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ی كان بۆ عیراق، ئیدانهكگرتووهیه وهتهتی سكرتێری گشتیی نهری تایبهیان كوبیش، نوێنه 

تی حكومه نن و داواش لهیهگهڵك دهكانی خهپێویستییه زیان به كات كهده سرهكانی بهتوندوتیژییه

خۆپیشاندانی  ڵك لهمافی خه بۆ رێزگرتن له ری كاری شێلگیرانهبهبۆ گرتنه  كاتعیراق ده

 واكانیانبۆ داوا ره ئاشتییانه
 

 وهتەتی سكرتێری گشتیی نەری تایبەیان كوبیش، نوێنە بەڕێز -٢٠١٨یلولی ی ئه٨غدا، به

كات ده سڕهی بەمدواییەكانی رۆژانی ئەی توندوتیژیی و پشێوییەكان بۆ عیراق، ئیدانەكگرتووهیە

كان و یاندنەكان و راگەسیاسییە كانی پارتەت و نوسینگەر حكومەسە هێرشكردنە ر لەهە

ی ئێران ر تااڵنكردنی كونسولخانەسە گاتەتا ده خانەوت و فرۆكەكانی نەزراوهكان و دامەخۆشخانەنە

 ێك بەهیچ سوود توندوتیژییانە كاره م جۆرهراستیدا ئە ت. لەر موڵكی گشتی و تایبەسە و هێرشكردنە

ی زیان بۆ مایە بنەده ڵی و بگرهندهگە لی كار و دژهت وهەنن بۆ خزمەیەڵك ناگەواكانی خەداوا ره

 . ند و ئاشتییانەكان بۆ ژیانێكی شكۆمەواكان و خواستەداوا ره

 

كی یەشێوهبە كە سڕهبە نی لەدهی مەڵگەران و كۆمەواكانی خۆپیشاندهداوا ره وێڕای پشتگیریكردنی لە

قامگیری و كات بۆ دابینكردنی یاسا و سەاڵتداران دهسەده ڕێز كوبیش داوا لەچوو، بەڕێوهبە ئاشتیانە

پالنێكی  بە ش كەوانەگێران و ئەرانی توندوتیژی و ئاژاوهری رێوشوێنی توند دژی هاندهبەگرتنە

كانی . هێزهستی چاندنی تۆوی ئاژاوهبەمەكان بەیشاندانەناو خۆپ خۆیان خزاندۆتە رانەسیاسیی تێكده

یاسا و  واو لەی رێزگرتنی تەگوێرهكان بپارێزن و بەقینەراستە رهخۆپیشانده ئاسایشیش پێویستە

نگاوی كات بۆ نانی هەتی عیراق دهحكومەها داوا لەروهو هەن. ئەوت بكەڵسوكەكانی مرۆڤیش هەمافە

اڵتداران پێشبینی سەت. دهكان و دیپلۆماتكاران و موڵكی گشتی و تایبەپێویست بۆ پاراستنی كونسولخانە

ن رانی توندوتیژی بكەنجامدهستنیشانی ئەن و دهكان بكەرووداوه لە وهلێكۆڵینە كرێت كەیان لێ دهوهئە

 ن بۆ دادگا. وهتوندوتیژییانە م كارهپشت ئەلە ش كەوانەلكێشكردنی ئەڵ پەگەلە

  

داواكردنی بۆ  لی سیستانی بەتوڵاڵ عەنابی ئایەنگی جەپاڵ ده خاتەنگی خۆی دهڕێز كوبیش دهبە

ری بەروەها بۆ گرتنەت و هەموڵكی گشتی و تایبە یاندن بەتوندوتیژی و زیانگە خۆدوورگرتن لە

ڵك دروست و دڵنیایی الی خە ی متمانەوهڵك بۆ ئەواكانی خەدنی داوا رهجێكربۆ جێبە لەپەنگاوی بەهە

كانیش سیاسییە ركردهسە ها داوا لەروهو هە. ئەنگاوی بۆ نراوههە وههێوركردنە ی كەوهبە وهبێتە

 .عییەرجەكانی تری مەو راسپارده مەكات بۆ گوێگرتن لەده

  

نی نجومەكانی ئەڵبژێردراوههەتازه مانەرلەندام پەكان و ئەسیاسییە ركردهسەڕێز كوبیش داوا لەبە

رپرسیاری و كاركردنی جێكردنی بەجێبە ڵكدا بن بەكانی خەئاستی پێشبینییە لە كات كەران دهنوێنە

ها روهو هەئە  ندی.ربەمسەپێشێوی و جە ڵك و پێشگرتن لەكانی خەپێویستییە و لەیی بۆ ئاوڕدانەوهپێكە

و پێكهێنانی   ی واڵتكەتییەرۆكایەسە ٣ر ر هەسەبڕیاردان لە دات بۆ خێراكردن لەهانیان ده

ڵك كانی خەبۆ سووككردنی ئازاره لەپەنگاوی بەبتوانێت هە تێكی نیشتیمانی و چاكسازخواز كەحكومە

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )یـــونــامي(
 



می سیاسی سیستە بێت كەفراوان ده ندهوهبژێری سیاسی ئەستەڵك و دهر نا درزی نێوان خەگەبنێت. ئە

، وهكی ترهالیە . لەوهكاتەڵك دهو پشتگیری خە ستدانی متمانەدهترسی لەكانیش تووشی مەركردهو سە

ی مەبار بۆ گەكی لەیەهۆی پشێوی و دروستبوونی ژینگە بێتەت دهوتنی پێكهێنانی حكومەزۆر دواكە

ی ناوبردنی پرۆسەی لەمایە بنەمانیش دهدواجار ئە سیاسی و كاری تۆقاندن و توندوتیژی كە

 دیموكراسی. 

 

 

*** 

 
 بە   تاسمیر غەڕێز سەبێژی )یونامی( بەیاندن و تەی راگەرپرسی نوسینگەبە بە  نبكە  ندییوهپە بۆ زانیاریی زیاتر تكایە

 ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١فۆنی لەتە ژماره یش بەیان information@un.org-unami یان  ghattass@un.org ئیمێلی
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