
 
 

 

 

  ەهێزکردنیب ەبەستیم  ەب یەناد ڕێکخراوی  ەگەڵل ەکاتد ەشیهاوب  ۆچک ێودەوڵەتین ڕێکخراوی

 داهات  ەرچاوەیس ۆگرامەکانیو پر ەتانئافر

 

  

 

 ٢٠٢٠ئاب   ی١٢

 

  ەک ەسانەنک ەوئ  -ێزدیەکانئ  ەدژ ب ینۆسایدیج ەڵمەتێكیه ەکرد ب ەستیدا، داعش د  ٢٠١٤ ەل - هەولێر

 یگروپ  ەهەروەهاو  - ێڕاقع  یباکوور ەل ە شنگال ەل یرانیانباووباپ  ێدیو ز  ەمینەنک ەژادین  یینئا

  ەزاره ٣٥٠ ە ل یاترز ەبوونیئاوار  ۆیه ە بوو ەنگاڵش ەرس ۆداعش ب  یبردن  ێرشتر. ه ەمینەیک

 .ێڕاقع  یکوردستان  ەرێمیه ۆب  ەبردوو ەنایانپ ۆربەیانز ەک ێزدی،ئ

 

  ەدووبار ێناویپ  ەل ەکەند  ەبات خ ەو ەنگاڵش ۆب  ەڕاونەتەوەگ ێستائ ێزدیئ  ەزاره ١٠٠  ەل زیاتر

  ێستاداعش، ئ یکردن ێرشه  یکات ەل ەدەستداوەل  ەرەکانیانهاوس  ەک ەتانەیئافر  ەو. ئ یانیانژ یتنانەوەیبن 

 یکردن  ێریچاود  ێگەیر  ەل ڕابردوو اڵنیسا  یگەریەکانیکار ەگەڵل ۆگونجاندنخ  ۆب  ەدەند  ەوڵه

  ەب یادگاریە ەک ەرچەندەتر. ه  یەکیال ەل یانیانژ  ێویبژ  ەدەستهێنانیب  ەروەهاو ه  یەكال  ەل ێزانەکانیانخ

  ێناوی پ  ەل ێکۆشاننت ەرقاڵی س  ەتانئافر ۆربەیز ەاڵم ب ەمێننەوە،د  یاد  ەل ەره ەکان کات ۆربەیز  ەکانئازار

  ەستهێنانیەد و ب یئاشت   ەڕانەوەیگ ۆدان ب ەوڵه ەروەهاوه  ڕزگاربووان  ۆب ەریندادگ ەدەستهێنانیب

 .ڕەسەنیان ێنیشو ەل ەقامگیریس

 

  ەساڵیل یئاشت ۆب ۆبلن  ەاڵتیخ ەنیو خاو یەناد  ێشخەریەکەی پ ەست د  ەرۆکیموراد س یەناد  ەیە،بوار لەم

  یئاشت یاتنانیبن ەبن ل ەشدارب ەبێت و د  ێشەکاننک ۆربەیز  ەسەریچار یلیکل ەتان"ئافر ی،گوت ٢٠١٨

  ەل ەینبک  ەڕەتیبن ین ۆڕاگ  ەتوانیند  ەتان،ئافر ەشداربوونیو ب ەنگد  ەگەڵ. لۆمەڵگاکانک ەنێول ەردەوامب

  ێپ یانتوانا  ەردەوام،و ب  ەرجەستەب یکردن ڵپشتیپا ەب  ێزدیئ  ەتانیئافر یکردن  ین. دابۆمەڵگاکانمانک

  ی"هان ی،گوت  ەهەروەها. وۆمەڵگاکەیانک ەرەپێدانیپ ەدووبار ەل ەرێنیئ ەشداریکردنیب  ۆب  ەبەخشێت د 

  ەرەپێدانپ ەدووبار ەل یاترز ەبەرهێنانیو بۆ ەکەنکارد  ێڕاقع ەل ەک ەدەمد  ۆییمر یتر  یکاراکان یەنەال

 ".ەنگاڵش ەیناوچ  ەل

 

 یی"دارا ی،گوت ێڕاقع  ەل ۆچک  ێودەوڵەتین   ڕێکخراوی ێردەین  ەرۆکیس یت،وا  ێرارد گ هەروەها

 ەهەروەهاو یشەیی پ  ەشقیو م ڕاوێژکاری ێندن،خو ەدەستهێنانیب  ۆب ەڕاوەکان گ  ۆب ەمبەردەستەک

  یانژ ێویبژ  ەلەکانیو ه ەروونید  ۆمەاڵیەتیک یری"پشتگ ی،گوت  ەروەها." هەزراندندام ەلەکانیه

 ".ەنگاڵش  ۆب ەڕاونەتەوەگ ەک ەوانەیئ  ۆب  ەرەوەنالک  یەك یکار

 



  یمانگ ەل ەوت موراد ک  یەناد  ەب  یچاو ێكکات ۆنژاپ  ەزیرانیو ەرۆكس ی ئاب ینزۆش  ەوە،بار  ەمل هەر

  ەناوچان   ەوئ  یانتنانەوەیبن   ەدووبار ەل یریچاالك پشتگ ێوەیەکیش ەب  ێمە"ئ ی، گوت ٢٠١٩  ڵیسا ەیلولیئ

  ەروەهاوه ێڕاق،ع  ەل ەقامگیریس ەدەستهێنانیب ۆب  ڕزگارکراونداعش  ەستید  ێرژ ەل ەک ەکەیند 

  یکردن یریو پشتگ ێیەکانملمالن ەل ێکسیس  یژیتوندوت   ەل ڕێگەگرتن ۆب  ەکەینکار د  ەردەوامب

وه    یانقوربان یکردن یریپشتگ  ۆکرد ب یموراد  یەناد   یەکانیچاالک یشیستا  یئاب   یزۆ." ش  یەکانقوربان

 .ەکەناوچ  ەرەوەیو د  ەڕاست ناو ڕۆژهەاڵتی ەیناوچ  ەل ڵەکانیانمندا

 

 ەست د  یپشکدار  ەب ەک ەکات د  ێڕاقع ەل ۆچک  ێودەولەتین ڕێکخراوی  یوانیپشت   ۆنژاپ  حکومەتی

  یریپشتگ  ەک یان،ژ ێویوبژ   ەتانئافر ەهێزکردنیب ەرنامەیب ەکرد ل ەشداریانب  یەناد  ێشخەریەکەیپ

ز  ەهێکردن ب  یریپشتگ  یستەمیس  ەک ەوەیەئ ڕۆژەیەپ  ەمئ  ی. ئامانجۆنەوەژاپ ەتیحکوم ەالیەنل ەکراو

  ڕۆژەکە. پیانژ ێویبژ  ێنانیەدەسته ب یباشتر کردن ەهەروەهاو ەشەنگاڵنل  ەک ەتانەیئافر ەوئ  ۆبکات ب

  ەک ەتانەیئافر ەوئ ۆکار ب  یەنگەیدا یکردن ین و داب یانژ  ێویبژ یکردن ەشقم ەرس ەخاتەد  ەرنجس

  افرەتەداهات، ئ ەستخستنید  ۆبچووک ب یکار  ەرەپێدانیپ  ڕێگەی ە. لەڕێوەدەبەنبچووك ب یکار

.  ێننبه ەدەست ب  یئابوور   ەربەخۆیس ەهەروەها و  ۆمەڵگاک  یاتنانیبن  ەومتمان ەتوانند  ەکانالواز

  ەل ەتانئافر ەمانه   ەب ەبەخشێت د  ەروونید  ۆمەاڵیەتیک  یریپشتگ   یەکانیچاالک ڕۆژەکەپ ەهەروەهاو

  کەر، ێبەجێج  ەشێکیهاوب ەالیەنل ەڕێوەدەچێت ب  ەک ەبەستییم ەفر ۆمەڵگەییک  ەنتەریس ڕێگەی

 . شنگال یشار ەل ڕۆژهەاڵت، یمارکیدان یناحکوم  ڕێکخراوی ێردەین

 

 ەل ەرگرتن"سوودو  ەورەتر،گ ڕۆژەیەکیپ ەل  ەشێکەب یانژ ێویبژ ەرنامەیو ب ەتانئافر  بەهێزکردنی

  ەول ەقامگیریس ەدەستهێنانیب ەکردن ل یری: پشتگ ێڕاقع  ەل یشئاسا  ەرەپێدانیپ  یەکگرتووی

 .ەوۆنە ژاپ ەتیحکوم ەالیەنل ەدراو ییاندارا یارمەتی"، ێیەکاننملمالن  ێکراویکارت ەک ۆمەڵگایانەیک

 

  

 

 :ە ب ەنبک  ەیوەندیپ یەتکا یاتر،ز یاریزان  بۆ

 

+،  ٩٦٤٧٥١٤٠٢٢٨١١: ۆبایل م ێڕاق،ع  ەل ۆچك ێودەوڵەتی ن  ڕێکخراوی ەل یگشت  یاریزان بەشی

  :iraqpublicinfo@iom.intیمێلئ
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