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 کێشەکانی پاراستن دەگۆڕێن
 عێراق بۆ هاوواڵتیان لەسەرانسەری دەبنە مەترسی سەالمەتی مەترسیەکان جۆراوجۆرێتی 

هاوواڵتیانی عێراق کە دووچاری هەڕەشەی ژیان مەترسیەکانی بەاڵم لە ناو بە کۆتا هاتووە، شەڕوپێکدادان پانتاییەکی فراوانی 
مەتریسی و بەردەوامە دەبێتەوە 

 جۆراوجۆری لێدەکەوێتەوە. 
پیسبوونێکی بەرباڵو هەیە بەهۆی 

ئاڵۆزەوە، تەقەمەنی ئامێرەکانی 
وڕاپۆرتەکانی چەند شڵەژانێك 

هەن لەسەرانسەری  توندوتیژی
هەوڵەکانی ترسی وواڵت. 

ئاوارەکان لە نێوان تۆڵەسەندنەوە 
توانای دەبێتە ڕێگر لەبەردەم 

بۆ بۆ گەڕانەوەیان کۆمەڵگاکان 
و دووبارە ماڵەوەیان 
 ژیانی خۆیان. دەستپێکردنەوەی 

 

 

 چەند ساڵێکی پێدەچێتژەهراویەکان اكکردنەوەی تەقەمەنیە پ

ببێتە یەکێك لەو دەکات اق عێرلە وا  ، کە ئەمەشهەن ۆری بۆمبی چێندراوز ەکیژمارەیجەنگ،  ەك لەدوای چەند دەیلە 
سەر ژیانی ئەو  بۆ هەڕەشەمەترسیەکانی  دەبنە تەقەمەنیە ژەهراویەکان. ووەبشێوە پیس قورسترین  کە بەوواڵتانەی جیهان 

شارەکانی وەك . دەکات زیادوهەڕەشە  بۆ ناوچەکانی زێدی خۆیان ودەگەڕێنەوەکە لە ماڵەکانی خۆیان ڕادەکەن،  یهاواڵتیانە
بۆمبە چێندراوە و  پلێتەکانی فشارکردن ،گولە تۆپی نەتەقیوپڕبووە بە شەڕوپێکدادانێکی چڕ بوویەوە دووچاری ە موسڵ ک

هەوڵەکانی ، کە ئەمەش وخاشاكکەوتوونەتە ژێر زبڵ اوەکان بۆمبە چێندر نیشتەجێن انی تێداهاوواڵتی انەی کەناوچ ولەئاڵۆزەکان. 
پیسبوونی ، تەجێننیش انهاوواڵتی انەی کەناوچ ولەخەڵك. گەڕانەوەی  لە بەرامبەر وڕێگر دەبێتپاککردنەوە هێواش دەکاتەوە 

 وجۆراوجۆری بۆمبەئاڵۆزی لە مەترسیدان. تایبەتی  ومندااڵن بەمەترسی مردەنی دروست دەکات جوتیاران کێڵگەکانی 
 فیڕۆ دەدات.  وکات بەکە تێچووی زۆرە پاكکردنەوەی مینە،  شارەزایبەڕێوەبەرانی بە پێویستی چێندراوەکان 

 
ەڕانەوەیەکی بەردەوامی گبارودۆخەکان بۆ زۆر هەنگاوێکی گرنگە لە دروستکردنی تەقەمەنیە ژەهراویەکان بەڕێوەبردنی 

پیسبوون وای کردووە و چڕی ئامێرەکان ئاڵۆزی . ببرێن لەناو یەك لە دوای یەكدەبێت تەقەمەنیە ژەهراویەکان ئاوارەکان، بەاڵم 
ئەو ئاستەی کە پێویستە بۆ خۆراك بۆ دووبارە بەدەستهێنانەوەی خۆراك رهەمهێنانی بۆ بەدوورودرێژ. ببێتە پڕۆسەیەکی کە 

بچێت. لە ناو موسڵ  لەوانەیە چەند ساڵێكی پێاوچە کشتوکاڵیەکان لە نپاكکردنەوەی مین ئۆپەراسیۆنەکانی خەڵکی عێراق، پێدانی 
  لەوانەیە دە ساڵێك بخایەنێت. ەقەمەنیە ژەهراویەکان تپاكکردنەوەی کە ئاماژە بەوە دەکەن سەرەتاییەکان  خەمالندنەبەتەنها، 

 بەردەوامە بێ وێنەکان هێرشە ئاسایش و نەبوونی 

هێرشە وەك وواڵت بەردەوامە لە سەرانسەری شەڕوپێکدادان لە چەند شوێنێك ، نگەورەتر انەی کەناوچ ولەئەوەشدا لەگەڵ 
بۆمبە خۆکوژی و  هێرشەکانیبەهۆی ردنە ئامانجیان هاوواڵتیان دەخەنە مەترسیەوە لە ککە  داعش ئەندامانی لەناکاوەکانی

لە کەوتنە بەر تەقەکردن لە کاتی شەڕوپێکدادان. خەڵکی لە مەترسیدان لەبارەی ئەوەی کە نیگەرانی هەیە هەروەها چێندراوەکان. 
داعش ەالیەن کۆنتڕۆڵکرا لکرایە سەر و هێرشی ، ڕوباری دیجلەلە باشوری موسڵ بە درێژایی غەربی، شارۆچکەیەك ئیمام 

ئاسایشی هێزەکانی ئەم مانگە. کەس لە نیوەی یەکەمی  ١.٨٠٠زیاتر لە ، کە بووە هۆی ئاوارەبوونی مانگی تەموزلە سەرەتای 
ژیانی کە ئەمەش بەردەوامە، هەندێك شەڕوپێکدادان تەموز، بەاڵم کردەوە لە کۆتایی مانگی کۆنتڕۆڵی شارۆچکەکەیان عێراقی 

 ئۆچا/لەالیەن کەیت پۆند ەرچاوە:س

 هەواڵنامەی مرۆیی عێراق
٢٠١٧تەموزی  ی ئابدا دەرچووە١لە ڕۆژی  |   

بەهۆی بۆمبە چێندراوەکان بەرباڵون لە ناو شارەکانی کە زیانیان پێگەیشتووە بەهۆی ملمالنێ.  وپیسبوونوێرانبوون و
 ئۆچا/لەالیەن تیمبا لێندن  سەرچاوە:                                                    ، لە ڕۆژئاوای موسڵ. حمدەکی گەڕ
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وبۆردمانەکانی ناڕاستەوخۆ تەقەکردنی لە دووری ماونەتەوە ی دەخاتە مەترسیەوە کە لە ماڵەکانی خۆیان هاوواڵتیان بە بەردەوام
 . تۆپهاوێژ

 
لە نزیك جهالەلی، بەرەو الدێ ی ، ئەوانی تر ڕایانکردووە گەیارەبەرەو شارۆچکەی  نئیمام غەربی خەڵکیئەو کەسانەی کە 

لە پارێزگای ، چوون بەرەو تکریتو ئەوانی تریش چوون بەرەو ئەلعەلەم هەندێکیان کارەبا لە ناو گەیارە. ووێستگەی 
ئامادەیی خۆی داعش شەرگات. لە ناو شارۆچکەی نیشتەجێبوون نەکراوەکان ناو باڵەخانە تەواوزۆربەیان لە سەاڵحەددین. 

بێ باڵوەبوونی دووبارەبوونەوەی شەرگات جێگای وەکو  شارۆچکەکانی و سەالحەددینبەردەوام نیشان دەدات لە ناو پارێزگای 
بۆمبە بە هۆی ئامانج  ودەکرێنەلە تەقەکردنەکان مەترسیەکان دەبنەوە دووچاری بە بەردەوامی هاوواڵتیان . ئاسایشهەبوونی 

یان بەر تەقەکردنەکان ئەگەر بکەونە مەترسی هەیە بۆ سەر ژیانیان داعش، هەروەها چااڵکیەکانی لە ڕێگەی چێندراوەکان 
  .وهێزەکانی ئاسایشلە نێوان داعش لە ماوەی شەڕوپێکدادانەکان بۆمبارانە ئاسمانیەکان بەهۆی 

  گەڕانەوەی ئاوارەکان دەبێتە ڕێگر لەبەردەم نێوان ئاوارەکان، ترسی هەوڵەکانی تۆڵەسەندنەوە لە 

لە ژێر چەند شوێنێکی وواڵت هێشتا لەو کاتەی 
دەتواندرێت ئێستا ناوچەکان ن، کۆنتڕۆڵی داعش

ئازار بەردەوام دووچاری دەستیان پێبگەێندرێت 
شەڕ. کۆتایی هاتنی لەدوای چەشتن دەبنەوە 

راق عێدرێژ بەسەر دەبێتە سێبەرێکی شوێنیشیان 
 داهاتوو.بۆ چەند نەوەیەکی 

 
سێ ساڵی داگیرکاری، ملیۆنان زیاتر لە لە ماوەی 
لە  وبەردەوامنبەرگەیان گرتووە عێراقی 

ئەندامانی لەدەستدانی ئاوارەبوون، بەرگەگرتنی 
لەگەڵ هەروەها  وگوزەران وژیانخێزان، موڵك 

بە ئەشکەنجە دان لە داپڵۆسێنەر ڕژێمێکی 
 وپەژارەکان بەخەم . وملمالنێهەموو شوێنێك 

بۆ  هەیەوپێویستی هەستیان پێکراوە  یقوڵ
. بە شێوەیەکی بەرفراوانهەبوونی دادپەروەری 
ئەنبار و سەاڵحەددین و لە ناو پارێزگاکانی 

کە کە گومانیان لێکراوە نەینەوا ئەو کەسانەی 
ناو شاری ڕومادی، لە مانگی تەموز. ی لە ماوەلە ماڵەکانی خۆیان دەرکردن دەبنەوە پەیوەندیان بە داعشەوە هەیە، دووچاری 

لە نیگەرانیە ڕاستەقینەکان دوابەدوای  ١٨کیلۆ خێوەتگەی بەرەو گواسترابوونەوە لە ماڵەکانی خۆیان خێزانە گەڕاوەکان ئەنبار، 
  هەمان دەرەنجام. بووە هۆی شەرگات، لە سەاڵحەددین بۆ خەڵکی هەڕەشەی هاوشێوە سەالمتیان. بارەی 

 
بە ژمارەیەکی زۆر دەگەنە ە کۆمەڵ لە دژی خێزانەکان بئەشکەنجەدانی ڕاپۆرتەکانی سەبارەت بە هەوڵەکانی تۆڵەسەندنەوە و 

بەرزکردنەوەی ئاستی و بۆ پاراستنی هاوواڵتیان لەسەر هەموو ئاستێك لە ڕێگادایە بانگەشەکردن هاوکارانی پاراستن. دەستی 
 ئەو ئاوارەبەرامبەر لە لەسێدارە دان هەوڵەکانی سەبارەت بە ڕاپۆرتەکانی کارپێکراو. یاسای لە ژێر بۆ دادوەری سەرچاوەکان 

کەوتنە ژێر  ترسیو ، ەت بە ئاوارەکانی ناو خێوەتگەکانسەباردەگەنە دەستیان ئەوانیش گەڕاوانەی کە دەستنیشان کراون 
بۆ گەڕانەوە لە ئاستەنگە سەرەکیەکان یەکێك یدا. مانەوە لە ئاوارەیبۆ هەڵبژاردنی هۆکارێك بریتی یە لە لەم شێوەیە هەوڵەکانی 

لەالیەن دراسەکردنێکی تازە ئاسایشی تێدا نیە، بە گوێرەی ناوچەکانی زێدی خۆیان کە بریتی یە لەو هەستەی اوارەکان ئلە نێوان 
مەترسی هەروەها تۆڵەسەندنەوە، لەوانە ترس لە هەوڵەکانی ئاسایش نەبوونی هەستەکانی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی بۆ کۆچبەران. 

   هراویەکان.تەقەمەنیە ژەهەبوونی ئامادەیی لە هێرش و

 گەڕانەوەی بەردەوام هێشتا ئامادە نیە بۆ بارودۆخەکان 
 ەوەجۆراوجۆرەکان دەبنئاستەنگە کۆمەڵگا گەڕاوەکان دووچاری ئاسایش، نەبوونی  دەرەوەی ەل

ملیۆن  ٢زیاتر لە بە هەزاران. لە گەڕانەوە بۆ ماڵەوە بەردەوامن و نیگەرانیەکان، خەڵکی مەترسیەکان گەشەسەندنی سەرەڕای 
کە لە ساڵی ئاوارەبوونەکەش  وئەنجامیملمالنێ دەستپێکی وواڵت لەو کاتەوەی سەرانسەری  لەبۆ ماڵەوە گەڕاونەتەوە کەس 
 ٢٥بریتی بوون لە نزیکەی تەموز لە مانگی ئەو ئاوارانەی کە دەگەڕێنەوە هەرچەندە ژمارەکانی دەستی پێکرد، ەوە  ٢٠١٤

ڕێکخراوی نێودەوڵەتی  سەر بەئاوارەبوونی داچوونی بەدواسیستەمی ئەم دواییە، بە گوێرەی مانگەکانی کەمتر لە چاو لەسەدای 
 ان.بۆ کۆچبەر

 
کە لە ماڵەکانی  وئەو کەسانەیئاوارە گەڕاوەکان لە نێوان بەیەکەوە ژیان  وبەرەنگاریەکانی تریتۆڵەسەندنەوە رسی هەوڵەکانی ت

کە ئەو زەبری دەروونیەی گەڕانەوەیان. دەبنە ڕێگر لە بەردەم لە ئێستادا  کە نین ئاستەنگتاکە بە تەنها خۆیان ماونەتەوە 
بەهایان کەم بکرێتەوە،  ناتواندرێت لەو سەختەکان دەبنەوەاریە بەرەنگبەردەوام دووچاری بوونەتەوە دووچاریان کۆمەڵگاکان 
زیانی ژێرخان ئاستە بااڵکانی لەو ناوچانە بن کە بەم دواییانە ئازادکراونەتەوە. یان داعش بن لە ژێر کۆنتڕۆڵی ێستا جا چ تاوەکو ئ

لە هێواشن کە کۆمەڵگاکان وەیە ئەمانای خزمەتگوزاریە سەرەکیەکان لە دابین کردنی  بۆشاییەکانو لە ناوچەکانی هاوواڵتیان 
 دەبێتە هۆی ئەوەی کە ئەمچێندراوەکان  وهەبوونی بۆمبەنەبوونی ئاسایش لە هەندێك شوێن و ، سەر پێکانیانلە انڵسانەوەیهە

ئاوارە فشار بۆ تری سەرچاوەیەکی بریتی یە لە کەسی، ئاسایشی خاك، هەروەها ئاسایشی بەرەنگاریانە خراپتر بکات. 

ملیۆن ێر دەسەاڵتی داعش، ژ لە

لە ئاوارەیی،  رگەیبەکەس 

دەستدان، ستەم، توندوتیژی 

خەم  دەگرن. وملمالنێ

قوڵی هەستیان  وپەژارەکان بە

ی هەبوون وپێویستی بۆپێکراوە 

 .دادوەری بەشێوەیەکی بەرفراوانە

هەوڵی تۆڵەسەندنەوە ڕاپۆرتەکانی 

 لە زیادبووندان.

 ڕێکخراوی یونیسێف سەرچاوە:خۆیان پەناگە دەدەن لە تینی گەرمی ڕۆژ لە ناو فەلوجە. ارەکان ئاو
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دووبارە هەوڵی بۆ ئەو کەسانەی کە بریتین لە ئاستەنگەکان دامەزراندن نەبوونی دەرفەتەکانی ەڕاوەکان، لەو کاتەی گ
 دەستپێکردنەوەی ژیانی خۆیان دەدەن.

 
ئابووری پچڕانی بەهۆی زیانیان پێگەیشتبوو بە خراپی کۆکردنەوەی داهات لە ناوچەکانی گەڕانەوەی ئاوارەکان دەرفەتەکانی 

لەو هەرچەندە جێگیرترینە، حکومی دامەزراندنی ، وداگیرکاری داعشملمالنێ ساڵی چەندین لە ماوەی ناوخۆیی کرێکاری 
لە پێدانی مووچە، هەندێك دواکەوتنەکان لە بارەی ڕاپۆرت دەکەن  کە تیایدا وەناوچانەی کە زیانیان پێگەیشتووە بە هۆی ملمالنێ

ی لە ناوچەکان، بە شێوەیەکی گەورە کرێکاری ڕۆژانەیە لە  بریتی دامەزراندنسەرچاوەی سەرەکی تری بۆ چەندین مانگ. جار 
لە سەرچاوەکانی کشتوکاڵی زیان پێگەیشتووە، کورتهێنانێك خاکی  –کشتوکاڵی بۆ بەرهەمهێنانی ئاستەنگەکان هاوواڵتی نیشن. 

 دەخاتە مەترسیەوە.کرێکاری بازاڕی زیاتر  –ژەهراویەکان  وهەبوونی تەقەمەنیە، وئامێرتۆیەکان وەکو 
 

لە ئەنبار زگاکان، لەوانە لە هەندێك لە پارێبەرپرسان لەالیەن ان کۆمەڵگا خانە خوێکدراوە بە ری بە باش زاندراو چارەسە
ن ئاوارەکان، پێشبڕکێ دروست دەکات لە نێوائەمەش . وگوزەرانی تەنگەتاویژیان هاوکارانی ڕاپۆرتی ، بە گوێرەی ودیالە

   دەکات. یاترزکە بارگرژیەکان خانەخوێکان،  و کۆمەڵگائاوارە گەڕاوەکان 

 ئاڵۆزکێشەیەکی ڕێگایەکی دروست بۆ 

بۆ هۆکاری جیاواز، جیاواز عێراق ئاڵۆزن. خەڵکی دەگەڕێنەوە بۆ باردۆخی لە سەرانسەری ئاوارەکان ی گەڕانەوەشێوازەکانی 
هاوکاری کەمدا، ژمارەیەکی زۆری ئاوارە گەڕاوەکان لە ماوەیەکی بەردەوامیان پێدەدا. بەرگەی دەگرن یان نەك هەموویان 

کە ئەم کارێکی بە تەنها، وەکو یان و گوزەرانیان دەکەن. دەست بە ژخەڵکی هاوکاری مرۆیی لەو کاتەی بە پێدانی کراون 
دووبارە بنیات دەنرێنەوە، دەوێت تاکو  انزۆریکاتێکی کۆمەڵگا گەڕاوەکان الوازە، ناتواندرێت بەردەوامی پێبدرێت. ڕێگایەش 

 ماوەی درێژ پێویستە. ماوەی ناوەند بۆ زیاتری هاوکاری و 

 
بۆ بەهاناوەچوون لە ماوەی هاوکارانی مرۆیی بە باش زانراوە کە لەالیەن فرە کەرت بریتی یە لەو ئامرازەی بەهاناوەچوونی 

ناوچي بەهاناوەچوونەکە هاوکاری کردنی ماوەی درێژ.  بۆڕێگا خۆشکردن و گەڕانەوەی ئاوارەکان، قۆناغە سەرەتاییەکانی 
بۆ بەرزکردنەوەی وەك قەبارەیەك کە کراونەتە ئامانج گروپە تایبەتیەکانی  لە چاودەکاتە کاری لەپێشینە جوگرافیاییەکان 

ی هاوکاری کارلە ناو خودی نەتەوەیی تایەفەگەری و  دابەشبوونی مەترسیەکانیکەمکردنەوەی کۆمەاڵیەتی و یەکگرتوویی 
هەر کۆمەڵگایەك لەسەر پێویستیەکانی هەڵچنراوی ، ناوخۆییبەهاناوەچوون دەبێت بەڕێوە بچێت لە دەقێکی مرۆیی. کردنی 
وگوزەران ژیان بەهێزکردنی قەبارەکانی لەوانە بەهاناوەچوون توخمە سەرەکیەکانی لە ناو مەیدان. بەڵگەی کۆکراوە بنەمای 

 ەزراندن. دام ژاردەکانیوهاندانی هەڵب
 

ارایی بە شێوەیەکی قورس پاڵپشتی دتەواو  وهەبوونی ستافیکۆکردنەوەی داهات  یبردن شبەرەو پێ وبەرنامەکان بۆپڕۆژەکان 
پارە بۆ گروپەکانی بۆ  ٢٠١٧مرۆیی ساڵی بەهاناوەچوونی کە بە لیست دانراو لە پالنی پڕۆژەکان . زیاتر لە نیوەی کەم کراون

دنی دارایی پاڵپشتی کربەهۆی کە دابخرێن ناچار کراون یان دەست بکەن ناتوانن ژیان و گوزەرانی تەنگەتاوی فرە مەبەست و 
مرۆیی بەردەوام هاوکاری کردنی بۆ سەرچاوەکان زیادکردنی رتراو، بەرگە گگەڕانەوەی هەڵبژاردەکانی بنەمایەك بۆ وەکو کەم. 

 زۆر گرنگە.ئاوارە گەڕاوەکان کە زیانیان پێگەیشتووە لە ناو کۆمەڵگاکانی 

هێشتا خزمەتگوزاریەکان بەاڵم ، کەنەد پێشکەش کۆمەك ییەوەخشندابە بەکۆمەکبەخشان 

  دەپچڕێن
  هاوکاری لە عێراقئاستەکانی بۆ بە دەستهێنانی پێویستە کردنی دارایی زیاتر پاڵپشتی هێشتا 

 یەکگرتوونی یشانشووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، ێراق، لە عقەیرانی مرۆیی بەردەوامی بارودۆخی  ئەوەی کە دانپێدانانی بە

ئاستی بااڵ لە واشنگتۆن لە ڕۆژی  کۆنفرانسیدوابەدوای ڕاگەیاندووە زیاتریان پاڵپشتی کردنی دارایی  وکۆمیسیاری ئەوڕوپی

 کەیماوەکە تێپەڕاندووە پێشبینیەکانی بارودۆخی مرۆیی لە ناو موسڵ ئەوەیان زانیوە کە  کۆمەك بەخشوواڵتانی تەموز. ی ١٢

بە بەردەوامیدان بۆ پێویستی ، وەرگیرابوون وبەرفراوانی پێویستیەکانئاوارەبوون ئەو کەسانەی کە ژمارەی ، ەدرێژ

کە یارمەتی هاوکارانی ملیۆن دۆالر،  ٢٠٠زیاترن لە بە کۆمەڵەکان  ەینخشبەلەو ئاستەی ئێستای. تەنگەتاوی بەهاناوەچوونی 

 پێگەیشتووهاواڵتیانی زیان لەالیەن پێویست دەبێت کە ئاستی بااڵی هاوکاری تەنگەتاوی بەردەوامی بدەن بە تاکو دات مرۆیی دە

 بۆ بەردەوام بوون لەسەر هێلی بەهاناوەچوون. ەڵپشتی کردنی دارایی زیاتر پێویستپابەاڵم بۆ ماوەیەك، عێراق لە  ملمالنێ لە ناو

پاڵپشتی دارایی کراوە هەروەك لە کۆتایی کەمتر لە نیوەی  ٢٠١٧مرۆیی بۆ ساڵی بەهاناوەچوونی کاری هەرە لەپێشینەی پالنی 

لە  تهێنانکوربەهۆی ملیۆن دۆالرەی کە داواکراوە.  ٩٨٥لەو بڕەی وەرگیراوە  دۆالرملیۆن  ٤٥٤مانگی تەموز، لەگەڵ تەنها 

ناچارکرابوون یان هێشتا دەستیان پێنەکردووە ژێر پالنەکە  وبەرنامەکان لەپاڵپشتی کردنی دارایی، زیاتر لە نیوەی پڕۆژەکان 

 بەهاناوەچوون. لە پچڕانەکان لە بۆ دوور کەوتنەوە ولەی پێبکرێت جزیاتر پاڵپشتی کردنی دارایی پێویستە بە خێرایی دابخرێن. 

 

 

 

گەڕانەوەی ێوازەکانی ش

ئاوارەکان لە سەرانسەری 

خەڵكی عێراق ئاڵۆزن. 

بارودۆخە دەگەڕێنەوە بۆ 

هۆکاری  رلە بەجیاوازەکان 

 . جیاواز
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 موسڵ لە ناو ڕۆژئاوای خانووەکان بە  وونگەیشت زۆر یزیان

  بۆ ماوەیەكکەس لە ئاوارەییدا بەجێدێڵێت هەزاران  کە بەهەیە گەلێك زۆر وێرانکاریەکی 

هاتنی کۆتایی دوابەدوای 
لە ناو موسڵ شەڕوپێکدادانەکان 

و زیانی ماڵەکان بەرفراوانی 
 ٥٤لەو . بەدیارکەوتنژێرخان 
ناو ڕۆژئاوای موسڵ، گەڕەکەی 

گەڕەك بە تەواوی ١٥
ن و ڕووخاون، و نیوەی ماڵەکا

 ٢٣لەو باڵەخانە گشتیەکان 
لەو تەختکراون. کەی تر گەڕە

 ٣٢.٠٠٠خەمالندنانەی ئێستا، 
لە خانوو بە تەواوی ڕووخاون 

کە اوا، ناو گەڕەکەکانی ڕۆژئ
کەس بەبێ  ٢٠٠.٠٠٠ئەمەش 

هاوکارانی ماڵ دەهێڵێتەوە. 
کە دەیخەملێنن سەقامگیرکردن 

دووبارە بنیاتنانەوە تێچووی 
لەگەڵ دۆالر، و ملیار  ١دەگاتە 

بەهۆی پیسبوون فراوانی 
تەقەمەنیە ژەهراویەکان، 

بنیاتنانەوە دووبارە پڕۆژەکانی 
لە ئاوارەییدا دەهێڵێتەوە بە هەزاران عێراقی ە خراپی زیانیان پێگەیشتووە، کە ئەمەش بلەو ناوچانەی کە کاتێکی بەرچاو دەخایەنن 

 بۆ ماوەیەك. 

 
یانی پێگەیشتووە، کە ئەمەش کەمتر زڕۆژهەاڵتی موسڵ بە بەراوردکراوی  . دوو شارەلە ناو موسڵ چیڕۆکی بارودۆخەکە 

بۆ کەس گەڕاونەتەوە  ١٦٦.٠٠٠ئەمڕۆ، نزیکەی بۆ ماڵەوە بە خێرایی. تاکو هاوواڵتیان دەدات کەوا بگەڕێنەوە ڕێگا بە 
لەو کاتەوەی لەسەدای ئەو کەسانەی کە ڕایانکردووە  ٩٤زیاتر لە دەگاتە ڕۆژهەاڵت، کە لە ناو گەڕەکەکانی ماڵەکانی خۆیان 

هاوکارانی ، و هەرچەندە کراونەتەوەو قوتابخانەکان بازاڕەکان دەستیان پێکرد لە مانگی تشرینی یەکەم. نەکان شەڕوپێکدادا
هەندێك  –دابین کردنی ئاو بریتی یە لە زۆری زۆربەی  –سەرەکیەکان لە خزمەتگوزاریە بۆشاییەکان پڕدەکەنەوە هێشتا مرۆیی 

هێشتا شوێن نەبوونی ئاسایش لە هەندێك لە ناو ڕۆژئاوای موسڵ، وەتەوە. دەستی پێکردوئاسایی بوونەوەی بارودۆخ شێوازی 
بەردەوامن لە ڕاکردن لە شارە کۆنەکەی موسڵ بەرەو بەردەوامە و لە ناوەوە و دەرەوەی شاری کۆنی موسڵ، و خەڵکی 

زەبری دەروونیان هەیە. بە قوڵی زیانی خۆراکی کەم و ، زۆربەی جار ووشك هەڵگەڕاون، کۆمەڵگا خانەخوێکانخێوەتگەکان و 
هاوکاری الی ڕۆژئاوای موسڵ پێویستیان بە دەگەڕێتەوە سەر ڕێچکەی خۆی، خەڵکی ڕۆژهەاڵتی موسڵ بە هێواشی لەو کاتەی 

 بۆ ماوەیەك. مرۆیی چڕ دەبێت 
 
 
 
sid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 : بۆ زانیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بکەن بە

 freijsen@un.org، ئیمەیڵەسەرۆکی نووسینگە، لە ڕێگەی ئەم  ئیڤۆ فرێجسن،

 6086 780 0782 (964+) ،مۆبایلەژمارە  ئەم یان لە ڕێگەی pond@un.org، ئیمەیڵە، لە ڕێگەی ئەم وڕاپۆرتکردنبەرپرسی زانیاری گشتی  کەیت پۆند،
 

OCHA humanitarian bulletins are available at www.unocha.org/iraq | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

 

 زانکۆی موسڵ.  وخاشاك لەخۆڵ لە ناو پارچە ئاسن بە دوای ەڕان گ
 ئۆچا/لەالیەن تیمبا لێندن  سەرچاوە:

 
 

خانووی ناو  ٣٢.٠٠٠ەمالندنێکی خ

کە ڕووخاون، ڕۆژئاوای موسڵ 

کەس بەبێ ماڵ  ٢٠٠.٠٠٠ئەمەش 

ڕۆژهەاڵتی کاتەی لەو دەهێڵێتەوە. 

موسڵ بە هێواشی دەکەوێتەوە سەر 

خەڵکەکەی ڕێچکەی خۆی، 

ڕۆژئاوای موسڵ پێویستیان بە 

دەبێت بۆ  چڕهاوکاری مرۆیی 

 ماوەیەك. 
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