
        

 ڕاگەیەندراوی ڕۆژنامەوانی
 

 

ڕێکەوت:                              شوێن: بەغداد، عیراق

7/8/2018 

پێشوازی لە پارەبەخشینێکی نوێی حکوومەتی  UNHCRڕێکخراوی 

 فینلەندی دەکات

حکوومەتی فینلەندی کە  میهرەبانانەیپێشوازی لە پارەبەخشینێکی  UNHCRڕێکخراوی 

کە لە دەدەن  UNHCRی ینوێیانە یارمەت تەرخانکراوەرە ئەو پایۆڕۆیە دەکات. ملیۆن  1.5بڕەکەی 

رە ەکان و پەنابەپاڵپشتیی عیراقییە دۆخناسك و بێدەسەاڵتدۆخێکی ناجێگیر و خێرا گۆڕاودا 
 سوورییەکان بکات.

ا ، بارودۆخی عیراق هێشتا تکۆتاییهاتنی جەنگ لە موسڵدوای تێپەڕینی ساڵێك بەسەر 
 ئاڵۆزە.  ڕادەیەکی زۆر

لەدەست جەنگ و ملمالنێکان ڕزگاری دەبێت و دێتەوە سەرخۆ، لە کاتێکدا واڵتەکە خەریکە 

ملیۆن کەس کە  3.9. نزیکەی یان هەنجیاوازچەندان پێداویستیی جۆراوجۆر وخەڵکی عیراق 

بەهۆی جەنگ و ئاڵۆزییەکانی ئەم دواییەوە ئاوارە ببوون گەڕاونەتەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان و 
منداڵەکان گەڕاونەتەوە بۆ قوتابخانە، تۆڕەکانی خەریکن دووبارە ژیانی خۆیان دەست پێدەکەنەوە. 

دووبارە تاکانی ئاو و کارەبا کەوتوونەوتەوە کار و کۆمەڵگە وێرانبووەکانیش خەریکن سەرە
بەهۆی جەنگ و ئاڵۆزییەکانەوە بە ەو شوێنانەی کە ئبەخۆیانەوە دەبینن.  گەشەسەندنەوە

ا تیایاندهەلومەرجەکانی گەڕانەوەی بەردەوام و درێژخایەن هێشتا قورسی زیانیان بەرکەوتووە، 

ئەو کۆمەڵگە ە و ناوخۆیی عیراقییە ئاوارەملیۆن  2 ئەو . هەر بۆیە هاوکاریکردنینەڕەخسێنراون

پێویستە تا کاتێکی نادیاری داهاتوو بەردەوام بێت، بۆ ئەوەی  خانەخوێیانەی ئەوانیان لەخۆ گرتووە
   خەڵكەکە سارد بکرێتەوە لەوەی بەم زووانە بگەڕێنەوە بۆ شوێنەکانی خۆیان.

ی هەاڵتن کەس لە سنوور دەپەڕنەوە بە مەبەست 700هەموو مانگێك نزیکەی سەرباری ئەمە، 

دامرکانەوەی لێ  یێت هیچ ئاماژەیەكتا ئەم ساتەشی لەگەڵدا ب دەست جەنگی سووریا کەلە 
  بەدی ناکرێت.

بە شێوەیەکی بەرفراوان  UNHCRلەپێناو دابینکردنی پێداویستییە جۆراوجۆرەکاندا، ڕێکخراوی 

 لەناو لە دابینکردنی هاوکاریی مرۆیی فراوان و چڕوپڕ هاوکاری و پاڵپشتی پێشکەش دەکات.
ونجانی گبۆ برەودان بە پێکەوەەڵگە بە ئامانج دەگرن تا دەگاتە ئەو پڕۆژانەی کە کۆمکامپەکانەوە 
ریکی چاکسازین؛ بەهەمان وەیەکی لەسەرخۆ خەلەناو ئەم کۆمەڵگانەی کە بە شێ کۆمەاڵیەتی

شێوە لە پێشکەشکردنی هاوکاریی دەروونی بەو کەسانەی کە لە کردەی تودوتیژیی جێندەری 
 بیگرە تا دەگاتە پاڵپشتیکردن لە بەدەستهێنانی بەڵگەنامە ناسنامەییە نوێ یان ڕزگاریان بووە

بەدیلەکان کە خەڵك پێویستیان دەبێت بۆ دەستگەیشتن بە هاوکارییەکانی بواری 
     . پێشکەش دەکرێنخۆشگوزەرانیی کۆمەاڵیەتی کە لە الیەن دەوڵەتەوە 

ندا عیراق هاوبەشێکی گرنگی فینلەعیراق لەم بارەوە گوتی: "پەیڤی لەین، باڵێۆزی فینلەندا لە 
پاڵپشتیی خەڵکی عیراق بکەین لە گەڕانەوەیان بۆ و یەکێتیی ئەوڕووپایە. "ئێمە دەمانەوێت 

سااڵنێك لە جەنگ و ملمالنێ و هەروەها دەمانەوێت ئەوان لەناو  یشوێن و زێدی خۆیان دوا
شتێکی جێی سەرنجە کە کۆمەڵگە ڕەسەناکانی خۆیاندا بەردەوامی بە ژیانی خۆیان بدەن. 

 یەعیراق سەرەڕای دۆخی ئاڵۆزی خۆی کەچی میهرەبان و بەخشندەیە لەبەرامبەر ئەو پەنابەران
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سااڵنێکە هاوبەشێکی متمانەپێکراوی ئێمەیە  UNHCRکخراوی ڕێلە سووریاوە ڕووی تێدەکەن. 

. نوێترین داعیراق ناوو فینلەندا بە تەواوەتی ڕازییە بە درێژەدان بەم هاریکارییە لە

 ملیۆن یۆڕۆیە."  1.5پارەبەخشینیشمان بڕەکەی 

دۆخی ناجێگیر و گۆڕاوی "لە عیراق لەسەر هەمان پرس گوتی:  UNHCRبرونۆ گێدۆ، نوێنەری 

هەموو کاتێك زیاتر چاپووك  انی بەدەمەوەچووندا لەچااڵکییەک ئەوە لە ئێمە دەخوازێت لەعیراق 
." "تەنانەت لەو کاتەشدا کە شارەکان وا خەریکە دووبارە بنیات دەنرێنەوە و کۆمەڵگەکانیش بین

خەریکن دەست بە بووژانەوە دەکەن، سەدان هەزار کەس ئەو پەڕی کۆشش دەکەن تەنیا بۆ 
ناوەڕۆك و چەقی خۆگونجاندن و داهێنان و نوێکاری   ن بژێوی ڕۆژانەیان دابین بکەن.ئەوەی بتوان

لەپێناو دابینکردنی بەردەوامی ئەمەش ـن لە عیراق،  UNHCRکارەکانی ڕێکخراوی 

کو لە الیەن پارەبەخشەکانی وە نەکراوپارەی بەخشراوی تایبەت پێداویستییە گۆڕاوەکانی خەڵکی.
بە کاری بەدەمەوەچوون هەڵبستین و هاوسۆز بین  وا لە ئێمە دەکات فینلەنداوە حکوومەتی

پشتیی ییەکان ڕووبەڕووی دەبنەوە. بە پاڵیراقیر و گۆڕاوەی کە علەگەڵ ئەو دۆخە ناجێگ
ئەو کاتەی ئەرکەکە کۆتایی  تا نبەردەوامی ئەوان ئێمە هاوشان لەگەڵ خەڵکی عیراقدا دەوەستی

        دێت."پێ
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