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 زۆر زیاترە بایەخپێدانیبااڵی مرۆیی نەتەوە یەکگرتووەکان دەڵێت قەیرانی مرۆیی لە عێراق شایەنی  بەرپرسێکی

 
 

وا کانگ، یاریدەدەری سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ (: کیونگ٢٠١٥تشرینی دووەمی  ٣٠، )بەغدا/هەولێر 

وی مرۆیی تێچو "وتی: خاتوو کانگ  قەیرانی مرۆیی. هەولێری کرد بۆ تاوتوێکردنیکاروباری مرۆیی سەردانی بەغدا و 

بارودۆخەکە زیاتری بوونی خراپ سەر تیشك دەخەنە هەموو ئاماژەکانئێمە زۆر نیگەرانین لەوەی کە . ناخ هەژێنەئەم قەیرانە 

  ."لە چەند مانگی داهاتوودا

 

من قسەم لەگەڵ ئافرەتان کرد کە هەموو شتێکیان لەدەستداوە. ئەگەر ئێمە بمانەوێت سەرکەوتوو  "خاتوو کانگ هەروەها وتی:

مان بە زیادکردنی توانا هەیە، هەروەها باشترکردنی یەکانیان، پێویستیترین پێویستیبین لە بەهاناوەهاتن بۆ سەرەکی

 ."ەکی فریاگوزاری دەخاتە مەترسیەوەتەواوی ئۆپەراسیۆنی کۆمنەبوونی ئەمن و ئاسایش و ئەمن و ئاسایش.  بەهاناوەهاتن

 

لەسەر هەرێمی کوردستان و وواڵتەکە  خراپیکاریگەری قەیرانی ئابووری  لەسەر ئەوە کردەوە کە " یشەختیخاتوو کانگ ج

پاڵپشتی دارایی بەپەلە و  بنێ بۆ پێشەوەنگاو ەهکۆمەڵگای مرۆیی کاتی ئەوەیە کە  ئێستاجێگای نیگەرانیەکی زۆرە. هەیە و 

 یڕوونەدات، کاریگەریەکە زیانی زۆر . ئەگەر ئەمەی ئاوارەکانڕزگارکردنی ژیان کردن و بۆ هاوکاریدابین بکات 

 ."بێتدە

 

کراوەیی بێڵێتەوە و بۆ پێویستە تاکو بەرنامەکان بە دارایی پاڵپشتی ": وتی لە کۆتایی سەردانە دوو ڕۆژەکەیخاتوو کانگ 

و بە  تاکو خەڵك بتوانن بە خۆبەخشانەن لە دووبارە بنیاتنانەوەی ئەو ناوچانەی کە لەژێر دەستی داعش دەرهێنراون یارمەتیدا

 . "بگەڕێنەوە خۆیانبۆ ماڵەکانی  سەالمەتی

 

خراپترین لە "عێراق بریتی یە لە یەکێك وتی:  لە دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ گەورە بەرپرسان لە بەغدا و هەولێر خاتوو کانگ

 . "بێ شک پێویستە کۆمەڵگای مرۆیی کاری زیاتر بکاتملمالنێترین هەرێمەکانی جیهان. پڕ  کەوتۆتە و قەیرانەکانی جیهان

 

. هەیە ملیۆن کەس لە عێراق ئێستا پێویستیان بە هەندێ جۆری هاوکاری مرۆیی ١٠ ،نەتەوە یەکگرتووەکانبەپێی خەماڵندنی 

خۆی وواڵت ئاوارەبوون. هەوڵەکانی بەهاناوەهاتنی مرۆیی لە لە ناو ٢٠١٤ەتەی کانوونی دووەمی ملیۆن کەس لەو ٣.٢نزیکەی 

ملیۆن دۆالری  ٤٩٨نەی کە وەکو کاری لەپێشینە دانراوە بە بڕی لەو پالپاڵپشتی دارایی کراون.  عێراق بە شێوەیەکی الواز

 ، کەمتر ٢٠١٥ەی دووەمی ساڵی بۆ بەهاناوەهاتنی گرنگترین پێویستیەکان لە نیو دەستی پێکرائەمەریکی کە لە مانگی حوزەیران 

ەرنامەکانی ڕزگارکردنی ژیان ەمەش فشار دەخاتە سەر هاوکارانی مرۆیی تاکو ژمارەیەك لە بئ، بەدەست هێنراوەی ٥٠% لەسەدا

 دابخەن. 

 بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە: 
 کاروباری مرۆیی،  ئۆچا بۆ هەماهەنگین، بەرپرسی زانیاری گشتی لە نووسینگەی دەیڤد سوانس

swanson@un.org, Cell +964 750-377-0849 
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