Yemen: Al Dhaela Eyaleti’nde
Süren Çatışmalar Yeni Bir
Yerinden Edilme Dalgası Başlattı

Al Dhalea eyaletinde yeniden başlayan çatışmalar, binlerce ailenin
zor şartlar altında köylerinden kaçmalarına neden oldu.

IOM'den gelen izleme raporuna göre, 65.000'den fazla kişi Ocak ve
Eylül 2019 tarihleri arasında evlerini terk etmek durumunda kaldı.

Bu rakamlar, doğal olarak, son yerinden edilme dalgasını ise
kapsamıyor. Aileler daha fazla insanın ya yolda olduğunu veya
kaçmak için doğru zamanı beklediğini söylüyor.
ICRC ve Yemen Kızılay Derneği ekipleri, bölgenin çeşitli
yerlerinden gelen yeni yerlerinden edilmiş çok sayıda aileyle
karşılaştıklarında, Al Khobar kentinde (daha önce) yerlerinden
edilmiş kişilere yiyecek ve temel ev eşya ve gereçleri dağıtımı
yapıyordu,
“Çatışmalar çok yoğundu. Çok korkmuş bir şekilde bir odanın
köşesine sığınmıştık. Çocuklar çok korkuyor ve ağlıyorlardı.
Mermiler evimizin içine girdiğinde, oracıkta aramızdan üçü
yaralandı ve ailenin geri kalanı da kaçamayacak haldeydi,” diye
anlatıyor Fatima Mohammed yaşadıklarını.
Gece yarısı yanlarında çok az yiyecek ve suyla, patlamamış
mühimmat ile kirlenmiş bölgeleri saatlerce yürüyerek geçmek
zorunda kaldılar. Bazıları da, sığınacak bir yer ararken,
kamyonetlerde üstüste yığılmışlardı. Yeni yerinden olmuş
insanlar yerleşecek bir yer bulmakta zorlanıyorlar.
El-Dhalea'daki birçok bina ve okul, yılın başından beri savaştan
kaçan aileler için barınak haline geldi. Buralar kalabalık ve hiç bir
gelir kaynağı olmayan genç erkek, kadın ve çocuklarla dolu.
Sınıflardaki sıralar birbiri üzerine yığılmış, yerlerinden edilmiş
ailelere yer açmak için duvarlara doğru itilmiş. Bazı sınıflar iki ila
üç aileye ev sahipliği yapıyor. (15-25 kişi). Bölgede su sıkıntısı
olduğu için okul tuvaletleri çalışmıyor.
Geçtiğimiz aylarda cephenin diğer tarafından kaçan aileler hala
yerlerinden edilmiş durumdalar ve evleri yıkıldığı ve bölgeleri

savaş kalıntısı patlayıcılarla kirlendiği için köylerine geri
dönemiyorlar. Devam eden çatışmalar, birçok insanın yaşadığı
yere geri dönmesini engelliyor.
Eylül ve Ekim aylarında, ICRC ve Yemen Kızılay Derneği ekipleri
cephenin her iki tarafında 38.000'den fazla kişiye yardım etti. En
son yardım dağıtımı, Hussain ve El Dhalea kentinde 10.000'den
fazla kişiyi kapsıyordu.
Yeni yerlerinden olmuş kişilerin ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz ve
güvenlik koşulları elverdiği ölçüde dağıtımlar yakında başlayacak.
El Dhalea eyaleti, Sanaa ile Aden’in ortasında yer almaktadır ve
yardım ve ticari malzemeler için ana giriş noktası olarak kabul
edilir. Ne zaman çatışmalar yeniden başlasa, tahıl gibi tonlarca
gıdanın çürümesine, binlerce kişinin yerlerinden edilmesine ve
tıbbi tesislere ulaşmalarının zorlaşmasına yol açan ana güzergah
işlemez hale geliyor. Bu ne zaman olsa, ağır çatışmalar sivilleri,
ticari kamyonları ve yardım kuruluşlarını uzun ve tehlikeli dağ
geçitlerini kullanmaya zorluyor.
ICRC, çatışmanın tüm taraflarını, sivilleri ve sivil altyapıyı
korumak ve bunlara saygı gösterilmesini sağlamak için her türlü
önlemi almaya ve güvenlikleri için çatışma bilgesinden kaçmak
isteyenlerin güvenli geçişine izin vermeye çağırmaktadır.
Konuyla ilgili video ve fotoğraflara ICRC Mutlimedia Newsroom linkinden ulaşabilirsiniz.

