
 

 

ئەنجوومە�ی ڕاو�ژ�اریی گشتیی نەتەوە یەکگرتوە�ان  بەیاننامەی کۆمەڵگەی مەدە�ی: هاندا�ی حکومە�ی ع��اق بۆ ڕاز�کرد�ی 

جینۆسایدی بەرامبەر ئ��دی، کریستیان، شەبەک، و تورکمانە شیعە�ان لە  شەرمەزارکرد�ی سەبارەت بە ڕۆژ��ی نێونەتەوەیی  

 الیەن داعشەوە 

ی هەوڵە�ا�ی لە ئەنجوومە�ی  ها�ی ح�ومە�ی ع��اق دەدات بۆ بەرەو�ێش��د�  هاو�ەیما�ی بۆ قەرەبووکردنەوەی دادپەروەرانەئەنداما�ی  

دیاری دە�ات لە پێناو  ی ئاب وەک ڕۆژ��ی نێونەتەوەیی  ٣بڕ�ارنامەیەک کە    پەسەندکرد�یڕاو�ژ�اریی گش�ی نەتەوە یەکگرتوە�ان بۆ  

قور�انیان   بۆ  شەبەک،    وڕز�ار�وا�یشەرمەزارکرد�ی  کریستیان،  ئ��دی،  بەرامبەر  الیەن    وتورکمانەجینۆسایدی  لە  شیعە�ان 

 داعشەوە.

پەسەندکرد�ی   لە  دەکەین  ع��اق  ح�ومە�ی  بو�رە�ا�ی  هەوڵە  لە  ئ��دیپێشوازی  ڕز�ار�وا�ی  کە  YSL(  ٢٠٢١(مێینە)    یاسای   ،(

�ار�گەر�ە نەر��ی و ز�انە�ان دەستنیشان ب�ات کە دەرئەنجامی ئەوانە سەر�ا��ەڵداون و ما�� پێویست بدر�ت بە ڕز�ار�وە  ئامانجیە�ی  

شی  تورکمانە  و  شەبەک،  کریستیان،  �ۆمەڵگەدا.  عە�ان  ئ��دی،  لە  یەکخستنەوە�ان  و  بەژ�ا��ێنانەوە،  بۆخەرجکردن،  لەوانەش 

و   جینۆساید  ئەم �ۆمەڵگەیانە وەک  لە دژی  ئەنجامدراون  تاوانانەی کە  ئەو  ناساند�ی  فەرمیی  بە  لە  پێشوازی دەکەین  هەروەها 

 تاوانە�ا�ی دژی مرۆڤایە�ی. 

، کە داوا�ارە لە ح�ومەت تاوانە�ا�ی داعش لە �ۆڕ�ەندە  ٧دەکەین، لەوانەش ماددەی    YSLئێمە داوای دەستبە�� جێبەجێکرد�ی  

فەرمی   شێوەیە�ی  بە  یەکگرتوە�ان  نەتەوە  و  ح�ومەتە�ان  زۆر�ەی  ب�ات.  ئاشکرا  ناناسێنن  نێونەتەوەییە�اندا  جینۆسایدەکە 

  یونیتاد �ێش��د�ی لێ��سینەوە لە تاوانە�ا�ی داعێش)  سەرەڕای بڕ�اردا�ی یاسایی (تی�ی لێ�ۆڵینەوەی نەتەوە یەکگرتووە�ان بۆ بەرەو 

لە  کە   جینۆساید  تاوا�ی  بە  داعش  ئەنداما�ی  دانپێدانانە�ا�ی  هەروە�و  جینۆساید،  بە  دەگەن  ئ��دی  دژی  داد�ا  تاوانە�ا�ی 

 ئەڵمانییە�اندا. 

بۆ   ئێمە �شتیوا�ی ح�ومە�ی ع��ا�� دەکەین  ئەنداما�ی �ۆمەڵگەی مەدە�ی،  لە دەستەبەرکرد�ی  وەک  ڕابەرایە�ی خۆی  پیشاندا�ی 

�ی دەوڵەتە ئەندامە�ا�ی نەتەوە یەکگرتوە�ان بۆ پەسەنکرد�ی  سەرهەڵنەدانەوەی ئەم تاوانانە و یارمەتیدا�ی قور�انیان بە ڕ�کخست 

گش�ی ئەنجوومە�ی  نەتەوە    بڕ�ارنامەیە�ی  دوورمەودای  بەرنامەیە�ی  و  دەناسێنێت  نێودەوڵە�ی  شێوەیە�ی  بە  جینۆسایدەکە  کە 

 یەکگرتوە�ان دادەمەزر�نێت لە پێناو هۆشیارکردنەوەی گەالن سەبارەت بە توندڕەو�یە�ان. 

 بڕ�ارنامەی ئەنجوومە�ی گش�ی نەتەوە یەکگرتوە�ان:بانگەوازی هەن�اونان بۆ  

 ی ئاب وەک ڕۆژ��ی نێودەوڵە�ی شەرمەزارکردن.٣دانا�ی   )1

 لە ع��اق.  ٢٠١٤دانا�ی بەرنامەیە�ی دوورمەودا سەبارەت بە جینۆسایدی  )2

جینۆسایدی    )3 ڕز�ار�وا�ی  هاو�ار�کرد�ی  بۆ  ت   ٢٠١٤ڕ��اخۆشکردن  بە  ع��اق،  و  لە  بێوەژنان،  بێسەر�ەرشتان،  ایبە�ی 

  قور�انیا�ی گێچە�� سێک��ی.

  گرنگیی بەرەن�ار�وونەوەی بێسزایی و گەیاند�ی دادوەریی.ناساند�ی    )4

 

https://c4jr.org/ku/%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c-%da%95%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a6%db%8e%d8%b2%d8%af%db%8c
https://c4jr.org/ku/%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c-%da%95%d8%b2%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a6%db%8e%d8%b2%d8%af%db%8c
https://press.un.org/en/2021/sc14514.doc.htm
https://www.ushmm.org/genocide-prevention/blog/8th-anniversary-of-the-yezidi-genocide
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