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ن  ۆز ب�تچوارەمنی ێ و ت�کشکاین داعش پ�ی ساڵوەگەڕی سەرکەوتین بەرخۆداین ک��این  
 

ێ لە  ەکاێن رژ�� سور�ای دەرکرد و بەڕ�وەبەر�یت  2012ی تەموزی 19ک��اێن ن چەخماخەی شۆڕ�ش رۆژاوای کوردستاێن ل�دا. ه�ێی
ێ �ەک�ک لە کۆنتۆنەکاێن رۆژاوای کوردستانە کە لە شاری گرتە دەست خۆی.   دا دامەزرا. 2014ووە� کانوێن د  27ک��اێن

کەرەکان.  ە دا��ی ن ێ بەو دەستپ�شخەری و بەرخۆدانەی خۆی بوو بە ئامان�ب ه�ێی  هەر���ەش ک��اێن
  

ێ  داعش کە لە رەگەز�ەرستاێن ناوچەکەو جیهاد�ستەکاێن جیهان پ�کهاتبوو، سەرکەوتین کوردستان�اێن لە رۆژاوای کوردستان ێپ
. قب ێ �ش کردە سەر ک��اێن م �شتیوان و �ار�دەدەری وڵ نەئەکرا، ه�ێی شە شادمان بوون. بە�ڵ کەراێن کوردستان�ش بەو ه�ێی هەموو دا��ی

ی داعش، دەوڵەێت تورک�ا بوو. تورک�ا بە مەبەسیت تەفروتونا�ردێن کورد لە "با�وری سور�ا"، بە فراواێن هاوکارێی  ن هەرە بەه�ێی
ێ رشت خەلەف ت�کشکا بوو، کە لە تەل�ۆچەرو تەلداعش  .  کرد لۆجست�� داع�ش  �ش کردە و دا�ن ئەو شکانەی بە ک��اێن ه�ێی

 سەری. 
ێ کە لە ئە�لو�  کردێن ک��انیێی  2014ك��اێن شەکاێن داعش، بەرخۆدان�� مەزن و بێ��نەی کرد. داعش دا��ی وە کەوتبووە بەر ه�ێی

م  بکرد ان و نەماێن خ��ان.  �ان کردبووە ئامان�ب مێرخۆدان و پاراستین ک��انک��ان�ان�ش بەووە ئامانج�� سەرە� خۆی. بە�ڵ
ەکاێن �ەپەگە و �ەپەژە بەرخۆدان�� مەزن�ان ر�کخست. ئ�دی   ن  ه�ێی

گ
ێ ک��ان�ان بە پ�شەن� بوو بە مە�داێن جەنگ دژی  ک��اێن

ێ هەڵ��سیت خ��ان د�ارێی کرد.  و  وەحشی�ەت. کوردستان�ان ێت ناوەڕاست و دن�اش لەسەر بنەمای ئەو راستی�ەی ک��اێن رۆژهە�ڵ  
 

ێ لە سەرا�س . بۆ جیهان�ش بوو بە سومبو�ڵ روونا�ک��اێن لە هەوڵداندا بۆ . کوردان یی ەری کوردستاندا بوو بە ناوەندی بەرگرێی
ێ  ێت کوردستان گەر�ال، لە باشوری کوردستان پ�شمەرگە،  پاراستین ک��اێن چوون بە بوون بە �ەک. لە با�ور، باشور و رۆژهە�ڵ

سەری کوردستان و لە دەرەوەی والت�ش بە سەدان کوردستان�ان روو�ان کردە  نگ �ەپەگە و �ەپەژە و خەڵ� ک��انێوە. لە سەرا�دە
ێ بوو بە سەنگەری ن�شتمانپەروەراێن کوردستان.  ت�ان کرد. ک��اێن ێ و بە ف�دا�ارێی شانبەشاێن ک��ان�ان شەڕی پاراستین و�ڵ ک��اێن

�ان پ�شاندا. �شم بوون و دن�ای مرۆڤدۆست و د�موکرات�ش بە بەرخۆداێن ک��ان�ان و خەڵ� کوردستان سەرسا ن یوانی�ە� بەه�ێی
ەی ر�ککەوتین  ن ێ بەو هەنگاوە بەرز و بەه�ێی هاو�ە�مانیی نێونەتەوەێی دژی داعش�ش هاوکار�ە� مەزێن سەر�ازی و مرۆێی کرد. ک��اێن

دا لە تار�کستاێن داعش رزگار کرا. 2015ی کانووێن دووە� 28ناوخۆێی و  بە �شتیوانیی دن�ای د�موکرات، لە   
 

ێ بوو بە سەرەتای ت�کش ێ بەرکەوت. دوای کبەرخۆداێن ک��اێن ی ت�کشاێن لە ک��اێن ن ن گورزی بەه�ێی اێن داعش. داعش �ەکەمنی
ەکاێن رزگارێی هەنگاو بە هەنگاو کەوتنە راوناێن داعش و تەواوی ناوچەکان�ان بە رەقەی پایتەخت�ش�انەوە،  ن ، ه�ێی ێ سەرکەوتین ک��اێن

 �ێ پا� کردنەوە. 
 

ن ساڵوەگەڕ�دا، دوا گوندی  ێ و لە چوارەمنی ئ�ستاش  لە داعش پا�کرا�ەوە. ژ�ر دەسیت داعش چوار ساڵ دوای ئازادکردێن ک��اێن
و بەهادارە. ئەم ەر و شار و شارۆچکەو گوند�کدا نەماوە. ئەمەش بۆ تەواوی مرۆڤا�ەێت سەرکەوتن�� گە دەسیت داعش لە هیچ

ەکاێن سور�ای د�موکر  ن ۆز�اێی لە قەسەدەو هاوکارەکاێن سەرکەوتنەش � ه�ێی ات و هاوکار و هاو�ە�مانەکان�انە. ئ�مە پڕ بە دڵ پ�ی
 ئەکەین. 

 
دا کانتۆێن 21.01.2014هەروەها ئ�ستا هەفتەی ساڵوەگەڕی دامەزراندی کانتۆنەکاێن رۆژاوای کوردستانە. هەروەک ئەزانن لە 

ێ و لە 27.01.2014ج��رە، لە  ێ و کانتۆێن عەف��ن دامەزران و را�ە�ەنران. دا  29.01.2014دا کانتۆێن ک��اێن سەرکەوتین ک��اێن
ۆز�اێی  سەرکەوتن بە �ەکەوە ئەکەین.  3ت�کشکاێن تەواوی داعش�ش لە هەمان هەفتەدا بەدیهات. ئ�مە ئ�ستا پ�ی  
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دیهاتن. ئ�مە سەرەتا ەەنج و ت�کۆشاێن بەرخۆدەران بئەم سەرکەوتنانە بە قور�انی�ە� زۆر، بە خ��ین هەزاران گ�انبەختکردوو، بە ر 
دێنینەوەو لەو �ادەدا سەری ر�ز  ، رۆژاواو هەموو کوردستان، بەڕ�ز و شکۆوە بە ب�ی ێ لە بەرامبەر�ان شەه�دان و بەرخۆدەراێن ک��اێن

 . ن  دائەنەو�ننی
 

ن ساڵوەگەڕی دامەزراندێن کۆنتۆنەکا ێ و پێنجەمنی ن ساڵوەگەڕی سەرکەوتین بەرخۆداێن ک��اێن ێن رۆژواو هەروەها ئ�مە چوارەمنی
ۆز ئەکەین. سەرکەوتن بۆ شۆڕ�ش رۆژاوا ئەخواز�ن.   ت�کشکاندێن داعش، لە گە� رۆژاوا و تەواوی کوردستان و جیهان پ�ی

 
ك ن ك -کۆ�سەی بەڕ�وەبەریی کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان   
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