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هةزاران ذن و  ئاماجني تاوانةكاني داعش، بة وونةتةدوواي دوو سالَ لة كةوتين نينةوا، ثيَكهاتةي ئيَزيدي بة بةردةوامي  ب ’
ثياوو مندالَ كوذراون و وونكراون يانيش بة ديلي ماونةتةوة كة دووضاري درِةندةترين كاري دةستدريَذي سيَكسي جةستةيي 
دةبنةوة. ئةوانةيش كةوا بةزؤر كراون بة موسولَمان ئةوا لةذيَر ضاوديَري ضرِي داعشدا ماونةتةوة. زؤربةي ئةو ثياوانةي كة 

وةك كؤيلة كرِين و فرؤشتنيان ثيَكراوة  شة ئاينةكةيان بطؤرن ئةوا كوذراون، هةروةها ئافرةت و كورِي طةجنيرِةتيانكردؤتةوة ك
. سروشيت شايةمتاني ي رِوخيَنراونلةنيَوان ضةكدارةكاني داعشدا. شويَنة ئايين و كةلتوريةكانيش بةشيَوةيةكي سيستيماتيك

يَشكةش كراوة بةلَطةيةكي رِوونة لةسةر ئةوةي كةوا داعش ئةم تاوانة شايةحتال و رِزاطاربووةكان كةلةم رِاثؤرتةدا ث
لةدذي ئيَزيديةكان و ثيَكهاتة ئايين و ئيتنيةكاني تردا ئةجنام داوة. بة ثشتبةسنت بةم  دارِيَذراو قيَزةوةنانةي بةشيَوةيةكي

يةن كؤبةندي ويذداني مرؤظايةتي كة بةلَطانةوة زؤر طرنطة بؤ قوربانيةكان و رِزطاربووةكان، هةروةك داواكراوة لةال
 ‘ئةجنامدةراني ئةم كارة قيَزةوةنانة ليَثيَضينةوةيان لةطةلَدا بكريَت.

 بةرِيَز، يان كؤبيش

 بةغدا ،2016 ئابي 15 نويَنةري تايبةتي سكرتيَري طشيت نةتةوةيةكطرتووةكان لة عرياق,

 

يليان دروست كردووة، ةي كةوا كيَشةكان لةسةر خةلَكي سظطةورةي هةست بة نيطةرانيةكي زؤر دةكةم بةرامبةر ئةم كاريطةريية ’
بةتايبةتيش بةسةر ثيَكهاتة ئيتين و ئاينية  كؤن و هةمةجؤرةكان لة عرياقدا. ئةم ئةزموونةي كة لةاليةن قوربانيةكان و 

نةكان هةلَدةداتةوة كة ئةوةندة دراوةتةوة ثةردة لةسةر هةموو كارة بةربةري و قيَزةوةرِزطاربووةكاندا لةم رِاثؤرتةدا طيَرِ
بةرفرةوانة ميَشك قةبولَي ناكات وة دةبيَتة ثيَشيلكارييةكي طةورة لةسةر شكؤمةندي مرؤظ و ئيهانةيةكي طةورةشة بؤ تةواوي 
مرؤظايةتي. ئةوةي لة توانايان دابووة، هةريةك لة ئؤفيسي كؤميسيؤِني باالَي مافةكاني مرؤظ و ئؤفيسي مافةكاني مرؤظي / 

وة بةردةواميش دةبن لةم كارةياندا, بة مةبةسيت  يونامي دؤكؤميَنيت زؤربةي ئةم ثيَشيَلكاريانةيان كردووة لة مافةكاني مرؤظدا
يارمةتيدان بؤ طيَرانةوةي شكؤمةندي بؤ قوربانيةكان و رِزطاربووةكان وةك رِيَطايةك بؤ وةدةستهيَناني دادثةروةري. 

بة داواكاريةكي رِوون بؤ هةموو ئةنداماني كؤمةلَطةي نيَودةولَةتي بؤ  ا تؤماركراون دةكريَت بنبثؤرتةدشايةتنامةكاني كة لةم رِا
خستنةطةرِي هةموو هةولَةكان بؤ زامنكردني ليَثيَضينةوة لةم تاوانة قيَزةوةنانةو ناردني ثةياميَكي رِوون بؤ ئةوةي كة ناكريَت 

 .‘ ثاريَزبةندي هةبيَتئةم جؤرة تاوانانة بةبيَ سزادان تيَثةرِبيَت و 

 بةرِيَز زيد رعد احلسني

 جنيَظ ،2016 ئابي 15كؤميسياري كؤميسيؤني باالَي مافةكاني مرؤظي سةر بةنةتةوة يةكطرتووةكان،
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 ثيَشةكي .1

دا داطري كرد. باكوري عرياق ضةند ناوضةيةكي لةدا، بةناو دةولَةتي ئيسالمي لة عرياق و شام ) داعش(  2014لةمانطي ئابي 
ئةنداماني ثيَكهاتةي ئيَزيدي كردة ئامانج بة كوشنت و دةستطريكردني  ماتيكتةكاتي هيَرشةكانيشدا داعش بةشيَوةيةكي سيسل

طوندةكاني خؤياندا كة كةوتؤتة ثاريَزطاي نينةوا. ئةوةبوو بةدةيان هةزار كةس رِايانكرد بةرةو ضياي  نيَو هةزاران كةس لة
 رةو ثاريَزطاي دهؤك هةالَتن لة هةريَمي كوردستاني عرياق.شنطال, وة ذمارةيةكي زؤريشيان بة

ئيَزيدي ئاوارة بوونة و ناتوانن بطةرِيَنةوة شويَنةكاني خؤيان. ئةوان تاكو ئيَستا لة كةمثةكاني  3600001لةم كاتةوة نزيكةي 
 . يوانداري كراونئاوارةي ناوخؤدا دةذين يانيش لةاليةن كؤمةلَطا ناوخؤييةكانةوة لة هةريَمي كوردستاندا م

شان بةشان لةطةلَ ئؤفيسي نوسينطةي مافةكاني مرؤظي سةر بة نيَردةي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ هاريكاري عرياق ) يونامي( 
بة  و ون بة ضاوديَريكردني بارودؤخي ئيَزيديةكاناكطرتووةكان هةلَسمافةكاني مرؤظي سةر بة نةتةوة ية االَيبني كؤميسيؤ

دا بؤ سةر شنطال. خيَزان و تاكةكةسةكان لةاليةن يونامي  2014زموونةكةيان لةسةرةتاي هيَرشةكاندا لة ئابي دؤكؤميَنتكردني ئة
ترس و دلَةرِاوكيَي خؤيان دةكرد بةهؤي شةرِو باسيان لة  كة و كؤميسيؤني باالَوة ضاوثيَكةوتنيان لةطةلَدا ئةجنام دراوة

. لة بةعاج و موسلَ و تلعفر و ئةو شويَنانةي كة داعش كؤنرتؤلي كردن ان هاتووةئةو بارودؤخةي كة بةسةريثيَكدادانةكانةوة وة 
. ذن وثياوةكانيان بةشيَوةيةكي دةستطريكران تريش يبةهةزاران طةليَك هاوالَتي ئيَزيدي كوذران و وةلة سةرةتاي هيَرشةكانة

تة بةتةمةنةكان جودا كردؤتةوة بؤ ئةوةي وةكو رِيَكخراو لةيةكرت جيا كردةوةو دوواتر كضةكان و كضاني طةجنيان لة ئافرة
بةزؤرةمليَيان ثيَكراوة و  كةوا ضةندين جار كاركردني دةكردباسيان لةوة  زؤر كةسيش. 2كؤيلةي سيَكسي بةزؤرةمليَ بةكاريان بهيَنن

نديَكي تريشيان باسيان , وة هةموسلَ ي سةر بة ثاريَزطاي تلعفرقةزاي كراوة بةتايبةتي لة  دامامةلَةي نةشياويشيان لةطةلَ
تاكو ئيَستاش هةزاران هاوالَتي ئيَزيدي  ئةمةو .داعش ئةندامانيلةوة كردووة كةوا بازرطانيان ثيَكراوةو لة سوريا فرؤشاون بة 

و  راودارِيَذ بؤ بيَسةروشويَنن. لةثالَ هةموو ئةوانةشدا، مةزارو شويَنة ئايين  و كةلتوريةكاني ئيَزيديةكان بة شيَوةيةكي نةخشة
  .3وةك هةولَيَكيان بؤ سرِينةوةي كةلتوورو ئايين ئيَزيديةكان و رِوخيَنراون تيَكدراون ئةنقةست لةاليةن داعشةوة

كؤكراوةتةوة دةربارةي ثيَشيَلكارييةكاني مايف مرؤظ بووة لة ئةو بةلَطةو زانياريانةي كة لةاليةن يونامي و كؤميسيؤني باالَوة 
كة بةشيَوةيةكي دوورودريَذ لةم رِاثؤرتةدا باسي ليَوة كراوة وة ثالَثشتيَكيشة بؤ ئةوةي كة ئةم  ياساي مرؤيي نيَودةولَةتي

بةمةبةسيت تيَكداني ثيَكهاتةي ئيَزيدي جا ض بة  ثيَشيَلكاريانة بةشيَوةيةكي رِيَكخراوو نةخشة بؤ دارِيَذراو بةربالَو ئةجنام دراون

                                                           
1
 2016 ةالَتةكاني حكومةتةوة وةرطرياون: ئاياريهةموو خةمالندنةكان لة دةس  

2
دا دةربارةي سوريا دةركردووة بةناونيشاني " هاتوون  2016حوزةيراني  15رِاثؤرتيَكي لة  ليَذنةي سةربةخؤي ليَكؤلَينةوةي نيَودةولَةتي لة كؤماري عةرةبي سوريا هةروةك  

كة باس لة مامةلَةكردن لةطةلَ ئيَزيديةكان دةكات و ضةند ثيَشنياريَكيش دةخاتة رِوو  (A / HC / 32 / CRP.2)" بؤ تيَكدان: تاوانةكاني داعش لةدذي ئيَزيديةكان
سورياو عرياق و بةشيَوةيةكي بالَوتريش كؤمةلَطةي نيَودةولَةتي دةربارةي ثاراسنت و برةودان بة ثيَكهاتةي ئيَزيدي لة بؤ هةريةك لة نةتةوة يةكطرتووةكان و حكومةتي 

شنطال. زانياري زياتر لةسةر ئةم بابةتة لةسةر ئةم لينكةدا دةدؤزريَتةوة قةزاي 
www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx 

3
استين مةدةنيةكان لة كيَشة ضةكداريةكاندا لة عرياق ، لة ، بؤ منونةش سةيري رِاثؤرت بكة دةربارةي ثاركؤميسيؤندا بالَوكراوةتةوة \ثيَشرت لة رِاثؤرتةكاني يونامي  
لةم لينكةدا  12الثةرِة  2014ي كانوني يةكةمي  10 –ي ئةيلول 11

.pdf2014R_Sep_Dec_http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCH 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCHR_Sep_Dec_2014.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCHR_Sep_Dec_2014.pdf
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كؤميسيؤني باالَ تيَبيين ئةوةيان  و هةريةك لة يونامي 5اثؤرتةكاني ثيَشوشدا هاتووةهةروةك لة رِ  .4تةواوةتي بيَت يان بةشيَك
ايةتي و ظو تاوان لةدذي مرؤزؤربةي ئةم تاوانانةي كة لةاليةن داعشةوة ئةجنامدراون دةطةنة ئاسيت تاواني جةنط كردووة كة 

 ستنيشان بكريَت.. ئةمةش دةكريَ لةاليةن دادطايةكي ثةيوةستةوة دةلةوانةشة جينؤسايد

دةربارةي  6هةر لةسةرةتاي هاتين داعش بؤ باكوري عرياق, هةريةك لة يونامي و كؤميسؤني باالَ ثيَنج رِاثؤرتيان دةركردوة
بةم كيَشة ضةكدارييةي كة لةعرياقدا لة ئاراداية، لةطةلَ دؤكؤميَنتكردني هةموو  ةثاراستين مةدةنيةكان كة ثةيوةست

ذيةكاني كة لةدذي ذن و ثياوو منداالَندا لة هةموو ثيَكهاتة ئايين و ئيتنيةكان ئةجنام دراوة، ثيَشيَلكاري و دةستدريَ
ئةم ثيَكهاتانة  ولةنيَويشياندا كريستيانةكان و كوردي فةيلي و كاكةيي و سابيئةو شةبةك و عةرةبي شيعة و توركمان. ئةمة

تيَكداني  و ربِكردن و دةركردنةتةوة وةكو بةشيَك لة سياسةتي بننراونبةشيَوةيةكي نةخشة بؤ دارِيَذراو لةاليةن داعشةوة ضةوسيَ
 .7داعشدا ةالَتيئةم ثيَكهاتانة لة ناوضةكاني ذيَر دةس

 ميتؤدؤلؤجي ) مينهاج( -2

كة  )دةسةالَتةي( ئةو مانديَتةي ضوارضيَوةي لةاليةن يونامي و كؤميسيؤني باالَوة دةرضووة بةثيَي بةهاوبةشي ئةم رِاثؤرتة
 .8ةيانةه

                                                           
4
ريازةي كؤمةلَطاكةيان و طؤرِيين دةربارةي تايةفةي ئيَزيدي ) كة داعش بة كافرو ئةوانةي كة بت بةرست و بيَدين ناوي بردوون. داعش نيةتي زؤر رِوون بووة لة تيَكداني ش  

ؤرتةدا باسي ليَوة كراوة، هةروةها لة بالَوكراوةكاني خؤشياندا داعش باسيان كردووة بؤ ئاينيان بة زؤرةمليَ، ئةمةش لةرِيَطاي ثيَشيَلكاريية رِاستةوخؤكاني  كة لةم رِاث
زيديةكان بؤتةوة كة طروثيَكي منونة لة طؤظاري )دابق( دا نوسيويانة : لةكاتي دةستبةسةراطرتين ناوضةي شنطال لة وياليةتي نةينةوا دةولَةتي ئيسالمي رِووبةرِووي ئيَ

وة خوداش لة زؤرة لة عرياق و شامدا دةذين. مانةوةي ئةم كافرانة لةم شويَنةدا ثرسياريَكة كة موسولَمانان ليَي بةرثرسيار دةبن لةرِؤذي قيامةتدا بيَباوةرِن ماوةيةكي 
فإذا انسلخ األشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم سالَ بةر لة ئةمرِؤ باسي لةمة كردووة ) 1400ئايةتي ) السيف( دا 

ةلَةي لةطةلَ ئةم طروثةدا كردووة وة . بةطويَرةي ئةمة داعش مام 5التوبة ( كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن هللا غفور رحيم
 زيديةكان بواري جزية دانيشيانئةوان كؤمةلَيَك فقهائيان هةية كة ئةوةيان نيشان كردووة كة ضؤن مامةلَة لةطةلَ بيَباوةرِان بكريَت. بةثيَضةوانةي يةهود و نصاري ئيَ

ضةوانةي موشريكةكاني تر كة فوقةهايةكان دةلَني كة نابيَت بكريَن بة كؤيلة بةلَكو يان بطةرِيَنةوة ثيَنةدراوة. هةروةها دةكريَ ئافرةتةكاني ئةوان بةكؤيلة بكريَن بة ثيَ
ةي داعشدا دابةشكراون كة يانيش بة مششيَر مامةلَةيان لةطةلَدا دةكريَت. دوواي طرتين ئافرةت و مندالَة ئيَزيديةكان ئةوان بةثيَي شةريعةت بةسةر ئةو ضةكداران

المي( . ئةمةو لة شةرِةي شنطالدا كردبوو. دوواي ئةوة )مخس( ي كؤيلةكان بؤ دةولَةتي ئيسالمي بوو ) غنائيم, دابةش كرا بةسةر سةركردة سةربازيةكاني ئيسبةشداريان لة 
ه  كة دةتوانريَ لةم  1435سالَي  4ظاري دابق ذ. ئيَستاشدا ئةم خيَزانة كؤيلة ئيَزيديانة لةاليةن سةربازةكاني دةولَةتي ئيسالميدا كرِين و فرؤشتنيان ثيَوة دةكريَت ) طؤ

  لينكةدا بدؤزريَتةوة 
failedcrusade.pdf-the-4-Issue-magazine-isis-testa-state/islamic-http://media.clarionproject.org/files/islamic 

5
 report A/HRC/28/18 of March)   كؤميسيؤن نيَردةي دةرخستين رِاستيةكاني كؤميسيؤني باالَي مافةكاني مرؤظ \لةثالَ رِاثؤرتةكاني دةرخستين يونامي   

2015). 
6
  From 5 June to 5 July 2014, 6 July to 10 September, 11 September to 10 December 2014, 11 December 2014 to 30 

April 2015, and 1 May to 31 October 2015. Reports are available on 
UNAMIHRReports.aspxhttp://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/ 

  
7
ؤن لة رِاثؤرتةكاني ثيَكهاتة ئاينيةكاني تريش كراونةتة ئامانج وةكو, كريستيانةكان و شةبةك و توركمان و سابئة و كاكةيي و طروثةكاني تر.يونامي و كؤميسي  

 داهاتوودا دؤكؤميَنيت ئةم ثيَيَلكاريانةش دةكةن كة لةدذي ثيَكهاتةكاني تردا ئةجنام دراون.
8
هةولَ بؤ برةودان و بةهيَزكردني مافةكاني مرؤظ و ’, ئةجنومةني ئاسايشي نةتةوة يةكطرتووةكان داواي لة يونامي كردووة كة 2006ي ئابي 10دا لة 1770لة برِياري   

بة برِياري  2016\2015ةي يوناي بةهةمان مةرج لة بؤ ( )ج(. ئةم متنديَت2برِطةي ) ‘ضاكسازي ياسايي و دادوةري بدات لة عرياق بؤ بةهيَزكردني سةروةري ياسا لة عرياق
دا دريَذكرايةوة. بةثيَي ئةو مانديَتةي كة هةيةتي ئؤفيسي مافةكاني مرؤظ / يونامي ضةندين ضاالكي ئةجنام دةدات بة  2015ي تةموزي 29لة  2233ئةجنومةني ئاسايشي ذ. 

ريةكانداو لة نيَويشيدا ضاوديَريكردني بيَاليةنانةو رِاثؤرت دةربارةي توندوتيذي ضةكداري و كاريطةري بةسةر ئاماجني بةهيَزكردني ثاراستين مةدةنيةكان لة كيَشة ضةكدا
 خةلَكي سظيلةوة, هةروةها ثيَشيَلكاريةكان لة ياساي مرؤيي نيَودةولَةتي و ياساي مايف مرؤظي نيَودةولَةتيدا.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1517&idto=1521&bk_no=65&ID=507#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1517&idto=1521&bk_no=65&ID=507#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1517&idto=1521&bk_no=65&ID=507#docu
http://media.clarionproject.org/files/islamic-state/islamic-state-isis-magazine-Issue-4-the-failedcrusade.pdf
http://media.clarionproject.org/files/islamic-state/islamic-state-isis-magazine-Issue-4-the-failedcrusade.pdf
http://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/UNAMIHRReports.aspx


: رِزطاربوواني ئيَزيدي لة تاوانة قيَزةوةنةكاني داعشو ثاراستينداوايةك بؤ ليَثرسينةوة  

ثؤرتةدا هاتوون بة شيَوةيةكي رِاستةوخؤ لة رِزطاربووةكان و شايةحتالةكاني ثيَشيَلكاريةكاني ياساي زانيارييةكاني كة لةم رِا
 مرؤيي نيَودةولَةتي و ياساي مايف مرؤظي نيَودةولَةتيةوة وةرطرياون لةاليةن ليَكؤلةرةوةكاني مايف مرؤظيشةوة كؤكراونةتةوة. ئةم 

نةش تةنها دوواي رِازيبووني شايةحتالَةكان بالَوكراوةتةوة وة دوواي ئةوةي كة تاكيد كراوةتةوة لةوةي كة هيض زانياريا
 مةترسيةك نابيَت لةسةر ذياني ئةم كةسانةدا دوواي بالَوكردنةوةي زانياريةكان.

ذانسة حكومي و ناحكوميةكان و ئةم زانياريانةش لة ضةندين سةرضاوةي جوداوة وةرطرياون، لة نيَويشيدا رِيَكخراوو ئا
 ئاذانسةكاني سةر بة نةتةوة يةكطرتووةكان.

بارودؤخي ئةمين لة عرياق بةردةوام كاريطةري هةبووة لةسةر تواناكاني يونامي و كؤميسيؤن بؤ ئةوةي بتوانن بة شيَوةيةكي 
. منونةكاني ئةم ذيَر كؤنرتؤلي داعشرِاستةوخؤ ضاوديَري و تاكيد لة رِووداوةكان بكةنةوة. بة تايبةتيش لة ناوضةكاني 

توندوتيذي و ثيَشيَلكاريانةي كة لةم رِاثؤرتةدا هاتووة هيَمايني وة ثيَناسةيةكي تةواو ثيَشكةش ناكةن بؤ هةموو توندوتيذي و 
 ثيَشيَلكاريةكاني كة بة يونامي و كؤميسيؤن دراوة و تاكيدي ليَوة كراوةتةوة. 

 

 باكطراوند -3

بؤ نيساني  2013داعش مجوجؤلَةكاني لةزيادبوون بووة لة سةرتاسةري عرياقدا. لة نيَوان كانووني دووةمي  2013 بةدريَذايي سالَي
شدا داعش دةسيت بة  2014داعش ناوضةيةكي فراواني كؤنرتؤلكرد لة ثاريزطاي ئةنباردا، وة لة سةرةتاي حوزةيراني  2014

 . 9دادين و ديالةهيَرشةكاني كرد لة ثاريَزطاكاني نينةوا و سةالحة

, لة 10كةس 500000دا داعش بةتةواوي كؤنرتؤلي شاري موسلَي كرد كة بووة هؤي كؤضي بةكؤمةلَي نزيكةي  2014ي حوزةيراني  10لة 
شةرِو ثيَكدادان لة نيَوان هيَزةكاني  2014، بةدريَذايي مانطي تةموزي شدا داعش شاري تلعفري كؤنرتؤل كرد 2014ي حوزةيراني 23

ةطةلَ هيَزة ئةمنية عرياقيةكان و هيَزة كورديةكان لة نينةوا بةردةوام بوو, لة نيَويشيدا ناوضةكاني شنطال و تلعفرو داعش ل
 دةشيت نينةوا.

دا داعش زؤر بةخيَرا ثيَشكةوتين بةدةست هيَنا لة ناوضةكاني تلعفر و شنطال وة هيَزةكاني ثيَشمةرطة  2104ي ئابي 3و  2لةنيَوان 
يَلي بةرطري لة سنوري ثاريَزطاي دهؤكدا كة بؤ ماوةي ضةند رِؤذيَك شةرِ بةردةوام بوو بؤ كؤنرتؤلكردني بةنداوي كشانةوة بؤ ه

 موسل.
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ستادا لة عرياق لةئاراداية، تكاية سةيري رِاثؤرتةكاني ثيَشوتري يونامي و كؤميسيؤني باالَ بكة: رِاثؤرت دةربارةي بؤ تيَطةيشتين زياتر لةم كيَشة ضةكدارييةي كة لةئيَ  

كداري ، هةروةها رِاثؤرت دةربارةي ثاراستين خةلَكي سظيل لة كيَشةي ضة 2014ي تةموزي  5ي حوزةيران تا 5ثاراستين خةلَكي سظيل لة كيَشةي ضةكداري نيَوخؤي عرياق لة 
كانووني يةكةمي  10ي ئةيلول تا  11رِاثؤرت دةربارةي ثاراستين خةلَكي سظيل لة كيَشةي ضةكداري نيَوخؤي عرياق لة ،  2014ي ئةيلولي 10ي تةموز تا 6نيَوخؤي عرياق لة 

هةروةها رِاثؤرت دةربارةي  ، 2015نيسانس  30تا  2015ةمي يةك ي كانوني11، وة رِاثؤرت دةربارةي ثاراستين خةلَكي سظيل لة كيَشةي ضةكداري نيَوخؤي عرياق لة 2014
 ةوة. انة لةم لينكةي خوارةوة دةدؤزريَن. هةموو ئةم رِاثؤرت 2015ي تشريين يةكةمي  31ي ئايار تا  1ثاراستين خةلَكي سظيل لة كيَشةي ضةكداري نيَوخؤي عرياق لة 

&Itemid=164&view=itemlist&layout=category&task=category&id=2http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k
&lang=en650. 

10
  OCHA, Iraq: Humanitarian Dashboard (as of 29 June 2014).. 

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=164&Itemid=650&lang=en
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=164&Itemid=650&lang=en


: رِزطاربوواني ئيَزيدي لة تاوانة قيَزةوةنةكاني داعشو ثاراستينداوايةك بؤ ليَثرسينةوة  

و بةئاماجنكردني رِاستةوخؤي خةلَكي سظيل لةاليةن داعشةوة بووة هؤي كؤضي بةكؤمةلَي خةلَكةكة. ذمارةي شنطال كةوتين 
ي ئابي 8تا  4. لة 11كةس دةخةمليَنرا كة زؤربةيان سةر بة ثيَكهاتةي ئيَزيدين 308315 دا بة 2014دانيشتواني شنطال لة سالَي 

ر كة لةذيَر كؤنرتؤلي وكةسيان رِايانكرد بؤ هةريَمي كوردستاني عرياق و ناوضة كيَشة لةسةرةكاني سنو 200000دا نزيكةي  2014
شنطال بوون كة لةاليةن داعشةوة طةمارؤ درابوون وة ئةوانةي  . بة دةيان هةزاري ديكةشيان ئاوارةي سةر ضياي12ثيَشمةرطةدا بوون

بارودؤخي مرؤيي زؤر ةوة بوو  40كة ثلةي طةرماي سةرووي كة دةيانويست ضياكة جيَبهيَلَن لةاليةن داعشةوة هيَرشيان كراية سةر  
 40بةطويَرةي رِاثؤرتةكان زياتر لة ئةمةو  13و خزمةتطوزاري تةندروسيتئالَؤز بوو لةبةر كةمي ئاوو خؤراك و شوييَن حةوانةوة

 .14ثزيشكي ضارةسةرينةبووني  و كؤرِةوةكةو مندالَ لةسةر ضياكةدا مردن بةهؤي

لة ئامسانةوة كاري مرؤييان ا خؤراك و هاوكوالَتة يةكطرتووةكاني ئةمةريودا هيَزة ئامسانيةكاني عرياقي و  2014ي ئابي 8لة 
شدا بة هاوكاري هيَرشة ئامسانيةكان لةاليةن  2014ئابي  14. لة شنطال طرييان خواردبووضياي  كة لةسةر طةياندة ئةو خةلَكانةي

ةكاني ثاراستين طةل و ثارتي كريَكاراني كوردستان توانيان نهيَزةكاني ووالَتة يةكطرتووةكاني ئةمةريكاوة، هةريةك لة يةكي
هةزار كةس توانيان بة سةالمةتي بثةرِنةوة  55000و نزيكة رِيَطايةكي ئامن بؤ خةلَكةكة بكةنةوة لةسةر ضياي شنطال، ئةوة بو

 .15بؤناو خاكي سوريا كة دوواتر توانيان لة دةروازةي خابووري ذيَر كؤنرتؤلي ثيَشمةرطةوة بطةرِيَنةوة هةريَمي كوردستاني عرياق

هةروةها  ةوة بةدةسيت داعش كوذراون 2014ي ئابي  3هاوالَتي ئيَزيدي لة  5500تا  2000لةنيَوان سةرضاوةكان واي دةخةملَيَنن كة 
 3537ةوة )  2014ي ئابي 3هاوالَتي ئيَزيدي لةاليةن داعشةوة رِفيَنراون لة دوواي  6386تة ناوخؤييةكان  بةطويَرةي دةسةالَ

)   ش رِابكةنهاوالَتي ئيَزيدي توانيويانة لةذيَر دةسيت داع 2587نزيكة  2016. تاكو ناوةرِاسيت ئاياري ثياو(  2859ئافرةت و 
هاوالَتي ئيَزيدي لةذيَر كؤنرتؤلي  3799( ، تاكو نوسيين ئةم رِاثؤرتةش ي طةنجكورِ 670كض و  658ثياو و  325ئافرةت و  934

ئةم ذمارانة  بة تةواوي ثياو(. يونامي و كؤميسيؤنيش تا ئيَستا نةيانتوانيوة 1864ئافرةت و  1935داعشدا ماونةتةوة ) 
 ثشرتِاست بكةنةوة

 

 

 

 ضوارضيَوةي ياسايي -4
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  OCHA Flash Update: Iraq Crisis - Significant Displacement from Sinjar, No. 1 | 3 August 2014, available at 
.2014-august-3-1-no-sinjar-displacement-significant-crisis-iraq-update-flash-b.int/report/iraq/ochahttp://reliefwe 

12
  OHCA, Iraq IDP Crisis, Situation Report No. 6 (2-8 August 2014).   

13
  OCHA Flash Update: Iraq Crisis - Significant Displacement from Sinjar, No. 2 | 4 August 2014, available at 
.2014-august-4-2-no-sinjar-displacement-significant-crisis-iraq-update-flash-http://reliefweb.int/report/iraq/ocha 
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 بةم لينكةي خوارةوة  2014ي ئابي 5سةيري بةياننامةي يونسيف بكة دةربارةي مردني مندالَ لة عرياقدان لةاليةن مارزيؤ بابيل نويَنةري يونسيف لة   

.htm74676http://www.unicef.org/media/media_. 
15

  OHCA, Iraq IDP Crisis, Situation Report No. 7 (9 August – 15 August 2014). 

http://reliefweb.int/report/iraq/ocha-flash-update-iraq-crisis-significant-displacement-sinjar-no-1-3-august-2014
http://reliefweb.int/report/iraq/ocha-flash-update-iraq-crisis-significant-displacement-sinjar-no-2-4-august-2014
http://www.unicef.org/media/media_74676.htm
http://www.unicef.org/media/media_74676.htm


: رِزطاربوواني ئيَزيدي لة تاوانة قيَزةوةنةكاني داعشو ثاراستينداوايةك بؤ ليَثرسينةوة  

يَوةي ياسايي كارثيَكراو لةم كيَشة ضةكداريية ناوخؤييةي عرياقدا بريتيية لة ياساي نيَودةولَي مرؤيي و ياساي مايف ضضوار
 .16مرؤظي نيَودةولَةتي

كةوتننامةكانةوة، , يان ياساي مرؤيي نيَودةولَةتي عوريف و ئةوانةي كة ثةيوةسن بة رِيIHRLَياساي نيَودةولَةتي مايف مرؤظ 
بة ئةركي  IHRLثيَويستة بةردةوام ثةيرِةو بكريَن لةكاتي كيَشة ضةكداريية ناوخؤييةكاندا. ياساي مايف مرؤظي نيَودةولَةتيش 

سةرشاني دةولَةتي دةزانيَت كة ثةيرِةوي بكات كاتيَك لةهةر ناوضةيةك لة ناوضةكانيدا كيَشةيةكي ضةكداري ناوخؤيي و 
يَت. عرياقيش ثابةندة بةوةي كة كار بكات بؤ رِيَطةطرتن لة ثيَشيَلكاريةكان و دووبارة نةبوونةوةيان و ثيَشيَلكاري هةب

. لةثالَ ئةمةشدا بكات و زامنكردني ضارةسةري طوجناو بؤ قوربانيةكان ليَثرسينةوةش لة ئةجنامدةراني ئةم ثيَشيَلكاريانة
، وةكو طروثة ضةكداريةكان كة ناتوانن بة شيَوةيةكي فةرمي بنب بة بةشيَك اليةنةكاني تري كيَشة ضةكدارييةكة كة دةولَةت نني

م رِيَكخراوة كة بة فيعلي كؤنرتؤلي ةةكدارةكاني سةر بضوكو داعش و طروثة  امة نيَودةولَةتيةكاني مايف مرؤظ،لة رِيَكةوتنن
تيانةي كة لةم ناوضانةدا بؤ هةموو ئةو هاوالَ ناوضةكان دةكةن زؤر ثيَويستة كة ثابةند بن بة ياساي نيَودةولَةتي مايف مرؤظ

 .دةذين

. لة نيَويشيدا IHRLثيَويستة هةموو اليةنةكاني هاوبةش لة كيَشة ضةكداريةكة ثابةند بن بة ياساكاني مرؤيي نيَودةولَةتي 
ةك بطرييَتة بةر بؤ ن بةمةرجيَك كة هةموو رِيَطةيالتمييز والتناسب(ثرينسيثةكاني )لة هةموشي طرنطرت ،ياسا عورفيةكان 

دووركةوتنةوة لة كاريطةري بةسةر خةلَكي سظيلةوة. ثيَشيَلكاريية طةورةكان لة رِيَكةوتننامةكان و ياساي مرؤيي نيَودةولَةتي 
 .17عوريف لةوانةية بطاتة ئاسيت تاواني جةنط

ن بؤ مةبةسيت سيَكسي و وونكردني ئةجنامداني كارة قيَزةوةنةكاني وةكو، كوشنت و ئةشكةجنةدان و القةكردن و بةكؤيلةكرد
، وةك بةشيَك لة هيَرشي بةرفراوان و نةخشة بؤ دارِيَذراو بؤ سةر هةر طروثيَكي مةدةني دياريكراو بة تاواني دذي بةزؤرةملي

ي ةستةيي يان دةرووني بة ئةندامانجي ديكة هةن وةكو كوشنت و زةرةر ثيَطةياندني . ضةندين كار18مرؤظايةتي هةذمار دةكريَت
طروثيَكي ئيتين يان رِةطةزي يان ئايين دياريكراو بة مةبةستين تيَكدان و لةناوبردني ئةم طروثة بةشيَوةيةكي تةواو يان بةش 

 19.لةوانةية بة جينؤسايد هةذمار بكريَت  بةش بيَت
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و كؤمةالَيةتي و كةلتوريةكان عرياق بةشيَكة لة ثةمياننامةي نيَودةولَةتي تايبةت بة مافة مةدةني و سياسيةكان و ثةمياننامةي نيَودةولَةتي تايبةت بة مافة ئابوري   
هيَشتين جياكاري ودةولَةتي هةموو جؤرةكاني رِةطةزثةرسيت و رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي بةرةنطاربوونةوةي ئةشكةجنةو رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي نةو رِيَكةوتننامةي نيَ

الَ لة كيَشة ضةكداريةكان و بازرطاني كردن و دذي ئافرةتان و رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي مافةكاني مندالَ و هةردوو ثرؤتؤكؤلي ئيختياري دةربارةي بةشداريثيَكردني مند
دني بةزؤرةمليَ  لةطةلَ هةر ضوار لةشفرؤشي مندالَ و رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي تايبةت بة مايف كةساني ثيَداويسيت تايبةت و رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي دذي وونكر

  جنيَظ. رِيَكةوتننامةكةي جنيَظ و ثرؤتؤكؤلي يةك بؤ رِيَكةوتننامةي
17

 لة ياساي مرؤيي عوريف ) ليَكؤلَينةوةيةك لة ياساي نيَودةولَةتي مرؤيي عوريف( 158و  156ياساي  ثيَشيَلكاري زةق لة ريَكةوتننامةي جنيَظ و  
  .ودةولَةتيرِيَكةوتننامةي رِؤما بؤ دادطاي تاواني نيَ( لة 1) 7بكة لة ياساي دادطاي تاواني نيَودةولَةتي و مادةي  5مادةي سةيري  18

ي  21 دا لةخؤ طرياوة، وة 1948ي ديسيَمبةري 9رِيَكةوتننامةي نيَودةولَةتي ريَطةطرتن و سزاداني تاواني جينؤسايد لةاليةن كؤمةلَةي طشيت نةتةوة يةكطرتووةكانةوة لة  19
يان بةشي لةدذي هةر طروثيَكي قةومي،  رانةي كة ببيَتة تيَكداني تةواو: هةريةك لةم كا2( . مادةي 3) 260خراوةتة بواري جيَبةجيَكردن بة برِياري ذ.  1951جانوةري 

طروثةكة، بة ئانقةسد بةئاماجنكردني  ئيتين، رِةطةزي يان ئايين بيَت، وةكو: كوشتين ئةنداماني ئةم طروثة، زيان طةياندني جةستةيي و دةروني بؤ ئةنداماني
و فيزيكي، طرتنةبةري رِيَوشويَن بؤ ريَطةطرتن لة زيادبوون و مندالَ بوون لة طروثيَكي دياريكراودا، وة طواستنةوةي  بارودؤخي ذياني طروثةكة بة مةبةسيت تيَكداني مادي

لة هةريةك لةم بريتيية  ‘جينؤسايد  ’لة سيستمي رِؤماي بنضينةيي بؤ دادطاي تاواني نيَودةولَةتيدا هاتووة كة  6بةزؤرةمليَي منداالَني طروثيَك بؤ طروثيَكي تر. لة مادةي 
كوشتين ئةنداماني )ب( زيان طةياندني جةستةيي و  كارانةي كة ببيَتة تيَكداني تةواو يان بةشي لةدذي هةر طروثيَكي قةومي، ئيتين، رِةطةزي يان ئايين وةكو:  )ا( 
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ن  مانطي ئةجنامدراون لة نيَوا لةدذي ئيَزيديةكان ثيَشيَلكاري و توندوتيذيةكاني كة لة اليةن داعشةوة.  5
 .2016تا حوزةيراني  2014ئابي 

 .دةركردني بةزؤرةمليَ -1 

هةلَسا بة طةمارؤدان  ئةوةبوو ئةجنامدا لة قةزاي شنطال, كي بةرضاويداعش ثيَشكةوتنيَدا  2014ي ئابي  3لة بةرةبةياني رِؤذي 
لة زؤربةي  تل قصب، سؤالغ و وردية.و داطريكردني طوندةكاني وةك، كؤمةلَطاي خانةسؤر، تل عزير ، تل بنات، كؤمةلَطةي 

الَوحالَي خؤيان جيَبهيَلَن. مضاوثيَكةوتنةكاندا خةلَكةكة باسيان لةوة دةكرد كة لةطةلَ نزيكبوونةوةي داعش برِياريان دا كة 
ارؤ درابوون كةسيان لة ضياي شنطالدا طةم 50,000تا  35,000لةنيَوان ئةوةبوو بة هةزاران كةس رِيَطةي ضياي شنطاليان طرتةبةر 

هاوالَتي ئيَزيدي لةاليةن داعشةوة كوذران و رِفيَنران بةر  6,300. زياتر لة  20دا 2014ي ئابي  4لةاليةن ضةكداراني داعشةوة لة 
 لةوةي بتوانن دةرباز بن.

ئابدا  ي3يةكيَك لة شايةحتالةكان كة خةلَكي تل قصب بوو لة باشوري شنطال, باسي لةوة كرد كة لة بةرةبةياني رِؤذي 
ثيَيان رِاطةياندووة كة داعش ضةندين ناوضةي تةلةفؤني بؤكراوة لةاليةن خزم و كةسانةوة لة زؤربةي ناوضةكاني قةزاي شنطال  

مةتريَك لة ضةكدارةكاني داعشيان بيين لة ناو ئؤتؤمبيَلةكانيانةوة كة دوو تا سيَ كيلؤ شي بةياني 6داطري كردووة. تا كاتذميَر 
ئةم شايةحتالةو  ةوة بوو. دوواتر ضةكداراني داعش دةستيان بة تةقةكردن كرد لة طوندةكة، ئوور بووند ةوةطوندةكةيان

خيَزاني تري طوندةكة برِياريان دا كة رِابكةن. كة دوواتر طةيشنت بة سةدان ئؤتؤمبيَلي تر كة بةرةو ضياكة  35خانةوادةكةي و 
 واي كرد خةلَكةكة ئؤتؤمبيَلةكانيان جيَبهيَلَن و بة ثيَ رِيَبكةن. رِايان دةكرد. قةرةبالَغيةكة ئةوةندة زؤر بوو كة 

 ، كة بةزاراوةي عةرةبي عرياقي قسةيان دةكردو بةرطي ئةفغانيانئؤتؤمبيَلةكاني داعش ئةم شايةحتالةيان لةرِيَطا راطرتبوو
ةكةن نضةكدارانة داوايان ليَكردبوون كة رِاوة ئةم  كة كراسيَكي دريَذ و شةروالَيَكي بةرينة هةردووكيان يةك رِةنطن. 21ثؤشيبوو

وادةكةي مؤبايل و ضةكةكانيان رِادةسيت ئةوان بكةن. ئةوةبوو شايةحتالَةكةو خانة ضونكة ئةوان ئازاري كةس نادةن بةمةرجيَ
زيديان بينيبوو كة لةرِيَطادا لة بازطةيةكي ضةكدارةكان تةرمي هاوالَتيةكي ئيَ برِيارياندا كة بطةرِيَنةوة بؤ ناو شاري شنطال،

خةلَكي طوندي كؤضؤ بوو وة ثيَيان ووترابوو كة لةاليةن ضةكداراني داعشةوة كوذراوة بةهؤكاري ئةوةي ضةكي لةنيَو 
ثياوي ئيَزيديان لة بالَةخانةي  350. نزيكةي نةوةئؤتؤمبيَلةكةيدا شاردبؤوة. هةر لةم شويَنةدا ذن و ثياويان لةيةكرت جودا كرد

 ذن و مندالَيشيان لة باخي ثشتةوةي بالَةخانةكةدا دانابوون.( 2000) وة نزيكةي وهؤمي سةرةوةدا زينداني كردشارةوةاني لة ن

ي شةو شايةحتالَةكة طويَي لة هاتوو هاوارو قيذةي  9بة بةردةوامي ئةم رِؤذة خيَزانةكان دةطةيشتنة ئةم شويَنة. كاتذميَر 
سالَةكةي ئةوي  13كضي طةجني بردووة, كة لة نيَويشياندا كضة  500تراوة كة داعش ئافرةتان دةبيَت لة دةرةوة، دوواتر ثيَي وو

                                                                                                                                                                             
سيت تيَكداني مادي و فيزيكي، )د( طرتنةبةري رِيَوشويَن بؤ دةروني بؤ ئةنداماني هةر طروثيَك، )ج( بة ئانقةسد بةئاماجنكردني بارودؤخي ذياني طروثةكة بة مةبة

 ريَطةطرتن لة زيادبوون و مندالَ بوون لة طروثيَكي دياريكراودان )ه( طواستنةوةي بةزؤرةمليَي منداالَني طروثيَك بؤ طروثيَكي تر.
20
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 كةس بةرةو ضياي شنطال رايان كردبوو لةم رِؤذةدا 200000سةرضاوةكان وايان خةمالند كة زياتر لة 
21

 هةروةك شايةحتالَةكة ثيَناسةي كرددن.  

http://reliefweb.int/report/iraq/ocha-flash-update-iraq-crisis-significant-displacement-sinjar-no-2-4-august-2014
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تيَدابوو، داعش ئةم كضانةي هةموو كردؤتة ناو ثاسيَكةوةو بردووني. دوواي ضةند مانطيَك يةكيَك لة ئةنداماني داعش كة 
دؤالري ئةمةريكي  600لة موسل كة ئةم كضةي بة  ثةيوةنديةكي تةلةفؤني بؤ وةرطرتووة لةطةلَ ثياويَكبةزةيي ثيَيدا هاتؤتةوة 

لةاليةن داعشةوة دةستبةسةر بوون كة ثيَشرت  كرِيبوو. دوواتر كضةكة طةرِيَنرايةوة بؤالي خيَزانةكةي كة لة طونديَكي قةزاي تلعفر
 و ثيَش هيَرشةكان ئةم طوندةيان ضؤلَ كردبوو.توركماني شيعةي ليَدةذيا

دا ضةكداراني داعش هيَرشيان كردة سةر  2014ي ئابي  3ب، باسي لةوة كرد كة لة بةرةبةياني شايةحتالَيَكي تر لة تل قص
كؤمةلَطاكة بة هاوةن و ضةكي قورس. شايةحتالَيَكي تر هةر لة تل قصب لة باشوري شنطال باسي لةوة كرد كة لة كؤمةلَطاكةدا 

م هيَرشانة نةبوون تا ئةو كاتةي داعش طةيشتة نزيكيان. وة خةلَكةكة ئاطاداري ئة انخيَزان دةذي 3000تا  2500لةنيَوان 
كاتذميَر توانيان بةرطري بكةن بةالَم  3ثياوي تري موسولَمان لة طوندةكةدا هةبوون وة بؤ ماوةي  نثيَشمةرطةو ضةندي

نيش هاوالَتياني ي سةرلةبةيا9ضةكةكانيان تةنها برييت بوو لة كالشينكؤف وة نةيانتواني زياتر خؤرِاطر بن. لة كاتذميَر 
 كؤمةلَطاكة رِايانكرد. 

لة كاتي رِاكردنيدا ئةم ئافرةتة شايةحتالة، ئةو ثياوانةي بينيووة كة هيَرشيان كردة سةر طوندةكةيان كة خةلَكي طونديَكي 
سةر ضياي دراوسيَ بوون و بةرطي ئةفغانيان ثؤشيبوو. لةو كاتةي كة شايةحتالةكة لةطةلَ خانةوادةكةيدا هةولَيان دةدا بؤ 

شنطال رِابكةن لةاليةن سيَ ضةكداري داعشةوة كة دوو ئؤتؤمبيَلي سثيان ثيَبوو رِاطرياون و داوايان ليَكردوون كة رِانةكةن وة ئةطةر 
ر سالَيةكةي ئةم شايةحتالَة دةبردريَت و دووات 13بيَت و بنب بة موسولَمان ئةوا ذيانيان ثاريَزراو دةبيَت. لة هةمان ئيَوارةدا كضة 

 مانط بةر لة ئيَسا توانيويةتي رِابكات. 9دةفرؤشيَت, خؤيشي بة دةستبةسةري ماوةتةوة تاكو نزيكةي 

دا باوكي ثةيوةندي ثيَوة 2014ي ئابي  3ي بةياني رِؤذي  7باسي لةوة كرد كة لة دةوروبةري كاتذميَر  ي ئافرةتشايةحتالَيَكي تر
ئةو ووتي كة طويَي لةدةنطي هيض تةقةيةك  لة طوندةكةيان طوندي تل عوزير،  كردووةو ثيَي رِاطةياندووةكة داعش نزيك بؤتةوة

. دوواتر برِياريان داوة لةطةلَ خانةوادةكةيدا بةثيَ بةرةو نةبوو هةروةها هيَزةكاني ثيَشمةرطةش لة طوندةكةدا كشابوونةوة
اليةن ضةكداراني داعش لة طوندي وردية رِادةطرييَن. هاوالَتي ئيَزيدي دةبوون، لةرِيَطادا لة 400ضياي شنطال رِابكةن كة نزيكةي 

هةموويان رِيز دةكةن و رِووي ضةكانيشيان تيَدةكةن. هةرضي ثارةوثول و زيَرِ و  ناسنامةكانيان هةية ليَيان دةسةنن، يةكيَك لة 
رد و فيشةط بة سكي كةوت لةويَدا ئافرةتةكان كة دووطيانيش بوو هةولَي ئةوةي دا كة زيَرِةكاني بشاريَتةوة بةالَم تةقةيان ليَك

وةئةم  .طوندي ورديةدا لة زؤر شوييَن طياني لةدةست دا. ئةم شايةحتالة باسيشي لةوة كرد كة تةرمي ضةندين كةسي بينيوة
 شايةحتالة لة حالةتيَكي شؤك دابوو باوةرِي نةدةكرد كة ئةمة رِووي داوة، وة باسيشي لةوة كرد كة ثياوة بةتةمةنةكانيش وةكو

 ذن ومندالَةكان دةطريان.

و  ةيشايةحتالَيكي تري ئافرةت باسي لةوة كرد كة لةكاتيَكدا لة طوندةكةي خؤَيان طوندي تل عوزيَر رِايان كرد لةطةلَ هاوسةرةك
ل بوون. شةش مندالَيان طةيشنت بة رِيزيَكي دوورو دريَذ لة ئؤتؤمبيَلي ثر لة هاوالَتي ئيَزيدي كة خةلَكي زؤربةي ناوضةكاني شنطا

كاتيَك كة لة ضياي شنطال نزيك بوونةوة ضةند ضةكداريَك رِايان طرتن كة بةرطي ثيَشمةرطةيان لةبةردابوو وة بةزاراوةي 
وة داوايان لةم شايةحتالَةو خانةوادةكةي كرد كة سواري ئؤتؤمؤبيلةكانيان بن كة لة هي ثيَشمةرطة  كرماجني قسةيان دةكرد

وون ضةند ثياويَكي ديكةي بيين كة سةر بة داعش بوون ئينجا بؤيان دةركةوت كة ئةوان داعش بوون دةضوون. دوواي ئةوةي سوار ب
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كة بؤ ماوةي حةوت رِؤذ  خؤيان لة بةرطي ثيَشمةرطةدا شاردبؤوة. دوواتر ئةم شايةحتالة براوة بؤ بالَةخانةيةك لة شنطال
 كةوتبوون. داكة لةسةر رِيَطا بينيوة انةرمي حةوت ثياويت يَطاي بردنيان بؤ ئةويَووتيشي كة لةرِ ماونةتةوة، هةروةها

شايةحتالَيكي تري ئافرةت باسي لةوة كرد كةوا لة طوندةكةي خؤيان طوندي ورديةدا ماوةتةوة لةبةر ئةوةي باوةرِي كردبوو كة 
ثياوةكانيان بكوذيَت و ذن  داعش ووتبويان خةلَكي سظيل ناكوذن، موختاري طوندةكةش ئاطاداري كردبوونةوة كةوا داعش دةيةويَت

ي 5ؤذي رِكةس برِياريان دا كة بةرةو ضياي شنطال رِابكةن لة 21و مندالَةكانيش برِفيَنيَت. بؤية خيَزانةكةي كة ثيَكهاتبوون لة 
ورةوة بانطيان دا. لةكاتيَكدا كة لة نيوةي شةودا بةثيَ ريَطايان دةبرِي طويَيان لة ضةند ثياويَكي ئيَزيدي بوو كة لة دو 2014ئابي 

خؤمم ووت با ضاوةرِيَيان بكةين نةوةك يةكيَك بيَت ثيَويسيت بة يارمةتي بيَت,  كةسوكارةكةيحتالَةكة ووتي كة بة ةدةكردن. شاي
دوواي ضاوةرِواني سيَ ئؤتؤمبيَلي داعش كة دة ضةكداري تيَدابوو ليَيان نزيك بوونةوة دةستيان بة تةقةكردن كرد بؤ ئامسان، 

ان دةركةوت كة فيَلَيان ليَكراوة، دوواتر ثياوة ئيَزيديةكةي كة بانطي دةكردن داواي ليَبوردني ليَكردن وة طوتي بة زةبري ئينجا بؤي
 ضةك و هةرِةشةي كوشنت وايان ليَكردم كة بانطتان بكةم و طروثةكة رِابطرم.

بةالَم بارودؤخيان لةويَ زؤر نالةبار بوو.  لةطةلَ ئةوةي كة زؤربةي هاوالَتياني ئيَزيدي توانيان بطةنة سةر ضياي شنطال
بةهةزاران هاوالَتي ئيَزيدي لةويَ طرييان خواردبوو وة هيض هاوكارييةكي مرؤييش نةبوو. يةكيَك لةو شايةحتاالَنةي كة لةطةلَ 

طةياند كة لةطةلَ هاوسةرةكةي و ضوار مندالَي لةكاتي رِاكردنةكةدا لةيةك جوداببونةوة. بة يونامي و كؤميسيؤني باالَي رِا
دا. ئةو ووتي كة بةضاوي خؤي مردني سيَ ياي شنطال طرييان خواردبوو لةطةلَ هةزاران هاوالَتي تري ئيَزيديضكورِيَكيدا لةسةر 
الَي بينيوة بةهؤي برسييَت و تينوةتي. دوواتر زانيويةتي كة خيَزانةكةي و مندالَةكاني لةاليةن داعشةوة ئافرةت و دة مند

ثةيوةني لةطةلَ ذنةكةيدا هةبووة وة زانيويةتي كة يةكيَك لة كضةكاني براوة بؤ رِةقة  2015. ئةمةو تاكو مانطي ئابي رِفيَنراون
 لة سوريا بةالَم لةو كاتةوة هيض زانياريةكي تازةي نية دةربارةي شوييَن خيَزانةكةي.

لَطاي خانة سووري سةر بة قةزاي شنطال لة كاتذميَر لة كؤمة انةوادةكةيشايةحتالَيَكي تر باسي لةوة كرد كة كاتيَك خؤي و خي
ي ئاب دةركةوتن، خواردن و خواردنةوي ئةوتؤيان لةطةلَ خؤياندا نةبرد ضونكة باوةرِيان وابوو كة زوو 3ي بةياني رِؤذي 8

 ئاوو خؤراكيَ باسيشي لةوة كرد كة لةسةر ضياي شنطال خةلَكيَكي زؤر هةبوون بةب دةطةرِيَنةوة مالَةكةي خؤيان، هةروةها
مابوونةوة، وة تةنها يةك بريي ئاوي ليَبوو كة هةزاران كةس لة دةوري كؤببؤوة. ئةم شايةحتالَة هةروةها ووتي كة لةرِيَطادا 

 دؤالري داوةتي بؤ يةك كيس ئارد بةالَم ثياوةكة رِةتي كردؤتةوة. 100كةسيَكي بينيووة كة دوو كيس ئاردي ثيَبووة وة ئةو 

تر باسي لةوة كرد كة ضؤن فرؤكةكان باكيجي خواردنيان بؤ هةلَدةدانة خوارةوة، بةالَم لة شويَنيَكي دوور دةكةوتنة  شايةحتالَيَكي
خوارةوة. ئةوانةي كة لةويَ طرييان خواردبوو ترسي ئةوةيان هةبوو كة بضنة خوارةوة بؤ هيَنانةوةي ئةم باكيجة خواردنانة 

هيوا ببوون.  كةن. ئةمةو ئةم خةلَكةي كة لةسةر ضياكة طرييان خورادبوو زؤر بيَلةترسي ئةوةي نةوةك داعش دةستطرييان ب
ويَشيان لةوة ببوو كة هةنديَك كةس هةولَيان داوة سنوور بربِن بةرةو سوريا بةالَم لةاليةن ضةكداراني داعشةوة طرياون و ط

لةطةلَ ثارتي  ("YPG") نةكاني ثاراستين طةلةند هةوالَيَك بوو كةوا يةكيضدا طويَيان لة  2014ي ئابي 11كوذراون. لة 
رِيَطايةكي ئامينيان كردؤتةوة بؤ سوريا بؤية برِياريان دا كة برِؤن بةرةو ئةويَ. بةدريَذايي رِيَطاكةش  كريَكاراني كوردستان

رِيان ةخةلَكةكة بوو بة شسةربازةكان ئاوو خؤراكيان بؤ دةهيَنان دوواتر لة يةكيَك لة كيَلَطةكاندا خيار و شووتيان دؤزيةوة كة 
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لةسةر ئةم خواردنانة. لةسةر سنووريش لؤريةك رِاوةستابوو كة ئاوي دابةش دةكرد كة خةلَكيَكي زؤري ليَكؤببؤوة بةالَم خيَزاني 
نةوة ي توانيان بطةرِيَيم شايةحتالَة توانيان دوو بتلَ ئاو وةرطرن. دوواتر ئةم خيَزانة سنووريان برِي بةرةو سوريا كة دوواةئ

 هةريََََََََََََََمي كوردستاني عرياق.

2 ثيَطؤرِيين بة زؤرةمليَ ئاين – 

تطريكردنيانةوة داوايان ليَكراوة كة سزؤربةي ئةو هاوالَتيية ئيَزيديانةي كة رِزطاريان بووة باسيان لةوة دةكرد كة لة سةرةتاي دة
تةوة دةستبةجيَ كوذراون كة زؤربةي كاتيش بةبةر ضاوي . ئةوانةي كة رِةتيشيانكردؤدةكوذريَن يشموسولَمان بنب يانيان 

هاوالَتيةكاني ترةوة بووة، وة ئةوانةشي كة لةذيَر ئةم فشارةدا ئاينيان طؤرِيوة ئةوا دووضاري ضةندين ثيَشيَلكاري و مامةلَةي 
 نةشياوو توندوتيذي سيَكسي بوونةتةوة.

لَكي ناو شاري شنطال بوو باسي لةوة كرد كة داعش بة ضةندين بؤ منونةش يةكيَك لة شايةحتالَةكان كة ئافرةت بوو، خة
دا طةيشتنة ناو شارةكةيان دوواي ئةوةي هيَزةكاني  2014ي ئابي  3بةياني  رِؤذي  8,30ئؤتؤمؤبيلي جؤراو جؤرةوة لة كاتذميَر 

ةالَم زي ئةفغانيان لةبةر دابوو، بثيَشمةرطة كشانةوة بةبيَ ئةوةي هاوالَتيان ئاطادار بكةنةوة. ضةكدارةكاني داعش جلي شيَوا
دةزاني، داوايان ليَكرد كة موسولَمان بيَت يان دةكوذريَت ئةويش هيض بذاردةيةكي تري  ناوي براكةيي و ئامؤزاكةي ئةويان

 لةبةردةمدا نةبوو تةنها طؤريين ئاينةكةي نةبيَت.

شنطال لةطةلَ خيَزانةكةيدا طةرِاوةتة بؤ ناو شاري شايةحتالَيَكي تر كة خةلَكي طوندي تا قصب بوو ووتي كة لة سةر ضياي 
شنطال دوواي ئةوةي داعش قةناعةتي ثيَهيَنابوون كةوا ئازاريان نادةن. ئةو ووتي هةر كة لة ياريطاكة نزيك بووينةوة تةرمي 

ةك ثياوو ئافرةتيان دوو كةسي طةجنمان بيين لةسةر زةوي كة خويَنيان لةبةر دةرِؤيشت. هةر لة نزيك ياريطاكةشدا لة بازطةي
سالَ دةبوو  45بؤ  40ليَك جودا دةكردةوةو دةيانربدن بؤ ناو بالَةخانةيةكي حكومي. دوو لة ثياوةكان كة تةمةنيان لة نيَوان 

و ثياو بة ضاو بةسرتاوي  250بؤ  200هةولَيان دا رِابكةن بةالَم تةقةيان ليَكردن و دةستبةجيَ كوشتيانن. دوواي سيَ رِؤذ لةنيَوان 
كاتذميَر لةسةر ضؤك داياننابوون. داعشةكانيش بة ظيديؤ ويَنةيان  24قؤلَبةسرتاويةوة لة ناو ئةم بينايةدا بوون كة بؤ ماوي 

دةطرتن و ثيَيان دةوتن كة هةموويان دةكوذن بةالَم دوواتر ثيَيان ووتن كة لة ابوبكر بةغداديةوة فةرمانيان بؤ هاتووة كة ئةطةر 
 ةوا ليَيان دةبورن، ئةوةبوو ثياوةكان هةموويان رِازي بوون كة بنب بة موسولَمان.بنب بة موسولَمان ئ

تي كردةوة كة ببيَت بة سالَةكةي رِة 85ئافرةتيَكي تر باسي لةوة كرد كة دوواي ضةندين رِؤذ لة دةستبةسةر كردنيان، ميَردة 
 ي نيية بؤ كويَ براوة.دوواتر ضةكدارةكاني داعش بردوويانةو تاكو ئيَستا زانيار موسولَمان،

ئةمةو شايةحتالَيَكي تريش كة ئافرةت بوو باسي لةوة كرد كة خؤيي و خيَزانةكةيان طوازرانةوة بؤ سوريا دوواي ئةوةي لةاليةن 
ضةكداراني داعشةوة دةستطريكران. لة حةفتةي يةكةمي رِفاندنياندا يةك لةدوواي يةك بردويانن بؤ بةردةمي مةاليةك كة داواي 

ردوون بنب بة موسولَمان، دوواتر دابةشيان كردن بؤ سةر سيَ طروث كضةكان و كورِة طةجنةكان و خيَزانةكان ئينجا دووبارة ليَك
 طوازرانةوة بؤ عرياق.
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 110دا داعش طوندي سؤالغي نزيك قةزاي شنطالي داطري كرد، بةطويَرةي شايةحتالَةكان داعش  2014ي ئابي 4لة بةرةبةياني رِؤذي 
كردن. هةر لةهةمان ئيَوارةدا داوايان لة  انهاوالَتياني شيعةو ئيَزيدي دةستطري كردو لة ثيَنج خانوودا بةندي كةسي لة

لة هاوالَتيية ئيَزيديةكان رِةتيان   50ئيَزيديةكان كرد كة بنب بة موسولَمان و شيعةكانيش تؤبة بكةن لة هةلَةكانيان، ئةوةبوو 
 15ان بوون ، كة دوواتر هةر هةموويان بةبةر ضاوي ئةواني ترةوة طوللباران كرد. ئةمةو كةسيان لة بةتةمةنةك 30كردةوة كة 

هاوالَتي تريش كة رِةتيان كردةوة لة يةك ذووردا بةند كران، كة تةنها ئافرةتيَكي بةتةمةنيان تيَدا بوو وة ئةوانةي تر 
رِؤذ هةر هةموويان لةناو  16ةبيَ خؤراك ئةوةبوو دوواي هةموويان ثياو بوون. ئةنداماني داعش تةنها ئاوي ثيسيان ثيَدةدان ب

ئةم ذوورةدا مردن، وة شايةحتالَةكةش طيَرايةوة و ووتي كة بةضاوي خؤي بيين كة ضةكدارةكاني داعش تةرمةكانيان لة 
 ذوورةكةدا دةردةهيَنا. 

ةنداماني خيَزانةكةي لةاليةن داعشةوة لة ئ 17خيَزانيَكي خةلَكي طوندي وةردية باسيان لةوة كرد كة دوواي ئةوةي خؤي و 
وة داواي يارمةتي ليَكرد،  ةدةستطري كران، توواني ثةيوةندي لةطةلَ كةسيَكةوة بكات لة ناوضةي بعاج كة ثيَشرت هاورِيَي بوو

لَ و حةوت مانط سا 2ئةوةبوو ئةم كةسة تواني يارمةتيان بدات و بيانطوازيَتةوة بؤ شويَنيَك لة دةرةوةي شاري بعاج كة بؤ ماوةي 
لةويَدا مانةوة. ئةمةو ئةم خيَزانة هةر هةموويان بةزؤر كرابوون بة موسولَمان و رِؤذانة ثيَنج جار نويَذيان ثيَدةكردن وة هةموو 

 جاريَك ضةكدارةكاني داعش دةهاتنة اليان بؤ ترساندن و هةرِةشة ليَيان كة ئةوان موسولَمانيَكي باش نني.

 ن لة ئازادي، مامةلَةي توندوتيذ و نامرؤيي و سوكايةتي ثيَكردنرِفاندن، بيَبةشكرد -3

ني تر لة شويَنيَكةوة بؤ ذاو رِؤ 2014ي ئابي 3دةستطريكراون لة  ؤرتةكان ئةو خةلَكانةي كة لةاليةن داعشةوةثبةطويَرةي رِا
ةكاني يية سةرةكيتلةطةلَ نةبووني ثيَداوسشويَنيَكي تر طوازراونةتةوة وة دووضاري زؤر ثيَشيَلكاري و مامةلَةي نةشياو بونةتةوة 

يَك لةم توندوتيذيانة بةدةر نةبووة تةنانةت كةسة شلؤقةكانيش وةكو مندالَ و بةتةمةنةكان و وةكو ئاوو خؤراك. هيض كةس
 خاوةن ثيَداويسيت تايبةت هةر هةموويان مامةلَةي نةشياوو نامرؤييان بةرامبةر كراوة.

فرةتةكان باسي لةوة كرد كة دوواي ئةوةي دةستطري كراوة يةكةم جار بردوويانة بؤ بالَةخانةيةك لة يةكيَكي تر لة شايةحتالَة ئا
ك ةرِؤذ، ئينجا بؤ بةندينخانةي 20كي تر، دوواتر طوازراوةتةوة بؤ موسل بؤ ماوةي لةطةلَ كؤمةلَة ذنيَبؤ ماوةي حةوت رِؤذ شنطال 

 ناي قوتاخبانةيةك هةر لة تلعفر بؤ ماوةي حةوت رِؤذ, دوواي ئةوة بؤلة قةزاي تلعفر بؤ ماوةي سيَ رِؤذ دوواتر بؤ بي
بؤ نزيكةي يةك مانط، دوواي ئةوة جاريَكي تر بؤ بيناي قوتاخبانةيةك لة تلعفر.  بةندينخانةي بادؤش لة نزيك موسل

شويَنيَكي تر دةيطواستنةوة. لة كاتيَك كة لة شويَنيَكةوة بؤ  دةكرددةووتري كة داعش ناوي كةسة رِفيَنراوةكاني هةموو تؤمار 
يان بؤ شويَنيَكي تر بةالَم كضة طةجنةكان -بيناي قوتاخبانةكةدا لة تلعفر هةنديَك لة خيَزانةكان دووبارة بةيةك شاد بوونةوة

بوو. دوواي  دوواتر خيَزانةكان طوازرانةوة بؤ طونديَكي ضؤلَكراو لة تلعفر كة ثيَشرت هاوالَتي توركماني شيعةي ليَ نيشتةجيَ برد.
كضة ضوار سالَيةكةي بةتةمةن و نةخؤش  يدا ئةم ئافرةتة ئازاد دةكريَت لةطةلَ ضةندين كةسي تر 2015ئةوةي لة مانطي نيساني 

ليَ دةستيَنن و هةرِةشةي ئةوةشي ليَدةكةن كة ئةطةر بيَت رِةتي بكاتةوة بةبيَ كضةكةي برِوات ئةوا كضةكةو ضةند مندالَيَكي تر 
 تائيستاش كضةكةي ديار نيية. مةوئةدةكوذن. 
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ن لةوة دةكرد كة هةنديَ جار بؤ ماوةي سيَ رِؤذ خؤراك و ئاويان اداون باسايطةلَ ئةجنامئةوانةي كة ضاوثيَكةوتنمان لة
ئاوي ئافرةتيَك كة مندالَيَكي ساواي سيَ مانطي لةباوةشدا بوو باسي لةوة كرد كة داعش بؤ ماوةي سيَ رِؤذ خواردن و ثيَنةدةدرا. 

ئاو خبؤنةوة. ئافرةتيَكي تريش باسي لةوة كرد كة داعش نانة  دةذيانوالييَت بيناكةي كة تيَدا ةثيَنةدان كة وايان ليَهات لة ت
رِةقةي كؤني بؤ هيَنابوون كة لةناو سندوق دابوو كة ئافرةتةكان هةموو رِايان دةكرد بؤ وةرطرتين ئةم نانة. ئةنداماني داعش 

 وة ثيَيان دةوتني كة نيشاني خيَزانةكانيان دةدةن كة ئةوان بوونةتة كؤيلة. ضةندين ئافرةتي تر نيةطرتويَنةي ظيديؤيان د
لة ضةندةها شويَن طرياون لة عرياق و لة سوريا لة ذيَرزةمني و ذووري بيَ ثةجنةرةو كة هةرطيز  و باسيان لةوة دةكرد كة ضؤن

ضةندين  وار يان ثيَنج مانطيان لةم شويَنانةدا بةسةربردووة.كةس بؤ ماوةي ض رِؤذ وة هةنديَك نةيان دةزاني كة ئايا شةوة يان
ئافرةت لة ذيَرزةميندا لة رةقةي سوريا زينداني كراون بؤ ماوةي زياتر لة ثيَنج رِؤذ كة لةناو ئاوي ثيس و جلَكاو دابوونة كة تا 

 سةر ضؤكيان بووة.

دووضاري ليَدان بوونةتةوة. وة يةكيَك لةو ئافرةتانةي كة زيندانيكردنياندا زؤربةي ئيَزيديةكان باسيان لةوةدةكرد كة لةكاتي 
لة بةندينخانةيةك زينداني بووة باسي لةوة دةكرد كة دوو لة ئةنداماني داعش كة بة زاراوةي عةرةبي تلعفةري قسةيان دةكرد 

باوةرِ و بةرازن. ثياويَكي تري ئيَزديش كة خاوةن بة داري دريَذ لة ئافةتةكانيان داوةو ثيَشيان ووتون كة ئيَزيدي هةموويان بيَ
باسي لةوة كرد كة دوواي ئةوةي لةاليةن ضةكداراني داعشةوة لة طوندي طل زوهري دةسطري كراوة  بوو ثيَداويسيت تايبةت

ي داعش دةهاتن و بردويانة بؤ بعاج كة لةطةلَ دة كةسي ديكة كة هةموويان عةرةب بوون بةندكراوة، وة ماوة بة ماوة ضةكدارةكان
بة كيَبلَ ليَياندةدان. ئةم شايةحتالَة باسي لةوة كرد كة هؤكاري ليَداني ئةم ثياوانة  يةكيَك لة ثياوةكانيان دةبردة دةرةوة و

 ئةوةبوو كة ثيَشرت لةطةلَ حكومةتي عرياق كاريان دةكرد. 

كي ديكة بةزؤري سواري ثاسيَكي بضووك كراون و تيَكة دوو جار لةطةلَ ضةند ئافرة شايةحتالَيكي تري ئافرةت باسي لةوة كرد
 بؤ موسل تا خويَنيان ليَ بطرن بؤ بريندارةكاني داعش, وة هةر ئافرةتيَك بتليَك خويَين ليَوةرطريابوو. وياننبرد

يَكةوة بذين لةم ئةمةو زؤربةي ئةم هاوالَتيية ئيَزييديانة باسيان لةوة دةكرد كة رِيَطةيان ثيَدراوة لةطةلَ خيَزانةكانياندا ث
طوندةي كة ثيَشرت هي شيعة توركمانةكان بوو لة شاري تلعفر. هةروةها زؤربةي ئةم هاوالَتيية ئيَزيديانة بةزؤرةمليَ كاريان 

ي ئيَوارة 6ي بةيانيةوة تا 4ثيَكراوة. يةكيَك لة شايةحتالةكان باسي لةوة كرد كة كورِةكاني ئةو رِؤذانة بةزؤر لة كاتذميَر 
هةروةها دةيانكرنة شواني  ،يَكراوة. ئةم كارانةي كة ثيَشيان دةكرا برييت بوو لة ليَداني تونيَل بؤ ضةكداراني داعشثكاريان 

مةرِةكانيان يان لة كيَلَطةكاندا كاريان ثيَدةكردن. يةكيَك لةم كةسانة باسي لةوة كرد كة حةوت لة كةسوكارةكةي وةك شوان 
 . ا بطرة هةر نةشدةويَران داواي ثارة بكةنكاريان دةكرد و ثارةشيان ثيَنةدةدر

زؤر جار بةدوواي تةلةفؤندا دةطةرِان و دةهاتن مالَةكانيان دةثشكين، هةر كةسيَك تةلةفؤني ثيَبطريابا ئةوا لةناوةندي طوندةكة 
 جةلدة دةكرا بةبةردةم ئةواني ديكةوة.

دةطؤرِين و دةيانربدن بؤ قوتاخبانةكان تا بةزؤري فيَري قورئان تايبةت بة منداالَني سةروي ثيَنج سالَي ئةوا بةزؤري ئاينيان ثيَ
سالَ باسي لةوة كرد كاتيَك لةذيَر دةسيت داعش دابوون لة تلعفر خؤي و براكةيان بردووة  19خويَندنيان بكةن. طةجنيَكي تةمةن 

سالَيةوة بوون  12نةي كة لةسةرووي شارةدا. داعش هةموو ئةو طةجنا مبؤ فيَربووني بةكارهيَناني ضةك لة قوتاخبانةيةك لة
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ان بوون. ضيضفيَري ضؤنيةتي بةكارهيَناني ضةكي دةكردن شان بةشاني هةنديَك مندالَي تر كة بةباوةرِي شايةحتالةكة خةلَكي 
 .مندالَ لةم قوتاخبانةيةدا مةشقيان ثيَدةكرا 300بةطويَرةي ووتةي شايةحتالَةكان نزيكةي 
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داراني زؤر لة شايةحتالَةكان باسيان لةوة كرد كة ضةك, ةوةن داعشةدوواي داطريكردني شنطال و طوندةكاني دةوروبةري لةالي
. وة بةطويَرةي ضريؤكةكاني شايةحتالَ و رِزطاربووكان كوشتين بةكؤمةلَي كوشتووة داعش بةدةيان كةسي سظيلي ئيَزيديان

و لةناوبردني ثيَكهاتةي  شيَوازيَكي سيستماتيكي هةبووة بةمةبةسيت تيَكدان ن و كارة قيَزةوةنةكاني داعشئيَزيديةكا
 .22ئيَزيدي

لة طوندي تل البنات  2014ي ئابي 3ة بةرةبةياني رِؤذي كة لةطةلَ خيَزانةكةيدا ل كة ئافرةت بوو يةكيَك لة شايةحتالةكان
لة بازطةيةكي داعش نزيك بووينةوة بينيم كةوا ضةكدارةكان دةمامكيان دابوو وة جلي رِةشي رِايكردبوو طيَرِايةوةو ووتي, كاتيَك 

شيَوازي ئةفغانيان لةبةردابوو تةقةيان لة ئؤتؤمبيَليَك كرد كة سيَ كةسي ئيَزيدي تيَدابوو لة شنطالةوة دةهات كة دةستبةجيَ 
ثياوي ئيَزيدي لة  40تر لة شايةحتالَيكي تر زانيويانة كة داعش ئةم شايةحتالَة ووتيشي كة دووا هةرسيَكيان كوذران. هةروةها

. شنطال و هةمووياني كوشتووة كة باوكي ئةويش لةطةلَياندا بووة يطوندةكةي ئةواندا بردووة بؤ ناوضةي زواليال لة نزيك ضيا
يشةك بةبةر ضاوي ئةوانةوة كوشت ئامؤزايةكي ئةويان بة فشايةحتالَيَكي تر ووتي لة بةياني هةمان رِؤذدا ضةكداراني داعش 

 دوواي ئةوةي هةولَي رِاكردني دا. دوواي ئةوةي دايكي قوربانيةكةش  هاواري كردو جويَين بة داعش دا ئةويشيان طولةباران كرد.

ابي ي ئ3بةياني رِؤذي بةرةكةس لة ئةنداماني خانةوادةكةي لة  74ئافرةتيَكي خةلَكي طوندي تل عوزيَر باسي لةوة كرد كةوا 
يك و باوك هاوسةرةكةي و ائةو لة د وواي دوو رِؤذبؤ ناوضةي سيبا شيَخ خدر ددويانن دا لةاليةن داعشةوة دةستطريكراون و بر 2104

جوداكراوةتةوة. هةروةها ئةم ئافرةتة بة كارمةندةكاني مايف مرؤظي رِاطةياند كةوا ئةو بةسةدان تةرمي بينيوة لة  خانةوادةكةي
ناوضةي سيبا شيَخ خدر، ئةو هةروةها ووتيشي كة هاوسةرةكةي و ثياوةكاني تر بةزؤرةملي ئةم تةرمانةيان ثيَ الي ديواريَك لة 

  , وة دوواي ئةم رِووداوةش ئةو هاوسةرةكةي و خزموكةسوكارةكةي خؤي نةبينيةوة. وةخستوونةتة ناو ضالَي طةورة

ةكةي خؤيدا مبينيَتةوة لة طوندي دا برِياريدا كةوا لة مالَ 2014 بيي ئا3شايةحتالَيَكي تر باسي لةوة كرد كة لة بةياني رِؤذي 
كؤضؤ دوواي ئةوةي طويَي ليَبوو كة ئةو ئيَزيديانةي كة بؤ سةر ضياي شنطال رِادةكةن لةاليةن داعشةوة دةطرييَن و دةكوذريَن. لة 

وندةكةيان طرت, وة دوواي ثيَنج رِؤذيش دوو ي ئابيشدا ضةكداراني داعش بة شةست ئوتؤمبيَلةوة هاتن و ضواردةوري ط10رِؤذي 
داواي لة موختاري طوندةكة كرد كة خةلَكةكة لة بيناي قوتاخبانة  23شؤفةلَيان هيَنا ناو طوندةكة، دوواتر ئةمرييَكي داعش

داعش داوايان كؤبكاتةوة، ئينجا ثيَيان ووتن كة هةرضي ثارةوثول و زيَرِو تةلةفؤنةكانيان رِادةست بكةن. ئينجا ضةكدارةكاني 
ضةكدارةكاني ليَكردن كة بنب بة موسولَمان بةالَم ثريي طوندةكة لة جياتي هةمووان رِةتي كردةوة كة ئاين بطؤرِن. دوواي ئةوة 

ؤتؤمبيَلةكانةوة كة هةر طروثيَك ثةجنا كةس دةبوون. ئةم شايةحتالة ووتي كة ئةو لةطةلَ ئداعش ثياوةكانيان خستة نا 
مةتر لة طوندكة ئؤتؤمبيَلةكة لة كيَلَطةيةك رِاوةستا وة فةرمانيان كرد كة  350ةروةها ووتي كة لة دووري طروثي يةكةم بوو. ه
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 وة.نازناويَكة لةاليةن داعشةوة بةكارديَت بؤ ئةو سةركردانةي كة خؤيان سةثاندو  
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هةموويان دانيشن و ضةكدارةكانيش لة ثشت سةريانةوة رِاوةستابوون وة يةكيَكيش بة ظيدؤ ويَنةي دةطرتن. ئينجا ئةمريةكةي 
 و يةكيَكيشي بة ثشيت فيشةطي بة قاضي راست و يةكيَكي بة قاضي ضةثيداعش فةرماني تةقةكردني دا. ئةم شايةحتالة دوو 

و ئةم شايةحتالَةش ووتي كاتيَك . دوواي نزيكةي ثازدة دةقيقة ضةكدارةكان رِؤيشنت ، وة خؤي وةك مردوو نيشاندابووكةوتبوو
تةي كة هةولَي دةدا كة لةسةر سك خؤي سةرم بةرز كردةوة بينيم كورِة ثانزة سالَةكةم و دوو لة برازاكامن كوذرابوون. لةو كا

خبزيَنيَتة ناو كيَلَطةيةكي تر بيين كةوا هةشت كةسي تريش وا بةسةر سك بة ئارِاستةي جيادا دةرِؤن. هةر لة كيَلَطةيةكي تري 
و وة ئةو طويَي لة هاوارو قيذةي ذن  طوللةباران دةكةننزيكةوة بيين كةوا ضةكداراني داعش وا خةريكن طروثيَكي تر 

 مندالَةكانيش دةبوو، دوواتر شؤفةلَةكان هاتن خؤليان بةسةر تةرمةكاندا كرد.

ضةند شايةحتالَيَكي تريش باسيان لةوة كرد كةوا باوةرِيان بة قسةكاني ئةنداماني داعش كردووة لةوةي كة ئةطةر بطةرِيَنةوة 
بةم قسانة كردو طةرِانةوة. بؤ منونة يةكيَك لة  مالَةكاني خؤيان  كةس ئازاريان نادات. زؤريَك لة هاوالَتيان باوةرِيان

ضةكدار دةبوون بة  20دا طوندي وةرديةي كؤنرتؤلكرد كة  2014ي ئابي 3شايةحتالَةكان ووتي كةوا دوواي ئةوةي داعش لة 
يان لة سيَ كةس تةقةكي سظيل نادةن. بةالَم هةر رِؤذي دوواتر بيين كة ضةكدارةكان دانيشتوانةكةيان ووت كة ئةوان ئازاري خةلَ

ورِيَكي دراوسيَيان بوو. دوواتر ئةم شايةحتالَة كة ئافرةت بوو لةرِيَطاي رِاكردني بؤ ضياي شنطال ككرد كة باوك و كورِيَك و 
 دةستطري دةكريَت.

شيعةكان حي ئةخلةزرة لة قةزاي تلعفر دةستبةسةر بوو كة طونديَكي ضؤلَكراوي  يدندوواي ضةند مانطيَك ئةم شايةحتالَة لة طو
، ئةوةبوو دوواتر ئةمرييَكي داعشي عرياقي هةموو ثياوةكاني لة مزطةوتدا بوو. ضةند خيَزانيَكي ئيَزيدي توانيان دةرباز بنب

كؤكردةوة وة هةرِةشةي ئةوةي ليَكردن كة ئةطةر بيَتو كةسي تر رِابكات ئةوا هةموو ثياوةكان دةكوذن و ذن و مندالَةكانيش دةبةن. 
ر و ةدوواتر سيَ خيَزاني تري ئيَزيدي رِايانكرد، ئةمريةكةش هات هةموو ثياوةكاني لة مزطةوت كؤكردةوة كة هاوسهةر بؤ رِؤذي 

براكةي شايةحتالَةكةو دوو ئامؤزاي لةنيَويان دابوون، ئينجا ئةم ثياوانةيان خستة ناو لؤري دريَذةوة. وة هةموو ذن و 
وة كة بةطويَرةي ثيَناسةي شايةحتالَةكة ئةندامةكاني داعش قذو رِيشيان دريَذ مندالَةكانيشيان لة حةوشي مزطةوتةكةدا كؤكردة

. ئةمةو دوواتر ئةمريةكةي داعش ثيَي بوو بةرطي ئةفغانيان لةبةردابوو وة زؤربةشيان بة زاراوةي عةرةبي سوري قسةيان دةكرد
ةحتالَةكةش لةنيَوياندا بوو كردة نيَو ضةند ثياويان كوشتووة، دوواي ئةوة ذن و مندالَةكانيان كة شاي 600ووتن كة هةر 

ثيَش ئةوةي  ةثاسيَكةوةو برديانن بؤ قوتاخبانةيةك لة تلعفر. دوواتر ئةم شايةحتالَةيان بردووة بؤ سورياو لةويَ فرؤشتوويان
 نةبيستؤتةوة.  ض هةوالَيَكي لة خزم و كةسوكارةكةيةوةبتوانيَت رِابكات وة لةم كاتةوةش هيَ

ي تريش باسي لةوة كرد كة لة طوندنشينةكان طويَي ليَبوو طواية داعش ووتويانة كة ئازاري كةس نادةن، بؤية شايةحتالَيَك
ئةوةيش لةطةلَ كورِةكةي برِياريان دا كة بطةرِيَنةوة ناوضةكةي خؤيان بةالَم لة رِيَطادا بينيان كةوا ضةكداراني داعش خةلَكيَكي 

 ةكرت جودا دةكةنةوةو دوواتر زؤربةي ثياوةكانيان كوشت، دوواتر ئةم شايةحتالَةو كورِةكةي زؤريان رِاطرتووةو ذن و ثياوةكان لةي
ثياوي ديكة لة هؤلَيَكدا دةستبةسةر دةكريَن كة  600تلعفر كة لةويَ لةطةلَ دةستطري دةكريَن و دةبريَن بؤ لة طوندي وردية 

ووتيشي كة هةر جارةو ضةكدارةكاني داعش دةهاتنة ناو هؤلَةكة هةموويان خةلَكي شنطالَ و دةوروبةري بوون. ئةم شايةحتالَة 
كةسيان بةم شيَوةية  20شةش حةوت كةسيان هةلَدةبذاردو دةيانربدنة دةرةوة دوواتر طويَيان لة دةنطي تةقة دةبوو، ئةمةو كؤي 
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دةزانن ئةو كةسانةمان بؤ كويَ بردووة كةس دوواتر دةهاتنةوةو ثرسياريان لة دةستبةسةرةكان دةكرد كة ئايا  بردة دةرةوة.
 نةيدةويَرا وةالَم بداتةوة لةترسي ئةوةي نةوةك ئةوانيش بكوذريَن.

شايةحتالَيَكي تر باسي لةوة كرد كة دوواي ضةند حةفتةيةك لة طرتنيان لة طوندي سؤالغ لة اليةن ضةكداراني داعشةوة شةرِ 
هاوالَتي سظيلي لة خانويَكدا كؤكردةوة لةناو طوندةكةدا  20. داعش نزيكةي يَكردلةاليةن هيَزةكاني ثيَشمةرطةو داعش دةسيت ث

بةرضاوي ئةواني ترةوة بةبيَ هيض رِوونكردنةوةيةك بةدوواي ئةوةي خةلَكةكةي تر رِايانكرد، دوواتر سيَ لةم هاوالَتيانةيان 
 ي تريش خةلَكي تل قةسةب بوو.  يَكيةك بووي كؤضؤ طولةباران كرد كة يةكيَكيان بةووتةي شايةحتالَةكة خةلَكي طوند

دا ضةكداراني داعش طةمارؤي كيَلَطةيةكيان دا لة نزيك طوندي تل  2014ي ئابي 3باسيان لةوةكرد كة لة رِؤذي دوو شايةحتالَي تر 
ن. هةموو ئةو كةسانةي عوزيَر وة داوايان لةم خةلَكة كرد كة خؤيان لةويَدا حةشاردابوو كة يان بنب بة موسولَمان يانيش دةكوذريَ

ثياو دةبوون رِةتيانكردةوة دةستبةجيَ هةموويان كوذران كة فيشةكيان لةسةري دان، دوواتريش ذن  20كة لةويَ بوون كة نزيكةي 
 كةس دةبوون برديانن بةرةو موسل.  400بؤ  300وكضةكانيان هةموو خستة ناو ئؤتؤمبيَلةكانةوةو بة طروثيَكي طةورةتر كة 

يَكي تر باسي لةوة كرد كة دوواي دوو رِؤذ لة دةستطري كردنيان لةاليةن ضةكداراني داعشةوة داوايان ليَكرا كة بنب بة شايةحتالَ
سالَ رِةتي كردةوة هيَنايان و لةبةردةم ئيَزيديةكاني ترةوة فيشةطيَكيان نا  21موسولَمان، دوواي ئةوةي كة كةسيَكي تةمةن 

 بةسةريةوةو كوشتيان.

هاوالَتيية ئيَزيديانةي كة لةاليةن ضةكداراني داعشةوة دةستطريدةكران و هةولَي رِاكردنيان دةدا دةكوذران.  بؤ منونة زؤربةي ئةو 
زؤربةي شايةحتالَةكان لة نيَويشياندا ) يةكيَك لة كةسوكاري قوربانيةكان( باسي لةوة كرد كة دوو هاوالَتي ئيَزيدي لة كاتي 

لة قةزاي تلعفر دةستطري كرانةوة لةاليةن ضةكداراني داعشةوة كوذران. ئةمةو داعش بة  رِاكردندا لة طوندي كسر ميحراب
 خةلَكةكةي رِاطةياند كة هةر كةسيَك هةولَي رِاكردن بدات ئةمة مةصريي دةبيَت.

انريَ زكة نا اونن داعشةوة رِفيَنرةضةندين لة شايةحتالَةكان ليسيت ناوي كةسوكاري خؤيان بة يونامي و كؤميسيؤن داوة كة لةالي
 تا ئيَستا بة وونبوويي ماونةتةوة يانيش لةاليةن داعشةوة كوذراون.
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ي ثياوان لة ئافرةت و منداالَن هةلَساوة بة جوداكردنةودوواي دةستطريكردني هةزاران لة هاوالَتياني سظيلي ئيَزيدي، داعش 
، وة زؤربةي كاتةكانيش دوواي دةستطريكردني ئافرةت و مندالَ داعش كضة طةجنةكانيشي بردوون بؤ تيكيوةيةكي سيستةمابةشيَ

دةردةخات كةوا داعش تةنها كضةكاني خوار تةمةن هةشت سالَي لةطةلَ دايكيان  يشوييَن تر. ئةمةو زانياري شايةحتالَةكان وا
هةروةها ئةو ذنانةي كة مندالَي ساواو يان دووطيانيش بوون بةدةر  .هيَشتؤتةوة، بةالَم ئةوانةي سةرووي هةشت سالَي بردوون

 نةبوونة لة توندوتيذيية سيَكسيةكان لةاليةن ئةنداماني داعشةوة.
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، وة هةروةها داعش خودي خؤي ئةمةي دووثات كردؤتةوة كةوا بةكؤيلةكردني سيَكسي رِيَطةثيَدراوة بةرامبةر بة ديلة ئافرةتةكان
 2014، بؤ منونة لة مانطي تشريين يةكةمي 24ؤيلةو دةستكةوتي جةنط ناوبردووة لة بةياننامة فةرميةكانيداداعش ئةواني بة ك

ئةمةو ئةم ناميلكةية باس لةوة  "ثرسيارو وةالَم دةربارةي بةكؤيلة كردن و رِفاندن  "دا داعش ناميلكةيةكي دةركردووة بة ناوي 
س لةطةلَ كضيَكي خوار تةمةني ياسايي بكريَت، وة كؤيلةكانيش بة مولَكي دةكات كة رِيَطة ثيَدراوة ئةطةر بيَت و سيَك

 .25خاوةنةكانيان دادةنريَن وة دوواي مردني خاوةنةكان ئةوا بةسةر وةريسةكاندا دابةش دةكريَن

ستنيشان دا دةرضووة نرخي ئافرةت و مندالَة ديلةكان دة 2014مانطي تشريين يةكةمي  لة دؤكؤميَنتيَكي تريشدا كة هةر لة
دينار بؤ ئةو كضانةي كة ( 150,000)سالَة، 9ديناري عرياقي بؤ ئةو منداالنةي كة تةمةنيان لة نيَوان سالَيَك بؤ  (300,000)دةكات:

 (75,000)سالَةوةية، وة 30بؤ  20دينار بؤ ئةو ئافرةتانةي كة تةمةنيان لة نيَوان  (100,000)سالَ بيَت، وة 20بؤ  10تةمةنيان لة 
سالَ، هةروةها لة دؤكؤميَنتةكةشدا  50بؤ  40ديار بؤ ئافرةتاني تةمةن  (50,000)سالَني وة 40بؤ  30ش بؤ ئافرةتاني نيَوان ديناري

 .لةيةك كاتدا اون بؤيان هةية سيَ كؤيلة بكرِنهاتووة كة تةنها ضةكدارة بيانيةكاني كة خةلَكي توركيا و سورياو ووالَتاني كةند

وار رِؤذ كضة طةجنةكانيان لة ئافرةتة هةر لةدوواي دةستطريكردنيان بة ضفرةت بوو باسي لةوة كرد كة شايةحتالَيَكي تر كة ئا
بوو. ثياوةكانيش بةهةمان شيَوة جودا  14و  13بةتةمةنةكان جوداكردةوة, كة دوو لة كضةكاني ئةويشي لةطةلَ دابوو تةمةنيان 

يش باسي لةوة كرد دوواي ئةوةي كة لةطةلَ ئةنداماني خيَزانةكةي دةستطري كرانةوةو ناوةكانيشيان تؤماركردن. شايةحتالَيَكي تر
طوازرانةوة بؤ قوتاخبانةيةك لة تلعفر. لةبةر دةرطاي قوتاخبانةكةدا ثياوةكانيان بةزؤر و بةليَدان خستة نا  كران

ضةكدارةكاني داعش ثريؤزباييان  ئؤتؤمبيَليَكةوة. ئافرةت و مندالَةكانيشيان بردة ناو بيناي قوتاخبانةكة وة بينيمان كة
رِؤذدا ناوي هةموو ئافرةتةكانيان تؤمار كردو و  12لةيةكرت دةكرد بةوةي كة ئةم ذمارة زؤرةيان لة ذن و كض دةسكةوتووة. لة ماوةي 

 كضة عازةبةكانيشيان لة ئةوانة جياكردةوة كة شويان كردووة. 

كورةكةيان ليَي جيا كردةوة لة شاري  3دا هاوسةرةكةي و  2014ي ئابي 3 ئافرةتيَكي ديكةش باسي لةوة كرد كة دوواي ئةوةي لة
كاتذميَري  5بةكان و ذنةكان، ئةم ثرؤسةية نزيكةي شنطال، ضةكداراني داعش دةستيان كرد بة ليَك جوداكردنةوةي كضة عازة

وو. دوواتر كضةكةيان بردووة بؤ هؤلَيَك ساالَنةكةي ئةويش لةنيَوياندا ب 13كضي عازةبيان برد،  كة كضة  500خاياند وة نزيكةي 
لةناو بيناي  ؤذ كضةكةي فرؤشراوة بة ضةكداريَكي داعشي عرياقيلة شاري موسلَ كة "ثرِِِي بووة لة كضي طةنج" وة دوواي حةوت رِ

 دؤالر. 1000كؤني دادطاي موسلَ بة 

بةندينخانةكان. وة ئةنداماني  و خبانةو شارةوانيزؤربةي كات ئافرةتةتةكان لة بيناي طةورةدا بةند دةكران وةكو، بيناي قوتا
داعشيش دةهاتن بة ليَدان و قذ رِاكيَشان كضةكانيان دةبردة دةرةوة بؤ دةستدريَذي و القةكردن. ئافرةتيَكي بةتةمةن كة لة 

يةتي كة ئةنداماني داعش ئافرةت و كضي ديكة دةستبةسةر بووة دةطيَرِيَتةوة و دةلَي ذماردو 900هؤليَكي طةورةدا لة موسل لةطةلَ 

                                                           
24
دا، " احلملة  4, لة ذ  1435 لةمةياندا داعش طةرِاوةتةوة بؤ ئةم ئايةتة " ماملكت اميانكم" واتة ئةوةي كة بةدةسيت رِاستتان وةدةسيت ديَنن سةيري طؤظاري دابق بكة  

 كة لةم لينكةدا دةدؤزريَتةوة 14الصليبية الفاشلة" الثةرِة 
 failedcrusade.pdf-the-4-Issue-magazine-isis-state-state/islamic-http://media.clarionproject.org/files/islamic  

25
 خوارةوةدا وةرطرياوة ئةم دؤكؤميَنتة لة وةرطيَرِانة ئينطليزيةكةوة لةم سايتةي  
 rules-isis-/slavery2015/09/05https://www.hrw.org/news/ 

 

http://media.clarionproject.org/files/islamic-state/islamic-state-isis-magazine-Issue-4-the-failedcrusade.pdf
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كضيان لةم شويَنة بردووة كة هةنديَكيان لةتةمةني ثيَنج سالَيدا بوونة. زؤر لة ئافرةتةكان وا نيشانيان دةدا كة شويان  76
كردووة هةنديَك جار براكاني خؤيان دةكردة هاوسةر تةنها بؤ ئةوةي ثاريَزطاري لةخؤيان بكةن لةوةي كة بةسةر ضةكدارةكاني 

 ا دابةش نةكريَن.داعشد

ك لة تلعفر باسي لةوة كرد كة شويَنةكة زؤر قةرةبالغ بوو وة ثري بوو لة طرياوة ةئافرةتيَكي تر كة طوازرابؤوة بؤ بةندينخانةي
ئيَزيديةكان. لة ئيَوارةيةكدا ضةند ضةكداريَك كة بةزاراوةي عةرةبي سوري قسةيان دةكرد هاتنة ناو ئةم ذوورةي كة ئةوي ليَبوو 

 20دايكيَك و دوو كضيشيان لةطةلَدا بوو، ضةكدارةكان ضةقؤي طةورةيان لةدةست دابوو وة ويستيان ئةو دوو كضة كة تةمةنيان كة 
ئةوةبو يةك لة ضةكدارةكان ضةقؤكةي لةسةر ملي دايكةكة داناو  الَم ئةوان بةرطريان لةخؤيان كردبة ببةن سالَ دةبوو 23و 

وة يةكيَك لة كضةكاني القة كرد دوواي تةواو بووني ضةكدارةكان شوييَن خؤيان طؤريةوةو ئةوةي تريشيان بةبةر ضاوي دايكية
 ئةجمارة ئةوةي تريان كضةكةي تري القة كرد.

لةطةلَ طروثيَكي تر بة ثاس  طرتين لة قةزاي تلعفر.شايةحتالَيَكي تري ئافرةت باسي لةوة كرد كة دوواي دة مانط لة بةديل
ئؤتؤمبيلي بيين كة ثياوةكان بةرطي سثي دريَذي  50 ييان طةرِاندنةوة، لة رِيَطادا رِاوةستان وة نزيكةدةيانربدن بؤ موسل و دة

كةنداويان لةبةردابوو. ئةم ثياوانة هاتنة ناو ثاسةكان و ضةند كضيَكيان هةلَبذارد. وة هةنديَك لةم ثياوانة  ووالَتاني شيَوازي
يان دةدا نةهيَلَن كضةكانيان ببةن. هةروةها ئةم ثياوانة ثيَش ئةوةي شويَنةكة بةدار لةم دايكانةيان دةدا كة هةولَي ئةوة

 جيَبهيَلَن ثارةيان بة ضةكدارةكان دةدا. 

بؤ ليَكؤلةرةوةكاني مايف مرؤظي  يةكيَك لةم رِزطاربووانةي كة بؤ ماوةي سالَيَك و حةوت مانط لةاليةن داعشةوة بةكؤيلة كرابوو
نن، ئةو ووتي زؤر هاوارم سالَيةكةي ليَ برِفيَ 13ني داعش ليَان داوة كاتيَك كة نةيهيشتووة كضة باس كرد كة ضؤن ضةكدارةكا

ليَيان ثارِامةوة تا واز لة مندالَةكةم بيَنن. وة كاتيَك كة دةسيت مندالَةكةي توند طرتووة يةكيَك لة ضةكدارةكان زؤر بة  كردوو
رِفاندووة. ئةم ئافرةتة هةروةها باسي لةوةش كرد كة لةدوواي  توندي لةدةسيت داوةو دةسيت شكاندووة و كضةكةشي

رِزطاربوونيةوة شةوانة لة خةودا مؤتةكةي ئةم داعشة دةبينيَت كة دةسيت شكاندو مندالَةكةي ليَ رِفاند. ئةمةو زؤربةي ئةوانةي 
 انيان ليَربدوون.كة ضاوثيَكةوتنمان لةطةلَدا ئةجنام دان باسيان لةوة دةكرد كة لةكاتي طرتنياندا كضةك

لة نيَو ئةم  ،طويَزرانةوةدة لة شويَنيَك بؤ شويَنيَكي تر هةروةها دوو ئافرةتي تر باسيان لةوة دةكرد كة ئةوةان بة بةردةوام
شويَنانةشدا طوندي كسر حمراب لة قةزاي تلعفر كة ئافرةتة ئيَزيديةكان بة بةردةوام لةم شويَنةدا القة دةكران و توندوتيذي 

طوازراينةوة بؤ شويَنيَك لة رةقة لة سوريا كة نزيكةي مانط لة دةستبةسةري  11ان بةرامةر ئةجنام دةدرا. دوواي نزيكةي سيَكسي
 4ئافرةتي تري ليَبوو، داعش ئةم ئافرةتانةي هةموو لةذيَر زةويدا كة شوييَن وةك تونيَل بوون بةند كردبوو، كة بؤماوةي  400
. ئةم دوو ئافرةتة باسيان لةوةش كرد ةوتووةو خواردن و خواردنةوةي ئةوتؤشي ثيَنةداونمانط هيض خؤريان بةر نةك 5يان 

ئةمةو زؤربةي ئةم  ندوتيذي سيَكسي و كوشنت بوونةتةوة،كةزؤربةي ئةو منداالَنةي لةم شويَنةدا دةستبةسةر بوون دووضاري تو
نةبوني ة وةكو ، ماندووبووني زؤر و خةو زرِان و دلَةرِاوكيَ و منداالَنة تاكو ئيستاش كاريطةري ئةم رِووداوةيان بةسةرةوة ماوةتةو

 تةركيز.
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ئافرةتيَكي تر باسي لةوة كرد كة دوواي ئةوةي ضةند هاوالَتيةكي ئيَزيدي كة لة طوندة ضؤلكراوةكةي شيعةكان دةسبةسةر بوون 
فرةتةكانيان بة ثاس بردة بيناي لة تلعفر توانيان رِابكةن، ئةوة بوو دوواتر ضةكدارةكاني داعش هاتن و هةموو ئا

ئةندامي تري داعش كة بةباوةرِي ئةو بة زاراوةي عةرةبي سوري قسةيان دةكرد هاتن انةيةك لة تلعفر. دوواتر هةنديَ قوتاخب
 بؤ كرِيين كضةكان.

 11، كضة لة سوريا دوواي ئةوةي سواري سيَ ثاسيان دةكةن ثيَيان دةلَيَن كة ئيَوة هةمووتان فرؤشراون بة ضةكدارةكاني داعش
ساالَنةكةي ئةم شايةحتالَةو هةموو كضةكاني تري سةرووي نؤ سالَيان برد بؤ شويَنيَكي تر. لةم قؤناغةدا كضةكاني تري 
لةطةلَيدا مابوونةوة. دوواي سيَ رِؤذ لة طةشتكردن، ئافرةتةكانيان خستة ناو ذوريَك لةذيَر زةمينةوة كة تا سةر ضؤكيان ئاوي 

ن كاتيَك كة رِةتيشيان كردةوة ثيَيان ووتن كة خؤراك ليَكردن كة بيَن بؤ ناو تؤماركردوو، دوواتر داعشةكان داوايان ثيسي تيَدا ب
اي سيَ ةندينخانةيةك لة رةقةي سوريا. دوو شرييان ثيَنادةن بؤ مندالَة ساواكانيان. دوواي شةش رِؤذ لةم شويَنة طوازرانةوة بؤ ب

كة بة زؤري سواري ثاسيَيان كردم و مندالَة سيَ ساالَنةكةشيان ليَربدم دوواي ئةوةي كة ويستم مانطيش ئةم شايةحتالَة ووتي 
 رِيَطريان ليَبكةم ليَيان دام.

ناويان تؤمار كردؤتةوة. وة هةموو  دووبارة ئةم شايةحتالة بة هةمان شيَوة طيَرِايةوةش كة ضؤن بردويانة بؤ تدمور و لةويَ
لةسةر الداوةو بةبةردةم كؤمةلَة ثياويَكدا هاتو ضؤي كردووة لة هؤليَكي طةورةدا، هةروةها ووتيشي ئيَوارةيةك سةرثؤشةكةيان 

كة يةكيَك لة داعشةكان هاواري دةكرد " مولَكيَكي هةرزامنان هةية" . دوواي ئةوة ئةم شايةحتالة ووتي كة منيان فرؤشت بة 
يةوة بة ثياويَكي سوري. شةويَكيان يةكيَك لة هاورِيَكاني ئةم ثياوة هات ثياويَكي تورك وة دوواي مانطيَك ئةويش دووبارة فرؤشتم

زطار كردبوو هةلَسا بة برِيين بووي بةهةر شيَوةيةك بيَت كضةكةي رِو ويسيت كضة حةوت سالَيةكةم ببات، دوواي ئةوةي كة تواني
وةي بةشيَوازيَكي وا دةربضيَ كة نةخؤشي دةرووني بؤ ئة بووو دايثةريشي بؤ داناو قذ و برذانطي كضةكةو درِاندني جلوبةرطةكاني

 بؤ ئةوةي وازي ليَبيَنن.تةنها  هةية

يَكي تونسي، ئةويش دوواي ئةوة فرؤشراوةتةوة بة ضةكدار بةدياري دراوة بة ثياويَكي سوري تر،دوواتر ئةم شايةحتالَة 
ان ييَتةوة بة يةكيَكي ميسري، كة ئةمةي دووايتيةوة بة ضةكداريَكي سعودي، دوواي سيَ مانط ئةم سعوديةش دةيفرؤشفرؤشتي

هةولَي ئةوةي داوة هةر لة رِؤذي يةكةمةوة خؤي و كضةكةي القة بكات، ئةم ئافرةتة باسي لةوةش كرد كة ضةندين جار بريي لةوة 
تاكو لةهؤش خؤي  كردؤتةوة كة مندالَةكاني و خؤشي بكوذيَت. ئةم شايةحتالَة باسي لةوة كرد كة زؤر جار بة سؤندة ليَيدةدرا

دةضوو وة ئةم شتةش رِؤذانة دووبارة دةبؤوة. ئةم ئافرةتة لةاليةن ذني ضةكدارةكةوة يارمةتي دراوة. لة كؤتاييدا ئةم 
   ةند قاضاخضيةكةوة رِايكردووة.ضشايةحتالَة لة رَيطاي 

هاوسةرو كةسوكارةكةي جوداكراوةتةوة، وة  ئافرةتيَكي تر باسي لةوة كرد كة دوواي دوو رِؤذ لة دةستطريكردني لة دايك و باوك و
دوو كضةكةي كة تةمةنيان ضوار سالَ و شةش سالَ بوو لةطةلَ خؤيدا ماونةتةوة. دوواتر لةطةلَ ضةند ئافرةتيَكي تر كة دووطيان 

ةتة ووتي كةوا افرن بؤ شويَنيَكي تر. ئةم ئدزةبةكانيان دةبراوة لةويَشةوة كضة ع ن هةبوو بردويانن بؤ تلعفر،بوون و مندالَيا
دا بردويانة بؤ رةقة لة سوريا لةطةلَ  2015نيَكةوة بؤ شويَنيَكي تر طوازراوةتةوة تا دوواجار لة ماطي نيساني ضةندين جار لة شويَ

 كة ئةوةندة ثيس بوو ئاو دةطةيشتة ضؤكيان.بةند كراون  بؤ ماوةي ثيَنج رِؤذ ضةند ئافرةتيَكي تر كة لةويَدا لةذيَرزةمينيَكدا
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. بازاريَك بوو بؤ فرؤشتين ئافرةتة كؤيلةكانبايا( كة سهةروةها ووتي كة ئافرةتةكانيان دةبردن بؤ بازاري كؤيلةكان ) سوق ال
يَت بة رمندالَة تازة لةدايك بووةكةي ليَدةستيَنن و دووايي لةطةلَ دوو كضةكةيدا دةيانبةن بؤ شاري تدمر. وة لةويَش دةفرؤش

رِؤذ القةي كردووة و هةرِةشةي ئةوةشي ليَكردووة كة ئةطةر خؤي  15ني سوري كة بةبةردةوامي بؤ ماوةي ساالَ 26ضةكداريَكي تةمةن 
كضةكاني رِابكةن بةالَم لة يةكيَك لة  واتر ئةم ئافرةتة توانيويةتي خؤيوبةدةستةوة نةدات ئةوا كضةكاني دةكوذيَت. دو
 ئاو لة ذوريَكدا بةندي دةكةن. بازطةكاندا دةطرييَت بؤ ماوةي ضوار رِؤذ بةبيَ نان و

اوي كضةكانيةوة القةي دةكات. دوواي هةشت رِؤذ ضدوواي ئةوةي كة زؤري ليَدةدةن دةيفرؤشنةوة بة ضةكداريَكي سعودي كة بةبةر 
ي رِؤذي تر دةيبةن بؤ مالَ 15ساالَن كة ئةويش القةي دةكات. دوواي  60ئةم ثياوةش دةيفرؤشيَتةوة بة ثياويَكي تري سعودي 

ةم ئافرةتة دوو جاري تريش ثياويَكي تر كة ضةكداري داعش بوو, ئةم ثياوة القةي دةكات و خواردنيش نادات بة مندالَةكاني. ئ
جاريَكيان بة ثياويَكي فةلةستيين كة هةرِةشةي ئةوةي ليَدةكرد دةستدريَذي دةكاتة سةر كضةكاني ئةطةر بيَت  تةوةدةفرؤشريَ

واي فرؤشراوة بة ثياويَكي سوري كة وةكو كارةكةر لةمالَةكةي خؤيدا كاري ثيَدةكرد وة واي كرد لةطةلَ هةولَي رِاكردن بدات. وة دو
كورِةكةيدا يةكرت ببيننةوة كة بردبوويان بؤ رةقة. دوواتر فرؤشراوة بة ثياويَكي تري قةتةري كة ئةويش لةاليةن خؤيةوة 

 دةيفرؤشيَتةوة بة قاضاخضيةك. 

دا ئةجنام دراوة باسيان لةوة ي )يونامي( ضاوثيَكةوتنيان لةطةلَكة لةاليةن ئؤفيسي مافةكاني مرؤظهةموو ئةو ئافرةتانةي 
وة تةنها ذمارةيةكي كةمي ئافرةتة ئيَزيديةكان ئازادكراون ئةوانيش  مانط دةستبةسةر بوونة. 19بؤ  3كردووة كة لةنيَوان 
ئةمةو يةكيَكي تريش تواني لة طونديَك لة تلعفر  دا. 2015ساني لة مانطي ني ةن و ثةككةوتةو نةخؤش بوونمئةوانةي كة بةتة

 هةروةها ضةندين ئافرةتيش بة يارمةتي قاضاخضيةكان ئازاد كراون كة خانةوادةكانيان برِيَك ثارةيان داوة.رِابكات.

 طؤرِي بة كؤمةلَ-6

رةي كة بةطويَ . ضةندين شويَن دؤزراوةتةوةلةدوواي ئازادكردني زؤربةي ناوضةكان لة باكوري موسل و ثاككردنةوةيان لة داعش
تيان ثيَطةيشتووة دةربارةي ضةندين رِاثؤر هةريةك لة نيَردةي يونامي و كؤميسيؤني باالَ .رِاثؤرتةكان طؤرِي بة كؤمةلَي تيَداية

 ةتةوة.ندؤزراو موسل تلعفرناوضةكاني تري قةزاي شنطال و  جياجياي ئةم طؤرِة بةكؤمةالَنة كة لة ضةندين ناوضةي شوييَن
تيَدا شاردرابيَتةوة كة  يضةندين شوييَن طؤرِي بةكؤمةلَي دةستنيشان كردووة كة ثيَدةضيَت ئةو هاوالَتيانة رِيَكخراويَكي ناحكومي

 26، هةروةها ضةندين شويَين تريش هةن كة تا ئيَستا لةذيَ كؤنرتؤلي داعشدا ماونةتةوة.لة شنطال دةستطري كرابوون

وة بة تةواوي ثاريَزطاري و ومةتي هةريَمي كوردستان نةيتوانيةكان و نةبووني سةرضاوةو خةلَكي ثسثؤر، حكبةهؤي زؤري شويَن
بؤ ئةم طؤرِانة نةكريَت نازانريَت كة ضةند تةرمن و  وبكات. وة تاكو هةلَكةندنيَكي تةوا داهةلَكةندن  لةم طؤرِة بةكؤمةالَنة

دةسنيشانكردني تاوانبارةكان. هةروةها باس  بؤ ئةم بةلَطانة يارمةتيدةر بنناسنامةكانيشيان نازانريَت ضونكة لةوانةية 
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 28ةو تا  2014ي ئابي 3ثشتيةكانيانةوةكوذراون لة ثرِؤذةي يةزدا بؤ دؤكؤميَنتكردن، طؤرِة بةكؤمةلَةكاني ئيَزيديةكاني كة بةدةسيت دةولَةتي ئيسالمي و هيَزة ثالَ 

sinjar-in-graves-ssma-yazidi-on-report-public-issues-http://www.yazda.org/yazda-لةم لينكةدا دةدؤزريَتةوة.  2016كانوني دووةمي 

shingal/. 
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. اتي كةس و كارةكانياندافلةوةش دةكريَت كةوا خيَزاني قوربانيةكان ئةم طؤرانةيان تيَكداوة لةكاتي طةرِان بةدوواي رو
ي ثسثؤرِ و حكومةتي هةريَمي كوردستانةوة، بةالَم هةولَةكان بةردةوامن بؤ ثاريَزطاريكردن لةم طؤرِة بةكؤمةالَنانة لةاليةن كةسان

 هيَشتا طرفيت نةبووني سةرضاوة هةية.

 هاوكاري بؤ رِزطاربووةكاني ئيَزيدي و خانةوادةكانيان-7

يؤنةوة ضاوثيَكةوتنيان لةطةلَدا ئةجنام دراوة باسيان لة ثيَويستيان ة لةاليةن نيَردةي يونامي و كؤميسزؤربةي ئةم كةسانةي ك
. ثيَداويستيية سةرةكيةكاني وةكو شوييَن حةوانةوةو تةندروسيت و ثةروةردة لة كامثي ئاوارةكاني اوكاري مرؤيي كردووةبة ه

بةالَم ثيَشكةشكردني  ناوخؤدا لةرِيَطاي ضةندين رِيَكخراوي حكومي و ناحكومي و نةتةوة يةكطرتووةكانةوة ثيَشكةش دةكريَت.
وة لةمياني  -وكاري دةرووني بووني نييةاه .طويَرةي ثيَويست نةبووةبة ردةسيت داعشخزمةتطوزاري بؤ رِزطاربووةكاني ذيَ

نيَردةي يونامي و كؤميسيؤن لةطةلَ رزطاربووةكان و شايةحتالَةكان بؤمان دةركةوتووة كة خةلَكيَكي زؤر لة  ضاوثيَكةوتنةكاني
 ستيان بة يارمةتيية.ئافرةت و مندالَ و ثياويش دووضاري فشاري دةرووني بوونةتةوةو ثيَوي

كاتيَك ئةم قوربانيانةش لةذيَر دةسيت داعش رزطاريان دةبيَت هيض بةرنامةيةكي فةرمي نيية بؤ ئةوةي هاوكاري سايكؤلؤجي و 
تةندروسيت و ثيَداويستيةكاني تر ثيَشكةش بةم كةسانة بكات. ئيَزيديةكان زياتر اعتيماديان لةسةر كؤمةلَطاو نيَتؤركة 

تر كردووة بؤ ثيَشكةشكردني هاوكاري بؤ كةسوكارةكانيان لة شوييَن حةوانةوةو لة كةمثةكان و طةيشنت بة نافةرميةكاني 
خزمةتطوزاريةكاني تر ئةطةر هةبيَت. ضةندين ئافرةت باسيان لةوة كردووة كة كاتيَك سةرداني سةنتةرةكاني تةندروستيان 

هيض هاوكاريةكي تريان نةكراوة. زؤري َك لةم  ةثشكنيين خويَن و ثشكنينة سةرةتاييةكانيان بؤ كراوة وةكو،كردووة تةنها 
ئافرةتانة داواي يارمةتي دةرونيان بؤ مندالَةكانيان دةكرد بةهؤي ئةو نةهامةتيانةي كة لةكاتي طرتنياندا بةسةريان هاتووة. 

ةكان و ئاذانسةكاني ميدياوة ضاوثيَكةوتين جار لةاليةن رِيَكخراو 20ئةمةو يةكيَك لةم ئافرةتانة باسي لةوة كرد كة تاكو ئيَستا 
  لةطةلَدا ئةجنام دراوة بةالَم هةمووي بيَفايدة بووة كةس هاوكاري خؤي و مندالَةكاني نةكردووة.

 ثوختةو ثيَشنيارةكان -8

 يةكطرتووةكاناق ) يونامي ( هةروةها ئؤفيسي كؤميسيؤني باالَي مافةكاني مرؤظي نةتةوة رينيَردةي نةتةوة يةكطرتووةكان لة ع
ثيَشيَلكارييةكاني  تاوانة ترسناكةكان وبةردةوامن لة كؤكردنةوةو  بةدؤكؤميَنتكردني بةلَطةكاني  ) كؤميسيؤني باالَ( لة عرياق

دذي ثيَكهاتةي ئيَزيدي لة ناوضةكاني ذيَر كؤنرتؤلي داعشدا ئةجنامدراوة. كة مايف مرؤظ و ياساي مرؤيي نيَودةولَةتي كة لة
لة كوشنت و بةزؤر ئاين ثيَطؤرين و رِفاندن و بةكؤيلةكردن و توندوتيذي سيَكسي و جةستةيي و ئةشكةجنةدان،  برييت بووة

. هةروةها تيَكداني مةزارو شويَنة ئاينيةكان 27هةروةها طةمارؤداني ثيَكهاتةيةكي تةواو لةسةر بنةماي ئيتين و ئايين و رِةطةزي
رنامة بؤ دارِيَذراوو ئةنقةست ئةجنامدراوة. بةهةزاران ئافرةت و مندالَ و ثياوي ئيَزيدي و كةلتووري ئيَزيديةكان بة شيَوةيةكي بة

 ديانةماون يان رِفيَنراون يانيش ئاوارة بوون.
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، بؤ منونةش سةيري رِاثؤرت بكة دةربارةي ثاراستين مةدةنيةكان لة كيَشة ضةكداريةكاندا لة عرياق ، لة كؤميسيؤندا بالَوكراوةتةوة \ثيَشرت لة رِاثؤرتةكاني يونامي  
 لةم لينكةدا  13الثةرِة 2014ي ئةيلولي  10 –ي حوزةيران 6
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، هةروةها داعشدا اري طةورة بوونةتةوة لةذيَر دةسيتئيَزيديةكان دووضاري طةليَك ثيَشيَلكهةروةهةك لة رِاثؤرتةكةدا هاتووة 
ندوتيذي و ثيَشيَلكاريانةي لة ياساي مرؤيي و نيَودةولَةتي و ياساي تاواني نيَودةولَةتي كة بة ووردي لةم رِاثؤرتةدا ئةم هةموو تو

دذي  لة باسي ليَوةكراوة هةمووي بةشيَوةيةكي بةرنامة بؤ دارِيَذراو ئةجنامدراوة وة لةوانةشة بطاتة ئاسيت تاواني جةنط و تاوان
   28يش.مرؤظايةتي و بطرة جينؤسايد

تةوة لةذيَر دةسيت داعشدا. ونةهاتووة، ثيَكهاتةي ئيَزيدي دووضاري ثيَشيَلكاري و توندوتيذيةكي زؤر بهةروةك لةم رِاثؤرتةدا 
ظيلي ئيَزيدي سوة ئةمةي كة لةم رِاثؤرتةدا هاتووة بةشيَوةيةكي نةخشة بؤدانراوو بةرفراوان  بووة، بة ئاماجنكردني هاوالَتياني 

لةكاتيَكدا نيةت لة بطرة جينؤسايديش.  يةك، لةوانةية بطاتة ئاسيت تاواني جةنط و تاوان لةدذي مرؤظايةتي وثيَكهاتة كوة
بة ئةجنامداني تاوانةكاني دذي مرؤظايةتي و جينؤسايد لة خودي رِيَكارةكانةوة دةردةكةويَت، داعش نيةتي خؤي ثيَشانداوة 

ديةكان. لة زؤربةي كةيسةكانيشدا نيةتي لةناوبردن و تيَكداني ثيَكهاتةي لةناوبردني يانيش بةزؤر ئاين ثيَطؤرِيين ئيَزي
ئيَزيدي وةك طروثيَك نةك تةنها لة خودي كارةكاندا بةديار كةوتووة بةلَكو لة بةياننامةكانيشياندا داعش بةرِاشكاوي 

 .29دةرياخنستووة

. داعش مةدةنيةكان لةناوضةكاني ذيَردةسيتؤخي هةريةك لة نيَردةي يونامي و كؤميسيؤني باالَ زؤر نيطةرانن لة بارود
ئافرةت و ثياوة ئيزيديانةي كةوا تا ئيَستا لةاليةن داعشةوة بةديل طرياون هةوةها ئةنداماني ضةندين  3500بةتايبةتيش ئةو 

ودةولَةتي بؤ ئةوةي ثيَكهاتةي ئايين و ئيتين تريش. ثيَويستة هةولَةكان خبريَنة طةرِ لةاليةن حكومةتي عرياق و كؤمةلَطاي نيَ
. هةروةها ثيَداويسيت تةندروسيت و هاوكاري سايكؤلؤجي بة شيَوةيةكي بتوانن بة سةالمةتي ئةم خةلَكة سظيلة ئازاد بكةن

و توندوتيذي  ييةكسان و دةستبةجي ثيَويستة بؤ هةمووان، بةتايبةتيش رزطاربووة ئافرةتةكاني كة كرابوونة كؤيلةي سيَكس
و شكؤمةند بؤ  ئةمني. زيادلةوةش، ثيَويستة هةولَةكان خبريَنةطةرِ بؤ دروستكردني كةشوهةوايةكي سيَكسي دةسيت داعش
 ئاوارةكاني تري سةر بة ثيَكهاتةكاني ديكة بؤ طةرِانةوةيان بؤ ناوضةكاني خؤيان. وئيَزيديةكان و هةمو

ن بةتايبةتي ئةو تاوانانةي كة كة ئةجناميانداوةموو تاوةنةكاني لة داعش و ئةندامةكاني دةربارةي ه زامنكردني ليَثرسينةوة
بة تاواني نيَودةولَةتي هةذمار دةكريَن لةدذي ثيَكهاتةي ئيَزيدي و ثيَكهاتةكاني تر ئيتين و ديين تايبةمتةندي خؤي هةية. 

ة ئةجنامدان و لةهةمان كاتيشدا ثيَويستة لةسةر هةموو ووالَتان كة ئةو كةسانة رِادةست بكةنةوة كة بةلَطةيان لةسةرة ب
 كة دةسةالَتي رِيَكبخاتكاني بةشيَوةيةك هاوكاريكردن لةم تاوانانة. هةروةها ثيَويستة حكومةتي عرياقيش دادطا ناوخؤيية

اتيَكدا لة ك ئةجنامدراون.طوجناويان هةبيَت بؤ بةرِيَوة بردني دادطايي كردني ئةم تاوانة نيَودةولَةتيانةي كة لةم كيَشةيةدا 
ؤرتةدا دؤكؤميَنت كراون لةوانةية بكةونة ضوارضيَوةي ياسايي ئةحكامةكاني ياساي سزاي عرياقي ذمارة ةي كةلةم رِاثئةم تاوانان

، بةالَم دادطاكاني عرياق هيض دةسةالَتيَكي دادوةرييان نيية بؤ دادطايكردني تاوانة نيَودةولَةتيةكاني كة 1969ي سالَي  111
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 بكة لةسةرةوة 4سةيري هامشي ذ.   
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بؤية تاكو ئيَستا نةتوانراوة فايلي ئةم  ة لة دادطاي تاواني نيَودةولَةتي،عرياق ئةندام نيي زيادلةوةش لةعرياقدا رِوويان داوة.
 30بنيَريَت بؤ ئةم دادطاية.ي نيزامي ئةساسي  12كيَشةية بةثيَي مادةي 

ة بدات بةوةي كة ناوخؤ لة عرياق كة رِيَط نيَردةي يونامي و كؤميسيؤني باالَ باوةرِيان واية كة نةبووني ضوارضيَوةيكي ياسايي
ودةولَةتيةكاني وةكو تاواني جةنط و تاواني دذي بكريَن لةسةر تاوانة نيَ ئةنداماني داعش تؤمةتبار بكريَن و دادطايي

مرؤظايةتي و جينؤسايد بؤتة بةربةستيَكي مةترسيدار لةبةردةم زامنكردني دادثةروةري بؤ قوربانيةكان و رِزطاربووةكان لةم 
 ي عرياق بةطشيت.تاوانانةو بطرة طةل

 :هةريةك لة نيَردةي يونامي و كؤميسيؤني باالَ زؤر بةثةلة ئةم ثيَشنيارانةي خوارةوة دةكةن

 بؤ حكومةتي عرياق:

طرتنةبةري رِيَوشوييَن ثيَويست و خستنةطةرِي هةولَةكان بؤ ثابةنديةكي تةواو بة ياسا نيَودةولَةتيةكاني كارثيَكراو،  -1
يَودةولَةتي و ياساي مايف مرؤظي نيَودةولَةتي، بؤ كؤتايي هيَنان بة هةموو توندوتيذي و لةنيَويشيدا ياساي مرؤيي ن

ثيَشيَلكاريةكاني كة لةاليةن داعشةوة ئةجنام دةدريَن هةروةها ثاراستين خةلَكي سظيل لة كاريطةريةكاني ئةم جؤرة 
 توندوتيذيانة.

انطيَشةكان و ثيَشيَلكارييةكاني ياساي نيَودةولَةتي، ليَكؤلينةوةيكي ووردو كاريطةرو خيَرا بكريَت لة هةموو ب -2
لةنيَويشيدا ياساي مرؤيي نيَودةولَةتي و ياساي مايف مرؤظي نيَودةولَةتي و ياساي تاواني نيَودةولَةتي، وة بةثيَي 

 ةوة.ثيَويستيش ليَثيَضينةوة لةم جؤرة كارانة بكريَت و هةموو ئةجنامةكاني ئةم ليَكؤلَينةوانةش بالَوبكريَت

زامنكردني مايف قووربانيةكان و كةسوكارةكانيان بةشيَوةيةكي دادثةروةر و كاريطةر، لةنيَويشيدا طةيشنت بة  -3
 دادثةروةري بةشيَوةيةكي يةكسان و قةرةبوكردنةوةي دةستبةجيَ لةم زيانانةي كة ثيَيان كةوتووة.

نيزمةكاني تري كؤكردنةوةي زانياريةكان و دامةزراندني دةستةيةكي طشيت نيمضة دادوةري بؤ ليَكؤلَينةوةو ميكا -4
بةلَطةي تةواو لةسةر ئةم ثيَشيَلكارييانةي كة لة مياني كيَشةي ضةكداري لة عرياقدا رِوويانداوة. ئةمةش بة 
مةبةسيت دةرخستين رِاستيةكان، و كؤكردنةوةي هةموو زانيارييةك كة يارمةتيدةر بيَت بؤ حكومةتي عرياقي بؤ دارِشنت 

كردني سياسةتةكاني لة وةالَمدانةوةي بؤ ضاوديَريكردن و ثاراستين قوربانييةكاني ئةم ثيَشيلكاري و و جيَبةجيَ
توندوتيذيانة، هةروةها كؤكردنةوةي بةلَطةكان بة شيَوةيةكي بةرنامة بؤ دارِيَذراو بؤ ئةوةي بتوانريَت ئةجنامدةراني 

 طاو ئاشتةوايي نيشتيماني.تاوانةكان بربيَنة بةردةم دادطا، لةطةلَ هاوكاري كؤمةلَ

خستنةطةرِي هةموو هةولَةكان لةطةلَ سةرضاوةي ثيَويست بؤ زامنكردني ئةوةي كة هةموو رزطاربووةكاني  -5
ثيَشيَلكاريةكاني مافةكاني مرؤظ و توندوتيذيةكان هاوكاري ثزيشكي و دةرووني و كؤمةالَيةتيان لةكاتي طوجناودا 

 ثيَدةطات.
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ز حممد علي احلكيم نويَنةري دائيمي عرياق لة نةتةوة يةكطرتووةكان داواي لة ئةجنومةني ئاسايش كرد كة " ميكانيزميَكي ياسايي دا بةرِيَ 2016ي ئاياري 5لة   
  لَةتي تايبةت دابرِيَذن بؤ ليَثيَضينةوةو دادطايي كردني تاوانباراني داعش.نيَودةو
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بؤ ثيَداني دةسةالَت بة دادطا نيشتيمانيةكاني  1969ي سالَي  111زاداني عرياقي ذمارة هةموواركردنةوةي ياساي س -6
 عرياق لة ليَكؤلَينةوةو بةدوواداضوون بؤ تاوانة نيَودةولَةتييةكاني كة لةعرياقدا ئةجنام دراون.

ش، بارودؤخي ئيَساي عرياق ضوونة ثالَ رِيَكةوتننامةي رِؤما بؤ دادطاي تاواني نيَودةولَةتي. وةك هةنطاويَكي خيَرا -7
 ( لة ثةيرِةوي ناوخؤي رِيَكةوتننامةي رِؤما.3) 12بنيَريَت بؤ دادطاي ئيختصاص ، بةطويَرةي مادةي  

دانان و جيَبةجيَكردني سياسةتيَك بؤ طةرِانةوةي بةسةالمةتي  و شكؤمةندانةو بة ويسيت خؤ بؤ هةموو ئاوارةكاني  -8
 يَوةرةكاني مرؤيي.ناوخؤ بؤ ناوضةكاني خؤيان بةثيَي ث

يستيش ئةم طؤرِانة ، بةطويَرةي بارودؤخي ئةمين طوجناو، بةثيَي ثيَوزامنكردني ثاراستين طؤرِة بةكؤمةلَةكان -9
هةلَبكةنريَن و طرتنةبةري ثيَوةري باش بؤ دةرهيَناني تةرمةكان و ثاراستين بةلَطةكان بؤ ناسينةوةي ئةجنامدةراني 

ين ثزيشكي دادوةري بؤ هةر يةك لةم طؤرِانة بؤ ناسينةوةي قوربانيةكان و ئةم تاوانانة. ئةجنامداني ثشكني
كؤكردنةوةي بةلَطةكان لةسةر ئةجنامدةراني تاوانةكان و ئةجنامداني ليَكؤلَينةوة بؤ زانيين ضؤنيةتي مردني 

ةواويان ثيَبدريَت هؤكاري مردن و زانياري تةوةي كةوا كةسوكاري قوربانيةكان لهةريةك لةم كةسانة. تاكيد كردنةوة 
 لةطةلَ هةرقةربوويةكي مادي يان هةر هاوكارييةكي تر بيَت.

هةماهةنطي لةطةلَ رِاويَذكاري تايبةتي سكرتيَري طشيت نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ نةهيَشتين جينؤسايد، و ئؤفيسي   -10
دةكةن دةربارةي ميكانيزمي  كؤميسيؤني باالَي مافةكاني مرؤظ و دةسةالَتةكاني تري كةوا هاوكاري تةكنيكي ثيَشكةش

 برةودان و زامنكردني ليَثرسينةوة لة تاوانة نيَودةولَةتيةكان.

سةربةخؤي نيَودةولَةتي بؤ ليَكؤلَينةوة دةربارةي كؤماري سورياي  ليَذنةيجيَبةجيَكردني ئةو ثيَشنيارانةي كة لةاليةن   -11
 31 (A/HRC/32/CRP.2)دا دةرضووة  2016حوزةيراني  15ة كة لة ووليَذنةكةدا هاتعةرةبي كة لةرِاثؤرتي 

 بؤ كؤمةلَطاي نيَودةولَةتي:

برةو بة  ثيَويستة كؤمةلَطاي نيَودةولَةتي و ئةجنومةني ئاسايشي نةتةوة يةكطرتووةكان و ئةجنومةني مايف مرؤظ -1
لكارية بابةتي ليَثيَضينةوة بدةن لة عرياق بؤ زامنكردني ئةوةي كة تاوانباراني هةموو توندوتيذي و ثيَشيَ

 مةترسيداروكاني مافةكاني مرؤظ و ياساي مرؤيي نيَودةولَةتي ليَثيَضينةوةيان لةطةلَدا بكريَت.

ثيَويستة لةسةر ووالَتانيش كة هةموو هةولَيك بدةن بؤ زامنكردني ئةوةي كة هةر كةسيَك بةلَطةي ئةوةي لةسةر بيَت  -2
ؤمةتبار بكريَن ودادطايي بكريَن يانيش رِادةسيت ووالَتاني تر كة لة تاوانة نيَودةولَةتيةكاندا تيَوةطالوة لة عرياق، ت

 كة سيستةمي دادوةري تةواويان هةية بةطويَرةي ثرةنسيثي رِادةسكردنةوةو دادطايي كردن. بكريَنةوة

ي  ثيَويستة كؤمةلَطاي نيَودةولَةتي هةموو هةولَيَك بدات بؤ دابينكردني ثيَداويسيت ثزيشكي و دةرووني و كؤمةالَيةت -3
بؤ قوربانيةكان و رزطاربوواني ثيَشيَلكاري و توندوتيذيية زةقةكاني مافةكاني مرؤظ، بةرِةضاوكردني ثيَداويستيية 

 دن لةطةلَ اليةنةكاني ثةيوةندار.تايبةتةكان و بةرِاويَذكر
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ري " هاتوون بؤ تيَكدان" : ةي كؤماري عةرةبي سونةي ليَكؤلَينةوةي نيَودةولَةتي دةربارةي ليبيا, رِاثؤرتي ليَذنةي سةربةخؤي ليَكؤلَينةوةي نيَودةولَةتي دةربارذليَ  
 A/HRC/32/CRP.2, para. 209دا،  2016ي حوزةيراني  15ةكان، لة تاوانةكاني داعش لةدذي ئيَزيدي
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ي عرياق بؤ ئةوةي ثيَويستة كؤمةلَطاي نيَودةولَةتي هةولَةكاني خباتة طةرِ لة طةيشتين هةموو هاوكارييةك بؤ حكومةت -4
بؤ ئاوارةكاني ئةم كيَشة ضةكداريية ئةمانيش بة رِؤلَي خؤيان هةلَبسنت بة دابينكردني  ئاسايش و هاوكاري مرؤيي 

يَنةوة ناوضةكاني خؤيان بة ثيَي ثرةنسثة لة ئاراداية تاوةكو بتوانن بطةر ناوخؤييةي كة لةئيَستادا لة عرياق
 مرؤييةكان.

كنيكي بؤ عرياق لة هةولَةكاني بؤ دةستنيشانكردن و هةلَكةندن و ارييةكي دارايي و تةني هةموو هاوكدابينكرد -5
 كؤكردنةوةي زانياري دةربارةي طؤرِة بةكؤمةلَةكان و ئةم شويَنانةي كة تاوانةكاني تيَدا ئةجنام دراوة.

قوربانييةكاني توندوتيذي و ثالَثشيت هةموو هةولَةكان بكريَت بؤ دامةزراندني ميكانيزمي تؤكمة بؤ دادثةروةري بؤ  -6
ثيَشيَلكارييةكاني مايف مرؤظي نيَودةولَةتي و ياساي مرؤيي نيَودةولَةتي و ياساي تاواني نيَودةولَةتي، لةرِيَطاي 

 ميكانيزمي دادوةري بةديل و ئاشتةوايي نيشتيماني و دادثةروةري رِاطوزةر ) العدالة االنتقالية(.

   


