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وک دەکات و چاوی بەڕێز کوبیشی نوێنەری نەتەوە یەکگرتووەکان سەردانی کەرک

دەکەوێت بە کاربەدەستان بۆ هەڵسەنگاندنی ئامادەسازییەکانی هەڵبژاردن و جەخت لەسەر 

ەگرنگیی دەنگدان دەکاتەو  

  

بەڕێز یان کوبیش، نوێنەری تایبەتی سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان  -٢٠١٨ی ئایاری ٨کەرکوک، عیراق،  

سەردانی شاری کەرکوکی کرد. سەردانەکە بەشێکە لە ٢٠١٨ایاری ی ئ٧بۆ عیراق، ڕۆژی دووشەممە بەرواری 

بەسەرکردنەوەی هەموو پارێزگاکانی عیراق لەالیەن سەرکردەکانی یونامییەوە بۆ هەڵسەنگاندنی ئامادەسازییەکانی 

ان و هەڵبژاردن و بارودۆخی گشتی و زانینی پێویستییەکانی ئەو ناوچانە لە ماوەی دوای داعش و دوای هەڵبژاردنەک

  دەستنیشانکردنی ئەو بوارانەی کە تیایدا نەتەوە یەکگرتووەکان دەتوانێت هاوکاری بکات. 

  

لە شاری کەرکوکدا، بەڕێز کوبیش چاوی کەوت بە بەڕێز راکان سەعید عەلی ئەلجبووری، پارێزگاری بە وەکالەت،  

رد. نوێنەری نەتەوە یەکگرتووەکان بە و ئەندامانی ئەنجوومەنی پارێزگا لە قەوارەکانی عەرەب و تورکمان و کو

هەمان شێوە چاوی کەوت بە بەڕێز لیوا عەلی کەمال عەبدولرەزاق هەمزە، فەرماندەی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی 

کەرکوک، بە مەبەستی ئاگاداربوون لە ڕەوشی ئەمنی پارێزگاکە و ئامادەسازییەکان بۆ دڵنیابوون لە بواری ئاسایش، 

ی ئایاردا، هەروەها نوێنەری نەتەوە یەکگرتووەکان چاوی ١٢ەڵبژاردنی نیشتیمانی لە بەرواری بە تایبەتی لە ڕۆژی ه

کەوت بە بەڕێوەبەری وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران لە کەرکوک دەربارەی کێشەی دەنگدانی ئاوارەناوەخۆییەکان. 

هەولێر چاوی کەوت بە بەڕێز هەر لە درێژەی دیدارەکانیدا لە کەرکوک، نوێنەری نەتەوە یەکگرتووەکان لە شاری 

  ڕێبوار تاڵەبانی سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکوک بە وەکالەت.    

  

بەشداربووانی کۆبوونەوەکان جەختیان لەسەر گرنگیی هەڵبژاردنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران کردەوە و 

ەر گرنگیی زۆری هەڵبژاردنەکانی نیگەرانییەکانی خۆشیان دەربڕی. لەگەڵ ئەوەشدا، بە تایبەتی تیشکیان خستە س

ەوە یەکەمجارە لە پارێزگای ٢٠٠٥دا، کە لەوەتەی ساڵی ٢٠١٨ئەنجوومەنی پارێزگاکان لە مانگی کانوونی یەکەمی 

کەرکوک ئەنجامبدرێت. هەروەها هەمووان جەختیان لەسەر گرنگیی چارەسەرکردنی کێشە ئاڵۆزەکانی کەرکوک 

بژاردنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران، لە دەستپێکیشدا ئەنجامدانی کۆبوونەوەی کردەوە بە زووترین کات لە دوای هەڵ

ئەنجوومەنی ئێستای پارێزگا و پێداچوونەوەی تۆماری دەنگدەران بۆ هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی پارێزگا و گەڕانەوەی 

اندنی دەرکردنی خۆڕسکانە و سەالمەتییانەی ئاوارە ناوەخۆییەکان لە ناوەوە و دەرەوەی شاری کەرکوک و وەست

ئاوارە ناوەخۆییەکان لە ناو شاری کەرکوک بۆ کەمپەکان و هەروەها کێشەی کەسە ونبووەکان. هەموو الیەنەکان 

جەختیان لەسەر ڕۆڵی سەرەکی نێردەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هاریکاری عیراق )یونامی( کردەوە بۆ 

  لە گیروگرفتەکان.ئاسانکاریکردن یان بەشداریکردن لە چارەسەرکردنی بەشێک 

  

 

United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI) 

 بعــثـــة األمـــم المـتــحـــدة لمساعدة العــراق )یـــونــامي(
 



نوێنەری نەتەوە یەکگرتووەکان جەختی لەسەر گرنگیی بەشداریکردنی دەنگدەرانی شاری کەرکوک لە هەڵبژاردنی 

 .ی ئایاردا کردەوە١٢ئەنجوومەنی نوێنەران لە بەرواری 

  

هانی هەمووان دەدەم کە لە ڕۆژی هەڵبژاردندا بێنە دەرەوە و دەنگ بدەن. کەرکوک وێنەیەکی بەڕێز کوبیش وتی: "من 

بچووککراوەی فرەیی عیراقە. هاواڵتییانی ئەم شارە دەبێ سەربەرزبن بەمە، سەربەرزبن بە ناسنامە جیاوازەکانیان 

وە. ئەوان پێویستە بەیەکەوە کاربکەن بۆ کە پێویستە بە تەواوی ڕێزی لێبگرن لە نێوان خۆیاندا و لەالیەن دەسەاڵتیشە

بەهێزکردنی یەکڕیزییان و ڕێزگرتن لە جیاوازییەکانیان و هەوڵی پاراستنی بەرژەوەندی کەرکوک و عیراق بدەن بە 

  ناردنی ئەو نوێنەرانە بۆ پەرلەمان لە بەغدا کە متمانەیان پێ دەکەن. 

  

 

*** 

 
 بە   تاسمیر غەڕێز سەبێژی )یونامی( بەیاندن و تەی راگەرپرسی نوسینگەبە بە  نبكە  ندییوهپە بۆ زانیاریی زیاتر تكایە

 ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١فۆنی لەتە ژماره یانیش بە information@un.org-unami یان  ghattass@un.org ئیمێلی
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