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 یکەیەنگرۆک کانییەدیزێئ یدیساۆنیج یادڵیسا ەل کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ
 ستەب یوانەژنامڕۆ
 
 ەل ەکردوو یتادیونی ییهاوکار مێرەه یتەحکووم" کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ
 نیەالەل ەداعش ک یکانەتاوان ەب ستەوەیپ یدارەگەڵب یکێفیرشەئ مووەه ەب شتنەیستگەد

 .ەوەتەکراوۆکوردستان ک یمێرەه یتەحکووم
 
و  کوژکرانەڵمۆک ەندانڕد یکەیەوێشەب کانمانیەدیزێخوشک و برا ئ ستاێئ شێپ ڵسا شتەه

 کەیەژمار رەس ەکرد انیتوند یکێرشێداعش ه یستانیرۆری. تنەبک ۆڵچ انڵیو حا ڵناچارکران ما
. بوونێجەشتین ێیشنگال ل ەل کانییەزدێئ ەیناوچان وەئ یتەبیتاەکوردستان، ب یمێرەه ەیناوچ

 یشتووانیدانەل سەک زارەه دانەس یبوونەئاوار ۆیه ەبوون کانییەستیرۆریت ەوەدکر هاەروەه
کوردستان  یمێرەه وەرەب ک،یەوایه یاتنانیو بن انیانیگ یپاراستن ۆدواتر ب ەک ەناوچان وەئ
  .کشانەڵه
 
 یکەیەنگرۆک ەل کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ ،یبارێز ندارید. د ،ەوەیەبار مەل

 ۆکوردستان کرد ب یمێرەه یتەحکووم یکانڵەوەه نیدوا ەب ەیئاماژ دایانەڤژنامڕۆ
 .یتڵەوەودێن یتاوان ینجامدانەئ ەداعش ب یرستانۆریت یارکردنیرپرسەب

 
 یمێرەه یرانیزەو ینەنجوومەئ" اند،ەیگیاڕ یبارێز ندارید. د دا،یکانەقس یکێستپەد ەل

 ۆب اڵبا ەیژنیل ینانێکهێپ ۆب ەرکردووەد ی (٥١٧٠) ەژمار یارڕیب ٢٠١٤ یئاب ی٢١ یژڕۆ ەکوردستان ل
 یناڵسا ەیماوەل شەکەژنی. لەکراو کانییەدیزێئەب رەرامبەب ەیتاوانان وەئ یناساندن دیساۆنیجەب
 ەتێنەیەبگ انیکانەئازار ەداوڵیوەو ه ەکردوو ەسەیک وەئ یکردنیتڵەوەودێنەب ۆب یکار ابردووداڕ

 ەل تێبەد وامەردەو ب ەوەتۆچاالکب ستاێئ ەینیکاب ەناوبراو ل ەیژنی. لیتڵەوەودێن یتاوان یدادگا
 یشتەد یکانەکهاتێو پ کانییەدیزێئ یساتەکار یناساندن دیساۆنیجەب ۆب ەنیمەز یخساندنڕە

"ییاسای یسزا ەداعش ب یستانیرۆریت یاندنەیو گ واەنەین .  
 
 کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ ۆب رەکخڕێ ەینگینووس ،ەیەه ەیزمیکانیم وەئ ەڵگەل بیرەت
 ەوەنیچێپێل ۆب کانەکگرتوویە ەوەتەن ەیوەنۆڵیکێل یمیت ەڵگەل کردنینگەماهەه ۆب ەردراوێاسپڕ



 ەزراوەدام ەڵگەل رەکخڕێ ەینگینووس ،ەستەبەم مەئ ۆ. ب(تادیونی)داعش  یکانەتاوان ەل
 ە.  لەدراو تادیونی یمیت ەب داریندەوەیپ ەیگەڵب ندانەچ ستاێو تا ئ ێڵەه رەسەل کانەداریندەوەیپ

 ەاسپاردڕ یرەکخڕێ ،ییاسای یسەیک یو درووستکردن کانەگەڵب یکردنیڤرشەئ ەیسڕۆپ ەیبار
 رەسەداعش ل یستانیرۆریت یکانەتاوان یناساندن یستەبەم ەب" اند،ەیگیاڕ کانییەتڵەوەودێن

 نتێمیۆکۆدەب یدیزێئ یندراوێفڕ زارانەه یەیسۆد مێرەه یتەحکووم ،یتڵەوەودێن یئاست
 ٢٠٢١ یمەدوو یکانوون ی١ ەل یزدێئ یندراوانێرف یکانەنامەگەڵب یفکردنیرشە. ئەکردوو

 سەیک ٣٥٤٣ ،ەیەماو مەئ ییژاێدر ە. بەهاتووێپ ییتاۆک ٢٠٢٢ یسانین ی٣ ەو ل ەکردووێپیستەد
 اتریز ەب شەشکێپ یروونەو د یتیەەاڵمۆک یوانیپشت شەوەل ە. جگەکراو فیرشەئ (ەڕەالپ ٥٣٩٣)
 ".ەکراو یقوربان ٢٣٤و  زارەدوو ه ەل

 
 ەڵگەل ینگەماهەکوردستان ه یمێرەه یتەداعش، حکووم یکانەتاوان یکردنەنامەگەڵب ۆب 
 انیرکردنەسەو چار کانەگەڵب ەیوەکردنۆو ک ەوەنۆڵیکێل ەیستەد ەیگەڕێو ل ەکردوو تادیونی

CI GE)  ەڕەالپ ٩١٢و  زارەه ٧٣ ەل اتریز ەیانینۆکتریلەئ یفکردنیرشەئ ەل ەبوو وتووەرکەس) 
دادگاکان  ەب شەشکێپ اڵسکا کەو یەسۆد ٢٠٦و  زارەه ٤ شەوەل ە. جگەاوانانت وەئ ۆب ەگەڵب
 ٤٢٨و  زارەو دوو ه ەوەتەکراون ییکالیە سەیک ٧٧٨و  زارەه ستاداێئ ەل اندایوێن ە. لتێکرەد
 .کردندانەئاماد  ەیسڕۆپ ەل شیسەیک

 
 یئازادکردن ۆب ەداو یوچانێب ڵیوەه مێرەه یتەحکووم" یگوت یبارێز دا،یکانەقس ەیژێدر ەل
 ۆب دواداچوونەب ینجامدانەو ئ یاریزان ەیوەکردنۆک ۆب ناێکهێپ یکەیەژنیل ۆیەب کان،ەندراوێفڕ
 ٣٥٥٤، ٢٠٢٢ یمموزەت یکرد. تا مانگ رخانەت ەستەبەم مەئ ۆب یکەیەو بودج کانەنراوێفڕ یەیسۆد
 ڵیمندا انیسەک ١٠٥١ اون،یپ انیسەک ٣٣٩ژنن،  انیسەک ١٢٠٧ شەیەژمار وەرزگارکراون: ل سەک
. ننێروشوەسێب سەک ٧١٧و  زارەدوو ه ستاێتا ئ شەوەل ە. جگرنێن ڵیمندا انیسەک ٩٥٧و  ەنێیم
 انیفراوان ییاریو زان رتۆکوردستان راپ یمێرەه یتەحکوم یکانیەمنەئ ەزراوەدام هاەروەه
تا  ەکردوو نیداب تادیونی ۆب انیکانییەدارا ەرچاوەداعش و س یتیەرکرداەس ەب ستەوەیپ
 کردن،ینڕۆکتیلەئ ەب ەیژڕۆپ ەل کێشەب کە.  ونەبکێستپەد انیکانییەاسای ەوەنۆڵیکێل شیوانەئ

 یدارەگەڵب یکێفیرشەئ مووەه ەب شتنەیستگەد ەل ەکردوو یتادیونی یهاوکار مێرەه یتەحوکم
و  ەوەتەکراوۆکوردستان ک یمێرەه یتەحکووم نیەالەل ەداعش ک یکانەتاوان ەب ستەوەیپ

 ینەنجوومەئ ی٢٣٧٩ ەژمار یارڕیب ەب راقێع یندبوونەپاب ەڵگەل ەبیرەت شەمەئ ،ەزراوێپار
  .یتڵەوەودێن یتاوان ەداعش ب یکردن ییدادگا ۆب کانەکگرتوویە ەوەتەن یشیئاسا

 



 ک،ێستپەد ەبچووک ل یکیەبووەرەق کەو" اندەیگیاڕ یبارێز ندارید. د دا،یکانەقس ییتاۆک ەل
 ۆیهەب ەک ت،ێتر زامن بکر یکانەکهاتێو پ یزدێئ یرانەچبۆو ک ەئاوار ەیوەانەڕگ ەستیوێپ
. نەبک چۆناچارکراون ک ەکراو انیمەردەب ەل ەک ەیشانەڕەه وەو ئ کانییەستیرۆریت ییەژێستدرەد
 یکردنەستەرجەب ەل یگرێر ەک کانیەداریو ئ یاسیس ەنگەئاست رەسەب نیبڵزا ەستیوێپ ها،ەروەه

و  نگالەش ەل ەداریئ ینانێکهێپ یراکردنێ. هاوکات، خکاتەد انیقوربان یسوکارەک ۆب یرەروەدادپ
 ییەتگوزارەو خزم یمادد یتەارمی ینکردنیو داب یریقامگەو س شیئاسا ەیوەرزکردنەب

 ەل ەنگاوانەه مە. ئانینەسڕە یدێز ۆب ەوەییەئاوار یکانەمپەک ەل انەیوەانەڕگ ۆب کانییەتاەرەس
 ییشناڕۆ رێژ ەل کانەکردنییدادگا ینجامدانەو ئ نگالەش ەیوتننامەککڕێ یکردنێجەبێج ڕێی

 ."بنەد ەستەرجەب تادیونی ەڵگەل ینگەماهەه ەو ب یتڵەوەودێن یتاوان یاسای


