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 یرەدەدیاری ۆتیندر زیلەئ و کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ یبارێز ندارید. د رکیۆوین ەل

 ەوەبوونۆک دیساۆنیج یشتنێهەن ۆب UN یگشت یرێسکرت
 
 ۆتیندر زیلەئ ەڵگەل کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ یبارێز ندارید. د رکیۆوین ەل
 .ەوەبوون ۆک دیساۆنیج یشتنێهەن ۆب UN یگشت یرێسکرت یرەدەدیاری

 
 یمێرەه یتەحکوم ەل کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ یبارێز ندارید. د داەکەوەبوونۆک ەل 

: یدراون و گوت نجامەکوردستان ئ یلەگ ەب قەرهەد ەیتاوانان وەئ رەس ەخست یشکیکوردستان، ت
و  نفالەئ ەل رەه ،یتیەاۆڤمر ەدژ ب یکانییەلکارێشێپ ەل ەداو یرۆز یکوردستان باج یمێرەه
 یکانییەستیرۆریت ەرشێه رەس ەگاتەتا د ەبگر ەوەکانەگوند و شار یرانکردنێو و ابارانیمیک
 ەرگەشمێپ یزێکوردستان و ه یمێرەه یتەحکوم ستان،یرۆریت یدژ ەڕیش ەو داعش. ل ەدیلقاعەئ
 یپشتڵپا ەب هانیج یبر ەو ل تێنێستەن ەرەپ اتریز رۆریت ەیوەئ ۆبوون ب ەورەگ یکێستەربەب
 یکییەو قوربان ەوەبوو (داعش) ستىیرۆریگرووپى ت نیترەندڕد یرووەووبڕمانان ەیهاوپ یزێه
 .دا یرۆز

 
 یکانۆییەناوخ اسای ەل دیساۆنیج یرکردنیگێج ۆب یماێه یبارێز ،ەکەوەبوونۆک ەیکید یکێشەب ەل

 ۆیەب د،یساۆنیج یشتنێهەن ییتڵەوەودێن ەیوتننامەککڕێ ەل ەندامەئ راقێ: عیکرد و گوت راقێع
 یزراندنەدام ۆب کێنگاوەه ەتێو بب ەوەبدات نگڕە راقێع یکانۆییەناوخ اسای ەل ەمەئ ەستیوێپ

 یاوازیج ێب ەب راقێع یکانەکهاتێپ ەداعش، چونک یستانیرۆریت کردنىییدادگا ۆب کیەدادگا
 یو تاوان یتیەاۆڤمر یتاوان دژ ەیخان ەتێچەد شەمەئ ەک ەوەتەبوون یکوژەڵمۆک یدووچار

 .ەوەدیساۆنیو ج نگەج
 

 ەاسپاردڕ یرەکخڕێ وانێن ۆیگفتوگ یکێرەوەت ،ۆڤمر یماف یکانەپینسڕەپ ەب ندبوونەپاب
 مەبوو. ل دیساۆنیج یشتنێهەن ۆب UN یگشت یرێسکرت یتەبیتا یژکارێاوڕو  کانییەتڵەوەودێن
 یمێرەه یپالن یندکردنەسەپ" ەکرد ک ەوەباسى ل کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ ەوەووڕ
 یتەحکوم یدانیگرنگ ەیشانین ەوەمێرەه یتەحکوم یکۆرەس نیەال ەل ۆڤرم یکانەماف ۆب
 کانەکخراوڕێو  UN و ەریگشتگ ەپالن مەئ ،ۆڤمر یماف یکانەپینسڕەپ یپاراستن ەب ەمێرەه
 یشتنێهەن کەو تێگرەد ۆخ ەگرنگ ل یکێرەوەت ندەو چ یکردنێجەبێج ەل شدارنەب



 مەو ل "نڕیربەادڕو  ینووسەژنامڕۆ یئازاد ،ۆڤمر ەب کردنیبازرگان یشتنێهەن دان،ەنجەشکەئ
 .کانییەتڵەوەودێن ەو تاوان دیساۆنیج ەب ەتەبیتا ەک ەکەپالن ەیشەب وەئ رەس یەخرا شکیت ەوەووڕ

و  تادیونی یمیت یکردنیهاوکار ەل یەکوردستان جدد یمێرەه یتەحکوم ەکرا ک ەوەل شیباس
 ەنیەو ال UN ەگرنگ" ەداعش و داوا کرا ک یستانیرۆریت کردنییدادگا ۆب کیەدادگا یزراندنەدام

 رەسەل نانێاهڕو  شقەم یبوار ەل نەبک مێرەه یرانۆڵەکێو ل رەدادو یهاوکار کانییەتڵەوەودێن
 رەسەل داگرىێپ هاەروەو ه "ەبووەن داەبوار وەل انیزموونەئ شترێپ ەک کانییەتڵەوەودێن ەتاوان

 ەل تێبەه یکارا یکییەشدارەب شیکوردستان یمێرەه یتەحکوم ەستیوێپ" ەک ەویەکرا شەوەئ
"دیساۆنیج ەب تەبیتا یکانییەتڵەوەودێن ەوەبوونۆو ک انسڕنفۆک . 

 
و  ایشیلیم ی: بوونیگوت کانەئاوار ەیوەانەڕگ ەیبار ەل کانییەتڵەوەودێن ەاسپاردڕ یرەکخڕێ
 یکەرەس یکارۆه ستیوێپ ییتگوزارەخزم یبوونەو ن نگالەش ەل یکەرەد یکدارەچ یزێه
 یرکەئ یتڵەوەودێن ی گەەڵمۆو ک UN ەستیوێپ ۆیەب ان،ۆیخ یدێز رەس ۆب ەکانەئاوار ەیوەانەڕگەن

 انىیو ژ ڵما رەس ەوەنەڕێبگ کانەبزانن تا ئاوار ەکەوتننامەککڕێ یکردنێجەبێج رەرامبەب انۆیخ
 .ەوەتەڕێبگ ەکەناوچ ۆب یریقامگەو س یو ئارام انۆیخ
 
 یشتنێهەن ۆب UN یرێسکرت یتەبیتا یژکارێاوڕ یرەدەدیاری ۆتیندر زیلەئ ەوۆیەخ نیەالەل

و  نگالەکوردستان و ش یمێرەه یردانەس ابردووداڕ ەیماو ەل ەکرد ک ەوەب ەیئاماژ د،یساۆنیج
 دانەئاو ەستیوێپ ۆیەب ،ەوینیب یکانییەرانکارێو و ەکەناوچ یوشڕە ەوەکینز ەکرد و ل یرەوروبەد

 .ەوەنەڕێبگ کانەتا ئاوار تێبکر ریقامگەس ەیکەخۆو د ەوەتێبکر


