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٢٠٢٢/ ٢/ ١٤ 

  ە ب  راقێع  یندبوونەو پاب  ۆڤمر  یکانەماف  ۆب  یبەرەع  ەیماننامەیپ  ر ەس ەل  ی بەرەع  یمکارۆک  یکانەوەبوونۆک  ەریقاه  ەل  ١٤/٢/٢٠٢٢  ،ڕۆمەئ
 ە ل  زاەشار  یسانەک  ەل  کهاتوونێپ  ەک  ەشدارەب  یرمەف  یکێشاند   ەب  مێرەه  یتە. حکومتێبەد  یوامەردەب  ش ەو سب  چوو،ەوەڕێب  ەکەماننامەیپ
 کات ەد  ەکەشاند  یتیەکاۆرەس   کانییەتڵەوەودێن  ەاسپاردڕ  یرەکخڕێ  یبارێز  ندارید. د   ،ییاسای  یانۆڕو پسپ  کانییەتڵەوەودێن  ەماننامەیپ
 .راقێع یمارۆک یشاند  ەیوێچوارچ ەل

 ە کوردستان کرابوون ل  یمێرەه  ەی استڕئا  ەکرد ک  شەشکێپ  ەاسپاردانڕ  وەب  تەبارەس   ەیەیوت  ندەچ  مێرەه  ی تەحکوم  یشاند  یکۆرەس 
 .راقێع یمارۆک ەیوێچوارچ

  رانەنابەو پ  ەئاوار  یگرتنۆخەل  ەل   تێبەد  وامەردەکوردستان ب  یمێرەه   یتە"حکوم  یگوت  یبارێز  ندارید. د  کان،ەئاوار  ەیوەانەڕگ  ەب  تەبارەس 
ب  ک ێ رجەومەڵه  رەه  رێژەل لتێدا   ەل  یەتیبر   ەک  ەوونبووڕکوردستان    یمێرەه  ی تەحکوم  یتەاس یس   ش، یکانەئاوار  ەیوەانەڕگ  یووڕ  ە. 
  ە وە٢٠١٦  ڵیسا  ەل  ش،ەوەیەبار  مەل  ان،ۆیخ  ینەس ڕە   ینێشو  ۆب  کانەئاوار  مووەه  ەیخشانەبۆخ  ەیوە انەڕگ  یکردنیوانیو پشت  دانیتەارمی

 ".کانەرە س ەلەشێک ەناوچ  ۆب سەک ٧٠٠،٠٠٠  ەل اتریز ەیوەانەڕگ ەل ەهاوکاربوو

  شتاێه  نگالەش   ەیوتننامەککڕێ.  ەردراوێس ە پەڵه  یکێپرس   شتاێداعش ه  یستەد  رێ ژ  یکانەئازادکراو  ەناوچ  یپرس   ەک  یگوت  یبارێز   نداری. دد
فراوانتر ببن و    کانییەمنەئ  ییەشاۆب  ەکردوویوا  شەمەئ  ەک  ەیەه  انیبوون  ەناوچان  مەل  یراقێناع  یکدارەچ   ی کێزێه  ندەو چ  ەکراوەن  ێ جەبێج
  ێ جە بێج  نگالەش   ەیوتننامەککڕێ کات    نیزووتر  ەب  ەک  ەیەوەئ  ەڵگەل   مێرەه  ی تە. حکومەوەنەبکێ ستپەد  انیکانۆڵەجموج  داعش  یرستانۆریت

  ".کانەئازاداکراو ەناوچ ەوەنەڕێبگ کانییە رمەف ییەمنەئ ەزراوەو دام تێبکر

.  ننێروشوەس   ێب  ستاێتا ئ  شی٤٧و    نداربوونیبر  ەرگەشمێپ  ١٠٣٦٩  ها ەروەو ه  دبوونیهەش   ەرگەشمێپ  ١٧١٩  ،ەناوچان  وەئ  ەیوەئازادکردن  ەل
 ۆ ب  کانەکگرتوویە  ەوەتەن  ەیوە نۆڵی کێ ل  یمیکوردستان و ت  یمێرەه   یتەحکوم  وانێن  ینگەماهە"ه  یگوت  یبارێز  ندارید. د  ،ەوەیەبار  مەل
 ە رچاوەداعش و س   ەب  ستەوەیپ  یاریو زان  ەگەڵب  ن یند ەچ  مێرەه  یتەحکوم  یزگاکانە(. دامودتادیونی داعش )  یکانەوانتا  ەل  ەوەنیچێ پێل

  ی کانەتاوان  ەب  ستەوەیپ  یکانیڤەرش ەئ  یکردنینۆکتریلەئەب  ۆب  ەزراوەدام  یاریزان  ۆڕیگڵۆئا  ەیزمیکانیم   مە. ئتادیونی  ەب   ەداو  یکانییەدارا
ئ تا  و  ئەکراو  تادیونی  یست ەادڕ  ەگەڵب  ١٧،٠٠٠  ەل  اتریز  ستاێداعش،   ی٢٣٧٩  یارڕیب  یکردنێ جەبێج  ەڵگەل  ەبیرەت  شەیەس ڕۆپ  ەمە. 

 یی شناڕۆ  رێژەداعش ل  یکردنییدادگا  ەل  راقێع  یدانیتەارمی  ۆب  یتڵەوەودێن  یکێمیت  ینانێکهێپ  ۆب  کانەکگرتوویە  ەوەتەن  یشیئاسا  ینەنجوومەئ
 ".کانییەتڵەوەودێن ەتاوان

 ٢١٦  ەک  ەبووەه  یسنوور  یردوومانۆب  ٦٢٦  ابردوو،ڕ  ڵیسا  ە" ل  ،یگوت   یبارێز  ندارید. د  کان،ییەسنوور  ەردوومانۆو ب  کدادانێپ  ەیربارەد
  ە. داوا لەوەش ەڕەه  رێژ  ەنەخەد  راق ێع  یرەروەس   ەرشانێه   مەئ  یوامەردە. بمارکراونۆت  ین یمەز  یرش ێه  ٨و    پۆت  ٤٠٣و    یئاسمان  یرش ێه
  ێهاوس   یتاناڵو  ەهاوکات داوا ل  ، ێهاوس   یتاناڵو  رەس   ەرشکردنێه  ۆب  ننێهەکارنەکوردستان ب  یمێرەه  یخاک  ەک  نەی کەد  کانەکدارەچ  ەکهاتێپ
ب  نێجەشتین  کانییەسنوور  ەناوچ  ەل  لڤیس   یکەڵخ  ە ک   رچاوبگرنەبەل  ەوەئ  ەک   نەیکەد   ر ێژەل  انڵیو حا  ڵما  ەوەکانەردوومانۆب  ۆیهەو 
 ".یەدایترس ەم



  تەحکوم  یکانڵەوەو ه  ت،ەحکوم  یکانەزراوەدام  ەژنان ل  ەیداعش، ژمار  یکانییەترس ەم  ەب  تەبارەس   انیورد  یداتا  مێرەه  یتەحکوم  یشاند
 .یبەرەع یمکارۆک ەکرد ل یبەرەع ۆڤیمر یماف  ەیژنیل ەب شەشکێپ ،ۆڤمر ەب  کردنیبازرگان ەیوەنگاربوونەرەب ۆب

  ، ەیەه  کانڵییەاڕدیف  ەداری ندەوەی پ  زگاەو دامود  کانییەتڵەوەودێن  ە اسپاردڕ  یرە کخڕێ  ەینگینووس   وانێن  ەل  ەیزمیکانیم  وەئ  ەیرێگو  ەب
و   کانییەاستڕ  یاندنەیگ  ەل  ۆیخ   ەک  ت،ێبەد  ۆڤمر  یماف  ەب  ستەوەیپ  یکانییەتڵەوەودێن  ەندەبۆڕو ک  ۆڕ ک  ەل  یکارا  ڕۆڵی  مێرەه  یتەحکوم

  کەو  ەستیوێکوردستان پ  مێرەه   ەل  یانڕحوکم  ی وش ڕە.  ەوەتێنیبەد  اسای  ی رەروەدروست و س   یانڕحکوم  مەردەب  یکانەنگەو ئاست  تەرفەد
 ی مارۆک  ەل  ییەش ەهاوب  یکانەنیو بنچ  کانڵییەاڕدیف  ماەبن  ەیوێچوارچ  ەل  شەمەئ  کان،ییەتڵەوەودێن  ەند ەبۆڕک  ەبگات  یدروست  ەو ب  ۆیخ
 .راقێع


