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و پاراستن  زیاتراری مرۆیی بە هاوکخەڵکی عێراق پێویستیان : گوتی این هەماهەنگیکاری کۆمەکی فریاگوزاریستیڤن ئۆبربەڕێز

 هەیە. 

 

 

و مرۆیی بۆ کاروباری  نەتەوە یەکگرتووەکان سکرتێری گشتینوێ جێگری این، ئۆبرستیڤن  –( ٥١٠٢ی حوزەیرانی ٩)هەولێر، 

بۆ ملیۆنان  دەکات  زیاترهاوکاری بانگەشەی  دوابەدوای سەردانە دوو ڕۆژەکەی بۆ عێراق فریاگوزاری،کۆمەکی هەماهەنگیکاری 

 .عێراقلەسەرتاسەری کەس 

 

کاری لەو کاتە هەستیارە ئێمە دەبێت بکرێت هەر "ئەو کارە وتی:  نەتەوە یەکگرتووەکان جێگری سکرتێری گشتیاین بەڕێز ئۆبر

و بەردەوام لە زیادبوون دان پێویستیەکان بەاڵم کاری زۆر کراوە، عێراق. خەڵکی ئێش و ئازاری کەمکردنەوەی زیاتر دەکەین بۆ 

   کاری زیاتر پێویستە". 

 

خۆیان لە ماڵەکانی عێراقی سێ ملیۆن زیاتر لە ، ٥١٠٢مانگی کانوونی دووەمی لەوەتەی لە عێراق خراپە. مرۆیی بارودۆخی 

گەیشتن بەو  دەستپێویستیان بە بەپەلە فریاگوزاری ئاژانسەکانی ە. یپێویستیان بە هاوکاریکەس لە هەشت ملیۆن زیاتر و ئاوارەبوون 

  زۆر گرنگ. بۆ کاری کۆمەکی دارایی پاڵپشتی کردنی هەروەها بە هاوکاریە کە پێویستیان  انەیەهەژار کەسە

 

ی حوزەیران، ٨لە ڕۆژی  بۆ بەغدافریاگوزاری کۆمەکی هەماهەنگیکاری وەکو خۆی سەردانی لە یەکەم این بەڕێز ستیڤن ئۆبر

کەوتنی  بەسەریەك ساڵ حوزەیران، ی ٩لە ڕۆژی . کۆبوویەوەڕومادیەوە ئاوارەببوون بەم دواییە لە کە ئەو خەڵکەی لەگەڵ لەوێ 

کە لە هەولێر کرد خێوەتگەیەکیان سەردانی بەڕێزیان هەروەها بە کۆمەڵ، کە بووە هۆی ئاوارەبوونی ، تێپەڕدەبێت موسڵشاری 

 کرد.  شیپەنابەرە سوریەکانیسەردانی کۆمەکی فریاگوزاری هەماهەنگیکاری هەروەها . ئاوارەی ناوەخۆیی تێدایەخەڵکی 

 

کرد چیڕۆکی کە من قسەم لەگەڵیان " هەموو ئەو خێزانانەی وتی: نەتەوە یەکگرتووەکان  این جێگری سکرتێری گشتیبەڕێز ئۆبر

ناچار دەکات کە  کەسانە ئەوهەموو نێودەوڵەتی یاسای مرۆیی خەم و پەژارە. لەدەستدان و ڕاکردن و دڵتەزێنیان هەبوو لە ترس و 

   "ڕێگری کردن لە کردنە ئامانجیان. ەبشەڕ و پێکدادانەکان، لەوانە لە ماوەی هاوواڵتیان بۆ پاراستنی لە خەبات کردن بەشدارن 

 

 نەتەوە یەکگرتووەکان لەگەڵ نوێنەرانی حکومەتی ناوەندی لە جێگری سکرتێری گشتیاین بەڕێز ئۆبرکۆبوونەوەکانی، لە ماوەی 

فواد سەرۆك جەنابی لەوانە  فریاگوزاری.گەیاندنی کۆمەکی  بەردەم ەکان کرد لەبەرەنگاریلە بەرەوپێشچوون و باسی  عێراق

لەگەڵ هاوشێوەی کۆبوونەوەی لە هەولێر، تر. گەورە بەرپرسانی و جەعفەری دەرەوە د. ئیبراهیم ئەلبەڕێز وەزیری مەعسوم، 

سەرۆك وەزیران جێگری  و بارزانینێچیرڤان سەرۆك وەزیران جەنابی دا، لەوانە ئەنجامکوردستان حکومەتی هەرێمی بەرپرسانی 

 تر. د. عەلی سندی و گەورە بەرپرسانی وەزیری پالن دانان  و بەڕێز کەریم سنجاریناوەخۆ وەزیری  قوباد تاڵەبانی و

 

پابەندبوونی جەختم کردەوە لەسەر من هەبوو و بنیاتنەرمان لەگەڵیان گفتوگۆیەکی " ئێمە ستیڤن ئۆبراین ئاماژەی بەوەش کرد کە

بە پابەندین ئێمە هاوکاری مرۆیی. لە گەیاندنی دەسەاڵتداران هاوکاران بۆ لە نزیکەوە کارکردن لەگەڵ نەتەوە یەکگرتووەکان و 

ئەو ، لە هەر شوێنێك زیانیان بەرکەوتووە  وەئەم قەیرانەبەهۆی کە بۆ هەموو عێراقیەکان پێویستیەکان، بەپەلەترین پڕکردنەوەی 

لە زیاتر خراپتر بێت مرۆیی بارودۆخی کە ەیە، ئێمە لەوە دەترسین بەردەوامی ههەروەك شەڕوشۆڕ  سەرهەڵبدەن.پێویستیانە 

بە دڵنیا لەوانە تاکو ئێستا، ئاوارەکان لە پێشوازی کردنی بۆ ئەوەی بەردەوام بن داوە حکومەتم من هانی داهاتوو. مانگەکانی 

 ڕادەکەن." کە لە توندوتیژی هەموو عێراقیەکان لە جوالنەوەی ئازادی کردنەوەی 
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کۆمەکی  یهاوکارانو  نەتەوە یەکگرتووەکانشوێنەکان، لە زۆربەی و ئاسایش  یئەمنی بارودۆخبەرەنگاربوونەوەی سەرەڕای  

بەبێ بەشداری کردنی بەپەلە و هەرچەندە، بۆ مانەوە لە ژیان. کە پشتی پێدەبەستن  بۆ ئەو خەڵکە دەنێرن پێویستفریاگوزاری 

 پچڕێن.لە داهاتوودا دەخزمەتگوزاریەکان و ە زۆر گرنگەکان یکۆمەکینێودەوڵەتی کۆمەڵگای لەالیەن  بەخشندە

 

بۆ کاردەکەین " ئێمە کە  جێگری سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان، بەڕێز ئۆبراین، هەروەها ئاماژەی بەوەش کرد

 ٢٩٤بە پێویستمان بەپەلە ئێمە بەاڵم کە دابین دەکرێت لە هەر شوێنێك کە پێویستە لە عێراق. فریاگوزاری هاوکاری دڵنیاکردنەوەی 

بۆ تری ڕزگارکردنی ژیان خزمەتگوزاریەکانی خۆراك و ئاو و شوێنی حەوانەوە و بۆ دابین کردنی ملیۆن دۆالری ئەمەریکی هەیە 

، لە ڕاستیدالە عێراق. سەرەکیترین پێویستیەکان پێویستی بۆ پڕکردنەوەی لە کەمترین بریتی یە ئەمەش ماوەی شەش مانگی داهاتوو. 

ەوە کاری ئ کە پێویستمانە.بڕی تەواو وەربگرین بۆ بکەین و داوای کە بتوانین بەو هیوایەن ئێمە و زۆر لەوە زیاترن پێویستیەکان 

مانای کۆمەکی ئافرەتێك یان پیاوێك هەیە.  هەر ئامارێك منداڵێك یانلە پشتەوەی  کەبێنمەوە  نێودەوڵەتیکۆمەڵگای بیری  بەمنە 

 بێت خەڵكی عێراق شەرمەزار بکەین." انئێمە . ەهیوا بۆ هەر یەکێك لەوانژیان، تەندروستی و بریتی یە لە فریاگوزاری مرۆیی 

 

 بکەن بە:بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی 
  swanson@un.org    0849-377-750 +964,لە عیراق:    OCHAدێڤد سوانسن، ڕێکخراوی 

  pitta@un.org     +1 917 442 1810لە نیویۆرک:    OCHAڕێکخراوی ئەماندا پیت: 

         www.reliefweb.intیان www.unocha.org لەسەر ئەم وێبسایتە ببینی:    OCHAلێدوانە ڕۆژنامەوانییەکانی ڕێکخراوی 
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