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 ەل ەجەبەڵه ی شار  ی دژ  دایتیاۆڤمر  ی ژوو ێم ەل ییایمیک یرش ێه نیتر ەو کوشند نی. ترسناکتر نین ۆنام ییایمیک یرش ێه ەکوردستان ب یکەڵخ

 وەبوون. ئ نداریبر  شەندەو ەو دوو ئ ستداەدەل انیانیگ لیڤیس یکەڵخ زارەه نجێپ عسدا،ەب یمێرژ  ەیرشێه وە. لنجامدراەئ ١٩٨٨ ڵیسا

 .و تابون  نیو سار  کسێئڤی کوەو  - مارەد یلەو گازگ لەردەخ ی گاز  ەبوون ل یتیبر  نرانێکارهەب ەو ەعسەب یمیرژ  نیەل  ەل ەک ەیانیایمیک ەمادد

 ییایمیک یزمیر ۆ ریت

 ،یەقورس ن یکێکار  ەو ەكانەستیر ۆ رێت ەگروپ نیەل  ەل ییایمیک یکەچ ینانێکارهەدروستکردن و ب دا،ڕۆ میئ یژ ۆ لۆ كنەو ت ی ار یزان یمەردەس ەل

 ەل انی ،ەلواز  انداێیت یانڕ حوكم یمەستیس ەك ەیتاناڵو  وەل یتەبیتا ەب ،ەئاسان شییایمیک یکەچ یكانییەتاەر ەس ەستەر ەك یوتنەستكەو د

 .دانەڕ ش یتەحال ەل انەیو  رن یقامگەناس ەو ەشیو ئاسا یاس یس ی وو ڕ 

 ەڕش ەیستەر ەک کوەو  انیکانیەایمیک ەمادد ،ەدیلقاعەئ ی کخراو ڕێ شیو ەئ شێداعش، و پ ەك ننێملەسەیو د ەستدانەردەب ەل رۆ ز  ەیگەڵب

 ی دژ  ییایمیک یکێکەچ کوە( و ەیەه یسوود ەو ەخواردن ی ئاو  ەیو ەنکردنێخاو  ۆب ە)ک ر ۆ کل ەیمادد ٢٠٠٧ ڵیسا ەل ەدیلقاعە. ئەناو ێکارهەب

 کینز  ی (یاملثن) نناەملوثەئ ەیژ ۆ پر  ەل ییمایک یکەچ یلەلوپەك ەو ە٢٠١٤ یدوا ەداعش ل هاەرو ە. هەناو ێکارهەب نبارەئ ەل کایمر ەئ یکانەز ێه

 رانێئ ەڕی ش یکات ەل ەک ،یەدووجا ترەمۆ لیك دەس رەووبڕ  ەب یكەیەكارگ نناە. موثەناو ێهیکار ەب یکانیەستیر ۆ ریت ەکار  ەو ل ەبردوو  راەسام ی شار 

. ییمایک یکەچ یدروستکردن ۆب کەیەکارگ ەکردبوو  ڵیموس ۆی زانک یکۆڵێبوو. هاوکات داعش ه ییمایک یکەچ یستکردندرو  ینێشو  راقێو ع

و  زموونەئ ەل یداعش سوود هاەرو ە. هون ەکەستدەد یئاسانەب داڕ بازا ەل ەک ناێهەکاردەب ەیانییایمیک ەستەر ەک وەداعش ئ داەکار  مەل

  .بوو ەه ەو ییەمایک یکەچ یدروستکردن یتیەنۆ چ ەیبار ەل انیار یزان ەک رگرتەو  راقێع یشوو ێپ یمێرژ  یکیەزانا ندەچ ییزاەشار 

 هاەرو ە. هێنێکاربهەب غداەب یباكور  یبچووک یکەیەچکۆ شار  ەل ییایمیک یکێرشێه ەل ر ۆ کل ەیمادد یداعش توان ،ەنگاوانەه وەئ یدواەدواب

 ییایمیک یرش ێه ٧٦داعش  ەدواو ەب ەژ ۆ ر  وە. لنجامداەدا ئ٢٠١٥/٨/١١ ی ژ ۆ ر  ەل ەرگەشمێپ یکانەز ێه ی دژ  یش ییایمیک یرش ێه کەیەر یزنج
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 كوردستان یمێرەه ەل ییایمیك یشیئاسا یكردنەكمۆت

لە هەر ێمی كوردستاندا، كەر ەستە کیمیایی ز ۆ ر هەن كە بە بەرفراوانی و بە مەبەستی سیڤیل )غەیر ە سەرباز یی( بەکاردەهێنر ێن. هەر ئەو كەر ەستانەش لە 

رابوردوودا لە ل یەن ڕێکخراو ە تیرۆ ر یستیەکانەو ە كراونەتە چەكی كوشندە و بەكار هێندراون . هەر ێمی كوردستان پێو یستی بە پالن و بەرنامەیەکی تۆ کمە هەیە 

بۆ ئەو ەی خۆی  لە هەڕەشە و ئەگەر ی  ڕ وودانی هەر دەستدر ێژ یەكی کیمیایی بپار ێز ێ ، کە ر ەنگە ببنە هۆ كار ی  کار ەساتی مر ۆیی و ژ ینگەیی گەور ە. ئەم ڕ اپۆ رتە 

دەرهاو یشتەی و ۆ رکشۆ پێکی ئینستیتیوتی مێر یە كە تایبەت بە ئاسایش ی کیمیایی و پاراستنی هەر ێم ر ێكخرا و تێیدا گرنگتر ین ئاستەنگ و پێشنیاز ی  پۆڵەس ی 

 .خرانە ڕ وو.
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 کوەو  یلەردەخ ی گاز  ر،ۆ کل ڵپا ەداعش ل ەک خستیر ەد ەو ەگەڵبەب کانەکگرتوو یە ەو ەتە. نەنجامداو ەئ دایكانەڕەش ەل یر ۆ راوجۆ ج

 ییایمیک یکەچ کوەو  یش ی -مشک كوشتن  یرمانەد- میۆ ثال ەیداعش مادد ت،ەنانە. تەناو ێکارهەب یستەد رێژ  یکانەلید رەسەل ەو ەکردنیتاق

  .ەناو ێکارهەب دایکانیەستیر ۆ ریت ەکرد ەل

 ییمایک یش یئاسا مەردەب یکانەنگەئاست

. خاتەردەد ەکەو ناوچ راقێکوردستان و ع ۆب ییمایک یش یئاسا یگرنگ ،یستیر ۆ ریت یستەبەم ۆب یایمیک ەیمادد ینانێکارهەب ۆداعش ب یتوانا

 ندەو چ ییشكیو پز  ڵکشتوکا یکانەبوار  ەل رفراوانەب یکەیەو ێشەب نان،ێهیکار ەب ییایمیک یکەچ یدروستکردن ۆداعش ب ەک ەیستانەر ەک وەئ

 کوەو  ەیستەر ەک ینانێکارهەب ابووردووداڕ  ەیماو ەل ڵیکشتوکا یچالک یادبوونیز  ۆی هەب ،ەنموون ۆ. بنێنر ێهەکاردەب ەکید یلیڤیس یکێبوار 

 ی بوار ەل ەیانییایمیک ەمادد وەئ ەک ەکردوو  انیوا کانەشخانۆ خەو ن ەگیتاق یادبوونیز  هاەرو ە. هرتربوونۆ ز  کانەر ەکڕ ق ەهر ەو ژ  نەیپ

کوردستاندا  یمێر ەه ەل ییایمیک یش یئاسا رەسەل یترس ەم ەک ەانکردوو یوا یموو ەه ەمانە. ئنەادبکیز  نێنر ێهەکاردەب دایشۆ خەن ینیپشکن

 ەیرچاو ەس ەبنەد واەئ نێنر ێهەکارنەب ەانیزانست ەو ب نێردر یگەنەڵه تەلمەس یکەیەو ێشەب ەانییایمیک ەمادد وەئ رەگەئ ەچونك ،ێدروستبب

  .یمانیشتین یش یئاسا رەس ۆب ەشەڕەه

. ەیەه راقێكوردستان و ع یمێر ەه ەل ییایمیک یش یئاسا ی بوار  ەل ەور ەگ ەیشێک شتاێه ،ەو ەر ەس ەیورانەئاشکرا و گ یەترسەم وەئ ی ربار ەس

 ەک ەانخستوو یر ەد یمێر ەه یکانەگیتاق یكانییەتاەر ەس ەنگاندنەسەڵه ەل كێكیە ینجامەر ەو د ەستدانەردەبەل ەک ەیانییتاەر ەداتا س وەئ

 کوەو  ون ەبک کانەستیر ۆ ریت ەگروپ ستەد ێ کر ەد ەک ەیماددان وەب کردنەڵەو مام ییمایک یش یئاسا ی بوار ەل یەئارادا ەل رۆ ز  یکەیەشێک

 .نێنر ێکاربهەب ییایمیک یکەچ

 یتڵەو ەودێن (یفێئ یئار د یس ) ی کخراو ڕێ ەڵگەل ینگەماهەهەب ی ر ێم ی یو تینستیئ ،ەشانێک وەئ ەیو ەووبوونەڕ ووبڕ و  نگاندنەسەڵه ۆب

 ەیئاماد شداربوو ەب ٣٥. چوو ەو ەڕێدا ب٢٠١٩ ی چوار  یمانگ ٣ ۆب ١ وانێن ەل اندیخا ی ژ ۆ ر  ٣ ەیماو  ەکەپۆ کشوۆر . نجامداەئ یکێپۆ رکشۆ و 

 نێنر ێکاربهەخراپ ب یستەبەم ۆب ەیەه ی ر ەگەئ ەک کردەد انەیانیایمیک ەماد وەئ ی شکار ەداب یتیەراەنێنو  شداربووانەبوون. ب ەکەپۆ رکشەو 

. ەو ەوتەد انیکانەوان کران،ەد ی هاوکار  ەو ۆیەناوخ ی ر ەنێاهڕ دوو  نیەل ەل ەک یتڵەو ەودێن یزاە. دوو شار ەو ەکانەستیر ۆ ریت ەگروپ نیەل  ەل

 انیکار  ەلەپەب ەستیو ێپ ەکوردستاندا ئاشکرا کرد ک یمێر ەه ەل ییایمیک یش یئاسا ی بوار  ەل یکیەانو نوقست نگەئاست ندەچ ەکەپۆ رکشوۆ 

   .ێ بکر  رەسەل

 ی ار یشۆ و ه ی ار یزان

 ،ەماددان وەئ یکارهاتنەب یکانەر ەگەئ رەسەل انیار یزان کانییەایمیک ەمادد یرانەنێکارهەو ب تەحکوم یستانەدەب ارڕیب ەیربۆ ز  ەك یەن ەشاراو 

 ەمادد یکردنڕۆڵنتۆ ک یتیەنۆ چ ۆب انیواو ەت یینماڕێ رانەکاربەو ب تەحکوم هاەرو ە. هیەخوازراودا ن یئاست ەل ،ەو ەستانیر ۆ ریت ی ز ێه نیەل ەل

 ەک ش،یو ئاسا سیلۆ پ یکانەز ێ. هاوکات، هانیتاڵهاو  یانیگ رەس ۆب یترس ەم ەبنەن ەماددان وەئ ەك کێر ۆ جەب یەن ستداەردەبەل کانییەایمیک

 رۆ ز  ۆیە. بیەن ییایمیک یش یئاسا یتەباب رەسەل انۆیوتەئ یکیەار یشۆ و ه ی ار یزان ردراون،ێسپ انیتاڵهاو  یش یو ئاسا انیگ یپاراستن یرکەئەب

 .ێ نجامبدر ەئ مێر ەه ەیندانەمەشیپ وەئ مەرجەس ۆب ەو ەارکردنیشۆ ه ینیمپەک ەک ەگرنگ

 ی ر ێچاود

 یمێر ەه یتەحکوم ستاداێئ ە: لەوانە.  لكرانێتاوتو  تەحکوم ی کار ەب تەبیتا یموکورتەو ک ی لواز  ەر ۆ ج نیندەچ ،ی ر ێم ەیکەپۆ رکشۆ و  ەل

 کانییەایمیک ەمادد ەب کردنەڵەمام ڕی . بازاەگرتوو ەن ۆخەل ییایمیک یش یئاسا ەب ستەو ەیپ یلەسەروتێت یینماڕێو  ساڕێو  اسایکوردستان 

 ەیهاورد ەیانەمادد وەئ موو ەه کاندایەسنور  ڵەخا ە. لەلواز  شتاێه ەکەبوار  یکخستنڕێ ۆب تەحکوم یتوانا مەاڵ ب یەفراوانبوونداەل

 هاەرو ە. هرەب ەتێر یناگ کانییەایمیک ەمادد ەیو ەپاراستن و گواستن ەب تەبیتا یگاڕێو  گاێ. جێ ناکر  ۆب انینیپشکن نێكر ەکوردستان د

 .ێ نادر  نجامەئ یزانست یکەیەو ێو ش یدروست ەب ییایمیک ەیستەر ەک ینانێکارهەب یکانەپاشماو  یناوبردنەل
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 ەانیدوا مەب ەختانەشبۆ . خێ کر ەد ەو ێپ انیبازرگان داڕ بازا ەل ەك نەه اساغکراوی ییایمیک ەیستەر ەکوردستان ک یمێر ەه ەل ستادا،ێئ ەل

 یردانەس ەکەژنی. لناێکهێپ ەکید یکێنیەل  ندەو چ ێییجۆ خ یتەو حکوم شیو ئاسا ڵکشتوکا یتەزار ەو  یرانەنێنو  ەل یکەیەژنیل مێر ەه یتەحکوم

و  ییدارا یتوانا یمەک ۆی هەب مەاڵ . بکاتەد ەئاماد ەو یەایمیک یش یئاسا ەب تەبیتا ییاساینا ی کار  رەسەل رتۆ اپڕ و  کاتەد کانڕەبازا

 ی ر ێچاود ەیکمۆ ت یکێستمیس یبوونەن ۆی هەب هاەرو ەه .تێبسەڵه ۆی خ یکانەرکەئ ەب ستیو ێپ کوەو  ەو یتوانەین ەکەژنیل ،ەو ەانێڕیكارگ

 .نەکەد اکانیمپانۆ ک ەل کێشەب ییاساینا ی کار  ێندەهەل یش ۆ چاوپ ی ر ێچاود یکانەژنێل ەیەوا ه ی جار  ،ەو ەتەکومح ی تر  یکاناڵبا زگاەد نیەل ەل

 ی و هاوکار  ینگەماهەه

 یش یئاسا ەیبار ەل ی ر ەو دادو  کردنێجەبێو ج اسادانانی یکانەتەاڵسەد وانێن ینگەاهمەه ی لواز  ەب انەیئاماژ  ەكەپۆ ركشۆ و  یشداربووانەب

 ەیەشێک مە. ئەیەه ی و هاوکار  ینگەماهەه ی لواز  شدایکراو یار ید یکیەزگاەد وێن ەل ەوابوو ک انێیپ بووانەئاماد هاەرو ەکرد. ه ەو ییەایمیک

 چیه دار،یترسەم ەوانەئ موو ەه ە. لشانکرایستنەکوردستاندا د یمێر ەه ەل ییایمیک یش یئاسا یچوونەو ەشێپ یکەر ەس یکێنگەتئاس کوەو 

 ەک انوابوو ێیپ بووانە. ئامادتێناکر  یدەکوردستان ب یمێر ەو ه راقێع یندەناو  یتەحکوم وانێنەل کیەنگەماهەو ه یندەو ەیپ ەر ۆ ج

 ەو ەوکردنڵ ب ەماددان وەل یکێستیل ابووردووداڕ  ەیماو  ەو ل ییایمیک یش یئاسا ی بوار  ەل ەیەه ی باشتر  یزموونەو ئ ییزاەشار  راقێع یتەحکوم

 ەغداو ەب ەل ەک ەیوانانیم وەل کێکیە دایاستەڕ . لێ كر ەد ێخراپ ل یستەبەم ۆب ەو ەکانیەستیر ۆ ریت ەگروپ نیەل  ەل انینانێکارهەب یترس ەم ەک

 یبازرگان رەس ەتەکردوو  ینێر ەن ی ر ەگیکار  ەک کێر ۆ ج ەب ر،ەب ەتەگرتوو  یتوند رەدەبەراد ەل ی كار ێر  راقێع یتەحکوم ەوابوو ک انێیهاتبوون پ

 .ڕبازا ڵەیو جو 

 ە. لەو ییەایمیک یش یئاسا ەب ەتەبیتا ینەدەم ی کخراو ڕێ یبوونەن ،ێ کر ەد یدەکوردستاندا ب یمێر ەه ەل ەک ەکید ەیانیموکورتەک وەل کێکیە

 یباش  رۆ ز  ی کار  ستاێئ کوەتاو  ەڵەیەمۆ ک مە. ئەزراو ەدام کانییەایمیک ەمادد ی شکار ەداب ەب تەبیتا یکەڵەیەمۆ ک راقدا،ێع یو باشور  استەڕ ناو 

 .ەبوار  مەئ یاکانیاجیج ییەندەو ەرژ ەب نەخاو  وانێن ەل ینگەماهەو ه گۆ لیەدا یدروستکردن ۆب ەو هاوکار بوو  ەکردوو  داەکەر بوا ەل

 کانەبژارد

 ی ر ەبەگرتن ەب شیو ەئ ،ەو ەببن ییایمیک یزمیر ۆ ریت یکانیەترسەم  ی روو ەووبڕ کوردستان  یمێر ەه یتەحکوم یستدانەدەاربڕیب ەستیو ێپ

 ییشناۆ ر  رێژ  ە. لننێکاربهەب یستیر ۆ ریت یستەبەم ۆب کانییەایمیک ەمادد ێ و ەانەید ەک ەیکخراوانڕێو  سەک وەل گرتنڕێ ەب تەبیتا یزمیکانیم

 ارکرانیشنێپ ەو ەخوار  ەیبژاردان مەئ نجامدراەئ (فێئ یئار د یس ) ی کخراو ڕێ ی هاوکار ەو ب ی ر ێم نیەل  ەل ەک ەیپۆ رکشۆ و  وەئ

  ژیسترات -أ

و  یاس یس ەنیەل  ینگەماهەو ه ی هاوکار  ەب یستیو ێو پ ەز ڵۆ ئا یکێکوردستاندا کار  یمێر ەه ەل ییایمیک یش یئاسا یوکردنەتپ

 مەردەب یکانەنگەئاست ەیو ەووبوونەڕ ووبڕ  ۆب ەیەه ەکمۆ ت یکێژ یسترات ەب یستیو ێپ ەبوار  مە. ئەیەه کانیەو ئابور  یتیەەاڵ مۆ ک

 .ەو ەبدات نگڕەکارکردن  یزمیکانیو م ساڕێو  اسای ەل ێ کر ەد ەژ یسترات مە. ئییایمیک یش یئاسا

 

 کانییەندەو ەرژ ەب نەخاو  ی شدار ەب -ب

 تەحکوم یکانەتەاسیس رەسەکارکردن ل ۆب ەگرنگ رۆ ز  مانەرلەو پ ینەدەم یگاەڵمۆ و ک تەحکوم یاکانیج ەنیەل  یکردنێپیشدار ەب

 ۆب ێ بکر  كانیەندەو ەرژ ەب نەخاو  ەنیەل  مەرجەس ەڵگەکار ل ەستیو ێکوردستاندا. پ یمێر ەه ەل ییایمیک یش یئاسا ینانێهیدەب ۆو ب

 یاڵ با ی. ئامانجێ بدر  كانییەایمیک ەمادد ەیو ەپاشم یناوبردنەو ل نانێکارهەو ب ەو ەو گواستن ەردهاو  یکانەنیەل  ەب یگرنگ ەیو ەئ

 .كانییەایمیک ەمادد یانیز  ەل ێکوردستان ب یمێر ەه ەینگیو ژ  انیتاڵهاو  یپاراستن ەستیو ێپ ەکاران مەئ

 

 یکۆ داک -ج

 ،ەو ەارکردنیشۆ ه ی نار یمیو س ییایدیم ینیمپەک ینجامدانەئ ەڕێیل شیو ەئ ،ێ بکر  ییایمیک یش یئاسا ەل یکۆ داک ەستیو ێپ

 رەه ەینیشێپ ەل ەر ەه ی کار  انیتاڵهاو  ی ار یشۆ ه یئاست ەیو ەرزکردنەب ەستیو ێ...هتد. پیاپرس ڕ  ،ەو ەنیژ ێداتا و تو  ەیو ەوکردنڵ ب
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 ەستاندارد ەل ەبوار  مەئ یکانییەندەو ەرژ ەب نەخاو  مەرجەس ە. گرنگێب ەو یەایمیک یش یئاسا ەب تەبیتا یکییەچالک

 ۆب ێ دروستبکر  ی ر ێچاود یتەبیتا یزگاەد ەستیو ێپ هاەرو ە. هەو ەنێئاگاداربکر  ەو یەایمیک یش یئاسا ەب تەبیتا یکانیەتڵەو ەودێن

 .ەر ەسەل انینانێکارهەب خراپ ی ر ەگەئ ەک ەیانیایمیک ەمادد وەئ ەڵگەل کردنەڵەمام یکخستنڕێ

 نێببن و هانبدر  کانەر ەکڕ ق ەمادد ینانێكارهەب یکانیەتڵەو ەودێن ەستاندارد یندەپاب کانەدار یندەو ەیپ ەنیەل  ەستیو ێپ هاەرو ەه

کوردستان  یمێر ەه یتەحکوم ەستیو ێ. پرانەو ەندیز  یناوبردنەل ی تر  یگاڕێ ۆب نابردنەپ ەڕێیل انینانێکارهەب ەیو ەمکردنەک ۆب

 یش یئاسا یدانێپەر ەپ ۆب ڵیو کشتوکا راکۆ خ ی کخراو ڕێو  یهانیج یندروستەت ی کخراو ڕێ ەڵگەل ابد ی و هاوکار  ینگەماهەه ڵیو ەه

 .کوردستاندا یمێر ەهەل ییایمیک

 راق،ێع ەیو ێکوردستاندا، هاوش یمێر ەه ەل ەستیو ێپ ەکرد ک انەیو ەئ ی ار یشنێپ ەو یەگرنگ ەب ەکەپۆ رکشۆ و  یشداربووانەب

 .ێ دروستبکر  ییایمیک ەیمادد یکانەشکار ەداب ەب تەبیتا یکەڵەیەمۆ ک

 

  رخانێژ  یدانێپەر ەپ -د

 ەنموون ۆ. بییایمیک یش یئاسا ی بوار  ەب تەبیتا یرخانێژ  یدانێپەر ەپ ۆب ەیەه ەلەپەب یکیەستیداو ێکوردستاندا، پ یمێر ەه ەل

 تەبیتا یزگاەد ەستیو ێپ هاەرو ە. هێبەه اکانیاجیج ییەایمیک ەمادد ەب تدانۆڵەو م نیپشکن ەب تەبیتا ەیگیتاق ەستیو ێپ

  .کانیەایمیک ەمادد ەیو ەژوور  ەهاتن ەب دانەگڕێو  نیپشنکن یراکردنێخ ۆب ێزر ەدابم کانیەسنور  ڵەخا ەل

 یركردنەگۆ مس ۆب کانەر ۆ راوجۆ ج ییەایمیک ەمادد یکردنیر ێچاود ۆب ێبەه تەبیتا یکێسەیداتاب ەستیو ێپ هاەرو ەه

 .یستیر ۆ ریت یستەبەم ۆب انینانێهەکارنەب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، سەرنجی سیاس ی. بەرگی كوردستان یمێر ەه ەل ییایمیك یش یئاسا یكردنەكمۆ ت( 2019),عەلئەدینر دلوە گۆران زەنگەنە، بەکارهێنانی وەکو سەرچاوە.
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