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 کەس لە تەلعەفەرەوە ٢٠.٠٠٠ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان دەبنە هۆی ئاوارەبوونی 

بۆ ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان 
لە ئازادکردنەوەی تەلعەفەر لە دەستی داعش 

خاڵەکانی ی ئاب دەستی پێکرد. ٢٠ڕۆژی 
لە چااڵك کرابوون کۆبوونەوەی ئاوارەکان 

لەو هەفتەی پێش ئاب و ی ١٤ڕۆژی 
نزیکەی شەڕوپێکدادانەکان دەستپێکی 
کە ئەمەش کەس ڕایانکردووە،  ١٩.٠٠٠

کە لە سێ مانگی دوو هێندەی ئەو ژمارەیەیە 
ژمارەی ئەو کەسانەی . پێشوو ڕایانکردبوو

بە شێوەیەکی بەرچاو کەمی کە ڕادەکەن 
و لە کۆتایی لە ڕۆژەکانی دواتر، کردووە 

یەك خاڵی کۆبوونەوەی مانگی ئاب تەنها 
لە کۆتایی ماوەتەوە. بە کراوەیی ئاوارەکان 

کەس لە  ٤٣.٠٠٠ئابدا نزیکەی مانگی 
 قەزاکە ئاوارەبوون.

 
 

ماونەتەوە دەوروبەر  والدێکانیلە تەلعەفەر کەس  ٧٥.٠٠٠ڕاپۆرتیان کردووە کە نزیکەی دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی 
 داعش بووەلە ژێر کۆنتڕۆڵی بە ڕاکردن. دەستیان کردووە هاوواڵتیان ەو کاتەوە ل، بەاڵم ٢٠١٧لە مانگی نیسانی 

مرۆیی  وهاوکارانیدەسەاڵتداران بە ناوچەکە هەبوو. یشتنێکی کەم دەستگە، ٢٠١٤مانگی حوزەیرانی کاتەوەی  لەو
 ی ئاب١٣ونیسان مانگی کۆتایی کە ڕادەکەن بەرەو شوێنی سەالمەت لە نێوان تۆمارکردووە کەسیان  ٢٢.٠٠٠

  .وتۆمارنەکرابن ڕایانکردبێت لەم ماوەیەدازۆربەی کەسانی تر هەرچەندە باوەڕ دەکرێت کە 

  
 دژوارەکان لە ناو شاری تەلعەفەربارودۆخە 

لەو شوێنەی کە لە ناو شارەکە بارودۆخی دژواریان هەیە ڕایانکردووە ڕاپۆرتکراون کە ئەو کەسانەی کە 
نیە بۆ مانەوە لە ژیان. سەرەتاییەکانیان  پێویستیەو ئاو زۆر لە بارێکی خراپدابوون خۆراك و کورتهێنانەکانی 

 ٢٠بۆ ماوەی هەندێکیان ؛ ووشك هەڵگەڕاونماندوون و خاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان گەیشتوونەتە زۆربەیان 
تەندروستی هاوکارانی بە شوێنی سەالمەت. بۆ گەیشتن  لە ژێر پلەی گەرمای بەرزکاتژمێر بە پیادە ڕۆیشتوون 

بوەیر. بۆ نەخۆشخانەی مەیدانی گواسترابوونەوە یان دابین کردووە بۆ بریندارەکان، هەندێك لەوانە چارەسەر
ە لدابین کردووە خزمەتگوزاریەکانی تەندروستی و پاراستنیان و پێداویستیەکان خۆراك و ئاو و مرۆیی هاوکارانی 

 خاڵەکانی کۆبوونەوەی ئاوارەکان. 

 کۆبوونەوەی ئاوارەکان بشار بۆ ناو خاڵی لە  یەكتەقینەوە

ئەوان ین. هەمیشە سەالمەت نەوە، ئاوارەکان یشداعشخاکی کۆنتڕۆڵکراو لەالیەن بەجێهێشتنی هەتا لە دوای 
لە خاڵی بشار بۆ لەو کاتەی کە ڕادەکەن بۆ شوێنی سەالمەت. دەبنەوە ژمارەیەك لە مەترسیەکان دووچاری 

کەسی  ١١. دوو ئافرەت و منداڵێکی کوشتو خۆی تەقاندەوە خۆکوژێك ی ئاب ٢٩کۆبوونەوەی ئاوارەکان لە ڕۆژی 
بۆ نەخۆشخانەی فریاکەوتنی گواسترابوونەوە هەموویان ش لەوان بریتیبوون لە هاوواڵتیان. شەتر برینداربوون، 

 سەرچاوە: ئۆچا/لەالیەن کەیت پۆند

 هەواڵنامەی مرۆیی عێراق
٢٠١٧ ئابی دەرچووە یلولەئی ١لە ڕۆژی  |   
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بۆ خزمەتگوزاریە مرۆییەکان تەقینەوەکە، دوابەدوای وەرگرتنی چارەسەری. بۆ لەالیەن دەسەاڵتداران دهۆك 
 خاڵەکەی کۆبوونەوەی ئاوارەکان بە کراوەیی مایەوە. بەاڵم ماوەیەکی کاتی ڕاگیران 

ڕاپۆرتی بۆ شارەکە هاوکارانی تەندروستی کاروانێك لەالیەن جەنگی موسڵ. هەرگیز نەگەیشتە چڕوپڕی تەلعەفەر جەنگەکەی 
 بەتاڵ بووەکە  کردبوو

 وزۆربەی باڵەخانەکان
هیچ زیانیان 
پێنەگەیشتووە، لەوانە 

نەخۆشخانەکە. 
کاروانەکانی تری 

پشت هەڵسەنگاندن 
بە  دەبەستێت

ڕێگەپێدان لەالیەن 
بەاڵم دەسەاڵتداران 

ئەنجام نادرێت 
هەتاوەکو دوای 
پشووی جەژن. 
ڕاپۆرتە پشتڕاست 

ئاماژە نەکراوەکان 
کە بەوە دەکەن 

دەسەاڵتداران 
ئامانجیان بریتی یە لە 

خێراکردنی 
گەڕاندنەوەی 

 بۆ تەلعەفەر. هاوواڵتیان 

 پێشەوە دەچن لە ناو حەوێجە و ڕۆژئاوای ئەنبار بەرەوئامادەکاریەکان 

  بەهاناوەچوون ئەنجام بدەن  دەتواننتوانای خۆیان هەیە کە  انەیان بەمتمناڕوونیەکان، هاوکاران سەرەڕای 

دێتە سەر ئۆپەراسیۆنەکانی داهاتوو سەرنج نزیك دەبێتەوە، تەلعەفەر بۆ ئازادکردنەوەی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان لەو کاتەی 
هەندێك ، بەاڵم بەهاناوەچوونی مرۆییبۆ ئامادەکاریان کردووە بۆ چەندین مانگ دەبێت هاوکاران . وڕۆژئاوای ئەنبارلە حەوێجە 

 بە خۆیانە کە توانای بەهاناوەچوونیان هەیە. متمانەیان ئەم ناڕوونیانە، هاوکارانی مرۆیی ناڕوونی دەمێننەوە. سەرەڕای 

 

 پێویستی بەوە هەیە کە 'پالنی دوو' بۆ حەوێجە دابنرێتتەنگەتاویەکان 

نیوەی بە نزیکەی کەس زیانیان پێدەگات،  ٦٠.٠٠٠لە حەوێجە دەست پێدەکەن، خەمالندنێکی کاتێك ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان 
تەواو هەوڵەکانی ناوخۆیی، هاوکاران . بە هاوکاری ڕابکەن بەرەو خێوەتگەکانکە پێشبینیکراون ئەو کەسانەی سێ چارەگی 

  هێرشەکە بۆ سەر حەوێجە. ئاڕاستەی دەمێننەوە لە بارەی ناڕوونیەکان کان، بەاڵم پێشبینیکراوەبۆ سیناریۆیە ئامادەن 

 

بەهاناوەچوونی پالن بۆ دانراو بۆ حەوێجە وا دادەنێت کە ڕێگاکانی چوونەژوورەوە بە کراوەیی دەمێننەوە، کە ئەمەش ڕێگا بە 
خەڵکی دەدات ڕێگا بە کەل و پەلەکانی پەناگە دەدات، و و  وبوتڵی ئاوکەل و پەلە زۆر پێویستەکانی وەکو خۆراك گواستنەوەی 

بۆ دانانی لە ڕێگادایە تەنگەتاوی پالندانانی بگات بە تەواوی خێوەتگە نزیکەکان. دەستیان ڕابکەن و تاکو لە شەڕوپێکدادانەکان 
 'پالنی دوو'. 

 

ئۆپەراسیۆن دەست بەو شوێنەی کە سەرەتای بە پشت بەستن ڕووبدات بە ژمارەیەك ئاڕاستەدا، لە حەوێجە لەوانەیە ئاوارەبوون 
کەس  ٤٥.٠٠٠راوەکان، کە نەخشە بۆ دانئاوارەکان بەرەو خێوەتگە پاڵ بنێت بە ئەگەر ئاڕاستەکەی ئۆپەراسیۆن پێدەکات. 

دەتواندرێت چااڵك بکرێت لە ماوەیەکی شوێنی نیشتەجێبوونی قەبارەی خێزانی  ٤.٧٠٠و نیشتەجێ بکرێن،  یەکسەردەتواندرێت 
بەهاناوەچوونی دێنە کایەوە: دەرەوەی خێوەتگە ئەوسا بۆشاییەکان بۆ ناو دامەزراوەکانی پاڵنران ئەگەر ئاوارەکان کورتدا. 

 لە حەوێجە ئەوانیش سنوردارن. نزیك بە ناوچەکانی دەستگەیشتن لەو کاتەی دەرەوەی خێوەتگە سنوردارە، 

 

 

 

 
 

ئامادەن،  یتەواوبە هاوکاران 

بەاڵم ناڕوونیەکان لەبارەی 

ئاڕاستەی ئۆپەڕاسیۆنە 

سەربازیەکان لە ناو حەوێجە و ئەو 

ئاڕاستەیەی کە ئاوارەکان بۆی 

دەچن لەوانەیە ببێتە هۆی کێشە 

 ڕاستەقینەکان. 

http://www.unocha.org/iraq
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زۆری گواستنەوە خێزانە هەژارەکان بە گیرخواردوویی دەهێلێتەوە لە قائیمی کۆنتڕۆڵکراو لەالیەن تێچووی 
 داعش

مرۆیی  وهاوکارانی، ١٨کیلۆ  لە ڕۆژئاوای خێوەتگەیمرۆیی ئامادەییەکی زۆری هاوکارانی ئەنبار، لە ناو پارێزگای 
لە خاڵەکانی و ناوچە سێبەرەکان چاودێری تەندروستی سەرەتایی ، دابین دەکەن لە خۆراك و ئاوتەنگەتاوی هاوکاری پاکێجەکانی 

لە ناو و خزمەتگوزاریەکان زیاد دەکات،  ١٨بەهاناوەچوون لە ناو کیلۆ لە ناو هیت و نەزیرە و ڕوتبە. کۆبوونەوەی ئاوارەکان 
 فراوان دەبن. خێوەتگەکە 

خێزانە زۆربەی کە  ویەك ڕێگریبەرچاو، ڕێگریەکی گواستنەوە بریتی یە لە ئەنبار ڕادەکەن، بۆ ئەو کەسانەی کە لە ڕۆژئاوای 
خاكی لە ڕێگەی گواستنەوەیان بۆ پارە دەدەنە قاچاغچیەکان دەرچوون لە قائیم، خەڵکی بۆ ون. دەکە بەرهەژارەکان 

لە خاڵی پشکنینی نەزیرە بۆ هەر کەسێك. $ دۆالری ئەمەریکی ٣٠٠نەزیرە بە بڕی خاڵی پشکنینی داعش بەرەو کۆنتڕۆڵکراوی 
تێکڕای خێزانێك بریتی تێچووی . ١٨کیلۆ بەرەو خێوەتگەی دەڕۆن $، و ٢٠٠$ تاکو ١٠٠بە بە کرێ دەگرن ئۆتۆمبێڵ دواتر 
پێدەچێت کە کاتێك ئۆپەراسیۆنە دەرەنجامێك، وەکو . گرانە بۆ زۆربەیان نرخی شێوەیەك بەئەمەش $ دۆالر، کە ٢.٠٠٠یە لە 

نەخۆشەکان سەرۆك خێزانە ئافرەتەکان، زۆر زیانیان پێگەیشتووە وەکو ئەو گروپانەی کە لە قائیم دەست پێدەکەن سەربازیەکان 
دەسەاڵتدارانی ناوخۆیی ئەو کەسانەی کە لە ناو شارەکە دەمێننەوە. ژمارەیان زۆر بێت لە نێوان بەتەمەنەکان پەککەوتووان، و و 

ئۆپەراسیۆنە تا ئەو کاتەی ، بەاڵم ١٨ئەو خەڵکە لە نەزیرە بەرەو کیلۆ بۆ گواستنەوەی پاسەکان دابین کردنی ئامانجیان بریتی یە لە 
خاکی کۆنتڕۆڵکراوی لە ڕێگەی ئەو خەڵکە گواستنەوەی بۆ  ئەنجام بدرێتکارێکی کەم دەتواندرێت دەستپێدەکەن سەربازیەکان 

 . وڕێککخراو وگونجاوسەالمەت داعش بە شێوەیەکی 
 

 موسڵهەزاران کەس دەگەڕێنەوە بۆ ڕۆژئاوای بە دەیان و 

ە گەڕاونەتەوە ڕووباری دیجلڕۆژئاوای  والدێکانی الیکەس لە ڕۆژئاوای موسڵ  ١٠٠.٠٠٠مانگی ئاب، نزیکەی لە کۆتایی 

لە  موسڵڕۆژئاوای بۆ گەڕەکەکانی گەڕانەوەی ئاوارەکان  .عێراقیحکومەتی ژمارەکانی بۆ ماڵەکانی خۆیان، بە گوێرەی 

لە دەوروبەرەکان کە دەجولێن ئەم ساڵ، ڕۆژهەاڵت لە سەرەتای بۆ گەڕەکەکانی بە هەمان شێوەش گەڕانەوەی ئاوارەکان ئارادایە 
. دەمێنێتەوەبە چۆڵکراویی کە موسڵ، شارە کۆنەکەی لە چواردەوری ێك یبازنەلە نیمچە نیشتەجێ دەبن شار و بەرەو چەقی 

لە ناو شارە ووێرانکردن تا ڕادەیەك. بەخۆیەوە بینیوە گەڕانەوەی ئاوارەکانی ڕۆژئاوای شارەکە تری هەموو گەڕەکەکانی 
 ئاوارەکان بۆی بگەڕێنەوە. گەلێك زۆرە بۆیە ماوەیەكی پێویستە تاکو کۆنەکە 

لەالیەن ، بە گوێرەی خەمالندنە سەرەتاییەکان لە شاری موسڵ ماوە تاکو پاك بکرێتەوە وخاشاكملیۆن تەن لە زبڵ  ١١نزیکەی 
کۆنەکە.  ودەوروبەری شارەجەخت دەکەنەوە لە ناوەوە زۆرینەیان . UN Habitatنەتەوە یەکگرتووەکان ڕێکخراوی 

دەکەن کە کار ئاسانی لە ڕێگا دان،  سەقامگیرکردنوهاوکارانی عێراقی دەسەاڵتدارانی پاککردنەوە لەالیەن ئۆپەراسیۆنەکانی 
کە پاكکردنەوەی ڕاپۆرت دەکەن هاوواڵتیان پێگەیشتووە. بۆ ئەو ناوچانەی موسڵ کە کەمتر زیانیان بۆ گەڕانەوەی ئاوارەکان 

ئاستی زۆری بۆ پیاوانی گەنج لە ناو شارەکە، هەرچەندە بەهۆی دامەزراندن سەرچاوەیەکی گەورەی بریتی یە لە  وخاشاكزبڵ 
، کە ئەمەش مەترسیدارەکانقەمەنیە تەپیس بوون بە هۆی 

 مەترسیدارە بۆیان. کارێکی 

 پرسیارەکان بەرزدەکەنەوە مەترسیدارەکانتەقەمەنیە 
  لە بارەی بەردەوامیدان بە گەڕانەوەی ئاوارەکان

بەردەوام لە موسڵ دێنە دەرەوە. قوربانیانی زەبری دەروونی 
قوربانیەکان هەن لە ڕێزی هاوواڵتیان لەوانە مردن بەهۆی 

کە هەموو ڕۆژێك دەرەنجامی تەقەمەنیە مەترسیدارەکان 
لە ڕێکخراوە ناحکومیەکان لەالیەن ڕاپۆرت دەکرێن 
ژمارەی ئاب  ی١٧و ٧ڕۆژانی لە نێوان ڕۆژئاوای موسڵ. 

ڕەوانە ڕێگاکانی لە ڕێگەی  کە تەوەبەرزبوونەقوربانیەکان 
ەوە تەندروستیهاوکارانی لەالیەن  کە دامەزراون کردن

گواستراونەتەوە کەس کە  ١.١٠٠بۆ زیاتر لە ، دەگوازرێنەوە
هەولێر بۆ چاودێری کردنی بۆ نەخۆشخانەکان لە نەینەوا و 

شەڕوپێکدادانی کۆتایی لەو کاتەوەی زەبری دەروونی. 
ئەم ڕێگایانەی لە ڕێگەی ڕەوانەکردنەکان ڕێژەی فراوان، 

لە ناوەڕاستی کە گەیشتە لوتکە زیادیان کردووە، ڕەوانەکردن 
دووبارە لە ناوەڕاستی مانگی ئاب. مانگی تەموز و 

بە زیادکردنی کە پێویستیان ڕاپۆرت دەکەن هاوواڵتیان 
بۆ یارمەتیدانی پەروەردە هەیە لەسەر مەترسی مین 

و بۆمبە چێندراوەکان زیانی خەڵك بەهۆی کەمکردنەوەی 
ڕێژە ئەو بە لەبەرچاوگرتنی پاشماوەکانی تری جەنگ. 

ئاوارەکان بۆ ئەو ناوچانەی کە هێشتا بە گەڕانەوەی خێرایەی 
گەنجانی  ودامەزراندنیتەواوی لە مین پاك نەکراونەتەوە 

لە  بەهێزکردنێكپاککردنەوە، ناوخۆیی لە بەرنامەکانی 
لە ڕێگەی پەروەردە بەپەلە پێویستە دەستگەیشتن بە خەڵكی 

  . لە ناو شارەکەلەسەر مەترسی مین 

لەگەڵ ڕێژەی خێرای گەڕانەوەی 

ئاوارەکان بۆ ئەو ناوچانەی کە 

هێشتا بە تەواوی لە تەقەمەنیە 

مەترسیدارەکان پاك نەکراونەتەوە، 

سیارێك هەیە لەبارەی پر

ئاوارەکان بەردەوامی گەڕانەوەی 

ێت ربۆ ڕۆژئاوای موسڵ دەتواند

 چۆن بێت لە کاتی ئێستادا. 

 موسڵ. سەرچاوە: ئۆچا/تێمبە لێندنووێرانیەکانی شاری کۆنی  
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بۆ گەڕانەوەی  کارهۆباوترین کە تاوەکو ئێستا ئاماژە بەوە دەکەن لە ناو خێوەتگەکان لە ئەستۆ گیراون  کە دەرچوونلێکۆڵینەوەکانی 

لەگەڵ لە ناو ڕەشماڵ.  وناخۆش بێتزۆر ناڕەحت کە وا دەکات ژیان گەرمای هاوین، بریتی یە لە خەڵك بۆ ماڵەکانی خۆیان 

بۆ هەندێك بە گەڕانەوەی ئاوارەکان پرسیارێك هەیە لەبارەی بەردەوامیدان ن بەهۆی تەقەمەنیە مەترسیدارەکان، پیسبووفراوانی 

 گەڕەکی ڕۆژئاوای شارەکە. 

 دوا دەکەوێتلە دوای جەنگی موسڵ، پاڵپشتی کردنی دارایی 
بڕی پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ وواڵت کەم بۆتەوە لە مانگی ڕابردوودا. دەمێنێتەوە، قەیرانەکەی عێراق بە شڵەژاوی لەو کاتەی 

پاڵپشتی دارایی کراوە ی ٤٨لەسەدا کە تەنها  ٢٠١٧مرۆیی بۆ ساڵی  دۆالری ئەمەریکی بۆ پالنی بەهاناوەچوونی$ ملیۆن ٩٨٥

کە ئاب، ی ٣١هەروەك لە ڕۆژی 

ئەمەش کەمترە لە چاو ئەم کاتەی 

$ ١٢٥لەو کاتەی ساڵی ڕابردوو. 

ملیۆن دۆالری تر جولەی پێکراوە 

پالنی بەهاناوەچوونی لە دەرەوەی 

 سوریا بۆ هەرێمی وپالنیمرۆیی 

لە ناو بەهاناوەچوونی پەنابەران 

 ٣٣٤ئەو زیاتر لە نیوەی عێراق، 

پڕۆژانەی کە کاری هەرە 

ی لە ژێر پالنلەپێشینەن 

ناچاری بە بەهاناوەچوونی مرۆیی 

هێشتا دەستیان یان داخراون 

پێنەکردووە بەهۆی کەمبوونەوەی 

ئەوەی بۆ پاڵپشتی کردنی دارایی. 

بەردەوامی  گونجاوبە شێوەیەکی 

رێت بە ئۆپەراسیۆنە بد

 وتەلعەفەرەوە ئاوارەبوونە موسڵ کە ل ئاوارە ٧٠٠.٠٠٠ پاڵپشتی کردنی دارایی بۆ زیادکردنیو دابین کردن بەردەوامەکان،

 . وحەوێجەە ناو ڕۆژئاوای ئەنبار لبۆ ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان بکرێت ئامادەکاری  گونجاویبە  تاوەکو، بەپەلە پێویستە

 عێراق هاوکاری ئامادەکاریەکان دەکات بۆ ئاوارەبوونی تازە بۆ سندوقی کۆمەکی مرۆیی
 

عێراق  بۆ سندوقی کۆمەکی مرۆیی، وڕۆژئاوای ئەنباربەر لە گۆڕانی ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان لە تەلعەفەرەوە بەرەو حەوێجە 
ئاوارەبوونی تازەوە بچێت بە شێوەیەکی بەهانای داهاتوو تاوەکو پێش تەرخانکردنەکانی هەماهەنگی دەکات لەگەڵ گروپەکان 

دەستنیشان کراون ی تازەی ڕێکخراوانی ناحکومی انهاوکار لە ٩بۆ تەرخانکردنەکانی داهاتوو، لە ئامادەکاری . کاراوگونجاو 
 ٧٨لەوانە هاوکار،  ١٤٢توانا، کە بەمەش کۆی ژمارەی هاوکارانی شایستە دەبێتە پڕۆسەیەی ئەم دواییەی هەڵسەنگاندنی  لەم

لەگەڵ ، ومانگی سورخاچی سور  ڕێکخراوانی ٢وڕێکخراوی ناحکومی ناوخۆیی  ٦٢ڕێکخراوی ناحکومی نێودەوڵەتی، 
 نەتەوە یەکگرتووەکان. ش ئاژانسەکانی نەئەوا

بۆ جێبەجێکردنی لە هاوکاران  ٦٢$ ملیۆن دۆالری داوە بە ٥٥.٦بڕی عێراق پێش وەختە  بۆ سندوقی کۆمەکی مرۆییلەم ساڵ، 
بۆ  ٣یو وحەسەن شامچەمەکۆر دانانی کارەبا بۆ خێوەتگەکانی $ ملیۆن دۆالر بۆ ٣.١بڕی  بە بەخششێك لەوانەپڕۆژە،  ٩٩

پاڵپشتی دارایی کراو پڕۆژەکانی ژیان.  وباشترکردنی بارودۆخەکانیخەڵك لە ئەوپەڕی گەرمای هاوین پاراستنی بۆ ئاوارەکان 
  . داراییوپشکنینی بۆ سەردانە مەیدانیەکان عێراق بە ئامانجکراون  بۆ سندوقی کۆمەکی مرۆییلە ڕێگەی 
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تاوەکو بەردەوامی بدرێت بە 

وئامادەکاری بەهاناوەچوونی ئێستا 

شێوەیەکی گونجاو بۆ ئەنبار  بە

، بەهێزکردنێك بۆ وحەوێجە

پاڵپشتی کردنی دارایی زۆر 

 پێویستە. 
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