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 عادل بەڕێز لێدوانی لە دەستخۆشی یەکگرتووەکان نەتەوە گشتی سکرتێری تایبەتی نوێنەری
 و ئاشتەوایی و تێگەیشتن بۆ بکات خۆش ڕێگە دیالۆگ دەبێ کە ڕایدەگەیەنێت و دەکات عەبدولمەهدی

 بەرەوپێشچوون

  
ین   ی٤ بەغدا، ی تایبەت   نوێنەری پالسخارت،-هێنیس جینی    خاتو  -٢٠١٩ یەکەیم تشر  

 یەکگرتووەکان نەتەوە گشن    سکرتێ 
اق، بۆ   لەسەر  جەخت و  دەکات عەبدولهەمدی عادل وەزیران سەرۆک شەوی دوێن    لێدوانەکەی لە دەستخۆشر  عێ 

 دەکاتەوە.  کارکردن  و  دیالۆگ و  یەکڕیزی پێویستن  

  

:  پالسخارت-یسهێن خاتو  اقییەکان وت  ادە سەرکەوتوون.  سەخت زۆر  ئاڵنگاری بەسەر  ڕابردوودا  لە "عێ   یەکڕیزی گیات    و  ئێ 
تەکەش.  بووت   سەر  خستبووە مەترش و  بوو  ویژدان ت    زۆر  دوژمنێیک کە  داعش، لەدژی سەرکەوتووبوو 

ا
 ئەگەر  وڵ

اقییەکان تێیک دەیانەوێ عێ 
ا
 ئەوەندە شکۆمەندییەکەی کە  نەتەوەیەک – بنیادبنێنەوە خۆڕاگر  و  گشتگر   و  گەشەسەندوو   وڵ

ە   
ی بەردەم بخەنە کۆسپ  دەیانەوێ کە  بکات الیەنانە و  دەستە ئەو  بەرهەڵسن   دەتوات    کە  بەهێ  اق سەقامگێ   عێ 

 بۆ  دەرفەتێکە ئەمە سەرکەوتووبێت.  ئەوەی بۆ  بێت بەردەوام پێویستە یەکڕیزی هەمان ئەوا  – پاشەوە بۆ  بیگەڕێننەوە
تەکە بەرژەوەندییەکات   بەرەوپێشچوون. 

ا
ە و  خەڵک تر.  بابەتەکات   هەموو  لەپێش لەپێشینەبێت هەرە کاری  دەت    وڵ   

 هێ 
 دیالۆگ دەت    هاتوون.  بەدەست ئازار  بە کە  سەرکەوتنانەی لەو  بەرگریکردن بۆ  بن دەست لەناو  دەست پێویستە ئەمنییەکان

  ەوپێشچوون."بەر  و  ئاشتەوات   و  تێگەیشی    بۆ  بکات خۆش ڕێگە

  

 و خێرا ئەنجامی بۆیە ڕەوان داواکاری لەمێژینەکان داواکارییە" : وتی هەروەها یەکگرتووەکان نەتەوە تایبەتی نوێنەری

 چارەسەری پێشبینی ناتوانرێت کاتیشدا، هەمان لە . شەقام متمانەی بەدەستهێنانەوەی بۆ دەبێت زۆریان گرنگیی هەستپێکراو

 بە ناتوانێ حکومەت هەروەها . ئێستادا ئاڵنگارییەکانی و پێشتر ڕووداوەکانی لەگەڵ مامەڵەکردن لە بکەین موعجیزە  و خێرا

 ڕۆژێک و شەو بە عیراق سەرسەختەکانی ئاڵنگارییە . هاوبەشن لێپرسراوێتی ئەمانە بەڵکو بدات، ئەنجام ئەمانە تەنیا

 چارەسەرییەکان و دەرەنجام کە ئەوەیە تاڵەکە ڕاستییە . بن عیراقی کرداری بەرهەمی نیە مەرج و پێشەوە نەهاتوونەتە

 لەگەڵیاندا شانبەشانیان یەکگرتووەکانیش نەتەوە و یەكڕیزی بە بچن بەرەوپێشەوە پێویستە عیراقییەکان . کاتە بە پێویستیان

  ت."دەبێ
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 به   تاسغه میرسه ڕێزبه )یونامی( بێژیته و یاندنراگه ینوسینگه رپرسیبه به  نبكه  ندییوهپه تكایه زیاتر زانیاریی بۆ

 ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١فۆنی لهته ژماره یانیش به information@un.org-unami یان  ghattass@un.org ئیمێلی
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