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خۆربهیانێكىجیاوازوسهكهلهبریتیه(USCIRF)مریكابۆئازادىئایینىكانیىئهكگرتوهیهتهتىویالیهوڵهىنێودهلیژنه

كرێتوراوێژدهخۆیهربهكىسهیهلیژنهكهزراوهدامهوهمریكیهنكۆنگرێسىئهالیهلهیهملیژنهئه.وهرهتىدهزارهوهله

كاتورىجیهاندهرتانسهسهچاودێرىئازادىئایینىلهكىكهرهردووكحیزبىسهمریكىههتىئهنحكومهالیهله

مرێنماییانهئهUSCIRFیلیژنه.كاتمریكىدهوگۆنگرێسىئهوهرهزیرىدهرۆكووهسهشبهرێنماییىسیاسىپێشكه

كانىمرۆڤودۆكیومێنتهىجیهانىمافهكانىناوجارنامهرهوستاندهاساییئێمهاڵتىیسهدهگرێتلهدهرچاوهسه

بۆبهكانهپرۆڤێشناڵهنجامىساڵێككاركردنىكۆمیسیاروستافهئه6102ىراپۆرتىسااڵنه.كانىترجیهانیه

راپۆرتى.مریكىتىئهخۆبۆحكومهربهیاسىسهشكردنىرێنمایىسوىوپێشكهرزهسهكانىلهرپێچیهكردنىسهنامهڵگهبه

ندێكههلهندهرچهكاتههده6102فێبریوەرىى62تا6102فێبریوەرىى0ىنێوانروماڵىماوه6102ساڵى

.رویانداوهیهمماوهدواىئهكهتداروداوىگرنگناوهێنراوهحاله

 عێراق

 

، بەتایبەتى لە ناوچەكاكانى ژێر 5112كەشى ئازادى ئاینى بەردەوامبوو لە بەرەو كەمبوونەوە لە :  دەرئەنجامە سەرەكیەكان

داعش هەموو ئەو كەسانە دەكاتە ئامانج كە لەگەڵ ئایدۆلۆجیە ئیسالمیە (.  داعش)دەسەاڵتى دەوڵەتى ئیسالمى لە عێراق و شام 

ەكان، بە مەسیحى، یەزیدى، شیعە، توركمان، و شەبەكەكانەوە كە توندڕەوەكانیان نیە، بەاڵم كەمایەتیە نەتەوایەتى و ئاینی

گەیشتە ئەو ئەنجامەى كە داعش تاوانى جینۆسایدى ئەنجامداوە   USCIRF، 5112لە ساڵى .  زیاتر لەژێر مەترسیدان

اعش دیارترین لەكاتێكدا كە د. بەرامبەر ئەم گروپانە و تاوانى دژى مرۆڤایەتى دژى ئەم گروپ و گروپى تریش ئەنجامداوە

، كە لەالیەن سەرۆك وەزیران (حەشدى شەعبى)پێشێلکاری مافەكانى مرۆڤ و ئازادیە ئاینیەكانە، هێزە گوێزراوە باوەكان 

بەفەرمى وەكو بەشێك لە عێراق ناساندیانى، بەردەوامبوون لە ئەنجامدانى هێرشى  5112حەیدەر عەبادیەوە لە مانگى ئەیلولى 

هەرچەندە عەبادى هەوڵیدا كە حەشدى . ە سوننە مەدەنیەكان، كە بووە هۆى زیادبوونى گرژیەكانسیستەماتیك دژى موسوڵمان

شەعبى بخاتە سەر هێزە حكومیەكان لەڕێگاى ئەم مانۆڕەوە، تا ئێستا ئەمە ڕوونە كە ئەم گروپە، كە بەشێوەیەكى تەكنیكى 

هەرچۆنێک .  یە، كە بەدەرە لە الیەنە سونەكانسەر بە وەزارەتى ناوخۆیە، گروپێكى زۆر سەربەخۆیە و الیەنگرى شیعە

بێت، لەبەرئەوەی حەشدى شەعبى یەكێكە لە كاریگەرترینى ئەو گروپانەى كە دژى داعش شەڕدەكەن، حكومەتى عێراق 

ان لە ملیۆنەها عێراقى ئێستا پەناهەندەن ی .  چاالكیەكانى كەم نەكردونەتەوە و ئەوانەشى سزانەداوە كە توندوتیژیان ئەنجامداوە

لەسەر .  ئاستى ناوخۆییەوه ئاوارە بوونە بەهۆى كردەوەكانى داعش و شكستى حكومەت لە پاراستنى كۆمەڵە دیندارەكان

بنەماى ئەو توندوتیژیانەى ئەنجامدراون بەتایبەتى لەالیەن داعش، بەاڵم بەهۆى چاوپۆشیەكانى حكومەتى عێراقى لەو 

پێشنیار دەكات بۆ حكومەتى ئەمریكا  USCIRFدووبارە  5112شەعبى، لە  هێرشانەى لەالیەن هێزەكانى ئاسایش و حەشدى

 1991لەژێر یاساى نێودەوڵەتى ئازادى ئاینى  CPCیان " واڵتى قەلەقى سەرەكى"بۆ ئەوەى عێراق دیاریبكات وەكو 

(IRFA  .)USCIRF  پێشنیارىCPC  عێراقى دواى سەدام تا ئێستا پێشنیارى. ەوە5111بۆ عێراق دەكات لە CPC 

 .  نەكراوە لە الیەن وەزارەتى دەرەوەى ئەمریكاوە

 

 باكگراوند

 

.  عێراق ڕوبەڕوى گرژى تایفى بۆتەوە كە كاریگەرى هەبووە لەسەر كەشى مافەكانى مرۆڤ و ئازادیە ئاینیەكانى واڵت

اتێكدا كە الیەنگرى لەژێر دەسەاڵتى سەدام حوسێن، حكومەتى عێراق بەردەوامبوو لەسەر كارەكانى تۆقاندن و تیرۆر لەك

، 5115دواى ڕوخانى سەدام حوسێن لە .  ى دانیشتوانى واڵت پێكدەهێنن52كەمینە موسوڵمانە سونیەكانى دەكرد كە لە سەدا 

، هەڵسوكەوتى زۆردارانە و تایفى كرد و 5112و  5115نورى مالیكى، سەرۆك وەزیرانى عێراقى لە سااڵنى نێوان 

ەو شكستى هێنا لە دابەشكردنى دەسەاڵت و دروستكردنى هاودەنگى لەنێوان موسوڵمانە شیعە و ئ.  ڕەفتارەكانى بەمشێوەیە بوو

سونەكان، كە ناوچە سونى نشین و سیاسەتمەدارە سونیەكانى كردە ئامانج سونە موسوڵمانەكانى دورخستەوە لە حكومەت و 

ى هەوڵیدا بەاڵم تائێستا سەركەوتوونەبووە بۆ لەدواى دەست لەكارهەڵگرتنى مالیكى، سەرۆك وەزیران حەیدەر عەباد.  سوپا

لەناوبردنى گرژیە تایفیەكان، هەرچەندە هەوڵى ئەوەیداوە كە سونەكان بەشدار پێبكات لە حكومەت و هەروەها بەشداریان 

ومەتدا حەشدى شەعبى و میلیشیا شیعەكان كە پشتیگیریدەكرێن لەالین ئێرانەوە و لە دەرەوەى كۆنتڕۆڵى حك.  پێبكات لە سوپا

كاردەكەن هەوڵەكانى عەبادیان قورستركردوە بۆ نەهێشتنى گرژیەكانى نێوان سونە و شیعەكان لەسەر ئاستى سیاسى و 

 .  كۆمەاڵیەتیدا
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ئەم باكگراوندە یارمەتیدەربوو لە دروستكردنى ئەو بنەمایانەى كە ڕێگاى بە گەشەكردنى داعشدا و وایكرد كە كۆنتڕۆڵى 

هەنگاوە سیاسیەكانى سەدام حوسێن و نورى مالیكى گومانێكى ئەوتۆیان . باكور و ناوەڕاستى عێراقڕوبەرێكى زۆر بكات لە 

دانیشتوانە سونەكە .  دروستكرد لەنێوان دانیشتوانى زۆرینە شیعە و كەمینە سونەى عێراق كە ئەمڕۆ كاریگەرە لەسەر عێراق

ەت بیەوێت بەشدارى بە سونەكان بكات لە پۆستە بااڵ متمانەیان بە حكومەتى عێراق نیە، و بە گومانن لەوەى كە حكوم

سەرەڕای ئەوەش، دانیشتوانە سونەكە كە ڕقیان لە داعشە ترسیان لەوە هەیە كە حكومەتى عێراق .  حكومى و سەربازیەكاندا

ى عێراق بۆ كەمایەتیە ئاینیەكان، بەتایەتى دانیشتوانە یەزیدیەكان، بەگومانن لە ویست و تواناى حكومەت.  نەیانپارێزێ

ئەم ئاستەى بێمتمانەیى لەنێوان كەمایەتیە نەتەوە و ئاینیەكان بڕوانەبوونى ئەم گروپانە بە حكومەتى .  پاراستنیان لە داعش

عێراق بوەتە هۆى زیادبوونى گرژیە تایفیەكان، كەمكردنەوەى ئیستیقرار و دروستكردنى گومان لەوەى كە ئازادى ئاینى و 

 . شینەى حكومەت و هەر حكومەتیش پارێزگاریان لێدەكاتمافەكانى مرۆڤ دەبنە پێ

 

ەوە، هەرێمى كوردوستان و حكومەتەكەى ڕۆلێكى گرینگیان گێڕا دابینكردنى شوێنێكى سەالمەت بۆ كەمەیاتیە ئاینیە 5112لە 

لەسەرەتاى  . ملیۆن كەسە 2.5دانیشتوانى هەرێمى كوردوستان نزیكەى .  هەاڵتوەكان لە پێشڕەویەكان و هێرەكانى داعش

ملیۆن پەناهەندەى سوری و كەسانیتر لە پارچەكانیترى عێراق كۆچیان كرد  1.1دروستبوونى داعش و ملمالنێكانى سوریا، 

.   بەرەو هەرێمى كوردستان، بە زۆركردن لەتواناكانى بۆ دابینكردنى یارمەتیە مرۆیى و خزمەتگوزاریە پێویستەكان

تان بۆ پێشكەشكردنى یارمەتى بۆ كەمایەتیەكان كە لە هەرێمەكەدا جێگیربووبوون فشارەكانى سەر حكومەتى هەرێمى كوردس

 .  بوە هۆى زیاتر ئاڵۆزكردنى پەیوەندیەكانى نێوان حكومەتى هەرێمى كوردستان و بەغدا

 

هەتاكو پێش سەرهەڵدانى رێكخراوى داعشیش ، بچوكترین كەمینە ئاینیەكانى وواڵت كە بریتین لە كاسۆلیك و كریستیانى 

،  5115پێش ساڵى . ئۆرسۆدۆكس و پرۆتستانت و یەزیدیەكان و سابیئەى مەندەیى تەنها ئامادەبوونێكى زۆر كەمیان هەبوو

 211,111ژمارەى كریستیانەكان بە  5115لە ساڵى . ى عێراق بوونى دانیشتوان5رێژەى نامسوڵمانەكان تەنها سەدا 

و ئەمڕۆ، هەندێ لە سەركردە كریستیانەكان دەڵێن كە  -وه دەخەمەڵێنرا  5115دەخەملێنرا كە نیوەى ئەم ژمارەیە كە لە ساڵى 

نگەیاند كە ژمارەى یەزیدیەكان رایا 5115هەروەها لە ساڵى .  كەسە 511,111بۆ  521,111ژمارەكە كەمە و لەنێوان 

كەم بۆتەوه، وه دانیشتوانى سابیئەى مەندەییش رایانگەیاند  211,111بۆ  511,111وه نزكیەى  5112دانیشتوانیان لەوەتەى 

قەبارەى ئەم كەمینانە . ى خەڵكەكانیان واڵتیان بەجێهێشتوه یان كوژراون وه تەنها چەند هەزارێكیان ماون 91كە سەدا 

ەدایە لەم كاتەى قەیرانەكان لە عێراق قوڵتر دەبنەوه لەگەڵ كوژرانى زۆرێك لە ئەندامەكانى بچوكترین بەردەوام لە كەمبونەو

گروپە كەمینەكان، دەركردنیان لە واڵت یان ئاوارەبوونیان بۆ بەشەكانیترى واڵت، بەتایبەتى لەوكاتەوەى كە داعش 

 .  ەوە5112پێشڕەویكرد لە باكورى عێراق لە 

 

  5102-5102نى بارى ئازادى ئایی

 

داعش مەترسیە بۆ سەر هەرێم، چەسپاوى عێراق، و مافەكانى مرۆڤ و ئازادیە ئاینیەكان بۆ هەموو : پێشێلکاریەكانى داعش

ئایدۆلۆجیە سیاسى و توندوتیژیە ئاینیەكانى داعش هیچ چانسێك ناهێڵێتەوە بۆ فرە ئاینى و یان بیروڕاى جیاواز و .  عێراقیەكان

گروپە كەمینەكان لە زێدى باو باپیرانیان، زۆرلێكردنیان بۆ هاتنە  ئەم گروپە بە ئەنقەست هەڵساوە بە وەدەرنانى. ڕادەربڕین

سەر ئەو ڤێرژنە ئاینەى كە داعش پەیڕەوى دەكات، بەكۆیلەكردن و دەستدرێژیكردنە سەر ئافرەتان و مندااڵن، وە 

روپە كەمینە داعش هەموو گ.  ئەشكەنجەدان و كوشتنى ئەندامەكانى گروپەكان بە بەردبارانكردن، كارەبا و سەر بڕین

بەردەوامى كردەوەكانیان لەوانەیە ببێتە هۆى كۆتایپێهێنانى گروپە ئاینیەكان لە باكورى ; ئاینیەكانى عێراقى كردووەتە ئامانج

، سكرتێرى ئەمریكا جۆن كێرى ووتى، بە بۆچونى خۆى، 5112ى ئادارى 11دواى ماوەى ڕاپۆرتنووسین، لە .   عێراق

جینۆساید لە دژى ئەو گروپانەى كە دەژین لە ناوچەكانى ژێر كۆنتڕۆڵیاندا، بە یەزیدى،  بەرپرسە لە ئەنجامدانى"داعش 

كریستیان شیعەكانەوە و بۆ تاوانەكانیان دژ بە مرۆڤایەتى و نەتەوایەتیەكان كە ڕوبەڕوى ئەم گروپانە كراوەتەوە لەهەندێك 

 ."  حاڵەتدا و هەروەها دژ بە سونەكان، كوردەكان و كەمینەكانیتر

شەیتان "اعش تاوانى زۆر قێزەونى ئەنجامداوە بەرامبەر گروپى یەزیدیەكان، گروپێكى ئاینى بچووك كە پێیان دەوترێ د

ڕاپۆۆرتێكى مۆزەخانەى یادەوەرى .  یان بۆ ناكرێت(بیروباوەڕى ئیبراهیم" )كەسانى خاوەن كتێب"و حیسابى " پەرستەكان

داعش جینۆسایدى ئەنجامداوە لەدژى گروپى یەزیدیەكان لە هاوینى  ئەوەى دۆزیەوە كە 5112هۆالكۆست لە ئەمریكا لە 

.  گۆڕینى ئاین یانیش مردن: بەگوێرەى وتەی شایەتحاڵە ڕزگاربووەكان، داعش دوو بژاردەى داوە بە یەزیدیەكان.  5112
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، 5112هاوینى  یەزیدى كوژراون لە 1,225دۆكیومێنتەكانى ئەم مۆزەخانەیە ئەوە نیشاندەدەن كە بە الیەنی کەمەوە 

بەگوێرەى نەتەوە یەکگرتووەکان، بەالیەنى .  بەوانەشەوە كە مردوون لە چیاى سنجارەوە بەهۆى برسێتى و توێنویەتیەوە

.  گۆڕى بەكۆمەڵ هەڵدراونەتەوە لە دەوروبەرى سنجار كە پاشماوەكان بە قوربانیە یەزیدیەكان مەزندە دەكرێن 12كەمەوە 

بەڕوى دەستدرێژى سێكسى، بەندەى سێكسى، لێدان و بەزۆر هاوسەرگیرى لەگەڵ ئافرەت و كچە یەزیدیەكان ڕو

دەریانخستووە كە داعش  OHCHRو  UNAMI، 5112لە مانگى کانونی دووەمى .  شەڕكەرەكانى داعش بوونەتەوە

 .  پیاو 5,222ئافرەت  5,195:  ەوە5112كەسیان فڕاندووە لە مانگى ئابى  2,151

 

، وەزیرى بەرگرى عێراق، خالید عوبێدى 5112لە مانگى ئابى .  داعش هەروەها گروپە كریستیانەكانیشى بەئامانجگرتووە

كەسى عێراقى كوشتووە لە ناوچە كریسیاننشینەكانى موسڵ لە مانگى کانونی دووەم تاوەكو ئابى  5,111ووتى كە داعش 

لە كەركوك، داعش .  هەرێمى كوردستان بۆ پاراستنى ژیانیانمەسیحى كۆچیانكرد بۆ  152,111، وە زیاتر لە 5112

لە كۆتایى . كەنیسەكانى وەكو بارەگاكانى خۆى بەكارهێنا و گۆڕەكانى لەناوبرد، هەروەها پەرستگا ئاشوریەكانیشى لەناوبرد

راق وێرانكردووە، ، ڕاپۆرتەكان باڵویان كردەوە كە داعش كۆنترین پەرستگاى كریستیانەكانى لە عێ5112کانونی دووەمى 

ساڵ، وە مەزەندە  1,211پەرستگاى سەینت ئێلیجا لە هەولێر، كە شوێنێكبوو بۆ پەرستن بەكاردەهات بۆ ماوەى زیاتر لە 

 .  5112دەكرێ كە تێكدانەكە ئەنجامدرابێ لەماوەى نێوان ئاب بۆ ئەیلولى 

 

ئەم گروپە بەرپرسیارێتى خۆى نیشانداوە لە .  انسەرەڕای ئەوەش، قوربانیەكانى داعش بریتین لە هەردوو شیعە و سوننەك

داعش شیعەكان بەبێ جیاكارى دەكوژێ .  ژمارەیەك تەقینەوە و هێرشیتر لە واڵتدا كە ئامانجیان كوشتنبووە لە هەردوو گروپ

كە دژ بەم  لەڕێژاى تەقینەوە و ڕێگاكانیتری كۆمەڵكوژى، بەاڵم بەرامبەر سونەكان، ئەو گروپ و سەركردانە دەكاتە ئامانج

شیعە كوژران لە خان بەنى سەعد،  112، 5112بۆ نمونە، لە تەمووزى  . گروپە دەوەستنەوە و دەبنە هەڕەشە لەسەریان

ئەندامى سونى هۆزى  55لە تەمووز، .  شیعە كوژران لە بازاڕى جەمیلە لە نزیك شارى سەدر 21باكورى بەغدا و لە ئاب، 

ئەندامى سونى لە هۆزى ئەبو نەمر كوشت لە پارێزگاى  11رینی یەکەم، داعش جبور كوژران لە باكورى موسڵ و لە تش

 .  ئەنبار

 

، سەرۆك وەزیران عەبادى 5112لە دانیشتنى گشتى نەتەوە یەكگرتووەكان لە ساڵى :   پێشێلکاری حكومەتى عێراق

ارەتى ناوخۆیە، حەشدى شەعبى ڕایگەیاند كە حەشدى شەعبى بەشێكە لە حكومەتى عێراق بە فەرمى، هەرچەندە سەر بە وەز

سەركردە ئاینیەكان، وەكو ئایەتواڵ عەلى سیستانى، بااڵترین سەركردەى .  بە سەربەخۆییەكى زۆرەوە كارەكانی ئەنجامدەدات

شیعى عێراق، بەفەرمى داواى لە حكومەتى عێراق و سەرۆك وەزیرانكرد بۆ ئەوەى زیاتر كۆنتڕۆڵى چاالكیەكانى حەشدى 

ملیر دۆالرى لە بودجى گشتى واڵت تەرخانكرد بۆ حەشدى  1ەرەڕاى ئەمەش، عەبادى بەالیەنى كەمەوە س.  شەعبى بكەن

 .  شەعبى و بەبەردەوامیش باسى ئەم گروپە دەكات لەكاتى شەڕەكانى عێراق دژ بە داعش

 

كە لەژێر  هەرچەندە حەشدى شەعبى هێزێكى سەربازى كاریگەرن لە شەڕكردن دژ بە داعش، ئەو میلیشیا شیعیەكان

( وەكو كەتیبەكانى بەدر، لیگى ڕاستڕەوەكان، بەتاڵیۆنەكانى حیزبواڵ، و بەتاڵیۆنەكانى ئیمام عەلى)كۆنتڕۆڵى ئەواندان 

بە پشت بەستن بە ڕاپۆرتەكان، دواى .   هەروەها تاوانبارن بە ئەنجامدانى توندوتیژى تایەفى دژ بە سونەكان و ئەوانیتر

، میلیشیا شیعەكان بەسەدان بینایان ڕوخاندووە لە گوندە سونە نیشینەكان لە 5112دارى گرتنەوەى تكریت لە مانگى ئا

 5112لە ناوەڕاستى مانگى کانونی دووەمى .  پیاوى سونى فڕێندران 511هەروەها .  گەڕەكەكانى دؤر، بو عەجیل، و عەلەم

هەروها كوشتن ئەنجامدرا لە  .  بازاڕێكى سونى مزگەوتى سونان تێكدا و سوتاندیان لەگەڵ 2لە میقدادیە، میلیشیا شیعەكان 

.  گەڕەكە سونى نشینەكان و لەگەڵ كوشتنى دوو ڕۆژنامەنووسى كەناڵى تەلەڤزیۆنى شەڕقیە كە بەالیەنگرى سونە دادەنرێت

كە  ، ئەوە وترا كە حەشدى شەعبى گێچەڵ بە ئافرەتە كریستیانەكان دەكەن ئەوانەى5112لە كۆتایى مانگى کانونی یەکەمى 

كریستیانەكان لە بەغدا وتیان كە حەشدى شەعبى پۆستەرى لەسەر كڵێسا و گەڕەكە . قژیان بە چەفیەى ئیسالمى داناپۆشن

كریستیاننشینەكان هەڵواسیوە و كە داوا لە ئافرەتەكان دەكات سەریان داپۆشن و هەندێ لە كریستیانەكان هەڕەشەیان لێكراوە 

اینى بكەنەوە و نابێ گاڵە بە شەهیدەكانى داعش بكەن كە كوژراون لە شەڕى دژ بە كە نابێ یادى كریسمس و سەرى ساڵى ز

گروپەكانى مافى مرۆڤ داوایان لە حكومەت كرد كە سنورێك دابنێت بۆ حەشدى شەعبى و الیەنە تایفیە .  داعش

ئەوانەى كە شیعە نینە بە تایبەتی حكومیەكانیتر كە تاوانبارن بە ئەنجامدانى ئەشكەنجە، كوشتنى نایاسایى، ڕفاندن و تۆقاندنى 

 . كەسە سونەكان
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هێزەكانى پێشمەرگەى كوردى لە پێژەوەى بەرەكانى جەنگدان لە شەڕى دژ بە :  کێشەكانى حکومەتی هەرێمی کوردستان

.  ملین كەس لە سوریا و پارچەكانى ترى عێراق ئاوارەى هەرێمى كوردستان بوون 1.1داعش لە باكورى عێراق و زیاتر لە 

كەوتوو نەبووە لە هەرچۆنێک بێت، لە كۆتایى ماوەى ئامادەكردنى ڕاپۆرتەكەدا، حكومەتى هەرێمى كوردستان سەر

بەگوێرەى ڕاپۆرتەكان، كورسى پەرلەمانى تەرخاننەكراوە بۆ عەرەب، .   جێكردنەوەى كەمینەكان لە سیستەمى بەڕێوەبردنیدا

هەروەها پۆستى وەزاریش تەرخاننەكراوە بۆ .  یەزیدى، كاكەیى یان كەمینەكانیتر لە پەرلەمانى هەرێمى كوردستان

 .  ێدانى پۆست بە كەسایەتیە لێهاتووەكانیتر لەو گروپانەى كە كورد نینەكەمینەكانیتر كە ببێتە هۆى پ

 

 سیاسەتى ویالیەتە یەکگرتووەکان

 

هەوڵەكانى .  وایكرد كە ویالیەتە یەکگرتووەکان زیاتر بێتە ناو عێراقەوە 5112سەرهەڵدانى داعش لە مانگى حوزەیرانى 

رۆریستەكان و مەترسیەكانى سەر عێراق بوو و بۆ دەستپێكردنى ویالیەتە یەکگرتووەکان بۆ ڕووبەڕوبونەوەى گروپە تی

هەماهەنگى لەگەڵ هەردوو حكومەتى بەغدا و هەرێمى كوردستان و لەگەڵ هێزە سەربازیەكانى ئەم دوو حكومەتە، هێزە 

نى هاوپەیمانێتى یارمەتیەكانى ویالیەتە یەکگرتووەکان فراوانبوو هەر لە سەركردایەتیكرد.   ئەمنیەكانى عێراق و پێشمەرگە

 22هاوپەیمانێتى دژ بە داعش، لە .  دژى داعش بۆ ئەنجامدانى هێرشى ئاسمانى تاوەكو زیادكردنى تواناكانى هاوپەیمانەكانى

واڵت پێكدێت كە لەناویاندا ئوسترالیا، بەحرەین، كەنەدا، فەرەنسا، ئوردون، عەرەبستانی سەعوودی، تورکیا، ئیماراتی 

لە مانگى ئەیلولى .  نشینی یەکگرتوو، و ویالیەتە یەکگرتووەکان هێرشى ئاسمانى ئەنجامدەدەنیەکگرتووی عەرەبی، شا

لەو هێرشانە لە عێراق ئەنجامدراون  1,111هێرشى ئاسمانى ئەنجامدراوە، بەالیەنى كەمەوە  11,111ەوە، زیاتر لە 5112

كەس یەكە  111ویالیەتە یەکگرتووەکان ڕایگەیاند كە ، 5112لە مانگى کانونی یەکەمى .  لەالیەن ویالیەتە یەکگرتووەکانەوە

بۆ ئەنجامدانى هێرش، كۆكردنەوەى زانیارى، ئازادكردنى فڕێندراوان، و  سەربازیەكانى ویالیەتە یەکگرتووەکان دەنێرێت 

عێراق،  كەسیان لە سوپا ناردووە بۆ 2,211زیاتر لەوە، هاوپەیمانێتى دژى داعش  .  دەستگییركردنى سەركردەكانى داعش

 1.2، ویالیەتە یەکگرتووەکان زیاتر لە (ITAF)لە ئابونەى ڕاهێنان و پڕچەككردنى عێراق .  كەسیان ئەمریكینە 5,211كە 

; ملیار دۆالرى تەرخانكرد بۆ ڕاهێنانى هێزە ئەمنیەكانى عێراق و پێشمەرگە، هەروەها پۆلیسى عێراق و شەڕكەرى هۆزەكان

، كە 1هەروەها گروپى .  وە هەماهەنگى ئاسمانى; سەربازى، چەكى سووك و قورسماشێنى گواستنەوەى  دابینكردنى 

ویالیەتە یەکگرتووەکانیش ئەندامە تێیدا كاردەكەن بۆ ڕێگریكردن لە چوونى بیانیەكان بۆ ناو داعش و ئەنجامدانى هەماهەنگى 

  .نێودەوڵەتى بۆ وەستاندنى داعش لە پەلكێشكردنى شەڕكەر بۆ ناو ڕێكخراوەكەیان

 

ملیۆن دۆالرى دابینکردن بۆ عێراق بۆ یارمەتیە بۆ مرۆییەكان، كە  255، ویالیەتە یەکگرتووەکان زیاتر لە 5112لە ساڵى 

ئەم هاوكاریانە یارمەتیدەرى چاالكیەكانى هەندێ بەش بوون .  ئەوانەشى دەگرتەوە كە جێگیربوونە لە هەرێمى كوردستان

یەکگرتووەکان، یەكەى ویالیەتە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدانى نێودەوڵەتى، كۆمیتەى وەكو وەزارەتى دەرەوەى ویالیەتە 

، هاوكارى مندااڵنى نەتەوە یەکگرتووەکان (IOM)، ڕێكخراوى نێودەوڵەتى بۆ كۆچ (ICRC)نێودەوڵەتى خاچى سوور 

(UNICEF) ئۆفیسى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هامەهانگى كاروبارە مرۆییەكان ،(OCHA)كارى دانیشتوانى نەتەوە ، هاو

، پڕۆگرامى گەشەپێدانى نەتەوە یەکگرتووەکان (WHO)، ڕێكخراوى تەندروستى جیهانى (UNFPA)یەکگرتووەکان 

(UNDP) وە كۆمسیۆنى بااڵى پەنابەرانى نەتەوە یەکگرتووەکان ،(UNHCR)ئەو هەواڵنەى .  ، لەنێوان ئەو ڕێكخراوانەن

تە یەکگرتووەکانەوە بریتین لە هەماهەنگى كەمپ، هاوكارى تەندروستى و پزیشكى، كە هاوكاریان كراوە لەالیەن ویالیە

هەروەها .  پڕۆژەكانى فێركردن، هاوكارى خواردەمەنى، هاوكارى دەرونى، بایەخپێدانى شێڵتەر، وە گەشەپێدانى گوزەران

بەگوێرەى ئامارەكانى .   یەکگرتووەکان ویالیەتە یەکگرتووەکان بەردەوامە لە ڕاگواستنى پەنابەرە عێراقیەكان بۆ ویالیەتە

، كە ئەم ژمارەیەش دواى پەناهەندانى 5112عێراقى ڕاگوێزراون بۆ ویالیەتە یەکگرتووەکان لە  15,212وەزارەتى دەرەوە، 

 .   بورماوە دێت

 

ویالیەتە یەکگرتووەکان بەردەوامە لە كاركردن لەگەڵ سەرۆك وەزیران عەبادى بۆ هاندان بۆ دروستكردنى حكومەتێك كە 

سەلیم جبورى، سەرۆكى پەرلەمان كە سونەیە، لەگەڵ عەبادى .  پێكهاتبێت لە هەموو كەمینە نەتەوایەتى و ئاینیەكانى عێراق

یوەندیەكانى نێوان شیعە و سونە، ئەم دوانە بەوە ناسراون كە پەیوەندیان بەردەوامبووە لەكاركردن بۆ باشتركردنى پە

زیاتر لەوە، لە ساڵى .  توندوتۆڵترە وەك لە پەیوەندیەكانى نێوان مالیكى و سەرۆكى پەرلەمانى سونەى پێشوو، ئوسامە نوجێفى

یرى بەرگرى بۆ ڕابەرایەتیكردنى ، عەبادى هەڵسا بە دەستنیشانكردنى خالید عوبێدى، كەسێكى سونەیە، وەكو وەز5112

هەروەها ژمارەیەكى دیار لە فەرماندە سونیەكان دەستنیشانكران بۆ شەڕكردن دژى ئەو گروپە لە .  شەڕى دژ بە داعش
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ئەم هەواڵنە بووە هۆى زیادكردنى متمانە لەنێوان گروپى سونە، بەتایببەتى سەربازانى سونە، وە سوپاى عێراقى، .  رومادى

وەندیە تایەفیەكان بە شپرزەیى ماوەتەوە بەهۆى ئەزموونى پێشترى سونەكان لەگەڵ سەرۆك وەزیرانى پێشوو هەروەها پەی

 .  نورى مالیكى و كارە بەردەوامەكانى هێزە چەكدارە پشتگیریكراوەكان لەالیەن حكومەت وەكو حەشدى شەعبى

 

خەرجكردووە لە عێراق بۆ باشتركردنى شێوازى ملیۆن دۆالرى  25.29زیاتر لە  5112ویالیەتە یەکگرتووەکان لە ساڵى 

حوكمڕانى، كاركردن بەیاسا و مافەكانى مرۆڤ، كێبڕكێی سیاسى و گەشەپێدانى گشتى، وە پڕۆگرامەكانى كۆمەڵگەى 

ویالیەتە یەکگرتووەکان بەردەوامبوو بۆ دابینكردنى هاوكارى دارایى بۆ پڕۆژەكانى سەبارەت بە كێشەى .  مەدەنى

پڕۆگرامى هاوكارى كەمینەكان لە .  نمونەیەكى ئەم پڕۆژانەیە( SMI)ڕۆگرامى هاوكارى كەمینەكان لە عێراق پ.  كەمینەكان

عێراق هەماهەنگى دەكات لەگەڵ سەنتەرەكان لە عێراق بۆ ڕاهێنان و دابینكردنى هاوكارى بۆ گروپە كەمینەكانى واڵت بۆ 

ەى مەدەنى، دیاریكردنى كێشمەكێشە باڵوەكان، و بەهێزكردنى ئەوەى بتوانن باشتر نوێنەرایەتى خۆیان بكەن لە كۆمەڵگ

 .  ئافرەتان لەڕووى داراییەوە

 

 ڕاسپاردەكان

 

، پێشنیاردەكات كە ویالیەتە یەکگرتووەکان USCIRFو  CPCجگە لە ڕاسپاردنى ویالیەتە یەکگرتووەکان بۆ دیاریكردنى 

 : پێویستە

 

  داواكردن یان پەسەندكردن لەالیەن دەستەى ئاسایشى نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دادگاى نێودەوڵەتى تاوانەكان بۆ

لێكۆڵینەوە لە توندوتیژیەكانى داعش لە عێراق و سوریا دژ بە كەمینە نەتەوایەتى و ئاینیەكان، هەروەكو ئەو 

  ICCەتى عێراق بۆ ڕازیبوون بە دەسەاڵتى دادوەرى شێوازەى كە باكارهات لە سوودان و لیبیا، یان هاندانى حكوم

 ; 5112بۆ لێكۆڵینەوە لە توندوتیژیەكانى داعش لە عێراق دواى حوزەیرانى 

 

  هاندانى هاوپەیمانى نێودەوڵەتى دژ بە داعش، لە كۆبوونەوە نێودەوڵەتیە بەردەوامەكان، بۆ كاركردن بۆ گەشەپێدانى

ەمینە نەتەوەیى و ئاینیەكانى هەرێمەكە، بە زیادكردنى یارمەتیە مرۆییە بە پێوانەكانى پاراستن و یارمەتیدانى ك

پەلەكان، ڕاگوێزانى ئەوانەى لە دۆخێكى زۆر خراپدان بۆ واڵتانى سێیەم، هاوكاریكردنى زیاترى ئەوانەى 

 ; پەناهەندەن و خوازیارى ئەوەن كە لە داهاتوودا بگەڕێنەوە واڵتەكانیان لەدواى ملمالنێكاندا

 

  گەشەپێدان بە پالنێكى فراوانى حكومى بۆ پاراستنى كەمینە ئاینیەكان لە عێراق و فەراهەمكردنى ژینگەیەكى

دروستكردنى گروپەكانى ئازادى ناو عێراق لەگەڵ گروپە ; گونجاو بۆیان بۆ گەڕانەوەیان بۆ واڵتەكەیان 

    ;دەرەكیەكان و حكومەتكانى تر

 

 سەربازى و ئەمنیەكان بۆ عێراق و حكومەتى هەرێمى كوردستان كە هێزە  دانانى ئەو مەرجە بۆ گشت هاوكاریە

ئەمنیەكان ڕەنگدانەوەى فرەیى نەتەوەیى و ئاینى واڵتن، وە ڕاهێنانیان لەسەر ستاندەرى مافەكانى مرۆڤ و و 

 ;شێوازى مامەڵەكردنیان لەگەڵ خەڵكى مەدەنى، بەتایبەتى كەمینە ئاینیەكان

 

 قى بۆ ڕێگریكردن لە حەشدى شەعبى لە خراپ مامەڵەكردن لەگەڵ ئەو سونانە و زۆركردن لە حكومەتى عێرا

 ;كەمینە ئاینیانەى كە شەڕكەرنینە، وە لێكۆڵینەوە و سزادان لە كاتى هەبوون و سەرهەڵدانى توندوتیژى

 

 كردن وەكو زۆركردن لە الیەنەكان بۆ زامنكردنى پاراستنى مافەكانى گشت عێراقیەكان و كۆتایپێهێنان بە جیاوازی

بەشێك لە گفتوگۆكانى نێوان حكومەتى عێراق و هەرێمى كوردستان لەسەر ناوچە كێشە لەسەرەكان، وە زۆركردن 

لە حكومەتى هەرێمى كوردستان بۆ ڕوبەڕوبونەوەى ئەو توندوتیژیانەى كە لەالیەن هێزە كوردیەكانەوە 

 ;ئەنجامدەدرێن بەرامبەر كەمینەكانى ئەم ناوچانە

 

 ن لە پێدانى ئەرك بە كارمەندانى باڵیۆزخانە بۆ كاركردن لەگەڵ گروى كەمینە ئاینیەكان، وە كاركردن بەردەوامبوو

لەگەڵ حكومەتى عێراق و ئەم گروپانە و نوێنەرە سیاسى و مەدەنیەكانیان بۆ یارمەتیدانیان بۆ گەیشتن بە ڕێكەوتنێك 
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 وە; ئاسایشیان لەم واڵتەدالەسەر ئەوەى كە چ پێویستە بكرێت بۆ زامنكردنى مافەكانیان و 

 

  پڕۆگرامى تەركیزى ویالیەتە یەکگرتووەکان لەسەر باڵوكردنەوەى ئازادى ئاینى و پێكەوەژیان و دڵنیابوون لەوەى

 .  كە گروپە تێكەاڵوەكان سوود وەردەگرن لە ویالیەتە یەکگرتووەکان و یارمەتى گەشەسەندنى نێودەوڵەتى

 

 :  كۆنگرێسى ویالیەتە یەکگرتووەکان پێویستە

 

  وەزارەتى دەرەوە، ئۆپەراسیۆنەكانى دەرەوە، وە پڕۆگرامەكانى هاوشێوەى  5111ئاماژە پێدان لە بودجەى ساڵى

لێسەندنەوەى بیڵ، یان لە ماشێنى گونجاویتر، لێكنزیككردنەوەیەك كە ڕێگابدات بە حكومەتى ویالیەتە یەکگرتووەکان 

ارایى تەرخانبكات بۆ هاوكارى جینۆساید، تاوانەكانى دژ بە مرۆڤایەتى، یان كەیسەكانى تاوانەكانى هاوكارى د

 .  جەنگ كەیس بە كەیس وە لەكاتێكدا كە ویس هەبوو لە ئاستێكى نیشتیمانیدا بۆ پێدانى هاوكاریەكى لەمجۆرە
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