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ونکە ئێزیدیەکان یەک هێزی ئێزیدییەکان هیچ میلیشیایەکی چەکدارییان نییە، چ  وەزارەتی پێشمەرگە:
فەرمیان هەیە لەسەر میالکی وەزارەتی پێشمەرگە و ئێستاش بەرگری لە خانەوادە ئێزیدییەکان دەکات کە پێشتر 

بە  لە ناوەندی شاری شنگال لە بەرەکانی جەنگ دژیان ال گەمارۆ درابوون. بەشێکی دیکەشلە چیای شنگ
ئێزیدییەکان هیچ هێزێکی  ،ییەی سەر بە وەزارەتی پێشمەرگەداعش دەجەنگن. جگە لەم هێزە فەرم چەکدارانی

دیکەی سەربازییان نییە و ئێستا زۆربەی هەرەزۆری هاوواڵتییە ئێزیدیەکان ئاوارەن و نیشتەجێی کەمپەکانن لە 
کوردستان، چونکە ناوچەکانیان بە هۆی شەڕی بەردەوامەوە بوونەتە ناوچەی سەربازی و سادەترین 

 .دا نییەتێ انخزمەتگوزاری

 ناوچەە هەندێک لئاشکرایە لە حاڵەتی شەڕ و کارەساتی لەو جۆرەی بەسەر کوردە ئێزیدییەکاندا هات روون و 
ئەگەر کەسێک داوای هەبێت و  و ، بەاڵم وەزارەت ئامادەیە لێکۆڵینەوەی ورد ئەنجام بداتروویداوەپێشێلکاری 

چونکە کوردستان هەمیشە جێگای پێکەوەژیانی  ،داتدەسزا  تاوانبارانبەڵگەی تەواوی بۆ داواکەی پێبێت ئەوا 
پێشمەرگەش هەمیشە رێزی لەو عەرەبانە گرتووە کە و  نێوان پێکهاتە ئایینی، نەتەوەیی و مەزهەبەکان بووە

دەستیان لەگەڵ تیرۆریستانى داعش تێکەڵ نەکردووە، و هاوکارى ژن و منداڵەکانیان کردووە  لە هەر شوێنێک 
 .بووبن

عەرەبی سوننە و پێکهاتەکانی دیکە لە کوردستان دەژین و  ،کریستیان ،بە سەدان هەزار کوردی ئێزیدیتا ئێستا 
شایەتحاڵی ئەوەن  بووەتە یەکێک لە شانازییەکانی کورد و واڵتان . ئەمەشسەدان ساڵە ئەم پێکەوە ژیانە هەبووە

 .بێ وێنەیە دائەو پێکەوەژیانەی لە کوردستان هەیە لە ناوچەکە کە 

 

ئەوەی دیار و ئاشکرایە بۆ خەڵکی  :(وەزارەتی ئەوقاف)ەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری ئێزیدییەکان ب
ە سەرچاوەى تیرۆریستانى داعش بوون و زۆربەى ئەو کچ و ژن ، (سیبا، ساهر، چرى)ئەوەیە گوندەکانی ناوچەکە 

نەتەوە و دەستدرێژییان اونە کۆکرکە لەالیەن داعشەوە رفێندرابوون، یەکەم جار لەو گوندا یانەیئێزیدە کورد
رەقە و شوێنەکانی دیکە نێردراون. کاتێک پێشمەرگە هێرشى کردە سەر ئەم  ،ە سەر دواتر بەرەو موسڵتکراوە

گوندانە بە مەبەستى رزگارکردنیان، خەڵکەکەی لەگەڵ چەکدارانى داعش بەرەنگارى پێشمەرگە بوونەوە، و لە 
  وێرانبوون.کوژران و خانووەکان  خەڵک ژمارەیەکی زۆرئەنجامى شەڕێکى گران 

 :چەند چاالکوانێکی مەدەنی ئێزیدی کە خەڵکی ناوچەکەن
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جری، )گوندەکانی  دانیشتووە عەرەبەکانی ،کردنی ناوچەکانی باکووری شنگال لەالیەن داعشەوەکۆنترۆڵلە دوای 
 ،کوشتووەکۆمەڵکوژی بەشێوەی ژمارەیەکی زۆر گەنجی ئێزیدیان  (خ خلف، خازوکە، ئوم خباریشێسیبا 
لە دوای ئازادکردنەوەی چیای  :بۆ نموونە ن.و چەندین تاوانی نا مرۆڤییان بەرامبەریان ئەنجام داویانن رفاندو

 (جری)کوژران بەتایبەتی لە بەدەستی عەرەبەکانی ئەم ناوچەیە شنگال هەندێک لە هاوواڵتیانی کوردی ئێزیدی 
 . کارەکانیان و زانینی چارەنووسیانکاتێک سەرقاڵی گەران بوون بە شوێن کەسو

هاتنی داعش و دەست بەسەر داگرتنی ئەم ناوچانە، هۆزە عەرەبەکان هاوکاری داعشیان کردووە بۆ کوشتنی  گەڵلە
بەتااڵنبردنی ماڵی کوردانی ئێزیدی و دەرکردنیان لە ناوچەکە، بەاڵم دوای ئازادکردنی چیای  ،رفاندن ،بە کۆمەڵ

پێشمەرگە و  لەم دێهاتانە مابوونەوە و وادە عەرەبەکان سەرەڕای پەیوەندییان بە داعشەوەشنگال هەندێک لە خانە
ئەم خانەوادانە لە گوندەکانی . ننەکرد انبۆ درووست نەکردن و دەری یانئێزیدییەکان بەهیچ شێوەیەک ئاستەنگی

بە  دواترنیان چنیەوە، گە و باخەکاکێڵخۆیان مانەوە و خەریکی کاری کشتوکاڵی خۆیان بوون تاکو بەرهەمی 
 .تەلعفر و بەعاج،ویستی خۆیان روویان لە ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی داعش کرد لە موسڵ

 :بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری ئێزیدییەکان وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی

ری عەرەبەکانی کردووە، پێشمەرگە ماڵ و سامانى عەرەبەکانی تااڵن و وێران نەکردووە، بەپێچەوانەوە هاوکاری زۆ
راستەوخۆ  لەالیەن پێشمەرگەوە رزگارکرا، (کە دانیشتووانەکە جحێشن–سهل المالح)بۆنموونە کاتى کە گوندى 

دوای رزگار کردنی دەزگاى خێرخوازى بارزانى یارمەتى مرۆیى گەیاند خەڵکى گوندەکە بۆ ماوەى حەوت رۆژ، بەاڵم 
پێشمەرگە لەسەر دەستی خەڵکی ئەم  13کرد و تەنیا لە یەک رۆژدا  خەڵکى گوندەکە خیانەتیان لە پێشمەرگە 

  . گوندە شەهید کران

کە  عەشیرەتەکانى شمەڕ و شەرابى و زبێدات و راشد، لێى  –شعالن ، نعیم )دیسان پاش رزگارکردنى گوندەکانى : 
 یشمەرگە خۆراک و کەلوپەللەالیەن پێشمەرگەوە، دەزگاى خێرخوازى بارزانى بە هەماهەنگى لەگەڵ پێ (نیشتەجێن

 .بەسەر نیشتەجێ بووانی ئەو گوندانە دابەشکرد

 سەرەکی هاوکاریکردنی سەرچاوەى، هەرچەندە ئەم گوندانە (چرى ،سایەر ،سیبا)سەبارەت بە گوندەکانى 
یەکەم  ى کە لەالیەن داعشەوە رفێندرابوونیانەکوردى ئێزید ەعش بوون و زۆربەى ئەو کچ و ژنتیرۆریستانى دا

، بەاڵم هەمیشە پێشمەرگە رێزی لەو عەرەبانە گرتووە ەوە و دەستدرێژییان کراوەتە سەرجار لەو گوندانە کۆکراون
، کە دەستیان لەگەڵ تیرۆریستانى داعش نەبووە و هاوکارى ژن و منداڵەکانیان کردووە  لە هەر شوێنێک بووبن

ستپێکرد، خەڵکی ئەم گوندانە لەگەڵ چەکدارانى دەئەم گوندانەی کاتێک پێشمەرگە هێرشى رزگارکردنەوەی بەاڵم 
  .داعش بەرەنگارى پێشمەرگە بوونەوە، و لە ئەنجامى شەڕێکى گران خەڵکێکى زۆر کوژران و خانووەکان وێرانبوون
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 و بەبێ جیاوازی ... تاد، وەکو یەکو کانشیعە رەب، شەبەک، مەسیحى، تورکمانەهەموو ئاوارەکان: ئێزیدى، عە
مەتى هەرێمى کوردستان وەردەگرن بەتایبەت لە رووى تەندروستییەوە، و هیچ جیاوازییەک لە یارمەتى لە حکو
   . نێوانیاندا ناکرێت

 :لێرەدا پێویستە ئاماژە بە بارودۆخی چەند گوندێکی ناوچەکە بدەین

  ن بارودۆخى ئەمنى خەڵکەکەی ناتوان خراپی لەبەر لەالیەن پێشمەرگەوە رزگارکراون وکە ئەو گوندانەى
  .(،سحل، بیر جارى، زکو، مجولى، بیر قاسم، تل مشرفحساویک )نیشتەجێبن ئەمانەن : لەناویاندا

 ەو گوندانەى کە لەالیەن پێشمەرگەوە رزگارکراون و ئێستا خەڵکى ئەو گوندانە لێى نیشتەجێن و ژیانی ئ
  .(اازوکم الخباری، خارجم العبد، النعیم، رمو، )ئاسایی خۆیان بەسەر دەبەن بریتین لە: 

  ئەو گوندانەى کە لەالیەن پێشمەرگەوە رزگارکراون و دەکەونە هێڵی تەماسی نێوان پێشمەرگە و
جدیدا، عسریە،مجلجا، عبتج شورا، )تیرۆریستانی داعش، بەاڵم خەڵکەکەی لێی نیشتەجێن ئەمانەن: 

منیف، دعیدع، عبدە، غیر، بزونە کبیر، هلوم، علکانە، عزائم، شعالن، صجاسم جمعە، سیحا، مومى، بزونە 
 .(مشیرفە، ابو خشب، تل سمیر

  . هەروەها زۆربەى خانووەکانى گوندە ئێزیدییەکانى دەڤەرى شنگال، کە لەالیەن داعش داگیرکراون، تێکدراون

 

ئەو ناوچانەی کە  بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری ئێزیدییەکان وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی:
دوای ئەوەی هێزەکانی پێشمەرگە  کە دەکەنئەوە اڵە عەرەبەکانی ئەو گوندانەی ئیدیعای شەڕیان تێدایە و  م

داعش لە دوای خۆی ئەم گوندانەی بە وێرانی  ماڵەکانیان خاپور کراوە، دروس نییە چوونکە ناوچەکانیان ئازاد کرد
تەوە و ووەەکانیان تەقاندواتە  لە کاتی شکستی تیرۆریستان لە شەڕەکان دا لە دوای خۆیان شوێن .جێهێشتووە

بە  زیاتر ماڵە کوردەکان بووە و خاپورکراونئەو مااڵنەی تەنها ماڵە عەرەبەکان وێران نەکراون، بەڵکو بەپێچەوانەوە 
 .خاپوورکراون هۆی مین ڕێژکردنەوە

ى گوندە ئێزیدییەکانى دەڤەرى شنگال، کە لەالیەن داعش خانووزۆربەى هەرە زۆری  لەالیەکی دیکەوە،
ەنگۆیانەیە گوایە پێشمەرگە و کوردەکان خانووی عەرەبەکان دئەمەش پێچەوانەی ئەو و  گیرکراون، تێکدراوندا

 .تێکدەدەن و ماڵەکانیان تااڵن دەکەن

 

 ،چرى ،سایەر ،سیبا)کە بریتین لە  (عەلى موراد)گوندەکانی  :(هەولێر)بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی گشتی 
داگیر کراوە، لە کاتی هێرشی پێشمەرگە بۆ رزگار کردنی ناوچەکە، چەند  لەالیەن عەرەبە سوننەکان (خازۆکا

عەرەبە سوننەکان، بەاڵم هێزی دەستدرێژی بکەنە سەر کەسێک بارودۆخەکەیان بە هەل زانیوە و هەوڵیان داوە 
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 ،داوەلەگەڵ پیاو ماقواڵنی ناوچەکە ئەنجام انپێشمەرگە رێگرییان لەم جۆرە رەفتارانە کردووە و کۆبوونەوەی
 .دا لە عەرەبە سوننەکان بکرێتنابێ تەعو بە هەر بیانویەک بێت شێوەیەک بەهیچ پێیان راگەیاندوون 

 

ئەو ناوچەیە لە ئێستادا ناوچەی شەڕە، و زۆر جار لە الیەن داعشەوە داگیرکراوە و هێزی  :وەزارەتی پێشمەرگە
اتی هێرشەکانی داعش فڕۆکەکانی هاوپەیمانان پێشمەرگەی کوردستان ئازادی کردونەتەوە، هەروەها بەردەوام لەک

بۆردومانی فڕۆکە جەنگییەکانی هاوپەیمانان مەترسییەکی زۆر لەسەر ژیانی و  ناوچەکە بۆردومان دەکەن
. لەالیەکی دیکەوە بوونی هاوواڵتی مەدەنی لەو ناوچانە دەبێتە هۆی ئەوەی کە درووستکردووەهاوواڵتیان 

کە  بووەتە هۆکارێکپێویست ئەرکی خۆیان بەجێ بگەیەنن، ئەمەش  وەکن فرۆکەکانی هاوپەیمانان نەتوان
چوونکە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان  نەتوانن بگەڕێنەوەدانیشتوانی ئەم ناوچە ڕزگارکراوانە بە کورد و عەرەبەوە 

 .لەرووی سەربازییەوە لە بەرژەوەندی داعشدایە گەڕانەوەیان

وری عەمەلیاتی هاوبەشی نێوان وەزارەتی پێشمەرگە و هاوپەیمانان بەپێی کۆنووسی هەردوو کۆبونەوەی بااڵی ژو
ئەمریکا، )بە ئامادەبوونی وەزیری پێشمەرگە و نوێنەرانی واڵتانی  10/8/2015و  27/7/2015کە لە رێکەوتی 

بوونەوەی ، ئەم ژوورە بەردەوام کۆئەنجامدراون (ئیتاڵیا، ئەڵمانیا، بەریتانیا، کەنەدا، هۆڵەندا، نەرویج، فینلەندا
دەوری خۆی ئەنجام دەدات و یەکێک لە گرنگترین ئەو خااڵنەی باسی لێدەکەن بۆردومانی فڕۆکە جەنگییەکانی 
هاوپەیمانانە لە هەموو میحوەرەکان، و یەکێک لەو ئاستەنگانەش کە رووبەرووی فڕۆکەکانی هاوپەیمانان دەبێتە 

 .ەونە نزیک هێڵی تەماسلە چەند ناوچەیەک کە دەکخەڵکی سڤیل بریتییە لە بوونی 

 

ۆکەکانی هاوپەیمانان کە رێگرە لە گەڕانەوەی خەڵکی ڕجگە لە بوردومانی ف دەزگای گشتی کاروباری مین:
، بوونی مین و تەقەمەنی کە داعش لە دوای خۆی دایدەنێت دیکەوەگوندەکان بە کورد و عەرەب و پێکهاتەکانی 

بۆ سەالمەتى گیانى  ":ی گشتی کاروباری مین دەڵێتدەزگاهۆکارێکی دیکەی نەگەڕانەوەی خەڵکەکەیە. 
رێکى وژودەزگای گشتی کاروباری مین ەوە ــ ١/9/2014یان، لە رێکەوتى ڵو حا ڵتییان و پاراستنى ژیان و ماواڵهاو

نى وبو .گە و ئەو ناوچانەش کە ئازادکراونڕلە ناوچەکانى شەکارەکانیان بە  دەستیانکرد ا ونێعەمەلیاتى پێکه
 Improvised، عبوات ناسفە Explosive Remnants of War/ERW، پاشماوەى جەنگى Mineمین)مەترسى 

Explosive Device/IED)  یەک لەو هۆکارە سەرەکیانەیە کە رێگری لە گەڕانەوەی خەڵک دەکات بۆسەر ماڵ و
بە بێ  تەجێبونیاننى نیشێبۆ شوتییان واڵانەوەى هاوڕنەرێک بۆ گەڵتە پاێلە ناوبردنيان دەب حاڵی خۆیان و بە

 .(ئایینو  نەتەوە) وێدانەگ

و چاالکییەکانی لە ناوچە ئازادکراوەکان دوای دامەزراندنی  کار ،ەکانی دەزگای گشتی کاروباری مینبەپێی زانیاریی
 :ژووری عەمەلیات بەم شێوەیە بوو
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 میحوەرى گوێر ، مخمور :

 ، پاشماوەینمیدوو سەد و نەوەد و نۆ ا ئەنجامدراوە،و پاکسازییان تێد گوند کراوە نۆ سەردانی میحوەری گوێڕلە 
ERW و بۆمبی چێندراویIED   هەزار مەتری دووجا پشکنین و چاوساغی بۆ کراوە نەوەدلەناوبراوە، و رووبەری. 

 تییانى ناوچە واڵو هۆشیارکردنەوەى هاو ی کەمپی ئاوارەکانکردنبۆ سەردانتەرخانکراوە هەفتانە دوو تیم
 .IEDلە مەترسى مین و عبوە ناسفە ئازادکراوەکان 

 دوو سەد و شەست و شەش برىIED  ،سەد و حەفتاوچوارلە ناوبراون IED  هەشتا و سێ مینی دژە  و
 لەناوبراوە. ERWپارچە لە پاشماوەى جەنگى  کەسی پوچەڵکراونەتەوە، هەروەها سێزدە

  ژکراوڕێبۆمب ێکیردپو و وخان پاککراونەتەوە و سێ ژکراوڕێبۆمب ێکیمزگەوتو  وخانوسێ 
 تەقێندراوەتەوە.

  پشکێنراون پاشماوەى جەنگى و عبوە ناسفە ،مینبەهۆی بوونی هەزاران مەترى چوارگۆشە. 
 

 :میحوەرى کەرکوک

  پاشماوەى جەنگى نمیهەشتا و هەشت برى ،ERW عبوە ناسفە ،IED ناوبراوە.لە  (تل الورد)گوندی  لە 

 

 : (یعەرب -زوممار)میحوەرى رۆژئاواى دیجلە 

  مین و پاشماوەى جەنگى  482چوار هەزار و برىERW،عبوە ناسفە لە  پێنجسەد و حەفتاو دوو  ڵلەگە
تیمەکانی بەڕێوەبەری گشتی  ەزگای گشتی کاروباری مین هاوکاریتیمەکانی دهەروەها  ناوبراون.

 .کەهەزار ئاوارەی سنوورەشەش  وونی زیاترلە تەندروستی دهۆکیان کردووە بۆ بەهاناوە چ

 : (جەلەوالـ سعدیە)میحوەرى گەرمەسێر 

 (سنورى ئیدارەى گەرمیانلە کەمپەکانى )ئاوارە  ٨٨١، دە هەزار و ە رێگاى چوار تیمى هۆشیارکردنەوەل ،
 دمەند بوون لە هۆشیارکردنەوە لە مەترسى مین و پاشماوەى جەنگى و عبوە ناسفە.وسو

 حسینیە، بایزە، گحافە، )لەوال کراوە لەوانە:سەردان و پشکنینی چەند گوندێکی سەر بە ناحیەی جە
 .لەناوبراوە IED بۆمبی چێندراو ERW، پاشماوەی  مین (530) لەم گوندانە. (سید احمد، تەبج

  پۆستەر و نامیلکە بەسەر ئاوارەکانى ئەم سنورە. 495دەهەزار و دابەشکردنى 
   لە مین  شەش سەد و چل و دووپوچەلکردنەوەىMINE & ERW  چێندراومینی  و IED. 
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  بوونی مەترسی مەترسىبەهۆی پشکنینى بۆ کراوە  مەتر دووجا 900ری سێسەد و دە هەزار و رووبە 
 لەو ناوچانە. IED مین و 

 مەتر. ١.5بەرزى  و بە مەتر دووجا 850چوار هەزار و   دروستکردنى بەربەست بە دریژایى 
  دنەوەیان لەناو ژ کراوە بۆ پاککرێڕنیشانەمەتر دووجا  726پێنج سەد و بیست و هەشت هەزار و

 .شارۆچکەى جەلەوال
 بیست و حەوت بە رووبەرى  (علی خلف)ک گوندى پاککردنەوە و رادەستکردنى کێلگەیەکى مین لە نزی

 .(نیشتواونەکەى عەرەبنکە زۆرینەى دا) هەزار مەتر دووجا
  وان ێبۆ رێگاى ن احەڤدە هەزار و شەش سەد مەتر دووج بەرىورى تایبەت بۆ روێپشکنین بە ئام

 شارۆچکەى جەلەوالو گوندەکانى دەورو بەرى.

 

ژێر دەستی لەو ناوچانەى کە ئازادکراون لە  ای گشتی کاروباری مینتیمەکانى سەربە دەزگ لە ئەنجامى چاالکی
ا . هەروەهونوندار بریب دیکەشى ٣شىەهید بون  ئەم دەزگایەچوار کارمەندى  (٤)، ٢٨/١٠/٢٠١٤داعش و لە رێکەوتى 

و الیەنى پەیوەندیدار لە بەغدا  (iMMAP)رێکخراوى  لەگەڵ  (MOU)تێگەیشتنیادشاتنامەیەکى لێک ئەم دەزگایە
شمەرگە و ێزەکانى پێى داعش کە هاوبەشن لە نێوان هڕبۆ ئەوەى لەو ناوچە ئازادکراوانەى شەواژۆ کردووە، 

 کان هاوبەش بکەن.زانیارى و داتاپێکەوە کار بکەن بۆ پاککردنەوەی ئەو ناوچانە و راق ێهێزەکانى ع

بە شێوەیەکی گشتی تەنیا لە کەرکووک لەسەرەتای شەڕی داعشەوە تاوەکو ئێستا هێزەکانی پووچەڵکردنەوەی 
کانی باشوور و رۆژئاوای اوی چەکدارانی داعشیان لە ناوچەبۆمبی چێندر "حەوت هەزار"بۆمب و تەقەمەنی 

 .پوچەڵکردووەتەوە، بەشێکیش لە تەقەمەنییەکانیان تەقاندووەتەوەکەرکووک، میحوەرەکانی داقوق و خورماتوو 

تاوەکو ئێستاش و  ەن پێشمەرگەوە کۆنترۆڵکراونبەشێک لەناوچەکان، کە لەژێر کۆنترۆڵی داعش بوون ئێستا لەالی
بۆ دەتەقێتەوە و بەشێکی دیکەشییان هەڵمەتی کێوماڵکردنی  ێدااشماوەی جەنگییەکانی داعشی ترۆژانە بۆمب و پ

 .ئەنجامدەدرێت

لەهێرشی هێزەکانی پێشمەرگە هەزاران بۆمب و تەقەمەنییان لەو ناوچانە  رێگریکردنچەکدارانی داعش بۆ 
 .چاندووە، کە کەوتوونەتە ژێر کۆنترۆڵییانەوە، هەربۆیە زۆرجار بەشێک لەو تەقەمەنییانە بەخۆشیاندا دەتەقێنەوە

داعشەوە بەکاردێت، وەک تیم و ئەندازیارانی بواری  مەنییانەی لەالیەن چەکدارانیقەئەو بۆمب و تە
هەندێکیان لەسەر شێوەی ئەو تەقەمەنییانە  ون خۆیانپوچەڵکردنەوە دەڵێن زۆر پێشکەوتون و دروستکراوی 

 .دروستکراون کە پێشتر رێکخراوی ئەلقاعیدە بەکاریهێناون
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وچەکەیان جێهێشتووە، لە ڕیزی داعش بەشێک لەو عەرەبانەی نا :(هەولێر)بەڕێوەبەرایەتی ئاسایشی گشتی 
کەس  (322)ەوە  2014ی /6دژی پێشمەرگە شەر دەکەن و لە کردەوە تیرۆریستییەکان بەشدار بوون، لەمانگی 

کەس  (239)یان ئازادکراون و  (83)کەسە  (322)و  داعشەوە، لە تۆمەتی پەیوەندییان بە  دەستگیرکراون بە 
و بۆیان هەیە پارێزەر بگرن و کەس و کاریشیان دەیانبینن، بەاڵم لەبەر ئەوەی ماونەتەوەو لە ژێر لێکۆڵینەوەدان 

هەندێک لە کەسوکاری ئەم گیراوانە لە ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی داعشن، ناتوانن سەردانیان بکەن لە هەرێمی 
 .کوردستان

  مەخمور و قەراج و گوێڕ:

اعش. ئەو ناوچەیە كێشەی زۆری هەیە و بەردەوام قەزای مەخمور دەكەوێتە هێڵی تەماسی نێوان پێشمەرگە و د
شەڕی تێدا روو دەدات، هەروەها فڕۆكەكانی هاوپەیمانان بەردەوام مۆڵگەكانی داعش لە ناوچەكە بۆردومان 
دەكەن، بەپێی زانیارییەكانی وەزارەتی رۆشنبیری و الوانی حكوومەتی هەرێمی كوردستان دابەشبوونی 

 :ەیەگوندەكانی ناوچەكە بەم شێوەی

گوندیان كوردە و هیچ ماڵە عەرەبی تێدا نەبووە، ئێستا ئەم گوندانە  (77)گوندە كە  (115)ژمارەی گوندەكان  .١
كراون، تاپۆی زەوی لەم گوندانە بە ناوی كوردە و عەرەب لەم گوندانە  چۆڵهەموویان بە هۆی شەڕی داعشەوە 

 .هیچ موڵكیان نییە

ەرەب نشین هەیە كە هەمووی لەژێر دەستی داعشدایە تەنها گوندەكانی لە دەشتی قەراج ژمارەیەک گوندی ع .٢
نەبێت كە لە دەست پێشمەرگەدان، بەاڵم كەوتوونەتە هێڵی تەماس و  (جدیدە، عەلیاوە، گۆیبیە، تەل ریم، جارڵاڵ)

 .یان كردووەچۆڵلەالیەن داعشەوە بەردەوام بۆردومان دەكرێن بۆیە خەڵكەكەی 

داعش ئەم گوندانە دەرکەوتووە کە  ئەم ناوچەیە لەالیەن پێشمەرگەوە ئازاد دەكرێنكاتێك كە گوندەكانی  .٣
 .بۆمبرێژ دەكات و تا ئێستا ژمارەیەك پێشمەرگە بەهۆی تەقاندنەوەی خانووەكانەوە شەهید بوون

 :مەخمور

 موشیر دەستەی نەزاهە:

رەبەکانی دانیشتووی ناوەندی مەخمور بەپێی سەرچاوەکانمان لە تۆڕی زانیاریی تایبەت بە لیژنە: هەندێک لە عە
پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە،  هەشت گوند لەو گوندانەی مەخمور کە ئازادکراون، بەهۆى نزیکییان لەهێڵی 
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گەڕەسۆر، مشار، )ئەمانەن کەتەماس و ئەستەمی گەیشتنی خزمەتگوزارییەکان تا ئێستا ئاوەدان نەکراونەتەوە، 
 .(حاجى على، دوو گرتکان حاجى حسین، گەڕەبەشە، سیرمە، ملعێجلەگوندى هەوارغەر، دوگرتکان 

پێنج گوندیش لەو گوندانە لەکاتى شەڕى داعش لە دژى پێشمەرگە شەڕیان کردووە  و خەڵکەکەی چوونەتە ریزى 
جدیدە، گوندى گوبیبە، جار اهلل، عەلیاوە، تەل )ستانى داعش و پێشمەرگەیان شەهید کردووە، کە ئەمانەنیتیرۆر

 .(یمر

 

  وەزارەتی رۆشنبیری و الوان:

کراون لە سنووری قەزاری  چۆڵئەو گوندانەی کە دانیشتوانەکەی عەرەبن و دەکەونە سەر هێڵی تەماس و ئێستا 
 . (کورد و عەرەب)، رواڵە (عەرەب)زناوێر  (عەرەب)گوندن کە ئەمانەن: نعنعە (٣)مەخمور 

نە نێوان موسڵ و گوێڕ، بەاڵم سەر بە موسڵن و دەکەونە هێڵی دەکەو و دانیشتوانەکەی عەرەب ئەو گوندانەی کە 
 (٧)هەندێکیان چوونەتە ریزی داعشەوە و هەندێکیان لەژێر دەسەاڵتی هەرێمی کوردستانن ژمارەیان   تەماسەوە

 .(مطنطر، دوێزات حمید نایف، تلشعیر، سلطان عبداهلل، مکوک، صالحیە)گوندە کە ئەمانەن 
  

لە قەزای مەخمور دانیشتوانەکەی عەرەبن ئێستا لەژێردەسەاڵتی  (اوە و جدیدەعەلی )هەردوو گوندی 
پێشمەرگەدان، هەندێک لە خانووەکانی تێکدراوە، چونکە کاتێک کەوتنە دەست داعش هەموو خانووەکانیان مینڕێژ 

 کرد و بەشێکیان تەقێندرایەوە و بووە هۆی شەهید بوونی ژمارەیەک پێشمەرگە.
 

 مەخمور: م،نەجات عەلی فات

ئەو گوندانەى لە سنوورى شارۆچکەى مەخمور کە لە الیەن هێزەکانى پێشمەرگە ئازاد کراون و تا ئێستا  .1
قەالتەسۆران, عەلیاوە, جدیدە, گوبیە,  , کێلەشین,مشار,وادى ئەلغراب, تەل ریم) :چۆڵن بریتین لە

یان لە بەرەکانى جەنگ ینزیک گوندانە لەبەر مسەرجەم خەڵکى ئە (, کەرمردى, گەزۆک, گەڕەبەشەڵاڵجاڕە
 نەوەى داعش, خۆیان ناگەڕێنەوە شوێنەکانیان.وو بووبەڕوو ڕو

گەڕاونەتەوە شوێنى  دانیشتوانیئەو گوندانەى دواى ئازادکردنەوەیان لە الیەن هێزەکانى پێشمەرگە  .2
سەرجەمیان کە  (پااڵنى, گەڕەسۆر, گڕون, پیرداود سوان, دوگردکان, سیرمە, سەلماس) :خۆیان بریتین لە

چونکە ، هیچ گوندێکى عەرەب نشین خەڵکەکەى نەگەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان ، بەاڵمگوندى کورد نشینن
 .ەوە نزیکنبەرەکانى جەنگهێڵی تەماس و لە  سەرجەم ئەو گوندانە دەکەونە 
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 تەل)و چەکدارانى داعش بریتین لە لە نێوان هێزەکانى پێشمەرگەهێڵى تەماس ئەو گوندانەى دەکەونە  .3
 یە.ێکە هێزەکانى پێشمەرگەى ل (ریم, جارەڵال, کەرمردى, گوبیبە, دوگردکان

 :بریتین لە گوندەکانى وەووانەکانیان پەیوەندیان بە داعشەوە کردودانیشتبەشێک لە ئەو گوندانەى کە  .4
 .(, وادى غراب, کەرمردىاڵتەل ریم, عەلیاوە, جدیدە, گوبیبە, جارەڵ)

, اڵ, عەلیاوە, جدیدە, گوبیبە, جارەڵتەل ریم) ئەمانەن: بەرگرى کرد ئەو گوندانەى کە داعش تیایاندا .5
 کە سەرجەمیان گوندى عەرەب نشینن. (کەرمردى

لە سنورى شارۆچکەى مەخمور هیچ گوندێکى عەرەب نشین دانیشتوانى تیدا نەماوە لەبەر بارودۆخى  .6
بە مەترسى بۆ سەر  ئەمنى ناوچەکە و هاوسنووریان لەگەڵ چەکدارانى داعش وە بۆ ئەوەى نەبن

 هێزەکانى پێشمەرگە لە پشت چەپەرەکانى هێزى پێشمەرگە.

 :قەراج

 : ئەمانەن کەگوند لەدەوروبەری ناحیەی قەڕاج هەن کە هێشتا لەژێر دەستی چەکدارانی داعشدان،  (25)بە گشتی 
، قیرالید، (ریان کوژراوەچەکدا3)دیوانە، گردەهارە، الکچە  ،خربانیە، راشدیە، محمودیە، دۆرنگى، فگومە، حدیقە)

چەکداریان لەریزى داعش  5)، خەندقى گەورە و بچووک (چەکداریان لەریزى داعش کوژراوە 22)گرد گلێخە
ب، قودیلە، طاره، عدلە،  عنکاوە، خض، پاشبەند، خ(چەکداریان لەرێزى داعش کوژراوە 10)، لزگە (کوژراوە

 .(، کیرۆک خربەردان، خرابە جبر ، تشیالە، حاجى على، کرمردى

 ، گردەبۆر ) ئەمانەن: ەو گوندە کوردنشینانەی ناحیەى قەراج کەلەژێر دەستى داعش ماون و ئازاد نەکراونئ 10
 .(دنیگاوە، تەلمەتار، دووسەرە ژێر، چوکش، حوشترالوک،  شۆرەپەلکە، حەسارۆک، قوچ،ڵچاگردە

 

 :کە ئاوەدان نەکراونەتەوە (قەراج)ناحیەى  یئازادکراوەکان ناوچە 

  ناوەندی ناحیەى قەراج کە دانیشتووانەکانى پێکهاتوون لە کورد وعەرەب لەبەر ئەوەى هێڵى تەماسە ،
 .وە هەروەها هەندێک لە عەرەبەکان چوونە ریزى داعشەئاوەدان نەکراوەت

  دەکەوێتە هێڵی تەماسەوە، دانیشتووانی شەڕیان کردووە لە دژى پێشمەرگە و گوندى ڕواڵە عەرەب نشینە
گەیان شەهیدکردووە، هەروەها دانیشتوانی زۆربەی گوندە عەرەب نشینەکانی دیکەی ناحیە پێشمەر

 .قەراج هاوکار ی جۆراوجۆری داعشیان کردووە و پەیوەندییان بە داعشەوە هەیە
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  وەزارەتی رۆشنبیری والوان:

 شی داعش.کراون بۆ پاراستنی دانیشتوانەکەی لە هێر ڵگوندی کورد هەیە چۆ (٧٧)لە دەشتی قەراج 

 گوندە کوردنشینەکانی ناحیەی قەراج کە ئاوەدان نەکراوەتەوە:

نزیکیان لە هێڵی تەماس  بە هۆیلەو گوندە کوردنشینانەی دەوروبەری ناحیەی قەراج ئاوەدان نەکراونەتەوە، ( ١٣)
السۆر، کونە سیخور، مستاوە، سلماس ، گردخۆشەنە، گۆلگامێشە، قوچە سبیلکە، برایم باول، ) :ئەمانەن کە

 .(گردەپان، گۆمەشین، خەزنە، گەزۆک،  کلشخان

وە ئەویش ەتەئاوەدان کراوی  % ٥٠نزیکەی  لەو گوندە کوردنشینانەی ناحیەى قەراج کە لە دوای ئازاکردنیان(١٠)
گوندى ئازى کەند ، گوندى محل اومران، گوندى قەراتەسۆران مەرزانى، گوندى عەلیە رەش،گوندى گرد  )ئەمانەن

 .(ندى پەردى سپى،گوندى چوار گۆمان، گوندى پونگینە، گوندى گولتەپە، گوندى دووسەربااڵگراوى،گو

  نەجات عەلی فاتم:

لە الیەن هێزەکانى پێشمەرگە ئەو گوندە کورد  (24/8/2014)کردنى ناحیەى قەراج لە بەروارى رەڵ ڕزگاگلە 
 ئەمانە بوون:  نشینانەى کە ئازادکران

ونگینە, السۆر, برایم پمەرزان, عەلیە ڕەش, بەردى سپى, چوارگۆمان, گردى گاڵوى, ئازیکەند, قەاڵتە سۆرانى )
باول, گردەڕەشە, دووسەرە بااڵ, گردە بۆر, گردەچاڵ, قوچەسپیلکە, گولگامیشە, سێ گردکان, مەحمەل ئۆمەران, 

ەشین, گرد خۆشەنە, سەلماس, کونە سیخوڕە, خەزنە, گەزۆک, گردى بەگۆم, موحسیناوە, گردەپان, گۆم
 ,(شۆڕەپەلکە

گوندەکانى سنوورى ناحیەى قەراج هەموو  دانیشتوانەکەیان کورد نشینن و هیچ گوندێکى تێدا نییە کە 
نەبێت کە دانیشتوانی پێکدێن لە کورد و  (ڕوالە)دانیشتوانەکەى لە کورد و عەرەب پێک هاتبێ جگە لە گوندى

 .عەرەب

ۆر, برایم باول, گردە ڕەشە, الس): واى ئازادکردنەوەیان چۆڵنئەو گوندانەى لە سنوورى ناحیەى قەراج کە لە د
بۆر, گردەچاڵ, قوچەسپیلکە, گولگامیشە, خەزنە, گردەپان, گۆمەشین, شۆڕەپەلکە, سێ گردکان, گردە

 .(گردخۆشەنە, کونە سیخوڕە, گردى بەگۆم, موحسیناوە, ڕوالە

اج دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان ئەو گوندانەى لە دواى ئازادکردنەوەیان لەسنوورى ناحیەى قەر
ئازیکەند, قەاڵتەسۆرانى مەرزان, عەلیە ڕەش, بەردى سپى, چوار گۆمان, گرد ) بریتین لە: گوندی کورد نشینن

 .(گاڵوى, پونگینە, دووسەرە بااڵ, مەعمەر ئۆمەران
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زى پێشمەرگەو چەکدارانى داعش لە نێوان هێ ى تەماسڵکەوتونەتە هێ کە ئەو گوندانەى لەسنوورى ناحیەى قەراج
 .(السۆر برایم باول, قوچەسپیلکە, شۆڕەپەلکە, ڕواڵە ): ئەمانەن

بەشى هەرەزۆرى دانیشتوانە عەرەب نشینەکانى سەنتەرى ناحیەى قەراج پەیوەندیان بە چەکدارانى داعشەوە 
نى, سەرناجى گەورە, لەزاگە, ڕواڵە, مەحمودیە, خەربا) کردووە لە دژى هێزەکانى پێشمەرگە. هەروەها گوندەکانى

جگە لە (گردیوانە, خزرە, حەرفوشیە, عەنکاوە, خەتاب, بندیانى ڕۆژهەاڵت, بندیانى ڕۆژئاوا, دۆمەدریس, الکچە
 سەرجەمیان لەژێر دەسەاڵتى داعشدان. (ڕوالە)گوندى 

ى ئازاد کردنەوەیان لە کات (ڕوالە, پونگینە, گردە ڕەشە, شۆڕەپەلکە)سەنتەرى ناحیەى قەراج و گوندەکانى لە 
 چەکدارانى داعش تیایدا بەرگریان کردوە.

ى تەماس لە نێوان هێزى پێشمەرگەو ڵلەسنوورى ناحیەى قەراج سەرجەم گوندەکان کە کەوتونەتە سەر هێ
تێدایە، ئەوانی  بارەگاى هێزەکانى پێشمەرگەیان ئەوانەی لەژێر دەسەاڵتی پێشمەرگەنچەکدارانى داعش چۆڵن 

 چەکدارانى داعشیان. نەتە ژێردەسەاڵتیدیکەش کەوتوو

 

 گوێر:

  وەزارەتی رۆشنبیری والوان:

ئەو گوندانەی خوارەوە لە ناحیەی گوێڕ دەکەونە هێڵی تەماس لە نێوان هێزی پێشمەرگە و داعش و ئێستا کەسی 
رەی گەورە ، زما(کورد و عەرەب )، زمارەی عبداهلل (عەرەب)، ابو شیتە (عەرەب)مطرادە شەرابی   تێدا نییە:

 .(کورد )، کوشاف تەحتانی(عەرەب)فوقانی )، کوشاف (کورد و عەرەب)، ساقیە (کورد)
کە دانیشتوانی عەرەبن، چۆڵ کراون  (دەرمان ئاوە)کە دانیشتوانەکەی کوردن و گوندی  (سێچالە)هەردوو گوندی 

 چونکە داعش دەتوانێت بۆردومانیان بکات.
پێکهاتووە لە کورد و عەرەب، بە هۆی نزیکی لە هێڵی تەماسەوە  ڕی گوێپێکهاتەی دانیشتووانی سەنتەری ناحیە

ی عەرەبەکان پەیوەندیان بە داعش کردووە و شەڕیان دژی پێشمەرگە %85ئاوەدان نەکراوەتەوە، هەروەها نزیکە 
 .کردووە
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 ئەو گوندە عەرەب نشینانەی گوێڕ کە ئاوەدان کراونەتەوە: 

 ،(شەرائع،  ابو جەردە، هەوێرە،  مرگێبە)وێڕ کە ئاوەدان کراونەتەوە و ئەمانەن گ لەئەو گوندە عەرەب نشینانەی 
 ئاوەدان نەکراوەتەوە. نعەرەب نشین لە گوێڕ کە  (دخالن ابو شیتەو)هەردوو گوندی  بەاڵم 

 وەزارەتی رۆشنبیری والوان:

تی پێشمەرگە و هیچ کێشەیان ئەو گوندە عەرەبانەی ناحیەی گوێڕ کە دانیشتوانی عەرەبن و دەکەونە ژێردەسەاڵ
الشرایع )، (خێزان ٨٠٠حوێجگە )، (خێزان ١٥٠هەوێرە ) ،(خێزان ٥٠٠)خالند   گوندە کە ئەمانەن: ١١نییە ژمارەیان 

، (خێزان ٢٠٠همدان طراش )، (خێزان ٥٠٠ابو جردە جدیدە )، (خێزان 1000ابو جردە )، (خێزان ٦٠٠مچلوبە )، (٢٠٠
 .(خێزان ٥٠مجید خلیفە ) ،(خێزان ٦٠٠مال علی داود )

 دانیشتوانەکەی لە کورد و عەرەب پێکهاتووە و هیچ کێشەیان نییە. (شامامەڕ )گوندی 
 

 نەجات عەلی فاتم: 

 (گوێڕ-هەولێر)سەنتەرى ناحیەى گوێر و ئەو گوندانەى دەکەونە سەر ڕێگاى  (10/8/2014)لە بەروارى 
 :احیەى گوێڕ لە ژێر دەسەاڵتى داعش ئازادکراون بریتین لەکە لە سنوورى ن یئازادکراون, سەرجەم ئەو گوندانە

گعێتل, زاگە, شەمشولە, گامێشتەپە, کاڵوڕەش, ماجید, کەپران, تەل خێم, زمارەى مەرجان, زمارەى گەورە, )
 .(کوشافى کورد

بو سێچالە, مەچلوبە, حەویچکە,شەرایع, مەجید خەلیفە, ئە)یش ئەمانەن: ەکاننشین ئازادکراو گوندە عەرەب
 .(جەردەتاڵ, ئەبوجەردەکۆن, تراش, عەلى مەالداود, ئوم مەرگیبە

ئەبوشیتە, هەوێرە دەرمانەوە, زمارەى ) :ئەو گوندانەى دانیشتوانەکەى پێک دێن لە کورد و عەرەب بریتین لە 
 .(عەبدوڵال, ساقیە, کوشافى عەرەب

ە, کوشافى عەرەب, , ساقیە, , دەرمانەو)ئەو گوندانەى کە کوردو عەرەب تێدا نیشتەجێن بریتین لە  .1
 .(زمارەى عەبدوڵال, ئەبوشیتە, هەوێرە

کوشافى کورد, کوشافى عەرەب, زمارەى گەورە, ساقیە زمارەى )سەنتەرى ناحیەى گوێڕ و گوندەکانى .2
تا ئێستا ئەو گوندانە  (مەرجان, زمارەى عەبدوڵال, سێچاڵە, دەرمانەوە, کەپران, ئەبوشیتە, گعێتل

 نەبێت. (دەرمانەوە, سێچاڵە)تەنها گوندەکانى هێڵى تەماس ە سەر چونکە دەکەون ،چۆڵن
دەرمانەوە, ماجید,کاڵوڕەش, گامێشتەپە, تەل هەوێرە, گعێتل, شەمشولە, زاگە,) گوندەکانى .3

دواى ئازادکردنەوەیان لەالیەن هێزەکانى پێشمەرگەوە دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى (خێم
 خۆیان.
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 ووریان لەگەڵ چەکدارانى داعش خەڵکەکەى ناگەڕێنەوە شوێنى خۆیانئەوگوندانەى لەبەر هاوسن .4
گعێتل, ئەبوشیتە,کەپران, سەنتەرى ناحیەى گوێڕ, زمارەى عەبدوڵال, زمارەى مەرجان, )بریتین لە:

 .(زمارەى مەرجان, زمارەى گەورە, ساقیە, کوشافى کورد, کوشافى عەرەب
 (تە, شەرایع, حەویجکە, مەچلوبە, ئوم مرگیبەبوشیا)احیەى گوێڕ و خەڵکى گوندەکانى سەنتەرى ن .5

 پەیوەندیان بە چەکدارتنى داعش کردووە و لە دژى هێزەکانى پێشمەرگە جەنگاون.
ئەوگوندانەى لە سنوورى ناحیەى گوێڕ کە مەترسین بۆ سەر هێزەکانى پێشمەرگە و لە ڕوى پێدانى  .6

ایع, ئەبو جەردەى کۆن, مەچلوبە, بوشیتە, ئوم مرگیبە, حەویجکە,شەراخاڵند, )زانیارى بە دوژمن
 .(سێچاڵە,هەوێرە

 
 

 :(دوبز)ڕۆژئاوای کەرکوک 

 دەستەی نەزاهە -موشیر رەشید
لەالیەن خەڵکی گوندە عەرەب نشینەکان مین دانراوەتەوە لەبەردەم هێزی  (دوبز)لە میحوەری رۆژئاوای کەرکوک  

توندی نەبووە. هەروەها داعش بەناوی  پێشمەرگە، بەاڵم سەرەڕای ئەمەش پێشمەرگە هیچ کاردانەوەیەکی
هاتوونە نزیک هێڵی تەماسی پێشمەرگە بۆ دانانەوەی مین و لەم روووەوە شەش مین  (مرعە و توێلحە)گوندەکانی 

پیادە لە میحوەری  (١٠)دوویان تەقیوەتەوە و چواریان هەڵگیراوەتەوە لە سنووری لیوای  کەداندراوەتەوە 
 .(دوبز)ڕۆژئاوای کەرکوک 

ۆ پاراستنی ژیانی خۆیان بەشێک لە هاوواڵتیانی عەرەبی نزیک هێڵی تەماس هاتوونەتە ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی ب 
ون و ئەوانی تر ای پاراستنی ژیانیان هاوکاریی کرحکومەتی هەرێم و لە کەمپەکاندا نیشتەجێکراون و سەرەڕا

 .پەیوەندییان بە ریزەکانی داعشەوە کردووە

لە هێڵی تەماس نزیکن بۆیە چۆڵ کراون، بەشێکی زۆری ژن و منداڵەکانیان   (چرت -او گڕ -غەرە )گوندەکانی 
هاتوونەتە ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی پێشمەرگە و لە کەمپەکان نیشتەجێکراون ، بەاڵم ئەوانی تر پەیوەندیان بە 

 .داعشەوە کردووە

ەڵکی گوندەکان خۆیان خانووەکانیان ئەو گوندانەی شەڕی تێدا بووە فڕۆکەی هاوپەیمانان هێرشی کردووە وەخ
 :و پێشمەرگەی تێدا بووەتە قوربانی ئەمانەنکردووە  انیان مین ڕێژی و تەقاندویانەتەوە سووتاندووە
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. لە سمایالوە داعش گەڕەکێکی بە تەواوەتی وێران کردووە و چوار پێشمەرگەی شەهید (سمایالوە، سخرە، گوبەی) 
شەهید کرا بەهۆی تەقینەوەی خانوو،  (محمد باوە)پێشمەرگەیەک بە ناویلە گوندی کوشاف کردووە. هەروەها 

 .شی تەقاندۆتەوە(مەال عبداهلل)هەروەها داعش پردی 

 بریتین لە:  ئەو گوندە عەرەب نشینانەی کە لە سنووری دەسەاڵتی پێشمەرگەدایە و خانووەکانیان وێران نەکراوە

 .(مرعە، توێلحە، الخ )

 
 ناوچەی کاکەیی نشین

 ەمەل کاکەیی : رۆژنامەنوس و چاالکوانئ

 گوندە کاکەیى نشینەکانى ژێر دەسەاڵتى داعش

  موسڵ پارێزگاى

 قەرەقۆش -قەزاى حەمدانیە

 7/8/2014بەروارى راگواستن 

 گوندى وەردەک قەزاى حەمدانیە ناحیەى نەمرود

 لەکاتى ڕاگواستن ٦٥٠-ژمارەى خێزانەکان 

 کوک نیشتەجێنئێستا لە هەولێر، خەبات، کۆیە، کەر 

 

 ناحیەى قەرەقۆش/قەزاى حەمدانیە /گوندى کبەرلى

 خێزان لە کاتى ڕاگواستن 430/ژمارەى خێزانەکان

 ئێستا لە  هەولێر،خەبات،کۆیە، کۆمەڵگاى کەورگۆسک، تۆبزاوە نیشتەجێن

 

 ناحیەى قەرەقۆش/قەزاى حەمدانیە/گوندى کزکان
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 خێزان لە کاتى ڕاگواستن 450/ژمارەى خێزانەکان

 ستا لە  خەبات،کۆیە، کەرکوک نیشتەجێنئێ

 

 قەزاى حەمدانیە ناحیەى کەلەک/گوندى تەل لەبن

 خێزان لە کاتى ڕاگواستن 658/ژمارەى خێزانەکان

 ئێستا لە هەولێر، خەبات، کۆیە، ڕانیە، تۆبزاوە نیشتەجێن

 

 قەزاى حەمدانیە ناحیەى کەلەک(ئەلمەجیدیە)گوندى کولەبور

 ان لە کاتى ڕاگواستنخێز 132/ژمارەى خێزانەکان

 ئێستا لە هەولێر،خەبات ، تۆبزاوە نیشتەجێن

 سەالح عزیز /ناوى موختار

 

 لە ناوەندى قەزاى حەمدانیە ڕاگوێزراونەی انیکاکەییەئەو

 ئێستا لە هەولێر، خەبات نیشتەجێنخێزانی کاکەییەکان لە قەزای حەمدانییە راگوێزراون و  -١٥٧-

 

 ڵکاکەییەکان لە ناوەندى موس

 خێزان 400/مارەى خێزانەکانژ

و گوندى وەردەک  (430)و گوندى کەربلى  (400)گەڕانەوەى کاکەییەکان لە ناوەندى پارێزگاى موسل /تێبینى
 .لەبەر ئەوەى دانیشتوانەکەى عەرەب نشینن (450)، گوندى کەزکان (650)
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 :سەرگەڕان

ئاوەدان نەکراونەتەوە بە هۆی ئەوەی دەکەونە  گوندەکانی سەر بە ناحیەی سەرگەڕان لە قەراج کە ئازاد کراون و
 (.نبیرمەهێدی، گڕا) ەمانەن:ئ سەر هێڵی تەماس

هەمین مردی،  دوازدە هەوار، چواربەردان، )ن ئەمانەن سەرگەڕان لەژێر دەستی داعش داناحیەی  گوندی ٥ 
 .(قەراتەسۆرانی بامەندان، گردی ڕەوە

چەکداریان  (12)سارتکە )هاوکارى داعش دەکەن بریتین لە  ئەو گوندەکانى ناحیەى سەرگەڕان کە خەڵکەکەی
 .(لەریزى داعش کوژاروە، خازر، گوپە

 

 چوارەم:نەجات عەلی فاتم، 

هێرشیان کرد  بۆ (8/2014)لە سنوورى ناحیەى سەرگەڕان دواى ئەوەى چەکدارانى داعش لە مانگى  
 .راوەتەوەسنوورى ئەو ناحیە هیچ گوندێک ئازاد نەک ناوچەکە تا ئێستا لە

چواربەردان, ): رد نشینەکانىوئەو گوندانەى لە سنوورى ئەو ناحیە لە ژێر دەسەاڵتى داعش دان بریتین لە گوندە ک 
 .(سارتک, گوبە), و گوندە عەرەبەکانى بریتین لە (گردى ڕەوا, هەمزەاغا,هەمین مردى, دوازدەهەوار

گڕاو, سێبیران, )ى تەماس بریتین لە گوندەکانى ڵێئەو گوندانەى لە سنوورى ناحیەى سەرگەڕان دەکەونە سەر ه
 تا ئێستا چۆڵن لە بەر مەترسى ئەمنى و هاوسنووریان لەگەل چەکدارانى داعش. (مهێدى

کە گوندى عەرەب نشینن لەسنوورى ناحیەى سەرگەڕان بەشى زۆرى دانیشتوانەکەیان  (سارتک, گوبە)گوندەکانى
 وە.وپەیوەندیان بە چەکدارانى داعش کرد

ۆ سەر هێزەکانى بهەیە  زۆریان مەترسى (دڕکەى عەرەب)گوندى دانیشتوانی  ە سنوورى ناحیەى سەرگەڕانل
 .، چونکە زانیاریی بە تیرۆریستانی داعش دەدەنپێشمەرگە
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 و هۆکاری نەگەڕانەوەیان (مەخمور، گوێڕ، قەراج )خشتەی پێکهاتەی هەندێک لە گوندەکانی 

 تێبینى  ەپێکهات ناحیە ناوى گوندەکان ژ

 خەڵکەکەى گەڕاوەتەوە شوێنى خۆى  کورد مەخمور پااڵنى 1

 خەڵکەکەى گەڕاوەتەوە شوێنى خۆى  کورد مەخمور گرەسۆر 2

 خەڵکەکەى گەڕاوەتەوە شوێنى خۆى  کورد مەخمور گڕون 3

 خەڵکەکەى گەڕاوەتەوە شوێنى خۆى  کورد مەخمور پیرداود سوان 4

 بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوەلەبەر   کورد مەخمور کێلەشین 5

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد مەخمور مشار 6

 خەڵکەکەى گەڕاوەتەوە شوێنى خۆى  کورد مەخمور سیرمە 7

 خەڵکەکەى گەڕاوەتەوە شوێنى خۆى  کورد مەخمور سەلماس 8

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد مەخمور گەزۆک 9

 خەڵکەکەى گەڕاوەتەوە شوێنى خۆى  کورد مەخمور دوگردکان 10

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد مەخمور قەالتە سۆران 11

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد مەخمور گەڕە بەشە 12

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  عەرەب مەخمور تەل ڕیم 13

 راوەلەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵک  عەرەب مەخمور عەلیاوە 14

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  عەرەب مەخمور جدیدە 15

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  عەرەب مەخمور گوبیبە 16

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  عەرەب مەخمور جاڕەڵال 17



19 
 

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  كورد وعەرەب مەخمور واد ئەلغراب 18

 لەسەردەمى ڕژێمى بەعسەوە چۆڵکراوە  کورد گوێڕ گعێتل 19

 خەڵکەکەى گەڕاوەتەوە شوێنى خۆى  کورد گوێڕ زاگە 20

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  کورد گوێڕ کاالو ڕەش 21

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  کورد گوێڕ ماجيد 22

 ەلەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراو  کورد گوێڕ کەپران 23

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  کورد گوێڕ تەل خێم 24

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد گوێڕ زمارە مەرجان 25

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد گوێڕ زمارەى گەورە 26

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد گوێڕ کوشافى کورد 27

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  بعەرە گوێڕ سێچاڵە 28

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  عەرەب گوێڕ مەچلوبە 29

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  عەرەب گوێڕ حەویجکە 30

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  عەرەب گوێڕ شەرایع 31

 ەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیاندانیشتوان  عەرەب گوێڕ مەجید خەلیفە 32

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  عەرەب گوێڕ ئەبو جەردە تال 33

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  عەرەب گوێڕ ئەبو جەردە کۆن 34

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  عەرەب گوێڕ تراش 35

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  عەرەب گوێڕ عەلى مەال داود 36
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 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  عەرەب گوێڕ ئوم مرگێبە 37

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  كورد وعەرەب گوێڕ ئەبو شیتە 38

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  كورد وعەرەب گوێڕ هەوێرە 39

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  وعەرەب كورد گوێڕ دەرمانەوە 40

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  كورد وعەرەب گوێڕ زمارەى عەبدوڵال 41

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  کورد قەراج ئازیکەند 42

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  کورد قەراج قەاڵتە سۆرزنى مەرزان 43

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  کورد قەراج ەشعەلیە ڕ 44

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  کورد قەراج بەردى سپى 45

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  کورد قەراج چوارگۆمان 46

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  کورد قەراج گردى گاڵوى 47

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  کورد قەراج ەپونگین 48

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد قەراج السۆر 49

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد قەراج برایم باول 50

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد قەراج گردە ڕەشە 51

 کەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیاندانیشتوانە  کورد قەراج دووسەرە بااڵ 52

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد قەراج گردە بۆر 53

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد قەراج گردە چاڵ 54

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد قەراج قوچە سپیلکە 55
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 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد قەراج گولگامێشە 56

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد قەراج سێگردکان 57

 دانیشتوانەکەى گەڕاونەتەوە شوێنى خۆیان  کورد قەراج مەحمەل ئۆمەران 58

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد قەراج گرد خۆشەنە 59

 لەبەر بارودۆخى ئەمنى چۆڵکراوە  کورد قەراج سەلماس 60
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 ئەوقاف یەبەری گشتی کاروباری ئێزیدیەکان لە وەزارەتبەڕێوشنگال:

رزگارکراوان و ئێستا  ئەو گوند و کۆمەڵگا و شارەدێیانەی کە لە  باکووری چیای شنگال :باکووری چیای شنگال
کوالت، کرشبک، کورمز، سیبا عەزام، شەعالن، گری رزکا، سیحا، )گوند  ٢٨کورد و عەرەب تێیدا دەژین ژمارەیان 

، قویس ، حەسارێ ، حلقی گوندی تربکا، گوڵخان، شنانیک، شۆرکا، بارا ، قەنی ، جمی جەفرا، قوجا جەمی، زیروان 
کۆمەڵگا  8، و (قیرانکێ، جفریی، بارا، قاسم مەلکو ، داود رەشوکا، کەندالە، مەلەک، سمی هێستر، کولکا، کرسی

  .یە(ەی سنوونیحەردان، زۆراڤا، کوهبل، بۆرک، دەهوال، دووگری، خان سوور، ناحی)

، ەب و پێکهاتەکانی دیکە پێکهاتوونئەو گوندانەی دوای رزگار کردنیان چۆڵ کراون و خەڵکەکەی لە کورد و عەر
ل مشرف، بئر ەلوم، رجم العبد، تە، خازۆکا، ئوم خەباری، هچڕێگرێ زرکا، سایر، ( گوندە کە ئەمانەن (٢3)ژمارەیان 

ەشوکا، ڕ، بەنی سەبعە، عەلی هیالل، مجولێ، قاسم مەلکو، بارا، داود و الفاقاسم، سەحل، حەساویک، زکو، جەدیدە 
 . (کەبەجفیرێی، زیروان، کورمز، گرش

ئەو گوندانەی کە دەکەونە نزیک هێڵی تەماس لە باکووری چیای شنگال و خەڵکەکەی ناتوانن بگەڕێنەوە ئەمانەن:  
 .(ک، کورمز، بارا، قاسم مەلکوەبەخرانیا، برانا، گرش)

گوندە عەرەبانەی کە خەڵکەکەی پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە لە باکووری چیای شنگال بریتین لە ئەو 
كري زركا، الساير، جری، خازوكا، ام الخباري، هلوم، رجم العبد، تل مشرف، بئر قاسم، السحل، )گوندەکانی 

شوكا،  جفيريي، زيروان، ڕ، بارا،داود الحصاويك، الزكو، الجديده، الفاو، بني سبعە، علي هالل، مجولي، قاسم ملكو
 .(كورمز، گرشبك

 

 

رزگارکراوان و ئێستا کورد و عەرەب تێیدا دەژین لە باشووری   ئەو گوند و کۆمەڵگایانەی کە باشوری چیای شنگال:
لی، کرانیە، شێخ خنس، ئالخان، نمی)و شارەدێن کە ئەمانەن بریتین لە  گوند و کۆمەڵگا (٢0)چیای شنگال ژمارەیان 

سی، مهیرکا، سوالغ، قزلکند، خراپ سوورک، کابارا، زومانی، قسرکی، زرافکێ، وەردیە، جەدالە، نسیریە، بزلیلی، باج
 .(کۆجک، عەلی حەیدەر، حەمی

ئەو گوندانەی دوای رزگار کردنیان چۆڵ کراون و خەڵکەکەی لە کورد و عەرەب و پێکهاتەکانی دیکە پێکهاتوون 
کرانی، خنس، خان، نمیری، باجبسی، نسیری، زومانی، قزلکند، کابارا، قسرکێ، ( ئەمانەنگوندە کە  (١٢)ژمارەیان 

 .)ورەدیە، زرافکێ

هێڵی تەماس لە باشووری چیای شنگال و خەڵکەکەی ناتوانن بگەڕێنەوە ئەمانەن:  سەرئەو گوندانەی کە دەکەونە 
 .(سەکینیە، رسکا، کانیا عیدۆ، کانیا عەفدی)
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عين )کە خەڵکەکەی پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە لە باشووری چیای شنگال ئەمانەن  ئەو گوندە عەرەبانەی
طالوي، عين حصان، عين حصان وسطى، عين حصان شمالي، عين حصان جنوبي، ام الشبابيط، ثالثات، شرائع 

اب، ابو بريع، محل، الشمالية، شرائع الجنوبية، شويره، عزيز اغا، االكسع، فرايج العامود، سيبايات حروش، خراب جع
قصر الجنسيات الشمالية، الجنسيات الجنوبية، سيبايات عماش ، هذيل الكبير، هذيل الوسطى، هذيل الشرقي، ام 
الزنابير، ام عامر، خنس، عين غزال، فتحي، خيلو، عين فتحي جنوبي، بسكي شمالي، بسكي جنوبي، مالحات 

وهبي، تل عواد، تل العرج،ابو خشب، خراب الكري، النوفلي ، خراب  الشمالية، مالحات الجنوبية، القاهرة، رفيع، قبة
بازار، خيرافا، كرعانا، خويتال، الوحدة الرشيدية، تل غنم، ابو الرأسين، الثورة، باب الخير، الطير، مرزوكت المركب، 

 .(ابو طاكية، زعالنة، جاير، عالية الميدان، الديبان، ام جريس

سور و لەالیەن دەکەونە سەر سنووری سوریا لە هێڵی سنووری نێوان خان کراونی لە سەرەوە باسئەم گوندانە
 .تێکدراون (یەپەگە)

 :ی کە پاش رزگار کردنیان خەڵکەکەی گەڕاوەتەوە یانەائەو ناحیە و کۆمەڵگ

ناحیەی سنونێ، کۆمەڵگای خانسور، (ەتەوە نانەی کە پاش رزگار کردنیان خەڵکەکەی گەڕاوئەو ناحیە و کۆمەڵگ
ئەو گوندانەی ، بەاڵم (فاکۆمەڵگای زورا *ەڵگای دوو گرێ، کۆمەڵگای دەهوال، کۆمەڵگای  بۆرک، کۆمەڵگای كوهبلکۆم

 .(زیروا، بکرا، تربکا )کە خەڵکەکەی ناتوانن بگەڕێنەوە لەبەر کەمی و نەبوونی خزمەتگوزاری ئەمانەن:

و کوشتن  نئێزیدییەکاگوندی وێران کردنی بە داعش و  ەک لە گوندە عەرەبەکانژمارەی هۆکاری پەیوەندیی کردنی
 و رفاندنی ئافرەتەکانیان دەگەڕێتەوە بۆ ئەم هۆکارانەی خوارەوە:

 .سوننەن و هەست بە چەوسانەوە دەکەن 

 بەشی هەرە  ، ولە رووی دەروونییەوە ئامادەکارییان هەبوو بۆ پێشوازی کردن لە فکری توندڕۆیی
 نووستوون. شانەیزۆریشیان 

 چونکە سەرکردایەتی کوردستان رێز و پێگەیەکی هەیە ی زۆریان بەرامبەر بە ئێزیدییەکانرق و کینەیەک ،
 ، حکومەتی هەرێمیش بەردەوامتایبەتیان بە ئێزیدییەکان داوە و پۆستیان لە حکومەتی هەرێم هەیە

 .ی داوەهەوڵی باشتر کردنی ئاستی بژێوی ژیانیان
  یاندنتااڵن برچاو بڕینە ماڵ وموڵکی ئێزیدیەکان و. 
  کافر دەزانن وماڵ و حاڵیان بە حەاڵڵ دەزانن بۆ بەبە هۆی جیاوازیی ئایینییەوە، چونکە ئێزیدییەکان

 خۆیان.
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 گوندە عەرەبەکان:

ئەو گوندە عەرەبانەی کە شەڕ و پێکدادان تێیدا روویداوە و خەڵکەکەی دژی پێشمەرگە شەڕیان کردووە  لە 
الجاسم،تل الشور، كري زركا، الساير، جري، خازوكا، ام الخباري، هلوم، رجم كوالت، ) باکووری چیای شنگال ئەمانەن

، بني سبعە، علي هالل، مجولي، قاسم ملكو، بارا، فالعبد، تل مشرف، بئر قاسم، السحل، الحصاويك، الزكو، الجديدة، 
 .(داود رشوكا، جفيريي، زيروان، كورمز، كرشبك

لە   تێیدا روویداوە و خەڵکەکەی دژی پێشمەرگە شەڕیان کردووە ئەو گوندە عەرەبانەی کە شەڕ و پێکدادان
حردان، كرشبك، كرعانة، ابو خويمة، خويتلە، خراب بازار، الوحدة، باب الخير، )باشووری چیای شنگال ئەمانەن 

الثورة، ابو رأسين، خيلو، عين غزال، عين فتحي، قيروان، بليج، خنس، تل عرج، بسكي شمالي، بسكي جنوبي، 
     .(لحات شمالي، مالحات جنوبي، ابو خشب، رفيعما

و  پێشمەرگە شەهید کراون،دوو كرزرك و لە گوندی  پێشمەرگە لەالیەن خەڵکی مەدەنی شەهید کراوە لەم شوێنانە
. ژمارەیەک پێشمەرگە شەهید بوون، بەهۆی بوونی بۆمبی چێندراوەوە الجاسم و  كوالت، تل شورلە گوندەکانی 

گوندی جدارای لە  یەکیی تەقینەوەی بۆمبێک لە خانوولە ئەنجام،  2015-12-2ی رێکەوتی ی چوارشەممەرۆژ
 پێشمەرگە  شەهید بوون.حەوت شنگال 

 :زوممار و شەنگال

 (سحیال تاوەکو شنگال)ئەو گوند و شارۆچکانەى کە ڕزگارکراون و ئێستا کوردو عەرەب تێدا نیشتەجێن لە -١
ر، قاهیرە، محمودیە، چلبارات، سعودیە، ربیعە، مشیرفا، ترگاع، ڕبوعجیر، تل سحیال، گلهامیرا، بها)بریتین لە 

بنات،عیونات، العمال، تل موس، زوممار، عین زالە، قسریج، خانەسوور، سنونێ، ێمود،مشریف، بردیاو، سینۆ، تل 
 .(حبیب، سهل المالح، ڕبونا، هوگەنە

٢-  .(بارزانکێ، حەردان، عین فرس)ەرەب ئەمانەن ئەو گوندانە کە خەڵکەکەى نەگەڕاونەتەوە لە کوردو ع 

٣- بە دڕندەترین شێوە دژى پێشمەرگە شەڕیانکردووە و خەڵکەکەى زۆرینەى داعشن و ئێستاش  (عوینات)خەڵکی  
 .بۆسەر پێشمەرگە هەڕەشەن

  پێشمەرگەیان شەهید کردووە ١٣نزیکەى  (عین فرس و بارزانکێ)لە هەردوو ناوچەی. 

 :فەرماندەی زێرەڤانی

  -نداوى موسڵ : ژین لە سنوورى بە ب تیایدا ده ره ڕزگاركراون كورد و عە  ى كە و گوندانە ئە *

 .بن ره س کە سەرجەمیان عە كە (7000)ى دانیشتوانى  ژماره -ئاسكى موسڵ .1
 .بن ره عەس کە سەرجەمیان  كە ( 300)ى دانیشتوانى  ژماره -ئاسكى موسڵى نوێ .2
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 .بن ره س کە سەرجەمیان عە كە ( 2500)وانى ى دانیشت ژماره - زیمە گوندى هە .3
 .بن ره س کە سەرجەمیان عە كە ( 810)ى دانیشتوانى  ژماره -هب ڵگاى تل زه كۆمە .4
 .بن ره س کە سەرجەمیان عە كە ( 732)  لە  ى دانیشتوانى پێكهاتووه ژماره -هب گوندى تل زه .5
 .بن ره یان عەس کە سەرجەم كە (600)ى دانیشتوانى  ژماره - یحە گوندى سولە .6
 .بن ره س کە سەرجەمیان عە كە (2750)ى دانیشتوانى  ژماره-گوندى تل ریم  .7
 .بن ره س کە سەرجەمیان عە كە (1600)ى دانیشتوانى  ژماره -گوندى سكرى موسڵ  .8
 .رین رگە کە سەرجەمیان كوردى گە س كە (2672)ى دانیشتوانى  ژماره-  گوندى جصە .9

  .ب و توركمان ره س کە پێکهاتوون لە كورد عە كە ( 8812)وانى ى دانیشت ژماره-ى وانكێ ناحیە .10
 .ب زهە مە  كورد و توركمانى شیعەس کە پێکهاتوون لە  كە ( 1240)ى دانیشتوانى  ژماره -گوندى باب نیت .11
 .بن ره س کە سەرجەمیان عە كە (1410)ى دانیشتوانى  ژماره -گوندى مصتاح .12
 .س کە سەرجەمیان كوردن كە (125) ى دانیشتوانى ژماره -گوندى خرابكێ .13
 . مووى كورده ى هە كە انیشتوانەد -گوندى شیخۆ .14

 

  -ن :و دواى ئازاد كردنیان چۆڵكراو  ەرەبى تێدای كورد و عە  ى كە و گووندانە ئە *

 ە.س كە ( 535 )ى دانیشتوانى  ارهژم -گوندى صقور .1
 ە.س كە ( 832 )ى دانیشتوانى  مارهژ - 1سك  گوندى كە .2
 ە.س كە ( 600 )ى دانیشتوانى  مارهژ - 2سك  ەگوندى ك .3
 ە.س كە ( 930 )ى دانیشتوانى  مارهژ -گوندى شندوخا .4
 ە.س كە ( 800 )ى دانیشتوانى  ژماره -  گوندى قادسیە .5
 ە.س كە ( 150 )ى دانیشتوانى  مارهژ-واد  گوندى عە .6
 ە.س كە ( 4450 )ى دانیشتوانى  ژماره /گوندى دیرم توس  .7
 ە.س كە ( 1416 )ى دانیشتوانى  ژماره -  گوندى مشێرفە .8
 ە.س كە ( 1436 )ى دانیشتوانى  ژماره-  واسە گوندى ده .9

 ە.س كە ( 340 )ى دانیشتوانى  ژماره -وانش  گوندى ده .10
 ە.س كە ( 520 )ى دانیشتوانى  ژماره-  نیە گوندى تە .11
 ە.س كە ( 276 )ى دانیشتوانى  ژماره-گوندى مسرج  .12
  ە.س كە ( 165 )توانى ى دانیش ژماره-گوندى كرج  .13
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 -:  وه تە ڕاونە ى گە كە ژین و دواى ئازاد كردنیان دانیشتوانە ب تیایدا ده ره كورد و عە  ى كە و گوندانە ئە *

  .هۆزى جبور بن لە ره مووى عە هە ى كە دانیشتوانە-هب  گوندى تل زه .1
 .جبور هۆزى  لە نب ره مووى عە ى هە كە دانیشتوانە-ب هە ڵگاى تل زه كۆمە .2
 .هۆزى جبور   بن لە ره مووى عە ەى ه كە دانیشتوانە-  زیمە گوندى هە .3
 .ری رگە هۆزى گە مووى كوردن لە  ى هە كە دانشتوانە-  صە گوندى جە .4
 .ب و توركمان و کریستیانن ره و عەى كورد  كە دانیشتوانە -نداوى موسڵ  بە .5
 .كمانن ب و تور ره ى كورد و عە كە دانیشتوانە-ى وانكێ  ناحیە .6

 

 -:  وه ڕێنە بگە  یانتوانیوه تگوزارى نە بوونى خزمە رنە بە ى لە كە دانیشتوانە  ى كە و گووندانە و ناوى ئە  ژماره *

 .ب ره سە کە سەرجەمیان عە كە ( 1050 )ى دانیشتوانى  ژماره -هلج گوندى سە .1
 .بن ره ەسە کە سەرجەمیان ع كە ( 1080 )ى دانیشتوانى  ژماره -گوندى عین مانع  .2
 

 -ماس : هێڵى تە  ونە كە ده ى كە و گووندانە ئە *

 ە.س كە ( 535 )ى دانیشتوانى  ژماره -گوندى صقور .1
  ە.س كە ( 832 )ى دانیشتوانى  ژماره -1سك  گوندى كە .2
 ە.س كە ( 600 )ى دانیشتوانى  ژماره - 2سك  گوندى كە .3
 ە.س كە ( 930 )ى دانیشتوانى  ژماره-گوندى شندوخا  .4
 ە.س كە ( 800 )ى دانیشتوانى  ژماره -  قادسیە گوندى .5
 ە.س كە ( 150 )ى دانیشتوانى  ژماره-واد  گوندى عە .6

 

ى  كە دانیشتوانە ەن،ك ده  م گوندانە بۆردومانى هەڕەمەکی ئە وام رده بە ى تیرۆرستانى داعش وه رئە بە لە
 كو: وه  ست داوه ده گیانیان لە  وه كانە مانەهۆى بۆردو كیش بە ند هاوواڵتیە و چە  وه ڕێنە بگە  یانتوانیووه نە

 .( 2015 / 02 / 01 )ڕۆژى  لە /عبدالعزیز فتحى خلف  .1
 .( 2015 / 02 / 13 )ڕۆژى  لە /ندى فالح  .2
 .( 2015 / 02 / 13 )ڕۆژى  لە /سن مالك خالد ح .3
 .( 2015 / 04 / 26 )ڕۆژى  لە / احمد سالم  یفە حوزه .4
 .( 2015 / 04 / 26 )ى ڕۆژ لە /احمد سالم   زبێده .5
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 .( 2015 / 04 / 26 )ڕۆژى  لە /ین عبدالقادر ام  ادیبە .6

 

  كدارانى داعش ڕۆژانە چە  ر نزیكیان لە هێڵی تەماس لەالیەن بە ن و لە(وانكێ  )ى  ناحیە  ربە ى سە م گوندانە ئە
  وه ى گواسترانە كە یانى دانیشتوانەپاراستنى گ لە پێناوكرا،  یان لێده قە كى سوكیش تە چە كران و بە تۆپ باران ده

 درێ ئەمانەن: باعە  لە (رماڤا  گە )مپى  بۆ كە

 .س كە ( 276 )  لە  انى پێكهاتووهى دانیشتو ژماره -گوندى مسرج .1
 .سە كە ( 4450 )ى دانیشتوانى  ژماره -گوندى دێرم توس  .2
 ە.س كە (1416)ى دانیشتوانى  ژماره گوندى مشیرف  .3
 ە.س كە (436)ى دانیشتوانى  هژمار  گوندى دواسە  .4
 ە.س كە (520)ى دانیشتوانى  ژماره  گوندى گنیە .5
 ە.س كە (340)ى دانیشتوانى  ش ژمارهگوندى گوان .6

 

 :ەوە کردووەكانى داعش ڕیزه ندیان بە یوه پەدانیشتوانی   ك لەێند هە  كەى  نەو گوندا ئە *

  خێزانیان ئێستا لە (126)بن و  ره میان عەکە سەرجە ،سە كە (7000)ى دانیشتوانى  سكى موصل ژماره ئە .1
 .كدارى داعشن سیان چە كە (100)جێن و  داعش نیشتە ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی

خێزانیان ئێستا لە  (78)بن و  ره سە کە سەرجەمیان عە كە (2500)ى دانیشتوانى  ژماره  گوندى هزیمە .2
 .كدارى داعشن سیان چە كە (40)جێن و  سنورى داعش نیشتە 

  خێزانیان ئێستا لە (63)بن و  ره سە کە سەرجەمیان عە كە (732)ى دانیشتوانى  ب ژماره هە گوندى تل زه .3
 .كدارى داعشن سیان چە كە (20)و  جێن سنورى داعش نیشتە

خێزانیان  (64)بن و  ره سە کە سەرجەمیان عە كە (810)ى دانیشتوانى  سكى موصل ژماره ڵگاى ئە كۆمە .4
 .كدارى داعشن سیان چە كە (20)جێن و  اعش نیشتەسنورى د  ئێستا لە

سنورى  خێزانیان ئێستا لە  (10)بن و  ره سە کە سەرجەمیان عە كە (600)ى دانیشتوانى  ژماره  یحە سولە .5
 .كدارى داعشن  سیان چە كە (5)جێن و  داعش نیشتە

سنورى  زانیان ئێستا لە خێ (25)بن و  ره سە کە سەرجەمیان عە كە (2750)ى دانیشتوانى  تل ریم ژماره .6
 .كدارى داعشن سیان چە كە (20)جێن و  داعش نیشتە

خێزانیان ئێستا لە  (300)بن و  ره سە کە سەرجەمیان عە كە (1600)ى دانیشتوانى  نداوى موصل ژماره بە .7
 .كدارى داعشن سیان چە كە (100)جێن و  سنورى داعش نیشتە 
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سنورى   خێزانیان ئێستا لە (7)بن و  ره س کە سەرجەمیان عە كە (535)ى دانیشتوانى  گوندى صقور ژماره .8
 .كدارى داعشن سیان چە كە (12)جێن و  داعش نیشتە

خێزانیان ئێستا  (35)بن و  ره سە کە سەرجەمیان عە كە (832)  لە  ى دانیشتوانى پێك هاتوه ژماره 1سكى كە .9
 .كدارى داعشن سیان چە كە (20)جێن و  سنورى داعش نیشتە لە 

سنورى   خێزانیان ئێستا لە (1)بن و  ره سە کە سەرجەمیان عە كە (600)ى دانیشتوانى  ژماره 2سكى  ەك .10
 .جێن  داعش نیشتە

ئێستا لە خێزانیان  (4)بن و  ره سە کە سەرجەمیان عە كە (930)ى دانیشتوانى   گوندى شندوخا ژماره .11
 .جێن  سنورى داعش نیشتە 
سنورى  خێزانیان ئێستا لە  (5)بن و  ره س کە سەرجەمیان عە كە (800) ى دانیشتوانى ژماره  گوندى قادسیە .12

  .كدارى داعشن سیان چە كە (4)ن و جێ داعش نیشتە
 (67)بن و  ره س کە سەرجەمیان عە كە (1050)بن  ره ى دانیشتوانى کە سەرجەمیان عە هلج ژماره سە .13

  .كدارى داعشن ەسیان چ كە (35)جێن و  سنورى داعش نیشتە خێزانیان ئێستا لە 
 (35)ب و توركمان   ره س پێکهاتوون لە كورد وعە كە (1080)ى دانیشتوانى  گوندى عین مانع ژماره .14

 .كدارى داعشن سیان چە كە (40)ن و جێ سنورى داعش نیشتە خێزانیان ئێستا لە 
خێزانیان  (40)بن و  ره سە کە سەرجەمیان عە كە (8812)  لە  ى دانیشتوانى پێك هاتوه ى وانكێ ژماره ناحیە .15

 .كدارى داعشن  سیان چە كە (7)جێن و  سنورى داعش نیشتە ئێستا لە 
  ماسە هێڵى تە  ، چونكە ەبن چۆڵ ره سە کە سەرجەمیان عە كە (4450)ى دانیشتوانى  گوندى دیرمتوس ژماره .16

  م گونده سی ئە كە (382)ها  روه درێ هە باعە  رماڤا كراون لە مپى گە ى كە وانە ره  و گونده دانیشتوانى ئە
  .كدارى داعشن چە

  ماسە هێڵى تە  ، چونكە ەبن چۆڵ ره سە کە سەرجەمیان عە كە (1436)ى دانیشتوانى  ژماره  گوندى دەواسە .17
  م گونده سی ئە كە (382) ها روه درێ هە باعە  رماڤا كراون لە مپى گە ى كە وانە ره  و گونده دانیشتوانى ئە

 .كدارى داعشن چە
  ماسە هێڵى تە  ، چونكەەبن چۆڵ ره عەس کە سەرجەمیان  كە (1416)ى دانیشتوانى  ندى مشرف ژمارهگو .18

  م گونده سی ئە كە (60)ها  روه درێ هە باعە  رماڤا كراون لە مپى گە ى كە وانە ره  و گونده دانیشتوانى ئە
 .كدارى داعشن چە

  ماسە هێڵى تە  ، چونكە ەبن چۆڵ ره عەمیان س کە سەرجە كە (340)ى دانیشتوانى  گوندى دوانش ژماره .19
  م گونده سی ئە كە (20)ها  روه درێ هە باعە  رماڤا كراون لە مپى گە ى كە وانە ره  و گونده دانیشتوانى ئە

  .كدارى داعشن چە
  ماسە هێڵى تە  ، چونكە ەبن چۆڵ ره عەس کە سەرجەمیان  كە (520)ى دانیشتوانى  ژماره  گوندى گنیە .20

  م گونده سی ئە كە (10)ها  روه درێ هە باعە  رماڤا كراون لە مپى گە ى كە وانە ره  و گونده شتوانى ئەدانی
 .كدارى داعشن چە
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  ماسە هێڵى تە  ، چونكە ەبن چۆڵ ره عەس کە سەرجەمیان  كە (276)ى دانیشتوانى  سرج ژماره گوندى مە .21
  م گونده سی ئە كە (35)ها  روه درێ،هە باعە  راون لەرماڤا ك مپى گە ى كە وانە ره  و گونده دانیشتوانى ئە

 كدارى داعشن . چە

 

 ئاسایشی دهۆک:

لەو ماوەیەی کە ئەم ناوچانە :(ئاڤگەنی)و گوندە رزگارکراوەکانی ناوچەی  (رەبیعە و زوممار)ناوچەکانی 
 ،نی ئاسایشخانووی کارمەندا ،حکومی و سەربازی باڵەخانەیدا بوون چەندین (داعش)لەژێر دەسەاڵتی 

کارمەندانی حکومەتی عێراقی لەم ناوچەیە تێکدران و  ، وفەرمانبەرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان
چەندین شوێنەواری دێرینی ناوچەکە تێکردان و تااڵن کران، هەروەها ژمارەیەک لە دانیشتوانە  .تەقێندرانەوە

دایە ئەم رێکخراوە تیرۆریستیە، بۆیە  عەتیانبەیعەرەبەکانی ئەم سێ ناوچەیە پەیوەندییان بە داعشەوە کرد و 
 چەندین پێشمەرگە بە دەستی ئەوان شەهید بوون و هەندێکیان دایە دەست داعش.

بەشێک لە دانیشتووانی ئەم ناوچانە بوونەتە ئەمیر و سەرکردە و گوندەکانی خۆیان چۆل کردووە و روویان لە 
بەرزانکێ، خراب التبن، خراب العاشق، عین الفرس،  )کانی موسڵ کردووە و دژی پێشمەرگە شەڕ دەکەن وەک گوندە

 .(شیخان، عین مانع

لە گوندەکانی دیکە دانیشتووانەکانی لە کورد و عەرەب گەڕاونەتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان تەنیا ئەوانە نەبێت 
ال و تەلعفەر و کە پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە و روویان لە موسڵ کردووە و بەشێکیان لە شەڕەکانی شنگ

موسڵ و رومادی کوژراون، هەروەها ئەو گوندانەی دەکەونە سەر هێڵی تەماسی نێوان پێشمەرگە وداعش کە کورد 
و عەرەبن، بەشێکی زۆریان چۆلکراون بە رەزامەندی خۆیان و بەشێوەیەکی کاتی بۆ پاراستنی ژیانیان لە 

و رێکخراوە بیانییەکان  (رێکخراوی خێرخوازی بارزانی)لەالیەن  وسەنگەرەکان دوورخراونەتەوە و دابەشکراون، 
هاوکاری کراون و بە هیچ شێوەیەک لەالیەن دام و دەزگاکانی حکومەتی هەرێم جیاوازی نەکراوە لە نێوان کورد و 
عەرەب و پێکهاتە ئایینی و مەزهەبی و نەتەوەکانی دیکە لە رووی هاوکاری کردنیان و ئەگەر هەندێک لە گوندەکان 

یشیان پێگەیشتبێت ئەوا بەهۆی شەڕ و پێکدادان و بۆردومانی فڕۆکەی هاوپەیمانان و ئۆتۆمبێلی زیان
 بۆمبڕێژکراوەوە بووە.

 ن ئەمانەن:یئەو گوندانەی لەالیەن هێزی پێشمەرگەوە رزگار کراون ئێستا خەڵکی تێدا دەژـار: منـــاوچەی زومـ

 كورد   وه تە نە-سحێال -1
 كورد  وه تە نە -چخرى -2
 كورد  وه تە نە -خالدعمر   -3
 كورد  وه تە نە -چم بهیڤ -4
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 (شرابى)ب لە هۆزی  ره عە  وه تە نە - جزرونیە -5
 كورد  وه تە نە -گربیر -6
 كورد  وه تە نە -عین عویس -7
 كورد  وه تە نە-خانا تحتك  -8
 كورد  وه تە نە -حمد اغا -9

 كورد  وه تە نە-بردیا -10
 كورد  وه تە نە- كۆمەڵگای مشروع رى الجزیره -11
 كورد  وه تە نە-سێ قبات -12
 كورد  وه تە نە-گ چەم لگلە -13
 (جبور)ب لە هۆزی  ره عە  وه تە نە-كۆمەڵگای صمود -14
 (ڵ تێكە)رب  كورد وعە-كۆمەڵگای دومیز -15
 (جحیش+جبور )ب لە هۆزی  ره عە  وه تە نە -ر دومیز  كۆمەڵگای معسكە -16
 (معمارى)ب لە هۆزی  ره عە  وه تە نە - أبو وجنە -17
 (اللهیب)ب لە هۆزی  ره عە  هو تە نە -الریاح  طیبە -18
 (معمارى)ب لە هۆزی  ره عە  وه تە نە - مصیفنە -19
 (جبور)ب لە هۆزی  ره عە  وه تە نە -جیسارى -20
 (جبور)ب لە هۆزی  ره عە  وه تە نە - بازلە -21
 (جبور)ب لە هۆزی  ره عە  وه تە نە - صوفیە -22
 (جبور)ب لە هۆزی  ره عە  وه تە نە -خمروك -23
 (رى رگە گە)لە هۆزی کورد   وه تە نە-گرڤر  -24
 (سیحى مە+ب  ره عە+كورد ) - كۆمەڵگا و كومپانیا عین زالە -25
 (جحیش)ب لە هۆزی  ره عە  وه تە نە - گوندێ عین زالە -26
 (رى رگە گە)کورد لە هۆزی   وه تە نە -تلموس -27
 (رى رگە گە)کورد لە هۆزی   وه تە نە -گربقل -28
 (رى رگە گە)کورد لە هۆزی   وه تە نە -كانى شیرین ژیر -29
 (رى رگە گە)کورد لە هۆزی   وه تە نە -كانى شیرین ژور -30
 (رى رگە گە)کورد لە هۆزی   وه تە نە -شكاك -31
 (رى رگە گە)کورد لە هۆزی   وه تە نە -سحل الحمد -32
 (رى رگە گە)کورد لە هۆزی   وه تە نە -حمو گلو -33
 (رى رگە گە)کورد لە هۆزی   وه تە نە -جصە -34
 (رى رگە گە)زی کورد لە هۆ  وه تە نە -ر شور بە -35
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 (رى رگە گە)کورد لە هۆزی   وه تە نە -كارێز -36
 (رى رگە گە)کورد لە هۆزی   وه تە نە - حكنە -37
 (رى رگە گە)کورد لە هۆزی   وه تە نە -كوبانى -38
 (رى رگە گە)کورد لە هۆزی   وه تە نە -گرگامیش  -39
 (العبیدى)عەرەب لە هۆزی   وه تە نە -دنو -40
 (جحیش)ەرەبلە هۆزی ع  وه تە نە - أبو ونى الشمالیە -41
 (رى رگە گە)کورد لە هۆزی   وه تە نە -رضتل خ -42
 (جبور)عەرەب لە هۆزی   وه تە نە - سلیحە -43
 (جبور)عەرەب لە هۆزی   وه تە نە -جمروت -44
 (جبور)عەرەب لە هۆزی   وه تە نە -تل الریم -45
 (جبور)عەرەب لە هۆزی   وه تە نە -تل الذهب -46
 (بورج)عەرەب لە هۆزی   وه تە نە - یمەهضا -47
 (جبور)عەرەب لە هۆزی   وه تە نە -ڵسواسكى م -48
 كورد  وه تە نە-كوزگیران -49
 كورد  وه تە نە -شیبانا -50
 كورد  وه تە نە -ژور  شلگیە -51
 كورد  وه تە نە -هیڤ ژیر م بە چە -52
 كورد  وه تە نە -ژیر شلگیە -53
 (جحیشى)ب  ره عە  وه تە نە- عین زالە -54

 

ەکەونە سەر هێڵی تەماس و مەترسی لەسەر ژیانیان هەیە کراون، چونکە دڵمار کە چۆمئەو گوندانەی زو
 -ئەمانەن:

 (گى)عەرەب لە هۆزی   وه تە نە -سك كە -1
 (جبور)عەرەب لە هۆزی   وه تە نە - قادسیە -2
 (گى  +جبور)عەرەب لە هۆزی   وه تە نە -ندوخاش -3
 (جبور)عەرەب لە هۆزی   وه تە نە -سهلج -4
  (جبور)عەرەب لە هۆزی   وه تە نە -صقور -5
 .(جحیشى)عەرەب لە هۆزی   وه تە نە -ین فرسع -6
و شەڕێکی قورس تێیدا روویدا، گوندەکە وێران  (بەرزانکێ)گوندی رەڤینە دەکەوێتە نزیک گوندی  -7

تل + یمەضه+ڵسوسكى م ئە)م گوندە لە ناوچەکانی  نەکراوە، بەاڵم کەسی تێدا ناژی، خەڵکی ئە
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ی هەرێم و رێکخراوی خێرخوازی بارزانی و نیشتەجێ کراون لە الیەن حکومەت (تل الریم+الذهب
رمان، کەلوپەلی  نى،ده مە ،سوتە ئازوقە)دیکەوە هاوکاری کراون لەرووی  یرێکخراوە نێودەوڵەتییەکان

 .(ناوماڵ و جلوبەرگەوە

 

پێشمەرگە شەڕیان  یئەو گوندانەی ناوچەی زومار کە خەڵکەکەی پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە و دژ
 -: نکردووە ئەمانە

 رزانكێەگوندی ب-1

ەوە گروپە تیرۆریستییەکان لەم گوندە (٢٠٠٣)لە ساڵی  (جحێش)خەڵکی ئەم گوندە لە نەتەوەی عەرەبن لە هۆزی 
تیرۆریستانی داعش لە نێو خەڵکی ئەم گوندە پەیدابوون و دژی حکومەتی  (2/8/2014)بوونیان هەبووە، لە  

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

 ،ودعلى الغضبان، على اس، عبدالكریم الغضبان)ۆمب لەو گوندە هەبوون. لەوانە: چەندین کۆگای درووستکردنی ب
محمد ، کوژراوە/ محمد محمود حنیە ،شالش حسین دهش ،مفتى شرعى/محمد حسین دهش، دریعى احمد حسن

 .(  شرعیە/عبد طە حسن جرجس، امیر/عبدالمحسن

زۆربەی دانیشتووانی گوندەکە یەکسەر جلوبەرگی ئەفغانییان پۆشیوە و لەگەڵ داعش   2/8/2014لە رۆژی
، هەروەها چەندین ئۆتۆمبێلی بۆمبڕێژ کراو لەالیەن خەڵکی ئەم گوندە بە دەستیان بە شەڕ کرد دژی پێشمەرگە 

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

ەرگە و سوپای عێراق کوژراون هەروەها فڕۆکەکانی هاوپەیمانان گوندەکەیان بۆردومان کرد بۆیە پێشم
 دانیشتوانەکانی روویان لە شاری موسڵ کرد لە خانووی کورد و شیعە و کریستیانەکان نیشتەجێ کراون.

و  کە کوردن (سلیڤانی)دژی داعش بوون ئەوانیش خانەوادی  (برزانکێ)دوو خانەوادەی گوندی 
خانەوادە دەبێت هەر لە  (٣٠)کە ژمارەیان  (سلیڤانی)ن ، خانەوادەی (جبور)کە لە هۆزی  (الشاهر)خانەوادەی

کۆنەوە لەو گوندە نیشتەجێ بوون، بەاڵم کاتێک داعش هێرشی کرد شوێنەکانی خۆیان جێهێشت و داعش 
 تەقاندەوە . یخانووەکانیان

یان کرد، (قاعیدە)دژایەتی تیرۆریستانی رێکخراوی  (٢٠٠٥)ر لە ساڵین هە(جبور)کە لە هۆزی  (الشاهر )خانەوادەی 
کەسی ئەم خانەوادەی تیرۆر، بۆیە کاتێک داعش ناوچەکەی داگیر کرد ئەندامانی ئەم  (١٠)چونکە قاعیدە 

خانووی  (٧٠)خانەوادەیە روویان لە ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆیە داعش نزیکەی 
بەرزانکێ وەک سەربازگەیەکی لێهاتبوو بۆ تیرۆریستیان داعش )انەوادەی تەقاندەوە،  بەشێوەیەکی گشتی  ئەم خ
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 (سلیڤانەیی و الشاهر )وئێستا زۆربەی دانیشتوانی لە بعاج و موسڵ و سوریان، تەنیا ئەم دوو خانەوادەیە 
 گەڕاونەتەوە ناوچەکە و لەالیەن حکومەتی هەرێمەوە هاوکاری کراون.

وە (بەرزانکێ)وون لەالیەن خەڵکی ڵکردن بی کوردی ئێزیدی کە خەریکی کشتوکاهاوواڵت (٢٤)الیەکی دیکەوە لە 
  رگە پێشمە(13)ها   روه هە (نواف  صالح عبداهلل - 3اسماعیل احمد سماك  -2جمیل محمدوك  -1)کوژراون لەوانە: 

ن شەهید کراون، جگە لەوەی پێش ئێستا  چەند ستی ئەوا بە ده ەعین زال نەوتی یلە کاتی پاشەکشێ لە كومپانیا
لە کاتی  (هاشم على محمدوك)جارێک بۆری غازی عەین زالە لە ناوچەی زومار تەقێندراوەتەوە  و تیرۆریست 

لە کاتی  (لیث نواف وسعود نواف)دانانەوەی بۆمب بۆ تەقاندنەوەی بۆرییەکە کوژراوە و هەردوو تیرۆریست 
  کوژراون. ( ناسفە  عبوه)دانانی بۆمب 

لەسەر رێگای گشتی لە دەستیان تەقییەوە و کوژران و دوای ئازاد کردنی ناوچەکەی گۆڕێکی بە کۆمەڵ لە نزیک 
گوندی ناوبراو دۆزرایەوە کە کوردی ئێزیدی و پێشمەرگە بوون و لەالیەن رێکخراوەکانی مافی مرۆڤ 

 هەڵکەندراوە. 

  

 گوندێ شێخان-2

عسى بوون، کاتێک  دار و ئەمنی رژێمی بە ر وپلە فسە شێخەکانیان کۆنە ئە  (رابىەش)ی بن هوز ره عە  وەی تە لە نە 
داعش هاتە ناوچەکە سەنگەریان دانا بۆ ئەوەی رێگا لەو پێشمەرگانە بگرن کە لە گوندەکە مابوونەوە و، ژمارەیەک 

ا ئااڵی داعشیان لە گوندەکە بەرز لە پێشمەرگەیان شەهید کرد و چەک و کەلوپەلەکانیان بە تااڵن برد لە هەمان کاتد
 .کردەوە

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

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

 

 گوندێ گركافر-3

یان زۆر لە دانیشتوانی ئەم گوندە پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە و دژی پێشمەرگە و هێزە عێراقییەکان شەڕ
خەڵکی ئەم گوندە شەهید کراون دوای مینڕێژکردن و  یکردووە و ژمارەیەک پۆلیس و پێشمەرگە بە دەست

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

 گوندێ خراب التبن-٤

ەم گووندە روویان لە شاری موسڵ کردووە و زۆربەیان پەیوەندیان بە تیرۆریستانی داعشەوە توانی ئشدانی
بە سەختی هێرشیان کردووەتە سەر هێزەکانی پێشمەرگە  و پۆلیسی عێراق، کەچی گووندەکە وەک کردووە، ئەوان 

   خۆی ماوەتەوە بەاڵم کەسی تیدا نیە. 

 گوندێ خراب العاشق-5

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

اعش و گەیشتنی نزیکی گوندەکەیان لە سەنگەرەکانی د بەهۆیکە عەرەبن لە هۆزی جحێش ئاوارە بوون  (بشار)
 نیشتەجێ کراون. (خراب العاشق)هاون بە ناوچەکەیان، ئەمانە لە گوندی 

  كۆمەڵگای صوفیە-6

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

 ئێستا ژمارەیەک لە دانیشتووانەکانی لە سەر ماڵ و حاڵی خۆیانن.  

 گوندێ عین مانع-7

ن و زۆربەیان پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە و دژی پێشمەرگە و هێزەکانی (حسونی)عەرەبی سەر بە هۆزی 
ن هەیە، دوای ئەوەی پێشمەرگە پێشڕەوی کرد بۆ عێراق شەڕیان کردووە، ئێستا بەشێکیان پلەی ئەمیریا

 خۆیان جێهێشت، گوندەکە وێران نەبووە، بەاڵم کەسی تێدا ناژی. گوندەکان، شوێنیئازادکردنەوەی 

 (عیاضە)ناوچەی ئاڤگەنی  

 -ئەو گوندانەی لەالیەن پێشمەرگەوە رزگار کراون و ئێستا هاوواڵتیی تێدا دەژی ئەمانەن:*

 كورد  وه تە نە -گرگامیش .1
 كورد  وه تە نە -ریچ  سە قە .2
 كورد  وه تە نە -فقیروك .3
 ب لە هۆزی متیوت ره عە  وه تە نە -  خویتلە .4
 ب لە هۆزی الجحیش ره عە  وه تە نە  -أبو ونى .5
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 ب لە هۆزی الجحیش ره عە  وه تە نە -  العملە .6
 ب لە هۆزی الجحیش ره عە  وه تە نە -خرمر  .7
 ی الجحیشب لە هۆز ره عە  وه تە نە - برغلیە .8
 ب لە هۆزی الجحیش ره عە  وه تە نە - بوغە .9

 ب لە هۆزی الجحیش ره عە  وه تە نە-سحل عبدالهوى .10
 ب لە هۆزی الجحیش ره عە  وه تە نە - ناصفیە .11
 ب لە هۆزی الجحیش ره عە  وه تە نە - كاخرتە .12
 ب لە هۆزی الجحیش ره عە  وه تە نە-بئر الحلو .13
 ی الجحیشب لە هۆز ره عە  وه تە نە -قصر علوش .14
 ب لە هۆزی الجحیش ره عە  وه تە نە -ام كیف .15
 ب لە هۆزی الجحیش ره عە  وه تە نە - مثلثە .16
 ب لە هۆزی الجحیش ره عە  وه تە نە -هلوم .17
 ب لە هۆزی الجحیش ره عە  وه تە نە- حرشانیە .18
 ب لە هۆزی الجحیش ره عە  وه تە نە - ام حجره .19

 

ون لەبەر ئەوەی دەکەونە سەر هێڵی تەماس و لە سەنگەرەکانەوە ئەو گوندانەی لە ناوچەی ئاڤگەنی چۆل کرا *
 -نزیکن، بۆیە ئێستا  هاوواڵتیانی تێدا ناژین ئەمانەن:

 (رى رگە گە)كوردن لە هۆزی   وه تە نە -كرژ .1
 (رى رگە گە)كوردن لە هۆزی   وه تە نە -گول محمد .2
 (رى رگە گە)كوردن لە هۆزی   وه تە نە -دلى .3
لەسەر داوای خۆیان گوندەکەیان جێهێشتووە و ئێستا لە  (الجحیش)ەب لە هۆزی عەر  وه تە نە -بشار .4

نیشتەجێبوون و لەالیەن حکومەتی هەرێم و رێکخراوە  (خراب العاشق)ناوچەی زوممار لە گوندی 
 خێرخوازییەکان هاوکاری کراون.
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وبێت و دوای رزگارکردنی ئەو گوندانەی ناوچەی ئاڤگەنی کە گومان دەکرێت دەستیان لەگەڵ داعش هەبو *
 -ناوچەکانیان لەالیەن پێشمەرگەوە دیسان کردەوەی تیرۆریستییان ئەنجام داوە ئەمانەن:

گوندی بیرک کە دانیشتووانی کوردن، هەندێکیان پەیوەندییان بە داعشەوە کرد و دوای رزگار کردنی  -١
خۆكوژ  پێکهاتبوو هاتنە ناو  (4) گروپێکی تیرۆریستی داعش کە لە (16/12/2015)گوندەکەیان لە رۆژی  

هید  شە  رگەیان پێشمە(6)لیوای زمار و(4)گوندەکە بە هاوکاری  خەڵکەکەی و هێرشیان کردە سەر  بارەگای فەوجی 
 . و گوندەکەیان چۆل کرا، بەالم تێک نەدراوە سیان بریندار کرد، بۆیە گوندەکە بووە هێڵی تەما(13)کرد و

هەندێکیان دەستیان لەگەڵ داعش هەبوو، دوای  (جحێش)ەتەوەی عەرەبن هۆزی لە ن  -سحل المالح گوندی-2
بە شەو و دوای هاوکاری خەڵکی گوندەکە دزەیان کرد و  گروپێکی داعش (21/4/2015)رزگار کردنی لە رۆژی 

رەیەک یان بریندار بوون، هەروەها ژما (٣٠)پێشمەرگە شەهید بوون و  (١٣)شەڕێکی قورس روویدا کە لە ئەنجامدا 
لە تیرۆریست و خەڵکی گوندەکە کە هاوکاری داعشیان کردبوو کوژران، ئێستا گوندەکە چۆلە، چونکە بووەتە هێڵی 

 تەماسی نێوان پێشمەرگە و داعش

 بیعە ناوچەی ره 

ئەو گوندانەی ناوچەی رەبیعە کە دانیشتووانەکەی لەکورد و عەرەب پێکهاتوون و دوای رزگار کردنی لەالیەن *
  -وە خەڵکەکەی گەڕاوەتەوە سىەر ماڵ و حاڵی خۆیان ئەمانەن: پێشمەرگە

 كورد–على عبار  .1
 كورد -ئیسكا .2
 كورد -علیوكا .3
 كورد -ماسكا .4
 كورد -لهى كە .5
 كورد -(گاوس)لید  وه .6
 كورد  - (ام الربیعن)كوندى بهار  .7
 ربن كوردن و عە - ( خان اصفە)تحتوكا  .8
 شمر  -عەرەب –المومى  .9

 شمر –عەرەب  –تل وردان  .10
 شمر -عەرەب –ینات عو .11
 شمر -عەرەب – شە موه .12
 شمر –عەرەب  –  ابوگولە .13
 شمر –عەرەب  –تل الهوى .14
 شمر  -عەرەب  –تل گلب  .15
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 شمر -عەرەب –تل سمیر .16
 شمر -عەرەب –تل حیال .17
 شمر -عەرەب – ابو حجیره .18
 شمر -عەرەب –ابوخشب .19
 شمر -عەرەب –ام كیف .20
 شمر –عەرەب  –كران .21
 شمر –عەرەب  –كوبر .22
 شمر –ب عەرە –  مناعیە .23
 شمر –عەرەب  – مره .24
 شمر – عەرەب – بوپە .25
 شمر –عەرەب  – بئر عكلە .26
 شمر –عەرەب  – عویسیە .27
 شمر –عەرەب  – علكانە .28
 شمر –عەرەب  –مشرف .29
 شمر –عەرەب  – االبطخ مشیرفە .30
 شمر –عەرەب  –ابگخ الشور .31
 شمر -عەرەب – مجلجە .32
 شمر –عەرەب  – ام رچمە .33
 شمر –عەرەب  –رجم الحسن .34
 شمر – عەرەب –الرمو .35
 شمر –عەرەب  –تل منیف .36
 شمر –عەرەب  –تل الشور .37
 شمر –عەرەب  –بئر الفى .38
 شمر –عەرەب  – العبده .39
 شمر –عەرەب  – الرملیە .40
 شمر –عەرەب  –الجفال .41
 شمر –عەرەب  –شعالن .42
 شمر –عەرەب  –العزائم  .43
 شمر –عەرەب  – جوهریە .44
 شمر –عەرەب  – جدیده .45
 شمر –عەرەب  –الجاسم .46
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 حیشىج –عەرەب  – البزونە .47
 جحیشى –عەرەب  –نعیم  .48
 شمر –عەرەب  –بئر شفك  .49
 راوى –عەرەب  – الراویە .50
 شمر -عەرەب –سیحە  عصریە .51
 شمر –عەرەب  –فضلیە   سیحە .52
 جحیشى –عەرەب  -هلوم  صالحیە .53
 شمر –عەرەب  –باشات  .54
 جحیشى–عەرەب  – ابوحنایە .55
 شمر –عەرەب  –  العامودیە .56
 شمر –عەرەب  –بیادر العجیل  .57
 شمر –ەرەب ع –  االخوه .58
  شمر -عەرەب  –بئر خطاف .59
 شمر -عەرەب  – خبازه .60
 شمر –عەرەب  –االنوار .61
 شمر–عەرەب –گرصور  .62
 شمر–عەرەب  - مشیرفە .63

 

 -ئەو گوندانەی رەبیعە کە چۆل کراون، بەاڵم  هەموویان وێران نەبوون ئەمانەن: *

 (جبور+شمر)  --عەرەب  - محمودیە .1
  شمرانە  --عەرەب  -  سعودیە .2
 زبیدى  --عەرەب -  قاهره .3
 .            ەوە کردووە و رۆیشتوون(داعش)راشدی پەیوەندییان بە  –عەرەب  -یاسین .4

ئەم گوندانە کەسیان تێدا نیشتەجێ نییە، چونکە دەکەونە هێڵی تەماس و پێشتر شەڕیان تێدا روویداوە، بەشێک 
اوچەکەیان جێهێشتووە و روویان لە لە دانیشتووانی گوندەکان لە ناوچەکە ماوەن، بەاڵم بەشێکی دیکەیان ن

موسڵ کردووە، داعش هەندێک لە خانووەکانی تێکداوە و هەندێکی دیکەشیان بە هۆی شەڕ بۆردومانی فڕۆکەکانی 
 هاوپەیمانانەوە رووخاون.  
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 (پارتی دیموکراتی کوردستان)عیصمەت رەجەب بەرپرسی لقی موسڵ 

 :ناوچەی وانکێ

ی ئازاد کراو نییە کە کورد و عەرەب پێکەوە تێیدا بژین، تەنیا یەک گوند هەیە لە سنووری لقی موسڵ هیچ گوندێک
پێکهاتووە و لەبەر ئەوەی عەرەبەکان  (کورد و عەرەب و تورکمان)کە دانیشتووانەکەی لە  (باب نێت )بە ناوی 

نەکان کە شیعە ن و تورکما(کیکان)پەیوەندییان بە داعشەوە کرد روویان لە موسڵ کردووە و کورد کە لە هۆزی 
گوندی کورد کە لە  (٤)مەزهەبن گەڕاونەتەوە گوندەکە و ژیانیان ئاسایی و پارێزراوە ودوای ئازاد کردنی ناوچەکە 

 گەڕاونەتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان. (تلعدس، منار، خرابکێ)ن لەوانە (کیکان)هۆزی 

گوند  (٦)اری خەڵکەکەی نەگەڕابێتەوە، لەو سنوورە تا ئێستا هیچ گوندێک نییە کە لەبەر نەبوونی خزمەتگوز
 (دێرم توسە، مەشرف، دەواسە، دەوانوش، تنیە، مسرچ)دەکەونە هێڵی پێشەوەی سەنگەرە کانی پێشمەرگە لەوانە 

کەسیان لە کاتی شەڕ کردن  (١٠٠ )هاوکاری و پشتیوان و چەکداری داعشن تەنانەت نزیکەی (دێرم)خەڵکی گوندی 
 ستا هەموویان لە موسڵ نیشتەجێن و خۆیان ناگەڕێنەوە. دژی پێشمەرگە کوژراون، ئێ

لە ناحیەی باعەدرێ، چونکە دەکەونە سەر هێڵی  (گرماڤا)خەڵکی گوندەکانی دیکەش گواستراونەتەوە بۆ کۆمەڵگای 
تەماس ئەمەش مەترسی لەسەر ژیانیان درووست دەکات، هەروەها بەشێکیان لە رێگای تەلەفۆنەوە زانیارییان بە 

تنیە و )کانی داعش داوە و لە رێگای ئەوانەوە داعش لە ئاو دەپەڕینەوە، بۆ نموونە خەڵکی گوندەکانی چەکدارە
و دوو  ٢بۆمبیان لەسەر رێگای پێشمەرگە دادەنا کە لە ئەنجامی تەقینەوەی یەکیان فەرماندەی سوپای  (مسرچ

 (١١)لەگەڵ داعش  (دەوانشدەواسە و )ئەفسەر بریندار بوون، هەروەها بە هاوکاری خەڵکی گوندەکانی 
 پێشمەرگەی قارەمان شەهید بوون و ژمارەیەکی دیکەش بریندار بوون.

گوندی عەرەب هەیە کە زۆربەیان پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە و دژایەتی کورد دەکەن و  (٢٩)لەو سنوورە 
م گوندانە نەگەڕاونەتەوە و پێشتریش پەیوەندییان لەگەڵ تیرۆریستان هەبووە، تا ئێستا هیچ لە چەکدارانی ئە

ژمارەیەکی زۆریشیان کوژراون، هەروەها رێژەیەکی کەم لە دانیشتووانی ئەم گوندانە لە کوردستان ئاوارەن، 
زۆربەی (محوێر شیمالی، محوێر جنوبی، سێمەحلە، عمار کبیر، عمار بیت، شیحلیە، تەلعیە )بۆنموونە لە گوندەکانی 

مشرف، دەواسە،  )ەوە کردووە و دژی پێشمەرگە لە شەڕدان،  گوندەکانی هەرەزۆریان پەیوەندییان بە داعش
 ی وێران بووە.%٢٥نزیکەی  (دێرم توسە)وێران نەکراون، بەاڵم گوندی  (دەواش، تنیە، مسرچ

  

 

 

 :ناوچەی خازر
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 :گوندی تورکمان 

ەژی، جگە لەوانە بنەماڵەی خێزانی عەرەب تێیدا د ١١٥خێزانی کورد و  ٧٥)لە نەتەوەی کورد و عەرەب پێکهاتووە   
سەر خێزانی دیکەش روویان لە موسڵ کردووە و لە ریزی داعشن، هەروەها بنەماڵەی  (١٢)صالح دندح و برایەکانی 

 لە قەسرۆک دەژین و کوڕێکیان  بە ناوی عەلی نوری محمد لە موسڵە لە ریزەکانی داعش . (سید نوری)

لەالیەن   ٩/8/2014ەسەاڵتی داعش و رۆژی دواتر واتە کەوتە ژێر د 8/8/2014ئەم گوندە لە رێکەوتی 
 پێشمەرگەوە ئازاد کرا.

 :گوندی ئەشقەلعەی بچووک 

 (سەر خێزانی عەرەب ٣٥سەر خێزانی کورد و  ١٠نزیکەی )ئەم گوندە لە نەتەوەی کورد و عەرەب پێکهاتووە 
و ئێستا لە  گەڕاونەتەوەردەکانیش عەرەبەکان روویان لە موسڵ کردووە و پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە و کو

 گوندەکە نیشتەجێن.

 کەوتە ژێردەسەاڵتی داعش تا ئازاد کردنی گوندەکانی خازر و حسن شام. 7/8/2014لە رێکەوتی 

 

 ى شیركان گونده 

ی هۆ بە  وه ڕێنە وروبەری و ناتوانن بگە بات و ده زاى خە قە  ر خیزانە كوردەکانی ئەم گوندە ئاوارەن لە زۆربەی سە
كدارانى داعش، لە  ن چە الیە  لە  كە وبۆردومان كردنى ناوچە  رگە شمەێپ  یوه كانى پێشە ره نگە سە  لە  كە نزیكى گونده

خەڵکی ئم گوندە تەقەیان لە پێشمەرگە و بازگەی پردی خازر  (حسن شام)کاتی نزیک بوونی چەکدارانی داعش لە 
 .ووەکرد

تای ئازادى  ره سە  لە  ەك هۆی ئەوەی  بە ( وره ،تل اسود گە علیاوه،تل اسود بچوك،  نگوبە مە)وندەکانیىگ 
حیزبى   ر بە ندێکیان سە و و هەوب هە ( القاعده)گروپى تیرۆریستى   ندیان بە یوه یان پە ربەۆراق زێكردنى ع

نیان و كا داره تى ناو سایە كە  كە ورهوبوون بۆیە لە كاتى هاتنى داعش بو سن (قشبندىەن)عس و  گرووپی بە
 .  كە سنوره  ت و پشتگیرى داعشیان كرد لە یعە وانیان هێنا و بە كان ئە موختاره

 

 

 

 گوندی زەنگەل: 
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كرى  گومان ده (موسل )  كانیان لە ریزی داعشن لە ل خزمە نگە گوندى زه  ن لە ب هە ره ند ماڵێك عە چە 
كانیان  شوانە  ڕ و مااڵتن و رۆژانە ن مە هکە خاو  ی  وانە تی ئە زانیاری بە چەکدارانی داعش بدەن بەتایبە

 ڕێنن. وه لە كانیان ده و ئاژەڵە  رگە كانى پێشمە ره نگە سە  لە  وه بنە نزیك ده

نى ڤا ی زێره(1)هاتوچۆى هێزى  ۆب  و هێڵێکی ستراتیژیە  رگە كانى پێشمە ره نگە سە  لە  ل نزیكترین هێڵە نگە گوندى زه
 . كە وت و گازى كێڵگە وانى نە اسەوجى پ فە (5)سوپاى   ر بە سە

 

 :ناوچەی باشیک

 .لە سنووری میحوەری باشیک هیچ گوندێکی ئازاد کراو نییە کە دانیشتووانەکەی کورد و عەرەب بن 

 :ئەو گوندانەی کە ئازاد کراون و چۆلکراون 

 رب  عە -گوندى حصارێ-١

 رب  عە -سقوف  گوندی ئە-٢

 رب كورد وعە -گوندى كانى كوان -٣

 و گوندانەی پاش رزگار کردنی خەڵکەکەی گەڕاونەتەوە:ئە 

 كورد  -ردى  گوندى باعە -١
 ك. بە كورد وشە-گوندى شێخ شیلى -٢

 

 هیچ گوندێک نییە کە بە هۆی نەبوونی خزمەتگوزاری خەڵکەکەی نەتوانن بگەڕێنەوە: -٤

 بگەڕێنەوە.   بە هۆی نزیکی لە هێڵی تەماسەوە ناتوانن (شێخ عەلی)تەنیا خەڵکی گوندی   -5

ن (حدیدی)پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە ز زۆربەیان لە هۆزی  ئەو گوندانەی کە خەڵکەکەی -6
 (.كویكان،گوداد ،رف حیران  شە)ئەمانەن

 لە هیچ گوندێک کە شەڕی تێدا بووە خەڵکەکەی دژی پێشمەرگە شەڕیان نەکردووە. -٧

، یران ف حە ره شە )ە هەیە و زانیاری بە داعش دەدەن ئەمانەنئەو گوندانەی مەترسییان لەسەر هێزی پێشمەرگ  -8
  (.كویكان ،گوداد
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 رۆژنامەنوس و چاالکوانی مەدەنی:

 بەم سەر گوندەکانى سەرجەم و (سنونێ) ناحیەى(رەبیعە) ناحیەى (زوممار) ناحیەى و (وانکێ) ناحیەى -1
 .دەژی تێدا عەرەبی و کوردی ناحیانە

 و عەرەب و کورد) پێکهاتەکانیش و خزمەتگوزارى نەبوونى لەبەر کراون چۆڵ کردنیانرزگار دواى زۆر گوندێکى-2
 .خازر میحوەرى لە(اسود تل -منقویە -بحرە -شام حسن) گوندى وەک  ن(شەبەک

 عەرەبن و کورد خەڵکەکانیان کە(وانکێ ناحیەى -رەبیعە ناحیەى -رزگار ناحیەى) ناوچەى گوندەکانى سەرجەم -3
 .خۆیان ێنىشو گەراونەتەوە

 ناتوانن خزمەتگوزارى نەبوونى لەبەر کراون ئازاد کە ئەوانەى شنگال قەزاى بە سەر گوندەکانى سەرجەم-4
 .بگەڕێنەوە

 بەردەوامى  بۆردمانکردنى لەبەر گوندانە ئەم خەڵکى کیلۆمەترە (800) لە زیاتر داعش لەگەڵ تەماس هێلی-5
 کارى ئەنجامدانى و گوندەکانیان ناو بۆ داعش دزەکردنى لە هەیە مەترسیان هەروەها و گوندەکانیان لەسەر داعش

 .بگەڕێنەوە ناتوانن تیرۆرستى

 بەنداوى میحوەرى گوندەکانى هەروەها  (اسود تل -منقویە -بحرە -شام حسن) خازر میحوەرى گوندەکانى -6
 بە سەر زۆربەیان ئەوەى لەبەر کردووە بەداعش پەیوەندیان زۆربەیان ئەمە (الحدیدى) عەشیرەتى لە کە موێڵ
 کە نوێ عێراقی سوپاى رۆییەکانى زیادە لەبەر هەندێکیان وە بوون بەعس رژێمى سوپای یان ئەمنیەکانى دەزگا

 .دەدا نشینەکانیان(سوننە) ئازارى بوون (شیعە) زۆربەیان

 زوممار میحوەرى لە (سمیحلە) گوندى موێڵ بەنداوى میحوەرى لە (شام حسن) گوندى خازر میحوەرى لە-7
 .(السرج قێر+کارێز+حقنە)  گوندى

 .(الێغیر رکابە -ماوالن شێخ-نیرگزلیە) گوندى (موێڵ– ناوەران) میحوەرى لە -8

 کردنى پاشەکە لەکاتى وە (3/8/2014) رۆژى پێشمەرگە سەرنگەرەکانى سەر بۆ داعش هێرشی لەکاتى -8
 .میحوەرەکان گشت لە کرد رگەپێشمە هێزى لە تەقەیان نشینەکان عەرەب گوندە سەرجەم پێشمەرگە

 شێخ جەعفەر شێخ مستەفا:

لە سنورى پارێزگاى کەرکوک هەردوو قەزاى دوز خانەقین ئەو گوندانەى کە دانیشتوانەکەى پێکهاتوون لە کورد 
لە پڕۆسەى ئەنفالدا حکومەتى بەعسى عێراق  1988و 1987وعەرەب زۆر کەمن یان هەر نین, چونکە لە ساڵى 

دنشینەکانى ئەو ناوچانەى خاپوور و ێران کرد کە ڕێژەیەکى زۆر دانیشتوانەکەى لە پێکهاتەى هەموو گوندە کور
کورد بوون و ڕاگوێزران بۆ کوردستان, تەنها عەرەب و  گوندەکانیان مانەوە، هەروەها زەوییە کشتوکاڵییەکانى 
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ومەتى عێراق لیژنەیەکى کوردەکان بەسەر عەرەب نشینەکان دابەشکران کە تا ئێستاش ئەمە بۆتە کێشە و حک
 بۆ چارسەرە کردنی. (النزاعات الملکیة  )پێکهێناوە بە ناوى 

، ڕەوشى ئەمنى عێڕاق بە تەواوى گۆڕا لە دواى شکستى  10/6/2014لە دواى هاتنى داعش بۆ عێڕاق لە 
وردستان ى سوپاى عێڕاق لە پاراستنى ئاسایشی ناوچەکانیان, هێزى پێشمەرگەى ک(2,  3,  4,  5)فرقەکانى 

کم هەر لە پارێزگاى موسڵەوە تا خانەقین بە مەبەستى بەرگری (1000)هێڵێکى تەماسى درووستکرد بە درێژایی 
کردن وپاراستنى ناوچەکە و دانیشتوانەکەى لە مەترسى و هێرشى داعش , لە ئەنجامدا کۆمەڵێک گوند بوون بە 

نە زۆربەى ئەو گوندانە لە سنوورى کەرکوک کە هێڵى تەماس لە نێوان هێزەکانى  پێشمەرگە و داعش, بۆ نموو
کەوتنە ژێر دەستى داعش دانیشتوانەکەى لە پێکهاتەى عەرەبن هەر ولە سەرەتاوە خۆیان گوندەکەیان بۆ داعش 

 چۆڵ کرد بۆ ئەوەى تووشى زیانى گیانى نەبن.

ن بە هێزى پێشمەرگە و دوا جار زۆربەى خانووەکانى ئەم گوندانەیان بۆمبڕێژ کرد بە مەبەستى تەقاندنەویا 
لەئەنجام چەندین پێشمەرگە شەهید و برینداربوون بۆ نموونە لە هێرشى پێشمەرگە بۆ سەر داعش لە گوندەکانى 

ئەم پێشمەرگانە شەهید و برینداربوون بە هۆى تەقینەوەى  (کەواز عەرەب , کەواز کورد, سمایالوە , ئەلبو محمد)
 خانووى بۆمبڕێژکراو: 

 شەهیدەکان

 .9/3/2015لە هێرشکردن بۆ سەر گوندى سمایالوە لە  126یەکەى  3فەرماندەى /بێستون على عمر  (ن.ض) -1
 لە گوندى کەواز عەرەب. 126یەکەى  2فەوجى /فخار سلیم  (موالزمى یەکەم) -2
 لە گوندى کەواز عەرەب.  126یەکەى  2فەوجى  /محمد سلیم حمد قادر  (7ن.ض.د.) -3
 لە گوندى کەواس عەرەب.  126ەکەى ی 2فەوجى  /ئەردەوان بحرى قادر  -4
 لە گوندى ئەلبو محمد. 12/9/2015بورهان حمە حمە رەزا لە ڕێکەوتى  -5
 لە گوندى ئەلبو محمد. 12/9/2015وەلى محمد على لە ڕێکەوتى  -6
 لە گوندى کەواز عەرەب.  30/9/2015على عبدول حسن لە ڕێکەوتى  -7

 بریندارەکان
 شوان احمد قادر . (موالزمى یەکەم) -1
 جبار حمد. (قیبنە) -2
 حسین محمد رسول. -3
 بەشدار عمر حمە بطم. -4

هەروەها لە ئەنجامى بۆمبڕێژکردنى خانووەکان لە الیەن داعشەوە و بۆمباران و شەڕ و هێرشی بەردەوام 
 زۆربەى ئەو گوندانە زیانى زۆریان بەرکەوت، بەاڵم قوربانی گیانی لە نێوخەڵکى سڤیل نەبوون. 
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ونە دەوروبەرى ناحیەى مەال عبداهلل کە پێشوتر لە الیەن داعشەوە داگیرکرابوو و ئەم گوندانەى خوارەوە دوکە
فریایی ئەو نەکەوتن کە خانووەکان بۆمبڕێژ بکەن دواى ئازادکردنیان لەالیەن هێزى پێشمەرگە و ئێستا 

 خەڵکەکەى کە ڕێژەیەکى زۆریان عەرەبن گەڕاونەتەوە و بەردەوامن لە ژیانى خۆیان. 

 .هیندیەى تازە -1
 هیندیەى کۆن. -2
 ادریس بنیا. -3
 ادریس عبداهلل.  -4
 غزعل.  -5
 جحێش.  -6
 ابوصباح.  -7
 خبازە. -8
 شمسیە.  -9

بەاڵم هەندێک گوند لەالیەن هێزی پێشمەرگەوە ئازاد کراون تا ئێستا خەڵکەکەی نەگەڕاونەتەوە، چونکە ئەو 
یکن لە مەودای گولە گوندانە دەکەونە سەر هێڵی تەماس و ناوچەی محەرەمەی نێوان پێشمەرگە و داعش زۆر نز

 هاونەکانی داعش و خەڵکەکەی ئامادە نین بگەڕێنەوە بەهۆی بوونی مەترسی لەسەرژیانیان.

هەروەها هەندێک لەو گوندنشینانەی کە هەر لە سەرەتاوە پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە، ئێستا هەاڵتوون بۆ 
ووە لە تاوانی کوشتنی کورد و شیعەکان و حەویجە و ریاز و ناوچەکانی ژێر دەسەاڵتی داعش و دەستیان هەب

 لەبەر ئەوەی ناسراون نایانەوێ بگەڕێنەوە، چونکە لە سزای یاسایی و دادگایی کردن دەترسن.

 هۆکاری پەیوەندی کردنیان بە داعش بۆ چەند خاڵێک دەگەڕێتەوە لەوانە:

توندڕەون، بۆیە هەندێکیان هەر لە کۆنەوە سەلەفی بوون و فیکری مەزهەبیان هەیە و ئیسالمی  - أ
 بەشێوەیەکی دڕندانە دەستیان لە کوشتن و سەربڕینی هاوواڵتیاندا هەیە.

هەندێکیان کۆنە بەعسی و قین لە دڵ بوون و بە هۆکاری تۆڵەسەندنەوە پەیوەندییان بە داعشەوە کردووە  - ب
لە کاتی و خەڵکی ناوچەکەیان ئازار داوە، بەشێکیان لەالیەن پێشمەرگەوە دەستگیر کراون 

 ۆشاردنەوەیان لە نێوان ئەو خانەوادە ئاوارانەی کە روویان کردۆتە ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی پێشمەرگە.خ
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هەندێکیان باری ئابوورییان خراپ بووە، بە مەبەستی پەیدا کردنی بژێوی پەیوەندییان بە داعشەوە  - ت
بووردنیان بۆ دەرچوو کردووە، بەاڵم دەستیان لە تاواندا نەبووە، بۆیە هەندێک لەمانە دوای ئەوەی لێ

 خۆیان رادەستی هێزە ئەمنییەکان کردووە.

ئەو گوندنشینانەی کە هەر لە سەرەتاوە پەیوەندییان کردووە بە داعشەوە دژی پێشمەرگە و هەموویان دەکەونە -٤
 هەردوو ناحیەى تازە و جەلەوال بریتین لە گوندەکانی:

 ئەلبو نجم. -1
 ئەلبو محمد. -2
 عطشانە. -3
 بانشاخ. -4
 دلس. -5
 .غێدە -6
 طامور. -7
 روبیضة. -8
 ئەلبو صباح. -9

 طویلعة. -10
 جومیلة. -11
 کواز عەرەب. -12

 

لە دواى ڕزگارکردنى ناحیەى جەلەوال و گوندەکانى دەوروبەرى لە دەستى داعش و پاککردنەوەى لە 
بۆمبەچێنراوەکانى کوچە و کۆاڵن و خانووەکان و دڵنیابوونەوە لەوەى کە نابێتە مەترسى لەسەر ژیانى 

ەڕاونەتەوە سەر ماڵ و حاڵى خێزانى عەرەبى سوونى گ (1401)نزیکەى  28/1/2016رى تا بەروا ،هاواڵتیان
 .خۆیان

 :وەزارتی پێشمەرگە

  ناکرێت بەداخەوە  چاوەڕوانهەمیشە گۆڕەپانى شەڕ جگە لە زەرەر و زیان و سووتان شتێکى ترى لێ
اڵم بە مەبەست هیچ شوێنێک ئەمە خەسڵەتى شەڕە بۆیە ئێمە ناڵێین ئەم ناوچانە زیانیان پێنەکەوتووە، بە

الى هێزەکانى پێشمەرگە نەسوتێنراوە و زیانى پێ نەکەوتووە چونکە پێشمەرگە پابەندى تەواوى 
کە  ەنهەموو ئەو شوێنانە خاپور دەک ە جەنگیەکانفڕۆک ەکانیاساکانى جەنگە زۆر جار پێش ئۆپەراسیۆن

 .داعشی تێدایە
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 دانیشتوانى ئێزیدى شارەکە  ،نجامى داگیرکردنى شنگالهەموو الیەک دەزانن زەرەرمەندى یەکەم لە ئە
بوون کە دەستدرێژییان کرایە سەر، هاوواڵتیان ئێزیدی  هاوکارێکى باشى هێزى پێشمەرگە بوون لەکاتى 

ان  ڕزگارکردنى شەنگالدا لە هەمان کاتدا یەک هەفتە پێش ئازادکردنی شەنگال  فڕۆکەکانی هاوپەیمان
و ئەو خانووانەى کە ئاماژە پێدراون هەموویان مۆڵگەى داعش بوون، کردمۆڵگەکانى داعشیان خاپور 

 .یەکێک لە ستراتیژییەتەکانی داعش ئەوەیە شوێنەکانى خۆیان مین ڕێژ دەکەن و دواتر دەیتەقێننەوە
سەبارەت بەنەگەڕانەوەى هاواڵتیانى عەرەب بۆ جێگاکانى خۆیان پەیوەندى بە بارودۆخى ئەمنى و 

وزارییەوە هەیە، بە هیچ شێوەیەک هیچ بڕیارێک لە ئارادا نییە سەبارەت بە  تەندروستى خزمەتگ
 .ڕێگەپێنەدانیان لە الیەن هێزەکانى پێشمەرگە

  سەبارەت بە شارۆچکەى جەلەوال ماوەیەکى زۆر ئەم شارە و دەورو بەرى گۆڕەپانى شەڕ بووە لە نێوان
نى تێدا هەبووەو ئۆپەراسۆنی سەربازی هێزەکانى پێشمەرگەو تیرۆریستان و بەردەوام شەڕو پێکدادا

 .تێیدا ئەنجامدراوە
  بەشێوەیەکى گشتى هێزەکانى تیرۆریستان لە سنوورەکانى میحوەرى کەرکوک لە جوڵەو هێرشى

 .بەردەوامدان و لەالیەن هێزەکانى پێشمەرگەى کوردستانەو تێکدەشکێندرێن و بەرپەرچ دەدرێنەوە
  بەاڵم تیرۆریستان لە هەوڵى بەردەوامدان بۆ یحوەرى نەهرەوانمسەرەڕاى بە هێزى پێشمەرگە لە سنورى ،

 .هێرش کردنە سەر هێزەکانى پێشمەرگە
 هەموو میحوەڕەکان ئەو گوندانەى بونەتە گۆڕەپانى شەڕ، چۆڵکراون و  بەشێوەیەکى گشتى

شتوانى دانیشتوانەکەیان لە الیەن حکومەتى هەرێمى کوردستانەوە داڵدەدراون، لە پێناو سەالمەتى دانی
ئەو گوندانە باشتر وایە تا بارودۆخەکە ئارام دەبێتەوە خەڵکى سڤیل دووربن لەو ناوچانەى کە شەڕیان 
تێدایە، بەشێکی زۆری ئەو سنورانەى گوندە عەرەب نشینەکانى تێدایە کەوتوونەتە نێوان هێزی 

 .ۆنى سەربازىیتیرۆریستان و هێزەکانى پێشمەرگە و بونەتە مەیدانى ئۆپەراس
 واڵتیان دەدرێت لە ناوچەکانى ژێر دەسەاڵتى داعشەوە بێن بۆ ناوچەکانى وچۆى هادەوام ڕێگە بە هاتوبەر

سنوورى حکومەتى هەرێم، بەاڵم لەبەر مەترسى و خراپى سنوورەکانى ژێر دەسەاڵتى داعش پێویست بە 
هاوواڵتیان  گرتنە بەرى ڕێوشوێنى ئەمنى توند دەکات، چونکە جیاکردنەوەى خۆکوژەکانى داعش لەگەڵ

کارێکى ئاسان نییە بەتایبەتیش لەم دواییانەدا کە تیرۆریستانى داعش منداڵیش لە کردەوە 
  .خۆکوژییەکاندا بەکار دەهێنن

کاتێک کە خاچى سور کەوتۆتە گفتوگۆکردن لەگەڵیان و پشتڕاست بونەتەوە لە ناسنامەکانیان وەک هاوواڵتى 
تی هێزى پێشمەرگە. باشترین بەڵگەش لەسەر ڕێگرى نەکردنى ڕێگەیان پێداون بێنە ناوچەکانی ژێردەسەاڵ

 .هێزەکانى پێشمەرگەش ئەو ژمارە زۆرەى هاوواڵتیانى عەرەبە کە ئێستا لە هەرێمى کوردستان نیشتەجێن
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 رێنماییەکانی وەزارەتی پێشمەرگە

بە وەزارەت باڵوکردەوە  وەزارەتی پێشمەرگە چەن رێنماییەکی بۆ گشت فەرماندە و یەکەکانی سەر ١٠/9/2014لە  
بۆ ئەوەی پێوەی  پابەند بن کە ئەمەی خوارەوە ناوەڕۆکی ئەم رێنماییانەیە: ئاگاداری گشت فەرماندە و یەکەکانی 

 سەر بە وەزارەتی پێشمەرگە دەکەین کە پابەندی ئەم رێنماییانەی خوارەوە بن:

هاتوون بکەونە دەست بازاڕ جا بە کڕین بێ یان لە چەند الیەکەوە هەوڵی ئەوە هەیە ئەو چەکە نوێیانەی بۆمان -١
بە هەر شێوازێکی تر، بۆیە داواتان لێدەکەین باش بیانپارێزن، و ئەو کەس و یەکانە بەرپرسن لە پاراستنیان و 

 نەفەوتانیان.

لە چەند رۆژی رابردوو لەو شەڕانەی کە هەندێک شوێن لە دەست داعش رزگار کران، هەندێک رەفتاری نابەجێ و -٢
، بۆیە داوا دەکەین رەفتاری وا دووبارە نەشیاو بەرامبەر بە الشەی کوژراوەکانی داعشەوە کراوە و باڵوکراونەتەوە 

نەکرێتەوە، چونکە لەگەڵ هەڵسوکەوت و رەفتاری کورد و هێزی پێشمەرگەی کوردستان ناگونجێ و دەبێ رەوشتی 
 ە بەرز رابگرین.بەرزی خۆمانبپارێزین و ئەو خۆشەویستییەی بۆ پێشمەرگە هەی

 

 :تۆڕی زانیاری تایبەت بە لیژنە

  سحیال تاوەکو )ئەو گوند و شارۆچکانەى کە ڕزگارکراون و ئێستا کوردو عەرەب تێدا نیشتە جێن لە
سحیال، گلهامیرا، بهار، قاهیرە، محمودیە، چلبارات، سعودیە، ربیعە، مشیرفا، ترگاع، )بریتین لە  (شنگال

العمال، تل موس، زوممار، عین زالە، قسریج، خانەسوور، سنونێ، ێمود،مشریف، ڕبوعجیر، تلبنات،عیونات، 
 .(بردیاو، سینۆ، تل حبیب، سهل المالح، ڕبونا، هوگەنە

  ئەو گوندانە کە خەڵکەکەى نەگەڕاونەتەوە لە کوردو عەرەب لەسێ شارۆچکە پێکهاتوون ئەمانەن
 .(بارزانکێ، حەردان، عین فرس)

  ەترین شێوە دژى پێشمەرگە شەڕیانکردووە و خەڵکەکەى زۆرینەى داعشن و بە دڕند (عوینات)خەڵکی
 .ئێستاش مەترسین بۆسەر پێشمەرگە

  پێشمەرگەیان شەهید کردووە ١٣نزیکەى  (عین فرس و بارزانکێ)لە هەردوو ناوچەی. 
 
 

 هۆزە عەرەبەکانی مەخموور و موسڵ راپۆرتەکەی ئەمنستی لەبارەی پێشمەرگە ئیدانە دەکەن:

ک هۆزە عەرەبەکانی گوند و ناوچەکانی دەرووبەری مەخموور و موسڵ وەاڵمی راپۆرتەکەی رێکخراوی سەرۆ
لێبوردنی نێودەوڵەتی دەدەنەوە و بە بێ بنەما وەسفی دەکەن، عەرەبەکان سوێند دەخۆن کە ئەو راپۆرتە ناراستە و 
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ئەوان پێکەوە ژیانی بێ  .ابێتنروتێپارێزراوە نەک روخێنرابێت و سگوند و ناوچەکانیان لەالیەن پێشمەرگەوە 
اڵمێک بۆ ئەو راپۆرتە و دەڵێن هێندە مامەڵەمان لە گەڵ یەکدی ەاوچەکانیان دەکەنە ونلە شەی کورد و عەرەب کێ

 .باشبووە تەنانەت فێری زمانی یەکدیش بووین ئەوان دەڵێن ئەم راپۆرتە مەبەستێکی سیاسی لەپشتە
 

هۆزە عەرەبەکانی مەخموور لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەڤانیدا کە رۆژی یەکێک لە سەرۆک شێخ خەلف عەبدواڵ، 
هەرێمی کوردستان و هێزەکانی پێشمەرگە هۆزە عەرەبەکانیان لە "ئەنجامدرا، رایگەیاند : 26/1/2016سێشەممە 

"ناوچەکەوە بردووەتە ناوچەی دیبەگە و هەموو پێداویستییەکیشیان بۆ دابینکردوون . 

رۆژانە مووشەکی کاتیۆشای ئاراستە گوندەکانمان دەکرێن و سەرکردایەتی هەرێمی "د سەرۆک هۆزەکە راشیگەیان
.  هەروەها گوتیشی "کوردستانیش نەیویستووە لەژێر هەڕەشەی مووشەکەکان بین، بۆیە ئێمەیان گواستووەتەوە 

چونکە چەکی  من عەرەبم خەڵکی گوندێکی عەرەب نشینم ، لەهەر شوێنێک شەڕ ڕوبدات هەر وێرانکاری دەبێت، "
قورس هەموو شوێن وێران دەکات، ئەو وێرانکاریەی لە گوندەکان بووە هچ پەیوەندی بە پێشمەرگەوە نیە، ئێمە 
دەزانین ئەو تۆمەتانەی خراونەتە سەر پێشمەرگە کێی لە پشتەوەیە، بەپێچەوانەوە هەموو عەرەبی سوننە لە 

 ."هەولێرن وپێشمەرگە دەمان پارێزێت
لەکاتێکدا  ئەنجامدەدرێتهەندێک گوند لەالیەن داعشەوە تەقینەوەیان تێدا "نیشیکردەوە سەرۆک هۆزەکە روو

کۆنترۆڵکراونەتەوە، لەالیەن هاوپەیمانیی نێودەوڵەتیشەوە مووشەکیان ئاراستەکراوە،   ئەمەش شەڕە و خۆشتان 
"دەزانن شەڕ چۆنە . 

راپۆرتەکەی رێکخراوی لێبوردنی "ییەکە گوتی یەکێکی دیکە لە سەرۆک هۆزەکانی بەشداربووی کۆنگرە رۆژنامەڤان
نێودەوڵەتی ئیدانە و ریسوا دەکەین، کە تێیدا پێشمەرگە تۆمەتبار دەکات بەوەی ناوچە عەرەبییەکانی 

 .. ئەو جەختیشی لەوە کردەوە کە پێشمەرگە پارێزگاری لە هۆزە عەرەبەکان کردووە"سووتاندوون

ە لەبارەی دۆخی عێراق و پێشمەرگە باڵویکردەوە، رایگەیاندووە لە دوایین راپۆرتیدا رێکخراوی ئەمنستی ک
هێزەکانی پێشمەرگە بە ئەنقەست چەند گوند و ناوچەیەکی عەرەبنشینیان تێکداون و سووتاندوونیان، ئەمەش "

"بووە، بە بیانووی ئەوەی خەڵکی ئەو ناوچانە پشتی رێکخراوی داعشیان گرتووەسەندنەوەیەک وەکو تۆڵە . 

دیکەشەوە شێخ موزاحم ئەحمەد ئەلحویت، سەرۆکی هۆزی جحێش کە یەکێکە لە گەورەترین هۆزە  لە الیەکی
ملیشیاتی ئێزیدی بوونیان نییە تاوەکو هێرش بکەنە سەر عەرەبە سوننەکان، بەڵکو "عەرەبەکانی شنگال دەڵێت:

اوە و هەستاون بە هەندێک کەس و خانەوادە لە پێکهاتەی عەرەبی شنگال یارمەتی تیرۆریستانی داعشیان د
رفاندنی ئافرەتانی ئێزیدی و لەگەڵ داعش بەشدارییان کرد لە هەموو ئەو تاوانانەی دەرهەق بە ئێزیدییەکان 

 ."ئەنجامیاندا
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ئەو عەرەبانە ئێستا لە موسڵن و هەندێکیشیان لە سووریا نیشتەجێن و پەیوەندیان بە داعشەوە کردووە و لەگەڵ 
لە هەر کەسێکی دیکە دژی گەڕانەوەیانین بۆ شنگال، بەاڵم ئەو عەرەبانەی کە داعشن بۆیە ئێمەی عەرەب بەر 

لەگەڵ داعش بەشدار نەبوون لە تاوانەکان ئێستا لە کوردستانن و هێزی پێشمەرگە و ئێزیدییەکان هاوکارییەکی 
 زۆریان کردووین. بۆیە ئەم راپۆرتە دەستێکی سیاسیی لەپشتەوەیە و راپۆرتێکی بێ بنەمایە و هیچ

 .پەیوەندییەکی بە راستییەکانی سەر ئەرزی واقعەوە نییە

 

  سەرۆکی کوتلەی برایەتی و پێکەوەژیان لە ئەنجوومەنی پارێزگای موسڵ:

وا باشتر بوو "سەیدو چەتو، سەرۆکی کوتلەی برایەتی و پێکەوەژیان لە ئەنجوومەنی پارێزگای موسڵ دەڵێت:
قوربانی و رفێندراوی ئێزیدی بگەڕێت و یارمەتی ئازاد کردنیان رێکخراوی ناوبراو بەدوای چارەنووسی هەزاران 

بدات، لە هەمان کاتدا بە دوای ئەو تاوانبارانە بگەڕێت کە دەستیان هەبووە لەو تاوانانەی تیرۆریستانی داعش 
بکات  کریستیان و خەڵکی سڤیل، نەک باس لەو خانووانە ،ئەنجامیانداوە و یارمەتییان داوە بەتایبەتی دژی ئێزیدی

 ."کە لە ئەنجامی شەڕەکان وێران بوون یان تیرۆریستانی داعش تەقاندوویانەتەوە

ئەمە لە کاتێکدایە، گشت پێکهاتەکانی پارێزگای موسڵ ستایشی رۆڵی پێشمەرگە دەکەن لە رزگار کردنی چەندین 
ەوەژیانی نێوان ناوچەی سەر بە پارێزگای موسڵ و هەوڵەکانی سەرکردایەتی کورد و سەرۆک بارزانی بۆ پێک

 .هەموو پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکانی موسڵ بەرز دەنرخێنن

 

   ت:لیم پۆس ی جیرۆسە رۆژنامە
 

زانكۆی   لە ری ئاشتی و ئاسایشی مرۆڤ نتە راپۆرتێكی سە  ستن بە پشت بە  لیم پۆست، بە ی جیرۆرسە رۆژنامە
ئەمنستی )رێکخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی ئەو راپۆرتەی"رایگەیاند: ،(CPHS)كوردستان   مریكی لە ئە

ی کانوونی دووەم سەبارەت بە هێزەکانی پێشمەرگە باڵویکردەوە و هێزەکانی پێشمەرگەی 20، (ئینتەرناشناڵ
حکومەتی هەرێمی کوردستان و هێزە کوردیەکانیان لە باکووری عێراق تۆمەتبار کردوە بەوەی هەزاران ماڵیان 

تەقاندووەتەوە بێبنەمایە، چوونکە ئەوان سەردانی هەمان ئەو شوێنانەیان کردووە  وێران کردووە، سووتاندووە و
کە ئەمنستی باسی لێکردووە بەاڵم ئەوەی نوسراوە دوورە لە راستیەوە و ئەوەی ئەوان لە کوردستان بینیویانەوە 

  ."ئەوەی ئاشکرا کردووە کە کوردستان جیهانێکی تەواو جیایە لەوەی ئەوان باسیان کردووە
 
تیرۆریستانی   ی كوردستان لە رگە هێزی پێشمە  كە  یان كردووه و ناوچانە ردانی ئە رە خۆیان سە نتە م سە ندامانی ئە ئە

و زومار كورد و   بیعە كانی ره ناوچە  لە  روو كە  تە خراوه  وه ئە  م راپۆرتە ، لە وه و ئازادیان کردوون داعش پاكیكردۆتە
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و پێکەوەژیانێکی باش لە ناوچانە هەیە. ئەندامانی ئەم   وه سرنە كاولكاری داعش ده  دەژین و  وه ب پێكە ره عە
رناشنال  منستی ئینتە هەمان شێوەی رێكخراوی ئە  بە -CPHS-ری  نتە ك سە ش وه ئێمە "سەنتەرە نوسیویانە کە

ی  وه اڵم ئە كانمان بینی، بە ی خێزانەی وازه رتە ش گوندی كاولكراو و پە ئێمە  مان كردووه، راستە و ناوچانە ردانی ئە سە
ب و ئێزدی کە  ره ر بوو، لە كورد و عە ده كی ئازاو كۆڵنە یە ڵگە وت كۆمە رچاومان كە ی بە كیە ره جیاواز و سە  و خاڵە ئە

ی داعش كانی تیرۆریستان ی كاولكارییە وه . بۆ ئە وه بونیادنانە  و بۆ دووباره  وه كرد بۆ مانە كتریان ده هاوكاری یە
 ."ن بونیادنانی ژیانێكی نوێ بكە  ست بە ده  وه و پێكە  وه بسرنە

 
ی  بی سونە ره واو عە ینە شتی نە ی ده بی سونە ره ك عە یە دا لە دوای چاوپێککەوتن لەگەڵ ژماره م راپۆرتە ر لە هە

بێ  ، بە  نها شوێن بووه تان تەكوردس  كە  وه كردووەتە  وه ئە  سە ختیان لە ی عێراق جە كانی دیكە رومادی و شوێنە
یەک لەو کەسانەی چاوپێکەوتنی لەگەڵدا ئەنجامدراوە بی عێراق کردووەتەوە و  ره موو عە رگای بۆ هە جیاوازی ده

کاتێک داعش هاتە ئێرە، هەمووان ئاوارە بووین و لە دەرگای هەموو واڵتێکمان دا، بەاڵم هیچ کەسێک "دەڵێت:
شمەرگە لە کۆتایدا دەرگای بە رووماندا کردەوە. سەرۆک مەسعود بارزانی ئێمەی وەاڵمی نەداینەوە. تەنها پێ

قەبوڵکرد و هیچ واڵتێکی دیکە جگە لەمان پاڵپشتیان نەکردین نە بە چەک و نە بە حکومەتەکانیان. تەنها 
"پێشمەرگەکان هاتن و ئێمەیان ئازادکردین  

 
كاتێكدا داعش  ژین، لە كوردستان ده  ی لە بانە ره و عە ی زۆری ئەشێك بە  روو كە  شی خستۆتە و راستیە ئە  كە راپۆرتە

،  رگە كانی پێشمە برینداره  خشن بە بە كان و خوێن ده خۆشخانە نە  چنە وان ده ، ئە رگە ر پێشمە سە  كاتە هێرش ده
چۆن كوردستان   رگە پێشمە  چونکە ئەوان دەڵێن  رگە پێشمە  ش بە بانە ره و عە خشینی ئە خوێن بە  ت بە باره سە
 . ستی تیررۆیستانی داعش پاراستووه ده وانیشی لە پارێزێت ، ئە ده
 
رناشناڵی  نتە مینستی ئە ی ئە كە ی راپۆرتە وه روو، بە  خاتە ده  و راستیە لیم پۆست ئە ی جیرۆسە ی رۆژنامە م راپۆرتە ئە

كانی مرۆڤ،  یی و مافە ژیان و لێبورده  وه پێكە  لە  بووه رگری كردن نە ئامانجیان بە  ، كە یان كردووه ڵكانێك ئاماده خە
  وتنە ركە سە ن و لە ژیان كوردستان ناشرین بكە وه یی و پێكە نی جوانی لێبورده دیمە  كە  بووه وه ڵكو ئامانجیان ئە بە

 . وه نە مبكە ر داعشدا كە سە بە  رگە كانی هێزی پێشمە ره رسورهێنە سە
 

 

 


