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 شەنگالکەوتنی  ئیزیدیەکان و کۆمەڵکوژی

 فەرەیدوون سامان

 

 

 :پێشەکی
دەڤەرەکانی باشووری کوردستان و  لەەکان گروپێکی ئیتنیکی کوردین بە زۆری یئیزیدی

باکور و رۆژاوای  ژمارەیەکیشیان لەهەروەها شێخان، و بەتایبەتیش لە کاڤاری شەنگال 
ستا نیشتەجێی رچاویش ئێژمارەیەکی بە دەژین،کوردستان، لە ئەرمەنستان و گۆرجستان 

، کەس دەبێت 650000ژمارەی دانیشتوانیان نزیکەی هەرێمی کوردستاندا  ئەلمانیان، بەگشتی  لە
لەالیەن رێکخراوی   یەکان تاوانی  کۆمەڵکوژی شەنگالیانیئێزید  3-8-2014تا وەکو رۆژی 

تا  ەوە لەهەق ئەنجام نەدرا، بەتەواوی نەدەزانراناسراو بە داعش تیرۆریستی دەوڵەتی ئیسالمیی
کۆمەڵکوژی(  72توێژینەوە مێژووییەکان لە کۆندا ئاماژە بە )شااڵوی  چەند پەراوێز خراون،

جینۆسایدی ئیزیدییەکان دەکەن، کە زۆرینەیان بە هۆکاری ئایینی و ئیتنیکی بووە، ئەم 
 (داعش)کۆمەڵکوژیانە هۆکاری کارەسات بوون بۆیان، کە دواترینیان لەالیەن دەوڵەتی ئیسالمی 

لە )کۆمەڵگەی سیپا شێخ خدرو گر عوزێر( لە رێگای  2007ە ئامانج،  ساڵی کردکە ئەوانی 
کەس و بریندارکردنی  500بووە هۆی کوشتنی پتر لە ، تەقاندنەوەی تانکێکی بۆمبرێژکراو

داعش هێرشێکی تیرۆریستانی  2014ژمارەیەکی زۆر لەوە زێتر، دواجاریش لە مانگی ئابی 
راپۆرتە دیکۆمینتاری لە کە  کردە سەر کاڤاری شنگال )توندوتیژترو خوێناویتر(، انبەرفرەوانی

لەگەڵ  2014ی تەباخی  3لەشەوی  ،و کۆمیتەکانی مافی مرۆڤ جەخت دەکەنەوەومیدیاییەکان 
هاتنی داعش بۆ ناو شنگال، پیاوان و مندااڵنی کۆمەڵکوژ کردو بە زیندوویی لەگۆڕە 

ی بەکۆمەڵەکاندا ناشتنیانی،  ژنان و کچآنیان سەبی کران و بەسەر تیرۆریستەکانیانی خۆیان
ەوە دەسەڵمێنن کە لە بازارەکانی رەقە و موسڵ و مەیادین و بەشینەوە، هێشتاش هەواڵەکان ئدا

شارۆچکەی سنونی و کۆمەڵگای خانەسۆرلە  ئەلبوکەمال و شەدادی سەودایان پێدەکڕێت، لە
شنگال کە زێدی رەسەنی ئیزیدیەکانە و کە ئێستا ژمارەیەک لە کۆچبەرە گەڕاوەکان لەوێ 

 تنی تیرۆریستی داعش هەاڵتوون.هەندیک لەو ژن و کچانە لەدەست رێکخس  نیشتەجێن
       

ئێزیدیەکان بەبەرچاوی هەمووانەوە تووشی هەڕەشەی قڕبوون و لەناوبردن کرانەوە،       
بەپلەی یەکەم بەهۆی کوردبوونیان و هۆکاری دووەمیش ئاینەکەیان و هۆکاری سێیەم 

هەرێێمیەوە جێی بایەخی کە لە الیەن واڵتانی  ،ووب ئەوانستراتیژییەتی ناوچەی جێ نفوزیی 
پێویستە  ،ئەوان سیمبولێکی دێرین و نوێی قوربانین لەناوچەکەداجیۆپۆلەتیکی خۆی بووە،
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ی، بەدڵنییایەوە پێویستە هەر کوردەوارهەموو الیەک بە رێزەوە بڕوانێتە ئەو توێژە گرنگەی 
شەنگال ئەو رۆژەی پەرلەمانی کوردستان کەوتەوە سەرکاری خۆی، پرۆژە بڕیاری تاوانی 

 ینۆسایدی ئێزیدیەکان.جی هەموو ساڵێک بەفەرمی بکاتە رۆژی 3-8بکاتە بڕیارو رۆژی 
 

بەمەبەستی نیشاندانی هاوپشتی وهاوسۆزی لەگەڵ کەسوکاری قوربانیانی ئیزیدی و     
تەواوی قوربانیانی دەستی دڕندایەتی و چەتەگەریی تیرۆریستانی داعش و هاوکاتیش بۆ 

کوژە و هەل ومەرجێکی خوێناوی کە مرۆڤیەتی بەڕووی ئەو گروپە دەربڕینی ڕق وناڕەزا
خوڵقاندوویەتی بەسەر کۆمەلگای کوردستاندا. بۆیەش گەرەکە هەرچی زووتر ئەم تاوانە 

 بکرێت.پرۆتستۆ 
 
 

  ک ئایینێکی رەسەنی کوردی: ئێزیدی وه
یه  و بە رەسەنترین ئایینی  ک ئایین، ئاینێکی جیاوازیان هه کان وه جگە لە یارسانەکان، ئێزیدییه

اڵم  ، به وه ته وساونه رئەو باوەڕەی زۆر چه سه نده له رچه دێرینی کوردی دەژمێردرێت، هه
کانی  پێوانه ڕی و ی شێوازی باوه گوێره ، به ی ئایینی خۆیان کردوه ناسنامه وام داکۆکیان له رده به
ک تیره یان  توانرێ وه رستگاکانیان و شێوازی ژیانیان، بێگومان ده رستن و شوێن و په په

ر  زارساڵ به هه 3000وه بۆ  ڕێته گه ی ده که ناو بکرێن، که مێژووه شتی به رده ی ئایینی زه پاشماوه
وە له  کانی ئیسالمهن هێزە دەسەاڵتدارە الیه ناوچوون له ی له شه ڕه مڕۆ، زۆرترین هه ئه له

یانی  که ب ناوه ره ، تا ئێستاش عه عاوییه می زەیدی کوڕی مه رده سه ، چ له کان کراوه ئێزیدییه
زیدی  وه بۆ یه ڕێننه زیدی" واتا بە درۆو چەواشەکاری دەیانگه ڵێن"یه کردوه و پێیان ده واشه چه

که له  یه ڵکو پارچه ، به وه نییه استیهڕ ندی به یوه وه هیچ په اڵم بێگومان ئه ، به عاوییه کوڕی مه
ڵیان بکرێت،  گه یتوانیوه له ک نه بری چه ی به زه وه مانشێوه ئه هه ی ئاسیمالسیۆن. به پرۆسه

وڵیاندا  وا هه یان، ئه که ته ساڵی ئیمپراتۆریه 400کان له  ن تورکه عوسمانییه الیه ت له تایبه به
مانکات  ن، هاتنی شێخ ئادی، هه ێزیدی دروستی بکهڕێگای ریفۆڕم گۆڕانکاری له ئایینی ئ له

قیر، مرید،  کان" شێخ، میر، فه نێو ئێزیدییه ندی و سیستمی هیرارشی له دروست بوونی ریزبه
فاو  ج، سه ناوی حه رستگا و ناولێنانی ئیسالمیانه به ها دروست کردنی په روه وال....هتد" هه قه
ره  گای هه زر رستنی شێخ ئادی بووەته نه گ و شوێنی پهر روا...هتد، کۆتایش گۆڕ و جل و به مه
دی  ری ئیسالم محەمه مبه کیتر، شێخ ئادی السای پێغه واتایه  کان، به کی ئێزیدییه ره سه

ڵی  رستن و سازشی نێوان تاک و کۆمه ندی په و خۆی کردوەته ناوه وه  کردوەته
کان له رێگای شێخ  انین بڵێین ئێزیدییهک نمونه". ناتو ش وه رستگای الله سمی په ئێزیدی"رێوڕه

ی  وه وه. ئه ته ک خۆیان ماونه اڵم ناشتوانرێن بڵێین وه ، به رچوونه هێڵی خۆیان ده ئادی له راسته
یی و  وه ته ی نه ناسنامه یانە به وه ویش مانه کان، ئه نگالییه کان و شه مڕۆدا گرنگه بۆ ئێزیدییه ئه  له

یان. بوونی ئێزیدییەکان و ئایینی ئێزیدی، سیمای  که نامهئاینی خۆیان و پاراستنی ناس
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دەوڵەمەندی کەلتوورو فرەیی و مێژووی ناوچەکە و گەلی کوردستانە، کوردانی ئێزیدی لە 
رووی ئاینیەوە خودان جەژنێکی تایبەت بە خۆیانن. بە چارشەمە سۆر ناسراوە،  بە پێی 

مانگی نیسانەوە، ئەمەش جەژنی ساڵی رۆژژمێری رۆژهەاڵتی دەکەوێتە یەکەم چوارشەممەی 
ئەوانە، لەم رۆژەدا بەکارهێنانی هێلکە و رەنگکردنی یەکێکە لەتایبەتمەندیەکانی و جێ بایەخیانە. 
ئەویش بەو مانایەی هێلکە لەزەوی دەچێت، هەروەها رۆح و توخمی تێدایە. لەخوێندنەوەی 

ن لەبۆشایی گەردوون دەچێت، ئەم تریشدا دەڵێن زەردێنەکەی لەزەویی و سپیاییەکەی لەئاو یا
جەژنە لەسەردەمی بابلی و تەنانەت ئاشوریی و سۆمەرییەکانیشدا هەبووە. بەپێی کۆنی 
ئاینەکەو بەرفراوانی ئاینەکەش لەسەردەمی خۆیدا وایی بووە لەجێگای زۆرو بەرفراوانتردا 

ی هەیە بێگومان، جەژنەکە بکرێت بەجیاواز لەسەردەمی ئێستا. هەموو ئاینێک تایبەتمەندی خۆ
دەوترێت لەناو ئێزیدیەکاندا لەمانگی نیساندا ژن هێنان و بەشوودان نییە. چونکە نیسان خۆی 
بووکی ساڵە و زەوی ئاوسە، چەند سەرچاوەیەکیش باس لەوە دەکەن ناوی )نیسان( لە )نوێ 
 ساڵ(ەوە هاتبێت. لەم رۆژەدا ئێزیدیەکان روناکی زۆر بەکاردێنن و تاریکایی رووناک
دەکەنەوە. وەکو خۆیان گوتەنی لەتاریکیەوە بەرەو رووناکی. دیارە لەئاینەکانی ناوچەی 
میزۆپۆتامیا و ئاینی تریش بابەتی رۆژپەرستی و رووناکی پەرستیش هەبووە، هەروەها گوڵی 
سووریش )کولیلکا نیسان( لەتاقی پەرستگا و شوێنە تایبەتەکانیان دادەنێن.. هەرچەندە بەهۆی 

انەی لەهەقیان کراو بەهۆی بردنی ژن وکچەکانیان و منداڵەکانیان وکە هێشتا لەدەستی ئەو تاوان
 تیرۆریستانی داعشدان جەژن ناکەن.

 

 ەمەڕ قڕکردنی ئیزیدیەکان:هەڵوێستی پارت و الیەنە کوردستانیەکان ل
بەشێک یان گروپێکی دیکەی گەلی کوردستان لەالیەن   هەر دۆزێکی تر و دۆزی ئیزیدیەکان

الیەنە سیاسیەکانی کوردستان  بەپارتە عیلمانی و ئیسالمیەکانەوە، شرۆڤەو هەڵوێستی جودای 
کاتێ کاریکاتێرێک لەئەوروپا لەسەر پەیامبەری موسلمانان کرا، لەهەموو لێبۆتەوە، بۆ نموونە 

خۆپێشاندانیان سازکرد. کاتێک لەغەزە و بورما ئیسالمییەکان الیەنگرانی پارتە کوردستان 
کوشتار بەرامبەر موسلمانان کرا، هەموو جیهانی موسلمان ئیدانە و هاوخەمی و هاریکاریان 

، وەالنرانئیسالمییەکان دەسەاڵتی میسر  کردن، لەگەڵیاندا ئیسالمییە کوردەکان. کاتێک لە
.  کاتێک بارەگاکانی یەکگرتوو سوتا، لەکوردستان خۆپیشاندان و ئیدانەی دەولەتی میسر کرا
و راگەیاند ن رۆژ کەمپینیان چەنداەکان یکادیرەکانی کۆمەڵ و بزوتنەوە زیندانی دەکران ئیسالمی

دوو  1997ئاینی ئیسالمدا ساڵی  . لەسەر رەخنەگرتن لەمەسەلەی ژن لەدەردەبرینارەزایەتیان 
نپیانانی بکوژەکان ئەندامی پەرلەمانی کادیری کۆمەنیستی کرێکاری )شاپور و قابیل( بەپێی دا

ان نارەزایی سەدن. تادەگاتە خۆپێشاندانی بووپێشوو بیالل سلیمان فتوای شەهیدکردنی دا
چەند شیعرێكیان لەسەر ئایین کاتێک   ،یزادە، قوباد جەلشێرکۆ بێکەس دژی شیعرەکانی کەسی 

لەسەر ساز و تۆمارکردن، نووسی، ئیسالمییەکان سەنگەریان لێگرتن و کەمپین و سکااڵیان 
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لەسەر دەرکردنی پەرتوکێک لەالیەن مەریوان هەڵەبجەیی ئیسالمییەکان فتوای کوشتنیان 
قسەکردن لەسەر واتاو چەمکی جیندەر لەناو پەرلەمانی کوردستان و بۆدەرکرد. لەسەر 

بەرنامە کردنەوەی چاڤی الند و تیکەڵ بوونی مەلەوانگەی ژنان و پیاوان خۆپیشاندان و دەیان 
ن لە دژی دەسەاڵتی یو هەواڵیان دروست کرد. ئەو هەموو هاتوهاوارەی لەمیدیا و لێدوانەکانیا

ئاست ئیزیدیەکان  هەرێم لەسەر تیرۆری سیاسی، کەچی ئەو هەموو کوشتار و کۆمەڵکوژییەی
لە شارەکانی باکوورو رۆژاوای کوردستان ئەنجام دران و رۆژانەش ئەنجام  و هەروەها 

نووزەیەکیان لێوە دێت نە هەڵوێستێکی وەها دەنوێنن کە هاوبەشی بێت بۆ  نەدەدرێن 
 .تراژیدیای گەلەکەمان و ئیدانەکردنی داگیرکاری گەلەکەمان

 

ناپێورێ. پرسیار ئەوەیە تۆ  هەریێمدەزگا ئەمنیەکانی  راستە داعش رەفتارەکانی بەراورد بە   
سایدی کوردی ئێزیدییە لەدەڤەری شەنگال نۆجیکانی داعش، کە لەئاستی درندەیەبڵێیت تاوانە 

 لەو هەموو ئەوانە بچوکتر و الوازتر بیت و شایستەی ئیدانەیەک نەبێت ؟ 
 

ئیسالمیەکانی کوردستان، پێچەوانەی هەموو ئیسالمیەکانی تری رۆژهەالت الوازترین    
ەیان زالتر و نەکیان بەرامبەر بە گەلەکەی خۆیان هەیە، بەردەوام هەستە ئاییهەستی نەتەوەی

تۆخترە لەهەستە نەتەوەیەکە، باشترین نمونەش هەرچی تاوان لەجیهانی ئیسالمی رووبدات 
ئەوان بەهەزاران ئیسالمی کورد دەهێننە سەر شەقام و میدیاکانیانی چەندان رۆژ بۆتەرخان 
دەکەن، بەالم کورد لەرۆژئاوا و باکور بەهەزاران تاوانی بەرامبەر کرا، لەرۆژهەاڵتی 

کەچی هیزە  ،ناکەن ی دستاندا دەیان کەسایەتی کورد لەسێدارە دران، بچوکترین ئیدانەکور
ئیسالمیەکان )کۆمەل، یەکگروو، بزوتنەوە( ئامادەییان تیا نیە ، الوازترین هەڵویست ئیدانەی 
داعشە بەهیزیکی تیرۆریست و هاوسۆزی دەرببڕن لەگەڵ کوردانی ئیزیدی لەدەڤەری شەنگال، 

ئەوان لەمیدیا و لیدوانی فەرمی بدەن. ئەم بێدەنگییەی الیەنە  ئیسالمیەکان ئەوە دەردەخات 
دژی رەفتارە فاشی و بەربەریەتی داعش نین بەرامبەر بە کوشتار و پاکتاوی کوردە 
ئیزیدییەکان، تەنیا بەهۆی ئەوەی ئاینیان جیاوازە ؟ . لەکاتێکدا ئەو تاوانانە لەپال دروشمەکانی 
ئیسالمدا دەکرێ و وێنەیەکی زۆر ناشیرینی داوە بەئیسالم کە خودی ئاینی ئیسالم بەربەرییە، 

سالی رابردوومان لەبەردەستە 23هەموومان دەیان نمونەی دوو روویی ئیسالمیەکانمان لە 
لەسەر مافی ئازادی و داکۆکی لەقوربانی، کە لەکوردستان و ئەورپا لەسەر بچوکترین 

 سوکایەتی و لێکدانەوە بەئایین چاالکی هەمە جۆریان دژی ئەنجام داوە.
 

لە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی حکومەتی  خەیری بۆزانی نوێنەری ئیزیدیەکان    
هەرێمی کوردستان دەڵێت؛ تا رادەیەک هەڵویستی یەکگرتووی کوردستان ئەرێنی بوو لە 
پرۆتۆستۆ کردنی تیرۆریستانی داعش لە دۆزی کۆمەلکوژی ئیزیدیەکانی شەنگال. حیزب و 

کردەوە تیرۆریستیەی  الیەنە سیاسیەکانی کوردستانیش بەشێوازی جۆراوجۆر ئیدانی ئەو
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یەکانی هەرێم مەسەلەی ناسینی داعش وەک یبۆیە کاتی ئەوەیە دەزگا ئیدار داعشیان کرد،
سایدکردنی کوردانی شەنگال بکەنە یاسا بەسەر هەموو الیەنێکدا، جینۆهیزێکی تیرۆریست و 

ک پی لەبەرامبەر دان پیانەنانی هەر کەسایەتی و الیەنێووەک ئەوەی هەندێ واڵتی ئەور
 سایدی ئەرمەنەکان رووبەروی لێپێچینەوەی یاسایی دەکەنەوە. جینۆبە
 

 :داعش و  کورد
دەگەڕێتەوە، لەو پتر ساڵ هەشتا مێژوى نزیکى خەباتى گەلى کورد لە باشورى کوردستان بۆ 

و  1975وى زۆرى بڕیوە، کۆسپ و تەنگژەى زۆرى دیوە، نسکۆى نشێماوەیەدا هەوراز و 
دەوڵەتى رێکخراوی  دڕندایەتی، دواجار رووبەڕووى 1988ساڵیکیمیایی باران و ئەنفال لە 

)داعش( بووینەوە. رێکخراوى  داعش کە لەسایەى دەزگا  خەالفەتى ئیسالمى لە عێڕاق و شام
موخابەراتییە عەرەبیەکان و بە هاوکارى دەوڵەتى تورکیا و بە هاندانى بانگخوازە ئیسالمییە 

و خێڵە سونەکان  داگیرکردتوندڕەوەکانى میسر و سعودیە و قەتەر، بەشێک لەخاکى عێڕاقى 
وەک دەوڵەت حسابیان لەسەر کرد و وتیان  لە سەرەتاوە سەرانى کورد یان لێکرد،پشتیوانى

ناوی حوزەیران و ئێستا ئێمە هاوسێیەکى نوێمان هەیە کە  9)عێڕاق ناگەڕێتەوە بۆ پێش 
داعشە( و هێزى پێشمەرگەیان ناردە ناوچە کێشە لەسەرەکان، داعش هێرشى لەسەر بەغدا و 

 ەجەلەوال شەڕ هەبوو لەدیالە چڕکردەوە و بەر ڤیتۆى ئێران کەوت، رووى کردە کوردستان، ل
یەکیەتى پارتى تۆمەتبار دەکرد کە شەڕ لەگەڵ داعش ناکەن، کاتێک شەڕەکە  ،موسڵ نەبوو

گشتگیر بوو سەرۆکایەتى هەرێم و حکومەت خەڵکیان دڵنیا کردەوە لە تواناى بەرگرى، بەاڵم لە 
باش دەیانزانى  شەنگال پێمان وترا نەک بەرگرى الوازە،  بەڵکو هەر نییە، سەرکردایەتى کورد

کە چەکى داعش چیە و تواناى چەندە؟ و چۆنە؟ بەاڵم پێش کارەساتى شەنگال ئەم سەرنج و 
کیژى  ژن وشەنگال بێبەرگرى شارەکەیان چۆڵکرد و منداڵ و  گازندەیان نەدەکرد، هێزەکانیان لە

دوو  شەنگالیان کردە خۆراکى ئەژدیهاکانى داعش، رێکخستنەکانى پارتى لەشەنگال لە ماوەى
الوە  تا وداوێکومانگدا نەیانتوانیوە هێزى بەرگرى دروستبکەن ئامادەیان بکەن بۆ هەر ر

یان نەکرد! شەڕى ماڵ بە یئیزیدییەکان چەکدارکەن، ئیزیدیەکان خۆشیان خەمسارد بوون بەرگر
، شارەکەیان چۆڵکرد، ئەمە گازندەیەکى جددیە لە الوانی ئێزیدى وماڵ و جادە بە جادەیان نەکرد

ئایا باشتر نەبوو لەبرى ئەوەى دایک و خوشک و منداڵەکانیان بە برسێتى و تینوێتى لەشاخى 
لەناو ماڵ و داعش، شەنگال بمرن و کیژە پاکیزەکانیان بێبەرگرى جێبهێلن بیاندەنە دەست 

 بۆ نموونە شەقامەکان و سەربانەکانى خۆیاندا شەهید ببن و داعشەکان بە دۆزەخ بسپێرن؟! 
و بە هەلیکۆپتەر خواردنیان بۆ  داعشدابوو ى تورکماننشین دوو مانگە لەگەمارۆى شارى ئامرل

بەردەدەنەوە و بەرگرى دەکەن، سەرنجى کۆبانى، حەڵەب، قامیشلو، غەزە بدەن چۆن شەهید 
لەناو کوردا بووەتە کلتور و  ڵکردنە، ئەم راکردن و شار چۆنەکرد چۆڵ یان دەدەن و شار

سایدى جینۆى ئیزیدى و انکیژژن ولەسەر ئەتککردنى شەرەفى دواجار ن، دەکەشانازیشى پێوە 
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ئێزیدیەکان ئەمریکا هاتە دەنگ و هەولێرى پایتەختى پاراست و هاوکارى مرۆیی و سەربازى 
 تەنێکرێت ئێمە دە، ئایا هاوکارىنارد و یەکیەتى ئەوروپاش ئەنجومەنى ئاسایشى هاندا بۆ 

ان بێن بە هانامانەوە؟ ئەى بوێرى و گیانفیدایی کورد چاوەڕێی کارەسات بین بۆ ئەوەى واڵت
وزەو  چى لێهات؟ لەگەڵ ئەو هەموو پێشمەرگە بوێرانەى کە کورد هەیەتى نەتوانراوە سوود لە

توانایان وەربگیرێت، ئایا کورد سیاسەت نازانێ یان دوژمنى زۆرە یان هەردووکیان، 
ەڕەشەى گشتپرسی و سەربەخۆیی داعشیەکان شەڕی کوردیان نەکرد، کورد ه لەسەرەتادا

کرد، سەرۆکى هەرێم چووە پەرلەمان و داواى دەرکردنى یاساى هەڵبژاردن و راپرسی لێکردن، 
شیعە هەڕەشەیان کرد، یاساکە  اقىلێرەوە ئێران و میسر و کۆمکارى عەرەبی و ئەمریکا و عێر

کورد لە سەرەتاوە  ،وەرگێڕن ى چەکەکانتان لە شیعەوە بۆ کوردووترا روگدەرچوو، بە داعش 
خراپ هاتە دەست و لەوال شەنگال و لەمال جەلەوالى لە دەستدا و هەولێر و خانەقین و کەالر 

هەولێر و هەندێ لە خانەقین چۆڵیانکرد، ئێران و هاوواڵتیانی کەوتنە بەر هەڕەشە، هەندێ لە 
ئێستا سەرانى  بێدەنگ بوون، ئەمریکا هاتە دەنگ بەو مەرجەى کورد بچێتەوە بەغدا، شتورکیا

مەرجى شاراوەى  تبەغدایانە، پێدەچێی کورد لە برى دەوڵەتى کوردى کێشمەکێشى گەڕانەوە 
ى حوزەیران و وازهێنان لە  9ئەمریکا بۆ پاراستنى هەولێر، گەڕانەوە بۆ سنورى پێش

 دائەنجاملەگشتپرسی و دەوڵەتى کوردى بێت و ئەمە مەرجى شیعە و سونەش دەبێت، 
و شەهیدێکى زۆرمان دا، ئاماژەکان  نئەتکرا ی ئیزیدیانکچکۆمەڵکوژى شەنگال کرا، ژن و 

ى حوزەیران، ئەمەش  9مان پێدەڵێن کە دەبێ پێشمەرگە بگەڕێتەوە شوێنەکانى پێش ەئەو
ساڵدا لەپاش  13هەمووى لەئەنجامى سیاسەتى ناحەکیمانەى سەرکردایەتى کوردە لە ماوەى 

ساڵەى دوو حیزبى بااڵ دەستى ئەم هەرێمە  25ەتى پەنجا بە پەنجاى روخانى سەدام و سیاس
بەش مەینەتە، بۆ جارى سێهەم لەماوەى بیست ساڵدا هەلى دروستبوونى دەوڵەتى کوردستان 

 . لەباربرا
 

 رێكخراوی ئێزیدی بۆ بەڵگەكردن:
یەتی بە هاوكاری دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ، راپۆرتێكی تیروتەسەلی لە بارەی "كۆیال 

كردن بە ئافرەتان و كچانی ئێزیدی لە ژێر جەنگی داعش" ئامادەكردوە و باڵوی كردوەتەوە. 
راپۆرتە زۆر الیەنی بەڵگەنامەیی و دۆكۆمێنتكردن و یاسایی و رەهەندە جیاجیاكانی تاوانەكە و 

 گونجاندنی لە چوارچێوەی یاساورێسا نێودەوڵەتیەكان تێدایە.
  

سەرەتای راپۆرتەكە كۆمەڵێك داتاو ئاماری وردی تێدایە و بەم شێوەیە خراونەتە ڕوو "لە     
بەر ئەوەی راپۆرتەكە تایبەتە بە كۆمەڵگەی ئێزدی لە عێراق، ئەوا ئێزدییەكان دووچاری 
دڕندانەترین شێوازی تاوان و پێشێلكاری بوونەتەوە، لەالیەن بەناو "رێكخراوی دەوڵەتی 

، كە لەناوبردنیان 2014ی ئابی 3بە تایبەتی لە قەزای شەنگال و گوندەكانی لە داعش"، -ئیسالمی
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حەاڵڵ كرابوو، وە بوە هۆی رفاندن و كوشتنی هەزاران و دەربەدەربوونی هەزارانی تر، بەرەو 
 خاكی دەوڵەتی سوریاو چیای شەنگال.

 

ی دهۆكی سەر بە هەر لە راپۆرتەكەدا بە وردی هاتووە كە بە پێی نوسینگەی رفێنراوان    
وەزارەتی كاروباری ئاینی، بەم شێوەیە تۆماركراوە. ژمارەی رفێنراوە ئێزدییەكان لە ژن و 

" سێ هەزارو 3538" شەش هەزارو چوارسەدو چواركەس بوون. لەنێویاندا "6404منداڵ و پیاو، "
" دووهەزارو هەست سەدو شەست و 2866پێنج سەدو سی و هەشت كەس لە رەگەزی مێ و "

" دوو هەزارو 2640ش كەس لە رەگەزی نێر. بە وردی و بە ژمارە باسی ئەوەش دەكات كە "شە
" 328" نۆسەدو پەنجاو سێ كەس لە رەگەزی مێ و "953شەش سەدو چل كەس، لە نێویاندا "

" شەش سەدو هەفتاو پێنج منداڵ لە 675سێ سەدو بیست و هەشت كەس لە رەگەزی نێرو "
 ، رزگار كراون.  هەشتاو چوار مناڵ لە رەگەزی مێ " شەش سەدو684رەگەزی نێرو "

 

هەروەها باسی ئەوەش دەكات، بە پێی ئامارو بەڵگەنامەكانی بەردەست، ژمارەی ئەوانەی    
 " سێ هەزارو حەودسەدو حەفتا كەسن.3770لەالی داعشن و دەستبەسەرن، "

 

 :ینوسایدی  ئێزیدییەکانجلیژنەی بااڵی ناساندنی 
 چەندین بەڵگەی تاوان رادەستی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی دەكەن 

 17/10/2014بەمەبەستی تیشك خستە سەر دوایین كارەكانی لیژنەكەیان، ئێوارەی ڕۆژی هەینی 
سایدی كوردانی ئێزیدی و پێكهاتە نەتەوەیی و ئاینیەكانی تر جینۆلیژنەی بااڵی ناساندنی 

ان و ئەنفالكراوان كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانیان سازكرد، لەدیوانی وەزارەتی كاروباری شەهید
لەسەرەتای كۆنگرەكەدا مەحمود حاجی ساڵح وەزیری كاروباری شەهیدان و ئەنفالكراوان 

دوای ئەوەی بە بڕیارێكی ئەنجومەنی وەزیران بەر لە دوو کە سەرۆكی لیژنەكە رایگەیاند، 
ساید جینۆچڕ كارمان لەسەر دۆسیەی مانگ لیژنەكەمان پێكهات لەو ماوەیەدا بەشێوەیەكی 

كردووە و چەندین بەڵگە و وتەی شاهیدحاڵمان كۆكردۆتەوە، سودمان لەو باڵوكراوانە 
وەرگرتووە كە تیرۆرستانی داعش تیایدا دانیان بە تاوانەكانیان ناوە هەروەك وتەی 

داهاتوومان ئەو  رزگاربووانی تاوانەكانی داعش وەرگیراوە. زیاتر گوتی: لە ئێستادا بۆ هەنگاوی
بەڵگەنامانە پێشكەش بە دادگای تاوانی نێودەوڵەتی لە الهای دەكەین بەو هیوایەی بتوانین 
كەیسی گینوسایدی كوردانی ئێزیدی لە ناوەندە نێو دەوڵەتیەكان بجولێنین، بۆ ئەم مەبەستە 
 لیژنەكەمان لەچەند رۆژی دادێ سەردانی الهای دەكات و دواتریش بۆ  هەمان مەبەست
سەردانی پەرلەمانی یەكیتی ئەروپا دەكەین و لەوێشەوە سەردانی ئەنجومەنی مافەكانی مرۆڤ 

جنیف دەكەین تاكو ئەو راپۆرتانەیان پێشكەش بكەین كە لیژنەكەمان ئامادەی كردووە.  لە
سەرۆكی لیژنەی بااڵی  ناساندنی گینوسایدی كوردانی ئیزیدی و پێكهاتە نەتەوەیی و 

ەشی روون كردەوە  كە لیژنەكەیان لە رێگەی ئەو سەنتەرەی لەدهۆك ئاینیەكانی تر ئەو
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دایانمەزراند، چەندین لێكولێنەوەیان ئەنجام داوە و چەندان شاهیدحاڵ  وتەیان لێوەرگیراوە و 
كراوەتە بەڵگەی یاسایی بەو هیوایەی پشتیوانی باش بێت بۆ ئەوەی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی 

اڵمی ئەوەی كە عیراق ئەندامی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی نییە ئەو  كەیسە بجولێنێ. لەوە
لیژنەكە چۆن دەتوانێ كار لەسەر ئەم بابەتە بكات: سەرۆكی لیژنە گوتی: ناكرێ ئێمە 
دەستەوەستان بین تا عیراق دەبێتە ئەندامی دادگا، بۆیە رێگای یاسایی ترمان دۆزیوەتەوە بەو 

گشتی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی بهێنین. پاشان فەالح هیوایەی بتوانێ قەناعەت بە داواكاری 
مستەفا بەرپرسی پەیوەندیەكانی دەرەوەی حكومەت لە وەاڵمی رۆژنامەنووسان وتی: لەسەر 
ئاستی سەرۆكی هەرێم و سەرۆكی حكومەت و وەزیرە پەیوەنددارەكان لەگەڵ شاند و میوانانی 

ك فەرمانگەی پەیوەندییەكانی دەرەوەی بیانی ئەم كەیسە باسكراوە، بەش بە حاڵی خۆمان وە
حكومەت لە كۆبوونەوەكانمان لەگەڵ كونسوڵ و باڵیۆزی واڵتان لە هەرێمی كوردستان و بەغدا 
و لە ماوەی سەردانەكانمان بۆ دەرەوە جەختمان لەسەر ئەم پرسە كردۆتەوەو پێمان 

مە گەشبیین بە بەئەنجام راگەیاندوون كە پشتیوانی لە هەنگاوەكانی ئەم لیژنە بااڵیە بكەن، ئێ
گەیاندنی ئەم پرسە ئەویش دوای ئەوەی لێژنەكە توانی بەڵگەنامەیەكی زۆر كۆبكاتەوە و 

 ناوەندە گرینگە ئەم پرسە بخەینەڕوو. 3دەتوانین لەم 
 

ەكانی دەرەوەی حكومەت ئاماژەی بەوەدا كە ئەم پرسە یهەروا بەرپرسی پەیوەندی     
دووالیەنی هەیە، الیەنی سیاسی و الیەنی یاسایی، وەك الیەنی سیاسی ئێمە لەكۆبوونەوەكانمان 
لەگەڵ بەرپرسانی واڵتان ئەو كارەساتەمان خستۆتەڕوو كە بەسەر كوردانی ئێزیدیدا هاتووە و 

ۆرستانی بەناو دەوڵەتی ئیسالمی، ئەوانیش پشتیوانی هەوڵی پاكتاوی رەگەزیان درا لەالیەن تیر
خۆیان نیشانداوە بۆ سەرخستنی ئەو هەوڵە. بەاڵم لەڕووی یاساییەوە پێویستە دادگای تایبەت 

 . شایانی باسە لیژنەی بااڵی ناساندنی  ساید بیناسێنێجینۆبڕیار لەسەر ئەم پرسە بدات و وەك 
ەوەیی و ئاینیەكانی تر بە سەرۆكایەتی مەحمودی سایدی كوردانی ئێزید و پێكهاتە نەتجینۆ

حاجی ساڵح و ئەندامیەتی د. محمد قادر وەزیری كار و كاروباری كۆمەاڵیەتی و فەالح مستەفا 
بەرپرسی پەیوەندیەكانی دەرەوەی حكومەت و ئامانج رەحیم سكرتێری یاسایی سەرۆكایەتی 

 ی پێكهاتووە.ئەنجومەنی وەزیران و حسێن قاسم حەسون كەسایەتی ئیزید
 

 : وه ته كان كۆكراوه سایدی ئێزدییهجینۆیسی  ر كه سه له  گهڵ به 200  زیاتر له
ی بااڵی ناساندنی  لیژنه  ر به كانی سه و دیكۆمێنته  ڵگه ی به وه و كۆكردنه  وه ری لێكۆڵینه نته سه

ر  سه له  ڵگه به 200  كانی تر، زیاتر له یی و ئایینه وه ته نه  سایدی كوردانی ئیزیدی و پێكهاتهجینۆ
  ممه .رۆژی  پێنجشه وه ته ی زانستی كۆكردوه شێوه دژی كوردانی ئێزیدی به  كانی داعش له تاوانه

هیدان و  زیری كاروباری شه حمودی حاجی ساڵح، وه ، مه2015می  ی كانوونی دووه15
ری  نته ردانی پارێزگای دهۆكی كرد و سه ڵ پڕۆفیسۆر مایكل نیوتن سه گه نفالكراوان، له ئه

ندێ  هه  وه نزیكه  و له  وه ر كرده سه كانی داعشیان به ی تاوانه ڵگه ی به وه و كۆكردنه وه لێكۆڵینه
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زیری  . وه رگیراوه وه  وه ته كۆكراوه   وه كه ره نته ن سه الیه له  یان بینی كه ڵگانه و به ی ئه نمونه
یاند،  و رایگه  وه ی بۆ دهۆك روونكرده كه ردانه ستی سه به نفالكاراوان مه هیدان و ئه كاروباری شه

پڕۆفیسۆر مایكل نیوتن نیشاند   ساتی كوردانی ئیزیدی به رگه مه  وه نزیكه وان هاتوون تا له ئه
و   وه ری لێكۆڵینه نته سه له  ن، كه نت ئاشنای بكهو دیكۆمێ  ڵگه ی به وه تی كۆكردنه چۆنیه  ن و به بده

كانی مایكل  ی كاره باره كی له یه ك كورته روه ، هه وه ته كانی داعش كۆكراونه ی تاوانه وه كۆكردنه
ی  باره كی له یه تروشی، پارێزگاری دهۆك كورته رهاد ئه فه  وه ش كرد. دوای ئه نیوتن پێشكه

ر  سه  ش كرد و تیشكی خسته كانی تر پێشكه تیه وایه ته نه  و پێكهاتهساتی كوردانی ئێزیدی  رگه مه
  كه سنوره  كان له مپیان بۆ ئاواره كه 16وان  یاند: ئه كانی شنگال و رایگه پێداویستی ئاواره

  و داوای له  یه یان پێداویستی زۆریان هه رمای زستان و زۆری ژماره ر سه به اڵم له وە، به كردۆته
ر  ساتی كوردانی ئێزدی.هه رگه زایی خۆی هاوكار بێت بۆ ناساندنی مه شاره  تن كرد بهمایكل نیو

یاند:  نفالكراوان رایگه هیدان و ئه زیری كاروباری شه دا وه كه وانیه رۆژنامه  ی كۆنگره میانه له
ر  سه لهدوێنێ كاریان   دا كه ڵه كۆمه به  و گۆڕه كۆباشی له مڕۆ له ڵ ئه كۆمه كانی گۆڕی به تیمه

روفات و  21  ته یشتوه كان گه ی رووفاته ژماره  و كاته تا ئه  وه ته ندان روفاتیان دۆزیوه چه  كردوه
و  وه ری لێكۆڵینه نته سه وجا له .ئه و سنوره ن له ده ڕان و پشكنین ده گه  به  كان درێژه تیمه

سایدی كوردانی ئێزدی و جینۆی بااڵی ناساندنی  لیژنه  ر به كانی سه نامه ڵگه ی به وه كۆكردنه
شێوازی كاركردن   وردی باس له  كدا به یه وه كۆبوونه  كانی تر، له یی و ئاینیه وه ته نه  پێكهاته

كان گرت،  ڵگه ی به وه شێوازی كۆكردنه  ی گوێی له وه كرا.مایكل نیوتن دوای ئه  كه ره نته سه
كانی  ركرده سه  ی كه و وتانه ر بتوانرێت  ئه هگ یاندن ئه كان كرد و پێی راگه كاره  ست خۆشی له ده

  وه ته كانی خۆیاندا باڵویان كردوه لكترونییه ئه  گۆڤار و پێگه  له  كان كه ت تاوانه باره داعش سه
ر  سه كی زیندوو له یه ڵگه به  بێته ده  وه هاوتا بكرێت ئه  وه ته كۆكراونه  ی كه ڵگانه و به ڵ ئه گه له

  سترێت له تا پشتی پێ ببه  ڵگانه و به بێت بۆ رێكخستنی ئه و هاوكار ده یاند، ئه هكان.راشیگ تاوانه
هیدان و  زیری كاروباری شه ر بكرێت.پاشان وه سه تی و كاری له وڵه دادگای تاوانی نێو ده

ند  چه مایكل نیوتن ئاشنا كرد و  یان به كه ره نته كانی سه شه به  كه ره نته رانی سه نفالكراوان دادوه ئه
ستی داعش  قوربانیانی ده  له  وه رگرتنی زانیاری و لێكۆڵینه شێوازی وه  كی زیندویان له یه نمونه

ر  كانی سه و دیكومێنته  ڵگه ی به وه و كۆكردنه  وه ری لێكۆڵینه نته سه  سنووری شنگال نیشاندا.له  له
كانی تر،  یی و ئاینه وه ته نه  سایدی كوردانی ئێزدی و پێكهاتهجینۆی بااڵی ناساندنی  لیژنه  به

ی زانستی  شێوه دژی كوردانی ئێزدی به  كانی داعش له ر تاوانه سه له  ڵگه به 200  زیاتر له
 . وه ته كۆكراوه

 

 :سایدی ئێزیدییەکانجینۆبریاری نەتەوەیەکگرتووەکان لەبارەی 
راستی، داعش تەنیا الیەنێکی ئەنجامدەری ئەم و دادپەروەری سەرەتایەک بۆ گەیشتن بە 

 تاوانەیە، الیەنەکانی تر دادگای تاوانی نێودەوڵەتی دەتوانێت ئاشکرایان بکات.
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لەناکاو لە شەنگاڵ  ی ناوچەکەهێزی پێشمەرگە و ئاسایش و پۆلیس 2014ی ئابی 3رۆژی 
کشانەوە و سەدان هەزار منداڵ و ژن و کەسانی مەدەنییان بۆ داعش بەجێ هێشت. سەرەنجام 

سایدکردنی ئیزیدییەکان، دەستی پێ کرد، کە گەورەترین تاوانی سەدەی جینۆتاوانە مەزنەکە، 
خەمناکانە  بیستویەکەمە. ئەو رۆژە رەشە میری ئێزیدییەکان، بەڕێز میر تەحسین، بە هاوارێکی

 ئێمە فرۆشراین.  وتی:گو پڕژانەوە 
 

ئەم رستە کورتە دوو وشەییە، کە زایەڵەکەی بە دنیادا باڵو بۆوە، دەیان پرسیاری گەورەی     
بەدوای خۆیدا هێنا، کە تا ئێستا بێ وەاڵم ماونەتەوە: چۆن ئەو سەدان هەزار ئێزیدییە 
فرۆشران؟ بۆچی و بە چ نرخێک و لەپێناو چ دەستکەوتێک و بە قازانجی کێ فرۆشران؟ ئایا 

ێز و الیەنانەی لە پالندانان و فرۆشتن و کڕینی ئەواندا بەشدارن کێن؟ بە چ ئەو دەوڵەت و ه
 ئامانجێک ئەم تاوانەیان ئەنجام دا؟ 

 

نزیکەی دوو ساڵ بەسەر ئەم تاوانە گەورەیەدا تێپەری کەچی هێشتا لێکۆڵینەوە لەم تاوانە    
روون بکرێتەوە! هەروا نەکراوە، تا هەقیقەت و هۆکاری راستەقینەی تاوانەکە بۆ خەڵک و دنیا 

هیچ کام لەو فەرماندە سەربازی و ئەمنی و حکومی و حیزبییانەی بەرپرسی ئەو ناوچەیە 
بوون و ئیزیدییەکانیان بەجێ هێشت، نەرەوانەی دادگا کراون، نە لەالیەن لیژنەی سەربەخۆوە 

دژی تەواوی لێپرسینەوەیان لەگەڵ کراوە. ئەم تاوانە سروشتێکی جیهانیی هەیە و بە تاوانێک 
مرۆڤایەتی دادەندرێت و برینێکی گەورەی خستۆتە جەستەی مرۆڤایەتییەوە. بۆیە دەسەاڵتیکی 
لۆکاڵی ناتوانێت تاسەر هۆکار و حەقیقەتی ئەم تاوانە لە میللەت و لەجیهان بشارێتەوە. ئێستا 

ن نەتەوە یەکگرتووەکان هاتۆتە دەست بۆ ئەوەی داکۆکی لە داد و ماف و کەرامەتی دەیا
بکات، کە تا ئێستا بەپێی کولتوور ئیزیدی  هەزاران کچ و ژن و منداڵ و سەدان هەزار قوربانی 

و نەریتی کۆنی عەرەبی و شەریعەتی جەنگەڵ، لە بازاڕەکانی عێراق و تورکیا و هەندێ واڵتی 
 کەنداودا وەک کۆیلە و کەنیزە دەفرۆشرێن. 

     

ە لە سروشت و ناوەرۆکی تاوانەکە، کوشتاری نەتەوە یەکگرتووەکان، دوای لێکۆڵینەو     
ساید ناسی. لە هەمان کاتدا داوای لە ئەنجومەنی ئاساییشی جینۆبەکۆمەڵی ئیزیدییەکانی وەک 
سایدی ئێزیدییەکان رەوانەی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی لە جینۆنیودەوڵەتی کرد کە کەیسی 

 ۆڵێتەوە.هاگ بکات، بۆ ئەوەی ئەم دادگایە لەم تاوانە مەزنە بک
     

سایدی ئێزیدییەکان ئەوەندەی تاوانی ئەنفال گەورەیە. هەردوو تاوان جارێک بە ناوی جینۆ      
عروبە و جارێکی دی بەناوی خوا و ئیسالمەوە لەالیەن هێزی عەرەبی سوننەوە ئەنجام دراون. 
بەاڵم ئەوەی تاوانی ئێزیدییەکان گەورەتر دەکات و برینەکەی بۆ کورد قووڵتر و پڕژانتر دەکات 

ە پێشمەرگە لەبری ئەوەی، وەک پیشەی دەیان ساڵەی خۆی، بەرگری لە گەلەکەیان ئەوەیە، ک
بکەن و ژیان و خاک و کەرامەتییان بپارێزن، ئەوانیان بۆ رەحمەتی داعش بەجێ هێشت و 
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تەنانەت تاکە سەعاتێک بەرگرییان لێ نەکردن. راپۆرتەکە، لەم بارەیەوە، بە زەقی ئاماژە بە 
ێزی پێشمەرگە، لە شەنگاڵ، دەکات. لە راپۆرتەکەدا، کە نزیکەی چل کەمتەرخەمی و هەاڵتنی ه

 الپەڕەیە، نووسراوە: 
بەرەو شەنگاڵ چوون و رووبەڕووی هیچ  -داعش -کاتێک چەکدارانی 2014ی ئاب 3)رۆژی 

بەرگرییەک نەبوونەوە. ژمارەیەکی زۆری پێشمەرگە جێیەکانی خۆیان چۆڵ کرد و لە بەرامبەر 
بەبێ هیچ بەرگرییەک کە شایەنی باسکردن بێت، کشانەوە و زۆربەی پێشرەویی داعشدا، 

ناوچەکانی شەنگاڵیان بەجێ هێشت. دانیشتوانی ناوچەکە لە بڕیاری کشانەوەی پێشمەرگە 
ئاگادار نەکرانەوە، هەروا هیچ بڕیارێک بۆ دەربازکردنی خەڵکی مەدەنی لە ناوچەکە نەدرا و 

 اری ئەمنیی ناوچەکە نەبوون(.زۆربەی گوندەکان ئاگاداری تێکچوونی ب
 

کەچی لە بەرامبەر ئەمەدا، راپۆرتەکە باس لە جوامێریی یەکینەکانی پاراستنی گەل       
)یەپەگە( دەکات، کە لەگەڵ خۆبەخشانی ئێزدی بەرەنگاری هێرشەکەی داعش بوونەوە و 

شەنگاڵ  توانییان لە سوریاوە رێڕەوێک بکەنەوە و خەڵکی گەمارۆدراوی ئێزیدی، لە چیای
 بپارێزن و بەرەو ناوچەیەکی ئارام دەربازیان بکەن.

 

کوژیی ئێزیدییەکان باس دەکات، جیهان و مرۆڤایەتی لەگەورەیی مەڵراپۆرتەکە بەوردی کۆ      
ژن و  3200و سامناکیی ئەم تاوانە ئاگادار دەکاتەوە، داواش دەکات هێزە نێودەوڵەتییەکان ئەو 

منداڵەی، کە هێشتا لەالی داعش راگیراون، رزگار بکەن . هەروا راپۆرتەکە داوا لە ئەنجومەنی 
بکات، تا ئەوان لەم تاوانە  نێودەڵەتی ئاساییش دەکات کە ئەم کەیسە رەوانەی دادگای تاوانی 

م بکۆڵنەوە، سەرانی داعش و هەموو ئەو الیەنانەی دەستیان لە پالندانان و کۆمەککردن بە
تاوانە هەیە راپێچی بەردەم دادگایان بکەن. چونکە داعش تەنیا الیەنیکی ئەنجامدەری ئەم 
تاوانەیە، الیەن و ئەکتەرە سەرەکییەکانی پشت پەردە دادگای تاوانی نێودەوڵەتی دەتوانێت 

 ئاشکرایان بکات.
 

انی نێودەوڵەتی ئەم بریارە گرنگەی نەتەوە یەکگرتووەکان و بردنی ئەم کەیسە بۆ دادگای تاو   
لە زۆر الیەنەوە پڕبایەخە و شایەنی ئەوەیە لە رووی قانوونی، سیاسییەوە بە فراوانی باس 

 بکرێت. لێرەدا بە کورتی ئاماژە بۆ هەندێک لەو الیەنانە دەکەم:

 یەکەم: 
سایدی ئیزدییەکان، لە رووداوێکی ناوخۆیی هەرێمی کوردستان و عیراقەوە، جینۆکەیسی 

کەیسێکی جیهانی. واتا لەدەست دەسەاڵتی خۆماڵی دەردەهێندرێت و دەدرێتە دەگۆڕێت بە 
 دادگایەکی جیهانی، کە خۆی بەدوای هەقیقەتی مەسەلەکە دەکەوێت.

ساید، لە هەر واڵتێکدا روو بدات بە تاوان بەرامبەری تەواوی مرۆڤایەتی جینۆتاوانی     
و داگا و رێکخراوەکانی مافی مرۆڤە کە دادەندێت. بۆیە ئەرکی نەتەوەیەکگرتووەکان و دەزگا 
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داکۆکی لەم کەیسە بکەن، بەرپرسانی ئەم تاوانە رەوانەی دادگا بکەن و بە سزای خۆیانیان 
بگەیەنن. لەم بیست ساڵەی دواییدا دەیان سەرۆکدەوڵەت و گەورەبەرپرسی سیاسی و 

، بەشێکیان لە سەربازی چەندان واڵت، تومەتی کۆمەڵکوژی و تاوانی شەڕیان دراوەتە پاڵ
دادگای نێودەوڵەتیدا، دادگایی کراون و سزا دراون، بەشێکی تریشیان لە واڵتانی خۆیاندا، بە 
چاودێریی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی، دادگایی کراون، ئەو دەوڵەتانەش بە قانوون ناچارکراون 

دان کە بڕیاری دادگا جێ بەجێ بکەن. بۆ نموونە سەرۆکی پێشووی یۆگۆسالڤیا سلوبۆ
سایدی رواندا، جینۆمیلۆسۆڤیچ و چەند بەرپرسێکی سەربازی و سیاسیی ئەو واڵتە، بەپرسانی 

 کەمپۆدیا و سیرالیۆن...تاد.

 دووەم: 
دادگای تاوانی نێودەوڵەتی لە دیاردەی داعش دەکۆڵێتەوە و ئەو هێز دەوڵەت و الیەنانە ئاشکرا 

ە، رێگایان بۆ خۆش کردووە کە دەکات کە کۆمەکی سەربازی و ئابووریی داعشیان کردوو
بگاتە عێراق و کوردستان و ئەم تاوانە ئەنجام بدات. هەروا رەنگە دادگا وەاڵمی ئەم پرسیارەی 
دەست بکەوێت کە بۆچی داعش بەگژ کورددا کرا؟ چۆن و بە کام مەبەست و ئامانج پەالماری 

اڵ ئەو فەرماندە سەربازی شەنگاڵی دا؟ دادگا دەبێت لە رێی بینینی بەپرسانی حکومەت لە شەنگ
و ئەمنیانەی لە شەنگاڵ بەرپرس بوون، وەاڵمی ئەو پرسیارەی دەست بکەوێت کە بۆچی ئەو 
هێزە پڕچەک زەبەاڵحەی )پێشمەرگە( کە بە هەزاران بوون، هەاڵتن و داکۆکییان لە خەڵک 

ێڵن، وەک لە نەکرد، یان تەنانەت خەڵکە مەدەنییەکەیان ئاگادار نەکردەوە تا ناوچەکە بەجێ به
راپۆرتی نەتەوە یەکگرتووەکاندا بە روونی باس کراوە؟ ئایا بەرگرینەکردن و بەجێهێشتنی 
خەڵکی مەدەنیی شەنگاڵ بڕیاری خودی ئەو بەرپرسانەی شەنگاڵ بووە، یان ئەوان بە بریاری 

یا سەرووی خۆیان شەنگاڵیان بەجێ هێشتووە؟ هەروا دادگا دەتوانێت بگاتە ئەو ئەنجامەی کە ئا
ئەم تاوانە گەورەیە، کە بەرامبەر ئێزیدییەکان و مرۆڤایەتیی کراوە، لە چوارچێوەی پالنێکی 

موخابەراتیی کۆمەڵێک دەوڵەت و الیەنی ناوچەییدا بووە، یان نا؟ دادگای تاوانی  -سیاسی
نێودەوڵەتی، ئەگەر ئەم کەیسەی بۆ رەوانە بکرێت، دەتوانێت، دوای لێکۆڵینەوە و دادگاییکردن، 
وەاڵمی ئەو پرسیارانە و زۆر پرسیاری تریش بداتەوە، ئەو کەس و الیەنە بەرپرسانەی لەم 
تاوانە گەورەیەدا بەشداربوون، لە هەر پۆست و پلەیەکدا، بن. بهێنێتە بەردەم دادگا و سزایان 

 بدات.

 سێیەم:
ی تاوانی . دادگاوەقوربانیانی ئێزیدی دەبێت لە رووی مادی و مەعنەوییەوە قەرەبوو بکرێنە 

نێودەوڵەتی دەتوانێت ئەو دەوڵەت و الیەنانەی دەستیان لەم کوشتارەدا هەبووە، یان کۆمەکیان 
 بە داعش کردووە، ناچار بکات قەرەبووی زیانلێکەوتووان بکەنەوە. 
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 چوارەم:

سایدی تر، داوا لە کۆمەڵگەی جینۆئیزدییەکان دەتوانن، بۆ رێگرتن لە دووبارەبوونەوەی  
و نەتەوەیەکگرتووەکان بکەن کە خۆیان، لەژێر چاودێری و پارێزگاریی ئەواندا،  نیودەوڵەتی

ناوچەکانی خۆیان بەڕێوە ببەن و چیتر بندەستی هیچ هێز و الیەنی تر نەبن، چونکە دەوڵەتی 
عێراق و حکومەتی هەرێم )پارتی( نەیانتوانی لە تەنگانە و کاتی لێقەوماندا، بەرگریان لێ بکەن، 

روو بەرووی ئەم کوشتارەیان کردنەوە. بەمەش بۆ خەڵکی ئێزیدی و دنیایان لە جیاتیان 
کوژیی مەڵبەکۆ نان سەلماند، کە ئەوان شایەنی ئەوە نین حوکمڕانی ئێزیدییەکان بکەن. دان

ساید، دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ جینۆتاوانی بە  یەکگرتووەکانەوەلە الیەن نەتەوە  ئێزیدییەکان
کورد، هەروا بە قازانجی داد و عەدالەتە لەجیهاندا. بۆیە پێویستە ئێزیدییەکان و هەموو 

یاساناسان و رێکخراوە سیاسی، کۆمەاڵیەتی و کولتووریەکانی کورد، لە دەرەوە و ناوەوەی 
واڵت، بەتەنگ جێبەجێکردنی ئەم بریارەوە بن و پشتگیری و کۆمەکی پارێزەرانی ئەم کەیسە 

نی ئاساییش، بە هەر بیانوو و بەهانەیەک بێت، ئەم کەیسە جیهانییە بکەن، ریگەنەدەن ئەنجومە
رابگرێت و رەوانەی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی نەکات. لە هەمان کاتدا پێویستە بە رێز و 
حورمەتێکی زۆرەوە چاو لە رەنج و ماندوبوونی یاساناسی جیهانی و داکۆکیکاری مافی مرۆڤ 

وی سینەما جۆرج کلونی بکرێت، کە خۆی خاتوو ئەمەل کلونی، هاوسەری ئەکتەری ناسرا
کردۆتە خاوەنی ئەم مەسەلەیە و لە نەتەوە یەکگرتووەکان و جیهاندا داکۆکی لێ دەکات. ئەم 
خانمە پسپۆری یاسای نێودەوڵەتییە و تا ئێستا، وەک پارێزەر، داکۆکی لە کۆمەڵێک کەیسی 

ن ئەسانج و سەرۆکوەزیری گەورەی جیهانی کردووە، لەوانە کەیسی داهێنەری ویکیلیس جولیا
 پێشووتری ئۆکراینا خاتوو تیمۆشینکا. 

هیوادارم دادگای تاوانی جیهانی بتوانێت، لە رێی دەرخستنی راست و سزادانی تاوانبارانی    
سایدەوە، داد و ماف بۆ قوربانیان و حورمەت بۆ عەدالەت و مرۆڤایەتی و ژیان جینۆئەم 

 بگێڕێتەوە.

  

 : كانراسپاردە 

هەنگاوی خێرا بگیرێتە بەر بۆ یارمەتیدانی هەموو ئەوانەی کە ئاوارە و بێخانە والنە بوون   •
بە هۆی جەنگێکەوە کە بەسەریاندا سەپێندراوە، بە جیا لە دین و ڕەگەزیان. هاوکاتیش دەبێت 

 خووشکان و دایکانی بەکۆیلەکراوی ئیزیدیەکان ڕزگار بکرێن.

ن کردووە، نەک هەر دەبێت سەرکۆنە بکرێن بگرە دەبێت ئەو واڵتانەی کە هاوکاری داعشیا  •
 بەرپرس بکرێن بۆ ئەو هاوکارییە سەربازی و داراییەی کە پێشکەش بە داعشیان کردووە.

mailto:acadj@garmian.edu.krd


  مجلة جامعة كرميان                           Journal of Garmian University                               طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

415 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (July, 2017) 

 

حزبە سیاسیانەی کە لەو بارودۆخەوە گالون کەوتوونەتە هەڵخڕاندنی هەستی الیەن و ئەو  •
وانەوە وە سوننی لە دژی شیعە و بە ڕەگەزپەرستی و تایفی، عەرەب لە دژی کورد و بە پێچە

پێچەوانەوە. ئەم سیاسەتەش بۆتە مایەی کارەسات و هەل ومەرجێکی نامرۆڤانە و 
ڕەگەزپەرستانە لەعێراق و کوردستاندا. پێویستە فشار بخرێتە سەر پارتە سیاسیەکان بۆ 

 کۆتایی هێنان بەو سیاسەتە.

نی داعشەوە لەئەوروپا دەبێت قەدەغە ەک لەالیەن الیەنگرايهەرجۆرە هەڵسوڕان و چاالکی •
بکرێت. ئەوەی ئەوان پیادەی دەکەن بەشێک نییە لە ئازادی بیروڕا و ئازادی هەڵسووڕانی 
سیاسی، بگرە بانگەشەیە بۆ چاندنی ڕق و کوشتار. بۆیە دەبێت وەک نازییەکان تەماشا بکرێن. 

بەرزکردنەوەی گروپ و  لەالیەکی تریشەوە، دەرکەوتنی ئەوان بارودۆخ دەخوڵقێنێ بۆ سەر
اڵتییەکی غەیرە ئەوروپی یان ومەیلە ڕاسیست و ڕەگەزپەرستەکان لەئەوروپادا لەدژی هەر هاو

ەنێتەوە کە ئەوروپا دئەوانەی کە بە ناو لەواڵتە ئیسالمیەکانەوە هاتوون. ئەمەش پشێویەک 
” وونەوە لەوانەنیەتیەتی خۆی لێ البدات.هەروەها لەم کەمپینانەدا  چەندان دروشم بەرزکراب

 ،” جیهان پێویستە سنوریک بۆ گینوسایدی ئیزیدیەکان دابنێت

 ”بەڵی بۆ عێراقێکی ” ،”ئاوارەکان ژیانیان دابین بکرێت” پیویستە ئیزدییەکان ڕزگار بکرین
ستی  فاشیزمی نوێ، ده  به  کسانه داعش یه“، ”و تیژی وسەرکوت سکوالر نا بۆ توند

ئەوەی داعش ، ڵگرن کوردستان هه ڵکی عێراق له مندااڵن و خهر گیانی  سه خوێناویتان له
بەرامبەر کوردانی دەڤەری شەنگال ئەنجامیدا، تاوانی ئەنفالی بەعسیەکانیشی تێپەراند، چونکە 
ئەوان بەئاشکرا وێنەی کوشتارەکان، سەربرینی مرۆڤەکان، فرۆشتنی ژنان بە پاساو 

ی سەختی ئیزیدیەکان الی هەموو جیهان رەوشی  ژیان ەوە و باڵویشی دەکەنەوە.ندەهین
ە لئاشکرابوو ئەویش سەبارەت بە چاالکی کەسایەتی و رێکخراوەکان و میدیاکاندا، بەتایبەت 

کۆژانی ئیزیدیەکان لەکەمپەکانی ناو هەریمی کوردستان  و سوریاو تورکیا وگرفتی الوان و 
ن لەخویندن. هەروەها وازهینا ئاستی بەرزی ریژەی بێکاری   باڵوبوونەوەی نەخۆشی و

نموونەی نادیا ژنە ئیزیدییە رزگاربووەکان ی هەاڵیساوی پەنابەران لە یۆنان و سربیا، رەوش
ن گێڕا لەگەیاندنی رووی راستینەی ئەو ستەم تاوانەی ارۆڵێکی کارایموراد و لەمیا بەشآر، 

تانی خاوەن و واڵکە ژنە رفێنراوەکانی بەر دەستی تیرۆریستانی داعش بە سەکۆی میدیاکان 
 بڕیار لەجیهاندا.

  کە  2014 دوای داگیرکردنی موسل لە ناوەرەراستی ,لەسایەی داعشدا منداڵی زەوتکراو
هەڵوەشاندنەوەی بونیاتی کۆمەاڵیەتی لەئەنجامی تاوانکردنی  کاریگەری زۆری هەبوو لە

کاکەیی  شیعە،بەرفرەوانی لەدژی مافەکانی مرۆڤدا،لەهەقی مەسیحیەکان، شەبەک، تورکمانی 
کە ئیزیدیەکان بەشی شێریان بەرکەوتبوو لەتاوانی کوشتن ورفاندن و  ،و سابیئەکان

بەزۆر القەکردن و کۆیلەداری سیکسی و بەزۆر مسولمان کردن، بەسەربازکردنی مندااڵن و 
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بونیاتی کۆمەاڵیەتی و پاشەکشێی بەها ، کەبووەی هۆی پەیداکردنی درز لەدەرکردن
 اڵیەتیەکان.پەروەردەیی و کۆە

ێکی تاڵ و پاشەرۆژێکی نادیاردا، بەو ژیان ناو خێوەتی پەنابەران لە لە منداڵی زەوتکراو 
رستەیە رەوشی مندالە رزگاربووەکانی بندەستی داعش لەناو خێوەتی پەنابەران چڕ دەکەینەوە 
کە لەکەمترین پێداویستیەکانی ژیان بێبەشن، کە رەوشی خراپی تەندروستی و چاوددێڕی 

کە دوای داگیرکردنی داعش بۆ  نداڵی هەتیو هەن،م 2745زیشکی تێدا بەدی ناکرێت. کە پ
رتووەکان  ناوچەکە لە خێزانەکانیان دابڕاون وحکومەتی عێراقی و رێکخراوەکانی نەتەوە یەکگ

فەرامۆشیان کردوون لە چوونە خویندنگاولو ئامێزکردنیان، لەرەوشێکی نالەبارو تراژیدی 
 دەژین.

 امە تایبەتە سەختەکان کە بە گرفتی کۆمەاڵیەتی و دەروونی ونەبوونی فێرکردن و کەم ئەند
کێشەی خێزانییەوە دەناڵێنن، ئەو مندااڵنەی کە بە گشت  سرووتە مەحاڵەکانی کات و شوێن   

 اهلل اال ةال اللەسایەی ئااڵی رەشی داعش کەبەسپیتی لەسەری نووسراوە  گەمارۆدراون،
لەسەر پانتایەکی جوگرافی توندوتیژی و مەرگ دەشەکێتەوە ، منداڵەکان کە  اهلل رسول حممد

بە زۆری و بەمەبەستی پیشەسازی خۆکوشتنی دوارۆژ لەسەر چەک و سەربڕین 
ئەوانە هەمووی بەبەرچاوی جیهانەوە دەکرێن و بێهەبوونی هیچ هەڵوێستێکی  رادەهێنرێن،

نەبوونی ناوەندێکی رەچاوکردن و جیددی  بۆ بەهانا هاتنیان  و پاراستنیان، هەروەها 
 راهێنان.

 گشتی جیهان دەکەین لەرزگارکردنی ئەوەی لە توانادایە رزگار بکرێن و  دواجار داوا لە رای
دداننان بە جینۆسیادی ئیزیدیەکان و دیارکردنی ناوچەیەکی پارێزراوی نێودەوڵەتی بۆ 

کوردستان و عیراق و جیهاندا  ئیزیدیەکان تا دووبارە تاوانی کۆمەڵکوژی  لەیادەوەری گەلی 
 بەردەوام ودووبارە نەبێتەوە.

 

 ەنجام:ئ
چەكدارانی دەوڵەتی ئیسالمی ناسراو بە تیرۆریستانی داعش یەكێك لە هەرە  2014ی ئابی 3لە 

قێزەونترین  تاوانەكانی سەردەمیان بەرامبەر بە هاوواڵتیانی ئێزیدی دەڤەری  شنگال و 
پێشتریش هاوواڵتیانی كریستان و شەبەك و توركمانە شیعەكانی ناوچەی موسڵ  ئەنجامدا، كە 

بۆیەش   داوا  لەكۆمەڵگای  ساڵی رابردوودا لەجیهاندا  نەبووە. 100نموونەی ئەم تاوانانە لە 
بەرەو رووی تاوانەكە ببنەوە، لەیادی  ئەم تاوانە قێزەونەدا   دەكرێتنێو دەوڵەتی و كوردستانی 

بۆ ئەوەی  بەغداداواكارین، حكومەتی هەرێمی كوردستان فشار بخاتە سەر حكومەتی 
ە ئەندامی دادگای تاوانی نێودەوڵەتی، بۆ ئەوەی نیازپاكی پەیماننامەی رۆما واژۆ بكات و ببێت

ساید جینۆخۆی لەرێگای بە ئەندامبوونیەوە لەدادگاكە بۆ پێكهاتەكانی ئەم واڵتەی مەڵبەندی 
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 رابگەیەنێت، كە دژ بە دووبارەبوونەوەی تاوانەكانی رابردووە، كە بەسەر گەلەكەماندا هاتووە
سمێل..(، بالیسان و شێخوەسانان، ، تەعریب، شنگال، یەکانفەیلی، یەکان)هەڵەبجە، ئەنفال، بارزانی

تاوانەكانی شنگال سەلماندییەوە بە ئەندام بوونی عێراق زامنی دووبارە نەبوونەوەی دواجار كە 
ئەم جۆرە تاوانانەو سزادانی بكەرانی و ناساندنی حەقیقەتی یاسایی  تاوانەكەیە  لەئاستی 

دارانی كوردستان دەكەین، داواكاری بە ئەندام بوونی عێراق نێودەوڵەتیدا، داوا لەدەسەاڵت
لەدادگای تاوانی نێودەوڵەتی بكەنە یەك لەداواكارییەكانی خەڵكی كوردستان لەدانوساندنەكانیان 
لەگەڵ حكومەتی ناوەندی بەغدا، لەگەڵ الیەنە عێراقییەكان و سازشی لەسەر نەكەن، هەر كەس 

بۆ داعش بكات، پێویستە  بە تاوانی هاوكاریكردنی تیرۆر و   و الیەنێك لەكوردستانەوە ریكالم
سایدی ئێزیدی و كریستان و جینۆبانگەشە بۆی دادگایی بكرێت، هەر كەس و الیەنێك نكۆڵی لە

پێكهاتەكانی دیكە بكات لەالیەن داعشەوە، پێویستە سزابدرێت و ئینكاركردنی تاوانەكانی 
ی كوردستاندا، بە یاسا  رێكبخرێت.هەر پارت و ساید وەك تاوان سەیر بكرێت لەهەرێمجینۆ

سایدی  ئیزیدی و كریستان و شەبەك و .... بكات ، یاخود برەو جینۆالیەنێكی سیاسی ئینكاری 
بە سیاسەتی  جیاكاری بەرامبەریان  بدات لەئاستی  خوارەوە پێویستە  قەدەغە  بكرێت، 

بوونە، لەكاتی وازهێنانیان دادگایی پێویستە ئەو چەكدارە كوردستانیانیانەی لەریزی  داعش 
 بكرێن  لەبەرامبەر بەشداریكردنیان لەو تاوانانەی ئەنجامیان داوە.

فەرمانەكەوە  بەرامبەر بە ئێزیدی و  72هەروەها پێویستە ئەو تاوانانەی لەرابردوودا لەرێگای 
چێتە بواری كریستان و پێكهاتە ئاینییەكانی كوردستان كراوە، تۆمار بكرێن وەك مێژوو  و ب

میتۆدەکانی خوێندنەوە.دەبێت سنورێك بۆ تەجاوزات بۆ سەر ناوچەکانی ئێزیدی و كریستان و 
پێكهاتەكانی دیكەی كوردستان  دابندرێت، تایبەتمەندی ناوچەكانیان بپارێزرێت و 

 لەدەسەاڵتدارێتی كوردستاندا  رۆڵی  زیاتریان پێ بدرێت.

نتۆنەكانی  رۆژئاوای كوردستان  دەكەین، هەر داوا لەحكومەتی  هەرێمی كوردستان و كا
واڵتەكەی ئەندامی   دادگای تاوانی  نێودەوڵەتیان الیە، رادەست  124دیلێكی داعشی  هاوواڵتی 

داواكارین  هەروەها  بە دادگای  تاوانی  نێودەوڵەتی  بكەن، بۆ ئەوەی دادگایی بكرێن.
لەهەردوو الیەن بڕیار بەدەستان و تاوانبارانی داعش دیار بكەن، ئەوانەی لەبڕیاردان و تاواندا 
رۆڵیان هەیە، ناوەكانیان بدەنە دادگای تاوانی نێودەوڵەتی.  پێویستە هەمووان خۆمان ئامادە 

ەستان و بكەین بۆ قۆناغی دوای هەرەسی داعش و گروپە تیرۆریستەكانی دیكە، بڕیار بەد
تاوانبارانیان بدۆزینەوە و سكااڵیان لەواڵتەكانیان لەسەر تۆمار بكەین، یاخود ناوەكانیان و 
شوێنی ژیانیان بدەینە دادگایی تاوانی نێو دەوڵەتی، داواكارین ئەنجامی لێكۆڵینەوە لەهۆكاری 

كستی لە الیەن داعشەوە بۆ رای گشتی ئاشكرا بكرێت، ئەگەر ش 8-3داگیركردنی شنگال لە 
سەربازییە ئەوانەی هۆكاری شكستەكەن سزا بدرێن و لەبەرپرسیارێتی سەربازی  دوور 
بخرێنەوە، ئەگەر كارئاسانیكردنێك هەبووە بۆ الیەنی بەرامبەر، ئەوا بە تاوانی هاوكاریكردنی 

mailto:acadj@garmian.edu.krd


  مجلة جامعة كرميان                           Journal of Garmian University                               طؤظاري زانكؤي طةرميان

 

418 acadj@garmian.edu.krd                             Conference Paper (July, 2017) 

 

ساید سزا بدرێن.دواجار داواكارین حكومەتی هەرێمی  كوردستان  بودجەی  زیاتر جینۆ
ئازاد كردنی دایکان و خوشکانی ئێزیدی و ئاوەدانکردنەوەی شنگال و ۆ تەرخان بكات ب

راپۆرتێكی گرنگ لە بارەی جینۆسایدی  قەرەبووكردنەوەیان بۆ قۆناغی دوای گەڕانەوەیان.
 ئێزدییەكانەوە.

باڵ وكراوەتەوە و بێگومان رەنگە ئێستا كۆمەڵێك گۆڕانگاری  2016ئەم راپۆرتە لە ساڵی      
ابن، بەاڵم هیچ كات نرخی ئەم بەڵگەنامەیە و زانیارییەكانی كەم نابنەوە و بگرە بە نوێ لە ئاراد

 یەكێك لە راپۆرتە باش و زانیاریدەرەكان دادەنرێت.
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داعش و الفرمان االخیر،حسو هورمی،داعش واالبادە الجماعیە ویکپیدیا لەبارەی ئیزیدی... •
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