
 

 
 

 ساەڵه راقیهاوکارى کردنى ع ۆب کانەکگرتویە ەوەتەن ىەردێ ەل ۆڤمر کانىەماف ىەنگینوس

 ەبجەڵەه زگاىێپار ەل پۆش رکۆو مەکیە کخستنىێر ەب

و ستافى  ۆڤمر کانىەچاالکوانانى ماف – 2018 اریآ 15-13 راق،یع ،ەبجەڵەه

 ەکردن ل شدارىەب ەبوون ل واوەت ەبجەڵەه زگاىێپار ەل کانیەناحکوم ەکخراوێر

پاراستنى  ۆب کانەکگرتویە ەوەتەن کانىەزمیکانی" م شانىیناون رێژ ەل نانێراه کىێخول

 ەوەتەن ىەردێن ەل ۆڤمر کانىەماف سىیفۆئ نیەال ەل کخرابووێر ە" کۆڤمر کانىەماف

 کخراوىێر ەڵگەل نگىەمئاهەه ە( بنامىیۆ) راقیهاوکارى کردنى ع ۆب کانەکگرتویە

 سىیفۆئ کانىیەچاالک ىەریزنج ەل ەکێشەب ەکەنانێخولى راه  .ەبجەڵەه ەل ێنو

و دام و   نىەدەم ىەڵمۆک کانىەکخراوێر ەکردن ل پشتىڵپا ۆب ۆڤمر کانىەماف

 ەل ۆڤمر کانىەماف دانىێپەرەبوارى پاراستن و پ ەل نەکەکارد ەک مێرەه زگاکانىەد

 .کوردستان مىێرەه

 ەزمیکانیم ەب کانیەناحکوم ەکخراوێناساندنى ر رەس ەخست شکىیت ەکەنانێراه 

 نۆچ هاەروەو ه ۆڤمر کانىەپاراستنى ماف ۆب کانەکگرتویە ەوەتەن اکانىیاجیج

،  ەزمانیکانیم مەئ ەڵگەبن ل کاریو هار نگەمئاهەه تواننەئ کانیەناحکوم ەکخراویر

 . ۆڤمر کانىەماف اکانىیاجیج ەپرس ىەربا ەل کانەرتۆراپ کردنىۆڕو گ ڵئا ،ەنمونۆب

و  ىیاسای ىەوێو چوارچ کانەنسپیپر نیگرنگتر ىەبار ەکرد ل شداربوانەب شتنىەیگێت 

 وتنەکێو چاوپ کانیەراست دواىەب انەڕگ کانىەردێن اندایشیوێن ەو ل کانیەتەڕەتوانا بن

  .کانەرتۆراپ نىیو نووس انیقوربان ەڵگەل

 ەوەتەن ىەردێن ەل ۆڤمر کانىەماف سىیفۆئ ندانىەکارم نیەال ەل ەناکێراه ەو

  .کران شەشکێپ ەوەکانەکگرتویە

( بوون اویپ 13ژن و  15)  ەناحکومى ک کخراوىێر 28 رانىەنێنو داەنانێراه مەل

 .کرد انیشدارەب

 ىەئاماژ ێنو کخراوىێگشتى ر رىەبەوەڕێب د،ەحمەرحمان ئ رەسەیق شداربووەب

 ەل تێبدر نجامەئ ەبجەڵەه ەلەک ىۆخ شنىەچ ەل ەنانێراه مەکیە ەنانێراه مەئ ەک داەوەب

ووتى  ەو کانىیەناحکوم ەکخراوێر ۆب ۆڤمر کانىەماف دانىێپەرەبوارى پاراستن و پ

  .ەیەتەرفەد مەئ وانىەڕچاو ەل ەکێمەد ەبجەڵەه

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )یـــونــامي(

 



 کانىەماف سىیفۆئ ىەکیەرەشخێستپە" د ەک داەوەب ىەئاماژ اتریز رەسەیق زێر  ەب

گونجاو  کىێکات ەل نانێراه ىەخول مەئ کخستنىێر ۆب نامىیۆ ەل ۆڤمر

 نانىێکارهەب تىیەنۆچ ىەبارەبوو ل خشەسوودب جگاریئ ەکەنانێبوو.راه

 کىێتەفەرەد ەو ،ۆڤمر کانىەپاراستنى ماف ۆب کانەکگرتویە ەوەتەن کانىەزمیکانیم

کرا تا  ەوەبار ەل انۆیگفتوگ ەک ىەتانەباب وەئ ەبوو چونک شیرباشۆز ربوونىێف

 نىی. ناس  کانەشداربوەب ۆبوون ب ێنو تىەباب انیمووەه رۆز کىەیەراد

 ەکخراوێر نیەالەل ۆڤمر کانىەپاراستنى ماف ۆب کانەکگرتویە ەوەتەن کانىەزمیکانیم

 ێناکر ەکێ" پرسەزمانیکانیم مەئ نانىێکارهەب انیگرتنۆخ ەو ل ەبجەڵەه کانىیەناحکوم

 ەرەوێپ ەب کانیەناحکوم ەکخراوێر ندانىەکارم ککردنىەچ ۆب تێپشت گوى بخر

  ." ۆڤمر کانىەماف کانىیەتڵەوەودێن

 ەکرد ک ىەئاماژ کداێدوانێل ەتر بوو، ل کىیەشداربووەعوسمان، ب دەحمەئ ەهاژ

 کىێخۆبارود ەل مەاڵ، ب ەیەه ەبجەڵەه زگاىێپار ەچاالکوان ل رۆز کىەیەژمار

شارى  ەل ەمەک رۆز کانەنانێراه ەکردن ل شدارىەب تىەرفەد ەچونک مواردان،ەناه

 ەل ەک ىەانیچاالک وە، ئ ەک ەیەوەگرنگتر ئ شەوانەووتى "ل هاەروەه ،ەبجەڵەه

 تەبیتا ەک ەخول مەئ مەاڵ، ب نۆییوخێن کىێئاست رەس ەل اتریز تێدرەد نجامەئ ەبجەڵەه

 رەسەل ۆڤمر کانىەپاراستنى ماف ۆب کانەکگرتویە ەوەتەن کانىەزمیکانیم ەبوو ب

   ."بوو ێپ ستىیوێپ رۆز ەبجەڵەه ەکێنگاوەه شەمەئ ەبوو، ک تىڵەوەودێن کىێئاست

 ەل ەدان 60 شکردنىەداب ۆب ەوەستۆق ىەتەرفەد مەئ ۆڤمر کانىەماف سىیفۆئ

زمانى کوردى  ەب ۆڤمر کانىەماف کاانىیەتڵەوەودێن یەتەڕەبن ەماننامەیپ 9 رتووکىەپ

 .ەکەنانێخولى راه شداربووانىەب رەسەب
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 به   تاسمیر غهڕێز سهبێژی )یونامی( بهیاندن و تهراگهی رپرسی نوسینگهبه به  نبكه  ندییوهپه بۆ زانیاریی زیاتر تكایه

 ٧٩٠١٩٣١٢٨١٠٠٩٦٤فۆنی لهته ژماره یانیش به information@un.org-unami یان  ghattass@un.org ئیمێلی
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