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ـەوە یەکەی  UNHCR( خێزانی موسڵ لە الیەن 077هاوکاریی دارایی گەلی ژاپۆنەوە ) لەڕێگەی

 نیشتەجێبوونیان پێدەدرێت

  

ن ئێستا بوون بە و ئاڵۆزییەکانی ئەم دواییەدا وێران ببوو ( خێزانی موسڵ کە ماڵەکانیان لە جەنگ077نزیکەی )

( گەڕەکی 62لە ماوەی ڕابردوودا کۆمەڵێك یەکەی نیشتەجێبوونی کاتی لە )  خاوەنی شوێنێکی نوێ کە تێیدا بژین.

 وەی شارەکە لەدەست چەکدارە توندڕەوەکانی جەنگی کۆنتڕۆڵکردنەموسڵدا دروستکران، کە لە کاتخۆرئاوای 
 ە بینیبوو.   یانەوبەخۆیان فراوانکاولکارییەکی 

کە هەاڵتن و بە دوای جەنگەجەنگی کۆنتڕۆڵکردنەوەی موسڵدا، نزیکەی یەك ملیۆن عیراقی لە دەست  ماوەی لە
دوای ئەوەی شەڕەکە کۆتایی ژیانێکی ئارام و دوور لە شەڕ ڕوویان لە کامپ و کۆمەڵگە خانەخوێکانی دەوروبەر کرد. 

ئەوەندە بەاڵم زۆرێك لە هاونیشتیمانییانی شاری موسڵ ماڵەکانیان دەستیان بە گەڕانەوە بۆ شارەکە کرد، هات خەڵکەکە 
 نەدەهاتن.ە بە کەڵك گەڕانەوکە  ن بەرکەوتبووزیانیا بە فراوانی

دەیانەوێ بگەڕێنەوە  ی ئاوارەعیراقییەکی ئێجگار زۆرلەم بارەوە گوتی: "لە عیراق  UNHCR بڕونۆ گێدۆی نوێنەری

بێ ئەندازە گەورە و دووبارە بنیاتنانەوەی موسڵ ئەرکێکی سەر ماڵ و حاڵی خۆیان و ژیانێکی نوێ دەستپێبکەنەوە. 
ئەو بن بە پەناگە بۆ ەسێ ساڵ دنزیکەی بۆ ماوەی  نیشتەجێبوون یەکانیەکندان ساڵ دەخایەنێت. و چە قورسە

دەرفەتێکیان بۆ دەڕەخسێنێت کەمێك بحەسێنەوە و پالنی دوورمەودا  شئەمە گەڕێنەوە بۆ کۆمەڵگاکانیان.عیراقییانەی دە
  "بۆ خۆیان دابڕێژن.

پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکانی ( ملیۆن دۆالریان بەخشی لەپێناو 4.5گەلی ژاپۆن بە میهرەبانی خۆیان بڕی )

ی بۆ ی کاتشتەجێبوونپڕۆگرامەکانی دابینکردنی یەکەی نیبەڕێوەبردنی کامپەکان و بەخشینی پارەی کاش و 
بۆ ئەوەی بتوانن ڕووبەڕووی بارودۆخی سەخت و دژواری  گەڕاوەکانی شاری موسڵو ئاوارە  خەڵکەپاڵپشتیکردنی 

کاش سوودمەندبوون، لە کاتێكدا  پارەی هاوکاریی( کەس لە 18,000) وەرزی زستان ببنەوە. تا ئێستا نزیکەی

اری موسڵدا لە ش (6/  62) ڕۆژیلە ئاهەنگێکدا کە  نیشتەجێکراون.لە یەکە نوێکانی نیشتەجێبووندا کەسیش ( 4,200)

     خاوەنە نوێکانیان کران. یەکەکانی نیشتەجێبوون لە الیەن بەڕێز گێدۆوە بە شێوەیەکی فەرمی ڕادەستیئەنجامدرا، 

ەی ئەو تەنانەت دوایئێمە گوتی: "فومیۆ ئیوای، باڵیۆزی ژاپۆن لە عیراق، ر ڕێزداهەر سەبارەت بە هەمان پرس، 
ئەو بەشەی کە ، بەردەوام لە ناسەقامگیریی دۆخی مرۆیی خۆرئاوای موسڵ نیگەرانین شەڕیشی تێدا کۆتایی هاتووە

ئیوای هەروەها گوتی: ." زیانیان بەرکەوتووە فراوانیلە خانووەکانی بە تەواوەتی خاپوور بوون یاخود زۆر بە  زۆرێك
 کۆمەکە گەی ئەمرەی کاش کە لە ڕێپائومێدی زۆری هەیە کە دابینکردنی یەکەکانی نیشتەجێبوون و  اپۆنژ"

بەخشراون هاوکاری ئاوارە و گەڕاوەکان بکەن تا بتوانن پەناگە و پێداویستییە بنەڕەتییەکان بۆ خۆیان  فریاگوزارییەوە
 ێناو سەقامگیریی زیاتر و دووبارەدەستەبەر بکەن، ئەمەش وەك بە دەمەوەچوونێك بۆ ئەم قۆناغی ڕاگوزەرییە و لەپ

      بنیاتنانەوەی شارەکەدا."

شوێنی نیشتەجێبوونیان  ( خێزان077ئێستا ) ۆ گیانی میهرەبانانەی گەلی ژاپۆن.سوپاس ببەڕێز گێدۆ گوتی: "هەروەها 

بەاڵم ئێمە کۆتایی هاتووە، ا دۆخی فریاگوزاری تهەرچەندە ئێس هەیە کە لە سەرمای زستان دەیانپارێزێت.
گەڕانەوەی بەردەوام بەردی  .بەردوام بین لە پاڵپشتیکردنی گەلی عیراقئەستۆدایە کە ئەوەمان لە تییبەرپرسیارییە

     جێبهێڵین."قۆناغە سەختەدا ئەوان بە تەنیا ئێمە ناکرێت لەم  توویەکی باشتر.او داهگاونانە بەرەهەن بناغەی
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 بۆ زانیاریی زیاتر تکایە پەیوەندی بکە بە:

 

 کەیت پۆند pond@unhcr.org 7286 920 780 964+  )بەغداد(      

)هەولێر(    +964 7726163729 abdelkha@unhcr.org ئەمیرە عبدالخالق 
)بەغداد(    +964 7801958468 aldalawi@unhcr.org الدلوي مصطفی  
)دهۆك(    +964 7507130014 rasheedr@unhcr.org رشید هـ رشید 
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