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له عيراق سهبارەت به گهڕانهوەی  UNHCRلێدوانی ڕۆژنامهوانيی بهڕێز بڕونۆ گێدۆی نوێنهری 
  عيراقييه ئاوارەکانئارەزوومهندانه و سه!مهت و بهردەوامی 

دووپاتکردنهوە لهسهر گرنگيی گهڕانهوەی کۆنگرەی کوێت دەرفهتێکی زۆر باشه بۆ  ،ـهوە UNHCR له ڕوانگهی"
و زيادکردنی سهرچاوەکان لهپێناو پاڵپشتيکردنی و سه&مهت و بهردەوامی ئاوارە ناوخۆييه عيراقييهکان  ئارەزوومهندانه

خۆی له خۆيدا بهشێکی دانهبڕاوە له کۆمهڵێک پ0نی  ئهمهش يھێنانی ئهم ئامانجه.ھهوڵهکانی حکومهت به ئاڕاستهی بهد
تدارانی عيراقی له کاتێکدا که دەزگاکانی بۆ پاڵپشتيکردنی دەسه3فراوانی ڕێکخراوی نهتهوە يهکگرتووەکان و لق و 

   يانن.يکی دووبارە بنياتنانهوەی و3تهکهئهوان خهر

ئهو ڕووداوانهی  شتا بهردەوامی ھهيه.، کاريگهريی جهنگ و ملم0نێکان ھێھاتووەکۆتاييوان ھهرچهندە جهنگی بهرفرا
 ،له ماوەی سا3نی دەسه3تدارێتيی ڕێکخراوە توندڕەوەکه و ئهو ھهڵمهته سهربازييهی بۆ لهناوبردنيان ئهنجامدرا

ئهو برێن و زامهی ئهو  ێشت.سهختيان بهسهر عيراق و &يهنی دەروونی خهڵکهکهيدا بهجێھ کاريگهری و شوێنهواری
جێگای شانازی بوون به قورسی سا3نه له دوای خۆيانهوە جێيانھێشت سهرانسهری عيراقيان گرتۆتهوە: ئهو شارانهی 

) 2.6ھێشتا ( وێران بوون، کۆمهڵگاکان پهرش و پهرتهوازە بوون و نهوەيهکيش له مندا3ن مهترسی ونبوونيان لهسهرە.

ئاوارەييدا دەژين. بۆ ئهوەی عيراق بهرە پێشهوە بچێت پێويسته ئهو خهڵکه بتوانن بگهڕێنهوە سهر ماڵ و مليۆن کهس له 
ئێمه که زۆربهی کاتهکان له حاڵهتی سهخت و دژواردان. ) مليۆن عيراقی گهڕاونهتهوە، 3.3تا ئێستا (حاڵی خۆيان. 

بهڵکو گهڕانهوەيه بۆ ناو  گهڕانهوە بۆ ناو خانووێكته ئهوەمان لهياد بێت که گهڕانهوە بريتی نييه له تهنيا سپێوي
      يهك. کۆمهڵگه

رە گێڕانهوەی رەکان نييه. بنياتنانهوە و دووباگهڕانهوەی بهردەوام تهنيا دووبارە دروستکردنهوەی بينا و ته&
تهکان دەگرێتهوە، ھهر له &بردن و ھهوڵ و کۆششيکی ئاڵۆزە و ھهموو ش کۆمهڵگاکان بۆ دۆخی ئاسايی خۆيان

نهھێشتنی تهقهمهنييه مهترسيدارەکانهوە بيگرە تا دەگهيته نۆژەنکردنهوەی ڕووخاو و وێرانهکان و ژێرخان و 
ئاسانکاريکردن بۆ پێکهوە گونجانی کۆمه3يهتی بۆ ئهوەی کۆمهڵگاکان گهڕاندنهوەی خزمهتگوزارييه سهرەتاييهکان و 

ھۆکارێکی سهرەکييه که له  ه بووژانهوە بکهنهوە. بۆيه گهڕانهوەی سه&مهت و بهردەوامبارە دەست ببتوانن دوو
 دوورمهودادا له چهسپاندنی سهقامگيری و ئاشتيدا بهشداردەبێت.  

له . و3تهکه خۆی عيراق خهريکه به ڕێژەی سهد و ھهشتا پله مێژووی پڕ چهرمهسهری و کێشهی خۆی دەگۆڕێت
ێت. ئێستا سهرکهوتنه گهورەيهی که دەبێت کۆمهڵگای نێونهتهوەيی به تهواوەتی دانيپێدابھێن چنگی داعش ڕزگارکرد، ئهو

دەسه3تدارەکان خهريکن خۆيان بۆ ئهرکی گهورەی دووبارە بنياتنانهوەی شارۆچکه و شار و دام و دەزگا و 
 کۆمهڵگاکانی و3تهکهيان يهک0دەکهنهوە.   

خهريکه قهيران تێدەپهڕێنێت، ئاژانسهکانی سهر به ڕێکخراوی نهتهوە يهکگرتووەکان که لهپێناو پاڵپشتيکردنی عيراقدا 
ئێمه بهجێگهياندنی ئهم بهرنامهيهش  بۆرە ھهڵسانهوە و بهرگهگری داڕشتووە. ه و پ0نێکی دوو ساڵهيان بۆ دووبابهرنام

 اوەی گونجاو بۆ ئهم ئهرکه لهبهردەستدان.   پێويسته دڵنيابينهوە که سهرچ

فهتێکی بێ ھاوتايه تاوەکو بتوانين پ0نهکانی خۆمان بۆ و3ته پارەبهخشهکان بخهينهڕوو و کهرتی ردە ڕانسی کوێتکۆنف
 ئێمه بۆ بهردەوام بوون لهسهر پاڵپشتيکردنی عيراق لهم قۆناغه گرنگهدا تايبهتيش ھانبدەين تا زياتر وەبهرھێنان بکهن.

خهڵکی عيراق لهم قۆناغه سهختهدا به تهنيا جێبھێڵين تهنيا لهبهر ئهوەی ئێمه نابێت  .ئهرکێکێ ھاوبهشمان له ئهستۆدايه
    جێبھێڵرێت". ئهم ئهرکه گرنگه ناکرێ به نيوەناچڵ که جهنگ کۆتايی ھاتووە
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