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نوێنھری تایبھتی سکرتێری گشتی نھتھوە یھکگرتووەکان لھ سھماحھتی ئایھتوڵ� سیستانی پێشوازی لھ بھڕێز یان کوبیش 

 عیراق کرد
  

ئھمڕۆ بھڕێز یان کوبیش، نوێنھری تایبھتی سکرتێری گشتی نھتھوە  –۲۰۱۷ی تشرینی دووەمی ۲۹نھجھف، عیراق، 
    یھکگرتووەکان لھ عیراق لھالیھن سھماحھتی ئایھتوڵ� عھلی سیستانییھوە لھ نھجھف پێشوازی لێکرا.

ن زۆر شھرەفمھندم بھوەی ئھمڕۆ بۆ جارێکی دیکھ لھالیھن سھماحھتی ئایھتوڵ� عھلی سیستانییھوە پێشوازیم لێکرا. ئھمھ "م
شھرەفێکی گھورەیھ بۆ ئێمھ وەک نھتھوە یھکگرتووەکان و بۆ خودی خۆم. ئێمھ گفتوگۆی تێروتھسھلمان دەربارەی ئھجێندای 

زیان گرت کھ وەک ڕێبھرێک بۆ چا�کی و ھھنگاوەکانی داھاتوو ڕوونی و�تی عیراق کرد و گوێم بۆ خاڵھکانی بھڕێ
 دەکردنھوە".

 
بھڕێز کوبیش پیرۆزبایی لھ بھڕێزیان و خھڵک و حکومھتی عیراق کرد بھبۆنھی سھرکھوتن بھسھر پێکھاتھکانی داعشی 

ھتوای مھرجھعییھت کھ بووە تیرۆرست و دووپاتیشی کردەوە کھ ئھم سھرکھوتنھ بۆ ھھموو عیراق و جیھانھ و ھھروەھا ف
 ھۆی جوالندنی ھێزی حھشدی شھعبی کارێکی زۆر گرنگ بوو بۆ سھرکھوتن بھسھر داعشی تیرۆرستدا". 

 
دەربارەی گیروگرفتھ بھڕێز کوبیش بھتایبھتی سوپاسی الیھنی مرۆیی بانگھوازەکھی سھماحھتی بھڕێزیان و وتارەکانی 

مرۆیی و کۆمھ�یھتییھکان کرد و ھھروەھا ھھوڵھکانی بھڕێزیانی بھرز نرخاند لھ گرنگیدان بھ خێزانی شھھیدان و 
ڕزگاربووانی شھڕی دژی داعش و داھاتوویھکی باشتر بۆ گھنجان و گھڕانھوەی ئارەزوومھندانھی ئاوارە ناوەخۆییھکان بۆ 

استنی ھاوو�تییانی مھدەنی و وە�مدانھوەی توند دژ بھ تاوانباران و سھرپێچیکارانی کھشێکی ئارام و سھالمھت و پار
 مافھکانی مرۆڤ.

 
دوابھدوای داواکھی بھڕێز سھماحھتی بھڕێزیان بۆ گرتنھبھری ھھموو ڕێوشوێنێک بۆ دڵنیابوون لھ گھڕانھوەی خێرا و 

ان بھ سھربھرزی و بنیاتنانھوە و گھیاندنی ئارەزوومھندانھی ئاوارە ناوەخۆییھکان بۆ سھر ماڵ و حاڵی خۆی
خزمھتگوزارییھکان و بھدیھێنانی ئاستێکی باشی ئاسایش کھ بتوانێت ھاو�تییان بپارێزێت لھ بھرامبھر تیرۆردا و 
دروستکردنی بھربھستێک لھبھردەم گھڕانھوەی تیرۆر، لھبھرامبھردا بھڕێز کوبیش دووپاتی کردەوە کھ نھتھوە 

ڵھکانی خۆی خێراتر دەکات بۆ پاڵپشتی کردنی ئھم داوایھ. ھھروەھا بھڕێزیان ھاوڕایی خۆی لھگھڵ بھڕێز یھکگرتووەکان ھھو
سھماحھتی بھڕێزیان دەربڕی دەربارەی گرنگی دەستبھجێ جێبھجێکردنی یاسای ھێزەکانی حھشدی شھعبی کھ دەبێتھ 

یش ھێزەکانی حھشدی شھعبی نابێت بھشداری لھ گرێنتییھک بۆ ئھوەی چھک تھنھا لھدەست و کۆنتڕۆڵی دەوڵھتدا بێت، یان
     ھھڵبژاردنھکاندا بکھن.

دەربارەی پاڵپشتی تۆکمھی سھماحھتی بھڕێزیان بۆ ڕێزگرتنی تھواو و جێبھجێکردنی دەستوور و یاساکانی عیراقی 
ۆ ئھم ھھڵوێستھ یھکگرتوو، بھڕێز کوبیش بۆ بھڕێزیانی دووپاتکردەوە نھتھوە یھکگرتووەکان ئھوپھڕێ پشتگیری خۆی ب

دەردەبڕێت و ھھروەھا دەربارەی پھیوەندییھکانی نێوان بھغدا و ھھولێریش، پێویستھ گرێنتی تھواوی مافھ دەستوورییھکانی 
 ھھرێمی کوردستانی عیراق و ھاوو�تییانی بکرێت و ھھڵبژاردنھ گشتییھکانیش لھ کاتی خۆیان ئھنجام بدرێن. 

   
وە یھکگرتووەکان پشتگیری تھواوی بھرنامھی چاکسازیی حکومھت بھ دژایھتیکردنی بھڕێز کوبیش ھھروەھا وتیشی نھتھ

گھندەڵیشھوە دەکات. بھڕێزیان پھیمانی بھردەوامبوونی یارمھتییھکانی نھتھوە یھکگرتووەکانی دووپات کردەوە و دەنگی 



وی بھھێز بۆ دادگایی کردنی ئھو خۆیشی خستھ پاڵ دەنگی سھماحھتی بھڕێزیان لھ داواکردن لھ حکومھت بۆ ھھڵنانی ھھنگا
کھسانھی کھ بھ گھندەڵییھوە تاوانبارکراون و ھھروەھا بۆ گێڕانھوەی پارەی خراپ بھکارھاتوو بۆ پڕکردنھوەی 

 پێداویستییھکانی خھڵکی. 
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