
 

 

شداریی زیاتری ر بهسهله وهختكردنهنێت بۆ جهیهگهبابل راده تی "بۆ نا" لهڵمهیونامی هه

 كانی داهاتوودامانییهیزگا نیشتت و دهحكومه ژنان له

نێردەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هاریکاری عیراق )یونامی(،  -٢٠١٨موزی ی ته٤غدا، به

ی سیاسی و پرۆسە شداریی ژنان لەی گرنگیی بەوهقكردنەكانی بۆ زهوڵەهە شێك لەك بەوه

 یاند. لەپارێزگای بابل راگە تی "بۆ نا"ی لەڵمەهە  داممەرۆژی سێشە ڵبژاردندا، لەهە

ندامانی نی پارێزگای بابل، و ئەنجومەرۆكی ئەلوان جبوری، سەعد عەدا، د. رهكەسمەرێوره

نی و دهی مەڵگەنی كۆمەكاكان و رێكخراوهرۆك هۆزهو پیاوانی ئاینی و سە كەنەنجومەئە

    بوون.نجان ئامادهچاالكوانانی ژنان و مامۆستایانی زانكۆ و گە

 وهتەتی سكرتێری گشتیی نەری تایبەیدا، خاتو ئالیس وۆڵپۆل، جێگری نوێنەكەوتاره لە

كرد  یو ژنانەموو ئەڵبژاردن لە عیراق، ستایشی هەكان بۆ كاروباری سیاسی و هەكگرتووهیە

 ست هێنا چی بەدهوتنیان بەركەئایاردا سە ١٢ی مدواییەی ئەكەمانییەرلەپە ڵبژاردنەهە لە كە

 . مەو سیستەی ئەوهرهدهمی كۆتا و چی لەسیستە

كانی مێیینە ندامەئە لە كی شایستەیەژماره كان وتی "من هیوادارم كەكگرتوهیە وهتەی نەكەخاتونە

     تدا پێ بدرێت."كانی حكومەتەزارهمان و وهرلەكانی پەلێژنە كیان لەرهمان رۆڵی سەرلەپە

 ستی پێكرد بەمان لە مانگی نیساندا دهرلەڵبژاردنی پەندی هەروبەسەتدا لەڕهبنە لە تەڵمەم هەئە

تێكی ناوزڕاندنی ڵمەرووی هەو كات روبەئە كان كەژنە پاڵێوراوه ستی پشتگیریكردن لەبەمە

 ئامانج. خاتو وۆڵپۆل، بە ندان پاڵێوراوی ژن كرانەچە وهشەم هۆیەر بەو هە وهر ببوونەكاریگە

 ندهرچەریتانیا، زیاتر وتی "هەبە مانێك لەرلەندام پەك ئەكردنی بۆ دایكی خۆی وهئاماژه

هێشتا زۆر  بێت و چونكەی دهر درێژهتی "بۆ نا" هەڵمەاڵم هەبە ڵبژاردن ئێستا كۆتایی هاتووههە

زموون و توانا و ئە واوی بەهرەمەند بێت لەوتە عیراق بە ی كەوهبكرێت بۆ دڵنیابوون لە ماوه

 ە." ژیانی سیاسییەو توانێت لەگەڵ خۆیدا بیهێنێتە ناوژن ده زانیارییانەی كە

 وهكرایەیران تازه ی حوزه١٤ لە ركی پێسیپێردراوی یونامی، كەئە كردنی بەو وێڕای ئاماژهئە

ركی سپاردنی ئە ت بەبارهتی عیراقدا سەڵ حكومەگەلە مدواییەوتنی ئەرێككە ها بەروهو هە

 لە و خاتوونەڵگادا، ئەكانی كۆمەموو ئاستەر هەسەتیی ژنان لەرایەشداریی و نوێنەبە دان بەشەگە

ی كسانانەلی یەخساندنی هەره دان بەرهم بۆ پەكەیونامی ده ها داوا لەروهكۆتاییدا وتی "من هە

رتی چاكسازی وایی نیشتمانی و ئاسایش و كەك ئاشتەكانی وهجێكارییەجێبە بواره رۆڵی ژنان لە

   كانیشدا."تییەاڵیەئابووری كۆمە شەڵبژاردن و گەو هە

ڵ گەنگی كردن لەماهەكان بۆ هەكگرتووهیە وهتەنە ش كرد كەوهی بەخاتو وۆڵپۆل ئاماژه

و دان بەشەگە ران، بۆ نمونەنی نوێنەنجومەتیش ئەتایبە، بەیەتی داهاتووی عیراق ئامادهحكومە

كانی پلە زراندنیان لەن و ئاسانكاریش بۆ دامەكەژنان فراوان دهشداریی وداوی بەمە ی كەیاسایانە

   ن.كەكانی تردا دهزگا نیشتمانییەری و دهت و دادوهتی حكومەركردایەسە

 
*************** 

امی و جێگری یاندنی یونی راگهنوسینگهری بهڕێوهبهب جێگری ههڕێز خالید دهبه به ندی بكهیوهپه بۆ زانیاریی زیاتر تكایه

 dahab@un.orgئیمێڵی  ، و به  ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٤٠١٤٦  مۆبایله م ژمارهكان بۆ عیراق بهكگرتووهیه وهتهی نهبێژی نێردهوته

 information@un.org-unami  یاندنی یونامی :راگهی یان نووسینگه
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