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نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی     
 

لێدوانی بەڕێز ستیڤن ئۆبڕاین، جێگری سکرتێری گشتی بۆ کاروباری مرۆیی و هەماهەنگیکاری کۆمەکی تەنگەتاوی، 
 لەبارەی عێراق

 

 ێکیئۆپەراسیۆنێنەی کە ، لەو شوفەللوجەلە شاری گەمارۆدراوی  ئازار دەچێژن هاوواڵتیانمن زۆر نیگەرانی ئەوەم کە 

منداڵ، ٠٥٥٥٥کەمەوە بەالیەنی لەوانە هاوواڵتی،  ٠٥٥٥٥خەمالندنێکی . گەورە دژی داعش بەردەوامی هەیە سەربازی

، ئاوی لە خۆراكکەم و کورتی دژوارەکان دەبنەوە، لەوانە  بارودۆخەئەوان دووچاری . بێڵنشارەکە بەجێناتوانن 

  . و دەرمانەکانخواردنەوەی خاوێن 

 

دووچاری ڕاکردنی زۆر ناخۆش و ، بە سەدان کەسیان شارەکە بەجێبێڵنکەس توانیان  ٠٥٥٥ڕابردوودا لە دوو هەفتەی 

و هەرچەندە، ئێمە . بە شوێنی سەالمەتبۆ گەیشتن گەرما، پلە بەرزەکانی  ژێرلەپیادە،  یڕۆیشتن بە بوونەتەوە مەترسیدار

، ئەو بۆمبارانکردنی قورسبەهۆی  لە فەللوجە ەقوربانیانی هاوواڵتی لە ڕاپۆرتەکانی نیگەرانیبەردەوام گوێمان هاوکارانمان 

بە  هێنانیانلە مەترسیدان بەهۆی مندااڵن و ، بەکارهێنراون داعشلەالیەن مرۆیی قەڵغانی وەکو  ی کەچەند سەد خێزانە

  . جیاکراونەتەوە لە خانەوادەکانیانیان  الیەنەکانی جەنگلەالیەن چەکداران  بۆ ڕێزی زۆرەملێ

 

دەبێت ئەو کەسانەی کە ڕادەکەن تەواوی  و بۆ ناوچەی سەالمەتتربجولێن کە بە ئازادانە  ڕێگایان پێبدرێتهاوواڵتیان دەبێت 

شێوازێکی  بەدەبێت  ئەمن و ئاسایشبۆ پشکنینی  دەستبەسەرکراونکە ئەوانەی . بۆ دابین بکرێتکۆمەك و پاراستنیان 

بە کە پابەندبن الیەنەکانی ئەم ملمالنێیە ناچارن هەموو . ەوە بگیرێتمافەکانیان دەست بە مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت ودڵسۆزانە 

   . هاوواڵتیانبۆ پاراستنی لە توانایان بێت بیکەن هەرشتێك  یاسای مافەکانی مرۆڤ و و یاسای مرۆیی نێودەوڵەتی

  

یارمەتی دەسەاڵتداران . دامەزراندووە لە قەزای عامریەت ئەلفەللوجەخێوەتگەکانیان و هاوکارانی مرۆیی حکومەتی عێراق 

بۆ ئەو کەسانەی کە و زانیاری دابین دەکەن ئەو خێزانانەی کە لە شارەکەوە ڕادەکەن لە گواستنەوەی پێشکەش دەکەن 

خۆراك و شوێنی ئاو و چاودێری تەندروستی و لە دابین کردنی بەردەوامە کۆمەڵگای مرۆیی . شارەکە بەجێبێڵن دەیانەوێت

 . ڕابکەن کە دەیانەوێت لە شارەکەتەنگەتاوی تر بۆ ئەو کەسانەی هاوکاری حەوانەوە و 

  

کرێکارانی کە ئەوەش زۆر گرنگە . هاوکاریمانبۆ خێراکردنی بێت دەیکەین دا هەموو شتێك لە توانامانهاوکارانمان و ئێمە 

 . مەترسیدارەژینگە لەو بێ ئاستەنگیان هەیە دەستگەیشتنی و  ئەمن و ئاسایش، گەرەنتی سەالمەتیان کۆمەك

 

سێ بڕوا وایە کە و ، عێراقلەسەرانسەری  هاوکاری مرۆییەهەندێ جۆری کەس پێویستیان بە کە دە ملیۆن ئێمە دەزانین 

 بە بۆنەی خۆی ئامادە دەکات ئیسالمی جیهانی  لە کاتێکدا. ێر کۆنتڕۆڵی داعش ژیان بگوزەرێننلەژ ملیۆن کەسی تریش

پابەندە بە جیهان پیاوانی عێراق نیشان بدەین کە ئافرەتان و مندااڵن و مانگی ڕەمەزانی پیرۆز، ئێمە دەبێت بە دەستپێکی 

 . لە بێ ئومێدترین کاتدایارمەتیدانیان 
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