
 

 

    ئھڵمانیا ھاوکاری ئۆپھراسیۆنی مرۆیی ئاژانسی نھتھوەیھکگرتووەکان بۆ کۆچ لھ عێراق دەکات بۆ وەرزی زستان 

ملیۆن کھس ھێشتا ئاوارەن لھ  ۲٫۹لھگھڵ ئھوەی پلھی گھرمی بھردەوامھ لھ نزمبوونھوە لھ عێراق، نزیکھی 
کردۆتھوە لھگھڵ ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچی سھرتاسھری وو�ت، حکومھتی ئھڵمانیا ھاوبھشی خۆی درێژ 

 ملیۆن یۆرۆ بۆ دیاریکردنی پێداویستی مرۆیی لھ ناکاوی ئاوارەکانی عێراق. ۷عێراق بھ پێدانی 

ملیۆن یۆرۆیھ زیادەیھ، سھرجھمی بھشداربوونی ئھڵمانیا بۆ ئۆپھراسیۆنی لھ ناکاوی ڕێکخراوی  ۷بھم 
وە، پاڵپشتی ئھڵمانیا توانای بھ  ۲۰۱٥. لھ ۲۰۱۹وە بۆ  ۲۰۱٥ھ ملیۆین یۆرۆ ل ۱۸نێودەوڵھتی کۆچ دەگاتھ 

ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچ داوە بھ وە�مدانھوەی پێداویستی مرۆیی ھھستیاری ئاوارەکان، بھ تایبھت لھ 
 ناوچھکانی موسڵ، فھلوجھ و ڕومادی، کھ بھم دواییھ گھرێنراوەنھتھوە لھ دەستی داعش.

ی چاکسازی شوێنھ نیشتھجێیھکان دەکات کھ وێران بووە بھ ھۆی پێکدادانھکانھوە ھھروەھا ئھم بھخشینھ پاڵپشت
وە یارمھتی گھڕاوەکان دەدات بۆ ئھوەی لھ شوێنی بنھڕەتی خۆیان نیشتھجێبن. زۆربھی لھم سوودمھندانھ تاکو 

بنھڕەتیھکان، ئێستا پێویستیان بھ پێداویستی بھ پھلھن بۆ پھناگھ ھھیھ ھھروەھا ڕێگھپێدان بۆ خزمھتگوزایھ 
 وەکو ئاوو کارەباو چاودێری تھندروستی. .

"حکومھتی ئھڵمانیا زۆر خۆشحاڵھ بۆ پاڵپشتیکردنی گھڕاوەکان لھو شوێنانھی خھڵك گھڕاونھتھوە وە  
دەسھ�تی حکومھت بھھێز دەکات لھ ھھوڵھکانیان بۆ گھڕاندنھوەی خزمھتگوزاریھ گرنگھکان لھو شوێنانھی 

شتووە،" سیغیل نوون، باڵوێزی ئھڵمانیا لھ عێراق ووتی. " پێوەری پاڵپشتیھکھمان زۆرترین زیانیان پێگھی
گھڕاندنھوەی تۆڕی کارەبا و دەستھبھری ئاو دەگرێتھوە لھ ناوچھ گھڕاوەکان، کھ ئھم خزمھتگوزاریانھ بھ 

انھخوێکان شێوەیھکی خراپ زیانیان پێگھیشتوە وە بایھخپێدراون بۆ چاکسازی دەستبھجێ لھ الیھن کۆمھڵگھ خ
 و گھڕاوەکان،" باڵوێزی ئھڵمانیا ووتی.

خێزانی زیانلێکھوتوو بۆ ۱۲۰۰بھخشینی ئھڵمانی توانا بھ ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچ دەدات بۆ گرتنھوخۆی  
پرۆگرامی گرنگی ھاوکاری زستانھ، کھ پاڵپشتیان دەکات بھ کھلوپھلی باری ناکاو بۆ گونجانیان لھگھڵ کھشی 

زستانھ فھرش و ڕایھخی پالستیکی و بھتانی ئھستور و الیتی شھحنکھرەوەو کھل و پھلی زستان. کھلوپھلی 
 خاوێنی دەگرێتھ خۆ.

لھگھڵ ھاتنی وەرزی زستان، ئێمھ زۆر پێویستمان بھ ھیتھر و بھتانی و جلوبھرگی زستانیھ،" ئھبو مھشاری  "
ۆمھتر لھ باشوری موسڵ، ئاماژە بھ کیل ۱۷۰ووتی، کھ خۆی پیاوێکی ئاوارەیھ لھ ناوچھی ئھلحھزەر نزیکھی 

   کھلوپھلی زستانھ دەکات کھ وەریگرتووە لھ الیھن ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچ.

لھبھر ئھوەی بھ پھلھ بووین بۆ بھ جێھیشتنی ماڵھکھمان لھ ناوەڕاسیتی شھودا ھھموو شتھکانمان بھ جێھێشت. ” 
ھ لھبھرمان بوو لھ سھرتایی وەرزی ھیچ شتێكمان لھگھڵ خۆمان نھھێنا جگھ لھو جڵوبھرگانھی ک



پێداویستییھکانی تری پێ بکڕین بۆ ئھوەی   و  پارەمان پێ نیھ تا جلوبھرگ” ھھروەھا گوتی:   ھاوینھوە."
 خۆمان و خێوەتمان گھرم بکھین لھكاتى سھرمای شھوانى زستاندا."

لھالیھن ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچ ڕێگھ بھ دانیشتوانی ھھر دوو شوێنى بارى ناكاو کھ   ئھم پاڵپشتیھ داراییھ
ھھزار ئاوارە  ۷۳دروست کراوە لھ حاج عھلى و گھیارە باشورى رۆژ ھھ�تى موسڵ، كھ ئێستا زیاتر لھ 

دەگریتھ خۆ، تا ڕێگھیان پێ بدات بۆ خزمھتگوزارییھکانی پزیشكى و وەرگرتنی پشتگیرى خێرا ھھروەھا 
 حالھتى گواستنھوە لھ بارى ناكاوى پزیشكى.

کخراوی نێودەوڵھتی کۆچ سھنتھری تھندروستیى ھۆشداری و دەروونی کۆمھ�یھتی لھ خێوەتگھ ڕێ
بژێردراوەکانی ئاوارەکاندا ھھیھ تا بگھنھ كۆمھڵگھى ئاوارەکان لھڕێگھی دابین کردنی ھاوکاری بۆ 

نی تھندروستیى ھۆشداری و دەروونی وکۆمھ�یھتی، بھرز كردنھوەی ئاستی ھۆشیاری لھسھر پێشھاتھکا
 تھندروستیى دەروونى و چاودێریى تایبھتمھند لھ کاتی پێویستدا. .

بۆ زانیاری زیاتر، تکایھ پھیوەندی بھ ساندرا بالك لھ ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچ لھ عێراق بکھ، مۆبایل: 
 sblack@iom.int +، ئیمێل:۹٦٤۷٥۱۲۳٤۲٥٥۰
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