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نووسینگەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی
ههمانگسازی مرۆیی بۆ عێراق :هاوكاریكردنی قوربانیانی الفاو وپشتیوانی بهردهوام بۆ ههوڵی بههاناوهچوونی باری تهنگهتاوی بۆ حكومهتی
عێراق له ئارادایه
بهغدا ،عێراق٢٤ ،ی تشرینی دووهمی  - :٢٠١٨نەتەوه یەكگرتووهكان وهاوبەشكاره جیهانی وناوخۆییەكان چوونەپاڵ ئاژانسە تایبەتەكانی حكومەتی
عێراق بۆ بەهاناوهچوونی دهیان هەزار قوربانی الفاوی سەخت كە بووه مایەی ژێرئاوکەوتنی پانتاییەكی زۆر لە هەردوو پارێزگای سەالحەدین
ونەینەوا.
الفاوهكە بەهۆی بارانی بەلێزمەوه روویدا كە گیانلەدهستدان وبرینداریشی لێكەوتەوه ولەگەڵ ئاوارهبوونی دهیان هەزار كەس .الفاوهكەش ،كە بووه
مایەی تێكدانی چەندان پرد وڕێگە وگوند ،بە توندی هەردوو پارێزگای سەالحەدین ونەینەوای گرتەوه لەگەڵ هەبوونی زیانیش لە باشوری واڵتدا.
بەگوێرهی مەزهندهكان ١٠ ،هەزار كەس لە سەالحەدین و ١٥هەزار كەس لە پارێزگای نەینەوا پێویستیان بە هاوكاری هەیە لەگەڵ هەزاران خێزانی
ئاوارهی تر لە ناو چادرگەكان.
لەمبارهوه خاتوو مارتا ڕویداس ،هەماهەنگسازی مرۆیی بۆ عێراق ،وتی "نەتەوه یەكگرتووهكان وهك هەموو جار لێرهیە بۆ گەیاندنی یارمەتی بۆ
حكومەتی عێراق كە بە پێدانی هاوكاری بۆ هاواڵتیانی بە ئەركی خۆی هەڵدهستێت".
خاتوو ڕوێداس ستایشی حكومەتی عێراقی كرد بۆ بەڕێوهبردنی هەوڵی بەهاناوهچوونی كارهسات کە یەكسەر هەوڵی بەهاناوهچوونی ئەنجامدا بۆ
الفاوهكان بە بەگەڕخستنی كارمەندانی بەرگری شارستانی .هەروەها باسی لە كۆبونەوهی بەڕێز عادل عەبدولمەهدی ،سەرۆك وهزیرانی عێراق ،كرد
لەگەڵ بەشی بەڕێوهبردنی قەیرانەكان لە ٢٣ی ئەم مانگەدا بە مەبەستی هەماهەنگیكردن بۆ بەهاناوهچوونی چااڵكیەكانی باری تەنگەتاوی وهزارهتە
پەیوهنددارهكان وكۆمەڵەی مانگی سوری عێراقی.
وێڕای بەڵێندان بۆ درێژهدان بە پشتگیرییەكانی نەتەوه یەكگرتووهكان بۆ ئەم باره نائاساییە ،خاتوو ڕوێداس زیاتر وتی " ئێمە بارودۆخەكە
هەڵدهسەنگێنین بۆ ئەوهی بزانین كە چۆن زیاتر یارمەتی حكومەتی عێراق بدهین لە بەهاناوهچوون بۆ ئەم الفاوه سەختە".
هەرچەنده زیانەكان تا ئێستاش هەر لە قۆناغی مەزهندهكردندان بەاڵم زانیارییە بەراییەكانی ناوچە بەركەوتەكان باس لە وێرانبوونی خانوو وئاژهڵ
وكەلوپەلی ناو ماڵ دهكەن .بەگوێرهی ڕاپۆرتی هاوبەشكارهكانیش قەزای شەرگات لە سەالحەدین وچادرگەکانی گەیارە وجەدعە لە پارێزگای نەینەوا
بەركەوتەی هەره سەختن .مەزهندهكردنی پێویستییەكانیش هەر پێشتر لە الیەن بەشەكانی میكانیزمی بەهاناوهچوونی خێراوه ئەنجام دراوه.
نوسینگەی پارێزگاری سەالحەدین دهستی بە دابەشكردنی خۆراك بۆ  ١٠٠٠ئاوارهی ناوخۆیی شەرگات كردووه وڕێكخراوی دانیشتوانی نەتەوه
یەكگرتووهكانیش بە هەماهەنگی لەگەڵ هاوبەشكاره ناوخۆییەكانی ناوچەكە پالنی دابەشكردنی  ٤٠٠پاكەتی پاكڕاگرتنی تەندروستی هەیە .لەالیەكی
ترهوه ،هاوبەشكارانی جیهانیش بە هەماهەنگی لەگەڵ بەڕێوهبەرایەتی تەندروستی ولەڕێگەی نۆڕینگەی گەڕۆكەوه پالنی گەیاندنی هاوكاری
تەندروستییان هەیە ٢ .هەزار پاكەتی خۆراك وبەتانی وڕایەخ و كەلوپەلی ناوماڵیش بە هەماهەنگی لەگەڵ ڕێكخراوێكی ناحكومی خۆماڵی دابەش
دهكرێت.
لە پارێزگای نەینەواش ڕێكخراوی نێودهوڵەتی بۆ كۆچ كەلوپەلی ناخۆراكی بەسەر  ٢٣٥٠خێزانی گەیاره وچادرگەی جەدعە دابەش كرد كە بەهۆی
الفاوهوه هەموو پێداویستیەکانیان لەدەستدابوو .میكانیزمی بەهاناوهچوونی خێراش  ٢٠٠٠پاكەتی یارمەتی بۆ ئاواره ناوخۆییەكان دهنێرێت لەگەڵ چەند
كەلوپەلێكی سەرهكی تری وهك ئاوی خواردنەوه وخۆراك وپێداویستی پاكڕاگرتنی تەندروستی .ڕێكخراوی خۆراكی جیهانیش وتی كە هاوبەشكارهكانی
بە هەماهەنگی لەگەڵ "مێرسی هاندس" وبەڕێوهبەرانی چادرگەكە بەسەركەتوویی  ٤٠٠٠پارچەی خۆراکی بەهاناوەچوونی بەپەلە بەسەر ناوچە
بەركەوتەكاندا دابەش كردووه.
هەماهەنگسازه مرۆییەكە باسی لەوهش كرد كە هەر پێشتریش پالنی مەزهندهكردنی زیاتری پێویستیەكانی تر لەالیەن بەشی "ئاو وئاوهڕۆ وپاكراگرتنی
تەندروستی"یەوه بۆ ڕۆژی ٢٥ی ئەم مانگە دانراوه .ئەو خاتونە تێبینی ئەوهشی كرد كە "پاڵپشتی دارایی مرۆیی عیراق" توانی گوژمێك بۆ
بەهاناوهچوونی الفاو تەرخان بكات بە مەرجێك ناوچە هەره پێویستەكان باشتر دهستنیشان بكرێن.
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