بەیاننامەی ڕێکخەری مرۆیی و نیشتتتێە ێی نەەەوە یەتورەکوەتاە عە اێر
دەربارەی د خسێنی تەمپەتانی ئاو رە نێکخۆییەتاە

ئیرینا ڤۆیاشتتتکۆڤا-ستت ۆعیۆر نۆ

بەغتا ٣٠ی ەشتتتترینی دووەمی  -٢٠٢٠زۆر نیگەرانم دەرباررە اا واسااااهەز رەزاراڵ یەمەز نەدەنز ە
کرنپەکرنز ئروارە نێویۆییەکرڵ ە عێراق ەم شاە رەتهەیە دوایز کە تر ئێساهر یرنو نوێیرڵ نەدۆزیوەتەوە
ە وەتە ناروەااسااااهز نارنگز تیااااریەز یەکەنەوە حەونەتز عێراق  ١١کارنپز ئاروارەکارنز دایسااااهووە یارڵ
یەکخساااهووە و وەکو شاااوێەز نییاااهەوێنوونز نر تەرنیۆ ێۆ ێەز کردووڵ  ،ئەنە کرریگەر دەبێت ەساااەر
 ٢٧٠٠٠کەس وا نەزەنااشە دەکرێاات  ٪ ٧٨یاارڵ ئاارترەم و نەااشامن و یۆیاارڵ ێوەوناارو و دانااروڵ
یۆشاگوزارانییایرڵ بە شاێوەیەکز ترینەم نریە نیگەرانییە ە ساریە بەردەوانز ێەتر کۆ یش  ١٩و ساەرەتر
وەرز زسهرڵ
ئەمە دەربارەی داخستنی ەەمەەەا یەە بەکو دەربارەی ئەەەەە ەە ی بەەتەر ئەە راقااەایە دا ،چ ی بەەتەر
ئاەتتتاە ە خوزتتتن ەرای ەئاەیدەەا دا ،بە وێرە داترکرنز نەتەوە یەکگرتووەکرڵ  ،دوو ەساااەر ساااێز
یەمەز زیرڵ ێەەوتوو ەااونەتەوە سااااەر زێش یۆیرڵ ،بەۆم زۆربەیرڵ ە نرمەکرنز یۆیرڵ نین نزیەز ٪٣٠
ەااوەکرڵ شااوێەێەز نییااهەوێنوونز ئررام و شااەۆداریرڵ نیە و بە دانرو ێوەونرو نرونەتەوە سااێیەکەکە
تریۆ نرتوانن بگەاێەەوە ساااەر زێش یۆیرڵ تر ئێساااهر رۆییە کۆنەۆیەتییەکرڵ و نرساااەگرنگیریز و بوونز
تەگەنەنز و ێرشاااەروە وەنگییەکرڵ و نەبوونز بەمگە و دۆکیونێەهز تەرنز و کەنز شاااوێەز نێیاااهەو بووڵ و
یزنەتگوزارییەکرڵ و نەبوونز یررنەتز نەیهیەەو کەنز دەرتەتز وزەراڵ بەربەسهز ەورەڵ بۆ ەاانەوەیرڵ
رەروەرار نیگەرانم بەو ئارنارۆانە کە دەمێن  ،چەناشین یارنەوادە تر عێراگز ەوانەیە دووچارر رەنارڵ حارمەم
بنەەوە  ،ە کرتز دایساااهەز ئەو ێێەە کەنپە کە نرونەتەوە و حەونەتز عێراگز بەرێوەیرڵ دەبرم  ،ێێۆ کۆتریز
ساااارن نەتەوە یەکگرتووەکرڵ ە ەن حەونەتز عێراق رەنرڵ ئرنرن یارڵ رەیە ئەویۆ کۆتریز رێەارنە بە گەیرانز
ئاروارەیز ە عێراق ،بەۆم ە رەنارڵ کارتییاااااشا دوواێ رتز دەکارتەوە کە ەرانەوە ئاروارە نێویۆییەکارڵ دەبێات
ئررەزوونەنشانە و سااەەگرنگیر و شااەۆدار و ێێیا ەیرنشراو بێت ،و ە ەن بوونز دۆیێەز رەنوار ێێیااوەیهرنە
ە زێشەکرنز یۆیرڵ بۆ ئەوە بهوانرێت دووبررە بگون ێن و وێیا نسۆ ەرکردنز چررەسەر دووورنەودا
نەتەوە یەکگ رتووەکارڵ ێاربەناشە بە ێیااااهگیریەردنز حەونەتز عێراق ە اێگار ئارسااااارنەردنز ەییااااهن بە
چررەساەر دوور نەودا بۆ ێوەونرو و دانرواڵ ە ئروارە و ەااوەکرڵ بە ێیاهگیریەردنز ێێوەرەکرنز شایرازە
کۆنەۆیەتییەوە
ئروارە دانرو و ێوەونروەکرڵ ێێویساهیرڵ بە ێیاههگیر چرتکهر رەیە بۆ دووبررە بونیرتەرنز ۆیرنیرڵ بە شاەۆدار
و بە وێرە ێێوەرە سااااەرەکییەکاارنز ناارتەکاارنز نرۆپ ئەواڵ ێێویسااااهیاارڵ بە ۆیەگەیەکز ەباارر رەیە بۆ
ەاانەوەیەکز یەک رریز  ،و رەروەرر ێێویسهیییرڵ بە بەرنرنەکرنز ێیهگیریز ێەیەەرکراو رەیە بۆ دۆزیەەوە
چررەسااەر دوور نەودا بەردەوانز کۆشاایااەکرڵ ە ێێەرو بونیرتەرنز توانرکرڵ بۆ کۆنەمگر یرنەیوێەرنز ئروارە
نێویۆییەکاارڵ و رەروەراار بۆ ئەوانە کە ێێیااااواز ە ەااوەکاارڵ دەکەڵ کااررێەز رن ا و ێێویسااااهە
ێرمپیهیەردنز ئەم یەمەرنە دەبێهە رۆکرر بۆ سەگرنگیر عێراق و سەرکەوتەەکرنز ە ئریەشە
بە یەکەوە ە ەن رروبەشاااایەاررە نییااااهەارنز و نێودەومەتییەکرنز بوار نرۆیز ە نزیەەوە بەدواداچووڵ بۆ ئەم
بربەتە دەکەین و بەردەوام دەبین ە ێیاااهگیریەردڵ و ە ئرنردەبرشااایشاین بۆ ێێیاااەەشاااەردنز یررنەتز ە کرتز
ێێویست و بە وێرە بەەنر نرۆییەکرڵ

