
 
 
 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org 
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 ڕۆژی مرۆیی جیھانی  

   
کھ سا�نھ یادی کردەوە. ڕۆژی مرۆیی جیھانیان ، ھاوکارانی مرۆیی یادی ۲۰۲۰ی ئابی ۱۹لھ ڕێکھوتی 

ھھروەك کھ تھرخانکرابوو لھالیھن یادێکی تایبھتی ھھیھ لھ ناو عێراق، دەکرێتھوە، ڕۆژی مرۆیی جیھانی 
ی ئابی ۱۹لھ بھغدا، لھ ڕێکھوتی ئھنجومھنی گشتی نھتھوە یھکگرتووەکان لھ یادی ھێرشی سھر ئوتێلی کھناڵ 

 . ۲۰۰۹. پێشووتر یادی کرابوویھوە بۆ یھکھم جار لھ ساڵی ۲۰۰۳
 

، ڕۆژی مرۆیی جیھانی تھرخانکرابوو بۆ بھرزڕاگرتنی ئھزموونھکانی ڕۆژانھی کارمھندانی ۲۰۲۰بۆ ساڵی 
لھ تھواوی جیھان. لھ فریاگوزاری کھ ژیانی خۆیان پابھندکردبوو بھ خزمھتکردنی خھڵکانی بارودۆخ الواز 

بھرەنگاریھکی تری ھێنایھ پێشھوە بۆ چارەسھرکردن و زاڵبوون  ۱۹-عێراق، ھھروەكو شوێنانی تر، کۆڤید
بھسھری، و لھ دەقی قھدەغھکانی ھاتووچۆ و سنورداریھکانی جوالنھوە، ئۆپھراسیۆنھکان زیاتر لھ ھھموو کاتێك 

ھاوکارانی مرۆیی لھ ناو عێراق کاردەکھن بۆ ناوخۆیی عێراق.  پشتیان بھستبوو بھ ستافی نیشتمانی و ھاوکارانی  
ژینگھی سھالمھت بۆ ئافرەتان و کچان؛ ؛ بھ دابین کردنی ۱۹-ڕێگھگرتن، قھتیسکردن و چارەسھرکردنی کۆڤید

گھیاندنی ئاوی زۆر گرنگ، بۆ دڵنیابوون لھوەی کھ مندا�ن ھێشتا دەتوانن دەستیان بگات بھ پھروەردە؛ و 
ی خانووەکان دەدەن بۆ نی خاوێنکردنھوە و پاك و خاوێنی بۆ ئاوارەکان و پھنابھران لھ سھرانسھری وو�ت. کارمھندانی فریاگوزاری یارمھتی دووبارە بنیاتنانھوەکۆمھکیھکا

زاڵ ببن بھسھر ئاستھنگھکانی دەستگھیشتن نێنھوە، و  ئاوارەکان، ھھروەھا بھڵگھنامھی یاسایی زۆر گرنگ دابین دەکھن بۆ ئھو کھسانھی کھ ھھوڵ دەدەن دووبارە ژیانیان بنیات ب
 لھ ڕێگھی دامھزراندنی ڕێگای نوێ ی گواستنھوە و بنکھکانی کھل و پھل. 

 
، پێویستی بھ تازەگھری زیاتر دەبێت و نھرم و نیانیش ھھیھ بۆ ۱۹-لھو کاتھی کھ ھاوکارانی مرۆیی خۆیان دەگونجێنن بۆ "شێوازی تازە"ی کارکردن لھ ناو دەقی کۆڤید

 ی ھاوکاران لھ ناو عێراق و لھ تھواوی جیھان. دەرفھتێکی سا�نھیھ بۆ سھرنج دان لھسھر ئھم تازەگھریھ و کارکردنی قورسمرۆیی جیھانی ئھنجامدانی کارەکھیان. ڕۆژی 
 
 
 

 ھھماھھنگیکاری مرۆیی سھردانی دھۆك دەکات 
 اڤجۆکۆڤ، ئێرینا مرۆیی تازەی نھتھوە یھکگرتووەکان، ھھماھھنگیکاری ۲۰۲۰ی ئابی ۲٤لھ ڕێکھوتی 

بھ ھاوەڵی لھگھڵ سھرۆکی نووسینگھی ھھماھھنگی کاروباری مرۆیی ، سھردانی دھۆکی کرد،  سۆلۆرانۆ
پارێزگای . کۆمیسیاری با�ی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ پھنابھران بۆ پاراستننوێنھری و یاریدەدەری 

لھ ناو ھھرێمی کوردستانی عێراق، زیاتر لھ زۆرترین ژمارەی ئاوارەکان لھ خۆ دەگرێت دھۆك 
ئاوارە لھخۆدەگرن لھ سھرانسھری چوار قھزاکھی  ۱٥٥.۰۰۰خێوەتگھ ھھن کھ  ۱٦کھسھ.  ۳٦۰.۰۰۰

دھۆك و لھ قھزاکانی باکوری نھینھوا لھ عھقرە و ئھلشێخان؛ ھھرچھندە، زۆرینھی ئاوارەکانی دھۆك لھ 
لھ دامھزراوە نافھرمیھکان یان لھ ناو خودی کۆمھڵگا  دەرەوەی خێوەتگھ فھرمیھکان ژیان دەگوزەرێنن

 ۲۰۱٤عێراقی لھ ساڵی  خاکیزۆربھیان ئاوارەبوون دوابھدوای داگیرکاری داعش بۆ خانھخوێکان. 
 لھسھدای  ۹۰زیاتر لھ 

 

 نووسینگھی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ ھھماھھنگی کاروباری مرۆیی لھ عێراق 
 ھھواڵنامھی مرۆیی

۲۰۲۰ئابی   

پێداویستیھکانی پاك و خاوێنی و جل و بھرگی پاراستن بۆ سھرۆك خێزانھ دابھشکردنی 
 Mercy Corps)ئاوارەکان لھ ناو خێوەتگھکان لھ ئھنبار. (سھرچاوەی وێنھ: 

جێگری نوێنھری تایبھتی سکرتێری گشتی/ڕێککخھری نیشتھجێ/ ھھماھھنگیکاری 
مرۆیی ئێرینا ڤۆجۆکۆڤا سۆلۆڕانۆ سھردانی خێوەتگھی دۆمیزی کرد بۆ پھنابھرانی 

سھرچاوەی وێنھ: لھالیھن نووسینگھی نھتھوە سوری لھ پارێزگای دھۆك. 
 یھکگرتووەکان بۆ ھھماھھنگی کاروباری مرۆیی
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پھنابھری سوری لھ خۆ دەگرێت لھ ھھردوو  ۸٥.۰۰۰ھی . ھھروەھا دھۆك نزیکای ئاوارەکان بریتین لھ نھتھوەی ئێزیدی، کھ خھڵکی قھزای سنجارن لھ پارێزگای نھینھو

 دامھزراوەکانی ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگھ. 
 

لھگھڵ پارێزگاری دھۆك کۆبوویھوە بۆ باسکردنی بارودۆخی مرۆیی لھسھرانسھری پارێزگاکھ، و تێبینی ئھوەیان کرد کھ پێویستیھك ھھیھ بۆ ھھماھھنگیکاری مرۆیی 
بھڕێوەبھری ھوێ لھگھڵ  لیان کرد بۆ ئاوارەکان  ۱شاندەکھ سھردانی خێوەتگھی کھبھرتوو  زیادکردنی ھھوڵھکان بۆ دەستنیشانکردنی چارەسھریھ ماوە درێژەکان بۆ ئاوارەبوون.  

. ۱۹-لھ ناو خێوەتگھ و ئھستھمیھکان کھ دووچاریان دەبنھوە لھ ماوەی ب�وبوونھوەی کۆڤید خێوەتگھکھ و سھرکردانی کۆمھڵگا کۆبوونھوە، بۆ باسکردنی بارودۆخھکان
 یان کرد بۆ پھنابھران. ۲ھھروەھا شاندەکھ سھردانی خێوەتگھی دۆمیز 

 
بھھۆی سنورداریھکان لھ  بھرەنگاریھکان بۆ ئاوارەکان لھ دھۆك لھوانھ ئاوارەبووانی ماوە درێژ و کھمبوونھوەیھك لھ ژمارەی خزمھتگوزاریھکان و ھاوکاری بھرجھستھ

اندەر ژیان بگوزەرێنن، وەك باڵھخانھ تھواونھکراوەکان. پاڵپشتی کردنی دارایی. ئاوارەکانی کھ لھ ناو دامھزراوە نافھرمیھکان ژیان دەگوزەرێنن لھوانھیھ لھ پھناگھی خوار ست
. ۱۹-ھ ھھردوو ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگھکان، بارودۆخھکان کھ خراپتربوون بھھۆی دەستپێکی کۆڤیدلدەرفھتھکانی ژیان و گوزەران ھھردەم سنورداربوون بۆ ئاوارەکان 

لھ پھروەردە بوونھتھوە بھھۆی کورتھێنانی مامۆستایانی مھنھھجی عھرەبی، کھ بھشێوەیھکی سھرەکی وانھکان بھ ھاوتھریبی ئھمھش، مندا�نی ئاوارە دووچاری بۆشاییھکان 
 لھالیھن مامۆستایانی خۆبھخش دەگوترێنھوە کھ ھیچ مووچھیھك لھ وەزارەتی پھروەردە وەرناگرن. 

 
وێرانبوونی خانووەکان، زۆربھی ئاوارەکان نیازیان دەربڕیوە کھ لھ ئاوارەییدا بمێننھوە بھھۆی ناسھقامگیری سیاسی و ئاسایش لھ ناوچھکانی زێدی خۆیان،  سھرەڕای ئھمھش،  

نیگھرانن لھ ەکانی باشوری سنجاریش خێزانھ ئاوارھھبوونی میلیشیا جیاوازەکان، نھبوونی خزمھتگوزاریھ سھرەکیھکان و سنورداری لھ دەرفھتھکانی کۆکردنھوەی داھات. 
گھورەترین ، خێزان لھ دھۆکھوە گھڕاونھتھوە بۆ سنجار لھ ماوەی وەرزی ھاوین ۲٦۰۰نزیکھی . بارەی ماددە مھترسیدارەکانی کێڵگھ مینیھکان و تھقھمھنیھ نھتھقیوەکان

باشتربووە، خاوێنکردنھوەی ناوچھکان لھ مینھکان و ، کھ ئاوارە گھڕاوەکان بینیویانھ کھ بارودۆخی ئاسایش دەڵێنجولھی گھڕانھوەی ئاوارەکانھ لھم چھند ساڵھی ئھم دواییھ. 
کھ وای لھ ، ش۱۹-سنورداریھکانی جوالنھوە بھھۆی کۆڤیدبریتین لھ ھۆکارەکان بۆ گھڕانھوە، ھھروەھا بھھۆی ژێرخانی گشتی ، و نۆژەنکردنھوەی تھقھمھنیھ نھتھقیوەکان

ڕاپۆرتھکان ھھن لھ بارەی ئھو ، ھھروەك گھلێك زۆری ئاوارەکانھھرچھندە، ھھندێك ناوچھ ئامادەکاریان نھکردبوو بۆ گھڕانھوەیھکی ھھندێك خێزان کرد کھ جیا ببنھوە. 
 چاودێری تھندروستی و بازاڕەکان و ئاو و کارەبا. کھسانھی کھ گھڕابوونھوە بۆ ئھو ناوچانھی کھ خزمھتگوزاری سھرەکی سنورداریان ھھیھ وەك 

 
 گھڕانھوەی ئاوارەکان بۆ دیالھ 

. 
کھ پێنج جولھی لھ دیالھ ڕایانگھیاند ، دەسھ�تداران ۲۰۲۰ی ئابی ۱۱لھ ڕێکھوتی 

ئھنجام دەدرێن   سھرۆك خێزان  ۱.٤۰۰گھڕانھوەی ئاوارەکان، کھ پێك ھاتبوون لھ زیاتر لھ  
لھالیھن ھھیھ ڕێگھپێدانی ئاسایشیان ئھو خێزانانھی کھ . ۲۰۲۰ی ئابی ۲۰-۱۱لھ نێوان 

مقدادیھ و سھعدیھ و جبارە و شوێنھکانی دیالھ دەگھڕێنھوە بۆ ئۆپھراسیۆنی فھرماندەی 
ئھمھش تێبینی کرابوو کھ لھو کاتھی گھڕانھوەی ئاوارەکان بانی زەین بوھروز.  جھلھوال و  

لھ ھھردوو ناوچھکانی ناوەوە و دەرەوەی خێوەتگھ ھێواش ببوویھوە لھ ماوەی نیوەی 
و   ۲۰۲۰نیسانی کھس کھ دەگھڕانھوە لھ نێوان  ۳۰یھکھمی ئھم ساڵ، لھگھڵ تھنھا 

کھ ئاوارەبوون بھھۆی ئاوارە لھخۆ دەگرێت  ٥۰.۰۰۰دیالھ نزیکھی . ۲۰۲۰حوزەیرانی 
خھڵکی ناوچھکانی ناو ئاوارەکان لھ دیالھ زۆرینھی ؛ ۲۰۱٥ – ۲۰۱٤لھ نێوان داعشھوە 

ەوە ھیچ گھڕانھوەیھکی ئاوارەی بھخۆیھوە ۲۰۱٥کھ لھو کاتھوەی خودی پارێزگاکھن 
نھبوونی ئھمھش بھھۆی ، کانگروپی کارکردنی گھڕانھوەی ئاوارە؛ بھ گوێرەی نھبینیوە

، نھبوونی عھشیرەتیھکانبارگرژیھ ، ئاسایش، نھبوونی خزمھتگوزاریھ سھرەکیھکان
 . دەرفھتھکانی ئیش و کار و ڕێگری لھ گھڕانھوەی ئاوارەکان

ڕاپۆرتی کردووە تاوەکو ئێستا تۆماری بھ دواداچوونی ئاوارەبوونی سھر بھ ڕێکخراوی نێودەوڵھتی بۆ کۆچ ، خێزان دەگھڕێنھوە ۱.٤۰۰ کھ ڕاگھیاندنی سھرەتاییسھرەڕای 
، ئاوارەکان ھێشتا نھیانتوانیوە بھدەر لھم دوو شوێنانھسھرۆك خێزان بۆ سھعدیھ).    ۷۱سھرۆك خێزان بۆ مقدادیھ و    ۳۲۸سھرۆك خێزان گھڕاونھتھوە (کھ دەکاتھ    ۳۹۹کھ تھنھا  

بھرجھستھنھبوونی لھ ناو عێراق، لھوانھ  بۆ چارەسھریھ ماوە درێژەکان  بھرەنگاریھ گھورەکانی تر لھگھڵ گواستنھوە  بگھڕێنھوە بھھۆی چھندین ھۆکار کھ کێشھن بۆ ھھندێك لھ  
، بھ شێوەیھکی گشتیھھبوونی چھکدارەکان کھ ھھندێك جار ڕێگھ بھ پڕۆسھی گھڕانھوەی ئاوارەکان نادەن. لھالیھن حکومھتھوە، و قھرەبووکردنھوە و ھاوکاری دارایی 

کھ گھڕانھوەی ئاوارەکان . و پھناگھ تایبھتیھکانگشتی ، لھگھڵ وێرانبوونێکی بھرچاوی ژێرخانی لھ ناوچھکانی گھڕانھوە بھ شێوەیھکی زۆر بھرەنگاریانھنبارودۆخھکان 
. لھ ناو پارێزگاکھ، کھ ئامادەییھکی سنورداریان ھھیھ  ڕێکخراوە مرۆییھکانیان  لھالیھن دەسھ�تداران  ھاوکاری ماددی بھرچاو  بھبێ  ئھنجام دراون  تاوەکو ئھمڕۆ  ئھنجام دراون  
کۆمھڵگا وەرگرەکانی ئاوارەکان. لھ ناو خودی گھڕانھوەی ئاوارەکان کھ پالنیان بۆ دانراوە بارگرژیھکی بھرچاویان دروستکردووە ، شوێنھ دیاریکراوەکانلھ ھھندێك لھ 

و داوای ھاوکاریان ئاستھنگھکان لھ پاڵپشتی کردنی دارایی بھھۆی دەستپێکردنھوەی خزمھتگوزاریھ گشتیھکان بھرەنگاریھکان دەبنھوە لھ دووچاری دەسھ�تدارانی ناوخۆیی 
 ھاوکاری بۆ ئھو خێزانانھی کھ بھ نیازن بگھڕێنھوە و ئھوانھی کھ پێش وەختھ گھڕاونھتھوە. بۆ دابین کردنی کردووە لھ ھاوکارانی نێودەوڵھتی 

 

نووسینگھی نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ موڵکی ڕووخاو لھ قھزای موقدادیھ، لھ دیالھ (سھرچاوەی وێنھ: 
 ھھماھھنگی کاروباری مرۆیی)



 
۲۰۲۰ھھواڵنامھی مرۆیی ئابی   | 3 

 

 
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

www.unocha.org 

دەتھقێتھوە  ۷ماددەی تھقھمھنی لھ نزیك دامھزراوەی کیلۆ   
بھجێماوەی ملمالنێ ی دژی کھ وا باوەڕ دەکرێت  –تھقھمھنی ، پاشماوەی ۲۰۲۰ی ئابی ۲۱لھ ڕێکھوتی 
سێ منداڵی کوشت. لھ ئھنبار تھقیھوە، و    ۷کیلۆ  لھ خانوویێکی چۆڵکراو لھ نزیك دامھزراوەی    –داعش بێت  
، تھقھمھنیھکھیان داوەلھ نزیك خانووەکھ یاریان دەکرد و ڕاپۆرتکراوە کھ منداڵھکان بھ داسێك لھ  منداڵھکان 

تھقینھوەی پاشماوەی یھمھین ۱٤ئھمھ ، ڕاپۆرتی ھاوکارانبھ گوێرەی . تھقینھوەیکھ ئھمھش بووەتھ ھۆی 
 . ۲۰۲۰جھنگھ لھ ناو پارێزگاکھ لھ ماوەی ساڵی 

 
فرە ئاژانسی ڕێکخست نھتھوە یھکگرتووەکان بۆ ھھماھھنگی کاروباری مرۆیی کاروانێکی نووسینگھی 

دانانی نھخشھی بۆشاییھکان لھ بۆ یارمھتیدانی  ۲۰۲۰لھ مانگی ئاداری  ۷بۆ دامھزراوەی کیلۆ 
بنیاتنراوە لھالیھن وەزارەتی  ۲۰۱۲لھ ساڵی ، ، کھ کۆمھڵگایھکی نیشتھجێبوونھی. شوێنھکھخزمھتگوزار

، ۲۰۱٤لھ ساڵی . نیشتھجێکردن و ئاوەدانکردنھوە بۆ لھخۆگرتنی فھرمانبھرانی حکومھت و خێزانھکانیان
کۆنتڕۆڵی ناوچھکھی کرد و کۆمھڵگا نیشتھجێبوونھکھی گۆڕی بۆ بنکھیھکی سھربازی. لھ ماوەی داعش 
دووبارە   ۲۰۱٦ی ساڵی  بھ شێوەیھکی سھخت بۆمبارانکرا و تا ئھو کاتھی کھ لھ ئایارکۆمھڵگاکھ  ،  کھملمالنێ

، لھو کاتھی کھ موڵك بھ شێوەیھکی سھخت زیانی نالھبارنبارودۆخھکانی ژیان و گوزەران . ئازادکرایھوە
 بھرکھوتووە و نیشانھی ئاگادارکھرەوە ھھن لھ بارەی ھھبوونی ماددە و تھقھمھنیھ نھتھقیوەکان. 

 

یان  تاکھ کھس ٤.۰٤٤خێزانیان تۆمارکردووە کھ دەکاتھ ( ٤۸٤، ھاوکاران ۲۰۲۰ھھروەك لھ ئاداری 
ئاستھنگھ ڕاپۆرتکراوەکان سھرۆك خێزانی کھ ئھندامانی پھککھوتھ و نھخۆشی درێژخایھنیان ھھیھ. 

لھ ناوچھکانی لھوانھ وێرانبوونی خانووەکان لھبھردەم گھڕانھوەی ئاوارەکان بۆ ناوچھکانی زێدی خۆیان 
گومانی پھیوەندی ھھبوون بھ داعش، و کێشھکانی یھکگرتوویی کۆمھ�یھتی، لھوانھ زێدی خۆیان 

 شورەیی و کێشھکانی عھشیرەتی. 
 

تھقھمھنیھ ژەھراویھکان لھ ناو عێراق ئاڵۆزە، بھرفراوانھ و لھ توانای سھرچاوەکانی کێشھی ری مین ھھڵگرتنھوەی نھتھوە یھکگرتووەکان، بھ گوێرەی خزمھتگوزاری کا
داناوە بۆ خاوێنکردنھوەی تھقھمھنیھ کاری لھپێشینھیان کاربھدەستانی تری نیشتمانی و نێودەوڵھتی حکومھت، و نھتھوە یھکگرتووەکان و بۆ چارەسھرکردنیان. ئێستا زیاترن 
دووبارە کاری بنیاتنانھوە ئھنجام بدرێت لھسھر ژێرخانی سھرەکی و باڵھخانھ بھر لھ ھھر نۆژەنکردنھوەیھك یان  و ھھنگاوی یھکھمی زۆر پێویستژەھراویھکان 

لھو ماددە تھقھمھنیھکانی پاشماوەی جھنگھ و تھقھمھنیھ نھتھقیوەکان بریتین لھ ھھڕەشھ سھرەکیھکانی ئاسایش ڕاپۆرت دەکھن کھ ڕێکخراوە مرۆییھکان . ھکاننیشتھجێبوون
 ناوچانھی کھ پێشووتر لھ ژێر دەستی داعش دابوون لھ پارێزگای ئھنبار. 

 

 مرۆیی عێراق لھ سندوقی  ۲۰۲۰یھکھم تھرخانکردنی ستاندەر بۆ ساڵی  

 ۲۰۲۰ساڵی  لھ ئایاری  یھکھم تھرخانکردنی ستاندەر لھ سندوقی مرۆیی عێراق   
چا�کیھکانی کاری ھاوکاری کردنی کھ ئامانجی بریتی یھ لھ  ڕاگھیاندرا، 

کھ ھھروەھا بھشدارە  ۲۰۲۰پالنی بھھاناوەچوونی مرۆیی بۆ ساڵی ی لھپێشینھ
لھ ناو عێراق.  ۱۹-ڕێگھگرتن و بھھاناوەچوون بۆ کۆڤیدخێرای لھ زیادکردنی 

تھرخانکردن $ ملیۆن دۆالری ئھمھریکی    ۱۲.۳، بڕی  ۲۰۲۰ھھروەك لھ ئابی  
ھھشت کھرت دەکات کھ چا�کیھکان جێبھجێ دەکھن کھ ھاوکاری تھواو بوو، 

ەی خێوەتگھ و ناوچھکانی تر کھ لھ ناوچھکانی دەرەوبھ شێوەیھکی سھرەکی 
لھگھڵ ئھم تھرخانکردنھش، سندوقی مرۆیی عێراق خزمھتگوزاریان نیھ. 

بھرەوپێش بھ ئامانجی کۆمھڵھیی نزیکبوونھوەیھکی  یپھرەپێدانبھردەوامھ لھ 
پابھندیھ گھورەکان لھسھر بھ ناوخۆیی کردن بھ ڕێگای باشترکردنی بردنی 

. لھ ڕێگای ئھم ھاوکارانی نیشتمانیی بھھاناوەچوونبھشداری کردن و توانای 
بۆ دەکرێت  خھرجھکھ تھواوی تھرخانکردنلھسھدای  ۳۰نزیكبوونھوەیھ، 

پڕۆژە  ۲۰پاڵپشتی دارایی تھرخانکردنھکھ . ڕێکخراوە ناحکومیھ نیشتمانیھکان
ڕێکخراوی  ۲۰لھوانھ ڕێکخراوەوە جێبھجێ دەکرێن  ٤۲کھ لھالیھن دەکات 

ئاژانسی  ٥، و ڕێکخراوی ناحکومی نیشتمانی ۱٦نێودەوڵھتی و ناحکومی 
 خاچی سور/مانگی سور. ڕێکخراوی  ۱نھتھوە یھکگرتووەکان و 

(سھرچاوەی وێنھ: نووسینگھی نھتھوە  ۷باڵھخانھی نیشتھجێبوون، دامھزراوەی کیلۆ 
( ھن ھیالری ستۆفێریھکگرتووەکان بۆ ھھماھھنگی کاروباری مرۆیی/لھالی  


