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 بۆ ھھماھھنگی کاروباری مرۆیینھتھوە یھکگرتووەکان نووسینگھی 
 

نھوە بۆ دووپاتدەکھبانگھشھکھ و مردنی ھاوو�تیان  سھبارەت بھ ندڵتھنگزۆر ھاوکارانی کاروباری مرۆیی 
 مرۆیی نێودەوڵھتی یاسای پابھندبوون بھ 

 
 

عێراق داعش لھ باکوری بۆ دەرکردنی ھھڵمھتی سھربازی ھھروەك ): 2016ی تشرینی دووەم 6 ،(بھغدا 
لھ ناوچھکانی خراپ لھگھڵ ھاوو�تیان زۆر نیگھرانھ لھ بارەی مامھڵھی نھتھوە یھکگرتووەکان چڕتردەبێتھوە، 
حھوێجھ لھ پارێزگای کھرکوك کھ ڕاپۆرت کراوە لھ ڕۆژی  یئاوارە 18مردنی ئھو تراژیدیایھی ملمالنێ لھوانھ 

دەگوازرانھوە ئاوارەکانی تێدا کھ ئھو لۆریھی تێكشکاند سھر شھقام کاتێك بۆمبھ چێندراوەکانی کوژراون ھھینی 
 ھێزەکانی ئاسایشی عێراقیھوە. لھالیھن 

 
بھھۆی زۆر دڵتھنگ بووین ئێمھ "خاتوو. لیز گڕاندێ، ڕێکخھری مرۆیی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ عێراق گوتی. 

بھر تھقھکردن و مینھ چێندراوەکان، لھ کھوتنھ ھاوو�تیان  ەت بھ مردن و برینداربوونیسھبارئھو ڕاپۆرتانھی 
کۆنتڕۆڵکراو مرۆیی لھ ناوچھکانی قھڵغانی وەکو خێزانھکان بھکارھێنانی و بھ مندا�ن ھھڵگرتن  بھزۆر چھك

  . "داعش،لھالیھن 
 

بۆ پاراستنی دراون اسایشی عێراقی ئھێزەکانی لھالیھن ھھوڵھ مھزنھکان "ھھروەھا خاتوو گڕاندێ گوتی.
مرۆیی نێودەوڵھتی لھ ژێر یاسای کھ پابھندبن ناچارن  –ھھموویان  –ئھم ملمالنێیھ الیھنھکانی ھھموو . ھاوو�تیان

کھ ئھوان دەستیان بھو ھاوکاریھ وەی لھدڵنیابوون و ھاوو�تیان بۆ پاراستنی ھھرشتێك پێیان دەکرێت بیکھن تاکو 
   ."،ئھو ھاوکاریھن و پێویستیانھشایھنی دەگات کھ 

 
شاری بۆ ئازادکردنھوەی سھربازی  ھێرشی ھھڵمھتیدەستپێکی ئاوارەبوون دوابھدوای کھس  34,000 نزیکھی
 مانگی ئاب. سھرەتای لھوەتھی حھوێجھوە ئاوارەبوون لھ قھزای تر کھسی  39,000لھگھڵ سێ ھھفتھ. بھر لھ موسڵ 

 
ئاژانسھ کۆمھڵگا خانھخۆییھکان. نھ تھنگھتاویھکان نیشتھجێکراون لھگھڵ ێولھ شخێزانھ ئاوارەکان زۆرینھی 
اوچانھن کھ تازە لھو نبۆ ئھو کھسانھی و خێزانھ ئاوارەکان بۆ دابین دەکھن ژیان ڕزگارکردنی ھاوکاری مرۆییھکان 

پێش وەختھ وامی بھ بھردەکۆمھکیھ تھنگھتاویھکان و بنیاتنراون تھنگھتاویھ تازەکان شوێنھ ئازادکراونھتھوە. 
ەکان وزیان بھرکھوتوپێویستیھکان و لھسھر بنھمای ھھڵسھنگاندنی ا مرۆییھکان، ھاوکاری بنھمبھ گوێرەی دادەنرێن. 

 دابھش دەکرێت. 
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www.unocha.org 
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to mobilize and coordinate 

effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  
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