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یونامی : بەرپرسیییییی ارکەی ەاهەهار کیهاررەی سییییییەرکه  ە بی بە پەتاو نە کن پەەان هیر نام ەت ت اە کەمو   ررت   ە  

    ای ە فەرم  ەهامی ەەندر ستی بنەکهەین پابەندن ڕرنم

 

نێردەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هاریکاری عێراق)یونامی( دەستتتتتتلەۆستتتتتتی تە ستتتتتتەرکردایەتی  -٢٠٢٠ئایاری  ٢٧بەغدا، 

ئەمەش تە کاتێکدایە   بەرپەرچدانەوە یەکالکەرەوەکەی دەکات تە ڕێگرتن تە باڵوبوونەوەی پەتای کۆڕۆنا.  و حکومەتی عێراق

کە حکومەت دووچاری چەندین قەیرانی تری جیا جیا بۆتەوە، بە پشتتتێوە کۆمەتیەتییەکان و داکشتتتانی ئابوریی بش وێ.ەستتتەوە. 

نەتەوە یەکگرتووەکان دەستتتتلەۆستتتتی تەو پێداەیرییە دەکات کە دەستتتتەهتە مۆجێی و هەرێنیی و نیشتتتتلنانییەکان پیشتتتتانیاندا بۆ 

ێڕای دەستتتلەۆستتتی کردن تە ستتتەرکەوت.ی ڕێوستتتوێ.ە پێشتتتوەملەو بەردەوامەکان کە بە پشتتتلگیریی بە ەرت.ەمۆی ڤایرۆستتتەکە و

تەوەی هەر تاکێک ڕۆڵیکی ەرنگ دەەێڕێت تە   هێزی کۆمەڵگاکان ەیرانە بەر . سەرەڕای ئەمەش نێردەکە هۆسداریی دەدات

     زەادا چاودێری کراوە .بەرەنگاربوونەوەی سەپۆڵی دووەمی هەنووکەی ئەم پەتایە کە تە چەندین پارێ

پالستتتەارت ، نوێ.ەری  –بە ئاماژە بە وتاری ئەم دواییەی کە تە ئەنجومەنی ئاستتتایێ پێشتتتکەستتتی کرد ، ماتوو جی.ین هێ.ی  

کان تە عێراق دووپاتی کردەوە کە و هید بڕ تە وەتمدانەوەی حکومەت بش  تایبەتی ستتتتتتکرتێری ەشتتتتتتلی نەتەوە یەکگرتووە

نیشتتلوان ستتەرکەوتوو نابێت . هەرچەندە ئەم ڕێوستتوێ.انە ستتەملی و توندی دەچەستتمێ.ن ، بەتم ئێنە بەستتداری کارای ەشتتت دا

 هەسل.ە سەر پێنان تە نزیکلرین کاتی بەردەسلداو دەزانیین ئەمانە باسلرین هیوان بۆ ەەڕانەوە و 

ارمەتی یەکالکەرەوە بۆ تەواوی متتتانەوادەی نەتەوە یەکگرتووەکتتتان بە ڕابەرایەتی ڕێکەراوی تەنتتتدروستتتتتتلی جی تتتانی یتتت

تاقیگە و پێداویسلی پزیشکی و کەل و پەتی پاراسل.ی تاکە کەسی و  بەرەنگاربوونەوەی ئەم پەتایە پێشکەسی عێراق دەکات بە 

پارەدان و ڕاوێژی هونەرییشتتتتتتەوە. تە کۆتایشتتتتتتدا نوێ.ەری تایبەت وتیو عێراقییەکان دەتونن بەردەوام بن تە پشتتتتتتلبەستتتتتتلن بە 

ی نەتەوە یەکگرتووەکان تەو کاتانەی پێویستتلیان بە پشتتلگیرییە. بەرپرستتیارەتی کۆتاییێ دەکەوێلە ئەستتلۆی پشتتلگیریی جێگیر

تاکەکان کە پێویسلە ڕۆڵی مۆیان بگێڕن ئەویێ بە پابەند بوون بە ڕێ.ناییەکانی دەسەتتی تەندروسلی تە پێ.او پاراسل.ی مۆیان 

   و مێزانەکانیانو
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