
 
 

  ی دژ ٢٠١٤  ڵیسا یکان ەییەندڕ د ە کردار ەی وەادکردنی ە ب  تەبارەس راق یع  ە ل کانەکگرتوویە ە وەت ەن
 یە گاەڵم ۆ ک ی ندنەسەش ەگ  یلیکل ەوە نی پرسێو ل  دانێپە شەوگ  یشنگال: ئاشت  ەل  کانییەزد ێئ

 
و   راقێع ەل یسالمیئ یتڵەوەد ناوەب یکخراوڕێ نیەالەل  ەندانڕد یک ێرشێه ەل  ڵسا شتەه  یدوا  -٢٠٢٢ یئاب ی٣  غدا،ەب

 .یتیەنیەشا یاستەڕب ەک  ەناوێهەن ستەدەب انییەیرانە شگوزۆو خ یئاشت وەئ  ستاێتا ئ  یزدێئ یگاەڵمۆشام )داعش(، ک
 
  یدوا ە ل کان ەوتەرکەب ەل كێ رۆ. زەاریناد انین ێشو  ستاشێ. تائانیزانیو ئاز زانێناو خ ەوەتەاونەڕ گەن یزدێئ زارانەه شتاێه
  ەانۆڤنامر ەڕیپ وەئ ەڵەیمام هاەروەو ه یتیەال ۆیو ک یکسێ س یژیو توندوت دانەنجەشک ەو ئ لبوونید ەل  ڵسا نیندەچ
 یک ێندامەئ یستدانەدەل یئازار رەسەب شتاێه شیتر یرۆ ز یکەیە. ژمارننڵێناە د ەوییەروونەد یئازار ستەدەب وامەردەب

 انۆیخ ینەسڕە ینێشو  ەل کانییەزدێئ ەل كێرۆ. هاوکات زەبوونەن ڵزا ان،ەیکەزانێخ یواوەت انی ان،یستیوەشۆخ یزانێخ
  ەک ییەیرەوهەج ییەر یقامگ ە س وەل ەشەبێب شتاێشنگال ه ەل انیران یباوباپ یدێز کان،ییەگرژ یوامەردەب ۆیهە. بەبوون ەئاوار

 .قاندنۆترس و ت ەدوور ل ان،یانیژ ەیوەدانکردنەئاو ۆب ەستی وێپ
 
  یبارەنال  یخۆد ەب  ییتاۆک ێجەستبەد ەیوەئ ۆب نەکار بک  وچانێب ەک ەمووانەه یرک ەئ ەک تێب  وونڕ ەوەئ تێبەد
شنگال  یک ەڵخ ۆباشتر ب یکیەداهاتوو ۆب تەرفەد ەیوەئ ۆب  تێدرەد كڵێوەه مووەه هاەروە ه ت،ێب کانییەزدێئ یوامەردەب
  ێبەبدات، ب ەتاڵو مەئ یک ییەت اڵهاوو مووەه ەب ینتەرەگ ەیکەتەاڵسەد تێبەو د مووانەه  ۆب ەک ێترەچ تڵەوە. دتێخسڕەب

 یقوربان یچۆق ەتێ بب تێ ناب ش،یتر یکییەراقێع چیو ه ك،ییەدیزێئ چی. هەییوەتەو ن ینیی و ئا یاسیس یرینگیەال ەدانێگو
 .یمێرەه انی ۆییناوخ یتەاڵسەد ێیکڕ بێک
 
و  ریگێج یانڕ. حوکماتری ز یوتنەدواک ێبەب ت،ێبکر ێجەبێج یواوەت ەب نگالەش یوتنەککڕێ تێبەد ەش ەمەئ رەبەل  رەه
  راترێخ ەوەدانکردنەئاو یکانڵەوەه ،ەوڵەما ەوەنەڕێدواجار بگ  داتەد کانەئاوار ەب ەگ ڕێ. ەگرنگ  رۆز شیئاسا ەیکهاتێپ

 .ت ێباشتر بکر یگشت یتگوزارەخزم یشکردنەشک ێپ ت،ێ بکر
 
 ۆب کانییەزدێئ یداعش دژ یکانەتاوان ەل ەوەنیپرسێل یکان ەکارڕێ ەب دانێپەرەپ ەل تێبەد وامەردەب کانەکگرتوویە ەوەتەن
 یشانەشانب یرەروەو دادپ ی. ئازادنڵێناەد ەوەونەزێق ەتاوان مەئ ستەدەب ەیوانەئ مووە ه  ۆب یرەروەدادپ ەیوەاندنەڕگ

 .واتەڕد کردنەشەو گ یئاشت
 
  ۆداعش ب یکانڵەوەه یاەڕرەس انەیکەراتیکولتوور و م یپاراستن ە ل نەیکەد کانییەزدێئ یاگرۆڕخ ەل یشۆستخەد ەمێئ

  نەیناک ریبەل شەوانە. ئەوەتێبەد یووەڕووبڕ وامەردەب ەگاکەڵمۆک ەک ەیشومارانێب ییەنگارڵ ئا وەئ یاەڕرەو س ان،ەیوەنڕیس
 تێبەد اندایدواەب انەڕ: گننێروشوەسێب ەک شەوانەئ هاەروەه ،ەوتووەرکەب انیبرەز انیبوون  نداریبر انیکوژراون  ەک
 .تێد ێپ ییتاۆک ەئازار ەب ەتەباب مەتا ئ تێب وامەردەب

 
 ۆب یریقامگ ەو س یئارام ەب مانۆخ ییندەپاب ،ەوە نەیکەد راقێع یژووێم ەیخشەبربەز ەڕەالپ مەئ یادی کداێکات ەل
 .ەوەنەیکەد ێشنگال نو یک ەڵو خ کانییەدیزێئ

 
**************** 

 یلێ می ئ  تاس بە غە  ری مسە  زڕێ ( بە یونامی ) یژێ ب و تە  اندنی راگە  ینگە ی نوس یرپرسبە  ن بە بكە یندوهی پە  ەی تكا اتری ز ییاری زان  ۆب 
ghattass@un.org  انی unami-information@un.org  ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١ ین ۆفلە تە ژماره  بە  ش ی ان ی 


