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 به ههزاران هاو�تی له عێراق گيريان خواردووە و به پهڕۆشهوە پێويستيان به هاوکاری مرۆييه
 

 له که هاو�تی ههزاران ڕەوشی بارەی له نيگهرانه زۆر يهکگرتووەکان نهتهوە ):۲۰۱٦ شوباتی ی ۲۰ (بهغدا/ههولێر، 
 گوتی: عێراق بۆ يهکگرتووەکان نهتهوە مرۆيی ههماههنگيکاری ،گڕاندێ ليز خواردووە. گيريان سنجار قهزای و فهلوجه

 له تێدەکۆشن ژيان له مانهوە بۆ که یخهڵکانه ئهو یئازار و ئێش البردنی بۆ بهر بگيرێنه پێويسته خێراکان "ههنگاوە
 له داوا ئێمه خهڵكی. ژيانی ڕزگارکردنی بۆ ههيه هاوبهشمان بهرپرسيارێتيهکی مرۆيی، هاوکارانی وەکو ئێمه .عێراق

 بکهن دووهێندە ههوڵهکانيان و مرۆيی ياسای ژێر له پابهندبن که دەکهين کوردستان ههرێمی حکومهتی و عێراق حکومهتی
 کردنی چاودێری و ئاو و خۆراك پێدانی و ئارامهکان ناوچه بۆ هاو�تيان گواستنهوەی و چۆڵکردن له کردن ئاسانکاری بۆ

     " ،تهندروستی
 

 کونتڕۆڵی ژێر له که ،ئهنبار پارێزگای له فهلوجه شاری له هاو�تيان بگاته دەستی ناتوانێ يهکگرتووەکان نهتهوە ههرچهندە
 بهرەو خێرا شێوەيهکی به بارودۆخهکان کهوا دەکهن بهوە ئاماژە سهرەکيهکان سهرچاوە لهاليهن زانياری ،ماوەتهوە داعش
 زۆر ۆمهکيهک و دەرمان له کورتيهکان و کهم و برسێتی بارەی له ڕاپۆرتهکان ئێمه "گوتی: گڕاندێ خاتوو دەچن. خراپی

 ؛ەکهشار جێهێشتنیبه له لێکراوە ڕێگريان به�م بهجێبێڵن شارەکه ههوڵدەدەن خهڵك که دەزانين ئێمه وەردەگرين. پێويستهکان
  بێت". ئومێدی بێ دووچاری بارودۆخهکه که ههيه ئهوەمان ترسی ئێمه

 
 کهس، ٥۲۰ له زياتر که ،موسڵ پارێزگای له بارودۆخهکه بارەی له نيگهرانين زۆر ئێمه ههروەها" گوتی: گڕاندێ خاتوو
 له شهڕ پێشهوەی هێلهکانی نێوان له خواردووە گيريان مانگه سێ ماوەی بۆ که منداڵ، ۲٥۰ خهمالندنێکی لهوانه

 دەستيان ناتوانن خهڵکانه ئهو و داين زستان وەرزی ناوەڕاستی له ئێستا" :گوتی گڕاندێ خاتوو "سنجار، چيای ڕۆژهه�تی
 ئهمهش که و سهالمهتن که هاو�تيان کردنهوەی دڵنيايی بۆ دەرمان. و حهوانهوە شوێنی و ئاو و خۆراك هاوکاری به بگات
 دڵنيايی بۆ بيکهن پێويسته ههرچی تاکو دەکهين اليهنهکان ههموو بانگهشهی ئێمه .يهئێمه لهپێشينهکانی ههرە کارە له

 حکومهت لهاليهن کانەکۆنتڕۆڵکراو ناوچه بۆ بپهڕنهوە تاکو خێزانانه بهو ڕێگهدان به پارێزراون؛ هاو�تيان که یکردنهوە
   .هاو�تيان،" ژيانی ڕزگارکردنی له يه بريتی ئهمهش که دەبات. باشتر بهرەو بارودۆخيان بهرچاو شێوەيهکی به که

 
 .۲۰۱٤ دووەمی کانوونی مانگی لهوەتهی عێراق له بهجێبێڵن خۆيان ماڵهکانی که ناچارکراون کهس مليۆن سێ له زياتر
 له زياتر عێراق. له دەبهن بهسهر ژيان داعش کۆنتڕۆڵی ژێر له تر کهسی مليۆن سێ که دەيخهملێنێت يهکگرتووەکان نهتهوە

 ژێر بۆ ناوچهکان هێنانی بهمهبهستی سهربازيهکان ههڵمهته دوابهدوای خۆيان ماڵهکانی بۆ گهڕاونهتهوە هاو�تی ٥۰۰۰۰۰
  حکومهت. کۆنتڕۆڵی
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