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 رۆریت یانیقوربان ەیکیە یکۆرەو س مێرەه یتەحکوم یکانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ
 ەوەبوونۆک UN ەب رەس
 
و ئانا  مێرەه یتەحکوم ەل کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ یبارێز ندارید. د رکیۆوین ەل
و  ەوەبوونۆ، کUN ەب رەس رۆریت یشتنێهەن یرەنتەس ەل رۆریت یانیقوربان ەیکیە یکۆرەس زاریئ

 یکێتەباب ندەشنگال و چ یوشڕە ەیوەکردنییداعش و ئاسا یکانییەترسەم یشتنێهەن یتیەچون
 .کرد ێتاوتو انەیکید

 
 یشکیت مێرەه یتەحکوم ەل کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخێر داەکەوەبوونۆک یتاەرەس ەل

کوردستان  یمێرەه ٢٠٠٣ ڵیسا یدواە: لیو وت مێرەه رەسەل رۆریت یکانەشەڕەه رەس ەخست
 ەل یتاوان نیترەندڕداعش بوو و د انینییدوا ەک کانییەستیرۆریت ەگرووپ ەیشەڕەه رێژ ەوتەک
 یو پاراستن ەگرووپان مەئ ەیوەووبوونەڕووبڕ ۆب مێرەه یتەحکوم نجامدا،ەئ یتیەاۆڤمر یژووێم
 یکانییەتڵەوەودێن ەپینسەپر ەک رکرد،ەد یرۆریت ەدژ یاسای م،ێرەه یشتووانیدان یکڵو مو انیگ
 .دانەدارێسەل یسزا یساردنەپەڵه کەو ەگرتوو رچاوەبەل

 
 یتەبیتاەب ەکەناوچ یکانەکهاتێگشت پ ەکرد ک شەوەب ەیئاماژ داەکەوەبوونۆک ەل یبارێز ندارید 
و  فاندنڕکوشتن،  کەداعش بوون و یستانیرۆریت یکانەتاوان یکەرەس ییقوربان کانییەدیزێئ

 (١٨٠٠) ەل اتریز ەک ەداو یرۆز یکییەقوربان ەرگەشمێپ یکانەزێه ەڕیش ەل هاەروەه د،یساۆنیج
 .بوون  نداریبر شەرگەشمێزار پ هە ١٠و  دیهەش
 
 ەل کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێئانا ئازار،  ەڵگەل ەیکەوەبوونۆک ەیکید یکێشەب ەل

 یریقامگەو ناس ەرەسەل یرۆریت ەیشەڕەه ەالو رۆز ەکوردستان ل یمێرە: هیوت مێرەه یتەحکوم
 ۆیه ەبوو یگشت ەب ەکەو ناوچ راقێع یاسیس یخۆد یزڵۆو ئا راقێع یکێشەب ندەو چ ایسوور

 یەکوردستان کرا یمێرەو ه ایاجیج یستیرۆریت یو گرووپ یکدارەچ یایشیلیم یدانەڵرهەس
 ەل بووەه ییکەرەس ڕۆڵیکوردستان  ەیرگەشمێپ یزێه مەاڵب ،ەو گرووپان زێه وەئ یئامانج

 ۆیەداعشدا بوو. ب یووەڕووبڕ یرەنگەس ەکم ل (١١٠٠) ەل اتریز ییژاێدر ەداعش و ب یکشاندنێت
تواناکان،  یادنانیبون یتەباب ەل یتەبیتا ەب تێربگرەو ندەه ەب ەمەئ کانەکگرتوویە ەوەتەن ەگرنگ



 ۆب کانیەمیقلیو ئ یتڵەوەودێن ەنفرانسۆک ەل کردنێپ یشدارەب ،یاریزان ۆڕیوگڵکردن، ئا یکاریهار
 .وتووەشکێپ یتاناڵو ییزاەشار ەل رگرتنەسوود و

 
 یمیت ەڵگەل مانینگەماهە: هاندەیگیاڕ تادیونی ەڵگەل ینگەماهەه ەب تەبارەس یبارێز ندارید
 کان،ەتاوان ەیگەڵب ینتکردنێمیۆکید ەیژڕۆپ ،یاریزان ۆڕیوگڵئا کەو یەباشدا یکێئاست ەل تادیونی
 ەب شەشکێپ کیەاسای ەژڕۆپ تادیونی یپشتڵپا ەب هاەروەه ران،ەدادو ینانێاهڕو  شقەم
 یستانیرۆریت یکردنییدادگا ۆب ندەتمەبیتا یکیەدادگا یزراندنەدام ۆب ەکراو مێرەه یمانەرلەپ

 .داعش
 
 ۆ: بیشنگال و وت ەیوتننامەککڕێ یگرنگ رەس ەخست یشکیت کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ

 کانەکگرتووەیەوەتەن ەیردێن یرشتەرپەس ەب (١٤٠) ەیمادد یکانەناوچ یخۆد ەیوەکردنییئاسا
 ەیتننامەککڕێ یحادیتیئ یتەو حکوم مێرەه یتەحکوم وانێن ەل (ینامیۆ) راقێع یکاریهار ۆب

 ستاێتائ ەکەکەپ کەو یکەرەد یزێو ه یکدارەچ یایشیلیم یبوون رەبەل مەاڵکرا، ب ژووشنگال وا
 یابیغ ەو ل وامنەردەب کانییەستیرۆریت ەوەکرد یکانییەترسەم شەمەب ،ەکراوەن ێجەبێج
 .ەوەتۆوتەکێل یو قوربان ەنجامداوەئ انەیوەکرد نیندەچ یربازەو س یمنەئ ینگەماهەه
 
 یرەنتەسەل رۆریت یانیقوربان ەیکیە یکۆرەس زاریئانا ئ ەڵگەل ەیکەوەبوونۆک ییتاۆک ەل
 ەل یباس مێرەه یتەحکوم ەل کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ، UN ەب رەس رۆریت یشتنێهەن

 یماف یکانەپینسەپر ەب دانیگرنگ ەیووانگڕ ەل :یکرد و وت ۆڤمر یکانەماف ۆب یمێرەه یپالن
 ن،ێکرەد مێرەه یتەحکوم ەیاستڕئا ەیندبوونانەو پاب ەاسپاردڕ وەئ یکردنێجەبێو ج ۆڤمر

 مەرجەس یشدارەب ەب ەریگشتگ ەکرا ک ندەسەپ ۆڤمر یکانەماف ۆکوردستان ب یمێرەه یپالن
 یهاوکار ۆب کانەکگرتوویە ەوەتەن ەیردێن هاەروەه کان،ییەحکوم ەزراوەو دام کانەتەزارەو
 یشەهاوب ۆڤمر یکانەماف یبوار ینەدەم ەیگەڵمۆک یکانەکخراوڕێ هاەروە، ه(یونامی) راقێع
 .ژێاوڕو  ینیبێت یشکردنەشکێپ ەل نیکەرەس
 
 یکردنیرشتەرپەس ۆب ەاسپاردووڕ یکانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ مێرەه یتەحکوم 

 .ەکەپالن یکردنێجەبێج


