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PRESS RELEASE 
 
 

یونامی داوای ھێورکردنھوەی بارودۆخھکھ و گفتوگۆی نێوان بھغدا و ھھولێر دەکات لھسھر 
 بنھمای دەستوور

 
بھبۆنھی ساڵیادی دامھزراندنی نھتھوە یھکگرتووەکانھوە بھڕێز یان کوبیش، نوێنھری  – ۲۰۱۷ی تشرینی یھکھم ۲٤بھغدا، 

تایبھتی سکرتێری گشتی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ عیراق، وتی کھ ساڵیادی کھوتنھ واری جێبھجێکردنی میساقی نھتھوە 
 عیراق.یھکگرتووەکان ھاوکاتھ لھگھڵ خاڵی وەرچھرخان لھ 

 
ڕێکخراوی تیرۆرستی داعش بھشێوەیھکی بھرچاو تێکشکاوە بھ�م ھێشتا وەک دوژمنێکی بھھێز مھترسی ھھیھ، بۆیھ جھنگ 
لھدژی داعش لھ کارە ھھرە لھپێشینھکانھ. ئھو سھرکھوتنانھ دەبنھ ھۆی گھڕانھوەی ملیۆنان ئاوارەی ناوەخۆیی بۆ سھر ماڵ و 

ی ژیانیان. ئھمھ دەرفھتێکیشھ بۆ پێداچوونھوە و چاکسازی لھ سیستھمی سیاسی بھجۆرێک حاڵی خۆیان و دووبارە بنیاتنانھوە
کھ ھھموو پێکھاتھ و کھمینھکان و ھھموو عیراقییھکان لھخۆ بگرێت لھ قۆناغی دوای داعش و ھاو�تیانیش بھھا و ماف و 

   توندوتیژی و تیرۆر.دەرفھتی یھکسانیان بۆ فھراھھم بکرێت، تاکو کۆتایی بھێندرێت بھ سھرھھڵدانی 
 

بھ�م لھو کاتھی کھ عیراق ھھناسھیھکی ڕزگاربوونی لھدەست داعش ھھڵکێشا ، و�تھکھ بھم دواییانھ رووبھڕووی قیرانێکی 
 تربووەوە، ئھمجارەیان لھنێوان بھغدا و ھھولێر.

 
دان ساڵھ کھڵھکھ بووە و بھ بھڕێز کوبیش وتی: " قۆناغی دوای داعش چھندان کێشھی گھورەی لھگھڵ خۆی ھێناوە کھ چھن

ھھڵپھسێردرای ماونھتھوە. ئھو گرفتانھ و گرفتی تر بھ کھموکوڕی لھ جێبھجێکردنی دەستووریشھوە بوونھتھ ھۆی تێکدانی 
پھیوەندی نێوان بھغدا و ھھولێر. بھغدا بھھۆی بڕیاری تاکالیھنھی ڕیفراندۆمی سھربھخۆیی چھند ھھنگاوێکی ناوە بۆ 

ەستوور و بنیاتنانھوەی دەسھ�تی فیدڕاڵی. ھھموو ئھوانھ بوونھتھ ھۆی پھرەسھندنھکانی ئھم دواییھ و دووبارە سھپاندنی د
بھداخھوە ڕووبھڕووبوونھوە لھنێوان ئھوالیھنانھ دروست بوو کھ ڕۆژانێک بھیھکھوە لھ دژی دیکتاتۆریھت و بھم دواییھش لھ 

تر لھ نائاسایش و دابھشبوون و ئاستھنگھکان و سھرھھڵدانی دژی داعش دەجھنگان. ئھمھش بۆتھ ھۆی زیادکردنی ئاستێکی 
 تھوژمێکی تر لھ ئاوارەبوونی خھڵکی، کھ ئھمجارەیان زۆرینھیان کوردن". 

 
بھڕێزیان ھھروەھا ڕایگھیاند کھ نھتھوە یھکگرتووەکان لھ نزیکھوە چاودێری بارودۆخھکھ دەکات و لھ ھھمان کاتیشدا 

ان دابین دەکات و کێشھکانی توندوتیژی بھڵگھدار لھ دژی مافھکانی مرۆڤ بھھھند ھاوکاری مرۆیی بۆ ئاوارە تازەک
 وەردەگرێت بھشێوەیھکی بێ الیھنانھ و بھ لھبھرچاوگرتنی بھرژەوەندیی ھاو�تییانی عیراق بھ ھھرێمی کوردستانیشھوە. 

نی ئھم دواییھ، عیراق دەتوانێ بھسھر نوێنھری نھتھوە یھکگرتووەکان دڵنیایی خۆی دەربڕێ لھوەی کھ سھرەڕای بارگرژییھکا
ئھم قھیرانھش زاڵ بێت و ئامادەیی نووسینگھکانی نێردەی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ ھاوکاری عیراق (یونامی)ی نیشاندا بۆ 

 ئسانکاری ئھنجامدانی گفتوگۆ ئھگھر لھالیھن ھھردووالوە داوای لێکرا.
 



چارەسھر بھشێوەیھکی سھرەکی خۆی لھ ھێورکردنھوەی بارودۆخھکھ و وەستاندنی لێدوانی بھڕێزیان لھ وتیشی: "
دژبھیھکتری و بھرەنگابوونھوە دەبینێتھوە و ھھروەھا دەبێ ھھماھھنگی بھردەوام ھھبێت دەربارەی بارودۆخی سھربازیی و 

. لھ ھھمووشیان ۲۰۰۳نی ھێڵی سھوزی ئاسایشی ناوچھ جێ ناکۆکھکان، لھ شوێنی پێویستن، بھ ڕێزگرتن لھ ڕێ وشوێنھکا
گرینگتر دەست بھجێ دەستپێکردنی دیالۆگی ھاوبھشیکارانھیھ لھ نێوان بھغدا و ھھولێر لھسھر بنھمای دەستوور. ئھمھ زۆر 
گرینگھ بۆ پاراستنی یھکڕیزی و سھقامگیریی و�تھکھ و پێکھوەژیانی ئاشتییانھ لھنێو پێکھاتھکان و کھمینھکان بھپێی مافی 

     کسان و دادپھروەریی بۆ ھھموو ھاو�تییانی عیراقی لھژێر سایھی حکومھتێکی باش و دیموکراسی".یھ
  
  

بھڕێز کوبیش لھ درێژەی وتھکانیدا وتی: "ھھردووال بھ شێوەیھکی ئاشکرا ویستی خۆیان بۆ ئھنجامدانی گفتوگۆ نیشانداوە، 
مادەیھ بۆ ھاوکاری، ئھگھر داواکرا، ھھروەک چۆن لھ ئێستادا کار گفتوگۆ لھسھر بنھمای دەستوور. نھتھوە یھکگرتووەکان ئا

لھسھر لێکھوتھ مرۆییھکان و توندوتیژییھکانی دژ بھ مافھکانی مرۆڤ دەکات کھ بھشێوەیھکی کارەساتبارانھ لھ توزخورماتو و 
کوردستان، ھھروەک  کھرکوک و چھند ناوچھیھکی تر ڕوویاندا. ئێمھ دڵنیاین کھ حکومھتی عیراقی و حکومھتی ھھرێمی

چٶن بھیھکھوە کاریان کرد بۆ لھناوبردنی داعش، دەتوانن دەست لھناودەست بھیھکھوە کاربکھن بۆ زاڵ بوون بھسھر 
جیاوازییھکانیان لھڕێگھی دیالۆگ و دوور لھ بھرەنگاربوونھوەی یھکتر بۆ چارەسھر کردنی ھھموو کێشھ ھھڵپھسێردراوەکان 

     ھگھڵ دەستووردا".بھشێوەیھک کھ ھاوتھریب بێت ل
 

 
 
 

**** 
 

  بھ  تاس  میر غھ ڕێز سھ بێژی (یونامی) بھ یاندن و تھ ی راگھ رپرسی نوسینگھ بھ  بھ  ن بكھ  ندی یوه پھ  بۆ زانیاریی زیاتر تكایھ
 ۰۰۹٦٤۷۹۰۱۹۳۱۲۸۱فۆنی  لھ تھ  ژماره  یانیش بھ information@un.org-unamiیان   ghattass@un.orgئیمێلی 

 
 
 
 
 
 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  
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Phone: +39 083 105 2640 or +39 083 105 2644 

http://www.uniraq.org/ 
http://www.flickr.com/photos/uniraq/ 
https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq 
https://twitter.com/UNiraq 
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