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بهڕێز کوبیشی نهتهوە یهکگرتووەکان له سهردانێکیدا بۆ موسڵ: بنیادنانهوە و گهڕانهوەی ئاوارە 
ناوەخۆییهکان و ههڵبژاردنهکان دەرفهتێک دەرەخسێنن بۆ تهبایی و پێکهوە ژیان له پارێزگای 

 نهینهوا

تی نەتەوە بەڕێز یان کوبیش، نوێنەری تایبەتی سکرتێری گش – ٢٠١٨ی نیسان ١٨ –موسڵ، عیراق  
جەختی لەسەر  ٢٠١٨ی نیسانی ١٧یەکگرتووەکان لە سەردانێکیدا بۆ شاری موسڵ لە رۆژی سێشەممە بەرواری 

گرنگیی ڕۆڵی بوژاندنەوە و بنیادنانەوە لە پارێزگای نەینەوا و هەروەها گەڕانەوەی خۆڕسکانە و سەالمەتییانەی 
هەڵبژاردنەکانی ئەنجوومەنی نوێنەران وەک دەرفەتێک  ئاوەرە ناوەخۆییەکانی کردەوە. بەڕێزیان تیشکی خستەسەر

بۆ هاواڵتییان تا بتوانن ئەو نوێنەرانە هەڵبژێرن کە کار بۆ بەرژەوەندی خەڵکەکە و دروستکردنەوەی متمانە و 
پێکەوەژیانی ئاشتییانە و ئاسایشی ئایندە و سەربەرزی و پێشکەوتن بۆ هاواڵتییانی پارێزگای نەینەوا و گروپە 

  جۆرە ئیتنی و ئایینییەکان و عیراقێکی یەکگرتوو دەکەن. جۆراو

بەڕێز کوبیش لە شاری موسڵ چاوی کەوت بە پارێزگاری نەینەوا و سەرۆک و ئەندامانی ئەنجوومەنی پارێزگا و 
هەڵبژاردنەکان لە پارێزگای نەینەوا و جێگری فەرماندەی سەرۆکی نووسینگەی دەستەی بااڵی سەربەخۆی 

فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنی نەینەوا بۆ بەدواداچوونی پەرەسەندنەکان لە دوای ئازادکردنی پارێزگاکە لە مانگی 
تەمووزی ڕابردووەوە و هەروەها بۆ ئەوەی لە نزیکەوە گوێ لە داواکارییەکان بگرێت کە چۆن نەتەوە 

وانێت یارمەتیدەربێت لە بوارەکانی سیاسی و هەڵبژاردنەکان و سەقامگیری و بنیادنانەوە و یەکگرتووەکان بت
پەرەپێدانی کۆمەڵگا و کاروباری مرۆیی. کاری سەرەکی لە ئێستادا بریتییە لە پاککردنەوەی ناوچەی جەنگ لە 

وەی ژێرخان و دڵنیابوونەوە لە پاشماوەی تەقەمەنییە نە تەقیوەکان و خستنەوەگەڕی خزمەتگوزارییەکان و بنیادنانە
گەڕانەوەی خۆڕسکانە و سەالمەتییانەی ئاوارەکان بۆ سەر ماڵ و حاڵی خۆیان. هەروەک لە کۆنفرانسی نێودەڵەتی 

دا بەسترا، تێیدا زۆربەی واڵتانی جیهان پەیمانیاندا بە ٢٠١٨کوێت بۆ بنیادنانەوەی عیراق، کە لە مانگی شوباتی 
 و بنیادنانەوەی عیراق بە شاری موسڵ و پارێزگای نەینەواشەوە.  پاڵپشتیکردنی بوژاندنەوە

بەڕێز کوبیش وتی:" موسڵ باجێکی قورسی دا لەو سەرکەوتنە بەسەر داعشدا. لە ئێستادا هەموو هەوڵەکان جەخت 
ی لەسەر چۆنیەتی کەمکردنەوەی ئازاری خەڵک و یارمەتیدانیان بۆ بنیادنانەوەی ژیانیان و درێژەدان بە ژیانێک

 سەالمەت و ئارام و پرشەنگدار و تەبایی دەکەنەوە." 



بەڕێز کوبیش قوربانییەکانی هێزەکانی ئاسایش و خەڵکی عیراقی لە شەری دژی داعش و هەوڵە بەردەوامەکانییان 
بۆ لەناوبردنی پاشماوەکانی ئەو ڕێکخراوە تیرۆرستییە و چاندنەوەی تۆوی متمانە لەنێو دانیشتواندا بەرز نرخاند. 

ەڕێزیان هەروەها دەستخۆشی لە هەوڵە بەردەوامەکان کرد بۆ پێدانەوەی فایلی ئاسایش بە دەست پۆلیسی لۆکاڵی، ب
 هەرچەندە ژمارەیان کەمەوە پێویستییان بە پشتگیریکردن هەیە.

تی بەڕێزیان لە میانەی سەردانەکەیدا بۆ ئەو شارە سەردانی شاری کۆنی کرد لە نزیک منارەی الری حەدبا و مزگەو
دروستکراوە و لەسەر دەستی داعش ڕوخێندراوە لە کاتی دەرکردنیان لە شارەکە.  ١١٧٢ئەلنوری، کە لە ساڵی 

پێکهاتەکەی خەریکە دووبارە بەرزدەبێتەوە و هێمایەکی گرنگە بۆ شارەکە. سوپاس بۆ پرۆژەی رێکخراوی یونیسکۆ 
تی. ئامانجی پرۆژەکە بریتییە لە دووبارە بە هاوکاری دەسەاڵتدارانی عیراقی و هاوکاری دارایی نێودەوڵە

دروستکردنەوە و پاراستنی بیرەوەری و خاسڵەتەکانی ئەو شوێنە و بەها رۆحییەکانی کە گرنگییەکی زۆری هەیە 
بۆ عیراق و ئایینی ئیسالم و شوێنێکی کەلەپووری جیهانییە. بەڕێز کوبیش وتی:" بەیەکەوە لەگەڵ دانیشتووانی شاری 

دووبارە ژیان بۆ ئەو مۆنومێنتە مێژووییانە بگەڕێنینەوە کە بۆ عیراق و ئایینی ئیسالم و هەموو موسڵ دەتوانین 
    مرۆڤایەتی زۆر گرنگن."

بەڕێز کوبیش وێڕایی خستنەڕووی ئاڵنگارییەکانی بەردەم هەڵبژاردنەکانی داهاتوو، بە تایبەتی لە پارێزگای 
دەسازییەک بکەن بە دابەشکردنی کارتی دەنگدانیشەوە تاکو موسڵ، داوای لە کاربەدەستان کرد کە هەموو ئاما

زۆرترین ژمارەی دەنگدەر بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان بە ئاوارەکانی ناوەوە و دەرەوەی پارێزگای 
نەینەواشەوە و پێویستە دڵنیایی بارودۆخێکی سەالمەت بکەنەوە بۆ بەشداری کردنی دەنگدەران بەشێوەیەکی 

 یچ ترسێک. لێرەشدا هەوڵ و پشتگیری زیاتر پێویستە.ئازادانە و بەبێ ه

بەڕێز کوبیش بە هەمان شێوە ڕایگەیاند کە لەم ساڵەدا نەتەوە یەکگرتووەکان لە عیراق پالنی هەیە نوسینگەیەکی 
 نەتەوە یەکگرتووەکان لە شارەکەدا بکاتەوە.

 

 
 

*** 

 
 به   تاسمیر غهڕێز سهبێژی )یونامی( بهیاندن و تهی راگهنوسینگهرپرسی به به  نبكه  ندییوهپه بۆ زانیاریی زیاتر تكایه

 ٠٠٩٦٤٧٩٠١٩٣١٢٨١فۆنی لهته ژماره یانیش به information@un.org-unami یان  ghattass@un.org ئیمێلی

 

 

 
 

 
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI)  

Public Information Office (PIO) - Baghdad 

Phone: +39 083 105 2640 or +39 083 105 2644 

http://www.uniraq.org/ 

http://www.flickr.com/photos/uniraq/ 

https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq 

https://twitter.com/UNiraq 
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