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٢٥/٨/٢٠٢١  

 

 ،ەوە وکرداڵب  یکانەکگرتوویە  ەوەتەن  ی گشت  یرێسکرت  ی رتۆراپ  نیمەزدێس   یتڵەوەودێن  یشیئاسا  ینەنجوومە، ئ٢٥/٨/٢٠٢١  ی وتەککڕێ  ەل
  ە ل   کانەندامەئ  ەتاڵو  یدانیتەارمی   ەل  کانەکگرتوویە  ەوەتەن  ڕۆڵیداعش و    یرستۆریت  یکخراوڕێ  یکانەوامەردەب  ەش ەڕەه  ەبوو ب  تەبیتا  ەک
 . انەی وەرچدانەرپەب

  ی تڵەوەودێن  ی کییەترسەم  ەب  یداعش  ی ترس ە، م٢٢٥٣  ەژمار  یارڕی ب  ێیتو  ەو ل  ٢٠١٥  ڵیسا  ەل  کانەکگرتوویە  ەوەتەن  یشیئاسا  ینەنجوومەئ
 ە ارڕیب  مەئ  ییشناڕۆ  رێژەل  شی گشت  یرێسکرت  ی رتۆاپڕ  ینیمەزدێ. سەی وەووبوونەڕووبڕ  ەکرد ل  ەینیەالەفر  ینگەماهەه  یناساند و داوا

  ۆ ب   ەکوتاو  یلەپتر پ  ٢٠٢١  ڵیسا  ەل  ەک  کەیەوێش   ە ب  ،ەداعش کردوو  یکخراوڕێ  ەیکەادبوونیز  ەل  ووڕ  ییەچاالک  ەب  ەیو ئاماژ  ،ەرچووەد
 .یکانییەستی رۆریت ییەچاالک ەب ودانەبر ۆب ەوەتۆستۆق تاناڵو ەل ک ێرۆز ەل یناۆڕۆک یتاەپ یموارەناه یخۆو د قایفرەئ

  ١٨٠٠  ەپتر ل  یدان  یدوا  م،ەاڵ، ب٢٠١٣  ڵی سا  ە ل  یدانەڵرهە س   یکات  ە داعش ل  یکانییەتاەرەس   ەئامانج  ە بوو ل  ک ێکیەکوردستان    یمێرەه
 یژموونەه  مانان،ەیهاوپ  یو هاوکار  ەرگەشمێپ   یزێه  یدانۆرخەو ب  یاگرۆڕخ  ە ل  ڵسا  ٤  ەیکینز  یو دوا  نداریبر  ١٠,٠٠٠  ەل  اتریو ز  دیهەش 

 . کرد مانەن ەل یووڕداعش 

  ەیکەرتۆاپڕ  کەروە. هیتڵەوەودێ و ن  ەییوەتەن  یشیئاسا  رەس ەل  ەوامەردەب  یکەیەش ەڕەو ه  ەکراوەن  شێکەشڕی  شتاێه   رۆریت  ت،ێب  ک ێنۆرچەه
  ی وشک ەیکەرچاوەو س  ەچاالک ەنووکەتا ه ۆڕەت مەو ئ راقێع ەل ەفراوان  ییدارا یکۆڕێت نەداعش خاو دات، ەدێپ  ەیئاماژ یگشت یرێسکرت

 .ەوەببن ڕچ داەیەماو مەل یکانییەچاالک ەک  ەکردوویوا شەمەئ رەه ،ەکردووەن

  کان ەکۆناکێج  ەناوچ  ەل  یرستۆریت  یرش ێه  ١٦٠  ەیکینز   داڵمساەئ  یتاەرەس   یمانگ  نجێپ  ەل  اینەداعش ت  م،ێرەه  یتەحوکم  یداتاکان  ەیرێگو  ەب
  نجام ەرئەس   ەک  ،ەوەتەویزۆتر د  یچاالک  ندانەو چ  ەساخت  ین یپشکن  ڵیخا  ،یکوژۆخ  ەیوەنیقەت  ،یکدارەچ  یواڵشا  ەل  انۆیخ  ەک  ،ەنجامداوەئ
 .ەوەتۆوتەکێل یقوربان انەید

 یمانڕدا  ە ل  ڵسا  نجێ پ  ەل  اتریز  یدوا  ،ەوەداخە. برنۆریت  ی ش ڕە  یستەد  ەی نیشێپەل  یتر قوربان  یکانەکهات ێو پ  کانییەدیزێو برا ئ  خوشک
 ش ە نووکە. تا هانۆی خ  یدێز  رەس   ەوەبچن  کانەتا ئاوار  ەوییەرخانێ و ژ  یمنەئ  یووڕ  ەل  تێبکر  یسازەنیمەز  ەتوانراوەداعش، ن  یتەالفەخ
 .ان ەی وەانەڕگەن ۆب نیکەرەس  یکارۆه  یدانەئاو یبوونەو ن یمنەئ ییشاۆب

  ە و ەکرد  رەنابەو پ  ەئاوار  زارەه  دانەس   ۆب  یرگاەداعش، د  یداریترس ەم  ەیش ەڕەو ه  ییدارا  یرانەیق  یاەڕرەکوردستان، س   یمێرەه  یتەحوکم
 ەی کینز  ش،ەپنت  مە. تا ئتێبەوشک ن   انییوێ بژ  یو قوت  نڕێبەدان  ندنێخو  ەل  انییکانڵەو مندا  نەانبکیتا ژ  خساندنڕە  ۆب  ی ئارام  ی کێش ەو ک
 .نەکەو کار د نی ژەد ەئازادان ەک نەکوردستان ه یم ێرەه ەل رەنابەو پ ەرئاوا ک ێنیۆمل

  ەیەش ەڕەه  شتاێداعش ه  ەک  ەوەکاتەد  ەوەل  ختەو ج  کاتەد  کانەکگرتوویە  ەوەتەن  یگشت  ی رێسکرت  یرت ۆاپڕ  ەل  یشوازێپ  مێرەه  یتەحوکم
  کان ییەقوربان  ەیوەبووکردنەرەق  ۆب  انیکانڵەوەه  کاتەد  یتڵەوەودێن  یگاەڵمۆک  ە. هاوکات، داوا لیتڵەوەود ێن  یریقامگەو س   شیئاسا  رەس   ۆب



  کان ەکگرتوویە  ەوەتەن  یمیت  ەڵگەل  ینگەماهەه  ەب  کانییەتڵەوەودێ ن  ەتاوان  ییشناڕۆ  رێژەداعش ل  یکردنییدادگا   ەل  اربنو هاوک  ەوەنەبکڕچ
 .(تادیونیداعش )  یکانەتاوان ە ل ەوەنیچ ێپێل ۆب


