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لە ئەنبار ٦٠هێرشەکە دەکات بۆ سەر ناوچەی کیلۆ نەتەوە یەکگرتووەکان ئیدانەی   

 
 

 خۆکوژی  هێرشێکیدوێنێ دەکات بەهۆی  یهێرشەکەئیدانەی یەکگرتووەکان نەتەوە  –( ٢٠١٧ ی تەموزی ٣بەغدا، )

 ١٣وکوژراون کەس  ١٤لەو شوێنە  بە گوێرەی ڕاپۆرتەکانڕومادی، ، لە ڕۆژئاوای ٦٠کیلۆ  یگواستنەوەلە ناوچەی 

 . ومندااڵنئافرەتان بریتی بوون لە  کەسانەبرینداربوون، زۆربەی ئەو  کەسیش

هێرشیان کرابووە ئەو کەسانەی کە  ". "ترسناکەکردەوەیە ئەم " ڕێکخەری مرۆیی بۆ عێراق گوتیخاتوو لیز گراندێ، 

یارمەتی بە دوای مەودایەکی زۆر گەشتیان کردووە و زۆربەیان سەالمەتیان. بۆ  ٦٠کیلۆ ناوچەی سەر ڕایانکردووە بۆ 

 ". قوربانیەکانخێزانی  بۆ  دەردەبڕینخۆمان  قوڵی سەرەخۆشیئێمە دەگەڕێن. 

لە ناو ڕۆژئاوای ئەو هاوواڵتیانەی کە لە ناوچە کۆنتڕۆڵکراوەکانی داعش ڕادەکەن لە هەفتەکانی ئەم دواییە، ژمارەی 

لە  نەزیرە –ئەل خاڵی پشکنینی گەیشتوونەتە کەس  ٩٠٠زۆربەی زۆری ئەنبار بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە. 

توانای نزیکەی  گەیشتۆتەپێش وەختە  ٦٠ناوچەی کیلۆ  لەشوێنە تەنگەتاویەکە . ی حوزەیران٢٨و ٢٥ڕۆژانی نێوان 

 . ی خۆی تەواو 

وئێمە لە هەفتەکانی داهاتوودا  چڕتر بێتەوەلەم ناوچانە کە شەڕوپێکدادان پێدەچێت " ئێمە دەزانین خاتوو. گراندێ گوتی

بێتەوە، بوو موسڵ لەوانەیە لە کۆتاییەکەی نزیك جەنگەکەی  لەوپەڕی مەترسیدا دەبن،"لەوەی کە هاوواڵتیان نیگەرانین  زۆر

لە شەڕوپێکدادان هەیە، هاوواڵتیان لە هەموو شوێنێك ن هەیە. لە شوێنەکانی تر بەردەوامیاشەڕوپێکدادان بەاڵم 

لەوەی کە هاوواڵتیان سەالمەتن بۆ دڵنیابوون الیەنەکانی ئەم ملمالنێیە لەالیەن دەبێت هەموو شتێك بکرێت مەترسیدان. 

   بکرێت". شتێك هەموو دەبێت  –
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effective and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.  

کە لە خوار ئەوەی  زۆری پاڵپشتی دارایی کراوە، ٤٢لەسەدا عێراق  بۆ  ٢٠١٧ساڵی  پالنی بەهاناوەچوونی مرۆیی

بریتین لە ئافرەتان ڕادەکەن، زۆربەی ئەو کەسانە  توندوتیژی  و ملمالنێ لە ئەو کەسانەی کەبۆ هاوکاری کردنی پێویستە 

  . ومندااڵن

 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکەن بە:
 )fagano@un.org(  گەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هەماهەنگی کاروباری مرۆیی لە عێراق لە ڕێگەینووسین لەوڕاپۆرتکردن  دنڕاگەیانبەشی بەرپرسی ، نگئۆرال فی

+964 (0)751 740 3858) 
 

 

 

mailto:fagano@un.org

