
 
  ی ندەوەرژەب  تێ ب ەد کانەرکردە: س کاتەد ی شتمانین ۆی گفتوگ یکانەوازە بانگ ە ل ی شوازێپ  یونام ی

 کانەران ەیق  ۆب  ەل ەپە ب ی رەس ەچار ەیوە نی زۆد  ۆب  ن ێدابن ە نی شێپ  ەل  یشتمانین
 

 راقێع یکاریهار ۆب کانە کگرتوو یە ەوەتەن ەیردێن ابردوودا،ڕ ەیفتەه ندەمانگ و چ ندە چ ەل -٢٠٢٢ یئاب ی٣ غدا،ەب
 .نیەژخاێدر یاسیس  یرانەیق  ەل ربازبوونەد ۆب ەگ ڕێ نیرترەگ ی کار كەو ەکردوو یگ ۆالید یداوا وامەردە( بیونامی)
 
 یترسەم ییەدوا مەئ یکانەووداوڕ ەچونک  ،ەترەل ەپەجاران ب ەل ستاێئ کانییەراقێع ەنیەال موو ەه وانێن ەمانادار ل یگۆالید
  ماەبن ییگرنگ  رەسە ل  ختەج کانەزبیح کداێکات ە. لەشانداوین داەزڵۆئا ییەاسیس یواە شوهەک مە ل یندنەسەرەپ یراێخ
 چاوڕە تێتاد ەمانەئ مەاڵب ،ەوەنەکەد تڵەوەد یکانەزراوەدام ەل زگرتنڕێو  ستوورەد ەب ندبوونەپاب كەو یکانییەموکراسید

 .ە بووەه یگشت ەیمتمان رەس ەل یوون ڕ ینێرەن یرەگ ی کار انیوتنەشک ێپ ەل انینانێ. شکسته تێناکر
 
  یستیوێ. پییەن رەس ەل انییرەگ یو کار ییەن داێت یوانەئ ەکەرانەیق ەبکات ک ەوەئ ەیشەبانگ  ێناتوان كێو گروپ  زبیح چیه
  رێژەل  وامەردەب راقێ ع یتڵەوەد گدا،ۆالید یبوونەن ە. ل ەوونڕ ەوەریگشتگ یک ێگۆالید ەیگ ڕێ  ەل رەسەچار ەیوەنیزۆد

.  ن ەدەد ەیکەباج  كەڵخ اتر،یز یریقامگ ەناس ۆیه ەتێبەد ەک  ،ەوەتێنێ مەد کانەکارێ کڕ بێک ییەند ەوەرژەب یبوونڵزا ییرەگ یکار
  ۆیگفتوگ ۆب ییەدوا مەئ  یکانەوازەبانگ  ەل یشوازێپ یونامی دا،ەیەوێچوارچ مە. لتێریناگ ەرگەب ەرۆج وەل یکیۆیەناریس
 نەیکەد کانەنیەال مووەه ە ل داوا. کاتەد یاسیس ەنیەال مووەه ەل یوانی پشت یکانەنڕیربەد ەل یشۆستخەو د کاتەد یشتمانین
 .ونەکبک ڕێ کانەرەسەچار  رەسەو ل  نەبک  یشدارەب ەو چاالکان ندبنەپاب وتنەدواک ێبەب ەک
 

. واتڕب ییاۆڕخەب یشتمانین ەیک ید یک ێ گۆالید تێ ناتوان راقێ. عەگرنگ  رۆز ەوەکرد ۆب ەوش ینۆڕی گ ستاێئ ەل  ش،ەوەل ەجگ 
و   رەسەچار ەب انیست یوێپ وانە. ئییەن  ەوەووبوونەڕووب ڕو  تەاڵسەد ێیملمالن یوامەردەب ەب انیست یوێپ کانییەراقێع
 .ننێ ربهەد یاسیس  یرانەیق  ەل انەیکەتاڵو ەیوەئ ۆب  ان،یکردنێجەبێج ەب ەندبوونەپاب

 
 یئابوور یچاکساز ەب یستیوێ پ رۆ: زەوەتەبوو کانەردراوێسە پەڵه ۆییەناوخ ەپرس یرفراوانە ب یک ێستیل یووەڕووبڕ راقێع

  ەل کنێشەب ەمانەئ ەک  –  ەیەه  ڵیدرایف یکەیەبودج هاەروەو ه کانەرەگ ی کار ییەگشت ییەتگوزارەخزم یشکردنەشک ێو پ
  یندەوەرژەب ەبگرن و ل ۆستەئ ەل انۆیخ یتێاریرپرسەب کانییەاسیس ەداریند ەوەیپ ەنیەال ەهاتوو ەوەئ یکات ەوەرێ. لکانەشێک
 .نەکار بک  ەییوەتەن

 
 .کردنیو هاوکار کردنی ریپشتگ  ۆب ەیەئاماد ەشی مەه كەو کانەکگرتوویە ەوەتەن

 
 

**************** 
 یل ێمیئ  تاس بەغە ریمسە زڕێ( بەیونامی) ی ژێبو تە اندنیراگە ینگەینوس  ی رپرسبە ن بەبكە  یندوهیپە ەیتكا  اتریز یی اریزان ۆب

  ghattass@un.orgانی  information@un.org-unami ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١ ینۆفلەتە ژماره بە شی انی 
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