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رِاثؤرتي ليذنةي مافةكاني مرؤظ:
تايبةت بةرِةوشي ئاوارةكان و ئةو تاوانانةة ةةرةةةب بةئزيديييزةةكان و
تةةواو يزيهااتةةة ئةاين و نةتةوةيزةةةكان لةاليةةن طرويةةي تريؤريسةةي
ةاعش ئةجناميراون.
سةرةتا:
ئةوةي لةثاش داطريكردني ايا ي سلَيبة ةةدةَيك ايةكيا ان لنيي ِةوي (داعي ) لية (9ي
حلزةيران  )4102و داطريكردن (ايطاا ) لية (3ي ئياة  )4102و ايةنيي ناوايةي يري
ي ليو
كل دَتان َطل ي ساددةي ( )021ئةجناسي ا ،ةةزؤ وةدة نيا لةزيةييي ويكو ككسيةل
ِفانين ئافرةت و ةةزؤ ئاي ث ة طك ِي و ةقانينةوةي اليةطة سيةذوي و ئايطيةكا ةةايةك ةيلو
لة اوان طةو ةي د ةةسرؤظاية و ثيةشيةل ا ي طةو ةي سافةكان سرؤظ ةلو كةةةاي زؤ ييا
دةاطة وانةي جيطكَاييةوة.
ةك ةةدواداالو ئةو دؤوة سة رَييا و ةةدةسةوةالون ئاوا ةكا  ،ليذنةي سافةكان سرؤظ لةَية
ِاَثا دن َة ؤكاية ثة لةسان كل دَتا اةنيي َية دان سةيييان ئةجناسيياو لةنةي يةوة
ية ييةكا و نيةنية
ييلة ةوةو لةطية ة ِية ريراوة نيةلدةول
لة ِةوا ئاوا ةكا و ةا وطلزة انيان ككل
ثةيلةنيييا ةكان ح لسة هة يةم و ثا يةةطاكا لةثةيلةنيي و ةةدواداالن ةةدةواسيايةو ةك ئةو
سةةةَتة ئةم ِاثك ة هاوةةاية دةوةيطية ةةَة دةَيك َية ؤكاية ثة ليةسان كل دَيتا و
َة جةم ئةنياسان ةة ِيةةي ثة لةسا :
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ةةستثزيهي يةرةسةنيني تاوانةكان
ِوداوةكا لةطر ين (اطاا )ةوة ثة ةيا َةنيو دؤوةكة ثية نايية قكنياَية نيلية ،ةة اي يةت
كةثية ها ة ئايين و نة ةوةييةكا لة ةواوي ناواة كل دَتانيةكا كةو طة ةة ثيةنسا و هيةراي
اةكيا ان (داع ) و ليةشاويةك لةئاوا ة ِووي لةاا ي دهكك و اا و اا ؤا ةكان ري هة يةم
كل دَتا كرد ،ئةو يزيهااتةش كةرِوبةرِوو جزنؤسايي بويةوة ئزيديييةكان بوون.
ئزيديييةةةكان ثية ها ةيييةك ئييايطري ،ةريوةيياوة ِي اي ييةت ةييةوكيا هةييية ،نةي ييةي ()051
هةزا كةَيا لةعيةراقيا دة ي  ،ةةاية زؤ يا لةنةيك سلَبة و لةناواةي اطاا نيشيتةجية و
اةنيي جا ِوةة ِووي ككسةيل ل ي ةلنة ةوة.
ي يةي كية ةية
لة (3ي ئاة  )4102اةكيا ان داع اطااليا داطريكرد ،ةةاية زؤ ي وةل
ييةطرا ِويا لةاياي اطاا كرد.
زيا ر لة ( )011هةزا كةس دةوةسل
قةزا شنطال :دوو ناحيةي هةية ةةناوةكان (َطلن ة و قةيروةوا ) زيا ر لة ( )95طلنيي ليةوك
ييةطريةتِ ،وةة ةكيةي نةييك ةية 3033
دةطريةت ،دانيشتلانةكةي ةة ( )341هةزا كةس دةوةسل
كم 4ية)35%( ،ي دانيشتلانةكةي كل دي ئيةةييي .
لةطة ة داطريكردن اا ي سلَبة  ،قةزاي تةلةعفةر ةةناحييةكان (زسيا و عيازييةو ِةةي ية) و
قةزاي تةلهزيف ةة ناحيةكان (ةان ية و فاييية) و قيةزاي حةميانزةة ةية ناحييةكان (ةة ليةو
نةسرود) ِوةة ِووي داطريكا ي و ئاوا ةةلون دانيشتلانةكةي ةلونةوة كةةةقةزاي ايطاا و ئيةو3
قةزاي رة نةي ةي ( )0يةك سليك كةس لةم ناواانة ئاوا ة ةلو .
ي ةي و
لةطة ة داطريكردن قيةزاي ايطاا و دةو وةية ي ،ةةاي ةي ئيةةيييييةكا نيةيانتلان هيةل
لةناواةكة ساونة ةوة ئةواني ِوةة ِووي لنيو ييذي جك اوجيك ي ثيةشييةل ا ي سافيةكان سيرؤظ
يةوة ،لةزا ي وانةوادة ئيةةييييةكانةوة ةاس لية دةَت ةَية
ةلنة ةوة ةة و كض و ثريو نوو سطيال
كرد و ِفانين َةدا و كضيا دةكية ةةدةَيك داعي و ئاسيا ة ةيةوةش دةكية كةئيةو
ياةيةك وة زا لةةة اس ة (فطيق نيطلي) و اةني
ئافرة انةيا ةراونة ة زيطيان ةادؤش و ككسةل
يةي كرِي و فرؤانت دةكة ةةو ئافرة انةوة.
اليةطية ر ،ةاس لةساسةل
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لة (طوني كوضؤ) كة ( )331ويةةاني ئيةةيييي يةيييا دة ي ،يةنها ( )03كيليك سية ر دو ة
لةَةنتة ي قةزاي اطاالةوة ،لةةاكل و ةاال و ِؤ ئاواي طلنيةكية عية ةة عةايرية ايةسة
ي ل ي ليةم طلنييةدا ئيةجنام د اوة ،زانيا ييية
نيشتةجيةية ،لةنية اةكيا ان داعشيةوة ككسيةل
ي ( )31ثياوي ئةو طلنية دةكة لةطة ة ةردن دةيا كض و
َة ة اييةكا ةاس لةكلاتين ةةككسةل
ةك قةزاي ةلةعفة .
ةةاية ري ئيةةييييةكان اطاا كةةة ( )411هةزا كةس سةزةنية دةكريةت ئياوا ةي ايا ي
دهكك ةلو و ةة نيةل اا و ايةنيي ايليةين يري وةك (ويان ة و يةناه و ايا ياو ةيا يل ة و
صييل يياو ثيةشيياةريية و هةو ية يي ة و ةيياوة دية و ةاجيييي كةنيييان) و اييةنيي اييليةين ييردا
ةآلوةلنة ةوةو لةدؤوية سرؤي وراثيا .
ئةوانةي لةاياي اطاا ةيلو -ضةزا شةنطال ليةةاكل ي ِؤ هيةي ايطاالةوة يا ةياكل ي
ِؤ ئاواي اطاا ةةد يةيذي ( 00كيم) و ثيان (03كيم) و ةية زي (0245م) د يةيذ دةةيةتيةوة-
لةوراثرتي دؤو سرؤيييا ةلو ةنها ِيةاايةك كة ثيةياوي ك َة ة اييا ث ة ةاةيةنريةت فرِؤكية
ةلوة كةدةيا وةج ة ولا د و ولا دنةوةو دة سانييا ثيةايةيةطرا ،هية لةوكا يةدا َية ؤكاية
ثة لةس ان كل دَتا ةةداةيط ردن ئاوو ولا د لةيةكةم كا وان طةيانين هاوكيا ي ةيك ايياي
اطااليا ةةايا ي رد.
ةةثية ئاسا ة نافة سييةكا ائية تا ( )011سطيا ة و ةة ةسة ةيةهكي ةرَييةك و ةي ة ئياوي و
نةوكاييةوة طيانيا لةدةَتياوة ،لة ِيةااي َطلن ة لةديلي ِؤ ئاواي كل دَتانةوة ِيةااكرايةوة ةك
ِزطا كردن ئةو ئاوا انةي اياي اطاا و زؤ يطة ليةدهكك و زاويك طريَياونة ةوةو لة ِةوايية
سرؤي و دة ون وراثيا .
لةطة ة ةآلوةلنةوةي ويةطةي ئاوا ةةلون ئيةةييييةكا و طريَانةوةيا لةايايةك َيةوت و واي
ي لةةرَا سردن سطيا ة و ثريي ئيةةييييةكا لةو اييا
وةك اياي اطاا  ،لةطة ة ةآلوةلنةوةي هةوال
لةااوي
يةكا فرسية
دو ة دةَتة طةسا ؤد اوة ،ئييي ويذدان سرؤظاية هة ا ،دمية و هةوال
ية نااا كرد لةو هةسلو اوانة ةيةيةنط نيةة كةليةم َيةدةي
ياةي نيةلدةول
هةسلا هيةطا ،ككسةل
ي  4102دا وةيل انيةك لة رَا هةيل ية و ةةطةسا ؤد اوي لةنيةل ايايةك
ةي ت و يةكةداو لةَال
عاَ دا لةةرَانا مبر .
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هة اةنية ائية تاش نةيك ةة ( )01111-4111ئاوا ةي ئيةةييي لةاياي اطاا ساونة يةوة،
ياريا
ةةيم لةسة رَ سرد و ةرَ ةلو دة الو و ( )4102/3/43كا وانية ( )0ةا هيةل
ثيةاةات ،جاة لةوة ةةثية دواي ئاسا و زانييا ي ( )05111ثيازدة هيةزا ئياوا ةي ئيةةيييي
كةلةاياي اطاا ِزطا كراو لة (خزيوةتطة نةورؤز) لةديلي ِؤ ئاواي كل دَتا لةَة َيطل
نيشتةج ة ةلو  ،ئاوا ةكان ئةو ويةلة اةية لةدؤوية وراث سرؤييييا ييا دةطيلزة يةط  ،ةي ة
كةلل ثة و وك اك  ،ة ة دة سان و سة رَ ةآلوةلنةوةي نةوكايييا ليةييةكريةت ةيةهكي وراثي
ئاوي ولا دنةوةيا ةكية ثيةلي تيا ةةهاوكا ي ويةراية ،هة اةنية نة ةوةيةكار لوةكا لية ِيةااي
ي طةيانين هاوكا يية ثيةيا .
ئامسانييةوة ةةقاسيشلكدا لةهةول
لةنيةك رةوة ةةايةك ل ةو ئاوا انيةي ايياي ايطاا ليةنيةلا ِؤ ئياواو ةاايل ي كل دَيتا دا
ي ةة ةنها لةو ويةلة اةداية ،ةةاية ريا ئةو و ثياوة ةة ةسة
لةيةكرت داةرِاو و زؤ سطيال
و نةوكاانة ثاش داةةزيطيا لةايا ،نةيانتلانيلة ةثة ِنةوة ةك ةاال ي كل دَتا .
يةكزيهي تر لةو يزيهااتة ئاينززانةة كةتوشةي رِاطواسةتن بةةزؤرو تونيوتزةذ بونةةوة
مةسزحززةكانة.
مةسةزحزةكان ثية ها ةيةك ئايطري ،ةةاية زؤ يا لةاا ي ةةَياو سلَبة و دهكك و هةوليةرو
َليةمان و اةني ناواةيةك ير نيشيتةجية  ،ليةثاش ِ 4113وةية ِووي لنيو ييذي ةلنة يةوةو
ةةاية يا ئاوا ةي كل دَتا ةلو و ةةاية يشيا عيةراقيا جيةهيةشت.
لة 01ي حلزةيران  4102كا يةك ةة ةواوي اا ي سلَبة كةو ة دةَيك داعي َ ،ي ة ةيذا دة
ية يا ثيةي ا ةك ئةوةي (جةييية ةيية ،
وراية ةةسةَيحيةكان ئةو اا ةو اكل ()09ي ةمملز سكل
يما ة  ،ئةطة نا سلَبة جية هيةيل ) ،ةكية ئةو ويةةانة سةَيحيانةا كة لةطر ين اا ي
يا س لل
يطةها لو ةةنااا ي لةاا ي سلَبة دة كيرا  ،ليةثاش جيةنا جيهيان يةكةسيةوة
ييا هةل
سلَل
ةكيةكةجما ة ئةم ئاوا ةةلونيةي سةَييحيةكا ةةواييةلازو قيةةا ة زؤ ة ِووةييات و يةكةجما يشية
ي ةيةت لةسةَيح .
لةسيةذووي ئةو اا ةدا سلَبة وال
لةئية تةدا ئاوا ةيةك زؤ ي سةَيحيةكا ِوويا لية كيةسث ةةحركيةو اا ؤاي ةي عيةيط اوة
كردووةو ةنها لةناو عةيط اوة ( )41هةزا ئاوا ةي سةَيح ليةية.
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يزيهااتةيةكي تر كةبةةةمان شزيوة يارييدراو نةبوون لةةةسي ةاعش بريتني لةشةبةك.
شةبةك ثية ها ةيةك ئايطري ،نيشتةجية ناواةكان ةة لةو قة ةقلش (حةسيانية)ي ِؤ هةي
اا ي سلَيل  ،ةةاية يا لةهةوليةرو كة كلك و طة سيا نيشتةجية .
ةةهكي داطريكردن اا ي سلَبة لةنية داعشةوة زؤ يطةيا ئاوا ة ةلو ةة اي ةت لةطلنييةكان
دةو وةة ي واز .
يزيهااتةيةكي تر نةتةةوةيي كةتوشةي ئةاوارةبوون و تونيوتزةذ بونةةوة تورككانةةكان
بوون.
تورككانةةكان ثية ها ةيةك نة ةوةيري و ليةةاكل ي سلَيبة و كية كلك و هيةوليةرو وانيةقري و
ول سا لو داقلق و كفري و سةنييةل نيشيتةجية  ،ةيةهكي داطريكردني ايا ي سلَيبة و ايةني
ناواةيةك رةوة ئاوا ة ةلو .
ئاوارة تورككانةكان:
( )5111ويةةان ئاوا ةي ل كمان سلَبة و ةلةعفة لةاا ي دهكك .
( )0411ويةةان ئاوا ةي ل كمان سلَبة و ةلةعفة لةاا ي هةوليةر .
( )511ويةةان ل كمان جةلةونو سلَبة و ةلةعفة لةاا ي َليةمانري.
( )3111ويةةان ةلةعفة و سلَبة و ئاسرل و ول سا لو قة ة ةثة لةاا ي كة كل .
( )31111كةَ ري ل كما كة اي ة سةزهةة لةسلَبة و ةلةعفة ئاوا ةي اا ي نةجية
و كة ةةن ةلو .
نةي ةي ( )41هةزا هياوي ناحييةي ئياسرل سياوةي (ِ )05ؤ ة طيةسا ؤد او و سة رَي
ككسةيل ل ييا ل ة دةكريةت.
جطة لةو يزيهااتة ئةاين و نةتةوةيزانةة باسةهران كاكةيزةةكانزش يةارييدراو نةةبوون
لةزولَم و ستةم و وييرانهاريزةكاني ئةو طروية (ةاعش).
كاكةيزةكان ثية ها ةيةك ئايطري و ةريوةاوة ِي اي ةت ةةوكيا هةية ،لةداقلق نةيك كة كلك
يةجبة نيشتةجية  ،ةةهةسا اييةلة
و وانةقري و صةفييةي نةيك هةوليةر و هاوا ي نةيك لةاا ي هةل
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كاكةييةكاني ئاوا ة ةلو و ةةحركةو وانةقري و اةني ناواةيةك ر لةدؤوية
يا دةطلزة يةط .

وراث سرؤي دا

رِؤلَي حهومةتي ةةرييم
لةطيية ة ئييةو قةيرانييةدا كة لا ي ح لسيية هيية يةم هييا لوة ةييةهكي ة يرِيين ةةايية ةلدجييةو
ِوةة ِووةلنييةوةو جييةنط لةطيية ة داعيي  ،ح لسيية هيية يةم ةةَيية جةم وةزيييرو وةزا ة يية
ثةيلةنيييا ةكا و ئيييا ة وكجيةيييةكا ئيةوةي لة لانايانييا ةيلوة ةيك ثيةشيلازي ليةئاوا ةكا و
ةةدةسةوةالنيا و داةيط ردن الية و ثيةياوي ك ةني وَيك و ويلا د و ولا دنيةوة د ية ي
نييةكردووة ،هة اييةنية ثيةش ي يين نييةكردن ِوةة ِووةلنييةوة لةطيية ة طروث ي اييةكيا ي داع ي و
ثةنسا ةكانيا ةك َة ئةو ناواة كل دَيتانيانةو ككمةنيةكردن َيةناة ةكان ِوةة ِووةلنيةوة
لةكةسلكل ِيية طةو ةكانة.
رِؤلَي حهومةتي عزيراقي
هة اةنية ح لسة هة يةم لةقةيران دا اييييا ةيلوةو لةثيةشرتيشييا ئاوا ةييةك زؤ ي عية ة
ِووي لةهة يةم كل دَتا كردووةو ةةثة ش و ةآلوي ِويا لةاا و اا ؤا ةكا كيردووة ،ةيةيم
ييةي نيةط ةيرِاوة ةيك ةةدةسيةوةها ين ئيةو ئاوا انيةي كةلةايا ةكان
ح لسة عيةراق هييض ِؤل
عيةراقةوة ِوويا لةهة يةم كل دَتا كردووة.
ئةسييةش كةستة وييةس و ناةة ثرَيييا يةك ح لس ية عيةراق ي دةَييةييةطيةت ةة اس يية سييا
ةةهاوي يةكان  ،لةكا ية يا ثية هةسلو نيةك دةةلو ح لسة عيةراقي هاوكيا ي ةاةيانيايية
ةةئاوا ةكا .
ية سلاةو اةك ثيةشمة طةي نةداوة ،ساوةي
ئةسة لةكا ية ياية كة ح لسة عيةراق اةنيي َال
 0سانايشة ةلدجةي هة يةم كل دَيتان ةرِييلةو ( )0.4سلييك ئياوا ةي عية ةة ايا ةكان
ييةد او .
عيةراقي ها لنة ة هة يةم كل دَتا و دال
رِؤلَي نةتةوةيةكطرتووةكان و كؤمةلَطة نزيوةةولَةتي
ييةكان ثة ليةسان
ثاش دةَت ةةَة اطر ين اطاا و ثيةشرتي دة كردن سةَييحيةكا و هةول
كل دَتا ةةَة ؤكاية و ليذنة ثةيلةنييييا ةكان يلانرا داواي ةةدةنايةوة هيا ين دؤوةكيةو
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طلاَتطةوةي قةةا ةي ئةو ككسةيل ل ييية و ئيةو اوانانيةي كةدة هيةق ةةئيةةيييي و سةَييح و
ييةت ،ةكيية
ياةي نيةلدةول
ةواوي ثية ها ة ئايين و نة ةوةييةكا ئةجنام دةد يةت ةاةيةنريةتة ككسةل
لة ِووي َة ةازي و سرؤييةوة ئيةسري او زؤ يطيةي وي يان يري دونييا ةيةدةم دؤوةكيةوة ةي ةي
كةجيةاةي َلثاس و ثيةةانري و كا لةَة كردنة ،ةة اي يةت لية ِووي ةةجيطكَيايي ناَيانين ئيةو
اوانانةي كةدة هةق ةةئيةةييي و سةَيحيةكا ئةجناسي اوة.
يية لية ( )4102/3/05ةيةككي دةنيط
هة لةو َة وةةنيةدا ،ئةجنلسةن ئاَايشي نيةلدةول
ةرِيا ي سيا ة ()4001ي دة كيرد ،لةةرِيا ةكيةدا َيةا دةَيةثيةطيةت ةةَية (داعي و ةية ةي
نلَرة)دا و ناوي ( )4كةس لةئةنياسان ةة ةي نلَرةو داع وراية لي يك ِةش و هاوكا ييية
دا اييةكانيا ةلكك دةكريةت ،هية وةها ئةجنلسيةن ئاَياي داواي لةَية جةم ئةنيياسان كيرد
لةكةسرتي ساوةدا لي ك ناوي ئةو طروث و كةَانةيا ث ة ةاةيةن كةهاوكا ي (داع ةية ةي
نلَرة) دةكة اكل خبريةتة ئةو لي تة.
ثاش طةيانين نياة ان ةة ِية رراوي نة ةوةيةكار لوةكا و داواكردن ةةدةسيةوةها ين زييا ر،
ِية رراوي ناوةراوو هاوةةاةكان كةةريك ةلو لة (ئةسري ا ،ةة يتانيا ،ل كيا ،نة ويجَ ،ليي،
دانيما ك ،ياةيا  ،لكك يم ك  ،كليةيتَ ،ي لدية) هاوةةايةكان يري نة ةوةييةكار لوةكا
ةةايا ييا كرد لةنا دن ( )4201ة هاوكا ي ةك ئاوا ةكا لةساوةي (ِ )01ؤ دا.
لةنيةك رةوة ِية رراوي ةني وَك جيهان ةرِي ( )41سليك دؤن ي داةيط ردووة ةك دة سا
و يةكةم كا وان ئةو دة سا و ثيةياوي تيةا طةيانيؤ ة اا ي دهكك.
هة وةها سانا َل ي ل ك ايةني وةج ةييةك هاوكيا ي لة ِيةايةي ثة ليةسان كل دَيتانةوة
طةيانيؤ ة ئاوا ةكا لةدهكك و طة سيا .
ح لسة َ لدية لةو ( )511سليك دؤن ةي ثيةش ةاي كيرد ةةنة ةوةييةكار لوةكا  ،ةيرِي
( )33.3سليك دؤن ي ة وا كرا ةك ئاوا ةكان هة يةم كل دَتا  ،ةكية نة ةوةيةكار لوةكا
ةرِيا ييا ليةنةي رتي سياوةدا ( )04ويةلةطية ة ا يةوة كة هية ييةكية يا لانياي ليةوكطر ين
( )35111هةاتاو ثيةطج هةزا كةَ هةية ،ئيةو ويةلة اايانية ( )3دانيةيا لةهيةوليةرو ()3
دانةيا لة َليةمان و ( )4دانةيا لةدهكك دةة .
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جيةااي وكية َلثاس ئا اَتةي َة جةم ئةو وي انة ة ةي كةةةهاناي ئةم دؤوة سة رَيييا ة
سرؤييةوة ها و هاوكا ييا طةيانيؤ ةوة ئاوا ةكا لةهة يةم كل دَتا .
رِؤلَي خةلَك و رِييهخراوةكاني كؤمةلَطة مةةةني و مزييا
ي كل دَتا لةَة جةم ايا و قيةزاو ناحييةو طلنييةكا و
لةناووكي هة يةم كل دَتاني وةل
ةواوي داسلدةزطاكان ح لسةت و دةَتةي َية ةةوكي سافيةكان سيرؤظ ،ةيةدةم ئاوا ةكيا و
داةيط ردن ثيةياوي تيةكانيانةوة ةلو َة ة ِاي ئةو قةيرانة دا ييةي كةاةنيي ساناية ةية ؤك
هة يةم كل دَتان طر لوة.
ييي ةة ايياويا هييةةلوة لةد وَييت ردن كييةسثين
ياييةي سييةدةني ِؤل
ِية رراوةكييان ككسةل
ي انية زؤ ي وكةيةو لية يم ثيةشيلازي و
كككردنةوةي ككسةك ةك ئاوا ةكا  ،هية وةها ويةل
ي ةة ااويا هةةلوة.
ةةدةسةوةالن ئاوا ةكانيا ةةايا ي و ِؤل
ي ةة ااوي هةةلوة لةطةيانين قةةا ةي كا ةَيا ايياي ايطاا و ئيةوةي ةةَية
سييياش ِؤل
ئيةةييي و سةَيحيةكا و ةواوي ثية ها ة ئيايين و نة ةوةييةكانييا هيا لوة ،ةيك ِاي طشيك و
ية .
ياةي نيةلدةول
ككسةل
يي
ي ِؤ ئياواو (ثةييةدة) ِؤل
جاة لةوة لة ِؤ ئاواي كل دَتانةوة سانا َيل ي َيل ياو ويةل
ةة ااويا هةةلوة لة ِزطا كردن ئاوا ةكان اطاا و ةةدةسةوة ايلنيا اطةايتطيا ةةةاايل ي
كل دَتا .
ئامار ئاوارةكان
لةئية تادا زيا ر لة ( )4سليك ئاوا ة لةهة يةم كل دَتانياية ةةهةسلو ثية ها ةو ئاي و نة ةوة
نائاَاي سرؤي و ئةسين و ككسةيية ةك هة يةم كل دَيتا

جياوازةكانةوة ،ئةسةش ةا ية
د وَت كردوة.
 -0لةطة ة ةة زةلنةوةي ئاَك لنيو يذييةكان ئةن ا و فةللجةو ِوسادي و ها ين ئاوا ةيةك

زؤ لييةو ناواييانةوة ح لسيية هيية يةم ئاسادةكييا ي ثيية وةوييك نييةةلو ةييك اييكنيةك
يةكرد لةطة ة ها ين ةةليةشاوي ئاوا ةي عة ةة ناوة ِاَك عيةراق ةكيية لةئية يتادا
ساسةل
ةةثية دواي ئاسا ي فة س ( )0.4سليك ئاوا ةي عة ةة (ةةَيياو ئيةن ا و فةللجيةو
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ِوسادي و َةنحةدي ) و اةني ناواةيةك ر لةكل دَتانيا ئةسةش ةا طرانييةك زؤ ي
يك و ح لسةت د وَت كردووة.
ةك وةل
يةوة ِووييا
 -4ثاش داطريكردن اا ي سلَبة ( )411هةزا ئاوا ةي ري عية ة لةسلَيل
لةهة يةم كل دَتا ةة اي ةت (دهكك و هةوليةر) كرد.
 -3ةةاية

زؤ ي ئاوا ةكان ديالةو َةنحةديطي

ِويا لةكة كلك و طة سيا كرد ،ةةثية

دواي ئاسا اا ي كة كلك (َ )341111ي ة َيةدو اةَيت هيةزا ئياوا ةي يةيايية،
كة ِيةذةي زؤ ئةم ئاوا انة عة ةة .
بةشزيك لة ئامار ئاوارةكان

يارييدطاى ةةؤك:
نةيك ةة ( )011111حةوت َةد هةزا كةَى ئاوا ة ِويا لةَطل ى ثا يةةطاى
دهلك كردوة ،لةَة ان ة ى يةكة ئييا يةكانى ئةم ثا يةةطاية ةة ثة لةآلوى لة ناو
ثا ك و كةني ة و سةطةوت و هك ة و اةقام و اليةطة دو ة دةَتةكا و دةاتةكانيا
يا ةةَة دةةة .
 لة َة ان ة ى يةكة ئييا يةكانى َطل ى ثا يةطاى دهكك ةةايلةيةكى ةة فراواية ى ثركردنةوةى فك م ةةسةةةَك كسا كردن ناوي ويةةانة
دةَت كراوة ةة هةي
ئاوا ةكا .
 ( )40111ةي ت و حةوت هةزا ويةةا كة دةكا ة (َ )034111ةدوهةاتاو دوو هةزا كةس فك س وة طر ين زانيا ي و كسا كردنيا ثرِكردؤ ةوة.
 ( )0411هةزا و اةَةد ويةةا سيطحة يةك سليل ديطا يةكةي ح لسةةةَيايا وة طر لوة.
 ( )04111ويةةان َطل ى حةسيانية ثا ةيا وة طر لة. ثرؤَةى داةةش كردنى ئةو ةرِة ثا ةي ح لسة عيةراق و د وَت كردنى كةسثلة (واناى ،اا يا ،ةاجيت كةنيان ،طة ساظا ،ةاعةد ى) دةَك ثية ردووةو
دانانى ويةمةى زيا ر لة كةسثى دوسية ةة دةواسة.
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يارييدطاى ةةولزير:
زيا ر لة (َ )041111ةدو اةَت هةزا كةَى ئاوا ة ِويا لة َطل ى ثا يةةطاى
هةوليةر كردووة،
 ( )41111ةي ت هةزا ويةةا كة دةكا ة نةي ةي (َ )015111ةدو ثيةطجهةزا كةس فك سيا ثرِ كردؤ ةوةو ثرؤَةكة ةة دةواسة.
 ( )41111ةي ت هةزا كةَى سةَيحى ِويا لة عةيط اوة كردوةولةد وَت ردن كةسثيا ةكيا .
 ( )011ويةةانى ئيةةييى ويا لة هةوليةر كردوة. ( )4111اةش هةزا ويةةا يةك سليل ديطا ةكةيا وة طر لةو ثرؤَةكةةة دةواسة .
 ( )01111دة هةزا كةَى ئاوا ة ِويا لةَطل ى هة الا قةزاى (السا ،َك ا ِ ،ةوانيز ،سيةرطةَل ) كردوة كة ثية ها ل لة ( )404اةَةد و اانةة
كةَى سةَيحى و ( )0111هةزا كةَى ئيةةييى و اةةةك و زيا ر لة ()3111
-

كةَى عة ة و كل د.
( )2411الا هةزا و دووَةد كةَى عة ة لة َك انة.
( َ )3351ة هةزا و َ ة َةدو ثةجنا كةس ،وا ة ( )425اةَةدو اب و ثيةطج
ويةةا لة وةليفانة.
( )0532هةزا و ثيةطج َةدو هةاتاو الا كةس لة ِةوانيزة.
( )451دووَةدو ثةجنا كةس كةدةكا ة ( )51ويةةا لة اكسانة.

 ( )311ويةةا لة دةو وةة ى وةليفا و َك ا ا ئية تا ناويا كسا نةكراوة.يارييدطاى سلزيكانى:
زيا ر لة (  )51111ثةجنا هةزا ئاوا ة لةاا ي َليةمانيياية ،ئةم ئاوا انة ةة ِيةذةي جياواز
ةةَة اا و اا ؤا ةانيا داةةش ةلو  ،ئةسة جاة لةوةي ثيةشرت ( )44305ئاوا ةي ِؤ ئاواي
كل دَتا لة كةسث عة ةةت و ةا ي ة نيشتةج ة كراو .
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 ( )4311دوو هةزا و هةات َةد ويةةان ئاوا ة ثا ة يةك سليل ديطا ييةكةياوة طر لة.
 ( )0111هةزا ويةةان ئاوا ة لة َطل ى قةزاى وانةقري هةسا ةرِة ثا ةياوة طر لة.
يارييدطاى كةركوك:
 ( َ )341111ة َةدو اةَت هةزا كةس وا ة ( )41111اةَت هةزاويةةانى ئاوا ة ِويا لة َطل ى ثا يةطاى كة كلك كردوة كة لة كل د و عة ة و
ل كما ثية ها لو و زؤ يطةيا عة ةة .
 ( )2111الا هةزا ويةةا لة َطل ى ثا يةطاى كة كلك ثا ةيا وة طر لة.ئاوارةكاني كةمثي مةمخور:
كةسث سةمخل كة نةيك ةة ( )04111دوانةة هةزا ئاوا ةي ةاكل ي كل دَتان يةيا
نيشتةجيةية ،ةةهكي داطريكردن قةزاي سةمخل لةنية اةكيا ان داعشةوة ،دانيشتلان
كةسثةكة جا ية ر ئاوا ة ةلونةوةو ةةاية زؤ يا ِويا لةاا ي ِانيةو ناحيةي حاج ئاوا
كردووةو لةنيةل سةطةوت و قل اخبانةكانيا لةدؤوية وراث سرؤي دا يا دةطلزة يةط  ،ثيةلي تة
ئاو ِي زيا ريا ل ة ةي يةتةوة لة ِووي ةني وَك و ثيةياوي تيةوةو ةةزوي ةاة ِيةطريةطةوة ةك كةسث
سةمخل .
ئةوة لةئزيستاةا يزيويستة ئةجنام بيرييت
 -0د وَييت كردنيي ( )05كييةسث لةاييا ةكان (دهييكك ،هييةوليةر ،كيية كلكَ ،ييليةمان )
ةةَتانيا دي جيهان ةك نيشتةجية ردن َة جةم ئاوا ةكا لةو ( )05كةسثةدا.
 -4لةكةسث و ويةلة اةو داةةا ردن ئاوا ةداكانيا اي ةمتةنيي ثية ها ة ئيايين و نة ةوةييية
ي يةك نةكرية .
جياوازةكا ِةااو ة ريةت و هةو ة ةي يةت ية ةل
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 -3كسييا كردن نيياوي َيية جةم ئاوا ةكييا ةةيييةك اييةلاز لةَيية جةم كل دَييتانياو كردني
ةةدا اةةي يةك.
 -2هاوكا ي سرؤي ويةرا ةاةيةنريةت ةةاا ي دهكك كةلةئية تادا دؤوية

سرؤيي نائاَياي

يةيا ةة ِيةلةدةايةت ،ةةهكي زؤ ي سا ةي ئاوا ةوة لةواا ة.
 -5دؤكيكسيةطت كردن َة جةم ئةو اوانانةي كةلة دواي داطريكردن ايا ي سلَيبة لةنيية
(داع ) ةوة ةة اس ة ةةثية ها ة ئايين و نة ةوةييةكا ةة اي ة ئيةةييي و سةَييحيةكا
ئةجناسي اوة ،الن ة جك ي اوانةكا دةاطة وانةي اوان د ةةسرؤظايية و جيطكَياييو
اوان جةناةوة.
 -4طرنا ةواو ةةكةي

ِفانين

ي يةواو ةيي يةت ةيك
نا و كضان ئيةةييي ةيي يةت ،هيةول

ياةكان ثةيلةَت ةةو اوانة ،ةةثية زانيا يةكا ةةايةك لةو ئافرة انية لية
كككردنةوةي ةةل
(فرِؤكةوانييةي ةلةعفيية و زيطيييان ةييادؤش و َاة يا سلَ يبة و ةييةعاخ و ويةلة اييةي
كةاا ) .
 -0ناَانين هةسلو ئةو هاوي يانةي ليةو ِوداوانيةدا طيانييا لةدةَيتياوة لةايياي ايطاا
ةةاةهييو ةرِيطةوةي سلاةي اةهييانة ةكيا و اا ةَة كردن ئةوانةش كةةريطيا ةلو .
 -3قة ةةلوكردنةوةي ئةوانةي زيانيا لية يةو لوة ةيةهكي داطريكيا ي و ثيةنسا ي داعشيةوة
ةكَة ناواةكانيا .
ي َة ثة ايك كردني
 -9ثيةياوي ك نا و سطياي ةك ئاوا ةكا زيا ر داةري ة ريةت و هيةول
ئةو سطياينة ةي يةت كةة ة َة ثة ات ساونة ةوة.
-01

دؤو دة ون ئاوا ة ئيةةييييةكا ةة اي ةت ئةوانةي لةايا ِزطيا كراو لةةة اياو

ةارييةت و اا ةَة يا ةك ئةجنام ةي يةت.
-00
ثةيش

ةة ةةةآلوةلنيةوةي نةوكاي ةارييةيت ليةنيةل ئاوا ةكانييا و ثيةياوي يك زييا ري
و يم طة ِؤك ثةيش

داةري ة ريةت.
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-04

اا ةَة ي وليةطين قل اةيان ئاوا ة ة ريةت ةة اي ةت قل اةيان سلَبة و اطاا

و ريت ةةدواو تين اقي ردنةوةي ولل دووةم و دواو تين دةَتثية ردنةوةي دةواسي
وليةطي .
-03

لييةكا د يةذةكيةشييان ئييةم دؤوييةدا ئييةو قل اخبانييةو ثةمياناييةو اييليةطانةي

َة ةةوةزا ة ثة وة دةو وليةطين ةاي اا ةَة يا ةك ةيؤز يةتةوة.
-02

ي ةكةي ئاوا ةي
داوا لةح لسة عيةراق ة ريةت ةلدجةي ئةو ثا يةةطايانةي كةوةل

هة يةم كل دَتا ةلو ةك ثيةياوي ك ئاوا ةكا َة
-05

ئةو كةسثري و ككسةكانةي لةاا و اا ؤاي ةكا ككدةكريةطيةوة ليذنةييةك ةيايي

َة ثة اتي رد و داةةا ردن
-04

ة ريةت.

ِية رراوي ةك د وَت ة ريةت.

ِةايياوي ثيةياوي ييك زَييتانةي ئييةو ئاوا انيية ة ريةييت كةئةطيية هةييية ةييةهكي

د يةذةكيةشان دؤو نائا اس ناواةكانيانةوة لةكل دَتا مبيةططةوة.
-00

ِية رراوية

اي ةت ةة هاوكا ي سرؤي ةك كل دَيتا ةيةناوي (سيانا َيل ي

كل دَتا ) د وَيت ة ريةيت كةئية ك كا وةيا ي ئياوا ةو ئيييا ةدا و هاوكا ي ردنييا
لةئةَتك ةاريةت.
-03

طيةرِانةوةي ئاوا ةكيان ئيةو ناوايانةي كةلةنيية هيةيةي ثيةشيمة طةوة لةناواية

كل دَتانيةكا ِزطا دةكرية  ،هية وةها ئيةو عة ةةانيةش ةاة ِيةطريةطيةوة كةناوايةكانيا
ئازاد دةكريةت.
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يزيشنزاز يزيهازيناني لزذنةيةكي تايبةت بؤ بة نزيوةةولَةتي كرةني ئةو تاوانانة
بةرامبةر ئزيديي و مةسزحي و كاكةيي و شةبةكةكان كراون
ئةوةي ةة اس ة كل دو سةَيح و ئيةةييي و اةةةكةكا ووي دا لة دةظية ي ايةناا و َيةهب نةيطيةواو
يية ياوان (القيانل الييول ااطيائ ) ،ياوان
اليطةكان دي ة ةة هيةسلو ثيةلة ةكيان ياَياي نيةلدةول
ية (نظام روماا
ية ري  ،الن ة ةة ثية ساددةي ( )0لة َي تةس ةطة ة دادطاي اوانةكان نيةلدةول
نيةلدةول
االساسي للمحكمة اجلنائية الدولياة) سا ةيةك ياوان دييا ي كيردووةو وةك ياوان د ي سرؤظايية  ،ةية
ي ةكيةسا ئيةجنام د او و
يةروانيين ئيةمة ةةا زؤ ي ئةو اوانانة لة نية طروث ريؤ َك داع د ي وةل
لة ولا ةوة ةةاية يا دةوةيطة وو:
ِ -0اطلاَتين ةةزؤ ي دانيشتلا (النقل القسري للسكان).
 -4كلاتين ةة ئةنقةَت (القتل العمد).
 -3ئةا ةجنةدا (التعذيب).
 -2ةةنيكرد يا ة ة ةةا ردن لني ةة هة ايةلةيةك لة ئازادي جةَتةي كية ثيةضيةوانة ةيةيت لية طية ة
ية ( السجن أو احلرمان الشديد على اي حنو اخر من احلرية البدنية مبا خياال
ةطضيطةكان ياَاي نيةلدةول
القواعد االساسية للقانون الدولي).
 -5االغتصاب أو االستبعاد اجلنسي ،أو االكراه على البغاء أو احلمال القساري أو التعقايل القساري ،أو اي
شكل اخر من أشكال العن اجلنسي على مثل هذه الدرجة من اخلطورة.
 -4اضطهاد اية مجاعة حمددة او جمموع حمدد من السكان الساباب سياساية او عرةياة او ةومياة او ا نياة او
قافية او دينية.
 -0االختفاء القسري لالشخاص.
 -3جرمية الفصل العنصري.
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 -9االفعال الالانسانية االخرى ذات الطابع املما ال الات ستسابب عمادا ا معانااة شاديدة او ا اذى خطا
يلحق باجلسل او بالصحة العقلية او البدنية.
ئةسة ويراي ئةوةي كة ئةو اوانانةي لةو ساوةية ئةجنام د او اوان جةنا (اجلارائل احلارب) ،ايلن ة د ي
ي  0929ةلونة .ةةدوو ي نازانري وكطيةكان
ي سةدةني لوةو ثيةضةوانةي ية ةو ططاسةكان جطيةظ َال
وةل
اوان ككسةيل ل ي (االبادة اجلماعية – جيطلَايي) لةَة ئةو اوانانة ةيةطةدي.
ية كا ي لة َة
ةكية ثيةما واية ئةسة دة فة ية ة كة دةة ة ئةجما ة ةة ةاارتي ايةلة لة َة ئاَك نيةلدةول
ية ثرَةكة وة ةاريةت.
يةكامنا خبةيطة طة ةك ئةوةي دادطاي اوانةكان نيةلدةول
ة ةي و هةسلو هةول
يلية تية زؤ ةاا هةية ةة اس ة هة يةم كل دَتا كة س ناوم ليةطاوة
ية هةل
ياةي نيةلدةول
ئية تا ككسةل
ية  .يةكةم دة فةمتا ةريك ةلو لة ية ةو ططاسةي
ياةي نيةلدةول
طة انةوةي َيةيةس طةل كل دَتا ةك ككسةل
يم لكزا لة ةا ي ةرد .دووةم طة انةوةسا دواي حةفتا َا ة ةلو لة ئةجناس كيك ةوة سليكنيةكية لية
َيظة ةةن
ية ةك هية يةم كل دَيتا دانيرا،
()5ي ني ان  0990ةريا ي  433دة الو ،ةةسةش ثا يةةطا ي نيةلدةول
ية الويطة نياو دانلَيتا لية طية ة
ية وكسا ةةة ة داواكردن طة ةنك و ااوديةري نيةلدةول
يم هة ئةو َال
ةةن
ي  0994ياك نيةنية فيي الييةمتا
ية د سا ئةجنام داةيلو ،هية وةها لية َيال
يةميةك كة اوان نيةلدةول
ية كردةوة دؤَييةك ناووكي عيةراق  .ئةوةي ئةجما ةايا
اطةيانيوو ،دؤَيةكةسا لة دؤَيةيةك نيةلدةول
طة انةوةي َيةيةسة دواي يةثة ةلون (َ )43ا ة ةية َية طة انيةوةي دووةم ،ئييرت زؤ طرناية ئيةجما ةيا
يية
يايةي نيةلدةول
دة فة ةكة لة دةَيت نيةدةي و دؤزي طةلةكيةسا وةك ثرَي ةي زيطييوو لية نياو ككسةل
مبيةطيةتةوة.
ية كردن ئةم اوانانة ةك ئايطيةي هة يةم كل دَتا ةاييةوية زؤ طيةو ةي هةيية .هيةم ةيك
ةة نيةلدةول
ية ةك طيةل كل دَيتا و ةيك ئايطييةي
ثرَ ثيادةكردن سا اا ةي وك نلوَري هةم ةك ثا يةةطا ي نيةلدةول
ثةيلةنييشما لة طة ة عيةراق طرنا طةو ةي هةية.
بؤية ئةم يزيشنزازانة خوارةوة ةةخةينة روو:
-0ةة ثية ةرطةي ( ) لة ساددةي ( )23لة ثةيرةوي نياووكي ثة ليةسان كل دَيتا لية كيا
ييطةوة ثية يةهيةطرية  .ةكية ةية
ثشلوةكان ثة لةسانيا لة نية دةَتةي َة ؤكاية ليذنةكان لية كل
ييطةوةو ةة دي كسيةطت رد و ةة
ثشت ةةَنت ةةو ةةنية دةَتةي َة ؤكاية ليذنةيةك كا ةك لية كل
ية كردن ئةو اوانانة ثية هةطيةت.
نيةلدةول
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 -4ليذنةكة ثيةك ةيةت لةم نيةنانة :أ َ -ة ئةنياس ثة لةسا لة ليذنةكان سيا سيرؤظ و ليذنيةي
ياةي سةدةن .
كا وةا ي ثيةشمة طةو اةهييا و قل ةانيان جيطكَايي و ليذنةي كا وةا ي ككسةل
 نليةطة ية وةزا ة اةهييا كة ةة يةلةةة ي طشيك ييا اويةيذكا ةيةيت  .خ – نليةطية يةدةَتةي سافةكان سرؤظ ةة ثلةي ةة يةلةةة ي طشيك .د -نليةطية ية فة سانايةي ثةيلةنيييةكان
دة ةوة.ه -دووئةنياس دي ةش لة ساسكَتايان زان كو كةَ ئةكادمي و اا ةزا لة ةلا ي ياَياي
ية اوان دةَت نيشا ة رية .
نيةلدةول
كة سا ةي ئةنياساس ليذنةكة دةةيةتة هةات ئةنييام .هة َي ة ئةنيياس ثة ليةسا َية ؤكاية
ليذنةكة ثية هيةط وةك َة ؤك و جيةارو ةريادة  .دةا ريةت هة يةكية لية ثية ها يةكان ئيةةيييي و
سةَيح و اةةةك نليةطة يا هةةيةت لةو ليذنةية ئةو كات دةةطة يازدة ئةنيام.
 -3ليذنةكة ئةم ئة كانةي ولا ةوة ةاريةتة ئةَتك:
أ-ةة دي كسيةطت كردن َة جةم اوانةكا ةة ايةلةيةك زان ك.
 ئةجناسيان َة دان سةييان ةك اليةطةكان كة قل ةانيان ليةيةو كسا كردن طل ةكانيا .ية كردن دؤَيةكة.
ية هةسلو ية ا يةك دةطريةتة ةة ةك ةة نيةلدةول
خ -لة َة ئاَك نيةلدةول
يايةي سيةدةن و
د -د وَت ردن طروث سةييان و هةساهةنا لية طية ة ية رراوةكيان ككسةل
دةزطاكان اطةياني و زان ككا و ناوةنيةكان ليةذيطةوة ةك ةةديهيةطان ئاساجنةكان َة ةوة.
يت ةةسةةةَيك كا ياية ي
ه -د وَت ردن ثةيلةنيي لة طة ة جاليةي كل دَتان لية دة ةوةي ون
ييطةوةي لية َية
ية ةك ئةوةي دؤَيةكة وة ةاريةت و لية كل
و تطة َة دادطاي اوانةكان نيةلدةول
ية وكي نةها ة َة وةت ئةوا ئةم ليذنةيية
دةَت ثية ات .و -ئةطة دادطاي اوانةكان نيةلدةول
ية خبا ة طة  ،الن ة ةة ثية ساددةي ()03
يةكان ةة ئا اَتةي ئةجنلسةن ئاَايش نيةلدةول
هةول
ية ئةجنلسةن ئاَاي دة لانيةت هة دؤَيةيةك
لة َي تةس ةطة ة دادطاي اوانةكان نيةلدةول
يةكان وكي خبا ة طة
ييطةوة لية  .ز -ئةم ليذنةية هةسلو هةول
ةيا ة دادطاو دادطاش ثاةةنية ةة لية كل
يية و ة يةتية ئةنييام
ةك ئةوةي عيةراق ةضيةتة ناو َي تةس ةطية ة دادطياي اوانيةكان نيةلدةول
ياييا.
 -2ثة لةسان كل دَتا ةلدجةيةك ةك ةة يةلة الون كا ةكان ليذنةكة ة وا دةكات.
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 -5داواكا م ئةم ليذنةية زؤ ةة ثةلة ثيةك ةهيةطريةت و لية  01ؤ يةثية نيةكات ،ايلن ة ئية يتا
دؤَيةكة طة سةو دةَ ةو و دي كسيةطت كردن اوانةكا ئاَانة و ةة ةااي دة لانري كا ياة ي
ية .
ياةي نيةلدةول
خبةيطة َة اي طشك ككسةل
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