.
 چەکدارکردنى  مندااڵن لە ریزی داعش:

تەجنید کردنى مندااڵن لە ریزەکانى داعش یەکێک بووە لە کارە سەرەکییەکانى تیرۆریستانى داعش و بەکار هێنانى مندااڵن 
ئامانجە تیرۆریستییەکەیان کە ئەمەش رەنگدانەوەى نەرێنى و خراپى   لەسەر کارى توندوتیژى و بەدیهینانى  بۆ راهێنانیان 

مندااڵن ژیانى  و  بیر  لەسەر   ی ندە وەیپ  یتەمۆت  ەب  ەیتاوانباران  وەئ  ەیژمار  2018  ڵیسا  یمەکییەمانگ   شەش   ەل.دەبێت 
 بوو: ەیەوێش مەب رکراونیستگ ەد  ەوەداعش ەب انیکردن

 

 
 کۆى گشتی 

جۆری  ڕەگەزنامە بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاکسازى کۆمەاڵیەتی  نێر  مێ
 سزادراو  ڕاگیراو تاوان

ساڵی  18خوار    18سەروى   
 ساڵ

  18خوار  
 ساڵ

ساڵ  18سەروى   

 نیر  مێ نێر  مێ نێر  مێ نێر  مێ

 تیرۆر  عێراقی  1341 14 97  1 12 44 1 1483 27 1510

 تورکى  2        2 3 5

 ئیرانی  12        12 2 14

 سورى 5        5  5

 واڵتانی تر           2 2

  کۆ  1360 14 97  1 19 44 1 1502 34 1536
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 تیرۆر تاوانبارن:  مندااڵنەی کە بە ژمارەی ئەو 
 (یان سزا دراوە. ٥٨( راگیراو بووە لەوانە )١٢١ژمارەی منداڵە گیراوەکان بە تاوانی پەیوەندییان بە داعش )  ➢
( دادگایی کراون و لەوان  ١٩٤لە دادگای نەواجەوانانی هەولێر )   ٢٠١٨/ ٢/ ١٤تاکو    ٧/٢٠١٧/ ١لە ماوەی نێوان   ➢
 ( ئازاد کراون. ٢)

 :کەڵخ ەیوەانەڕگ ەل یگر ێرمینڕیژکردنى گوندەکان بۆ 
ۆکەکانی هاوپەیمانان کە رێگرە لە گەڕانەوەی خەڵکی گوندەکان بە کورد و عەرەب و پێکهاتەکانی  ڕجگە لە بوردومانی ف

دایدەنێت هۆکارێکی دیکەی نەگەڕانەوەی خەڵکەکەیە.  دیکەوە دەزگای  ، بوونی مین و تەقەمەنی کە داعش لە دوای خۆی 
 " دەڵێت:  مین  کاروباری  هاوگشتی  گیانى  سەالمەتى  ما واڵ بۆ  و  ژیان  پاراستنى  و  حا  ڵتییان  رێکەوتى ڵو  لە  یان، 

مین  ەوە  ــ ٢٠١٤/ ١/٩ کاروباری  گشتی  پێکوژودەزگای  عەمەلیاتى  ودەستیانکردنێ هرێکى  ناوچەکانى کارەکانیان  بە    ا  لە 
 . گە و ئەو ناوچانەش کە ئازادکراونڕشە
 
یەک لەو هۆکارە سەرەکیانەیە کە رێگری لە گەڕانەوەی خەڵک  نى مەترسى )مین، پاشماوەى جەنگى، عبوات ناسفە(  وبو

نى نیشتەجێبونیان ێتییان بۆ شوواڵ انەوەى هاوڕنەرێک بۆ گەڵتە پاێلە ناوبردنیان دەب  دەکات بۆسەر ماڵ و حاڵی خۆیان و بە
)نەتەوە گوێدانە  بێ  مینو    بە  کاروباری  گشتی  دەزگای  زانیارییەکانی  ناوچە    ،ئایین(.بەپێی  لە  چاالکییەکانی  کارو 

 :ئازادکراوەکان دوای دامەزراندنی ژووری عەمەلیات بەم شێوەیە بوو
 

دوو سەد و نەوەد و نۆ   گوند کراوە و پاکسازییان تێدا ئەنجامدراوە،  نۆمیحوەری گوێڕسەردانی  لە    :میحوەرى گوێر، مخمور
هەزار مەتری دووجا پشکنین و چاوساغی    نەوەدلەناوبراوە، و رووبەری   IEDبۆمبی چێندراوی  و ERW ، پاشماوەینمی

 . بۆ کراوە
تیم   ➢ دوو  سەردانکردنتەرخانکراوە  هەفتانە  ئاوارەکانبۆ  کەمپی  هاو  ی  هۆشیارکردنەوەى  ناوچە  واڵو  تییانى 

 . IEDئازادکراوەکان لە مەترسى مین و عبوە ناسفە  
ناوبراون،    IEDدوو سەد و شەست و شەش  برى   ➢ دژە کەسی    IEDسەد و حەفتاوچوارلە  مینی  وهەشتا و سێ 

 لەناوبراوە. ERWپارچە لە پاشماوەى جەنگى  پوچەڵکراونەتەوە، هەروەها سێزدە
 تەقێندراوەتەوە. ژکراوڕێبۆمب ێکیپردو و وخان  پاککراونەتەوە و سێ ژکراوڕێ بۆمب ێکیوت مزگەوو خانوسێ  ➢
 .پشکێنراون پاشماوەى جەنگى و عبوە ناسفە ،مینبەهۆی بوونی هەزاران مەترى چوارگۆشە   ➢

 : میحوەرى کەرکوک
پاشماوەى جەنگى  نمیهەشتا و هەشت  برى    ،ERW،    ناسفە الورد(  گوندی    لە  IEDعبوە  ناوبراوە.بە شێوەیەکی لە  )تل 

گشتی تەنیا لە کەرکووک لەسەرەتای شەڕی داعشەوە تاوەکو ئێستا هێزەکانی پووچەڵکردنەوەی بۆمب و تەقەمەنی "حەوت 
و  داقوق  میحوەرەکانی  کەرکووک،  رۆژئاوای  و  باشوور  ناوچەکانی  لە  داعشیان  چەکدارانی  چێندراوی  بۆمبی  هەزار" 

 .ووەتەوە، بەشێکیش لە تەقەمەنییەکانیان تەقاندووەتەوەخورماتوو پوچەڵکرد
 

تاوەکو ئێستاش رۆژانە و    بەشێک لەناوچەکان، کە لەژێر کۆنترۆڵی داعش بوون ئێستا لەالیەن پێشمەرگەوە کۆنترۆڵکراون
ت داعشی  جەنگییەکانی  پاشماوەی  و  بۆ    ێدابۆمب  کێوماڵکردنی  هەڵمەتی  دیکەشییان  بەشێکی  و  دەتەقێتەوە 

چەکدارانی داعش بۆ رێگریکردن لەهێرشی هێزەکانی پێشمەرگە هەزاران بۆمب و تەقەمەنییان لەو ناوچانە .ئەنجامدەدرێت
ئەو بۆمب و  .قێنەوەچاندووە، کە کەوتوونەتە ژێر کۆنترۆڵییانەوە، هەربۆیە زۆرجار بەشێک لەو تەقەمەنییانە بەخۆشیاندا دەتە

زۆر   دەڵێن  پوچەڵکردنەوە  بواری  ئەندازیارانی  و  تیم  وەک  بەکاردێت،  داعشەوە  چەکدارانی  لەالیەن  تەقەمەنییانەی 
رێکخراوی  پێشتر  کە  دروستکراون  تەقەمەنییانە  ئەو  شێوەی  لەسەر  هەندێکیان  و  خۆیانن  دروستکراوی  و  پێشکەوتون 

 .ئەلقاعیدە بەکاریهێناون
 

ڵپێنجسەد و  لەگە،ERWمین و پاشماوەى جەنگى  ٤٨٢بڕى چوار هەزار و  ربیعە(:  -ئاواى دیجلە )زوممارمیحوەرى رۆژ 
تیمەکانی دەزگای گشتی کاروباری مین هاوکاریتیمەکانی بەڕێوەبەری گشتی هەروەها    عبوە ناسفە لە ناوبراون.  حەفتاو دوو

 .هەزار ئاوارەی سنوورەکەشەش  تەندروستی دهۆکیان کردووە بۆ بەهاناوە چوونی زیاترلە 
 

دە هەزار و  رێگاى چوار تیمى هۆشیارکردنەوەلە  میحوەرى گەرمەسێر )جەلەوالـ سعدیە(: )لە    ٨٨١،  کەمپەکانى ئاوارە 
سەردان  دمەند بوون لە هۆشیارکردنەوە لە مەترسى مین و پاشماوەى جەنگى و عبوە ناسفە.وسو ،  سنورى ئیدارەى گەرمیان(

تەبج(.   احمد،  سید  گحافە،  بایزە،  لەوانە:)حسینیە،  کراوە  جەلەوال  ناحیەی  بە  گوندێکی سەر  چەند  پشکنینی  گوندانە و    لەم 
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 & MINEلە مین  شەش سەد و چل و دووپوچەلکردنەوەى  .لەناوبراوەIEDێندراو بۆمبی چERW( مین، پاشماوەی ٥٣٠)

ERW  مینی چێندراو وIED  بیست  .پاککردنەوە و رادەستکردنى کێلگەیەکى مین لە نزیک گوندى )علی خلف( بە رووبەرى
 .)کە زۆرینەى دانیشتواونەکەى عەرەبن( و حەوت هەزار مەتر دووجا

وان شارۆچکەى جەلەوالو ێبۆ رێگاى ن  حەڤدە هەزار و شەش سەد مەتر دووجا  بەرىورورى تایبەت بۆ  ێپشکنین بە ئام  
لەو ناوچانەى کە ئازادکراون لە    ای گشتی کاروباری مینگوندەکانى دەورو بەرى.لە ئەنجامى چاالکی تیمەکانى سەربە دەزگ

دەستی   رێکەوتى  ژێر  لە  و  ) ٢٨/١٠/٢٠١٤داعش  کارمەندى  ٤،  چوار  دەزگایە(  بون    ئەم  ندار ریب  دیکەشى  ٣شىەهید 
و الیەنى پەیوەندیدار لە    (IMMAPرێکخراوى )   لەگەڵ(  MOUیادشاتنامەیەکى لێکتێگەیشتن)  . هەروەها ئەم دەزگایەونوب

کردووە،  بەغدا   شەواژۆ  ئازادکراوانەى  ناوچە  لەو  ئەوەى  کڕبۆ  داعش  هى  نێوان  لە  هاوبەشن  پێە  و ێزەکانى  شمەرگە 
 کان هاوبەش بکەن. زانیارى و داتاپێکەوە کار بکەن بۆ پاککردنەوەی ئەو ناوچانە و راق ێهێزەکانى ع

 هاواڵتى سیڤیل:باڵوکردنەوەى ئایدۆلۆجى بۆ بەتیرۆریست کردنى 
 و ناوچەکانى تر: ار مزوم ەکانىگوند

(ەوە گروپە تیرۆریستییەکان ٢٠٠٣نەتەوەی عەرەبن لە هۆزی )جحێش( لە ساڵی )ئەم گوندە لە  خەڵکى  :رزانكێ ەگوندی ب
لە  ) پەیدابوون و دژی حکومەتی ٢/٨/٢٠١٤لەم گوندە بوونیان هەبووە،  نێو خەڵکی ئەم گوندە  لە  داعش  ( تیرۆریستانی 

( ساڵی  لە  هەر  کرد،  شەڕ  بە  دەستیان  عێراق  حکومەتی  و  زۆربەی  ٢٠٠٣هەرێم  لە (ەوە  قاعیدە(  و  )داعش  بەرپرسانی 
زوم و  و  م)موسڵ  دەکرد  داعشیان  تیرۆریستانی  هاوکاری  و  بوون   ) )برزانکێ  گوندی  خەڵکی  تەلعفەر(  و  رەبیعە  و  ار، 

دریعى    ،على الغضبان، على اسود ،  چەندین کۆگای درووستکردنی بۆمب لەو گوندە هەبوون. لەوانە: )عبدالكریم الغضبان
عبد ، محمد عبدالمحسن/امیر، کوژراوە /محمد محمود حنیە ،شالش حسین دهش ،دهش/مفتى شرعىمحمد حسین ، احمد حسن

 (. طە حسن جرجس/شرعیە 

رۆژی) بە  ٢٠١٤/ ٢/٨لە  دەستیان  داعش  لەگەڵ  و  پۆشیوە  ئەفغانییان  جلوبەرگی  یەکسەر  گوندەکە  دانیشتووانی  زۆربەی   )
مبڕێژ کراو لەالیەن خەڵکی ئەم گوندە بە هێزەکانی پێشمەرگەوە  شەڕ کرد دژی پێشمەرگە ، هەروەها چەندین ئۆتۆمبێلی بۆ

جۆراوجۆر  چەکی  بە  بەهێز  پێکدادانی  و  داعش  بەهێزەکانی  سەنگەرە  لە  بوو  یەکێک  گوندە  ئەم  و  تەقێندراوەتەوە 
کوژراون   عێراق  سوپای  و  پێشمەرگە  دەستی  بە  بوون  داعش  چەکداری  کە  گوندەکە  خەڵکی  بەشێکی  و  بەکارهاتووە، 

روەها فڕۆکەکانی هاوپەیمانان گوندەکەیان بۆردومان کرد بۆیە دانیشتوانەکانی روویان لە شاری موسڵ کرد لە خانووی  هە
 کورد و شیعە و کریستیانەکان نیشتەجێ کراون. 

ساڵی) لە  هەر  )جبور(ن  لە هۆزی  کە  الشاهر(   ( کرد،  ٢٠٠٥خانەوادەی  )قاعیدە(یان  رێکخراوی  تیرۆریستانی  دژایەتی   )
)  چونکە خانەوادەیە  ١٠قاعیدە  ئەم  ئەندامانی  کرد  داگیر  ناوچەکەی  داعش  کاتێک  بۆیە  تیرۆر،  خانەوادەی  ئەم  کەسی   )

( نزیکەی  داعش  بۆیە  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  ژێردەسەاڵتی  ناوچەکانی  لە  خانەوادەی ٧٠روویان  ئەم  خانووی   )
هاتبوو بۆ تیرۆریستیان داعش وئێستا زۆربەی دانیشتوانی  تەقاندەوە،  بەشێوەیەکی گشتی  )بەرزانکێ وەک سەربازگەیەکی لێ

الشاهر( گەڕاونەتەوە ناوچەکە و لەالیەن حکومەتی  لە بعاج و موسڵ و سوریان، تەنیا ئەم دوو خانەوادەیە ) سلیڤانەیی و 
 هەرێمەوە هاوکاری کراون.

عسى بوون، دار و ئەمنی رژێمی بەر وپلەفسەشێخەکانیان کۆنە ئەرابى(   ەبن هوزی )شرهعە   وەیتەلە نە  :گوندێ شێخان
کاتێک داعش هاتە ناوچەکە سەنگەریان دانا بۆ ئەوەی رێگا لەو پێشمەرگانە بگرن کە لە گوندەکە مابوونەوە و، ژمارەیەک  

 .یان لە گوندەکە بەرز کردەوەلە پێشمەرگەیان شەهید کرد و چەک و کەلوپەلەکانیان بە تااڵن برد لە هەمان کاتدا ئااڵی داعش

دوای ئەوەی پێشمەرگە دەستی بە هەڵمەتی ئازادکردنەوەی ناوچەکە کرد گوندی) شێخان( سەنگەری پێشەوەی شەڕی نێوان  
پێشمەرگە و تیرۆریستانی داعش بوو، خەڵکی گوندەکە هاوکاری داعشیان کرد و رۆژانە خواردنیان بۆیان ئامادە دەکرد و 

زۆر کەلوپەلی داعش دۆزرایەوە و وەک تۆماری پاسەوانی و چاالکییەکانیان دەرکەوت کە زۆریان دوای رزگار کردنی  
 پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە و ئێستا لە موسڵن.

 
زۆر لە دانیشتوانی ئەم گوندە پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە و دژی پێشمەرگە و هێزە عێراقییەکان شەڕیان :گوندێ گركافر
ژ  و  دەستکردووە  بە  پێشمەرگە  و  پۆلیس  تەقاندنەوەی    یمارەیەک  و  مینڕێژکردن  دوای  کراون  شەهید  گوندە  ئەم  خەڵکی 

ژمارەیەک ئۆتۆمبێل لە سەنتەری گوندەکە، لە کاتی رزگار کردنی گوندەکە شەڕی قورس روویدا و هەموو جۆرە چەکێکی  
کرد بۆردومان  گوندەکەیان  هاوپەیمانان  فڕۆکەکانی  و  بەکارهات  ژمارەیەک  تێدا  هۆیەشەوە  بەو  بوون،   خانوو،  وێران 
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زۆربەی لە دانیشتووانی گوندەکە پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە و تا ئێستاش لە موسڵ و بەعاج و تەلعفەر هاوشانی داعش  
 شەڕ دەکەن و شێخ و ریش سپییەکانیشیان هەموویان لەگەڵ داعشن. 

التبن  خراب  تیرۆریستانی :گوندێ  بە  پەیوەندیان  زۆربەیان  و  کردووە  موسڵ  شاری  لە  روویان  گووندە  ئەم  دانیشتوانی 
داعشەوە کردووە، ئەوان بە سەختی هێرشیان کردووەتە سەر هێزەکانی پێشمەرگە  و پۆلیسی عێراق، کەچی گووندەکە وەک 

 خۆی ماوەتەوە بەاڵم کەسی تیدا نیە. 

العاشق گون:گوندێ خراب  عێراق هاوشێوەی  پۆلیسی  و  پێشمەرگە  دژی  و  بوون  داعش  لەگەڵ  زۆربەیان  التبن  دی خراب 
خەڵکی  ئێستا  بەاڵم  نییە،  تێدا  کەسی  بەاڵم  نەبووە،  وێران  گوندەکەیان  کردووە،  موسڵ  لە  روویان  بۆیە  کردووە،  شەڕیان 

ئاوارە بوون   لە هۆزی جحێش  لە سەنگە  بەهۆیگوندی )بشار( کە عەرەبن  رەکانی داعش و گەیشتنی نزیکی گوندەکەیان 
 هاون بە ناوچەکەیان، ئەمانە لە گوندی )خراب العاشق( نیشتەجێ کراون. 

كنحور(  : كۆمەڵگای صوفیە )محمود  ناوی   بە  شێخەکەیان  و  کۆمەڵگاکە  لە  کە  موختاری  داعش  بەرپرسەکانی  لە  یەکێکە 
وێران نەبووە و ئێستا گوندەکە  ئێستا لە موسڵن،   زۆربەی دانیشتوانی گوندەکە پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە و  و  موسڵ،   

 ژمارەیەک لە دانیشتووانەکانی لە سەر ماڵ و حاڵی خۆیانن.   
عەرەبی سەر بە هۆزی )حسونی(ن و زۆربەیان پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە و دژی پێشمەرگە و گوندێ عین مانع:

بۆ   کرد  پێشڕەوی  پێشمەرگە  ئەوەی  دوای  هەیە،  ئەمیریان  پلەی  بەشێکیان  ئێستا  کردووە،  شەڕیان  عێراق  هێزەکانی 
 م کەسی تێدا ناژی. خۆیان جێهێشت، گوندەکە وێران نەبووە، بەاڵ گوندەکان، شوێنیئازادکردنەوەی 

 
 تاوانى دیکەى داعش کە سەرپێچییە بەپێى یاساى جەنگ:

 کوشتنى راستەوخۆ.  ➢
 ئەشکەنجەدان.   ➢
 .ئەنجامدانى مامەڵەى نامرۆڤانە ➢
 تاقیکردنەوەى چەکى بایولۆجى رێگە پێنەدراو. ➢
 تاوانى جەنگ لە ئەنجامدان و ناچارکردنى خزمەتکردنى جەنگاوەرى لە ریزى داعش   ➢
 تاوانى جەنگ لە وەک ئەنجام نەدانى دادگاییکردنێکى دادپەروەرانە ➢
 تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى دوورخستنەوە و گوازتنەوەى نا یاسایى. ➢
 تاوانى جەنگ لە بارمتەگرتن.  ➢
 ۆ سەر هاواڵتیانى سیڤیل.تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى هێرش ب ➢
 تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى هێرش بۆ سەر شوێنى مەدەنى. ➢
 تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى هیرش بۆ سەر فەرمانبەرانى مرۆیى و پارازتنى ئاشتى. ➢
 تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى هێرشکردنە سەر شوێنى نا سەربازى.   ➢
 کەسانى کە تواناى شەڕکردنیان نییە. تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى کوشتن و بریندارکردنى ➢
 تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى شێواندنى جەستە.  ➢
 تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى تااڵنى. ➢
 تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى لە بەکارهێنانى غاز و مەوادى رێگە پێنەدراو.  ➢
 تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى دەستدرێژى بۆ سەر سەروەرى تاکە کەسى.  ➢
 ئەنجامدانى دەستدرێژى جنسى. تاوانى جەنگ لە ➢
 تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى بەکۆیلە کردنى جنسى. ➢
 تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى کارى مەیلى جنسى.  ➢
 تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى شێواندنى جەستە.   ➢
 تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى ئەشکەنجە دان.  ➢
 تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى بە بارمتەگرتن.  ➢
 تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى لە سێدارەدان بێ گرتنەبەرى رێوشوێنى یاسایى.   ➢
 تاوانى جەنگ لە ئەنجامدانى لە هێرشکردن بۆ سەر شوێنى مەدەنى.  ➢

 


