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 رکیۆوین ەل کانەکگرتوویە ەوەتەن یگاەبار ەل یکەیەوت کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ
 کرد شەشکێپ

 
 ەیردێن ییهاوکار ەب (تادیونی)داعش  یکانەتاوان ەل ەوەنیچێپێل ۆب کانەکگرتوویە ەوەتەن یمیت
 ە، ب٢٠٢٢ یرانی حوزه ی١٠ یژڕۆ رکیۆوین ەل کان،ەکگرتوویە ەوەتەن یگاەبار ەل راقێع ەییشیمەه

 (.راقێع ەداعش ل یکانەتاوان - ەڵمۆک ەب یکوشتن یوازێش) یناونيشان

 

 یرێسکرت یتەبیتا یژکارێاوڕ ر،یتسچیر انیستیکر داەیەوەبوونۆک مە، ل نجامداەئ یکەیەوەبوونۆک
 یرەنێنو حرلعلومەب نەسەح دەمەمح تاد،یونی یکۆرەو س کانەکگرتوویە ەوەتەن یگشت

 یپشتڵپا یتاناڵو و ورووپاەئ یتێکیە یرانەنێنو کان،ەکگرتووەیەوەتەن ەل راقێع ەییشیمەه
 ەکید یکێکخراوڕێ ندەو چ ڵرناشناەنتیئ یمنستەو ئ چۆو تسیرا ومانیه یکخراوڕێ تاد،یونی

 .بوونەئاماد
 
کرد و  شەشکێپ یکەیەوت تادیونی یمیت یکۆرەس رێتسچیر انیستیکر داەکەوەبوونۆک یتاەرەس ەل

 هاەروەه کاندا،ەگشت بوار ەل ابردووڕ ەیماو ەکرد ل ەیکەمیت یکانییەلە کار و چاالک یباس
 .ەیکەمیت ەڵگەل یینگەماهەو ه یهاوکار ەکرد ل یکوردستان یمێرەه یتەحکوم ڕۆڵی یشیستا

 
 یشتمانین یکارینگەماهەه ەیژنیل ەکوردستان ل یمێرەه یتەحکوم یرەنێنو ،یبارێز نداری. دد
) تادیونی ەڵگەل کردنینگەماهەه ۆب یراقێع NCC)  ەیئاماژ داێیکرد، ت شەشکێپ یکەیە، وت 
 ستەد ەل کانەندراوێفڕ داڵیوەه مێرەه یتەداعش حکوم یکانەرشێه یدواەل"کرد،  ەوەب
 ەب ەل ییەتیبر یرکەئ ەک زراند،ەدام یکەیەژنیکاتدا ل مانەه ەل بکات، زگارڕ ستانیرۆریت
 ەل ،یتڵەوەودێن یئاست رەسەل یدناساندنیساۆنیج ەداعش و ب یکانەتاوان ینتکردنێمیۆکۆد
 ەیوەکردنۆک ەل ییەتیبر ەک تادیونی یمیت یکانەکار یرخستنەس ۆب داتەد یجدد ڵیوەه ستاشداێئ
 ەتاوان وەئ رەسەل انیکردنییداعش و دادگا یستانیرۆریت ەڵگەل ەوەنۆڵیکێل ینجامدانەو ئ ەگەڵب
 .داونینجامەئ ەیانیتڵەوەودێن

 
داعش،  یستەردێژ ەوتبوونەک ەیناوچان وەئ ەیوەئازادكردن یکانەڕەش ە: لیگوت یبارێز ندارید
و  نداریبر (٣٦٩)زار و  هە (١٠)و  دیهەش (١٨٠٠) ەوانەل ،ەداو انیرۆز ییقوربان ەرگەشمێپ یکانەزێه
 .ەرگەشمێپ یکانەزێه ەل نێروشوەس ێب (٤٧)



 
 ەوییەاسای یووڕ ەل داتەد ڵوەکوردستان ه یمێرەه یتەحکوم وو،ەڕخست یشەوەئ یبارێز

 تادیونی یمیت یریپشتگ ەب ەوەووڕ مەل ت،ێبکر انیسوکارەداعش و ک یستەد یانیقوربان یهاوکار
 ندەتمەبیتا یکیەدادگا یزراندنەدام ۆکوردستان کرد، ب یمانەرلەپ ەب شەشکێپ یکیەاسای ەژڕۆپ
 کەو یتڵەوەودێن یتاوان ێیپەب انیکردنییدادگا ستەبەم ەداعش ب یستانیرۆریت کانەتاوان ەب

 .دیساۆنیو ج نگەج یتاوان ،یتیەاۆڤمر یدژ یتاوان
 
) یشتمانین یکارینگەماهەه ەیژنیل ەل مێرەه یتەحکوم یرەنێنو NCC)رەس ەخست یشکی، ت 
 ەكرد، ل یداعش و ئاشكرا یكانەتاوان نتكردنێمیۆكۆد ۆب مێرەه یتەحکوم یکانڵەوەه

 ەل یەسۆد (٢٣٢٤) ەل اتریز ەوانەل ،ەمارکراوۆت یەسۆد (٥١٧٠) مێرەه یتەحكوم یکانەزراوەدام
 ەب یەسۆد (٢٩١٦) هاەروەه دان،ەوەنۆڵیکێل رێژەل ستاێتا ئ (٢٠٠٠٠)و  ەکراو واوەدادگاکان ت

 .ەکراو فیرشەئ ەتاوانان وەئ ەڕەیالپ (٧٣٩١٢) ەل اتریو ز ەمارکراوۆت نێروشوەسێب
 
 ەل مێرەه یتەکرد، حکوم ەوەب ەیئاماژ یبارێز ندارید. د ش،یندراوانێفڕ یزگارکردنڕ ەب تەبارەس
 نیداب انیکانیەستیداوێپ انیئازادکردن یو دوا نراونێفڕ یزگارکردنڕ ۆب یەوامداەردەب ڵیوەه
 (١٢٠٧) ەوانەل ن،ێبکر زگارڕ ندراوێفڕ (٣٥٥٢) ەتوانراو ٢٠٢٢ یشوبات ی٢٢تا   ەوەووڕ مە. لکاتەد

 یتەحكوم وانێن یكێوتنەككڕێ ێیپەب هاەروە. هڕکو (٩٥٦)کچ،  (١٠٥٠) اوان،یپ (٣٣٩) ت،ەئافر
 ایمانەڵئ ەیوانڕە ركردنەسەچار ۆب زگاربووڕ یتەئافر  (١٠٠٠) ەل اتریز ا،یمانەڵئ یتەو حكوم مێرەه

 كراون .


