
     

 

 

 بەرێوەبردنى خولی  فەرمی شێوەیەکی بە مین لەکاروبارى کارمەندى ١٨

 .کردوە تەواو(  كان چێنراوه  جێی بۆمبە سبە كارخستنی ده لە  بەرێوەبردنى)

 

 

 

  ژگای گشتی كاروباری مین لە ده  ر بە سە کارمەندى هەژدە  ، ٢٠١٧ی ئاداری ١٦یمانی  سولە

  جێی بۆمبە سبە كارخستنی ده لە  ) بەرێوەبردنى  خولی  ووتوانە ركە سە   (IKMAA)   كوردستانی عێراق  

بستی  مە بە  بە  دابینكراوه یابان حکومەتى الیەن  لە تێچووی خولەکە کرد، تەواو  كان(  چێنراوه

  کارمەندى 33 تائێستا  كان .  نیە مە قە كانی تە ترسیە ركردنی مە سە كان بۆ چاره رێمییە پشتگیریكردنی توانا هە

 نەتەوە  رێکخراوى بە سەر مین کاروبارى فەرمانگەى الیەن ڕاهێنانىان لە مین کاروبارى گشتى دەزگاى

 .  رگرتووه وه  (UNMAS) یەکگرتووەکان

  ت  ماوه  كان لە نییە مە قە كانی مین و تە رییە ی كاریگە وه ردنەمك كە  ت بە ندی راهێنانی تایبە ڵبە مە  لە  كە خولە

 دیزاین تایبەت بەشێوەیەکی خولەکە پڕۆگرامىنجامدرا .  ئە  دووره سلێمانى باکورى  لە  کیلۆمەتر 66 کە

ی  وه كان و ناسینە چێندراوه  جێی بۆمبە ستبە ده ك ناسینەوەى گرێت وه خۆده  رێك لە وه ند تە و چە کراوە

كارهێنانی  بە كان و  بردنی ئەرکە ڕێوه وی و بە ر زه ی هێماكانی سە رباره پێکهاتەکان و هوشیاریی ده

 سیناریۆى فراوان کۆمەلێکى  كان . خولەکە چێندراوه  جێی بۆمبە ستبە كارخستنی ده تایبەتەکانى لە کەرەستە



شداربووان  ی بە كردنی متمانە پتە کرا بوون بۆ ئامادە ڕاهێنان بنەماى سەر رتبوو کەلەخۆگ  لە پراکتیکى

 رزی واقیع.  ر ئە سە كان لە وه نجامدانی كرده پێش ئە

 لە مین کاروباری گشتی دەزگای لە هونەری کاروباری گشتی بەڕێوەبەری ، ئەحمەد عوبێد بەڕێز

 دووپات چێنراوەکان بۆمبە مەترسییەکانی کردنەوەیکەم لە خولەی ئەم گرنگی ، عێراق کوردستانی

 هەروەها ، ئاساییەکان مینە لە جیاوازن و مەترسینە تری سەرچاوەیەکی بۆمبانە ئەم" وتی  کردەوە

 چارەسەرکردنی لە عێراق کوردستانی هەرێمی تواناکانی پتەوکردنی بۆ گرنگن ئایندەش خولەکانی

 ." تەقەمەنییەکان مەترسییەکانی

 

ركی  عێراق وتی " بێ گومان ، ئە کۆمارى لە یابان باڵوێزى (لواى فۆمیو) كدا ، بەرێز یە یانامە بە  لە

تیش  تایبە ، بە  موومان كارێكی قورسە ڕزگارکراوەکان بۆ هە ناوچە  قامگیری لە وكردنی ئاشتی و سە پتە

ن  یە ال ی دادێ لە ماوه لە  وه شە ری رۆژئاوه نكراوی بە ڕوه رزگاركردنی چاوه  دوای رزگاركردنی موسڵ بە

 راسیۆنی رزگاركردنی موسڵ ، ندێش هیوادارین ئۆپە ڕای هە ره . سە  وه كانی ئاسایشی عێراقیە مانە قاره  هێزه

ڵكو كۆشش  بە  وه ر بۆ بونیاتنانە ك هە وه تێكی زێڕین بێت بۆ كۆشش نە رفە لی عێراق ، ده تیش بۆ گە تایبە بە

 وایی نیشتمانیش"  بێت بۆ ئاشتە

 مین کاروبارى فەرمانگەى  لە پرۆگرام بەرێوەبەرى جێگرى عبدالباقی، عماد بەرێز  وه ن خۆشیە یە لە لە

زۆر   (UNMAS)  وکارى وتی " ئەرک (UNMAS)عێراق لە وەکاننەتەوەیەکگرتو سەربەڕێکخراوى

 کردنى پشتگیرى   لە دەبێت بەردەوام  (UNMAS) ، ئاوارەکان گەرانەوەى پڕۆسەى  لە  پێویست و گرنگە

 ی هاواڵتیانی سڤیل بتوانن وه كان  بۆ ئە نییە مە قە تتە مەترسییەکانى کردنەوەى کەم بۆ ناوخۆییەکان  دەسەاڵتە

 ندرابوو .  ی لێیان سە و شوێنانە ئە ەوەبگەڕێن

 


