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 لەکۆمەکی فریاگوزاری، و ڕێکخەری جێگری سکرتێری گشتی بۆ کاروباری مرۆیی ستیڤن ئۆبڕاین لێدوانی بەڕێز، 

 بارەی عێراق

بەهۆی زیانیان بەرکەوێت لەوانەیە ملیۆن کەس کە لە موسڵ ژیان دەگوزەرێنن  ٥.١بۆ سەالمەتی من زۆر نیگەرانم 

لەوپەڕی مەترسیدان لە کەوتنە بەر خێزانەکان شارەکە لە دەستی داعش. بۆ ئازادکردنەوەی ئۆپڕاسیۆنە سەربازیەکان 

پیاوانی کچ و کوڕ و ئافرەتان و هەزاران بکرێنە ئامانج. بە دەیان و  ەوەقەنناس بەدەستەکانلەالیەن یان تەقەکردن 

ناچاربکرێن لەوانەیە کەس بە هەزاران . مرۆیی بەکاربهێندرێنقەڵغانی وەکو یان لەژێر گەمارۆ دابن  لەوانەیەعێراقی 

بە شێوەیەکی ئەندامەکان  کەمو ئافرەتان، بەتەمەنەکان مندااڵن، . گێربخۆن شەڕهێلەکانی لە نێوان دەربکرێن یان 

کەس یەك ملیۆن شەڕەکە، زۆربەی هەرە زۆری قەبارەی چڕی و بە پشت بەستن بە . مەترسیان لەسەرەتایبەتی 

   سیناریۆدا. خراپترین لە ڕابکەن لە ماڵەکانی خۆیان کە ناچاربکرێن لەوانەیە 

لە ژێر یاسای  پابەندبوونیان و ڕێزگرتنبۆ دووپات دەکەمەوە ئەم ملمالنێیە هەموو الیەنەکانی بۆ خۆم بانگەشەی 

شایەنی و کە پێویستیانە دەگات  هاوکاریدەستیان بە لەوەی کە دڵنیابوون و هاوواڵتیان مرۆیی نێودەوڵەتی بۆ پاراستنی 

   هیچ شتێك لەوە گرنگتر نیە. . ئەو هاوکاریەن

ئاوارە ببن کە لەوانەیە بۆ هاوکاری کردنی ئەو خەڵكەی هەموو شتێك لە توانایان دا هەبێت دەیکەن هاوکارانی مرۆیی 

کەس لە  ٠٦٦٦٦بۆ بەرجەستەیە حەوانەوە لە ئێستادا شوێنی . زیانیان بەرکەوێت یسەرباز یۆپڕاسیۆنبەهۆی ئو 

پارچەکانی لە ڕێگادایە. کەس،  ٠١٦٦٦٦بە توانای زیاتریش، شوێنی بنیاتنانی شوێنە تەنگەتاویەکان. و خێوەتگەکان 

لە کۆگادا ناوماڵ تەنگەتاوی کەل و پەلی دەستەی  ٥٠٠٦٦٦ئامادەیە بۆ دابەشکردن، خێزان  ٠٠٦٦٦٦خۆراك بۆ 

   . بەرجەستەکراون دابەشکردنلە خاڵەکانی تەن دەرمان  ٠٠٦و بۆ ناردن ئامادەکراون حەمامەکان و تەوالێتەکان هەن؛ 

بەشی تەواو ناکات بۆ پاڵپشتی دارایی بەخش، کۆمەك وواڵتانی بەشداری کردنە دڵمەزنەکان لەالیەن سەرەڕای 

ئەوپەڕی هاوکارانی مرۆیی ، لەبەردەستدانئەو سەرچاوانەی کە لەگەڵ سیناریۆ. خراپترین بۆ تەواو ئامادەکاری 

ئەمن و نەبوونی حالەتەکان و هەندێ لە ئەستەمترین کارکردن لە ژێر کاریگەر. خستۆتە گەڕ بۆ ئامادەکاری توانایان 

زۆربەی هەرە زۆری بۆ یارمەتیدانی دەیکەن  هەموو شتێك لە توانایان داهەبێتمرۆیی هاوکارانی لە جیهان، ئاسایش 

 داهاتوودا. هەفتەکانی ڕۆژەکان و لە خەڵك 

 ٠٦٥٠تشرینی یەکەمی ی ٥٠نیو یۆرك، 
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 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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