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بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیینووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان   
  

 لێدوانی ڕۆژنامەوانی

 
 مرۆیی یاسای لە کردن پشتگیری و چەکداری ڕێزی بۆ منداڵ هێنانی وەستاندنی بۆ بدرێت ئەنجام دەبێت بکرێت هەرچی

 عێراق لە نێودەوڵەتی

 

مندااڵنە بۆ  هێنانی ەو ڕاپۆرتانەی کەب سەبارەتزۆر نیگەرانە : نەتەوە یەکگرتووەکان (٦١٣٢ ئابیی ١٣)بەغدا، 

 کوڕان ڕاپۆرت هەیەبەوەی کە لە عێراق و و بەالیەنی کەمەوە لە یەك خێوەتگەی ئاوارەبوون ناو ڕێزی چەکداری 

کە پەیوەندیکردنیان هەیە بە گروپە چەکدارەکان ئەگەری هێلی پێشەوەی شەڕ،  یاوچەکانی نزیكراونەتەوە بۆ نگواز

 . شەڕ دەکەن داعشلە دژی 

 

لە شەڕکردن بە هیچ شێوەیەك مندااڵن تێوەگاڵندنی " :گوتی مرۆیی بۆ عێراق ، هەماهەنگیکاریخاتوو لیز گڕاندێ

  کە ئەم شتە ڕوودەدات"و ڕاپۆرتانەی سەبارەت بە" ئێمە زۆر نیگەرانین ، جێگای قبوڵکردن نیە،"

 

 انهاوواڵتی قوربانی بە کۆمەڵی هەزاران گۆڕیانە سەبارەت بەو ڕاپۆرتانەی نەتەوە یەکگرتووەکانیش زۆر نیگەر

 ێشتر لە ژێر کۆنتڕۆڵی داعشدابوون. عێراق کە پلە ناوچەکانی 

 

هاوواڵتیان لە میانەی سەالمەتی "هیچ شتێك لەوە گرنگتر نیە کە دڵنیایی بدەی لەبارەی خاتوو گڕاندێ گوتی:

بە دەست پێبکات. سەدان و هەزاران هاوواڵتی  دالە ماوەیەکی نزیكموسڵ پێدەچێت ئازادکردنەوەی جەنگی ملمالنێ. 

بۆ دڵنیایی دان ئەنجامی بدەن لە توانایان دا هەیە  هەموو شتێك کە دەبێتکەسێك  هەموومەترسیدا دەبن.  دڵنیاییەوە لە

 دەگرن،" یوەرکە ئەوان دەیانەوێت هاوکاریەی  ئەو وژیان دەگوزەرێنن  هاوواڵتیانلەوەی کە 

 

هێنانە ڕێزی خۆیان بە دوور بگرن لە ناچاردەکات کە  بۆ ئەم ملمالنێیە هەموو الیەنەکانمرۆیی نێودەوڵەتی یاسای 

یاسای روەها هەلە شەڕوشۆڕەکان. بۆ بەشداری کردن بەکاریان بهێنن یان سەربازی  ڕێزی بۆ ناوکان کەبچوو

بە  کەڕێگەیان پێدراوە و پارێزراون هاوواڵتیان دڵنیایی بدەن لەوەی کە دەکات داوا لە الیەنەکان مرۆیی نێودەوڵەتی 

  . بەجێبێڵنملمالنێ ناوچەکانی  سەالمەتی

 

 ئەم کارە پێشلکاری"،" خاتوو گڕاندێ گوتی. بەکاربهێندرێن قەلغانی مرۆییوەکو نابێت هاوواڵتیان بەهیچ شێوەیەك 

  "مرۆیی دەکاتبنەماکانی  هەموو

 

$ ملیۆن دۆالری ٦٨٢کۆمەڵگای مرۆیی لە عێراق بانگەشەیەکی بەپەلەی لە مانگی تەمووز دەکرد کە بەپەلە داوای 

 ئەم بڕە وەرگیراوە. لەسەدای  ٦١کەمتر لە تاکو ئیمڕۆ، ئەمەریکی دەکات بۆ ئامادەکاری بۆ ئۆپڕاسیۆنی موسڵ. 

 

بریتی یە کە  ٦١٣٢پاڵپشتی دارایی بۆ پالنی بەهاناوەهاتنی مرۆیی بەدوای دەگەڕێن ش کارانی مرۆییهاوهەروەها 

لەو بڕەی  وەرگرتووە انلەسەدای ٣١تەنها هاوکاران ئیمڕۆ، ملیۆن عێراقی. تاکو  ٣.١هاوکاری بۆ دابین کردنی لە 

 کان. بۆ ئۆپڕاسیۆنە بەردەوامە پێویستیانە$ ملیۆن دۆالری ئەمەریکیە کە ٨٢٣ کە

 

 
 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە:

، لە ڕێگەی ئەم بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراقنەتەوە یەکگرتووەکان نووسینگەی پەیوەندیەکان، بەرپرسی فیلیپ کرۆف، 

 (kropf@un.org / +964 (0)751 1352875)  ئیمەیڵە

 


