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 [ ] بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 . . .ويستبووانى خۆشهئاماده  . . .كانرێزهبه ميوانه
 

  . . . يانيتان باشبه
 

سوپاسى  ين و ئاماده گرنگه ندهڕبهم كۆڵين لهزۆر خۆشحا

رى نتهسه ستخوشى لهين و دهكهقانى دهلهرێز زيد سباح تهبه

بۆ باسكردنى  يهوهكۆبوونهو ين بۆ رێكخستنى ئهكهين دهرافيده

  عێراق.  ئاسايش له و قامگيرىپرسى سه

 

تى فهالر خهسهوتن بهركهتوانيمان سه كه كى كورتهيهماوه

هاتنى ى كۆتاي ومان خۆشحاڵ بووين بهمينين و ههداعش رابگه

 چونكه رتايهنها سهته وهاڵم ئهبه عێراق، له تهاڵفهو خهئه

قۆناغى دواى  پێش ماون له ان لهمحديى زۆر گرنگهندين تچه

قامگيرى و ر كردنى ئاسايش و سهستبهتى دهتايبه به داعش

 واوى عێراق.ته رانى لهخۆشگوزه
 

 تهبووهتيرۆر ى و توندوتيژى و توندڕهوامى ردهبه

ر ئاشتى و سهله كى جيدىيهشهڕهههكى جيهانى و يهدياريده

 هل كانها مرۆيى و ئايينيهبه مووقامگيرى و ههئاسايش و سه

  . تىتايبه عێراق به گشتى و لهجيهان به
 

ى تيرۆر وهنگاربوونهرهكانى بهنگاوههه ى بير لهوهپێش ئه

ى سياسى و پاشخانى ژينگه له وا پێويسته، ئهوهينهبكه

 كه وهينهنگى بكهرههتى و ئابورى و ئايينى و فهاڵيهكۆمه

 زيرى ناوخۆوهكريم سنجارى، ڕێز وتارى به

 عێراق قامگيرى ئاسايش لهسه

 حيوارين بۆ رى رافيدهنتهندى سهڕبهكۆ

  5/2/2019-4،دغدابه
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 ورهبه تيهڕهنگاوى بنهش ههوهكات. ئهده شهر تيايدا گهتيرۆ

 و قامگيرىركردنى سهبهستهى تيرۆر و دهوهنگاربوونهرهبه

 ئاسايش. 
 

مێكى ، سيسته2003ساڵى  دواى روخانى رژێمى پێشوو له له

موو هه كه ىو ئامانجهبه وهكايهعێراق هاته نوێى حكومڕانى له

دواى  اڵتداربن لهسهش و دهريك و هاوبهكان تيايدا شهپێكهاته

حكومى ديكتاتۆرى تاك حزب و تاك  لهساڵ  80ى نزيكه

 كرد و بوونهبرى هێز حوكمى عێرقيان دهزه به كه ركردهسه

تى و ماڵوێرانى و كوشتن و خاپوركردن بۆ هامهنه ىمايه

 واڵتانى دراوسێ. اڵنى عێراق و بۆ گه
 

ستورێكى نوێ و ده دانانىو  2003دواى ساڵى  اڵم لهبه

 و پاشخانههۆى ئهمى فيدڕاڵى، بهسيستهزراندنى دامه

ى وهئه ى بهكان متمانهپێكهاته عێراق، هيچ له له يهيخوێناو

 ئايينده و ئێستا و وورابرد ك ترسى لهموواليهبوو و ههتر نه

 عێراق.  بوو لههه

 

ى زۆر كران ڵهتى عێراق، ههكانى حكومهموو كابينههه له بۆيه

و  متمانه و دووبارهر بكرێت روهتوانرا حوكمى ياسا سهنه و

اڵنى عێراق و موو گهنێوان هه دڵنيايى دروست بكرێت له

ۆ ب ى هاواڵتيانو هيوا ىماى حكومڕانبنه ستور بكرێتهده

ڕاستى  بكرێتهشتر كى گهژيانێكى باشتر و خۆشتر و داهاتوويه

 عێراق.  له
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كان قوڵتر سياسيه رۆژ كێشه ى رۆژ بهوههۆى ئه ش بووهوهئه

مێنێت و كان نهنێوان پێكاته واوى لهته به و متمانه وهببنه

كان ر بكێشت و پێكهاتهوى سهحكومڕانى عێراق بۆ تاكڕه

مێن و و هاواڵتيان هيوايان نه نراوێزخستن بكهپه بهست هه

 .نكهئاسايش و دڵنيايى نه ست بههه
 

 ت لهالوازبوونى حكومههۆى  بوونه هناكێشو ئهنجام رئهده

ى ئابورى و ڵدانى كێشهرههسه و كانداموو ئاساتههه

ڵى و گروپى ندهى گهوهباڵوبوونهتى و ئايينى و اڵيهكۆمه

رى رانسهسهكدار و گروپى كوشتن و گروپى تيرۆرستى لهچه

لى كار و  كان و ههتگوزارييهخزمهبوونى نهعێراق و 

 رانى.خۆشگوزه
 

 كى و ملمالنێى نێوان هێزهرهردانى دهستێوه، دههاروههه

ى وهتى و قۆزستنهڵهرێمى و نێودهئاستى هه له كان رهدژبه

 ملمالنێكانيان.ى وهكاالكردنهوشى عێراق بۆ يهره
 

كى بوون بۆ دروست كردنى رهموو هۆكارى سههه وانهئه

 ندنى گروپهسهشهبار و گونجاو بۆ گهكى لهيهژينگه

 تاكو ئێستا.  وه 2003ساڵى  عێراق له كان لهتيرۆرستيه
 

زگاكانى ئاسايش و حكومڕانى هۆى الوازى دام و دهبه

 و بۆشاييهتوانيان ئهستان رتيرۆرى عێراق، رانسهسهله

مهێنانى رههبهبار بۆ كى لهيهژينگه نهبكهو عێراق  وهبقۆزنه

شق پێكراوى خۆيان بۆ كدارى مهرێگاى ناردنى چه له تيرۆر

 هل ى تيرۆرستىتيرۆر و شانه وىكى پتهيهبناغه زراندنىدامه

 ، ىڵگاى عێراقناو كۆمه
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 تى و ئابورى و ئايينى رێگهاڵيهوشى كۆمهبارى رههاوكات له

نگى و هاوكارى و پێشوازى ماههتيان ههاڵهاو ر بوو كهخۆشكه

تى تايبه عێراق به كان لهتيرۆرستيه ن و گروپهتيرۆر بكه له

 . نبكه شهگه كانسوونيه ناوچه
 

دان ى كوژرانى سهمايه نجام، توندوتيژى و تيرۆر بووهرئهده

ڕى ڵگيرسانى شهربازى و ههنى و سهدهزار هاواڵتى مههه

م ڵكى بێ ديفاع و خاپوركردنى سيستهخوێناوى و كوشتنى خه

ى جيهاد دهرژێر په عێراق له رخانى ئابورى لهو ژێرخان و سه

ى زۆر توندى ئايينى ئيسالم و ئايديۆلۆژياى وهو لێكدانه

 وى. توندڕه
 

 يهرى ههوخۆ كاريگهقامگيرى عێراق ڕاستهئاسايش و سه

واوى قامگيرى واڵتانى درواسێى و تهر ئاسايش و سهسهله

نى اعێراق سنوورێكى فراوكو روهههڕاست. اڵتى ناوهرۆژهه

س و مليۆن كه 38ى نزيكهواڵت و بوونى  شڵ شهگهله يههه

 يى لهوهتهبى و نهههزهتى و مهاڵيهندى ئايينى و كۆمهيوهپه

ندى يوهپهو  كانى عێراق و واڵتانى دراوسێنێوان پێكهاته

وت و و نه سنوورىى روازهندين دهو چه ئابورى و بازرگانى

  گاز هتد. 
 

 ارێزێت و ئاسايشكانى بپتوانێت سنوورهنه ر عێراقگهئه بۆيه

 وهدڵنياييه وا بهئه ،ر بكاتبهستهناوخۆ ده قامگيرى لهو سه

قامگيرى ئاسايش و سه رسهبێت لهرێنى دهرى زۆر نهگهيكار

 واڵتانى دراوسێ. 
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، 2014ساڵى  تاكو دروستبوونى داعش له وه 2003ساڵى  له

موو ژێر ناوى جياجيا هه كان لهتيرۆرستيه رێكخراوه

كانيان و تاكو يدانى چااڵكييهمه نهعێراق بكه وڵێكيانداوههه

ى نووستوو و دروستكردنى خانه له وتووبوونهركهئێستا سه

ڵگاى عێراقى. ناو كۆمه يى لهى رێكخراوهدروستكردنى بناغه

كانى و ركردهى سهزۆربه چونكه داعش رێكخراوێكى عێراقيه

 ڵكى عێراقن. كانى خهندامهئه
 

داعش و ر داعشدا، سهربازى بهوتنى سهركهڕاى سهرهسه

داهێنانى رێگا  له وامنردهن بهكاييهسترتيرۆو و توندڕه گروپه

ى ئايديۆلۆژى وهو تاكتيك و شێوازى نوێى باڵوكردنه

نجامدانى ئهبۆ  نج و الوانئامانج گرتنى گه به توندوتيژى و

 . عێراق له ى تيرۆرستىوهكرده
 

لۆژياى كنهكارهێنانى تهبه له وتووبوونهركهسه تىتايبه به

رى دروستكردنى كاريگه بۆكان تيهاڵيهكۆمه زانيارى و تۆڕه

رێگاى  هاواڵتيان له يشتن بهگهو كان الوازه سهر كهسهله

 وهڤيديۆى كرده يى وى وێنهپروپاگندهى وهباڵوكردنه

 كان.  تيرۆرستيه
 

پاڵپشتى واڵتانى  ى داعش، بهڕى چوار ساڵى شهماوه له

 له و عێراق واوى خاكى كوردستانيمان توانيمان تههاوپه

ن تريورهش گهو پێناوهن و لهيهستان رزگاربكرستى تيرۆده

   . داقوربانيمان
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ى زۆربه له وامهردهر بهو هه هاتووهاڵم تيرۆر كۆتايى نهبه

 نها لهتهى تيرۆر وهرووبوونهرووبه كان،ئازادكراوه ناوچه

شێوازى نوێ  ڵكو پێويستهبه. نيه سهبهربازى ى سهرێگه

وى و توندڕهبيرى ى وهباڵوبوونه لهگرتن رێگهبۆ  وهبدۆزينه

كان الوازه سهنج و الوان و كهتى پاراستنى گهتايبهبه تيرۆر،

  .كانوهتوندڕه ن گروپهاليهڵتاندن و فێڵ لێ كردن لهڵخههه له
 

 كووه ين و بڕبكهندنى تيرۆر بنسهشهى گهها ژينگهروههه

و  وى ئايينىتوندڕه تى واڵيهى سياسى و ئابورى و كۆمهكێشه

واوى هيوا بۆ ته دووباره .كفير و جيهادى ئيسالمى هتدته

ين بۆ ژيانێكى خۆشتر و باشتر و هاواڵتيان دروست بكه

 عێراق.  قامگير تر لهسه
 

عێراق و واوى ته قامگيرى لهركردنى ئاسايش و سهبهستهده

 نگاوى جيدى و بوێر پێويستهوا ههتيرۆر، ئه كۆتايى هێنان به

و  ى متمانهوهاڵتدارانى عێراق بۆ دروستكردنهسهن دهاليهله

و  كانموو پێكهاتهنێوان هه ى دڵنيايى لهوهگێڕانه

واوى و خۆشگوزرانى بۆ ته ركردنى ژيانێكى شايستهمسۆگه

 :ونيش برتين لهئه النى عێراقگه
 

 دوور له قينهوايى راستهى ئاشتهست كردن به پڕۆسهده  .1

خۆ ربهرى سهى دادوهرێگاى پڕۆسه له وهكردنهچاوى تۆڵه

ى وانهندامانى داعش و ئهموو ئهبۆ دادگايى كردنى هه

 ريزى گروپه كانى داعش و لهريزه له نجامداوهتاوانيان ئه

 ر هاواڵتيان و  هێزهرامبهرمى بهرمى و نافهى فهكانكدارهچه

ى مافى وهرى عێراق و گێڕانهرانسهسهكان لهكدارهچه

 . قيان خوراوهو حه ميان لێكراوهى ستهوانهموو ئههه
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بوونى هه له نيه ئاسايش برتيه بزانين، كه وهئه پێويسته  .2

 ىههێزێكى تۆكم له ڵكو بريتيهكدار، بهمليۆنان چه

لۆژيا و تواناى كنهته و پڕۆسه م وپڕۆفيشناڵ و سيسته

ئێستا كاتى  . بۆيهى ياسا كاربكاتچوارچێوه له كه واڵگرىهه

 زراوهدامه وعى لهتى و نهڕهكى بنهچاكسازييه كه يهوهئه

 و دووباره بكرێت كانواڵگرييههه وربازى سه

 ربازىماى  دسپلينى سهر بنهسهيان لهوهرێكخستنه

بى ههزهئينتيماى سياسى و تائيفى و مه دوور له وتووپێشكه

موو ى ههجێگاى متمانه ى ببنهوهيى بۆ ئهوهتهو نه

 . بن اڵنى عێراقواوى گهرى تهكان و پارێزهپێكهاته
 

 موو گروپههه لهك كردن و داماڵينى چهغهدهقه  .3

 رگرى و ئاسايش لهمى بهى سيستهوهرهكانى دهكدارهچه

ر هه ندى بۆ هيچ گروپێك لههێشتنى پارێزبهعێراق و نه

 بێك بێت. زههو و ئايين و مهپێكهاته
 

و موههوى بهتوندڕهبيرى هێشتنى بۆ نهين كاربكه پێويسته  .4

 بهى وهبۆ ئه وهينهنج و الوان هۆشيار بكهكانى و گهشێوازه

ريان توانن كاريگهكان و نهوهنێچيرى توندڕه بنهنهئاسانى 

كفيرى و ن بۆ بيرى تهن و هانيان بدهر دروست بكهسهله

 و توندوتيژى و تيرۆر.  وهتكردنهره
 

 كانى  پێويستهنهنگى گشت اليهماههش هاوكارى و ههوهئه

 زراوهدامهكو تى وهوڵهرێمى و نێودهئاستى ناوخۆ و هه له

كان ئايينيه يى وردهروهپه ندهناوه كان وناحكوميه و حكومى

گرتن بۆ رێگه ياندنزگاكانى راگهده نى ودهڵگاى مهو كۆمه
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كى يهشێوه به تيرۆر وى وتوندڕه ىوهنگاربوونهرهو به

 . ركاريگه
 

كانى بۆ هێزهوتوو لۆژياى زانيارى پێشكهكنهدابين كردنى ته  .5

بۆ پشكنين و چاودێرى كردن و  ئاسايشى ناوخۆ

هێزكردنى ئاسايش و پاراستن به پێناو زياتر دواداچوون لهبه

  .واوى هاواڵتيانتى بۆ تهالمهو سه
 

ى گوێره كان بهنديخانهفراوان كردنى به پێدان ورهپه  .6

ت بۆ ى تايبهرنامهكان و دانانى بهتيهوڵهنێوده ستاندارده

ى بيرى وهبوونهرووو رووبه ردهروهو په وهههۆشياركردن

 . و تيرۆر وىتوندڕه
 

 ت بهشق و ڕاهێنانى تايبهى خولى مهوهكردنه  .7

 ندانىو كارمه ى ناوخۆكانى ئاسايشكانى هێزهندهكارمه

ڵكردن تى مامهى چۆنيهربارهكان دهكان و بنكهنديخانهبه

 وى و دووبارهتوندڕه گرتن لهرێگه  و ڵ تيرۆرگهله

 كان. نجهى گهوهگونجاندنه
 

 و يىردهروهى پهرنامهجێ كردنى بهدانان و جێ به  .8

كان و ندكراوهنێوان به و چاكسازى له وههۆشياركردنه

 وى و تيرۆر لهبيرى توندڕه ىوهباڵوبوونه گرتن لهرێگه

  كان. نديخانهبه
 

وى بۆ توندڕه دژه بهت تايبه كىپێدانى رێنماييهرهپه  .9

كانى خوێندن و ندهناوه كان لهبێژ و وتاربێژهمامۆستا و وانه
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پاراستنى الو و بۆ كان تيهاڵيهى ئايينى و كۆمهردهروهپه

 وى. بيرى توندڕه ئاشنا بوونيان به كان لهنجهگه
 

رانى تى كار و خوێندن و خۆشگوزهرفهدروستكردنى ده  .10

يى و ياندنى پيشهكۆى رۆشنبيرى و پێگهخساندنى سهو ره

كانى پۆڵهشه كان تاكو پارێزراوبن لهنج و الوههزرى بۆ گه

 وى و توندوتيژى. توندڕه
 

 تيش،  پێويستهوڵهرێمى و نێودهئاستى هه له  .11

 نگى و هاوكارى زياتر بكرێت و گرنگى زياتر بهماهههه

واڵگرى بدرێت بۆ هێزكردنى تواناى ههبه

ى وهو ئاشكراكردنى تيرۆرستان و كرده وهرووبوونهرووبه

بڕينى سنوورى نێوان  تن لهگرتيرۆرستى رێكخراو و رێگه

 ى دارايى هتد. رچاوهيداكردنى سهشت كردن و پهواڵتان و گه
 

وايى نشتيمانى و ى ئاشتهپڕۆسه گرنگيدان به  .12

 ى دووبارهكان و پڕۆسهكردنى ئاوارهيهاوكار

 كان لهتگوزارييهى خزمهوهنكردنهو نۆژه وهدانكردنهئاوه

ى وهكان بۆ ئهكان و هاوكاريكردنى ئاوارهئازادكراوه ناوچه

 كانيان لهر ماڵهسه وهڕێنهكى نزيكدا بگهيهماوه بتوانن له

 كان. ئازادكراوه ناوچه
 

كانى نێوان هێزه نگى لهماههكارى و ههزيادكردنى هاو .13

واڵگرى و زگاكانى ههو ده رگهسوپاى عێراق و پێشمه

 له شى هاوبهى ميكانزمى  ئاسايشوهزراندنهدامه دووباره

تى عێراق و نێوان حكومه كان لهرهسهله كێشه ناوچه

 و تىالمهركردنى ئاسايش و سهبهستهرێم بۆ دهتى ههحكومه
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و ناوچانه و كان لهموو پێكهاتههه پاراستنى هاواڵتيان به

 . كانتيرۆرستيه ى گروپهوهڵدانهرههسه گرتن لهرێگه
 

 عێراق لهئێستا  :رچاو بگرينبهله وهئه پێويستهكۆتاييدا  له

و  نڵبژێريى دروست ههبژارده و پێويسته ر دووڕيانێكهسه

مان ڵهر رێگاى ههگهئه ين،ربگروهرابردوو  له رسده

تى و هامهرووى نهعێراق رووبه وهدڵنياييهوا بهر، ئهبهگرته

 نماكهر رێگا دروستهگهاڵم ئه. بهوهبێتهماڵوێرانى زياتر ده

قامگير و واڵتێكى سه وهكهيه توانين بهوا دهڵبژارد، ئههه

موو هه ين كهروست بكهبا دران و ئاشتى خواز و تهخۆشگوزه

ئارامى و  ست بهدا ههيهژێر سايه هاواڵتيانى عێراق له

عێراق  شانازى بهك موواليهو هه نمونه ببێتهن و دڵخۆشى بكه

 ن. بكه
 

 .  گوێگرتنتان. . و بۆ تهرفهو دهبۆ ئه سوپاس زۆر

 

 


