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PRESS RELEASE 
 
 

 بھشداربووان گفتوگۆی پێشبینی و ئھحھددیکانی بھردەم سھقامگیریی نیشتیمانی دەکھن

 

نوێنھری ھۆزەکان و ڕابھرە ئایینی و ئھکادیمستان و نوێنھرانی پارتھ سیاسییھکان و  – ۲۰۱۷ی تشرینی یھکھم ۱٥بھغدا، 

کۆمھڵگھی مھدەنی لھ ال پارێزگاکانی بھغدا و واسیت و سھ�حھددینھوە ڕۆژی شھممھ لھ شاری بھغدا کۆبوونھوە نوێنھرانی 

وەک بھشی دووەم لھ زنجیرە کۆبوونھوەکانی لھ ژێر ناونیشانی "سھقامگیریی نیشتیمانی: پێشبینی و تھحھددیھکان" 

یمانی لھ عیراقدا. کۆبوونھوەکھ بھ ھاوبھشیی لھنێوان نێردەی بھمھبھستی دروستکردنی بارودۆخێکی لھبار بۆ ئاشتھوایی نیشت

نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ ھاریکاری عیراق (یونامی) و لێژنھی جێبھجێکردن و بھدواداچوونی ئاشتھوایی نیشتیمانی لھ 

مانیا و نووسینگھی سھرۆک وەزیران و سھنتھری ڕافیدەین بۆ دیالۆگ بھ پاڵپشتی دارایی لھالیھن حکومھتھکانی ئھڵ

 ھۆڵھنداوە ئھنجام درا.

 

بھڕێز جۆرجی بوستین، جێگری نوێنھری تایبھتی سکرتێری گشتی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ عیراق، وتی: "ئێمھ باوەرمان 

وایھ کھ ئاشتھوایی و پێکھوە ژیان تاکھ ڕێگھیھ بۆ سھقامگیریی ھھر و�تێک و ھۆکارێکھ بۆ سھرخستنی پرۆسھی سیاسی 

سی. ئھوە یھکڕیزی بوو کھ وای کرد سھرکھوتنی یھک لھ دوای یھک لھ دژی تیرۆرستان بھدەست گشتگر و دیموکرا

بھێندرێت کاتێک بینیمان چۆن ھھموو ھێزەکان و پێکھاتھکانی و�ت بھیھکھوە دەست لھ ناودەست بھرپھرچی ھێرشھ 

 دڕندانھکانی تیرۆسرتانی داعشیان دەدایھوە". 

 

ھھرگیز بھدەست نھدەھات بھبێ یھکڕیزی ھھمووان، سھرەڕای جیاوازییھکان، لھ شھڕی بھڕێزیان ھھروەھا وتیشی: "ئھمھ 

 دژ بھ دوژمنی ھاوبھشدا". 

 

لھالیھن خۆیھوە، بھڕێز حوسێن ئھل عھدلی، ڕاوێژکاری لێژنھی جێبھجێکردن و بھدواداچوونی ئاشتھوایی نیشتیمانی، وتی" 

بیروڕاکان لھ پرۆسھی سھقامگیریدا. ھھروەھا پێویستھ گفتوگۆکان  ئھم جۆرە کۆبوونھوانھ شێوازێکھ بۆ لھخۆگرتنی ھھموو



بھشێوەیھکی راشکاوانھ و بنیاتنھرانھ ئھنجام بدرێن". بھڕێزیان لھ درێژەی وتھکانیدا وتی: "قھیرانی نێوان بھغدا و ھھولێر لھ 

بھرژەوەندییھکان نھک ھاوکێشھی ئێستادا بھڵگھیھکھ بۆ پێویستیی پرۆسھی سھقامگیریی. سھقامگیری بریتییھ لھ ھاوکێشھی 

   ئایدیۆلۆجیھکان".

 

بھڕێز زەید ئھل تھلھقانی، سھرۆکی سھنتھری ڕافیدەین بۆ دیالۆگ، وتی: "کلتووری دیالۆگ گرنگھ لھ بنیاتنانی کۆمھڵگھکان 

 و برەودان بھ پێکھوەژیانی ئاشتییانھ. بھ�م دیالۆگ بھ تھنھا بھس نیھ. بھڵکو پێویستھ ڕێڕەوی ھھبێت".

 

بھشداربووان تیشکیان خستھ سھر تھحھدییھکانی قۆناغی دوای داعش لھبارەی سھقامگیری و چھند پێشنیازێکیان پێشکھش 
     کرد بۆ دڵنیابوون لھ سھرکھوتنی ھھوڵھ بھردەوامھکانی ئاشتھوایی لھسھر ئاستھکانی سیاسی و کۆمھڵگھیی".

 
 

 
 
 

ڕێز خالید  بێژی (یونامی) بھ یاندن و تھ ی راگھ رپرسی نوسینگھ جێگری بھ  بھ  ن بكھ  ندی یوه پھ  بۆ زانیاریی زیاتر تكایھ
ئیمێلی   بھ  ھاب  ده  Dahab@un.org یان   unami-information@un.org ۰۰۹٦٤۷۹۰۱۹٤۰۱٤٦فۆنی  لھ تھ  ژماره  یانیش بھ   
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