
 

 یاندنراگهینوسینگه

 وانیلێدوانیرۆژنامه
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 نكهسنددهواییپهئاشتهپشتگریكردنله

 

  یاندن له زایانی راگه شاره  وره غدا، گه به  كۆنفرانسێك له  له -:٢٠١٧یلولییئه٢٣غدا،به
سند كرد  "یان په ژیانی ئاشتییانه وه یاندنی نیشتمان بۆ پێكه ی راگه یماننامه عیراق "په

تی  ڵه و )ده  قۆناغی دوای داعش  وایی نیشتمانی له ئاشته  ستی پشتگیریكردن له به مه به
 عیراق و شام(.   ئیسالمی له

 

  كۆنفرانسێكیان له  وه  بینراو و بیسراو و خوێنراوه  یاندن به ری راگه نوێنه ٦٠  زیاتر له
رباسی  ژێر سه نجامدا له غدا ئه به  له ٢٠١٧یلولی  ی ئه٢٣وتی  ی رێككه ممه رۆژی شه

كانی  رانییه وان را و نیگه دا". ئه وایی ده ژیان و ئاشته وه پێكه  به  شه یاندن گه "راگه
ژیان و  وه پێدانی پێكه شه گه  یاندن له رۆڵی وتار و شێوازی راگه  ت به باره سه یانیانخۆ

    ش. كانی ئاینده نگاوه ڵ باسكردنی هه گه ڕوو له عیراق خسته  وایی له ئاشته
 

وایی نیشتمانیی  جێكردنی ئاشته دواداچوون و جێبه ی به ن "لێژنه الیه له  كه كۆنفرانسه
كان بۆ هاریكاریی  كگرتووه وە یه ته ی نه هاوكاریی نێرده  زیران"، به وه رۆك ی سه نوسینگه

 سترا.  ڵمانیا، به ندا و ئه كانی هۆڵه ته پاڵپشتی حكومه  عیراق )یونامی( به
 

وایی  جێكردنی ئاشته دواداچوون و جێبه ی به كاندا، راوێژكاری "لێژنه سپێكه ده  وته له
ت  نێوان حكومه  شكاری له گرنگیی هاوبه  ی به دلی ئاماژه هلع ڕێز حوسێن ئه نیشتمانیی"، به

 وایی نیشتمانی.  ئاشته  دان به شه گه  یاندندا كرد له و راگه

 
راهێنانی رای   بینێت له نگ ده یاندن رۆڵێكی پێشه راستیدا، راگه  دلی وتی "له لعه ڕێز ئه به

بێت بۆ  ی ده ر درێژه یاندن هه ڵ راگه گه شكاریش له گشتی و دروستكردنی هاوبه
كی  واییه كان بۆ ئاشته ڵگاییه راستییه سیاسی و كۆمه  ت به باره سه  كردنی ژیرانه ڵه مامه

ر  به سته ن ده كی درێژخایه بتوانێت ئاشتییه  ی وا كه رانه روه وتنێكی دادپه گشتگر و رێككه
 بكات. 

 

رپرسیاریی  به  ست به یاندن هه اگهكانی ر بژێره سته زگا و ده ده  و زیاتر وتی " پێویسته ئه
.  یه هه  كه ته وڵه ر ده سه ریان له كاریگه  ی كه وپرسانه ڵ ئه گه كردن له ڵه مامه  له  ن نیشتمانی بكه

  ت به باره سه  وه یاندنی نیشتمانییه "ی راگه یماننامه ناوی "په  شنووسێكی به ره  م كۆنفرانسه ئه
  رپرسیاریی له ژێر به  یاندنیش بخرێته ی راگه وه خست بۆ ئهرێك  ژیانیی ئاشتییانه وه پێكه

   قامگیریی ویستراودا". ركردنی سه به سته ژیان و ده وه وپێشبردنی پێكه ره به
 

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــةاألمـــمالمـتــحـــدةلمساعدةالعــراق)یـــونــامي(
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 بعــثـــةاألمـــمالمـتــحـــدةلمساعدةالعــراق)یـــونــامي(

 



كان بۆ عیراق جۆرجی  كگرتووه یه  وه ته تی سكرتێری گشتیی نه ری تایبه جێگری نوێنه
وایی نیشتمانی و  ئاشته  له  وه یاندن كرده ر رۆڵی راگه سه ختی له جه  وه بوستینیش الی خۆیه

 رای گشتیدا. 

 
ر  سه ی له وه بۆ ئه  وه ته وه كۆبونه  لێره  ڕێز بوستین وتی "ئێستا ئێوه به  وه مباره له

تی و  ژیان و برایه وه یاندن بۆ پێكه مای راگه بنه  بێته ده  ون كه ك رێكبكه یه " یماننامه "په
یی بگرێت و  فره  رێز له  سێك پێویسته موو كه سی و هه كه  ی تاكه كان و ناسنامه جیاوازییه

 ".   وه ت بكاته بنیاتنرابێت، ره  وه ته ز و نه گه مای ره ر بنه سه له  كه  ی رق و جیاكاری، بیرۆكه

 
یاندن  رداربوونی راگه ستبه رگیز مانای ده هه  "یه یماننامه م "په ئه  ها بوستین وتیشی كه روه هه
كان  كگرتووه یه  وه ته نه  ش كرد كه وه ی به و ئاماژه كاندا. ئه یاندنی راستییه ركی گه ئه  له  هنیی

شداریپێكردنی  وایی و داكۆكیكاری به بۆ ئاشته  كات ت ده كانی حكومه وڵه هه  پشتگیری له
  ت به باره هڵگایی س ستی بنیاتنانی وشیاریی كۆمه به مه دا به پرسانه  م جۆره له  یاندنیشه راگه

 ر ئاستی گشتیدا.  سه له  لتوره م كه دان به شه ڵكردن و گه هه وه كڕیزی و پێكه یه
 

سند  ژیان"یان په وه یاندنی نیشتمانی بۆ پێكه ی راگه یماننامه كان دوای راوێژكردن "په ره نوێنه
یارای   ی كه یانهو یاسا ندبوون به پابه  بریتین له  یه و پیماننامه كانی ئه دیاره  كرد. بڕگه

كاندا  دستڕۆیشتووه  سه كان و كه ڵ سیاسییه گه خزمخزمێنێ له  جێكردنن، خۆدوورگرتن له جێبه
نێوان  ندی له یوه هێزكردنی په زانیاری و به  یشتنیان به ستگه ده  ڵك له مافی خه  و رێزگرتن له

ر  سه كات له ند بوون ده اوای پایهد  "كه یماننامه ها "په روه یاندندا. هه زگاكانی راگه ڵك و ده خه
ریی  وه ره سه  ندبوون به كان و پابه ی راستییه قینانه یاندنی راسته دوای راستی و گه ڕان به گه

یاندن یان  زگاكانی راگه ندیی ده وه رژه رووی به سه ندیی گشتی له وه رژه و دانانی به  زایانه شاره
 سی.  ندی كه وه رژه به
 
ڵكی تر  یی و قبوڵكردنی خه های لێبورده به  به  شه ندان شتی تردا گه نێوان چه له  كه یماننامه په

ڕگیری و  هانی په  ی كه تانه و بابه رباسی ئه به خستنه  كات له و داوای خۆدوورگرتنیش ده
و  ن. ئه ده كان ده ریمه ب و هه زهه و هاندان دژی ئاین و مه  تاوان و توندوتیژی و رقوكینه

  خۆیان دوور بگرن له  نوسان پێویسته رۆژنامه  كه  رج گرتووه مه  شی به وه ا ئهه روه هه
  وه نه تی باڵو بكه وڵه های نیشتمانی و ئاشتیی نێوده به  ی ناشیرین و فیڵكردن و پێویسته قسه

 وایی گشتگر.  و ئاشته  وتنی سیاسی شێك بۆ رێككه دروستكردنی كه  شداربوون له ڵ به گه له
 
  وه كانه وردی و روونی زاراوه  به  نوسان پێویسته ش، رۆژنامه "كه یماننامه ی "په گوێره به

بێك یانیش  زهه دژی ئاینێك یان مه  ی كه و زاراوانه ند بن و خۆشیان دوور بگرن له پایه
رێت كانیش بگی ندیی تاكه تمه تایبه  رێز له  ك چۆن پێویسته روه كی نیشتمانین و هه ندارییه الیه

   شێوێندرێت. زڕێندرێت و نه رگیز ناوبانگیان نه ی هه وه بۆ ئه

 
 
 

 
**** 

 بهڕێز  به  ندی بكه یوه په  بۆ زانیاریی زیاتر تكایه
 كان بۆ عیراق كگرتووه یه  وه ته ی نه بێژی نێرده یاندنی یونامی و وته ی راگه نووسینگه ری به ڕێوه به سهمیر غهتتاس،

unami-  یاندنی یونامی : راگه ی یان نووسینگه  ghattass@un.orgئیمێڵی  ، و به ٠٧٩٠١٩٣١٢٨١   مۆبایلی  ژماره  به
information@un.org 
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