
 

 

1 

 

 بابەتەکان 

 ….کێشە سەرەکیەکانی مرۆیی ١

  ٢٢….٧ کاریگەری قەیرانەکە ٢ 

 ڕووبەری جوگرافی وب  -٢

  ..ەدیمۆگرافی قەیرانەک

ودۆخی دانیشتووانی بار   ج- ٢

 وزیان بەرکەوتو

ژینگەی  ٣

 ٣٧..٢٧ئۆپەراسیۆن

ی نیشتمانی و ناوخۆیی توانا ا -٤

 ...ەەووەاڵمدان

توانای نێودەوڵەتی و ب  -٤

 ..……وەاڵمدانەوە

 ..…ییدەست گەیشتنی مرۆ ج  -٤

 ..……………کۆپاش

ئەمن و سیاسەت و : ١پاشکۆی  

 قەیرانەکەئاسایشی پشتی 

 –لە تایەفەگەری ڕێگریکردن  ٢

 شەقام بۆ جەنگ

گروپەکانی جولەپێکردنی  ٣

 میلیشیای شیعە 

 

 

 

 

 

 

 

 عێراق
 پێویستیەکانی تێڕوانینی

تێڕوانینی پێویستیەکانی 

 مرۆیی

  

 

  ٤١٠٢ ئەیلول

تیمی مرۆیی وواڵت  الیەنئامادەکراوە لە    ٢١١٤ ئەیلولی ی٢٢  
 

 کێشە سەرەکیەکانی مرۆیی ٠

مانگی لە وەتەی بێت چخراپتر دەو رەبە بە خێرایی ڕۆژ بەڕۆژقەیرانی مرۆیی لە عێراق 

و مەترسی  ملیۆن خەڵکی ئاوارە کردووە ١.١بەردەوامی ملمالنێ زیاتر لە : ٢١١٤ی ١

شەپۆڵە لەسەرتاسەری وواڵت. پێشوو خستۆتە سەر ئەو خەڵکە زیانبەرکەوتووەی 

سروشتی ، زۆرترین ١٩٩١ساڵی دەگەڕێتەوە بۆ ڕێکەوتی مێژووییەکانی ملمالنێیەکە 

پاڵنەرە تایەفەگەریە ئاڵۆزەکانی لەگەڵ ئاوارەکان لە ناو عێراق، گرێدراوە باڵوبوونەوەی 

تاوەکو بە یەکسانی مرۆیی تەحەددایەك دێنێتە پێشەوە بۆ هاوکارانی ملمالنێیەکە، 

کاریگەر پاراستنی چاودێریکردنێکی بۆ بەدەست هێنانی و پێویستیەکان پڕبکرێنەوە 

 .لەسەرتاسەری عێراق

ناوەخۆ ئاژانسی لێژنەی بەڕێوەبەرانی ئەم بارودۆخە خراپە، لە وەاڵمدانەوەی 

ئاب بە تێبینی ی ١٢لە ڕۆژی ئاستی سێیەم سیستەمی چااڵککردنی بۆ ڕێککەوتوون 

لەسەر نزیکبوونەوە لە جەختکردنەوەیەك لەگەڵ بە قەیرانی سوریا، پەیوەندیەکانی کردنی 

مرۆیی هاوکارانی کە سنورەکان زانیاری تەواو لەبارەی و لەگەڵ  عێراق"تەواوی "

مرۆیی هاوکارانی و نەتەوە یەکگرتووەکان چی بە دەستبێنن. هەرچەندە  لە وواڵت دەتوانن

بە بۆ قەیرانەکە، مرۆیی خۆیان فریاگوزاری ئامێرەکانی بە هەموو وەاڵمیان داوەتەوە 

توانای لە تێپەڕاندنی دەبێت بەردەوام قەیرانەکە حکومەتی عێراق، لەگەڵ هەماهەنگی 

 بۆ وەاڵمدانەوە. نێودەوڵەتی کۆمەڵگای و نیشتمانی دەسەاڵتدارانی 

ئەوە تێبینی  مرۆیی وواڵتتیمی عێراق، پێویستیە مرۆییەکانی تەواوی لە هەڵسەنگاندنی 

هەندێ لە پێویستیە عێراق بۆ پڕکردنەوەی لەناو خودی بەرچاو هەیە توانایەکی دەکات کە 

بودجەی دان لەبارەی ڕەزامەندی  پێویستی مرۆیی. تێڕوانینەی لەو دەستنیشانکراوەکان 

بۆ فریاگوزاری پاڵپشتی دارایی تەرخانکراو ناردنی دوابەدوای حکومەتی فیدراڵی و 

کە زۆر پێویستە کارێکی خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەکان، دابین کردنی هەروەها مرۆیی، 

کە پێویستیان بە ئەوانەی بۆ هاوکاریکردنی ناوەندی حکومەتی هەرێم و توانا دەدات بە 

کۆمەکیە ناردنی کڕین و دەستپێکی لە بریتی یە گرنگی تر دەرێکی پێ تواناهاوکاریە. 

بۆ هەموو پارێزگاکان. ناردنی بۆ ناوەندی سیستەمێکی ێگەی ڕلە  پزیشکیەکان

گشتی دابەشکردنی سیستەمی لە ڕێگەی خۆراك دابەشکردنی دەستپێکردنەوەی 
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پێویستی تێڕاونینی  ئەم ناودەست نیشانکراون لە  کەکانی پێویستیەتەواوی بەرچاو بە شێوەیەکی وواڵت لەسەرتاسەری 

پێویستیە مرۆییەکان لە وواڵت کەم تەواوی بەرچاو بە شێوەیەکی ناچاریانە ئەم بە ئەنجام گەیاندنی  .کەم دەکاتەوە ەمرۆیی

کەلەالیەن دەستپێشخەریەکانی دەدات بۆ تەواوکردنی هاوکاران و ڕێگە بە نەتەوە یەکگرتووەکان لەوێشەوە ، دەکاتەوە

عێراق، نزیك بوونەوە لە تەواوی و لەسەر بنەمای ئەم ئەرکە، بە لە ئەستۆ گرتنی  دەکرێن. دەسەاڵتدارانەوە سەرکردایەتی 

ئاوارەبوون و هاوواڵتیان و پاراستنی  لەوانە مرۆیی وواڵت:تیمی لەالیەن دەستنیشانکراون کارە سەرەکیەکان دوابەدوای 

 ملمالنێیەکە. پرۆگرام دانانی هەستیاری خزمەتگوزاریە زۆر پێویستەکان و ئاسایش و خۆراك و 
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عێراق: نەخشەی سەرچاوەی ٠نەخشەی   
 
 

 هاوواڵتیان پاراستنی •

 لەو چااڵکیەکان و مدانەوەکانوەاڵ هەموو بۆ گەورەیە نیگەرانیەکی ملمالنێە لەم خەڵك  پاراستنی لە دڵنیاکردنەوە
 دراوە ئەنجام ئاڵۆز زۆر شێوەیەکی بە ئەمە ئاوارەکان؛ بۆ نیە سنوردار قەیرانە ئەم .نکراو پێشنیار خوارەوە الپەڕانەی

 هاوواڵتی هەزاران بە  .هاوکاریە بە پێویستیان کە ئەوانەی تایەفەگەری و جوگرافی هەڵکەوتەی باڵوبوونەوەی لەالیەن
 ملمالنێیە ئەم توندەکانی دەرەنجامە دەست بە دەناڵێنن یان ، ئامانج کراونەتە چەککدارەکان گروپە لەالیەن ئەنقەست بە

 ئاگایی بێ مالنێیەکە،مل بارگرژی .ڕەگەزپەرستی جیاکاری و ئاوارەبوون و بەشبوون بێ حەتمیەکەی، تێکدانە لەگەڵ
 و ڕێ و مرۆیی نێودەوڵەتی یاسای لە ئۆپۆزیسیۆن چەککدارەکانی گروپە یانهاوکار و ئیسالمی دەوڵەتی تەواوی
 خەڵك، ملیۆن ٣.٢ بۆ مرۆیی بۆ گەیشتن دەست لەبەردەم ئاستەنگ بۆتە زۆر بەشێوەیەکی ماندوو، بیۆکراتی شوێنی
  .هەیە مرۆیی هاوکاری بە پێویستیان خەڵك ملیۆن ٢.٢ لەوانە

 پێویست توندوتیژ، و ئاسایی هەردوو دەستدان، لەبەر کە ملمالنێەکە بە سەبارەت ئاڵۆز تایەفەگەری پاڵنەرانەی ئەو
 مافەکانی چوارچێوەی و پاراستن بەهێزکردنی هۆی دەبێتە کە بێت پێویستی بنەمای لەسەر مدانەوەوەاڵ کەوا دەکات
 .عێراق بارودۆخی و  مرۆییەکان پڕۆگرامە نێوان کارلێکی هەروەها دەگرێت خۆی ئەستۆی لە  پاڵنەرانە ئەوو  مرۆڤ
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 نێوان بارگرژیەکانی بەرزبوونەوەی هۆی ببێتە لەوانەیە کە کاریگەریەکەی دوورخستنەوەی بۆ پێویستە زۆر ئەمە
 .ئاوارەکان دانیشتووانی و خانەخوێکان کۆمەڵگا

 ئاوارەبوون •

 ملیۆنێك ئەوەشدا، لەگەڵ .٢١١٤ ی١ مانگی لەوەتەی ئاوارەبوون خەڵك ملیۆن 1.8 نزیکەی کە دەخەملێنرێ ئەوە
 ئاوارەبوون شەپۆڵی یەکەم لەوکاتەی ،٢١١٤ ساڵی لە .ئاوارەبوون ٢١١١ – ٢١١٧ -  ٢١١٣ لەوەتەی تر خەڵكی
 باڵەخانە لە و  تەواونەکراوەکان باڵەخانە لە دەبوایە دواتریش شەپۆڵی  خزمان، و برادەران لەگەڵ سەقامگیربن توانیان

 نیشتەجێبوونی شوێنی چارەسەریەکانی پێناسەکردنی .بدۆزنەوە نیشتەجێبوون شوێنی نافەرمیەکان شوێنە لە و گشتیەکان

 لەبەرهەندێ هەیە، کارکردنی توانای کە شوێنەی لەو ئێستا، نیشتەجێبوونی ئامادەکاریەکانی باشتربوونی و جێگرەوە

 لەبەردەم ئاستەنگ دەبێتە وواڵت لەسەرتاسەری ئاوارەکان تۆمارکردنی ڕاهێنانی نەبوونی .سەرەکیە کارێکی

 و بەرکەوتووە زیانیان کە ئاوارانەی ئەو لەسەر زانیاری کۆکردنەوەی سنوردارکردنی و مرۆیی وەاڵمدانەوەی

 شوێنی فریاگوزاری بەپەلەی هاوکاری بە پێویستیان خەڵك ٢١١١١١ کە دەخەملێنرێت ئەوە. نکارەکا پۆلینکردنی

 ئەو لەبارەی بکات فەراهەم سەرچاوە هەندێ تەنها دەتوانێ ئاوارەبوون شەپۆڵی دواهەمین ە.هەی نیشتەجێبوون
 پەلەکانی و کەل لە هەیە کورتیان و کەم کەس ١١١١١١ نزیکەی کە دەخەملێنرێ ە. ملمالنێیەک خێرایەی گەشەسەندنە

 بۆ پێشەوە دێنێتە مەزن تەحەددایەکی ئاوارە دانیشتووانی جوگرافی باڵوبوونەوەی و ژمارە کۆی ن.ناخۆراکی کە
 ئەوانەی هەموو بە گەیشتن بۆ کۆمەاڵیەتی پێویستەکانی زۆر خزمەتگوزاریە و هاوکاری و کردن دابین و هەماهەنگی

 هاوکارانی الیەن لە ئێستا کە ناوچەکانی دەکەونە ئاوارەکان ی١٣ لەسەدا سەرووی لە .هاوکاریە بە پێویستیان کە
 پێویستە گیراون، لەبەرچاو کەمپەکان دامەزراندنی کە شوێنەی لەو ن.دادەنرێ پێیان دەستنەگەیشتن بە مرۆییەوە

  .ئاوارەکان بۆ سەرەتایی چارەسەری و پاراستن پشتبەخۆبەستان، بەهێزکردنی هۆی ببێتە سەقامگیربوون

 

 خۆراك ئاسایشی •

 خۆراك کەوا دەلێن کراون چاودێری ئاوارەکان ی ٧٣ لەسەدا ئەیلول مانگی لە زانیاری هەڵسەنگاندنی بنەمای لەسەر 
 خۆراك کەوا دەکرێ پێشبینی جیهانی، خۆراکی پرۆگرامی ڕێکخراوی بەگوێرەی .ئەوان سەرەکی نیگەرانی لە یە بریتی

 خانەخوێکان کۆمەڵگا و ئاوارەکان  ئەمە  .٢١١٤ ئەیلولی مانگی لە سەرەکیە پێویستیەکی خەڵك ملیۆن ١.١ لە زیاتر بۆ
سیستەمی  و ناوەند کڕیارانی نێوان لە ناکۆکی هۆی بۆتە ملمالنێیەکە .دەگرێتەوە زیانبەرکەوتووەکان گروپە و

 کاریگەری قەیرانەکە لەوەش زیاتر .عێراق لە خەڵك مەزنەی ژمارە بەو دەبەستێت پشت ئەوە لەسەر ،دابەشکردنی گشتی

 سەاڵحەددین، و موسڵ پارێزگاکانی  وەکو ناوچەی هەندێ لە دارایی ئابلوقەی دوای لە دەرمان دروستکەری سەر کردۆتە
 هەبوونی گشتی کۆی کەمبوونەوەی هۆی دەبێتە لەبەرهەندێ دەهێنێت، بەرهەم عێراق دانەوێڵەی سێیەکی نزیکەی کە

سیستەمی  سەرچاوەی بە دەبەستن پشت بەاڵم ،ننەبوو ئاوارە کە کەس، ملیۆن ٤ لە زیاتر بۆ خۆراك ئاسایشی ك.خۆرا
 .مەترسیەوە کەوتۆتە خۆیان خۆراكی ئاسایشی خۆیان، زەیوو داهاتی ی٢١ سەدا لە زیاتر بۆ دابەشکردنی گشتی

 بۆتە پێشوەخت داهات گروپی ی٢١ سەدا لە نخوارتر لە کە کەس، ملیۆن ١.٢ نزیکەی کە کردووە هەڵسەنگادنی
 بەپەلە هاوکاری .خۆراكە هاوکاری فریاگوزاری بە پێویستیان ئێستاش و خۆراك ئاسایشی نەبوونی بەرزکردنەوەی

 ئاستی لەسەر خۆراك بەرهەمهێنانی بە بەردەوامیدان ناوەخۆ؛ خەڵكی گوزەرانی و ژیان و بەپەلە پاراستنی بۆ پێویستە
  ت. دەکرێ دروست زیانبەرکەوتوو دانیشتووانی بۆ داهات هەلی ڕەخساندنی لەوکاتەی ماڵ، خاوەن

 

 پێویستەکان زۆر  خزمەتگوزاریە •

 پێویستەکان زۆر گشتیە خزمەتگوزاریە بە دەستگەیشتن لە دەبنەوە تەحەدداکان ڕووبەڕووی بەرکەوتوو زیان دانیشتووانی

 کەوتۆتە ئاسایش کە ناوچەکانی لە دابەشکردنی گشتی(سیستەمی  و  پەروەردە خاوێنکردنەوە، و ئاو ، تەندروستی لەوانە)

 کۆمەڵگای توانای ماندووبوونی ن.مزگەوتەکا و خانەخوێ کۆمەڵگای لە خزمەتگوزاریەکان کاتدا یەك لە .مەترسیەوە
 خانوی لە سەرفکراوە ئاوارەکان خەزنەکانی کاتدا لەهەمان هەروەها برادەران، و خزمان میوانداریکردنی بۆ خانەخوێ

 کە شوێنانەی ئەو بۆ گەڕانەوە بریتین لە مەترسیەکان و نافەرمیەکان شوێنە بەرەو دووەم ئاوارەبوونی هۆی دەبێتە کرێ،
 زیان ئاوارە زیادبوونی هۆی بۆتە سەرچاوەکان و خزمەتگوزاریەکان سەر بۆ زیاتر فشاری ن.نی سەالمەت هێشتا

 یەکسانی بە کە کەرتەکان پرۆگرامی فرە .خانەخوێکان کۆمەڵگا و ئاوارەکان نێوان لە بارگرژی و بەرکەوتووەکان
 گروپە خانەخوێکان، کۆمەڵگا بۆ بگەیەنرێت پێ دەستیان دەتوانرێ کۆمەاڵیەتی سەرەتاییەکانی خزمەتگوزاریە دڵنیایی

 وەاڵمدانەوەیەکی تاوەکو .نکەب کۆمەڵ یەکگرتنی هاوکاری کە لێدەکرێت داوایان ئاوارەکان و بەرکەوتووەکان زیان
 تەکنەلۆجیای فریاگوزاری بۆ دەکەن دەستگەیشتن داوای مرۆییەکان ڕێکخراوە بکەن، بەجێ جێ تەواو و کاریگەر
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 بۆ پێویستن سەربەخۆ ناوەخۆی ئاژانسی ڕادیۆی تۆڕەکانی .دەست دوورە پەیوەندی خزمەتگوزاریەکانی و زانیاری
 دەستگەیشتنی .پێویستە ئاسایش و ئەمن و سەالمەتی باشترکردنی ێلەبەرهەند ئۆتۆمبێڵەکان، و ستاف بەدواداچوونی
 و کردن پەیوەندی ئاسانکردنی بۆ پێویستە پەیوەندیدارەکان خزمەتگوزاریە ئینتەرنێت بەستنەوەی بۆ پشتپێبەستراو

 .هەماهەنگی

 

 پڕۆگرامدانان هەستیاری – ملمالنێ •

 هەردوو لەبارەی دەکەن ملمالنێ جار زۆربەی یان سنوردار زانیاری بە دەگات دەستیان تەنها زیانبەرکەوتوو خەڵکانی  
 بارگرژی زیادبوونی هۆی ببێتە لەوانەیەکە  گەڕانەوە، و وەاڵمدانەوە بۆ داهاتوو پالنەکانی و فریاگوزاری دابینکردنی
 .ئاوارەبوون چوارەمی و سێیەم و دووەم شەپۆڵەکانی یان ملمالنێ زیادبوونی هۆی ببێتە ئەمە وانەیە لە .کۆمەاڵیەتی
 کۆمەڵگا نێوان لە زیادکراو کۆمەاڵیەتی بارگرژی لەبارەی سەرەتایین ئاماژەی کە سەرهەڵدەدات تر ئاماژەیەکی

 لە عێراق – کوردستان هەرێمی بەرەو وەاڵمدانەوە لە نایەکسان بۆچوونەکانی و بیروئاوارەبو دانیشتووانی و خانەخوێکان
 کۆمەڵگاکان لەگەڵ کاریگەر شێوەیەکی بە کردن پەیوەندی ت.حکومە بەرپرسانی لێدوانەکانی لەالیەن و ڕاگەیاندن

 بەتەنها و پێویستی بنەمای لەسەر هاوکاری یەکسانی دابەشکردنی لەبارەی بڵێن پێیان تاوەکو عێراق لەسەرتاسەری
 .بارگرژیەکان بەرزبوونەوەی بۆ تواناکە ڕەتکردنەوەی و هەڵەکان پڕوپاگەندە کردنەوەی ئاسایی بۆ داواکراوە پێویستی،
 هاوسەنگ و یەکسان شێوەیەکی بە گشتیەکان خزمەتگوزایە بە بەردەوامیدان و گوزەران و ژیان لەوانە تر، هاوکاری
 .کۆمەڵگا یەکگرتوویی بەهێزکردنی و سەقامگیرکردن بۆ دەکات بەشداری

 

  مرۆیی پێویستیەکانی تێڕوانینی هاوکارانی 

 

پالنی ستراتیژی وەاڵمدانەوە کاتی : خشتەی٠ژمارەی   
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 شوبات مانگی ماوەی بۆ دەستپێکرد خۆی ستراتیژی پالنی عێراق لە وواڵت مرۆیی تیمی ،٢١١٤ شوباتی مانگی لە
 تایبەتی بە .بووهە مرۆیی هاوکاری بە پێویستیان کە لەخۆگرت خەڵکی ٢٤١١١١ .٢١١٤ تەمووزی مانگی هەتا

  .گەمارۆدان ژێر لە کە خەڵكانی و خانەخوێکان کۆمەڵگا و ئاوارەکان

  ئاوارەبوونی هۆی بۆتە ٢١١٤ ساڵی حوزەیرانی مانگی ی٩ ڕۆژی لە داعشەوە چەککدارانی بەدەست موسڵ کەوتنی

 ستراتیژی پالنی بە چاوپیاخشاندنەوە .هەاڵتبن کەوا دەکرێن مەزەندە خەڵك ٢٢١١١١ لەگەڵ لێشاو، بەی ناوەخۆ

 هاوکاری بە پێویستیان کە کرد مەزەندە خەڵکەی ئەو ژمارەی دەستیپێکرد، ٢١١٤ حوزەیرانی مانگی لە وەاڵمدانەوە،
  .ئاوارە ملیۆن ١.٢ دەگاتە هەیە مرۆیی

 – کوردستان هەرێمی ڕێگای لە پەڕیونەتەوە یان گەیشتوون ئاوارە ١١١١١١ نزیکەی ،٢١١٤ ئەیلولی مانگی لە
 مانگی لەوەتەی عێراقی ئاوارەی 1.8 لەگەڵ دەبێتەوە فریاگوزاری بەرزبوونەوەی ڕووبەڕووی عێراق ئێستا .عێراق

 گەشە ئەو لەبەرچاوگرتنی .وواڵت لەسەرتاسەری خەڵك ملیۆن ٢١ لە زیاتر بە گەیاندووە زیانی قەیرانەکە .٢١١٤ ی١
 زانیاریەی ئەو شیکاری هەماهەنگی بە وواڵت مرۆیی تیمی عێراق، لە مرۆیی بارودۆخی دواییەی بەم سەندنەی

 لەبارەی بڵێن وواڵت مرۆیی تیمی بە تاوەکو کێشەکان زۆربەی لەبارەی هەمەالیەنە تێگەیشتنێکی گەیشتە و کرد مرۆیی
  .وەاڵمدانەوە ستراتیژی

 .وەاڵمدانەوە ستراتیژی پالنی بە سەبارەت ٢١١٤ حوزەیرانی مانگی لە مرۆیی پێویستیەکانی تێڕوانینی کارەی ئەم
 دانیشتووان گروپی کە کردنێك، مەزەندە ڕونکردنەوەکان، و کردن دابین دەکات، مرۆیی قەیرانی کاریگەری وەسفی
 .ئۆپەڕاسیۆنی ژینگەی لەبارەی دەستەوە بە دەدات تێڕوانینێك و دەکات بارودۆخەکانیان شیکاری ،بەرکەوتوو زیانیان

 نەك ،٢١١٣ ی١٢ مانگی پێش ئاوارەکانەوە بە پەیوەندیدار حالەتەکانی سەر ەدەڕوانێت مرۆیی پێویستیەکانی تێڕوانینی
 پالنی و هەرێمی ئاوارەی لە ڕەنگدەداتەوە شئەمە کە تر، شوێنێکی هەر یان سوریا قەیرانی بەهۆی کە ئاوارانەی ئەو

  . یبەرگر

 :بگۆرێت مرۆییە کان لەم قەیرانەبەشێوەیەکی بەرچاو پێویستیەکە لەوانەیە هۆکارە سەرەکیەکان 

  فیدڕاڵ حکومەتی بودجەی ناردنی •

 حکومەت فەرمانبەرانی بۆ مووچەکان پێدانی خەزنکردنەوەی •

  ناوەندی سیستەمی ڕێگەی لە دەرمان کۆمەکەکانی ناردنی •

 اكرخۆ بۆ سیستەمی دابەشکردنی گشتی بە پێداچوونەوە •

  ئاسایش و ئەمن ژینگەی لە نەرێنی گۆڕانێکی بەهۆی کایەوە هاتۆتە ئاوارەبوون زیاتری شەپۆڵێکی •

 ماڵەکانیان بۆ گەڕانەوە بە دەدات خێزانەکان بە ڕێگا کە بارودۆخەکان باشتربوونی •
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 قەیرانەکە کاریگەری ٤

  سەرەکیەکان هەواڵە

 کە عێراقی ملیۆن 1.8 لە زیاتر لەگەڵ وەدەبێتە مرۆیی قەیرانی ئاڵۆزبوونی و بەرزبوونەوە ڕووبەڕووی عێراق

 شوێنن ١١١١ لە زیاتر لە ئاوارەبوو دانیشتووانی .٢١١٤ ی١ مانگی لەوەتەی توندوتیژیەوە بەهۆی ئاوارەبوون

 لەالیەن کراون کۆنتڕۆڵ کە ناوچانەن لەو عێراقی ملیۆن ٢ ئاوارە، دانیشتوانەی ئەو لەگەڵ .وواڵت لەسەرتاسەری

 بە بابل و ئەنبار و دیالە و کەرکوك و سەاڵحەددین و نەینەوا پارێزگاکانی لە ئۆپۆزیسیۆن چەککدارانی گروپی

 زیانیان ئەوانیش نیشتەجێن خانەخوێکان کۆمەڵگا لە کە عێراقی ملیۆن 1.5 .دادەنرێن بەرکەوتوو زیان ئاوارەی

 بە پێشوەختە پێویستەکان، زۆر گشتیە خزمەتگوزاریە بۆ ئاوارەکان داواکاری زۆربوونی بەهۆی بەرکەوتووە

 ژێر لە بەرچاو بەشێوەی ناوچە، هەندێ لە و بودجە، کێشەی بەهۆی سەری خستۆتە کاریگەری نەرێنی شێوەیەکی

  .١٩٩١ ساڵی لەوەتەی کۆمەڵگا ژێرخانی لە هێنان بەرهەم

 لێبوردەیی هەستی و میوندارێتی دەسەاڵتداران و عێراقی کۆمەڵگاکانی تایەفەگەری، بارگرژیەکانی سەرەڕای

 و ئافرەت و پیاو هەزاران و دەیان بۆ پاراستن و بۆیان نیشتەجێبوون شوێنی پێدانی بە و نیشانداوە بەرچاویان

 ئاسایشی هێزەکانی نێوان ملمالنێیەکی .ملمالنێیەکە ماوەی لە هێشتووە بەجێ خۆیانیان ماڵەکانی ئاوارەبووکە منداڵی

 و داعش دژی لە عێراقی حکومەتی لەگەڵ هاوپەیمان چەککدارەکانی گروپە پێشمەرگە هێزەکانی و عێراقی

 ئازارچەشتنی هۆی ببێتە تپێدەجێ ئەمەش .چڕببێتەوە داهاتوو مانگەکانی لە لەوانەیە و بەردەوامە هاوکارانیان

 لە نیشتەجێبوون بۆ خەڵك زۆری ژمارەیەکی لە دەبێت ڕێگر ملمالنێیەکە .نوێ ئاوارەبوونی و هاوواڵتیان زیاتری

 و مرۆیی هاوکاری بە زۆر پێویستی بە گەیشتن دەست لە ئۆپۆزیسیۆن چەککدارەکانی هێزە کۆنتڕۆڵی ژێر

 لە هەبووە کاریگەری نوێ، بودجەی لەسەر سیاسی کێشەی هەروەها ملمالنێیەکە، .سەرەکیەکان خزمەتگوزاریە

  .عێراق ناوچەکانی زۆربەی لە گشتیەکان خزمەتگوزاریە گەیاندنی

 ڕووداوەکان کاتی : خشتەی٤ژمارە 

 

  لەژێردراوەکان هێل هۆکارە و پاڵنەرەکان ا ٢

 و پێشووتر ملمالنێیەکانی هەروەها ٢١١٤ ی١ مانگی لەوەتەی سیاسی باری تێکچوونی و توندوتیژی ئەنجامی لە
 کە بەرفراوان ئاستێکی لە .هەڵداوە سەری مرۆیی بەرفراوانی قەیرانێکی ڕابردوو ساڵەی دە درێژایی بە ئاوارەبوون

 .١ مانگی لە شنگال و ،٢ مانگی لە موسڵ ،١ مانگی لە ئەنبار :ئاوارەبوون مەزنی شەپۆڵی سێ لە دێت پێك ئەمە
 ئەمریکا یەکگرتووەکانی ووالیەتە ئاسمانیەکانی هێرشە بەهۆی دەبێتەوە هێواش هاوکارانیان و داعش چااڵکی هەروەك

 ئۆپۆزیسیۆن، چەککدارەکانی گروپە و عێراقی ئاسایشی هێزەکانی و پێشمەرگە هاوبەشەکانی هێزە ئۆپەراسیۆنەکانی و
  .بکات کەم ئاوارەبوون چوارەمی شەپۆڵی پێدەچێت و دەبێت سەقامگیر "پێشەوە هێلی"

 ی١مانگی و٢١١٣ ی١٢ مانگی کۆتایی ڕۆژەکانی لە بوو ئەنبار ڕۆژهەاڵتی لە ئاوارەبوون گەورەی شەپۆڵی یەکەم
 و سەربازی مەزنەکانی ئۆپەڕاسیۆنە لەوانە ئاسایش، بارودۆخی باشی هێوربوونەوەیەکی دوای لە ،٢١١٤

 بە کە فەلوجە، دانیشتووانی ی٢١ لەسەدا نزیکەی سەر کردۆتە کاریگەری ئەمە .مەدەنیەکان ناوچە بۆردومانەکانی
 .عێراقیش ناوەندی و باکور بۆ ئاوارەبوون بەاڵم ئەنبار، خودی لەناو تر شارۆچکەکانی بۆ ئاوارەبوونە مەزن شێوەیەکی

 شارەکە نزیك لە دەست گرتە مەزنی بەنداوێکی داعش کاتێك ٢١١٤ شوباتی مانگی لە کرد خراپتر بارودۆخەکەی ئەمە
 ناوچەیەن، لەو کە خێزانانەی ئەو ئاوارەبوونی هۆی بووە ئەمەش .کردەوە بەنداوەکی دەرگاکانی ئەنقەست بە و

 – ٤٢١١١١) نزیکەی دەگاتە کە ئاوارەبووبن دەکرێن مەزەندە ژمارەیە لەو زیاتریش بەاڵم بەغدا، بۆ چوون زۆربەیان
 ك.خەڵ ٢١١١١١
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 سەر کردە هێرشیان داعش هاوکارانی و داعش کاتێك هەڵدا، سەری ٢١١٤ ی٢ مانگی لە ئاوارەبوون شەپۆڵی دووەم
 یان – نهەاڵت شار لە خەڵك ٤٢١١١١ لە زیاتر ڕۆژێكدا، چەند ماوەی لە .(موسڵ) عێراق شاری گەورەترین دووەم

 و موسڵ دەوروبەری شارۆچکەکانی بۆ کرد گەشتیان مەزن ژمارەیەکی لەگەڵ – شار دانیشتووانی چارەگی نزیکەی
 کورد و ئاشوری گەورەکانی کۆمەڵگا لە یە بریتی گرنگیەکەی . تیێپەنابەر داواکردنی بۆ عێراق – کوردستان هەرێمی

 و شارەکە، ڕۆژهەاڵتی بانکی لەسەر شۆڕەوە و شەڕ بەهۆی لەسەریان هەبووە کاریگەری کە شەبەك و تورکمان و
 بەرەو هەاڵتوون زۆربەیان سنوردار، زۆر کۆمەکیەکی و موڵك لەگەڵ ،نهەاڵت مەزن ژمارەیەکی بە گروپانە ئەو

  .عێراق – کوردستان هەرێمی پارێزگاکانی

 شنگال شارۆچکەی داگیرکردنی دوای لە ئابە ی٣ ڕۆژی لە هەڵداوە سەری کە ئاوارەکان لەناکاوی جولەی دواهەمین
 زۆربەی موسڵ، شاری داگیرکردنی ی دەستبەجێ دوای لە .داعش هاوکارانی و داعش لەالیەن موسڵ پارێزگای لە

 نەبوونی و بەهێز گەرمایەکی .چیا لەسەر خوارد گیریان لەوێ و شنگال چیای بەرەو هەاڵتن یەزیدیەکان خێزانە
 بۆ کرد دروست دژواری زۆر بارودۆخێکی بەیەکەوە نیشتەجێبوون شوێنی و ناخۆراکی پەلی و کەل و ئاو و خۆراك

 فرێدانی لە زنجیرەیەك دەستپێکردنی بۆ نێودەوڵەتی هاوکارانی بە نا پاڵی بارودۆخانە ئەو .بەرکەوتوو زیان دانیشتووانی
 خەڵك، ٣١١١١١ نزیکەی .داعش دژی لە ئاسمانیەکان هێرشە و ئاوارەکان بۆ ئاسمانی ڕێگای بە فریاگوزاری

 .عێراق – کوردستان هەرێمی و سوریا بەرەو دا ڕێگایان لە شنگال چیای بۆ هەاڵتن بوون یەزیدی خێزانی زۆربەیان
  .ببوو ماندوو و کەم خۆیان خۆگونجاندنی توانای خانەخوێکان کۆمەڵگا کە ناوچانەی ئەو گەیشتنە ئاوارانە خێزانە ئەو

 

 ئاسایش و سیاسی پاڵنەرەکانی ژێردانی لە هێل

 هاوکارانی کە حەتمیە شتێکی ملمالنێیەکە بەهۆی بەرکەوتووە زیانیان کە ئەوانەی پێویستیەکانی لە تێبگەین ئەوەی بۆ
 لە پێویستە زۆر ئەمە .ملمالنێیەکە ئاسایشی و سیاسی پاڵنەرەکانی لەژێردانی هێل لە هەیە تێگەیشتنێکیان مرۆیی

 تایەفەگەری بارگرژیەکانی بارودۆخی خراپترکردنی لە ناکات بەژداری مرۆیی وەاڵمدانەوەی کە دڵنیاکردنەوەی
 پاڵنەرەکانی . عێراق خودی ناو لە جیاوازەکان کۆمەڵگا نێوان لە نوێ دابەشبوونی هۆی دەبێتە نە وە نەتەوەیی،

 .ئێستا قەیرانەی ئەو پێش درێژ و دوور ماوەیەکی بۆ هەبووە بوونی عێراق لە مرۆیی بارودۆخی خراپتربوونی
 تایەفەگەری سیاسی ناکۆکی بەهۆی عێراق، لە وکورد شیعە و سوننە کۆمەڵگاکانی نێوان بارگرژیەکانی دواهەمین

 بە داوە ڕێگای سەرچاوەکان، و ناوچە ناکۆکیەکانی هەروەها دارایی و سەربازی سیاسەتەکانی  بووە، خراپتر
   .مەزنە ڕادەیە بەو هەیە کە پەرتەوازەیەی ولە وەرگرتن سوود بۆ هاوکاران سەر بۆ هەڕەشەکردن

 نین هەڕەشە گروپی تەنها بە شێوەیەكچ هی بە ئەوان عێراق، ی ملمالنێ لە هەڕەشەیە بااڵدەسترین داعش کە کاتەی لەو
سوپای بەعسی و JRTN  لەوانە گروپی تر هەن  ١٢کەمەوە  بەالیەنی .ئێستادا ڕووداوەکانی لە دەکەن بەشداری کە

بە سونی هەندێ عەشیرەتی و ئیسالمی،  سوپایئەنسارئەل سونە، ، ١٩٢١سااڵنی شۆڕشگیری عەمیدەکانی پێشوو، 
تەنها ئاسانکراوی دەربڕینێکی لەوەی  قوڵتر دەدۆزێتەوەکە دابەشبوونی . دەکەنتێدا  بەشداریشێوەیەکی چااڵك 

 . توندڕەوڕێکخراوێکی 

ڕووبەڕووی سەرۆك وەزیران حەیدەر ئەلعەبادی، بە سەرکردایەتی حکومەتی پێکهاتووی نوێ ی عێراق، 
لەسەر سوننە هاندەدات سیاسی کە سەرکردایەتی چارەسەریەکانی لە دۆزینەوەی سیاسی دەبێتەوە زۆری تەحەددایەکی 

ئامادەیی بۆ ڕێگا چارەسەرێك سەبارەت بە دۆزینەوەی کۆبوونەوەی فراوان بۆ عەشایەری سیاسی و هەردوو ئاستی 
کە لە ئارادایە، پێشمەرگە هێزەکانی بۆ پڕچەك کردنی هەوڵی نێودەوڵەتی ناوەڕاستی عێراق. لە باکور و میلیشیا 

 بۆ شیعە گروپە چەککدارەکانی بەکارهێنانی بە کۆمەڵ و خۆبەخشانی جولەپێکردنی هاوکاری کراوە لەالیەن 
ووالیەتە هێرشە ئاسمانیەکانی شان بەشانی  ئاسایشی عێراقیهێزەکانی سەر زەمینی هێزەکانی  زیادکردنی

ناوەڕاستی عێراق دەربکرێن. لە باکور و بەتەواوی هاوکارانیان پێناچێت کەوا داعش و یەکگرتووەکانی ئەمەریکا 
کۆمەکی ڕێگاکانی چیتر نەیەڵن و داعش دابنێن کەوا سنورێك بۆ هاتنە پێشەوەی ئەو شوێنەی  دەڕۆنەئەوان هەرچەندە 

 تێك بچێت. ناردن 

حکومەتی  –کوردستان هەرێمی حکومەتی  نێوان کێشەیپەیوەندیەکانی بریتی یە لە سیاسی ڕووبەری ئاڵۆزکردنی 
لە هێورکردنەوەی سەربازی چڕوپڕی وەاڵمدانەوەی لە دواخستن و کە بەشداری کردووە سروشتی ناکۆکی عێراق، 

بریتی یە لە هەردوو ئیدارەکان نێوان لە بارگرژیەکانی سەرەکیە توخمێکی مرۆیی. قەیرانی ئاسایش و بارودۆخی 
لەوەتەی کوردستان حکومەتی هەرێمی فەرمانبەرانی مووچەی بڕینی نەوت و کێشەی لە بارەی ناکۆکی بەردەوامی 

و حکومەتی هەرێمی کوردستان سەر دارایی دەخاتە کە فشارێکی عێراق حکومەتی لەالیەن  ٢١١٤ی ١مانگی 
 مرۆیی. بۆ وەاڵمدانەوەی پاڵپشتی دارایی توانای کاریگەری دەخاتە سەر 
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دابین هیچ  هێشتالەسەر نەدراوە، ڕەزامەندی یان مشتومڕی لەسەر نەکراوە هێشتا فیدراڵ حکومەتی بودجەی هەروەك 
بۆ کوردستان بۆ حکومەتی هەرێمی حکومەتی عێراق پاڵپشتی دارایی لەالیەن بۆ دەستپێکردنی لە ئارادا نیە کردنێك 

لە سووك کردنی بەرچاو ڕۆلیکی لە گێڕانی بەردەوام دەبێت کوردستان حکومەتی هەرێمی ئەم فشارە. سووك کردنی 
بۆتە ڕێگر و سنوردارکراوە، ئیمڕۆ تاوەکو ئاسایشی عێراقی هێزەکانی پێشمەرگە و هەماهەنگی هەرچەندە ملمالنێیەکە، 

 پارتە سیاسیە جیاوازەکان. دەستوەردانی بەهۆی 

 

تێدایە. ١ پاشکۆیلە ئاسایشی ملمالنێیەکە و تایەفەگەری پاڵنەرەکانی وتەسەلی زیاتر لەبارەی سیاسەت و رتێهەڵسەنگاندنێکی   

  

 پڕۆفایلی قەیرانەکە دانیشتووانیپێکاهاتەی جوگرافی و ا ڕووبەری 

(٢١١٤ی ئەیلولی ١٤ )وەکو لە ڕۆژیدانیشتووان : ئاماری ١خشتەی   

 پارێزگا
دانیشتووانی 
مەزەندەکراو 

٢١١٤لە   
 ئاوارەکان

دانیشتووانی 
نەخوێ ی اخ

 زیانبەرکەوتوو

* 

 دانیشتووانی
 زیانبەرکەوتووی

ژێر ناوچەکانی 
گروپە کۆنترۆڵی 

چەککدارەکانی 
 ئۆپۆزیسیۆن**

ئاوارە 
 سوریەکان 

*** 

دانیشتووانی 
کە پێویستیان 
 بە هاوکاریە

لەسەدای 
دانیشتووانی 
کە پێویستیان 
 بە هاوکاریە

 %63.20 963,037 4,529 115,360 482,345 360,803 1,675,606 ئەنبار
 %1.64 32,290 0 4,557 9,868 17,865 1,953,184 بابل
 %3.57 276,317 0 7,278 162,654 106,385 7,665,292 بەغدا
 %0.15 4,030 0 0 0 4,030 2,744,758 بەسڕا
 %49.88 899,682 94,447 0 316,329 488,906 1,220,396 دهۆك
 %16.80 256,908 0 45,653 150,943 60,312 1,548,493 دیالە
 %16.07 325,358 88,699 0 50,853 185,806 1,749,915 هەولێر
 %7.10 85,909 0 0 26,770 59,139 1,151,152 کەربەال
 %15.21 247,521 631 33,938 76,745 136,207 1,508,854 کەرکوك
 %0.82 8,659 0 0 3,292 5,367 1,050,580 میسان

ثنیوم  770,476 3,600 0 0 0 3,600 0.47% 
 %5.40 79,269 0 0 0 79,269 1,389,549 نەجەف
 %46.37 1,278,916 1,344 1,117,431 49,757 110,384 3,524,348 موسڵ
 %2.10 25,864 0 0 12,016 13,848 1,220,333 قادسیە
 %37.48 478,405 0 363,463 75,150 39,792 1,509,153 سەاڵحەددین
 %7.54 162,676 23,855 0 43,787 95,034 2,039,767 سلێمانی
 %0.59 11,755 0 0 4,717 7,038 1,979,561 زیقار
 %3.91 52,017 0 0 25,802 26,215 1,303,137 واسیت
 %14.34 5,194,011 215,303 1,687,680 1,491,028 1,800,000 36,004,554 کۆی گشتی
        

* pop بۆ دانیشتووانی ئاوارەکان کە ڕێژەی لەو شوێنەی ئاوارەکان دەژین جەختکراوی  لە ناوچەکانیدوو کیلۆمەتر کە لە دووری *دانیشتووانی 
% زیاترە١١لەسەدا خانەخوێ   

 ٢١دەگاتە لەسەدا دەژین نیشتمانی هەژاری کۆمەڵگا خانەخوێکان( کە لە ژێر هێلی ئاوارەکان و دانیشتووانی )کەم بوونەوەی **
 گشتی ئاوارە سوریەکان. بۆ تێکڕای زیادکراون بەاڵم ئاوارەی سوری کە شوێنیان نادیارە  ١٧٩١*** 
 

یاسای کەلەکەبووەکانی ناوەخۆ، شکاندنەکانی ملمالنێیە  لەلە عێراق بەردەوام دەناڵێنن گروپە زیان بەرکەوتووەکان 
ژێر بەرهەم خزمەتگوزاریە کۆمەاڵیەتیەکانی و کۆمەاڵیەتی، ئاوارەبوون، تایەفەگەری و بارگرژی نێودەوڵەتی مرۆیی، 

ملیۆن  ٣٢لە کۆی ی دانیشتووان  ١٤.٣لە  سەدا بریتین  کە زیانیان بەرکەوتووەئەوانەی بەتایبەتی درێژخایەن. هێنانی 
دەستگەیشتن زیادی کردووە بەهۆی هاتۆتە کایەوە، ملمالنێیەکە کە بەهۆی زیان بەرکەوتوو توانای بە بڕینی کە دەناڵێنن 

 تەندروست. بۆ ئەوەی دڵنیایی بداتە ژیانێکی بە ناڕێكی سەرەکیەکان کۆمەاڵیەتیە خزمەتگوزاریە جۆری بە بڕ و 
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کەمپ و هەماهەنگی و  نیشتەجێ ەکانیگروپلە مانگی ئەیلول، 
دەست جولەیان بە دەستپێکی بە هاوبەشی  کەمپوەبردنی بەڕێ

هەرێمی کە لە ئاوارەکانی کرد بۆ پێویستیە بەپەلەکانی گەیشتن 
ئەوەی دۆزیەوە کە ئەم هەڵسەنگاندنە دان. عێراق  –کوردستان 

 –لە هەرێمی کوردستان خاوەن خێزانە ئاوارەکان تێکڕای 
خاوەن خێزانەکان (؛ ٢.٧ئەندام ) ٧دەگاتە نزیکەی عێراق 

. پێنج ساڵیلە خوار تەمەنی هەیە منداڵیان  ١.٣نزیکەی 
و  ٢لە سەدا بریتی یە  ئافرەتەکانزانە ژمارەی سەرۆك خێ

بۆ کراوە ئاوارە کە هەڵسەنگاندنیان دانیشتووانی نیوەی زیاتری 
ساڵی دان  ١١تەمەنی عێراق لە ژێر  –لە هەرێمی کوردستان 

ئەو نوێنەرایەتی تەنها ئەم هەڵسەنگاندنە (. ٢٧)لەسەدا 
عێراق دا هەیە کە کوردستانی هەرێمی بارودۆخە دەکات کە لە 

چڕوپڕی بە تۆمارکردنێکی تەواوبکرێن دەبێ پێویستیەکان 
 عێراق. لەسەرتاسەری ئاوارەکان، 

: پرۆفایلی مرۆیی٣ژمارەی   
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لەبارەی ئەو پەرەپێبدەن لێکرا کە مەزەندەکردنێك پرسیاریان لە گروپەکە  ، هەریەكIASC هێلی ڕێبەری لەسەر بنەمای

هەر گروپێك پالندانانی مرۆیی. لەسەر بنەمای بابەتێك بۆ دابین کردنی مرۆیی هەیە بە هاوکاری کە پێویستیان خەڵكەی 

شیکاری بە درێژایی زانیاری کۆکراوە لەسەر بنەمای پارێزگا لەسەر ئاستی خەمالندنانە بە پەرەپێدانی ئەو هەڵسان 

دا لە ئامانجەکانیان لەسەر حالەتە کەلەکەبووەکانی بڕیاریان هەر گروپێك  دانیشتووانانەوەلەو پێویستیەکانیان. 

 . پالنی ستراتیژی وەاڵمدانەوەچاوپیاخشاندنەوەی 

ئەو دەستی مرۆیی دەگاتە لە دڵنیاکردنەوەی کە هاوکاری بریتی یە ئاوارەبوون بارودۆخەکانی کێشەی گەورەی 

بەرچاو کە توانایەکی دەزانێت مرۆیی وواڵت تیمی بە شوێنەکانیان. بەبێ گرنگی دان  بەرکەوتووەئاوارانەی کە زیانیان 

تیمی هەرچەندە . مرۆییهاوکاری بۆ گەیاندنی ناوەند و ناوەخۆ عێراق لەسەر ئاستی حکومەتی لەناو خودی هەیە 

ئەمە زیانیان بەرکەوتووە، کە زۆرترین ئەوانەی وەکو دەستنیشان کردووە خوارەوەی مرۆیی وواڵت ئەو گروپانەی 

ڕۆڵێكی حکومەتی عێراق نێودەوڵەتی. کۆمەڵگای لەالیەن پڕبکرێنەوە دەبێ پێویستیەکان کە مانای ئەوە نیە 

تەواوی لەناو خودی هاوکاری مرۆیی بۆ گەیاندنی نێودەوڵەتی، عێراقی و یاسای لە ژێر هەیە، ناوەندی سەرکردایەتی 

 عێراق. 

 مندااڵن

ڕێکخراوی بەردەوامە لە زیادبوون. مندااڵنی زیان بەرکەوتوو ژمارەی ڕوو لە زیادبوون دەکات، قەیرانەکە هەروەك 

. ٢١١٢لە ساڵی منداڵ ملیۆن  ٤.١گەیشتبوە پێنج ساڵی خوار تەمەنی ژمارەی مندااڵنی کە دەیخەملێنێ یونیسێف 

ناو مندااڵنی . ٢١١٢ساڵی دابوو لە ساڵی  ١٩تا  ١١لە نێوان کە تەمەنیان عێراق ی دانیشتووانی ٣٢لەسەدا هاوشێوەی 

و کێشە دەروونیەکان،  خۆراك پێدان وبواری تەندروستی و زیان بەرکەوتووە بەهۆی خراپ بوونی بەتایبەتی ملمالنێ 

ئەم لەسەرەتای کە لە بەغدا پشتڕاستکرانەوە ئیفلیجی دوو حالەتەکەی لەدوای دەرفەتەکانی فێربوون. کەمبوونەوەی 

هەڵەمەتێکی  ئەگەر  بە تووشبوون بە ئیفلیجیزیانیان بەرکەوتووە لە ناو عێراق منداڵ ملیۆن  ٢.١کە بڕیاردرا ساڵ، 

تەندروستی وەزارەتی هاوکاری تەندروستی جیهانی یونیسێف و ڕێکخراوەکانی ئەنجام نەدرابێت. کوتان پێکی ڕێك و 

لە هەر باڵوبوونەوەیەکی عێراق بۆ ڕێگرتن لەسەرتاسەری کوتان  کۆمەکیەکانیهەڵمەتی لە جێبەجێ کردنی دەکەن 

 ٤)لە  هەبێتچوون بۆ قوتابخانەیان کەوا تەمەنی دەکرێن ئاوارە پێشبینی  ١٣١٢١١زیاتر لە . ئیفلیجی مندااڵنزیاتری 

زیاتر لە مانگێکە )  ١١مانگی ی ٢٢بریتیە لە ئەکادیمی ساڵی دەستپێکی عێراق، بۆ ناوەندی ساڵی(.  ١٧ساڵی تا 

لە هەولێر و  کوردستانی عێراقهەرێمی پارێزگاکانی کردووە لە دەستیان بە ساڵی ئەکادیمی قوتابخانەکان دواخراوە(. 

کە لە ئێستادا زۆرینەی لە دهۆك، بەاڵم سلێمانی. 

داگیرکردنی انیشتووانی ئاوارە لەوێ نیشتەجێن، د

لەبەردەم بۆتە ڕێگر لەالیەن ئاوارەکان  قوتابخانەکان

ئەمەش  .قوتابیانزۆربەی بۆ خوێندن وەرزی دەستپێکی 

سێ بۆ فێربوون لەسەر دەرفەتەکانی کاریگەری دەبێت 

بخانەی کوردی کۆمەڵگا خانەخوێکان، قوتامندااڵن: گروپی 

توانیویانە مندااڵن ئاوارە عێراقیەکان. ئاوارە سوریەکان و 

 انبۆ زۆربەیهەرچەندە تاقیکردنەوەکان، بە دەستیان بگات 

لە بیر کردووە. قوتابخانەیان دەرەنجامەکانی ئاوارەبوون 

 –زۆر زیادبوونێکی بریتیە لە کێشەیە ئەم بەپەلەیی 

کە ئاوارەکانی  ٢١١٤ی ئەیلولی ١١لە ڕۆژی هەروەك 

لە دەرکراون دهۆك لە پارێزگای قوتابخانە  ١٢لە نیشتەجێن 

ڕێسای بە دەرچوونی بۆ ڕێگەدان پەروەردەییەکان باڵەخانە 

دەستنیشان تەکان ەمنداڵە خاوەن پێداویستیە تایبقوتابخانە. 

 گروپی زیان بەرکەوتوو. وەکو کراون 

 

Picture credit: 17 September 2014, Garmawa Camp, Iraq: 

Nurse Shukriya Ilyas, 42, administers a polio immunization 

drip to a child in the Garmawa Camp in Iraq’s Dohuk 

Province. (OCHA/Iason Athanasiadis) 
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 کەمانەتەوایەتیەکان 

بریتیە لە  دەبێتەوە لە دانیشتووانی کەمانەتەوایەتیەکان ئەندامانی زیان بەرکەوتووکێشەی هەرە دژوار کە ڕووبەڕووی 

و یەزیدی شەبەك و مەسیحی و کلدان و کۆمەڵگای تورکمان و بۆ سنوردارنیە بەاڵم ، بەتایبەتیئەمەش پاراستن. 

لەالیەن هەنگاوی چااڵك نراون و ملمالنێیەکە بەهۆی  زیانیان بەرکەوتووەزۆر بە شێوەیەکی ئەو گروپانە کوردەکان. 

لە ئەستۆ گیراون لە دەبێتەوە ئەو گروپانە کە ڕووبەڕووی کێشە دیاریکراوەکان بۆ دڵنیاکردنەوەی مرۆیی هاوکارانی 

تایبەت بە شێوەیەکی داعش پێك دێنن، چەکدداری کە ئۆپۆزیسیۆنی لەو فرە گروپانە فریاگوزاری بۆیان. دابین کردنی 

وایە کە باوەڕی کەرتەکانی و کەمانەتەوایەتیەکان لە دژی دڕندە تاکتیکی جێبجێ کردنی دەستی کردووە بە بەم دواییە 

 .کافرن، یان ناشەرعین

گروپە کە دەگەڕێنەوە بۆ گوندەکانی ماڵەکان و ڕووخاندنی  وشوێنە ئایینیەکان چااڵکی لەناوبردنی لەگەڵ ئەوەشدا، 

لەسێدارەدان کە ئەو گروپانە هەستی هەستی کردنەوەی ڵقوکۆمەاڵیەتی هەیە؛ دەروونی دووریەکی  کەمانەتەوایەتیەکان

دەستی کرد بە کۆکردنەوە لە بۆ  نیودەوڵەتیکە کۆمەڵگای لەوکاتەی بەرگریان. دەکاتە سەر کاریگەری و پێدەکەن 

لە بەردەوامی بەردەوام ببێتە شێوەیەکی پێدەچێت لە سێدارەدان وەکو گروپە کەمانەتەوایەتیەکان، کردنی هاوکاری 

لە کەمانەتەوایەتیەکان لە ئێستا دەبێتەوە کە گروپەکان ڕووبەڕووی بە یەکسانی پاراستن نیگەرانیەکانی  ملمالنێیەکە. 

گروپە لە هەندێ نەتەوە هەمان نەوە بۆ ابەهۆی گەڕنموونەکان زیاد دەکات کە لە هەندێ ئاوارەبوون دان، ناوچەکانی 

 پۆزیسیۆن. ئۆچەککدارەکانی 

 کچانئافرەتان و 

لە بە هاتووچۆ، اندنەکان، فڕژمارەی لە زیادبوونی سەرچاوە مرۆییەکان و حکومەتی عێراق لەالیەن هەندێ بەڵگە هەن 

ڕەگەزی. لەسەر بنەمای توندوتیژی تری شێوەکانی و سێکسی توندوتیژی و سەرەتاییەوە زۆر بە شودان لە تەمەنی 

لە هەبێت کەمتری توانای لەوانەیە دەقی هاوشێوەن،  توێژینەوەکانلەسەر بنەمای سەرۆك خێزانەکان،  ئافرەتە هەروەها،

ئافرەتان ڕفاندنی ڕاپۆرت هەن لەبارەی چەندین پیاوە سەرۆك خێزانەکان. سەرەکیەکان لەوانەی پێویستیە پڕکردنەوەی 

و گروپە چەککدارەکان ئەندامانی بۆ زۆرەملێ سێکسی سێکسی، خزمەتگوزاری دەستدرێژی هەروەها کچان، و 

ئافرەتان و بە سەبارەت بەتایبەتی ڕەگەزی، کێشەکانی سروشتی ئافرەتان. جوالنەوەی ئازادی و سنوردارکردن لەسەر 

گەیاندنی بۆ دڵنیای کردنەوەی دەبێت  بە فرە کەرتێکی وەاڵمدانەوەپێویستی بە فرایگوزاری بۆ دەستگەیشتن کچان 

لە دەقە هاوشێوەکان، زانیاری لەسەر بنەمای بۆ نموونە، . زیان بەرکەوتوودانیشتووانی بۆ تەواوی کاریگەر 

دروست و ئاوی دابینکردنی بە بەستراوەتەوە بە نزیکی لە پەروەردە  کچان بەشداریکردنیدەستگەیشتن و 

بۆ دۆزینەوەی داواکراوە گروپەکان لە نێوان هاوکاری  لە نزیك وهەماهەنگی مانای وایە خاوێنکردنەوە، 

 چارەسەریەکان. 

بەرکەوتووزیان دانیشتووانی بارودۆخ و ا   

لە بگونجێنێ ستراتیژیەکەی خۆی تاوەکو ئێستا پێویستیەکانی دەکات بۆ هەڵسەنگاندن لە ناو عێراق مرۆیی کۆمەڵگای 

پەرەپێدان هاوکارانی و سەرەتایی بە چاککردنەوەی کار دەکات لەوکاتەی مرۆیی، بەپەلەکانی داواکاریە پڕکردنەوەی 

جیاواز لەسەرتاسەری دەستگەیشتنی وەاڵمدانەوە. ئامادەکاری و بەهێزکردنەوەی ئامانجە درێژ خایەنەکان، و بەرەو 

لە هەندێ لەسەر بارودۆخەکە زیاتری لەالیە کە کۆمەڵگای مرۆیی زانیاری مانای ئەوەیە زۆربەی جار کە وواڵت، 

 . هەیەلە وواڵت تر لە شوێنەکانی لەوەی هەرێمەکانی عێراق 

لە درێژەی بەرهەم هێنان لەو کاتەی ئاوارەبوون، بە کە پەیوەندیدارن پێویستیە مرۆییەکان وەاڵمدانەوەی 

فرە هەندێ، لەبەرکە لەبەردەستدایە. سنوردارەی بەو دەستگەیشتنە مەزن، تەحەددایەکی بریتی یە لە چارەسەریەکان، 

بە بە دەستگەیشتن پێویستیان وواڵت باڵوبوونەتەوە لەسەرتاسەری ئاوارە دانیشتووانی وەاڵمدانەوە داواکراوە. کەرتێكی 

خزمەتگوزاریە پاراستن و لەبارەی بە زانیاری دەستیان بگات ئاوارەکان دەبێت خزمەتگوزاریە مرۆییەکان هەیە. 

و ئاوارە سەرکردایەتی چین؟ هەیە لە خێزانەکانیان بەرژەوەندی کە باشترین لەبارەی بڕیار دەربکەن تاوەکو مرۆییەکان 

 مرۆیی لە ئەستۆ بگرن. بەرپرسیارێتی بەشداریکردن و بۆ دڵنیاکردنەوەی زۆر پێویستن پەیوەندیکردن میکانیزمی 
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لە هەموو ئاوارەکان. قەیرانی لە وەاڵمدانەوەی بەپەلە دەبێتەوە تەحەددای ڕووبەڕووی لە عێراق هەموو پارێزگایەك 

پاراستن، کەرتەکان، لەوانە: هەموو لە سەرتاسەری بۆشاییەکان هەیە پێویستیەکان و گەورەی سیستەمێکی شوێنێكی تر 

ژیان و گوزەران. چااڵکیەکانی و کەل و پەلە ناخۆراکیەکان ئاووئاووەڕۆ، نیشتەجێبوون، تەندروستی، خۆراك، شوێنی 

کە تر توخمە گرنگەکانی  نەتەوە.تەمەن و ڕەگەز و بەهۆی سەرهەڵدەدەن کە  دیاریکراو هەنپێویستی ئەوەشدا لەگەڵ 

پەیوەندی فریاگوزاری خزمەتگوزاریەکانی دڵنیاکردنەوەی هەروەها کەل و پەل سنوردارکردنەکانی بە پەیوەندیدارن 

بۆ سنوردار دەستگەیشتنی ئۆپەڕاسیۆنە مرۆییەکان. بۆ کە هەن ئینتەرنێت، ڕادیۆ و بەستانەوەی ، لەوانە دوورە دەست

 جیاواز هەیە. وەاڵمدانەوەی بە ستراتیژی عێراق، پێویستی ناوەڕاستی لە ناوچەکانی بەتایبەتی کە نیگەرانن، کەسانی 

 

 ئاسایشی خۆراك

هەرە پێویستیەکی وەکو کە خۆراك کردووە وە تێبینیان چاودێریان بۆ کراوە ئاوارەکان % ٧٣لەسەدا کەمەوە بەالیەنی 

بۆ بەرفراوان لە ڕووبەرێکی خۆیان زێدی شوێنەکانی ناگەڕێنەوە کە ئاوارەکان دەکرێ پێشبینی . خۆراكسەرەکی 

، ٢١١٢ساڵی چارەگی نزیك هەتا بەردەوام ببێت دەکرێ پێشبینی خۆراك  بە هاوکاری پێویستیلەبەرهەندێ، ماوەیەك؛ 

شیکاری ئەو لە ڕێگای . درێژبۆ ماوەیەکی کەوا پێویست بن پێشبینی دەکرێن گوزەران و کە ئاسایشی خۆراك لەوکاتەی 

ئاسایشی کە نەبوونی دەست نیشانکراون گروپی دانیشتووان ژمارەیەکی کە لە بەردەست دایە زانیاریەی داتا و 

 هەیە. خۆراکیان 

ملمالنێیە کە لە ناوچە هەروەها ئەو دانیشتووانەی خانەخوێ دەژین کۆمەڵگای ئەو ئاوارەنە دەگرێتەوە، کە لە ئەمانەش 

بە کە پێویستی ئەو بەشەی بۆ دەستنیشان کردنی پۆلینی زیاتر کراون دەژین. ئەو گروپانە زیان بەرکەوتووەکان 

هەڵسەنگاندنێکی خۆراکی جیهانی پڕۆگرامی ، ڕێکخراوی ٢١١٤ی ٢لە مانگی . هەیەخۆراك  هاوکاری فریاگوزاری

خۆراك هاوکاری  فریاگوزاری بە پێویستیانئاوارە  ١٢١١١١کە دەیخەملێنێ جێبەجێ کرد، ئاسایشی خۆراكی خێرای 

ببێتە دەکرێ کەوا خۆراك پێشبینی  و کردووەبەرچاو زیادی بە شێوەیەکی ژمارەی ئاوارەکان لەو کاتەوە، هەیە. 

نیشتەجێبوون و گروپەکانی هەڵسەنگاندنی . ئێستادالە کاتی کەس  ملیۆن ١.١لە بۆ زیاتر سەرەکی پێویستیەکی 

ی % ٢٢پاشکۆ بووە بۆ لەسەدا سەرەتایی سەرچاوەی خۆراك کە ئەوەیان دۆزیەوە  بەڕێوەبردن و هەماهەنگی کەمپ

سیستەمی دابەشکردنی تێکچوونی بۆتە هۆی ملمالنێیەکە کوردستانی عێراقن. هەرێمی کە لە سەرۆك خێزانە ئاوارەکان 

 ملیۆن ٤خۆراكی زیاتر لە ئاسایشی عێراق پشتی پێ دەبەستن. خەڵك لە زۆری کە ژمارەیەکی  لەسەر ئەوەی گشتی

وزەی داواکاری % ی ٢١بۆ زیاتر لەسەدا گشتی سیستەمی دابەشکردنی بە وە پشت دەبەستن ( کە ئاوارە نین کەس )

داهاتی %ی ٢١لەسەدا لە خوارترین کەس ملیۆن  ١.٢نزیکەی لەم گروپە، . بەهۆی ئەمەوە کەوتۆتە مەترسیەوەخۆیان 

بە پێویستیان وە ئێستاش و ئاسایشی خۆراك نەبوونی بووەتە زۆر پێشوەختە کەوا بە شێوەیەکی پێشبینی دەکرێن گروپ 

لە مەترسی نەبوونی ئاسایشی کە ماونەتەوە ئەو کەسە زیان بەرکەوتووانەی خۆراك هەیە. هاوکاری فریاگوزاری 

 بەردەوام بێت. ئێستا ئەم بارودۆخەی ئەگەر خۆراك دان 

شیکاری ، خانەخوێئاسایشی خۆراكی خێزانانی لەسەر نیە  دالەبەر دەستدیاریکراو زانیاری تا ئێستا هیچ کە لەوکاتەی 

گواستراونەتەوە ئاوارەکان ی ٢٩لەسەدا کە پێشنیار دەکات ئاوارەکان نەخشەدانانی و ئاسایشی خۆراك  زانیاری بنچینەی

خێزانە خانەخوێکان زۆربەی کە مانای وایە ، ئاسایشی خۆراك پێشوەختەنەبوونی ژمارەیەکی زۆری لەگەڵ  قەزاکانبۆ 

ئەمەش . نەبێتکەوا ئاسایشی خۆراکیان مەترسی ئەوەیان لێ دەکرێت یان نەبێت ئاسایشی خۆراکیان پێشوەختە لەوانەیە 

کە نزیکەی پێشبینی کراوە لەو هەرێمانە. ئاسایشی خۆراك هەڵسەنگاندنەکانی دەمێنێتەوە بۆ جێبەجێ کردنی بە گرنگی 

کە خەملێنراوە  ملیۆنەی ١.٢لەو ، و لە درێژەی کارەکانیان دەبێتە ئامانجیانکەس لە خێزانە خانەخوێکان  ٢٢٢١١١

تا ان ئێسزۆر کەمێکی، نزیان بەرکەوتووەکاننیە لە ناوچە ملمالنێیە یشی خۆراکیان اخەڵكەی کە ئاس وسەبارەت بە

ڕێگە دەدات. کە دەست گەیشتن لەوکاتەی ستراوەکان دابەشکردنە هەڵقۆ، بێجگە لە بگەیەنرێتدەتوانرێ دەستیان پێ 

سەاڵحەددین و موسڵ و لە ئەنبار و گەلێك زۆر پچڕاوە بە شێوەیەکی دانەوێڵە خولی ملمالنێیەکە، بەردەوامی بەهۆی 

خەڵكی ناوەخۆ توانای نەبوونی بەهۆی ئەمەش زیاد بووە بابل. باکوری و بەغدا باشوری لە پارێزگای هەروەها دیالە، 

نێوان ڕێگا زەمینەکانی بریتیە لە ەکە یتێبینهەروەها ڕابردوودا. لە هەفتەکانی رنەوە وبدودانەوێڵەکانیان بتوانن تاوەکو 
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نزمەبوونەوەیەکی ئەمەش دەبێتە هۆی نین. چیتر سەالمەت  عێراق کەواسوریا و لە نێوان عێراق، هەروەها ئوردەن و 

خۆراك. لەوانە زۆر گرنگ، پەلی لە کەل و کەمی دەبێتە هۆی دەگەن؛ شوێنانەوە کە لەو زەمینی زۆر لە بارهەڵگری 

 ڕەقخۆراکی لەگەڵ ، حوزەیرانسەرەتای مانگی لەوەتەی گەمەکردن بە نرخەکان ڕاپۆرت کراون بەغدا، لەناو خودی 

کیڕۆسینیش. مۆلیدەکان و لەگەڵ ئەوانەش کەوا نرخەکانیان زۆر گرانە، چێشلێنان نەوتی ئاو و  ە هەروەها وبرنج وەکو 

، ئاسایشپەیوەندیدار بە نەبوونی ملمالنێ و ناوەخۆ بەهۆی بۆ بازاڕەکانی خۆراك کۆمەکی کەمی ناوچە، لە هەندێ 

حالەتە ئاوارەکان و لەبارەی کە جەختکرنەوەیەك هەیە ناوچەکانی بۆ ناو ئاوارەکان جولەی ڕاپۆرت کراوە. 

پشتێنی بەرهەمهێنانی گەورەکانی  بەشە تێکدانی کۆمەکیەکان.و بازاڕ فشار دەخاتە سەر ئاوارەی پێشوو کۆکراوەکانی 

لە دانەوێڵە سااڵنەی بەرهەم هێنانی . ەككدارەکانی هاوکارانی داعشگروپە چداعش و کۆنترۆڵی دەکەوێتە ژێر دانەوێڵە 

تەن  ١٧٩١١١نزیکەی تەنها تاوەکو ئێستا ئەم ساڵ بۆ ساڵی ڕابردوو )فاو(. تەن بووە  ٢٢٢١١١نزیکەی موسڵ 

زۆری زیانێکی و  بە جێهێشتووەدانەوێلەیان لە کێڵگەکانی خۆیان پاشماوەی زۆربەی جوتیاران فرۆشراوە، دانەوێڵە 

تاوەکو  ١١مانگی ناوەڕاستی شێوەی  لە بەرکەوتووەکاندانەوێڵە بۆ پاریزگا زیان چاندنی داهاتیان بەرکەوتووە. وەرزی 

دەستیان کە جوتیارەکان زۆر پێویستە  شئەوەناوچە کشتوکاڵیە ئابوریەکان. بە بە پشت بەستن  دەبێت ١١مانگی دواکاتی 

 بەنزین(. وەکو )کیمیا و کشتوکاڵی بەرهەمەکانی تری و تۆ باشی جۆری هەروەها بە خاکەکانی خۆیان دەگات 

لە مەڕومااڵتەکان خاوەن بۆ بارگرانی ئەمن و ئاسایش بۆتە هۆی نەبوونی مەڕومااڵتیش زیانی بەرکەوتووە. کەرتی 

بەجێ بێڵن یان کەوا مەڕومااڵتەکانیان لە هەندێ حالەتدا زۆریان لێکردوون و ێدانی خۆراك بۆ ئاژەڵەکانیان پ

کوتان هەروەك ئاژەڵ نەخۆشیەکانی  باڵوبوونەوەیلەبارەی  یەمەترسی ڕوولەبەرزبوونەوەلەگەڵ ئەوەشدا، فرۆشن. انبی

لە نێوان  هەندێ باڵوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا هەبوون لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستاون. و خزمەتگوزاریەکان پچڕێندر

مێگەلە حوشترەکان لەناو توانای هەیە  ەملمالنێیەکە، نەخۆشیەكلە ماوەی پێش خاوەن حوشتر لە عێراق دانیشتووانی 

بە تا، دەتوانێ دەم و پێ و نەخۆشی وەکو تر ستراوەکانی سنوری اگو نەخۆشیەبەبێ پشکنین بمێننەوە. ئەگەر ببات 

پزیشکی خزمەتگوزای دابین کردنەکانی وەکو ناوەخۆ خاوەن ئاژەڵی دانیشتووانی سەر کار بکاتە جددی شێوەیەکی 

 داهاتوودا. لە مانگەکانی سەرەکی ببێتە کارێکی ئاژەڵی کە دەبێت 

ئەگەری هەیە  هەولێرنێودەوڵەتی فڕۆکەخانەی خۆراك بۆ فریاگوزاری گەیشتنی بریتی یە لە دەرچوو کێشەیەکی 

سەر هێرشی یان زەمینی تەقەکردنی هەڕەشەی هۆی بە فڕۆکەخانەداخستنی بۆشایی ئاسمان / پچڕانی بپچڕێ، لەوانە 

 . ئاسمانیبۆ مووشەکی زەمینی 

 پەروەردە

کە لەوکاتەی . نکورستانی عێراقلە هەرێمی داگیرکراون، زۆربەیان ئاوارەکانەوە لەالیەن قوتابخانەکان زۆربەی 

خاوێنکەرەوە. ئاسانکاریەکانی ئاو و بەتایبەتی نۆژەنبکرێنەوە، دەبێت و چۆڵ دەکرێن قوتابخانەکان زۆربەی 

کچان. بۆ قوتابخانەکانی بەتایبەتی زۆر گرنگن گونجاو  یخاوێنکەرەوەئاسانکاریەکانی کە نیشان دەدەن توێژینەوەکان 

مەزەندەکان لەالیەن بەاڵم تێچووەکانیان چین، کە زیانە ڕاستەقینەکان و بڕیار دەدات جەستەیی هەڵسەنگاندنەکانی 

بۆ هەر ئەمەریکیە دۆالری  ٧١١١تا  ٢١١١کە لە نێوان لە دهۆك تێچووەکان نیشان دەدات پەروەردە بەڕێوەبەرایەتی 

فێربوونی جێگرەوەی ژینگەی بۆ دامەزراندنی هەیە بەپەلە پێویستیەکی ، دادەمەزرێنهەروەك کەمپەکان  قوتابخانەیەك. 

ئاوارەکان زۆربەی ئاوارەکان.  منداڵە کەمپەکان بۆڕێك و پێك لەناو خودی یاریکردنی یاریگای لەگەڵ سەالمەت 

 لەکەوا بەردەوام بن وە دەتوانن   ١٢و  ٩پۆلەکانی وەزاری لە تاقیکردنەوەکانی بەشداری بکەن توانیویانە 

گروپە ژێر کۆنترۆڵی کە لە ناوچەکانی مندااڵن دەکەن پێشنیاری کەوا هەندێ بەڵگە هەن هەرچەندە، خوێدنەکانیان. 

 ریان نەکردووە لە تاقیکردنەوەکان. بەشدائۆپۆزیسیۆنن چەککدارەکانی 
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 نیشتە جێبوون شوێنی کەرتی 

بۆ دەستنیشانکردنی کەرتی تایبەت، لەگەڵ کاربکەن، لەوانە بەیەکەوە دەبێت مرۆیی هاوکارانی دەسەاڵتداران و 

ئەو هەڵبژاردەی کە گونجاوە، باشترکردنی ئەو کاتەی ئاوارەکان، یان، جێگرەوە بۆ ژیانی کانی ەچارەسەری

لەسەدا لەکاتی ئێستا دا، دڵنیایی بکرێتەوە. دەتوانرێ ناموس سەالمەتی و کە پاراستن و لەو شوێنەی  نیشتەجێبوونە

تەجێن نیشقوتابخانەکان باڵەخانەکانی و لە مزگەوتەکان ( لە خێزانە ئاوارەکان( سەرۆك خێزان ١١١١١١)%ی ٤٢

شوێن نیشتەجێکانی و لە کەمپەکان خاوەن ماڵ(،  ٢٢١١١)لە باڵەخانە چۆڵکراوەکان خاوەن ماڵ(،  ٢١١١١بریتین لە )

 . خاوەن ماڵ( نیشتەجێن ٢٤١١١)نافەرمی 

لە  ناوەخۆدانیشتووانی و لە کۆمەڵگا خانەخوێکان دا دەژین، فەرمی نافەرمی و لە شوێن نیشتەجێکانی ئاوارەکان 

ئاوی لە شێوەی مرۆیی هاوکاری و ژیانیان لە پاراستنی پێویستی بەپەلەیان هەیە زیان بەرکەوتووی ملمالنێ ناوچەکانی 

جیهانی بەپەلەی جولەپێکردنێکی پێك. ڕێك و خاوێن کردنەوەی  ڕێگاکانیبەسەالمەتی و فرێدانی پاشماوە   هەڵگیراو،

لەگەڵ توانای ئاوارەکان کە پەیوەندیدارە بە ئۆپەڕاسیۆنەکانی تەحەددایەکانی بەرچاوی ژمارەیەکی لە وەاڵمدانەوە بۆ 

فرە خاوەن لەگەڵ چااڵکیەکان هەنگی بۆ هەماپێویستی ئەمەش لەگەڵ کەل و پەلی ناخۆراکی. و  نیشتەجێ بوون شوێنی 

بە شێوەی پێویستیەکان پڕکردنەوەی بۆ دڵنیاکردنەوەی پشنیارکراو گروپێکی سیستەمی  لە ژێربەرژەوەندیەکان 

 . چڕوپڕە

لەگەڵ لە عێراق و ئاوارەکان نافەرمی شوێنی  ١١١١لە زیاتر و هەن ئاوارە کەمپی  ٢٢، ٢١١٤ی ئەیلولی ١لە ڕۆژی 

 دەکرێتپێشبینی کەمپەکان دەتوانرێ چڕوپڕی لە پەرەپێدانی کاریگەری ژینگەیی ، زیاترئاوارەبوونی پێشبینی کردنی 

وواڵت. لەسەرتاسەری داگیرکراون ئاوارەکانەوە لەالیەن ئێستا قوتابخانەکان زۆربەی ، بەرچاو بێتبە شێوەیەکی 

لەگەڵ شیاو، نیشتەجێبوونی شوێنی بەبێ کراوە دەژین لە شوێنی ئێستا  نیان بەرکەوتووەزیازۆرترین  کە کانیئاوارە

 . خاوێنکردنەوەئاسانکاریەکانی بۆ ئاوی هەڵگیراو سنوردار دەستگەیشتنی 

ناو دواییەی بەم ئاوارەی ملیۆن  ١.١نێوان هەڵسەنگاندنەکانی لەسەر بنەمای کە لەبەر دەست دایە ئەو زانیاریەی 

لە کەمترین و هەیە نیشتەجێبوون شوینی بە فریاگوزاری پێویستیان کەس  ١١١١١١کە نزیکەی ئاماژە دەکات عێراق، 

لەالیەن هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوە ئاوارەکان لە یەك لەسەر سێ ی زیاتر (. نیەناخۆراکیان کەل و پەلی کەس  ٩٤١١١١

ئەوانەی کە  هەڵسەنگاندنیان بۆ کراوەکەمپەکان بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و نیشتەجێبوون و شوێنی گروپەکانی 

لە باڵەخانە تەواونەکراوەکان و ( ٣لە ڕەشماڵەکان )لەسەدا (، ٢٤لەسەدا نیشەجێبوونی کۆکراوە ) شوێنی مابوونەوە لە 

زیان زۆرترین گروپێکی کە وایان لێ دەکات کوردستانی عێراق، لە هەرێمی ( ١١لەسەدا کراوە ) لە شوێنی یان 

خاوەن ماڵە ی ٢٢لەسەدا چاوەڕوان نەکراو، بە شێوەیەکی هەیە، بەپەلە بە هاوکاری کە پێویستیان بەرکەوتوو بن 

ئێستای خزمەتگوزاریە نیشتەجێبوونەکانی بە کردن بەشداری بۆ ڕاپۆرت کراون لە ڕەشماڵەکان دەژین ئاوارەکان 

 خۆیان. 

دواهەمین لە ڕێگای تەواوکاری ی نهەڵسەنگاند

بۆ نێودەوڵەتی ڕێکخراوی لەالیەن ئاوارەکان بەدواداچوونی 

 ئەوانەیئەوەی دۆزیەوە کە  ٢١١٤لە ئەیلولی پەنابەران 

لەو گەورەتر بەشێکی مانگی ئاب، ئاوارەبوون لەوەتەی 

کە دەکاتە نیشتەجێبوون ئایینیەکان لە باڵەخانە ئاوارانە 

لە باڵەخانە تەواونەکراوەکان کە دەکاتە (، ١٤)لەسەدا 

کە دەکاتە لە شوێن نیشتەجێبوونە نافەرمیەکان (، ١٧)لەسەدا 

 . ( ٢کە دەکاتە )لەسەدا و لە کەمپەکان ( ١)لەسەدا 

نیشتەجێبوون شوێنی جێگرەوەی چارەسەریەکانی هەروەها 

دانیشتووانی بۆ  دەستبەجێ دەستنیشان بکرێنپێویستە 

دۆزیوەتەوە کاتیان نیشتەجێبوونی کە شوێنی زۆر ئاوارەی 

پەروەردەیی و چااڵکیەکانی دەستپێکی بۆتە هۆی دواخستنی بەمەش و  –ئایینیەکان باڵەخانە و لە قوتابخانەکان 

Picture credit: 11 September 2014, Iraq: IPDs living in 

unfinished buildings in Iraq’s Dahuk 

Province. (OCHA/Iason Athanasiadis) 
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زیان بەرکەوتووە بۆ گروپە باش نیشتەجێبوونی شوێنی دابین کردنی  دەستبەجێلە کۆمەڵگا خانەخوێکان. کۆمەاڵیەتی 

شوێنی هەڵبژاردەکانی پێناسەکردنی نۆژەنکردنەوە و نزیکبوونەوەی داوای ئاوارەکان دەستنیشانکراوەکانی 

کەمپیان شوێنی  ٢٢ئێستا هەتاوەکو  عێراق کوردستانی هەرێمی  دەسەاڵتدارانی گونجاو.جێگرەوەی نیشتەجێبوونی 

 دەست نیشانکردووە. خەڵك  ٢٤١١١١نزیکەی لەخۆگرتنی توانای لەگەڵ 

وەکو داگیردەکەن کۆمەاڵیەتیە سەرەکیەکان باڵەخانە ئاوارەکان خنکاوە و کۆمەڵگاکانی خانەخوێ هەڵمژینی توانای 

باڵەخانەکان و  یانکرێ لە خانوی خزمان دەژین، لەگەڵ کلێسکان لەگەڵ ئەوەشدا و مزگەوتەکان و قوتابخانەکان 

خزمەتگوزاریە ئەو بۆ خەزنکردنەوەی پێویستن بۆ ژیان بەپەلە  شیاونکە بەردەوام و  ەکانیجێگرەوئوتێلەکان. 

کەرتی لەوانە کار بکەن، بەیەکەوە پێویستە مرۆیی و هاوکارانی دەسەاڵتداران خانەخوێ. کۆمەڵگای سەرەکیانە بۆ 

هەڵبژاردەکانی کە گونجاوە، بۆ باشترکردنی کاتێك یان ژیان، جێگرەوەی چارەسەریەکانی بۆ دەستنیشانکردنی تایبەت، 

 گەرەنتی بدرێت.ناموس سەالمەتی و  وپاراستن کە دەتوانرێت لەو شوێنەی نیشتەجێبوون شوێنی ئێستای 

لە کۆمەڵگا خانەخوێکان بۆ بەشداریکردنیان دەکەن بەردەوامیدان ئاوارە داوای دانیشتووانی هەندێ لە پێکهاتەکانی 

کەل و پەلە زۆر لەگەڵ بکەن خێزانەکانیان هاوکاری و کرێ نیشتەجێبوونی بە شوینی بەردەوامی بدەن تاوەکو 

قەبارە تاوەکو کەم کردنەوەی دۆزینەوەی بە دەستگەیشتن پێویستی لەوانە هەروەها پالنەکانی ئێستاش پێویستەکان. 

نیشتەجێبوونی شوێنی کە ئەوانەی لە نێوان زیانیان بەرکەوتووە کە زۆرترین  ئاوارانەیبدات بەو خێزانە سەقامگیری 

تەواو خەزنەکان  ئاوارەبوونی ماوە درێژبەکرێ گیراو. لە شوێنی یان خانەخوێ خێزانی لەگەڵ دۆزیوەتەوە کاتیان 

پالنە گونجاوەکان جێبەجێ کردنی و زیان بەرکەوتن بۆ دەستنیشانکردنی سەرچاوە داراییەکان زۆر پێویستن دەکات و 

بارگرژیە کەمکردنەوەی و خانەخوێ کۆمەڵگای کردنی ماندووکەم کردنەوەی ئاوارەبوونی دووەم، بۆ دوورخستنەوەی 

 کۆمەاڵیەتیەکان. 

 

 ئاو و خاوێنکەرەوە. 

هەماهەنگی و نیشتەجێبوون گروپەکانی هەڵسەنگاندنی . نێبەشێوەیەکی فراوان دەبردرئاووئاوەڕۆ دەست پێشخەریەکانی 

 ششتنشوێنی خۆتەوالێت و بە دەستیان دەگات ئاوارەکان خاوەن ماڵە کەوا دۆزیەوە ئەوەی  کەمپبەڕێوەبردنی و 

بریتین لە کۆمەاڵیەتیەکان تەوالێتە هەروەها، عێراق. لە هەرێمی کوردستانی بەم شێوەیە(  ٢٢لەسەدا و  ١٣)لەسەدا 

شوێنی تەوالێتەکان و بە لەوەش زیاتر، دەستگەیشتن ( ٧٢)لەسەدا بەکارهێنراو ڕاپۆرتی تەوالێتی جۆری باوترین 

 شەو. لە ڕۆژ و دەگۆرێ خوششتنەکان 

بۆ کە هاوکاری ئەمە مانای وایە . گەرەنتی بدرێتدەبێت  ئاو جۆری تەندروستی دەسەاڵتدارانیلەگەڵ بە هەماهەنگی 

ئاو. لەگەڵ سەالمەتی چاودێری کردنی سیستەمەکانی لە دامەزارندنی سوودمەندبووان ناوەخۆ دەسەاڵتدارانی 

دەسەاڵتدارانی هاوکاری پێویستە گروپی ئاوئاوەڕۆ کە قوتابخانەکانیان داگیرکردووە،  ئاوارەکانیە زۆر لژمارەیەکی 

ئاسانکاریەکانی لە بارەی ئاو و کە زیانیان بەرکەوتووە قوتابخانەکانی بۆ دووبارە نۆژەکردنەوەی پەروەردە بکات 

 لەکە ئاوارەکان کاتێك خاوێنکەرەوە بۆ ئەوەی 

کۆمەڵگا خانەخوێکان قوتابخانەکان چۆڵکران، مندااڵنی 

لە کۆتاییدا، سەالمەتیان دەبێت. فێربوونی ژینگەیەکی 

جێبەجێکردنی کە دادەمەزرێن کەمپەکان هەروەك 

ئاووئاوەڕۆ شوێنی نیشتەجێبوون و باڵەخانەکانی 

ستانداردەکان بۆیان بکرێت. هەماهەنگی پێویستە 

کە لەالیەن بۆ ئەوانەی پابەند بن پێوەیان تە پێویس

کە دەکرێ لەو شوێنەی و دەسەاڵتداران دانراون، 

بە بۆ سوودگەیاندن کە دامەزراون سیستەمەکانی 

پێداویستی دابین کردنی هەروەها کۆمەڵگا خانەخوێکان 

 بۆ ئاوارەکان. 
Picture credit: 11 September 2014, Iraq: (OCHA/Iason 

Athanasiadis) 
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قورس بە شێوەیەکی کە لەوانەیە  -ئاووئاوەڕۆگروپی وەاڵمدانەوەی فریاگوزاری دەستپێشخەریەکانی دەرئەنجامەکانی 

گەورەی بە بڕی جار زۆربەی  - خاوێنکردنەوە ماددەکانی ئاو و دابەشکردنی  لەگەڵبە تایبەتی دابین بکات کۆمەکی 

پێوسیتە تەوالێت بنیاتنانی بۆ خاوێنکردنەوە، زبڵدان. ژینگە و دەستبەجێ ی کە دەبێتە هۆی پیسبوونی پالستیکەکان 

لەگەڵ ئەمە لە بیرمان بێت، ئاوی ژێر زەوی. پیسبوونی بۆ دوورخستنەوەی یۆلۆجی ج بارودۆخەکانیلەبەرچاو بگیرێن 

گروپی ئاووئاوەڕۆ ڕزگارکردنی بەپەلەی دەستپێشخەریەکانی بۆ هاوسەنگی کردنی مرۆیی سیۆنی ائۆپەرپێویستیەکانی 

لە بوتڵکراو لە ئاوی دابەشکردنی جولەکردن : ناوەخۆ )بۆ نموونەبۆ ژینگەی زیان بەرکەوتن و کاریگەریەکانی 

گەلێك دانیشتووانێکی هاوشێوەی شارەوانی(. تۆڕەکانی لەالیەن بۆ تۆڕەکان ئینجا ئاو و تانکەری گایاندنەکانی ڕێگەی 

پیسبوون، زیادکردنی لەسەر شانە؛ ژینگەیی زۆر قورسی بارێکی کۆکردنەوە لە سەنتەرەکانی زۆر لە کەمپەکان یان 

دابین دەکات لەگەڵ پارێزگاری کەمپ بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و هەتا دوایی. زەوی و، داتەپینی دار و کۆکردنەوەی 

 لە کەمپەکە. ژیان خولی لەسەرتاسەری ژینگە کاریگەری کەمکردنەوەی بۆ خزمەتگوزاری  کارانی

پێشبینییان لێ دەکرێ و دیجلە، فورات و ڕووبارەکانی نزیك دەکەونە دانیشتووانی عێراق زۆری ژمارەیەکی هەروەها 

ئەگەری خوێواو، زیادبوونی  کێشەکان لەوانە ئاو. کێشەکانی پەیوەندیدار بەو سەرچاوانەی زۆری ژمارەیەکی  بۆ

الدانی زیانیان پێ بگات؛ حەدیثە موسڵ، فەلوجە و بەنداوی وەکو بەنداوە سەرەکیەکان ئەگەر بە الفاو تووشبوون 

یان حکومەت ئاو لەالیەن ژێرخانی بە بە ئەنقەست زیان گەیاندنی هەروەها تورکیا؛ لە سوریا و  کشتوکاڵیجۆگەلەکانی 

 ئۆپۆزیسیۆن. گروپە چەککدارەکانی 

چەند ئاوارەبوونێکی خێرای بۆتە هۆی  ٢١١٤ئەم ساڵی لەسەرەتای فەلوجە بەنداوی بەئەنقەستی الفاوی بە ڕاستی، 

بۆتە هۆی  ئەم دواییەناوەناوەی چاککردنەوەی و موسڵ بەنداوی بنیاتنراوی مەترسی سروشتی لەوکاتەی سەد خێزانێك، 

بەپەلەی پێویستی بەرزکردنەوە نادات بە هەرچەندە لە موسڵ.  مەزنالفاوێکی ڕوودانی لەبارەی جددی نیگەرانی 

 چاودێری بکرێن.پێویست دەبێت کەوا سیستەمی ئاوی پەیوەندیدار و سێ بەنداوەکە مرۆیی، 

 

 . تەندروستی

لە ڕووی تەندروستی مرۆیی وەاڵمدانەوەی بۆ زیادکردووە تری ئەستەمی دووریەکی ئاوارەکان فراوانی دابەشکردنی 

نەخۆشەکانی کە بەردەوامی کردنی چاودێری و ژیان هەڕەشەی بارودۆخەکانی لەگەڵ ئاوارەکان کاتی ناسینەوەی 

ژینگەی کەم و ئاوی و ر ستاندارد ژێگوزەرانی بارودۆخەکانی ە درێژخایەنەکان. بەدەست نەخۆشیدەناڵێنن 

چارەسەریەکان ستراوەکان. انەخۆشیە گوبۆ باڵبوونەوەی دروست دەکات بەرچاو هەڕەشەیەکی خاوێنکردنەوە 

وەاڵمدانەوە لە ئەگەری لە باربردن و بۆ هەردوو بەردەوام چاودێری کردنی بۆ دڵنیاکردنەوەی دۆزراونەتەوە 

  نەخۆشیەکان.باڵوبوونەوەی 

ناوچەکانی و ملمالنێ ناوچەکانی هەردوو بۆ تەندروستی چاودێری گەیاندنی کاریگەری خستۆتە سەر قەیرانەکە 

سەاڵحەددین و دیالە و موسڵ و )ئەنبار و  کە ئاسایش کەوتۆتە مەترسیەوەلە پارێزگاکانی وەرگرتنی ئاوارەکان. 

گەلێك )زیانێکی قەسفەکان و بەهۆی بۆردمانەکان زیانیان بەرکەوتووە تەندروستی لە باڵەخانەی ژمارەیەك ( کەرکوك

باڵەخانە لە الیەکی ترەوە، اڵتی ڕاپۆرتکراون. هاوو انیقوربانیو بۆ سێ ملمالنێکان زۆر ڕاپۆرت کراون 

کەمی بەهۆی زۆربەی جار بە باشی کار ناکەن کەرکوك، و سەاڵحەددین موسڵ و دیالە و لە ئەنبار و تەندروستیەکان 

لە ناوچەکە، ملمالنێیەکە زیانەکانی بە گوێرەی دەگۆرێت ئەم بارودۆخە ئاو. کۆمەکیەکان و کارەبا و ستاف و 

ژمارەکان بارودۆخی موسڵ نیشان دەدات لە مانگی تەندروستی بینراون. لە گەیاندنی بەرچاو پچڕانێکی هەرچەندە، 

 . ٢١١٤ئابی 

بەرەو ن وهەاڵتوتایبەتمەندارەکان، کۆنتڕۆڵکراو بەشێوەیەکی تەندروستی،  شارەزایانیی  ٤٢زیاتر لە سەدا لەو کاتەی، 

خۆیان. زێدی لە ناوچەکانی منداڵبوون چاودێری سەخت و لە برینی بۆشاییەك لە بەجێهێشتنی شوێنە زیاتر ئارامەکان 

زۆر ئاو بە شێوەیەکی کارەبا و  پچڕانەکانی شەقام.دەستنەگەیشتنی بەهۆی بەردەوام نین ئامێر دەرمان و کۆمەکیەکانی 

ئەو خزمەتگوزاریەی سەر خستۆتە بارگرانی ئاوارەکان لێشاوی خێرای لە هەمان کاتدا، بەنزین. کەمی بەهۆی 



 

 

19 

کە  مرۆییەکانسەرچاوە و کۆمەکیە پزیشکیەکان و چارەسەری. دەرمان و  خۆپاراستنهەردوو  –تەندروستی کە هەیە 

لەالیەن بەغداوە کۆمەکی تەندروستی زنجیرەی پچڕانی لەدوای بەتایبەتی کەوتونەتە مەترسیەوە، لەبەر دەست دان 

کوردستانی لە هەرێمی حکومەت  تەندروستیفەرمانبەرانی مووچەکانی لەگەڵ ئەوەشدا، حوزەیران. مانگی لەوەتەی 

 . نەدراون ٢١١٤ی ١مانگی لەوەتەی عێراق 

وەکو نەخۆشیە گواستراوەکان ڕووداوەکانی ژمارە و کە لە بارودۆخە مەترسیەکان دەژین، ئاوارەکان لەگەڵ زۆربەی 

. سەریان هەڵداوە نەخۆشی جۆراو جۆر زیادبوونی سۆریکە(تای گران و و گورچیلە هەوکردنی )ووشکبوون  و 

هەتا دوایی( زەخت و نەخۆشیە درێژخایەنەکان وەکو )شەکرە و بەدەست کە دەناڵێنن ئەو خەڵكەی هاوشێوەی، 

کاری کردۆتە گەورە بە شێوەیەکی ئێستا بارودۆخەکەی لە کۆتاییدا، بۆ چارەسەری. سنورداریان هەیە دەستگەیشتنی 

لەگەڵ بۆ گروپەکانی بەتایبەتی سەالمەت، گەیاندنی ئافرەتە بەتەمەنەکان و تەندروستی بە دەستگەیشتن سەر 

ئەو بارەی کە لەسەر شانی تەندروستی. زیاد لەوەش، چاودێری خزمەتگوزاریەکانی سنوردار بە دەستگەیشتنی 

 بۆ کۆمەڵگاخزمەتگوزاری هەبوونی سەر خراپ کاریگەری دەکاتە بە شێوەیەکی تەندروستی هەیە ئێستای سیستەمی 

 خانەخوێکان. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . وەرزی زستان

 بە دەستپێکی جولەیان بە هاوبەشی کەمپ بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و نیشتەجێبوون و گروپەکانی لە مانگی ئەیلول، 

شوێنی لەسەر تایبەت جەختکردنەوەیەکی لەگەڵ عێراق، لە باکوری ئاوارەکان کرد بۆ پێویستیە بەپەلەکانی گەیشتن دەست

ئامادەکراون کەمی ئاوارەکان ژمارەیەکی وەرزی زستانە. بۆ پڕۆگرامەکانی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان نیشتەجێبوون و 

گەرم بۆ سیستەمەکانی بەرفراوان نەبوونی دەستگەیشتنیکی لەگەڵ وەرزی زستان،  مانگەکانینزیکەبوونەوەی بۆ 

دەکەوێتە خوار بۆ هەر منداڵێك وەرزی زستانە دەستەکانی و بەتانیەکان مافورەکان و ژمارەی تێکڕای و کردنەوە 

کەمترین سێ کە چاودێری کراون ئەو ڕەشمااڵنەی ی ٢لەسەدا تەنها کەل و پەلی ناخۆراکی. ستانداردی کەمترین 

توانای کاریتە،  ئامادەییڕێك و پێك و فابریکی، داپۆشینی )  پڕدەکاتەوەوەرزی زستان ستانداردی داواکاریەکانی 

 (. تەباغ بە سەالمەتیڕەشماڵ بۆ لەخۆگرتنی 

لەسەرووی خاوەن ماڵێك تێكڕای قەبارەی لەگەڵ  ٣.٧بریتی بوو لە بۆ هەر خاوەن ماڵێك بەتانیەکان تێکڕای ژمارەی 

زستان. قورسەکانی بارودۆخە لە خاوەن ماڵ هەموو ئەندامانی بۆ پاراستنی بەس بێت ئەمە پێناچێت شەش کەس، 

بۆ هەر منداڵێك چاکەت( گەرم و پانتۆڵی لە پێاڵوەکان و  )کە پێك دێتجل و بەرگە زستانیەکان تێكڕای لەوەش زیاتر، 

دوو سێت بۆ هەر منداڵێك. بریتی یە لە بۆ وەرزی زستان کە ستاندارد ئەوەی وەك بوو  ١.٢٢ساڵی  ١٢تەمەنی لە ژێر 
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بە ئەگەر زیان بەرکەوتوون باڵەخانە تەواونەکراوەکان دەژین بەتایبەتی کراوە یان شوێنی کە لە ئەو ئاوارانەی 

 زستان. مانگەکانی بە درێژایی گەرم کردنەوە بە سیستەمەکانی دەستیان نەگات هەمیشەیی 

لە بەشێك وەکو عێراق وەرزی زستانەی هەموو ستراتیژیەکانی تواناکان، بۆ پەرەپێدانی پێویستیەکی بەپەلە هەیە 

ئاوارەکان کۆکردنەوەی لە سەنتەرەکانی و کە لە کەمپەکان لەو ئاوارانەی . گروپەکانوەاڵمدانەوەی پالنەکانی 

بۆ  گەرم کردنەوەبە سیستەمەکانی دەستیان ناگات پێك ڕێك و بە شێوەیەکی % ٤٢لەسەدا % و ٩١لەسەدا نیشتەجێن، 

و  س تێدەپەڕێنێت( ٢١ەکانی گەرما کە )پللە عێراق گەرما ئەوپەری  پلەکانی. ٢١١٤/٢١١٢وەرزی زستانی 

بە شوێنی لێکدراو ، ئەنبارڕۆژئاوای بیابانیەکانی هەرێمە لە باکور و قورسی زستان بارودۆخەکانی دەستپێکی 

 بەرچاو. تەندروستی مەترسی دەبێتە هۆی ناڕێك، نیشتەجێبوونی 

 لەبەرچاوگرتن و داوای عێراق لەناو خودی جوگرافیا جیاوازیەکانی وەرزیە توندە و ئەو بارودۆخەی کەش و هەوای 

کەل و پەلی پالن دانانی پرۆگرام دانان و ڕاهێنانەکانی لە هەموو تێچووی زیاتر بە توخمی پەیوەندیدار  بابەتی تەواوی

بۆ گەنجان، بەتایبەتی بارودۆخەکان، تەحەددای دروست کردنی ئەمەش دەبێتە هۆی نیشتەجێبوون. شوێنی و خۆراك 

ویستیە بەپەلەکان پێکە لە ژینگەیەكدا لەو شوێنەی و منداڵە سەرۆك خێزانەکان. ئافرەتی دووگیان، ئافرەت بەتەمەنەکان، 

 چااڵكو پەرەی پێبدرێ وەرزی زستانە کە ستراتیژیەکی زۆر پێویستە کاری هەرە سەرەکی، بریتی یە لە پڕ دەکاتەوە 

توخمێکی نێودەوڵەتی نیشتمانی و کۆمەکی هێلەکانی ئاسایشی نیشتمانی، ئەمن و ڕاگرتنی بەبێ دواکەوتن. بکرێت 

 ناخۆراکی. کەل و پەلی پاکێتی و بەرچاو نیشتەجێبوونێکی ئەوە، لەگەڵ و وەرزی زستانە ستراتیژی لە سەرەکی دەبێت 

 

 پاراستن 

هێرشی ئامانجکراو بۆ لەوانە ، IHLو مرۆڤ مافەکانی پێشڵکاریەکانی باڵوبوونەوەی بەهۆی ەتدارە خەسڵقەیرانەکە 

و جولەپێکراوەکان گروپە سەرەتاییەکان لەالیەن خزمەتگوزاریە بە سنوردار دەستگەیشتنی اڵتیان، وسەر هاو

لە ڕێزی دامەزراندنیان لەوانە مندااڵن، لە دژی توند پێشلکاری و ڕەگەزی توندوتیژی لەسەر بنەمای کۆمەکیەکان، 

لەسەر بنەمای توندوتیژی دەستگەیشتن و یەکسانی مرۆڤ، مافەکانی پێشێلکاریەکانی کردنیان. ردەستبەسەو چەککداران 

بەردەوام دەبن بۆ میکانیزمەکان مرۆیی. وەاڵمدانەوەی لەناو خودی سەرەکی لە کاری بەردەوام دەبێت ڕەگەزی 

بۆ سنوردار نیە بەاڵم کە زیانیان بەرکەوتووە، لەوانە بەو کەسانەی دەست گەیشتن بۆ دەستنیشانکردن و  بەهێزکردن

  پەککەوتە. کەسانی و بەتەمەنەکان مندااڵن و ئافرەتان و 

بریتی یە سەرهەڵدەدەن، یەكێك لەو هۆکارانە لە هۆکاری جۆراوجۆرەوە ئاوارەکانەوە لەبارەی پاراستن نیگەرانیەکانی 

تایەفەگەریەکان دابەشکردنە دەسەاڵتداران. ئاژانسە مرۆییەکان و لەالیەن پاراستن هەستیاری ناڕێکی وەاڵمدانەوەی لە 

دانیشتووان. گروپە جیاوازەکانی لە نێوان بۆ بارگرژیە کۆمەاڵیەتیەکان مەترسین پێكهێنەری و گەلێك بەرچاون 

سێیەم دووەم )یان ئاوارەبوونی بەردەوام بێت بۆ لەوانەیە هاوکارانی داعشەوە داعش و بەهۆی سەرەتایی ئاوارەبوونی 

گا خانەخوێکان لە خراپترین باردا، یان کۆمەڵلەگەڵ توندوتیژی ڕووبەڕووبوونەوەکانی ئەگەری بەهۆی یان چوارەم( 

و دەستنیشان نەکراون لە عێراق جیاوازەکان گروپە نێوان مێژووی لە بارگرژیترین پێشوازیلێنەکراو ڕەفتارێکی 

لە بەتایبەتی ڕوو لە زیادبوون دەکات، کۆمەڵگاکان کانی نێوان ەدیارترین هۆکارێکە کە بارگرژیمشتومڕی بەشێوەیەکی 

بەڕێوەچوو لە  لە پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی خۆپیشاندانێكچەند کۆمەڵگا خانەخوێکان. و نێوان ئاوارە نوێیەکان 

. هەروەها هەندێ لێدوان کوردستانی عێراقهەرێمی  بۆعێراق ناوەڕاستی ئاوارەکان لە باشور و گەیشتنی دژی 

خانەخوێ کۆمەڵگای نیگەرانیەکانی ئەگەر دەبێ بڕۆن ناچاری  بە کە ئاوارەکان دەسەاڵتداران لەالیەن هەبوون 

 دەستنیشان نەکرێن. 

کە ئەوانەی بۆ ئاوارەکان بەڵگەنامەیە. وونکردنی ئاوارەکان دەبێتەوە ئەویش ڕووبەڕووی گەورە کێشەیەکی 

بگرێتەوە جێگایان تەنها ڕێگا بۆ ئەوەی لە مالەکانیان، هەاڵتن لەناوچووە لە پرۆسەی یان وونکردووە بەڵگەنامەیان 

ئاوارەکان بۆ زۆربەی هەڵگیراون. لەوێ بنچینەکان تۆمارە کە لەو شوێنەی گەڕانەوە بۆ پارێزگاکە بریتی یە لە 

پاسەپۆرتەکان مەدەنی، و ناسنامەی نیشتمانی، کارتی بە دەستگەیشتن  ئێستادا.نابێت لە کاتی وەها گەڕانەوەیەك ئەگەری 
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بە دەستگەیشتن کۆنتڕۆڵی بازرگانی وەزارەتی لەوکاتەی فیدراڵ، حکومەتی وەزارەتی ناوەخۆی لەالیەن کۆنتڕۆڵکراون 

وەزارەتی لەگەڵ بۆ تۆمارکردن داواکراون بەڵگەنامانە ئەم خۆراك( )پسوولەکانی دەکات گشتی دابەشکردنی سیستەمی 

تۆمارکراوەکان تاوەکو بۆ خێزانە داواکراون بە تایبەتی گشتی  دابەشکردنیسیستەمی کارتەکانی و کۆچ و کۆچبەران 

لەسەریان پێویستە خێزانە ئاوارەکان  هەروەها وەزارەتەوە.کە کۆنتڕۆڵکراوە لەالیەن وەربگرن گواستراوە کاشی پارەی 

باری بەدەستهێنانی و چەقی شارەکان و بۆ ناو پارێزگاکان چونەژوورەوە بۆ ئامادە بکەن ناسنامە بەڵگەنامەکانی کەوا 

ناسنامە بەڵگەنامەکانی ڕادەستکردنی لەسەر جەختدەکاتەوە ئاوارەکان تۆمارکردنی ڕێ و شوێنی کاتی. نیشتەجێبوونی 

بە پەیوەندی دابین کردنیان دایە  کەلەبەر دەستئەو هاوکاریەی پارێزگاکان، لە هەموو نیە فەرمی فایل لەبەرهەندێ 

 ناوەخۆ هەیە. وەرگێڕانی 

کوردستانی لە هەرێمی ئاوارەکان لە خاڵە جەختکراوەکانی  سەالمەتی ئەم دواییە تۆمارکردنێکیلەالیەن ئەنجامەکان 

نیشاندانی بۆ نموونە ڕەگەز هەبوون. پاراستنی بە پەیوەندیدار لە کێشەی ژمارەیەك کە ئاشکرا کرد عێراق ئەوەی 

و یەك ژوور، لە یان لە یەك ڕەشماڵ غی قەرەباڵتەوالێتەکان، ناتەواو بۆ ڕۆناکی )دووری تەوالێتەکان، کەمپەکە 

گشتیەکان لە شوێنە ئاوارەکان لەوەش زیاتر، کردووە.  دروستکێشەی خاوێنکردنەوە بەگروپ( ئاسانکاریەکانی 

ئەمن و هیچ یان کەمێك شەقامەکان لەگەڵ بەدرێژایی کلێساکان تەواونەکراوەکان، باڵەخانە کراوە و وەکو نیشتەجێبوون 

بۆ سەر ئافرەتان و مەترسی ڕەگەزی لەسەر بنەمای توندوتیژی هۆی ئەگەری دەبنە هەموو ئەوانە . بوونی نیە ئاسایشێك

و بریتی یە لە نیگەرانیەك تەندروستی مێشك ، هاوشێوەدەقەکانی ئەزموونی لەسەربنەمای و کوڕەکان. کچە گەنجەکان 

 هەیە. دەروونی هاوکاری یارمەتی و پیاوان پێویستیان بە و  انهەردوو ئافرەت

مەترسی هەردووکیان لەگەڵ نافەرمی شوێن نیشتەجێبوونەکانی یان لە ناو کەمپەکان بارودۆخە قەرەبالغەکانی ژیان 

پیاوان و نێوان منداڵن. دووالیەنەی لە دژی و توندوتیژی هاوەاڵیەتی هەڕەشەی توندوتیژی دەبێتە هۆی  دانەمەزراندن 

خراپتر دەکات. دەستگەیشتن بە فریاگوزاری و بەهۆی ئاوارەبوون، کاریگەریان لەسەر بێت کەوا پێدەچن  زۆر ئافرەتان

کۆمەڵگا کۆمەاڵیەتی بااڵدەستی لە بۆ ڕێگەگرتن زۆر گرنگن لەبەرهەندێ بەرگری بنیاتنانی کۆمەاڵیەتی و یەکگرتنی 

 توندوتیژی.زیادبوونی ئەگەری  لە وخانەخوێکان 

  

 . گوزەرانژیان و 

 ٢١١٧و  ٢١١٣لە عێراقی ملیۆنێك لە زیاتر ، ٢١١٤ساڵی لەوەتەی کە ئاوارەبوون ئاوارەی  ملیۆن ١.١ئەو لەگەڵ 

کۆمیسیاری ( UNHCR)ڕێکخراوی لەالیەن دەمێنێتەوە لە ناو عێراق ئاوارەکان لە نێوان توندوتیژی  ٢١١١تاوەکو 

توندوتیژی. باڵوبوونەوەی بەهۆی ئاوارەبوون چەندین جار ەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران. هەندێ خەڵك بااڵی ن

لەسەرتاسەری پێویستن کە گوزەران، ژیان و سەر دەرفەتەکانی کاردەکاتە ئاوارەبوون کانی ماوە درێژەهۆکارەکان و 

لێهاتوویی کەوای لێکردوون درێژ بۆ ماوەیەکی ئاوارەبوون خەڵك ، حالەتدالە هەندێ کەرتەکان. گروپەکان و هەموو 

یان کارەکانیان بەشەکانیان جێبهێڵن، ەبکێڵگەکانیان کەوا ناچارکراون خەڵك لەدەست بدەن. خۆیان گوزەرانی ژیان و 

بۆ   کەمژیان و گوزەران، بەالیەنی سەرەکی و کۆمەکی خۆراکی خۆیان دابین کردنی ئەگەری لە لەدەست بدەن 

سەرەکیان هەیە پێویستی جۆراوجۆری  وای پیشان دەدەنیەکەم، ئاوارەکان ئەم هەنگاوەی کاتی. بەدرێژایی ماوەیەکی 

  ملمالنێ. زیان بەرکەوتووی لە خەڵکانی تری زیانیان بەرکەوتووە زیاتر ژیان و گوزەران و  بۆ

% و ٢٤.٢)لەسەدا گشتی تێکرای زیاترە لە بەرچاو بە شێوەیەکی گەنجانی عێراق لە نێوان هەژاری دانەمەزراندن و 

)تەمەنیان گەنج ئافرەتانی پیاوان و ساڵیە(.  ٢٤تا  ١٢لە نێوان کە تەمەنیان گەنج خەڵکی بە ڕەچاوکردن بۆ  ،٢٢لەسەدا 

ی ١٤لەسەدا تەنها شتمانی ینلەسەر ئاستی عێراقی. دانیشتووانی ی ٢١لە سەدا کە پێك دێت ساڵیە(  ٢٩ – ١٢لە نێوان 

کە زۆر زیانیان لە کەرتی حکومەتن، کە دامەزراون ئەوانەی زۆربەی دەکەن. کرێکاری لە بازاڕی بەشداری ئافرەتان 

حکومەت و دارایی پاڵپشتی  بنیاتنانیدەستپێشخەریەکانی  نیشتمانی.بودجەی لەبارەی ڕێککنەکەوتن بەهۆی بەرکەوتووە 

ڕاوەستاون و پڕۆژە جۆراوجۆرەکان ئەمەوە بەهۆی لەبەر دەست دانین، تایبەت حکومەت و کەرتی تری بازاڕەکانی 

پشتیان دەبەست بە کە لە موسڵ دەژین ئەوانەی زۆربەی عێراق. لەسەرتاسەری دامەزراندن گرێبەستەکانی تێکدانی 

بۆ ئاوارەکان توانای . وەستاوەئێستا کە حکومەت بۆ ئاسایشی خۆراکیان، خزمەتگوزاریەکانی و حکومەت دامەزراندنی 
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و لە هەرێمی کە کوردنین ئەو خەڵکەی  بۆبەتایبەتی ، دەمێنێتەوە داریبە کێشەدامەزراندن لە بازاڕ  بە دەست گەیشتن

هەڵسەنگاندنی . کاریان هەبێتئیش و کە ڕێگەدانی داوایان لێ دەکرێت کە ئەوان عێراقن لەو شوێنەی کوردستانی 

عێراق لە هەرێمی کوردستانی ئەوەیان دۆزیوەتەوە کە کەمپ هەماهەنگی بەڕێوەبردن و نیشتەجێکردن و گروپەکانی 

%ی ٢١سەدا لەالیەن کە ڕاپۆرتکرابوو ماوە درێژ بوو نیگەرانیەکی کار ئیش و دەرفەتەکانی دەست گەیشتن بە 

  ئاوارەکان. 

% ٣١لە سەدا ئەم حکومڕانی لە ناوچەکانی بەاڵم کاردەکەن، کشتوکاڵی لە کەرتی ئافرەتان %ی  ٣١لەسەدا نزیکەی 

کۆمەاڵیەتی. پێکهاتەی بەهۆی ئاڵۆزە ئافرەتان ئابوری سەربەخۆیی هەرچەندە، %. ١١لەسەدا بەرزدەبێتەوە بۆ یە 

وەکو شارە گەورەکانی دەرەوەی ناوچەکانی و عێراق باشوری پارێزگارەکانی لە کۆمەڵگا بەتایبەتی عێراقی، ئافرەتانی 

ئەندامێکی لەالیەن ئاستەنگی دێتە بەردەم دامەزراندنەکەیان کار سنوردارن، یان دەرفەتەکانی کەوا ووتویان بەغدا، 

ئاڵۆزە، ڕەگەز یەکسانی لە شێوەی باری ژیان وگوزەران بەرزکردنەوەی و دانەمەزراندن پڕکردنەوەی خێزان. کوڕی 

کە ئەو کۆمەڵگایانەن لە نێوان سەرۆك خێزانە ئافرەتەکان  لەئەوەی کە پێدراوە بەتایبەتی فەرامۆش بکرێ، نابێت بەاڵم 

لە ،  لەبەرهەندێو بۆ عێراق نامۆنین نایەکسانیەکان و کۆمەاڵیەتیانە ئەو پێکهاتە زیانیان بەرکەوتووە. زۆرترین 

بە ڕێگایەکی بۆ ئیش کردن بێت زانیاری تەواوی ئاگاداری  دەتوانێبەرنامەکە  ،زیاترهەڵسەناگاندنی زانیاری نەبوونی 

 . لەو ناوچەیەملمالنێیەکە لە دەقی کۆمەڵەیی لە شێوەی هەستیار 

ئەوانە ئەمەش بە سەرچاوەی داهاتە هاوشێوەکان دەکەن. زۆر بەشداری بە شێوەیەکی ئاوارە سوریەکان ئاوارەکان و 

لەالیەن هاوکاری دەرۆزەکردن، ، کۆمەڵگای خانەخوێلەالیەن پاشەکەوت، یارمەتی بەکارهێنانی دەگرێتەوە وەکو 

دامەزراندنی و ڕۆژانە، کرێکاری کاتی، دامەزراندنی وەکو داهاتی جێگرەوە سەرچاوەکانی مرۆیی. هاوکاری خێزان و 

تەواو نیە هەمیشە خێزان بەرز، داهاتی ژیان و گوزەرانی تێچووی و پارەی کەم بەهۆی پێدانی بوونیان هەیە. خودیش 

سەرچاوەی ئاوارەکان بۆ زۆربەی خێزانەکە. ڕزگارکردنی بۆ دڵنیاکردنەوەی پێویستیە سەرەکیەکان بۆ پڕکردنەوەی 

و قەیرانەکە بەردەوامی خۆراکی جیهانی. پڕۆگرامی ڕێکخراوی هاوکاری داهات/خۆراك بریتی یە لە سەرەکی 

ئاسایشی سەرچاوە سنوردارەکان پێدەچێت بە بەشداریان پێش وەختە دانیشتووان دیمۆگرافیا لەسەر فشاری مشتومڕی 

سروشتی خێرایی بەهۆی هیچ نین کەمێك یان خاوەنی ئاوارەکان زۆربەی بێنێتە کایەوە. بەردەوام بااڵدەستیەکی خۆراکی 

وەکو باسە کە شایەنی لە دەسەاڵتداران، وەرگرتووە کە هەندێ هاوکاریان ڕاپۆرتکراون هەندێ خەڵك ئاوارەبوونیان. 

دابەشکردنی و عێراقی بۆ هەر خێزانێك( دیناری ملیۆن  ١تۆمارکردن کە دەکاتە )لەسەر بەرنامەی کاش پارەی ئاو و 

 کۆمەڵگاکانەوە. خۆراك لەالیەن 

لە سەلمێنراوە پێش وەختە وەکو بەهێز بکرێت فشاری پێشبینی دەتوانرێ خانوو بەکرێ گرتنی بۆ بەنزین و نرخەکان 

دەدەن، بۆ نیشتەجێبوونیان پارەی ( ٢٧کە دەکاتە )لەسەدا کان خاون ماڵەئاوارە  لە چارەگێکیزیاتر هەندێ ناوچە. 

دەست پێدەچێت سەر کرێ کە دەکەوێتە ئەو بارەی . ئوتێڵیان ژوورێکی باڵەخانەیەك یان خانویەك بەکرێ گرتنی 

کەمێك  ماڵەکانی خۆیان جێهێشتووە لەگەڵکە بۆ ئاوارە سەرۆك خێزانەکان بوەستێنێ ئۆتێلەکان بە باڵەخانە و گەیشتن 

 بە دامەزراندن. دەستیان ناگات کە پارە و 

 دانیشتووانی زۆرینەیکە لەو شوێنەی کوردستانی عێراق هەرێمی لە پارێزگاکانی حالەتەکەیە ئەمەش بەتایبەتی 

بەهۆی بەرکەوتووە زیانیان عێراقیش باشوری و بەغدا نیشتەجێن، هەرچەندە ناوچەکانی ئاوارە سوریەکان و ئاوارەکان 

عێراق حکومەتی تا ڕادەیەك، نیشتەجێبوون دەکەن. شوێنی کە داوای خێزانەکان گەلێك زۆری ژمارەیەکی گەیشتنی 

ی ئەیلول ٧کە لە بەغدا  پارێزگای پارێزگاریلەگەڵ ئاوارەکان، کێشەی نیشتەجێبوونی بۆ پڕکردنەوەی کاردەکات 

ملیۆن دۆالری  ١٧دیناری عێراقی کە دەکاتە )بلیۆن  ٢١نیشتەجێکردن گروپی بااڵ بۆ ئاوارەکان و لێژنەی ڕایگەیاند 

 پارێزگاکە.لە ڕۆژهەاڵتی ناهوەران لە ناوچەکانی بۆ خێزانە ئاوارەکان ماڵەکان بنیاتنانی ئەمەریکی( تەرخانکردووە بۆ 

هەروەها یان ملمالنێیەکە. سنور نزیك لە ناوچەکانی بەرچاوە بە شێوەیەکی لەسەر بازرگانی ملمالنێیەکە کاریگەری 

ناو کۆمەڵگاکانی کارلێك بکات لەگەڵ و تێوەبگلێت کە ژیان و گوزەران پێدەچێت لەو شوێنەی کۆمەڵگا عێراقیەکان 

لە عێراق و بۆ نموونە. جوتیاران ) سەر سنور و خێزمانی وەرزی، کرێکارانی بازرگانان، لەوانە خاکی سوریا: 

خزمەتگوزاریەکان و کشتوکاڵی پاڵپشتی داراییان داهاتەکانی لە بەدەستهێنانی کە ڕاهاتوون تورکیا( لبنان و ئوردەن و 
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بەرزی تێچوونی بەهۆی خراپ گوزەرانی ژیان و و لە داهات دەبنەوە کەمی دووچاری ئێستا سوریا، ووڵآتی لەالیەن 

 کرێکار. هەبوونی و پێشبڕکێ زیادبوونی و بۆ بەرهەمەکانیان بازاڕەکان زەرەری و داهات 

 

 کۆمەڵگاکان. لەگەڵ گفتوگۆکردن 

هەڵسەنگاندن لەبارەی بەدەست بێنن زانیاری تاوەکو دانیشتووان بۆ پەیوەندی بە کەناڵەکانی دەست گەیشتن لە ڕووی 

فرە  نگاندنێكیلە هەڵسەبەشداربووان زۆربەی لەالیەن بەرزکرایەوە سەرەکی کێشەی مرۆیی، وەاڵمدانەوەی لەسەر 

بۆ خزمەتگوزاریە کە بەکاری دێنن مۆبایلەکانیان، شەحنکردنەوەی ئەستەمی بریتی بوو لە ئەم دواییە ئاژانسی 

تاوەکو لە ڕادیۆ بۆ گوێگرتن جار بەکاردەهێنرێت کە زۆربەی و کورتە نامە ناردنی پەیوەندی کردن و تەقلیدیەکان بۆ 

لە نێوان زۆر سنوردارە چاپکراو ڕاگەیاندنی ڕادیۆ و و  بۆ سەتەالیتدەست گەیشتن ئیتنەرنێت. بە دەستیان بگات 

  ئێستاوە. ئەو ئاوارەبوونەی بەهۆی کۆمەڵگا ئاوارەکان 

دەستنیشانکراوە دانیشتووانی زیان بەرکەوتوو پەیوەندی کردنی پێویستیەکانی ئەم دواییەی فرە ئاژانسی ێكی نهەڵسەنگاند

لە و ئاوارەکانی کەمپەکان زانیاری. وەرگرتنی چۆنیەتی بۆ زانینی تێدەکۆشن کۆمەڵگا ئەندامانی زۆربەی کە 

و جیاواز بااڵدەستی و خزمەتگوزاری هەبوونی لەبارەی هەیە زۆر کەمیان زانیاریەکی نیشتەجێبوون شوێنەکانی تری 

دەژین و دهۆك  هەولێرکۆمەڵگا کە لە کەمپەکانی هەندێ لە ئەندامەکانی ڕێکخراوەکان. فریاگوزاری ڕەتکرانەوەی 

بە ئاماژەیان و ، لە چ کاتێكیش وەریدەگرێئەوەی کە نازانن کێ چ وەردەگرێ و لەبارەی هەبوو ناڕەزاییان 

ئافرەتانی لەالیەن کە ئاماژەی پێکراوە بەتایبەتی ئەمە شتێکە کەمپەکە. لە ناوخودی بەهەڵە زانیاری و پڕوپاگەندەکان دا 

 نەتەوە یەکگرتووەکان.کە چاودێریان کراوە لەالیەن 

دەستیان بگات تاوەکو وەاڵمدەرەوەکان بۆ نیە سیستەماتیکیش هەروەها ڕێگایەکی نێودەوڵەتی، کۆمەڵگای لە بۆچوونی 

یان زیانیان بەرکەوتووە دەردەبڕدرێن، ئەوانەی کە لەالیەن ڕاو بۆچوونەکان بدەنەوە پرسیارەکان و وەاڵمی یان 

لەگەڵ کارکردن خۆیان ) بۆ نموونە. خودی پەیوەندی کردنی کاری لە باشتر کردنی بۆ هاوکاری کردن سەرچاوە دانان 

سەبارەت بەهەڵە تێگەیشتنەکان زیاد دەکات و ئەو پڕوپاگەندانەوە لە هەڵدانەوەی مانای وایە ئەمە ناوەخۆ(. ڕاگەیاندنی 

 ملمالنێیەکە. لە ناوچەی نیگەرانی تایبەتیە کێشەیەکی ئاژانسەکان باون، فریاگوزاری بااڵدەستی ڕۆڵ و بە 

تریش بریتین لە لە شوێنەکانی و کە لە کەمپەکان دەمێننەوە ئاوارە خەڵکانی لە نێوان زانیاری پێویستیە سەرەکیەکانی 

 مانە:

گروپە دەسەاڵتی ژێر کۆنترۆڵکراوی لە خاکی هەڵبێن نەیانتوانیوە کە خێزان ئەندامانی لەبارەی ماڵ: زانیاری  •

 بارودۆخی موڵکەکانیان. و بارودۆخی ئاسایش لەوێ و ئەوانەی کە ڕفێندراون یان ئۆپۆزیسیۆن چککدارەکانی 

بۆ تۆمارکردن و ڕێ و شوێنەکان پێوەر و بە خزمەتگوزاریەکان، لەوانە دەستگەیشتن چۆنیەتی فریاگوزاری:  •

 فریاگوزاری. تەواو بۆ گەیاندنی شوێنی بۆ هاوکاری کردن و 

زار، قسەی ڕادیۆ و تەلەفزیۆن و لە کە بریتین عێراقیەکان لە نێوان زانیاری سێ سەرچاوە بەباشزانراوەکەی لەوکاتەی 

و سەتەالیت ڕابواردن و و زانیاری سەرچاوە باوەکانی زۆربەی بە دەست گەیشتن لەدەست دانی بۆتە هۆی ئاوارەبوون 

 چاپکراو. ڕاگەیاندنی ڕادیۆ و هەروەها 

یەزیدی لە شنگال(، )بەتایبەتی گروپە کەمانەتەوایەتیەکان لە نێوان بەتایبەتی عێراق بەجێهێشتنی لەبارەی پێشبینیەکان 

بە تیشکخستنە عێراق. لە باکوری کۆمەاڵیەتی کۆڵکەی گرنگی بۆ ڕووخانێکی ئاماژەیەکە بەرز دەمێنێتەوە، بەشێوەی 

لەالیەن کە دەستنیشانکراون پەیوەندی کردن کەناڵەکانی گرنگرترین ڕاگەیاندن، بۆ سنوردار دەست گەیشتنی سەر 

تاوەکو ئیمرۆ، کۆمەڵگا. کۆبوونەوەکانی و بۆ ئافرەتان( )بەتایبەتی ڕووبەڕووی مۆبایل و بریتی بوون لە بەشداربووان 

کە لە خێزان ئەندامانی لەگەڵ بەردەوامی دان بە پێکەوەیی بوون بۆ دەبەستن پشت بە مۆبایلەکان زۆربەیان ئاوارەکان 

 خۆیان. لە ناوچەکانی زێدی ئەمن و ئاسایش پەرەسەندنەکانی بۆ بەدواداچوونی و دواوە بەجێماون 
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کۆمەڵگا کۆبوونەوەکانی ڕووبەڕووی و و مۆبایلەکان وەاڵمدەرەوان، بە پەیوەندیکردن لەگەڵ ئاماژە دان لەگەڵ 

زانیاری ئاوارە دەیانەوێت لە ڕیگایەوە کە خەڵکانی کەناڵە بەباشزانراوەکان قسەکردن، فراوان بەشێوەیەکی پێدەچیێت، 

 ترن هەڵبژاردەیەکی ئینتەرنێتش مێزگەردەکانی فریاگوزاری. دابین کارانی لەگەڵ بکەن پەیوەندی و مرۆیی وەربگرن 

 بۆ پێکەوە بوون ئینتەرنێت هێلەکانی لەگەڵ  مۆبایل بەکاردەهێننزۆربەیان وەکو ئاوارە گەنجەکان لەگەڵ بەتایبەتی 

 برادەرانیان. لەگەڵ 

 

 زانیاری بۆشاییەکانی 

بۆشاییەکان و زانیاری چەند تەحەددایەکی تیشکی خستوەتە سەر ئەم دواییە پێویستیە مرۆییەکانی تێڕوانینی پەرەپێدانی 

لە بکرێت کاری زیاتر پێویستە دەستنیشانی کردووە کە مرۆیی وواڵت تیمی بە پڕکردنەوە دەبێت. پێویستیان کە 

زانیاری کۆکرندەوەی یستیەکان، پێوهەڵسەنگاندنی هەماهەنگی باشترکردنی لەسەر مرۆیی پڕۆگرامی خولی  دەستپیکی 

ڕەگەزی بەهێزتر و کە ئەوانە دەگرێتەوە ئەمە گروپەکان. لەسەرتاسەری زانیاری بەرێوەبردنی و  شیکاری هاوبەش و 

تێگەیشتنێکی ، بەرکەوتووەکانگروپە زیان باشتری پێویستیەکان، دەستنیشانکردنێکی لە هەڵسەنگاندنی تەمەنەکانن 

کۆتاییە، تا ئەم هاوبەشەکان. وەاڵمە چاودێری کردنی و بۆ پالندانان بەهێزتر توانایەکی و زیان بەرکەوتوویی زیاتری 

عێراق لەناو دەستپێدەکات وەاڵمدانەوە چەند جۆرێكی ئۆپەراسیۆنی کە بۆ بارودۆخەکان بەشداریپێکراو ئاماژەیەکی 

 تەمەن. ڕەگەز و گروپە کۆمەاڵیەتیەکان و شوێن و لەالیەن زانیاری شیکاری پۆلین کردن و هەروەها پێویستن 

بۆ هەماهەنگی دامەزراوە زانیاری لەسەر بەڕێوەبردنی کارکردن گروپێکی و ناوەخۆ  ئاژانسێکی هەڵسەنگاندنەکانی 

بە زانیاری، بەشداریپێکردنی پەرەپێدان بە پرۆسەی گروپە بریتی یە لە مەبەست لەم هەڵسەنگاندنەکان. لەسەر کردن 

ڕێگای پەرەپێدان، هەڵسەنگاندن: پڕۆسەی هەنگاوەکانی لە هەموو ڕاهێنان ڕێگا و دابین کردنی یاسایی کردنی 

ڕاستەوخۆ بە شێوەیەکی ڕێکخراوەکان ڕاپۆرتکردن. زانیاری، زانیاری، شیکاری و دووەمی چاوپیاخشاندنەوەی 

زانیاریەکانیان دەستەی لە بەشداریپێکردنی بۆ بەشداریکردن نەبووە لە گروپی سەرەوە کە بانگهێشت کراون ئامادەییان 

یان سەرچاوەکان. کەسایەتی بەشداریکردنی بە و یان زانیاری، دووەمی چاوپیاخشاندنەوەی بۆ  کە لەبەر دەستیان دایە

ئامانجی ئەو پێشوەختە ڕێککەوتوون. ڕێ و شوێنەکان ناوەخۆ لە بەڕێوەبردنی ئاژانسی هەڵسەنگاندنەکانی 

هەڵسەنگاندنی هەماهەنگی بۆ نزیكبوونەوەیەکی دامەزراندنی ڕێ و شوێنەکان بریتی یە لە یارمەتی دانی بەڕێوەبردنەی 

: پۆلین کردنی زیانبەرکەوتووان بۆ هەر پارێزگایەك بۆ هەر گروپێك٦ژمارەی    
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زیان دیمۆگرافیا و ئاوارەبوون، شێوازەکانی لەسەر زانیاری بۆ بەدەستهێنانی و ئاوارەکان لە عێراق قەیرانی 

و بنیات دەنرێ لەسەری هەماهەنگی یە ئەو ڕێگای و گونجاو. سیستەماتیکی بە شێوەیەکی پێویستیەکان و بەرکەوتووان 

دەستیان بە جولە کردووە سەرەتایی بەشێوەیەکی لەبەر دەستدان کە  هەڵسەنگاندنڕێگایانەی ئەو و کارە تەواوکاریەکان 

ەتەوە یەکگرتووەکان بااڵی نکۆمیسیاری ڕێکخراوی و دەست گەیشتن بۆ پەنابەران و ڕێکخراوی نێوەدەوڵەتی لەالیەن 

بەشداری هاوکاران هەموو یونیسێف. ڕێکخراوی و  هەماهەنگی مرۆیی ڕێکخەری  نووسینگەی و ICODHAبۆ پەنابەران و 

 ئەم ڕێگایە. جێبەجێ کردنی بۆ بەپەلە کە ڕێککەوتوون وەاڵمدانەوەی لە ستراتیژی دەکەن 

شتن بە پێویستیەکانی دانیشتووانی ئاوارە. دەست گەیلە ڕووی دەمێنێتەوە سەرەتایی تەحەددایەکی وەکو دەست گەیشتن 

و  UNDPو  FAOڕێکخراوی نیە. بوونی بە ئاسانی خۆی تێپەڕیوە یان ە ڕێکەوتی لزانیاریە مێژووییەکە یان 

UNFPA  وUNHCR  وUNICEF  وWFP  وWHO  بۆ جێبەجێکردنی پالن دادەنێن هاوکارانیانەوە لە رێگای

ئەم کە گەیشتوونە هاوکارانی تەکنیکیانەوە ڕێگای لە سەرەکی جۆراوجۆر بەشێوەیەکی پێویستی هەڵسەناگاندنەکانی 

ملمالنێیەکە. بەهۆی و کچان بۆ ئافرەتان تەواو لە مەترسیەکان بۆ تێگەیشتنی زیاتر پێویستە هەڵسەنگاندنی هەنگاوە. 

لە عێراق، زیاد دەبێت. سێکسی توندوتیژی زۆر، دانیشتووانی ئاوارەی لەگەڵ لە ملمالنێ ی هاوشێوە کە ئەوە دەزانرێ 

زیاد بوونی و توندوتیژیەکان هێرشە  بەهۆیدروست بوون ئاوارەبوون ئەستەمی ئاوارە،  ئافرەتان و کچانیبۆ زۆربەی 

. لە کاتی ئێستادا لەبەردەستدا نیەبابەتی تێروتەسەل هەرچەندە کرێکاری کردن بە منداڵ، لەوانە هەڵقۆستنەوە، مەترسی 

تەمەن بۆ ڕەگەز و  زانیاری پۆلینکراوی لەبارەیزیاتر چڕوپڕی وێنەیەکی کۆکردنەوەی بۆ کاردەکەن گروپەکان 

 هەوڵی پالندانان.بەهێزکردنی 

پێشووتری لە ملمالنێیەکانی هەروەکو دەزانرێت لە ئەستۆگیراون، بۆ ناو کاریگەریەکان بۆ مندااڵن زیاتر هەڵسەنگاندنی 

ئاوارەکان ئەزموونی  کچ و کوڕەزیانیان پێبکەوێت. هەرزەکاران لە ژیانی زۆر زیاتر مندااڵن  تراژیدیای ژیانی 

دەست دەروونی، فشاری لەوانە ئاوارەبوون، سەخت لە ماوەی برینی و  هەیە کێشەکانیان فراوانی جۆراوجۆری 

بۆ سەر ڕووخێنەری کاریگەری لەوانیە کە سەالمەت ژینگەی کەمی و سەرەکیەکان بۆ سەرچاوە سنوردار گەیشتنی 

بااڵدەستی بۆ بەردەوامی تر بارودۆخەکان نیشان دەدەن لە ملمالنێیەکانی توێژینەوەکان لەگەڵ ئەوەشدا، ژیانیان هەبێت. 

نیشتەجێکردن و خاوێنکردنەوە و ئاوی سەالمەت و بە خۆراك پێدان و  –ملمالنێیەکە لە درێژایی تەندروستی منداڵ 

بە بۆ پەروەردە ئاوارە مندااڵنی دەست گەیشتنی دەربارەی زانیاری سەرەکیەکان. بە خزمەتگوزاریە دەست گەیشتن 

ڕانەگەیەنن پالنەکان هەتاوەکو  دەسەاڵتداران بڕێکی تەواو ئەمە نابێتە هەرچەندە، زۆر گرنگ دەمێنێتەوە؛ شێوەیەکی 

ژێر ناوچەکانی لەناو خودی مندااڵن ی ودۆخلە باربۆ تێگەیشتن داواکراوە کاری زیاتر ساڵی خوێندن. دەستپێکی بۆ 

چاودەخشێنێتەوە بە کە داعش ڕاپۆرتی کردووە ڕاگەیاندن هەروەك ئۆپۆزیسیۆن، گروپە چەککدارەکانی کۆنتڕۆڵی 

 کاریگەریان. ژێر کۆنترۆڵی لە ناوچەکانی نیشتمانی مەنهەجی 

منداڵە ئاوارەکان و دانیشتووان جولەی لەگەڵ هەبێت نەخۆشی بەرگری بۆ ڤایرۆسەکانی لەدەستدانێکی لەوانەیە 

دەست تووشبوون بە ڤایرۆس. نەخۆشی و بەدخۆراکی بکوژی بۆ تێکەڵەی  تایبەت مەترسیان لێدەکرێتبەشێوەیەکی 

لە مەترسی دێنێتە کایەوە  ی مندااڵنبە کۆمەڵزیانبەرکەوتنی کوتان خزمەتگوزاریەکانی ڕێگای بە ئەستەم گەیشتنی 

کە ئەو هۆکارانە لە چۆنیەتی تەواو بابەتە تێروتەسەلەکانی ئیفلیجی. سۆریکە و وەکو نەخۆشیەکان بە تووشبوون 

دەمێنێتەوە. هەوڵەکە هەڵسەنگاندنی بۆ کۆکردنەوە و جەختکردنەوەیەك وەکو عێراق لەسەر ژینگەی دەبێت کاریگەری 

گوزەران کە ژیان و لە جۆرەکانی بۆ تێگەیشتن کە پێویستە لەالیەن زانیاری، کە هاوکاری کراوە شیکاری زیاتر، 

بۆ بازاڕ و پالندانان لەبارەی  پێشکەوتوودان لە هەنگاوێکیڕێکخراوێك چەند لە شوێنە جیاوازەکان. پەیوەندیدارن 

کاریگەری بۆ سەیرکردنی پالنیان بۆ دانراوە هەن هەڵسەنگاندن هەندێ هەروەها ژیان و گوزەران. هەڵسەنگاندنەکانی 

داوای پێویستیان دەربڕیوە بۆ ناوچە زیان بەرکەوتووەکان دانیشتووانی لەسەر کۆمەڵگا خانەخوێکان. ئاوارەکان لێشاوی 

دەست دەکات بە کاریگەری ئابووری بارودۆخی هەروەك داهات کۆکردنەوەی دەرفەتەکانی و دامەزراندن فریاگوزاری 

نیشانەکانی پیشاندانی دەست دەکات بە لە بازاڕەکان کارەبا کڕینی و خێزانەکان، دارایی ئاسایشی خستنە سەر 

سەرەڕای ئەوەی دۆزیەوە کە هەماهەنگی کەمپ بەڕێوەبردن و نیشتەجێکردن و گروپی هەڵسەناگاندنی بەرزبوونەوە. 

تەنها نیشتەجێبوونی خۆیان دەدەن، پارەی کە ئەوان ڕاپۆرت دەکەن سەرۆك خێزانە ئاوارەکان زۆری دانیشتووانی 

  کوردستانی عێراق.لە هەرێمی داهات کۆکردنەوەی چااڵکیەکانی بە دەستیان دەگات % ٩لەسەدا 



 

 

26 

 بەرگری پالنی و هەرێمی ئاوارەی و بەپەلە لە ستراتیژی وەاڵمدانەوەی کە ڕۆڵ دەگێڕن کەرتەکانی گروپەکان و 

ئاوارە سوریەکان لەسەر و  ئاوارەکان قوڵ لەسەر کاریگەری هەڵسەنگاندنیکی کە ئەوەیان دەستنیشانکردووە 

 دانیشتووانی خانەخوێ داواکراوە. 

 

 تەواوبووەپالنی بۆ دانراوە و گروپ، : هەڵسەنگاندنەکانی ٢نەخشەی 
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 ئۆپەراسیۆنژینگەی  ٣

  ناوەخۆیی و وەاڵمدانەوەنیشتمانی و توانایەکی  ٠-٢

 ٢٢٢.١کە دەکاتە کشتوکاڵی بەروبوومی سااڵنەی لەگەڵ بەرهەمی قەبارەکان، لە زۆربەی دەوڵەمەندە عێراق وواڵتێکی 

کە بەردەوامە ، گاز و نەوتهەناردەکردنی قازانجی کەرتی پیشەسازی لەالیەن کە سەرچاوەی گرتووە  ٢١١٣بلیۆن لە 

هەرێمی لە باشوری عێراق و گاز نەوت و  کێڵگەکانی گەورەیبەشێکی قەیرانەکە. سەرەڕای بەبێ زیان لە کارکردن 

ملمالنێیە لەدەرەوەی پێدەچن دیمۆگرافیایان و جوگرافیایان شوێنی بەهۆی کە لە ناوچەکانی عێراقن، کوردستانی 

پڕ کێشە ناوچەکانی لەناوخودی بێجی پااڵوگەکەی وەکو ستراتیژی، ژێرخانی هەرچەندە، بمێننەوە. سەرەکیەکە 

سەرچاوە، کەرتی بۆ ئەرێنی دەرئەنجامێکی سەرەڕای هەناردەکردن. تواناکانی لەسەر هەیە کاریگەریەکی لەسەرەکان، 

شەقام لە بەهۆی دەگوازرێنەوە تەقلیدی کە بە شێوەیەکی ئەوانەی بەتایبەتی تر، کەل و پەلەکانی لە نێودەوڵەتی بازرگانی 

. ٢١١٤ی ١مانگی لەوەتەی لە کەم بوونەوە کردووە بەرچاو ڕووی سوریا بە شێوەیەکی تورکیا و ئوردەن و ڕێگای 

بەتایبەتی زیانی بەرکەوتووە، عێراق کوردستانی هەرێمی عێراقی فیدڕاڵ و لە هەردوو  گەشت و گوزاربازرگانی 

بەردەوامی دەدەن  فرۆشیارانزۆربەی . هەرچەندە، نەجەفلە کەربەال و ئایینی گوزاری گەشت و کەرتی پیشەسازی 

 بۆ قەیرانەکە . نێودەوڵەتی وەاڵمدەرەوانی و ئاوارەکان ژمارەیەکی زۆری خزمەتکردنی  بۆبە بازرگانی 

ئەوەش هەروەها بەتەواوی، مرۆیی لە هەوڵی خودی خۆی دارایی بۆ پاڵپشتی عێراق توانای بە لەبەرچاوگرتنی کاتێك 

لێك و عێراق حکومەتی کوردستان و حکومەتی هەرێمی نێوان پەیوەندیەکانی بەڕێوەبردنی لە گرنگە کە تێبگەین 

عێراق بریتی یە هەرێمی کوردستانی بڕەو. ڕێژەی سەروەت و سامان لەم دوو دەوڵەمەندی و پەیوەندی جیاکردنەوەی 

پاڵپشتیە داراییە سەربەخۆی نیە؛ بودجەیەکی و سەربەخۆ، نە دەوڵەتێکی سەربەخۆیە، لە نیمچە هەرێمێکی 

لە و دوو ئیدارەکەیە، نێوان قوڵی ناکۆکیەکی ئەمە سەرچاوەی بەغدا. حکومەتی ناوەندی لەالیەن تەرخانکراوەکەی 

کەرتی  لە مووچەکانیبڕیوە کوردستانی حکومەتی هەرێمی پارەی ، حکومەتی عێراق ٢١١٤لە ساڵی ڕاستێشدا 

 نەوتی جێبەجێکرد هەناردەی ڕێککەوتنێکی کوردستانکە حکومەتی هەرێمی ئەوەی لەدوای حکومەت بۆ چەند مانگێك 

 لەگەڵ تورکیا. 

کە توانای هەناردەکردنی کوردستان حکومەتی هەرێمی فراوان هەبوو لەبارەی زانیاری پێش ئەو ملمالنێیە، 

پاڵپشتی دارایی بەغدا کە کێشانەوەی و  ڕابگەیەنێ، سەربەخۆیی تەواو بۆ ئەوەی بتوانێت نەبوو تەواوی پەرەپێدراوی 

لە خزمەتگوزاریە زۆر ئاسایی کارکردنی سەرکەوتوویی و لەسەر دەبێت نەرێنی کاریگەریەکی بە ڵنیایی یەوە 

دەردەبری نارەحەتی نیگەرانی بەبەردەوامی حکومەتی عێراق خۆیان، بۆ بەشەکەی کوردستان. هەرێمی پێویستەکانی 

نەوتی سەربەخۆ و هەناردەکردنی گرێبەستەکانی بۆ دامەزراندنی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەوڵەکانی لەبارەی 

سیاسی دەرەنجامەکانی تاوەکو دارایی بە شێوەی کوردستان بداتە حکومەتی هەرێمی کە سزای چااڵکانە هەوڵی داوە 

پاڵپشتی دارایی حکومەتی کردنەوەی ئاڵۆزی لەبارەی تر هەیە چینێکی مێشكدا، شتانە لەناو ئەم لەگەڵ بەدەست بێنێت. 

 عێراق.کوردستانی گواستراونەتەوە بۆ هەرێمی زۆری ئاوارەکان کە  ژمارەیەکیبۆ هاوکاریکردنی فیدراڵ 

حەیدەر حکومەتی ڕاگەیاندنی لەدوای لەبەردەستدایە لە نێوان هەردوو ئیدارەکە سیاسی هەندێك نزیکبوونەوەی 

ئەو کارەی کە بەم دواییە کراوە عێراق، هەرچەندە، کوردستانی بۆ هەرێمی بودجەکان ناردنی لە ئەگەری ئەلعەبادی 

بە کە پێویستیان لە هاوکاری کردنی ئەوانەی دارایی پاکێتی پێداویستی دابەشکردنی خێرای بەس نیە بۆ تواناپێدانی 

فرە بلیۆنێكی تێروتەسەل لەبارەی زانیاری مانگی ئەیلول، وەکو بۆ دەستپێکی لە هەرێمی کوردستانی عێراق. هاوکاریە 

ئەوانەی کە زیانیان بەرکەوتووە پاڵپشتی دارایی لەالیەن حکومەتی عێراق بۆ هاوکاری کردنی پاکێتی دیناری عێراقی 

ەوە بۆ ١لە مانگی کە ڕایگەیاند وەزیران ئەنجومەنی سکرتاریەتی بە لەبەر دەست نەبوون دەمێنێتەوە. بەهۆی قەیرانەوە 

دابەشکردووە،  $ ملیۆن ٣٢کە دەکاتە نزیکەی بلیۆن دیناری عێراقی  ٤٢زیاتر لە حکومەت  ٢١١٤ی مانگی ئابی ٣١

 پارێزگاکان.  ١٢بۆ لە فریاگوزاری 

لە حکومەتی کەرتی حکومی اندنی ردامەزبریتی یە لە عێراق چااڵکی هێزی کاری %ی ٤٣لەسەدا کەم بەالیەنی 

ئەم زۆری ژمارەی ئاسایشی عێراق(. هێزەکانی ئەندامانی یان لەسەر ئاستی ناوەخۆ )بە دەرهێنانی هەرێمی فیدراڵ، 
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ئەنبار و موسڵ و وەکو ناوچەکانی ملمالنێ لەوکاتەی و هەولێر جەختیان لەسەرکراوەتەوە، لە بەغدا هێزی کارە 

نزیکەی  –کەرتی حکومی کەمتریان هەیە فەرمانبەری بەراووردکاری کەرکوك بەشێوەیەکی و دیالە و سەاڵحەددین 

هەندێ لەو پێنج هەرێمانە. دامەزراون کەس لە کەرتی حکومی ملیۆن  ١.١لە کۆی  ٢٩٤١١١یان %ی ٢١لەسەدا 

ئەو کەرتی حکومی لە پێدانی مووچەکانی کەوا بەردەوام دەبێت حکومەتی عێراق پێشنیاری لەبارەی ڕاپۆرت هەبوون 

 ئەمە دەگەڕێتەوە کەبۆ بڕیاردان بەتەواوی ئەستەمە ئەمە هەرچەندە ملمالنێیەوە، بەهۆی کە ئاوارەبوون فەرمانبەرانەی 

ئاوارە تاوەکو یارمەتی دانیشتووانی ئەمە توانا دەدات بەو ژمارەیەی هەروەك ئەرێنیە، ئەمە دەستپێکێکی . کەسچەند  بۆ

لە  لەالیەن ئاوارەکانی ترەوەتوڕەیی دووەم هەن، وەکو  هۆکارەکانیهەرچەندە ماوەیەکی درێژکراوە. بۆ خۆیان بدەن 

  یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی. کێشەکانی ببێتە هۆی کە لەوانەیە الیەنگیریکردنی ئەوانە لە مامەڵەکردن لەگەڵیان 

هەرچەندە، حکومەتی عێراق. بۆ دەگەڕێتەوە مرۆیی فریاگوزاری بۆ وەاڵمدانەوەی بەرپرسیاریەتی سەرەتایی و ڕۆڵی 

بۆ نێودەوڵەتیەکان  ڕێکخراوە هاوکاریوەاڵمدانەوەی حکومەتە، توانای لەودیوی ئەم فریاگوزاریە ماوەکەی چونکە 

ڕێکخراوە نیودەوڵەتیەکانی هەماهەنگی لەگەڵ داواکراوە. زیان بەرکەوتووان پێویستیەکانی زۆربەی پڕکردنەوەی 

بەدوای ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان کەمکردنەوە لە بەرپرسیارەتیەکانی. هۆی نابێتە حکومەتی عێراق لەالیەن مرۆیی 

دانەوێڵەی بەروبوومی سەرەڕای سروشتی بارودۆخەکە، هەوڵە نیشتمانیەکان. نەك جێگرەوەی کۆمەکی دەگەڕێن، 

بەڕێوەبردنی و لە حکومڕانی الوازی گەشەسەندن سەرچاوە، کەرتی گەشەکردنی و عێراق خۆماڵی تەندروستیانەی 

گەورە هەن لە هەندێ بۆشایی کە هەرێم ئەوە دەگەیەنێت حکومەتی فیدڕاڵ و لەسەر هەردوو ئاستی پرۆژە 

دامەزراندن. وەکو نموونەیەك، خاوێنکردنەوە و کارەبا و تەندروستی، چاودێری وەکو خزمەتگوزاریە زۆر پێویستەکان 

بۆ کە دێتە خوارەوە لەگەڵ ئەم ژمارەیە گشتی، زێرابی تۆڕی دەیگرێتەوە بەهۆی % ی دانیشتووان ٢٢لەسەدا تەنها 

%ی ٢٣لەسەدا ملیۆن خەڵك، یان  ٧کەمەوە بەالیەنی  ٢١١٤لە ساڵی % لە ناوچە حکومڕانیەکان. ٢لەسەدا 

%ی ١٢لەسەدا لەگەڵ بەالیەنی کەم دانەمەزراندن خراپتربووە دانرابوون. دەژین هەزاری لە ژێر هێلی دانیشتووان، 

لە هەرێمی دانەمەزراندن  ڕێژەی هاوشێوەی،بەبێ ئیش و کار. گەنج %ی دانیشتووانی ٣١لەسەدا و دانیشتووان 

پێش ماوەی تێبینی ئەوە دەکرێ کە لە . ٢١١٤% لە ساڵی ١١% بۆ لەسەدا ٧ بەرزبۆتەوە لە لەسەداکوردستان 

سەرەکیەکان و خزمەتگوزاریە بۆ دابین کردنی خەباتیان دەکرد هەرێمی کوردستان فیدڕاڵ و حکومەتەکانی ملمالنێیەکە 

کەوا هەماهەنگی لە پێگەیەكدا بن دوو ئیدارانە کە ئەم پێناچێت سەربەخۆ، پەرەپێدانی پرۆگرامەکانی جێبەجێ کردنی 

لە پارێزگاکان پەیوەندی هەیە ئەمە بەتایبەتی بەرچاو. هاوکاریەکی بەبێ ئاڵۆزەکان بکەن دوورودرێژ و دەستپێشخەریە 

کە لەو شوێنەی کەرکوك؛ دیالە و سەاڵحەددین و ئەنبار و لە موسڵ و  –ملمالنێ بەدەست خراپترین کە دەناڵێنن 

 پچڕاوە. بەتەواوی کارگێڕی 

بۆ تۆکمە هەنگاوی لە ئەستۆگرتنی بۆ بەرپرسیارە دەوڵەتی، نێو فشارەکانیحکومەتی عێراق، بەهەماهەنگی لەگەڵ 

کە بااڵی ئاوارەکان، لە لێژنەی ئۆپەراسیۆنەکانیان ئاسانکردنی و مرۆییەکان دەست گەیشتنی ڕێکخراوە فراوانکردنی 

وەزارەتی کۆچ و وەزارەت ڕۆڵیان هەیە تێدا. چەندین سەرۆك وەزیران، جێگری سەرکردایەتی دەکرێ لەالیەن 

ڕێگایەکی و زانیاری شیکاری کۆکردنەوەی و شیکاری لە کۆکردنەوە و سنورداری هەیە تونایەکی کۆچبەران 

بەاڵم بەڵگەنامە کەسیەکان جێگرتنەوەی لە دابین کردن و بەرپرسیارە ناوەخۆ وەزارەتی لەبەر دەستدا. نیە دامەزراوی 

تۆماری پاراستنی سنورداری گرتنەبەری سیستەماتیکی، بەهۆی بە ڕێگایەکی کێشەیە ئەم بۆ پڕکردنەوەی کەمی توانا 

 ئەلیکتڕۆنی. 

وەزارەتی کۆچ و لەگەڵ دامەزراندووە هەماهەنگی ئاوارەکانیان گروپەکانی حکومەتە ناوخۆییەکان زۆربەی 

پالنی وەاڵم زانیاری لەبارەی کەمی هێشتا بەاڵم کۆمەڵگای مەدەنی، ڕێکخراوەکانی و وەزارەتی ناوەخۆ کۆچبەران، 

لەوانە لە تواناکانی دامەزراوە حکومیەکان جیاوازی هەن گرنگە کە جەخت بکرێتەوە لەسەر ئەوەی کە دانەوە هەیە. 

 هەرێمی. سەر هێل و وەزارەتەکانی ناوەخۆ، قەزاکان و هەرێمی و ئەنجومەنەکانی پارێزگار، نووسینگەی 

 

وەاڵمدانەوە. هەوڵەکانی لە ڕۆڵیان هەیە چااڵك بەشێوەیەکی سوننە شیعە و دامەزراوەکانی وەکو ڕێکخراوە ئایینیەکان 

ئەتەبە عەباسیە لە کەربەال و لە کەربەال و ئەتەبە حوسینیە تێبینی ئەوە بکە کە ئەتەبە )ئەتەبە ئەلئەویە لە نەجەف و 
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بۆ دابین کردنەکانی تر و خۆراك و کاتی نیشتەجێبوونی شوێنی بۆ دابین کردنی بااڵدەستن لە بەغدا( ئەتەبە کازمیە 

نەجەف و لە کەربەال و هەوڵەکان دەکەن سەرکردایەتی ئەوان هەزاران خێزانیان هەیە. توانای هاوکاری گەشتیاران و 

 ڕاستەوخۆ لەسەر ئاستی ناوەخۆ. بۆ گەیاندنی گرنگن ئەگەری خالێکی 

کاری کۆمەڵگای مەدەنی. ڕێکخراوەکانی لەالیەن  کراوەدابین دەدەن هاوکاری کە چواردەوری هەندێ سنورداری هەن 

نەرم و نیانی کەرتێك، چەند لەسەرتاسەری مەدەنی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای نیشتمانیەکان و ڕێکخراوە ناحکومیە 

ژمارەیەکی بەاڵم ئاوارەکان، قەیرانی سەرکەوتووی لە وەاڵمدانەوەی بەدەستهێناوە باشیان ئەزموونی و هەندێکیان تێدایە 

وەاڵمدانەوەی لە ئەزموونی زیاتریان هەیە و پەرەسەندنی پاراستن لە کەرتی بەتایبەتی تایبەتمەندن سنوردار 

و ڕێکخراوە ناحکومیە نیشتمانیەکان لەگەڵ لە بەرچاوگرتنە کە شایەنی نیگەرانیە کێشەیەکی فریاگوزاری. 

لەبارەی هاوسەنگی هەیە کە نیشانی ئەوە دەدات زۆربەی جار ئەوان ئەوەیە کە کۆمەڵگای مەدەنی ڕێکخراوەکانی 

، یەکڕێزی بەهاکانی بە پشت دەبەستێت لە عێراق کۆمەڵگای مەدەنی هەروەك ێکخراوە ناحکومیە نێودەوڵەتیەکان. ر

چااڵکیەکانیان لە بارەی مەترسیەك هەیە و عەشاریەکان، ڕەوشتە ئایینی گرتووە لە ڕەگی یەکگرتن کۆمەاڵیەتی و تۆڕی 

کۆمەڵگای مەدەنی. بۆ ئاڕاستەکردنی و هەوڵەکانیان  سیاسی وواڵتکاریگەریەکانی وەرگرتووە بەهۆی کە شێوەی 

هاوکاری هەماهەنگی و ئاستی الوازی اڵپشتی دارایی هاوسەنگی بەردەوام، پدەرفەتەکانی دەست گەیشتن بە هەبوون و 

کۆمەڵەکانی وەکو )ئەوان هەمیشە لەبارەی ڕۆڵیان کۆمەڵگا تێگەیشتنی کەمی هەروەها دەسەاڵتدارانی حکومەت، لەگەڵ 

کۆمەڵگای ڕێکخراوەکانی و ڕێکخراوەکانی ناحکومی نیشتمانی لەگەڵ بینراون( پێویستە پڕبکرێنەوە خێرخوازی 

  . مەدەنی

 

 نێودەوڵەتیوەاڵمدانەوەی توانا و  ٤-٢

گشتی، سکرتاریەتی نوێنەری تایبەتی جێگری لەبارەی گرێدراو ڕۆڵی نەتەوە یەکگرتووەکان، سیستەمی لەناو خودی 

کاری لەالیەن بۆ قەیرانەکە نێودەوڵەتی وەاڵمدانەوەی لەبارەی بەهێزدەکاتەوە ستراتیژی توانای مرۆیی ڕێکخەری 

کە ئەو ئەرکەی پێسپێردراوە ڕێکخراوی یونامی سیاسی ڕۆڵی پەرەپێدانی، هەروەها زوو و مرۆیی بۆ چاککبوونەوەی 

 جێگری ناردنیبەهێزکراوەتەوە لەگەڵ مرۆیی سەرکردایەتی یشی نەتەوە یەکگرتووەکان. ائاسئەنجومەنی لەالیەن 

 . ٣ئاستی ڕاگەیاندنی ، لەوەتەی ٢١١٤مرۆیی لە مانگی ئابی ڕێکخەری 

هاوکاری وواڵت لە دابین کردنی بۆ ڕۆڵگێران لەسەر ئاستی هاوکاران بەیەکەوە کۆدەکاتەوە مرۆیی وواڵت تیمی 

سەبارەت بە ستراتیژی و باو پێگەیەکی لەسەر ڕێککەوتوون مرۆیی، بە بارودۆخی پاراستنی دەست گەیشتن و مرۆیی 

مرۆیی تیمی دابین دەکات. سکرتاریەت هاوکاری پێویستی ڕێکخەری مرۆیی نووسینگەی هاوکاری. دابین کردنی 

 مرۆیی.  کۆمەك بەخشانیو ڕێکخراوە ناحکومیە نێودەوڵەتیەکان نەتەوە یەکگرتووەکان، لە ئاژانسەکانی  پێكدێتوواڵت 

ئاسایشی خۆراك و : ٢١١٤لە مانگی شوباتی چااڵککراون لە عێراق فەرمی بە شێوەیەکی ئەو گروپانەی خوارەوە 

مانگی لە . ئاو و ئاوەڕۆو کەل و پەلە ناخۆراکیەکان نیشتەجێبوون و شوێنی پاراستن و کەل و پەل و تەندروستی و 

گروپی کەمپ و ڕێوەبردنی بەهەماهەنگی و  گروپەکانی ئەوانیش چااڵککراون:تر دوو گروپی ، ٢١١٤ئەیلولی 

چاککبوونەوەی پەروەردە و کە داوا لە گروپەکانی ڕێککەوتووە مرۆیی وواڵتیش تیمی فریاگوزاری پەیوەندی. 

ڕێکخەرانی گروپ لە لە هەماهەنگی ناوەخۆ، کە پێك دێت گروپی . چااڵك بکرێنبە فەرمی بۆ ئەوەی بکات سەرەتایی 

 هەماهەنگی مرۆیی.ڕێکخەری نووسینگەی کە سەرۆکایەتی دەکرێ لەالیەن ، هەفتەی یەك جار کۆدەبنەوە هەولێر
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  کانڕێکخراوە سەرکردایەتی : ناوی گروپەکان و٤خشتەی 

  سەرکردایەتی ڕێکخراوەکان ناوی گروپەکان

Camp Management and Camp Coordination 
 هەماهەنگی کەمپکەمپ و بەڕێوەبردنی 

 

UNHCR 
 نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران بااڵی ڕێکخراوی کۆمیسیاری

Emergency Telecommunications 
 فریاگوزاری پەیوەندی

WFP 
 خۆراکی جیهانی پرۆگرامی ڕێکخراوی 

Food Security  
 ئاسایشی خۆراك

WFP and FAO 
 ڕێكخراوی کشتوکاڵی و خۆراكڕێکخراوی پرۆگرامی خۆراکی جیهانی و 

Health Cluster 
  گروپی تەندروستی

WHO 
 تەندروستی جیهانی ڕێکخراوی 

Logistics  
 کەل و پەلەکان

WFP 
 ڕێکخراوی پرۆگرامی خۆراکی جیهانی

Protection 
 پاراستن

UNHCR 
 ڕێکخراوی کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران

Shelter/NFIs      
 کەل و پەلەکانی ناخۆراکینیشتەجێکردن و 

 
 
 
 
 

UNHCR 
 ڕێکخراوی کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران

WASH 
 ئاووئاوەڕۆ

UNICEF 
 ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن

Sector Name 
 ناوی کەرت

 

Social Cohesion and Livelihoods (Early 
Recovery) 

 )چاککبوونەوەی سەرەتایی(ژیان و گوزەران یەکگرتنی کۆمەڵ و 

UNDP 
 بەرنامەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدان

Education  
 پەروەردە

UNICEF 
 ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن

 

گروپی لەبارەی گەیاند ڕائۆپەڕاسیۆنی لەسەر بەرپرسیارێتیەکان ڕێبەریکردنی  ٢١١٢ی IASCبە پاڵپشتی لەگەڵ 

ڕاگەیاند باوی دەستەی زانیاری کەمترین تیمی مرۆیی وواڵت و گروپ و کەرتەکان سەرکردەکانی کاری بەڕێوەبردن، 

باشترین و لە عێراق مرۆیی بۆ کۆمەڵگای دادەنرێن  ی ستاندارددیفاکتۆوەکو ئەوانە تاوەکو لە عێراق بەکاربهێنرێت. 

ەخشان کۆمەك بگروپەکە، هەروەها هەموو ئەندامانی بۆ هەر خشتەیەك. دەنوێنێ کە لەبەر دەست دایە دەستەی زانیاری 

 ەی زانیاری ئۆپەرسیۆنی بەکاربێنن. دەستکەوا  داوایان لێدەکرێت

بۆشاییەکان لە ئەگەری لەبارەی مرۆیی دەلێت بە هاوکارانی لە کوێ( کێ چی دەکات و  سێ هەفتە لەوەی )کە

بۆشایی. شیکاری و لە پێویستیان بەشێك وەکو کۆکردۆتەوە گرنگەی زانیاریە ئەو هەر گروپێك مرۆیی. وەاڵمدانەوەی 

 . سوودمەندبووانەژمارەی ئامادەیی ئۆپەراسیۆنی گروپەکان و لەسەر بنەمای سیۆنی ئامادەی خوارەوە ائۆپەرنەخشەی 

لە بۆ فریاگوزاری ڕێگایەك وەکو بۆ کۆمەڵگای مرۆیی دابین کراوە زانیاری مێزگەردی مرۆیی. وەاڵمدانەوەی 

بابەتی گروپەکە، الپەرە دیاریکراوەکانی لەگەڵ پەیوەندیدارەکان. چااڵکیە و ئۆپەڕاسیۆنی زانیاری هەماهەنگی 

هەڵسەنگاندنەکان. زانیاری و وێنەی نەخشەکان/ کۆبوونەوە، ڕۆژ ژمێرێکی تێدایە، پەیوەندی کردنی تێروتەسەلی 

 کە ناونیشانی بریتی لە:عێراقی وەاڵمدانەوەی ماڵپەڕی 

 https://www.humanitarianresponse.info/operations/iraq 

 

پڕۆگرامی گواستنەوەی پارەی کاش بریتی یە لە شوێنێك کە هەماهەنگی کەرتی ناوەخۆ پێویستە. توانای هەیە کە 

بەشێوەیەکی بەرچاو شوێنی ڕێگاکانی کاری مرۆیی بگرێتەوە کە ڕێکخراوە و قەبارەکراوە، کە دەبێتە ئەنجامی 

بەڕێوەبردنی گروپەکان بە شێوەیەکی  باشترکردنی کاریگەرێتی و کاریگەری ڕاستەوخۆی هەیە لەسەر هەموو

https://www.humanitarianresponse.info/operations/iraq
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ڕاستەوخۆ لەگەڵ سوودمەندبووان. هەڵسەنگاندنەکانی بازاڕ توخمێکی سەرەکین لە دەستپێشخەریەکانی پارەی کاش. 

تاوەکو شێوەیەکی تەواو دەستنیشان بکات لەبارەی هاوکاری، بازاڕەکان پێویستە شیکاریان بۆ بکرێت بۆ 

د پارەی کاش/ داواکاری بازاڕ دەتوانێ لەخۆی بگرێت( و تاوەکو ڕێبەری پارەی پشتڕاستکردنەوەی پارەی کاش)چەن

زاراوەکانی خۆی پێناسەی پارەی کاش ئێستا گروپی کاری گوزەران. ژیان و بۆ دەستپێشخەریەکانی پێدراوی داواکراو 

سەرۆکی گروپی بڕیار دەدات لەسەر مرۆیی وواڵت تیمی ڕەزامەندی لەسەر درا، کە زاراوەکان ئەو کاتەی دەکات. 

 کاری پارەی کاش. 

لە مانگی حوزەیرانی دووبارە ئامادەیی خۆی لە عێراق دامەزراندەوە ڕێکخەری هەماهەنگی مرۆیی نووسینگەی 

گفتوگۆکردن لەگەڵ شارەزایەکی هەماهەنگی مرۆیی ڕێکخەری نووسینگەی تر، ستافەکانی لەگەڵ . ٢١١٤

دوو پەیوەندی کردنی بۆ هاوکاری کردن لە باشترکردنی باشترین ڕێگا دەکەن سەیری ئەوان و ناردووە کۆمەڵگاکانی 

شارەزایەکی یش GENCAPهەروەها، لە عێراق. زیان بەرکەوتوو دانیشتووانی و مرۆیی کۆمەڵگای لە نێوان ڕێگا 

 مرۆیی دابین دەکات. بۆ کۆمەڵگای تەکنیکی هاوکاری کە ناردووە بواری ڕەگەزی 

$ ٢٩٢کە لەو بڕە پارەیە $ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی کردووە، ٣١٢داوای وەاڵمدانەوە پالنی ستراتیژی حوزەیران لە مانگی 

بۆ کە ڕاپۆرتکراوە کۆی پاڵپشتی دارایی . ٢١١٤ی ئەیلولی ٢٢لە ڕۆژی وەکو وەرگیراوە دۆالری ئەمەریکی ملیۆن 

دابینیان کردووە بۆ کەوا تاوەکو ئێستا دەلێن ئەندام  ٣١کۆی $ ملیۆن دۆالر. ٧٧١بریتی یە لە لە عێراق ئۆپەڕاسیۆنەکانی مرۆیی 

 مرۆیی. وەاڵمدانەوەی 

بۆ نەتەوە یەکگرتووەکان بەخشیە ئەمەریکی $ ملیۆن دۆالری ٢١١سعودی عەرەبستانی لە مانگی تەمووز، 

بۆ پاڵپشتیەکە سعودی ووتی: عەرەبستانی حکومەتی بەشداری خۆیان، لە ڕاگەیاندنی ئۆپەراسیۆنی مرۆیی لە عێراق. 

سەرف بەتەواوی مانگی ئاب و بە گەیشتن بە ناوەڕاستی سەرفکرا هەموو پاڵپشتیەکە بە خێراترین شێوە.  سەرفکردنە

پێش کۆتایی ماندوو دەکەن ئەو پاڵپشتیە داراییە وەرگرتن ئاژانسەکانی زۆربەی . ٢١١٢لە مانگی ئازاری دەکرێت 

پاڵپشتیە داراییەکە وەرگرتنی ئاژانسەکانی لە مەیدان بارودۆخەکە بە تێگەیشتن لە خێرایی پەرەسەندنی . ٢١١٤ساڵی 

ستراتیژی پالنی چاوپیاخشێنراوەی لەگەڵ بۆ ڕیزکردنیان پێشنیارەکان بۆ چاوپیاخشاندنەوە بە دەرفەرتێکیان دەبێت 

لە مانگی ئەیلولی بودجە، پڕۆژەکان و لەبارەی زیاتر بابەتی تێروتەسەلی بۆ دابین کردنی هەروەها وەاڵمدانەوە، 

٢١١٤ . 

بە شێوەیەکی ناتوانن مرۆیی نێودەوڵەتی کانی ڕێکخراوەکە تاوەکو ئێستا وەرگیراوە، ئەو پاڵپشتیە داراییەی سەرەڕای 

 قەیرانەکە.ئەو ڕووبەرە فراوانەی زاریە بدەنەوە کەلەبەر دەست دایە لە بارەی ئەو فریاگووەاڵمی ڕێك و پێك 

بۆ ڕێکی بخەن تاوەکو گونجاو بە شێوەیەکی پەرەیان پێدەدرێ  ماوە درێژ  ستراتیژیەکانی هاوکاری فریاکەوتن و

هەروەها کەل و پەلی ناخۆراکی شوێنی نیشتەجێبوون و دابین کردنی لەوانە ئۆپەراسیۆنی لە ژینگەی خێراکان گۆڕانە 

 کۆمەڵگاکانیان. و بۆ ئاوارە گەڕاوەکان پارەی کاش هاوکاری 
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 دەست گەیشتنی مرۆیی ٣-٢
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بۆ بەشە مرۆیی، دەستگەیشتنی لە دیدی بە تەحەددایی دەمێننەوە بەتایبەتی کە ناوچە لە عێراق هەن   هەندێلەوکاتەی 

کوردستانی عێراق، هەرێمی و عێراق باشوری ناوچەکانی هەرە زۆری زۆرینەی لەوانە وواڵت گەورەکانی 

 . ڕوون و ئاشکرانکەمتر دەست گەیشتن بەردەم ئاستەنگەکانی 

ئاسایشی و بۆیان بەئەستەم دادەنرێن، ژمارەیەك لە سنوردارکردنەکانی  دەست گەیشتنکەوا بۆ ئەو ناوچانەی 

ئامادەیی کێشەی هەرە دیار بریتی یە لە زۆرترین بارودۆخەکە. لە ئالۆزیبوونی دەکەن بەشداری سیاسی بیۆکراتیکی و 

کۆنتڕۆڵیان بەتایبەتی عێراق، ڕۆژئاوای باکور و لە ئۆپۆزیسیۆن داعش لە گروپە چەککدارەکانی هاوکارانی داعش و 

 ئەنبار،عێراق و باکوری لە بەشەکانی کە بەوە لکێندراوە بریتی یە لەوەی کە سەرەکی. چەند ڕێگایەکی لەبارەی 

لە زیان بەردەوامە بۆردمانکردنی ئاسمانی ئەو شوێنانە دەکەن و بۆردمانی ئاسایشی عێراقی هێزەکانی  مەدفەعیەکانی

ئەو ئامانجکردنە مەترسی بۆ سەر ناڕێك و پێكی و شەقامەکان؛ هەروەها دانیشتووانی مەدەنی ناوچەکانی گەیاندن بە 

شێوەی لە تێکەڵەیەك هەیە کۆمەکیەکان. دەکات کە شەقامەکان بەکاردەهێنن بۆ گواستنەوەی زیاد مرۆیی نێردەکانی 

سەربازی ئاسانکردنی لەگەڵ کە پەیوەندیدارە پێچەوانەبوونەوە بۆ ماوەی درێژ ئەگەری بەاڵم ماوە کورت کاریگەری 

پێشمەرگە و لەالیەن تێکەڵەیەك ئامرلی؛ ئۆپەڕاسیۆنی ئەم دواییەی . بۆ نموونە مرۆییلەبارەی دەست گەیشتنی 

ووالیەتە هێزی ئاسمانی پاڵپشتی لەالیەن تر، کە هاوکاری کراوە هێزەکانی و عێراقی ئاسایشی هێزەکانی 

ماوە کۆمەڵەی هەرچەندە، بۆ ناو شارۆچکەکە. مرۆیی جولەی دوابەدوای زۆر نزیك بوو ئەمەریکا، یەکگرتووەکانی 

لە بە هەندێ دەست گەیشتن کاریگەری لەسەر لەوانەیە چەککداری هاوکارانی لەگەڵ مرۆیی گروپەکانی درێژی 

 . گرنگەکە دەست گەیشتن زۆر بێت لەو شوێنەی کۆمەڵگاکان هە

عێراق لە کە لە باکوری ئەم جۆرە زۆر دوورە لەوەی ئۆپەراسیۆنە لێکدراوەکانی ناوەند، کورت بۆ ماوەی لەماوەی 

پالنی پێشمەرگە لەبارەی هەستیاریەکان بەهۆی ئەنبار، لەوەی  سەرهەڵبداتدیالە سەالحەددین و کەرکوك و موسڵ و 

ئەوە کاتەدا، لەم ئاسایشی عێراقی هێزەکانی الوازێتی کردنی تێبینی حکومەتی عێراقی فیدڕاڵ. بۆ ناو ئێستا هەتا وەکو 

شێوە بە قورسترین پێدەچێت دەست گەیشتن بۆ ئەنبار بەرەو پێشەوە دەچێت، بارودۆخەکە مانای ئەوەیە هەرکە 

ڕێگا هەردوو ئاسایشی هێلەکانی بە بۆ بەردەوامیدان ئاسایشی عێراقی هێزەکانی هەروەك توانای بمێنێتەوە، 

هەروەك ئەوەیە کە سەرەکی ئاسایش کۆتا خاڵی لەبەرچاوگرتنی نەدراون. گەرەنتی مەدەنی ناوچەکانی و سەرەکیەکان 

هێواشکردنەوەی لە بریتی یە ئەوان ئامانجیان دیاریکراو دەکشێنەوە، لە هەندێ ناوچەی هاوکارانی داعش و داعش 

قورسی ناوچەکان و دانانەوەی مینڕێژکردنی بە پێشمەرگەیە هێزەکانی هێزی ئاسایشی عێراقی و زەمینی هێزەکانی 

ئەمە ئێستا کوژی. تەقینەوەی خۆو قەنناسەکان بەکارهێنانی هەروەها لە ناوچە مەدەنی و کراوەکان، بۆسە و کەمین 

مەترسیەك لەگەڵ ئەوەشدا،  زوومار.موسڵ و دەوروبەری ناوچەکانی دەست گەیشتن لە کاریگەری سەرەکیە کێشەیەکی 

هێزەکانی لەگەڵ کۆمەڵەبن کۆمەڵگاکانی ناو عێراق وەکو هەندێ لە لەالیەن لەوانەیە ڕێکخراوە مرۆییەکان کە هەیە 

 سەربازی نێودەوڵەتی. 

هەرێمی لە نێوان گەشت بکەن ستافی عەرەبی بۆ گەشتکردن ڕێگەدانی کردن لە نکۆڵی وەکو کێشە بیوکراتیەکان 

نێردەی بە دەست گەیشتنی ڕێگەدان ڕەتکردنەوەی لە ناوچە کێشە لەسەرەکان؛ و عێراق پارێزگاکانی کوردستان و 

بریتین لە شەقامە دیاریکراوەکان لەسەر ماوە درێژ دواخستنی و خاڵە پشکنینە دیاریکراوەکان، لە ڕێگای کۆمەکی 

هێزەکانی بابەتە؛ بۆ ئەم بەشداری دەکەن کە بیۆکراتیکی پرۆسەکانی وەکو هەن کلتوری الیەنی هەندێ ئاستەنگ. 

لێ ی نایانەوێت  ئەوانکە دیاریکراویان هەیە فەرمانی ناوە ناوە قەزایی و هەرێمی پشکنینی لە خاڵەکانی ئاسایش 

کۆمەکی نێردەی دواکەوتنی ببێتە هۆی لەوانەیە ئەمەوە بەهۆی لە دەست گەیشتن ماوە کورت دەگۆرێت تێبینی و البدەن، 

ڕێگەدانە ئەولەویەتیان هەیە، هۆزەکان کە میلیشیسکانی لەناوچەکانی ئەوەشدا، لەگەڵ لەبەرەو پێشەوە چوون. 

  . دەستگەیشتنبۆ ڕێگەدانی بەس بێت لەوانە نیە جولە لەالیەن حکومەتەوە  فەرمیەکانی
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هاوکارانی لە ڕێگای هەروەها ڕاستەوخۆ بەشێوەیەکی کاردەکەن تەحەددایانە، هاوکارانی جۆراوجۆر ئەو سەرەڕای 

پێویستیان بە کە بۆ ئەوانەی هاوکاری گەیاندنی و دوور دەست گەیشتن بە ناوچە پەیوەندیدارەکان بەشێوەیەکی و ناوەخۆ 

هەموو بۆ پڕکردنەوەی دەمێنێتەوە بە ناتەواوی و سنوردارکراوە، هاوکاری دابین کردنی هاوکاریە. هەرچەندە، 

دەتوانرێت چی بەدەست لەبارەی نموونەیەکی بەڵگە کە لەبەردەستدایە کۆمەڵگا زیان بەرکەوتووەکان. پێویستیەکانی 

نی دژی ئیفلیجی تێدا جێبەجێکراوە لە کوتاکە هەڵمەتی بە دەست گەیشتنی ناوچەکان لەو بارودۆخە ئەستەمە بهێنرێت 

تریش، و ئاژانسەکانی نە، ئەو ئاژانساڕیکخراوی تەندروستی جیهانی. ڕێکخراوی یونیسێف و تۆڕەکانی ڕێگەی 

 دەستگەیشتن. بۆ بەدەستهێنانی ستافی ناوەخۆ زۆربەی لەڕێگەی کاردەکەن 

ئەو بۆ زۆرینەی مرۆیی دەست گەیشتنی کەمی سەربازی و ئۆپەراسیۆنەکانی بەردەوامی ئاسایش، بارودۆخی  مەترسی

عێراق بریتین لە نیگەرانی هەرە گەورە ناوەڕاستی باشور و ملیۆن ئاوارە لە  ١خەملێنراو بە دانیشتووانەی ئاوارەبووی 

کەل و هاوکاری و مرۆیی نیشتەجیکردنی شوێنی دابەشکردنی و بۆ دەست گەیشتن جێگرەوە دەکات ستراتیژی داوای و 

زیادکردنی کان، لیستی گفتوگۆو ناوەخۆ هاوکارانی  پێشوەختەی تۆڕە دامەزراوەکانیلە ڕێگای ناخۆراکی. پەلی 

بۆ هەموو کەل و پەلی ناخۆراکی تەجێبوون و نیششوێنی پێویستیەکانی کە بۆ دڵنیاکردنەوەی دابین دەکرێت هەوڵەکان 

لەبارەی پەرەیان پێدەدرێت  زیاتر هەوڵەکانگشتگیر. لە شێوەیەکی لە عێراق پڕکراونەتەوە کەسە ئاوارەبووەکان 

لە بنیاتنانی توانای ئامانجکراو دەستنیشانکردن و لە ڕێگەی پێویستیەکان پڕکردنەوەی و دەست گەیشتن فراوانکردنی 

هاوکارانی هەماهەنگی، بیۆکراتیکی و سنوردارکردنەکانی هەروەها نوێ. ئێستا و هاوکارانی چااڵکیەکان لە نێوان 

بۆ سنوردار دەستگەیشتنی لەوانە ژمارەیەك پارێزەران، لەگەڵ پێویستیان بە بەڕێوەبردنە لە کۆمەڵگایەك مرۆیی 

کە ئەو کێشانە خراونەتە ئەستۆ بۆ دڵنیاکردنەوەی پێویستی هەیە مرۆیی وەاڵمدانەوەی مندااڵن، لەبەرهەندێ ئافرەتان و 

 جێبەجێ دەکەن.  یانپالن دانانکاتێك 

کە کۆنترۆڵکراوە لەالیەن بۆ ناوچەکانی دەست گەیشتنی سنورداریان هەیە تەندروستی چاودێری هاوکارانی ەی زۆرین

 ئەرکی ڕاسپێردراویلەگەڵ ڕێکخراوە ناحکومیەکان ڕێکخراوەکان و ککدارەکانی ئۆپۆزیسیۆن؛ هەرچەندە، گروپە چە

بۆ دەست لە هەندێ کاتدا توانیویانە و لە پەیوەندی دابوون لەگەڵ ئەو گروپانە  MSFو  ICRCکو وەدیاریکراو 

بە دیاریکراوی تەندروستی چاودێری کارمەندانی کۆمەکی. گەیاندنی بۆ دەرمانەکان وشوێنە دیاریکراوەکان گەیشتنی 

تەندروستی چاودێری ستافی کە بەوە دەکەن ڕاپۆرتەکان ئاماژە لەم هەنگاوەدا، سەرەڕای ئەوەش، نەکراونەتە  ئامانج 

داعش )کە بووەتە هۆی ژێر دەستی کۆنتڕۆڵکراوی لە ناوچەکانی هەندێ هەراسانکردن بوونەتەوە دووچاری ئافرەتان 

لە ئابدا مانگی لە موسڵ لە ناوەڕاستی ئافرەتان تەندروستی چاودێری شارەزایانی هێرشکردن بۆ سەر ڕاپۆرت کردنی 

لەوەتەی بۆ عێراق ئاسمانی گەشتی دواخستنەکانی بووەتە هۆی ئاسایش هەرەشەی گشتی کۆی لە هەمان کاتدا، . (٢١١٤

سنورداریانە ئەو کۆمەکیەکان. لە زنجیرە دواخستنی چەند جارە بۆتە هۆی کە ، ٢١١٤مانگی حوزەیرانی ساڵی 

سەر گەشتە ئاسمانیە لە سنوردارکردنی بەتایبەتی کارگێڕی لە  ئاستەنگەکانی ژمارەیەك بەهۆی خراپتربوونە 

 ڕێ و شوێنەکانیئەم دواییەی پێناسەیەکی و حکومەتی فیدراڵ لەالیەن گیراوەتەبەر کە هەولێر بۆ ناو بارهەڵگرەکان 

هەندێ کات بۆتە هۆی کوردستان، پزیشکیەکان لەالیەن حکومەتی هەرێمی کەل و پەلە بۆ دەرمانەکان و ئاڵۆز پاککردنەوەی 

 . پاككردنەوەرێ و شوێنەکانی بەدرێژایی پزیشکیەکان کۆمەکیە تێکچوونی لەدەست دان و 

بەهۆی زیانی بەرکەوتووە گرنگ بەشێوەیەکی وەاڵمدانەوەی گەیاندن بۆ ناوچەکانی گواستنەوە و پێداویستی کەل و پەلی 

مرۆیی؛ وەاڵمدانەوەی تەواون بۆ تایبەت گواستنەوەی کەرتەکانی ژێرخان و ئەمن و ئاسایش. نەبوونی و توندوتیژی 

نەبوونی بەهۆی پردەکان یان ڕووخاندنی زیان گەیاندن دەست گەیشتن سنوردار بکات. دەتوانێ ئاسایش ، هەرچەندە

سنوردارکردنی چڕتردەبێتەوە، لەبەرهەندێ ملمالنێیەکە هەروەك زیاد بکات پێدەچێت و توندوتیژی ئاسایش ئەمن و 

هاوکارانی هەرچەندە، بازاڕی گواستنەوەش پەرەی پێدراوە؛ کەل و پەل و شەقام. بە ڕێگای  دەست گەیشتنی مرۆیی

بۆ گەشت کردن هەیە گومانیان کە ئەو شوفێرەکانی لەگەڵ تەحەددایەکان بە ڕووبەڕووبوونەوەی دەست دەکەن مرۆیی 

شەقامە هەروەها شەقامەکان، بە درێژایی دەست گەیشتن . تێدا نیەکە ئەمن و ئاسایشیان ڕێگاکانی بە درێژایی 

کە بۆ دانیشتووانی ئاسایش، بەتایبەتی ئەمن و نەبوونی بەهۆی لە هەندێ ناوچە سنوردارە خزمەتگوزاریەکان، 

  ملمالنێدان. ناوچەکانی 
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لەالیەن بە ئەنقەست ڕووەك چاندنی چارەسەری ئاو و چارەسەرکردنی ووێستگەکانی لەبارەی نموونەیەك هەن چەند 

بەلەد لە قەزای بەم دواییانە ئۆپۆزیسیۆن بکەن، دانیشتوانی خزمەتی ئەوان ڕێنراون ئەگەر پچگروپە چەکددارەکان 

کە مەترسی ئەوەیان هەیە ئەوان کە کرد  انڕاگەیاندکارانی عێراقیئامۆژگاری کە بەرپرسان لەو شوێنەی روزی دیالە 

زۆر نیگەرانیەکی خەزن نەکرێتەوە. مەننسوریە بەنداوی لە ئاو دەست گەیشتنی ئەگەر خەڵك  ١٣١١١١لە زیاتر 

بۆ چارەسەری ئاو باڵەخانەکانی  بە سەبارەتکیمیاوی کۆمەکی کەمبوونەوەی لە کە ڕاپۆرت کراوە گرنگ هەیە 

ببێتە هۆی کەل وپەلەکان لەوانەیە کچوونێکی تێو بەو ناوچانە، دەستگەیشتن نەبوونی موسڵ. کەرکوك و شارەکانی 

لە دەست گەیشتن ئاستەنگی زیاتر دروست دەکات داعش ئامادەیی . سەنتەرە مەدەنیانەبۆ ئەو ئاو ناسەالمەتی نەشیاوی 

دەرفە ئەگەر بەردەوام گەڕانەوەیەکی بۆ سەر زەمینی لە ئامادەکردنی بەتایبەتی و بە دانیشتووانی زیانبەرکەوتوو 

. کۆمەڵگا خانەخوێکانلەگەڵ توندوتیژی و بارگرژیە کۆمەاڵیەتیەکان بەهۆی پێوسیتی لەدەرەوەی یان  هاتەپێشەوە،

بەردەوام گروپە چەککداریەکانی ئۆپۆزیسیۆنی دان ژێر کۆنتڕۆڵی ناوچەکانی لەژێر گەمارۆی کە هێشتا کۆمەڵگاکانی 

ئەلغام و  کەل و پەلە پیسبووەکانیپەروەردە. لە نەبوونی فەرامۆشکردن هەروەها جنێو و بەدەست لە نااڵندن دەبن 

هۆی دەبێتە و بە خاکی سەالمەت لە هەندێ ناوچە دەبێتە ئاستەنگ لەبەردەمی دەست گەیشتن تەقەمەنیەکانی جەنگ 

مانگی لە کۆتایی سەالمەت. هەڵسووکەوتی ناوچە پیسبووەکان و لەبارەی کە زانیاریان نیە هەڕەشە بۆ سەر ئاوارەکان، 

پاککردنەوە لە جێبەجێکردنی ئۆپەراسیۆنەکانی هەڵسا بە جێبەجێ بە سەرکەوتوویی پێشمەرگە کە ئابدا ڕاپۆرت کرابوو 

قەزا بچووکەکان بەهۆی لە مانگی ئەیلول لە سەرەتایی کشانەوەیان بۆ بۆ پێشمەرگە تەنها موس، پارێزگای زومار، 

لە هەیە دامەزراوی شێوەیەکی داعش تر. ئاستەنگەکانی و  خۆکوژیو تەقینەوەی  IEDsقەنناسەکان، بەرزی ئامادەیی 

دووچاری پێدەچێت هاوشێوە کێشەی تەقلیدیەکان و هێزە بۆ ڕێگری کردن لە ئاستەنگەکان و ئاڵۆز بەرگری بنیاتنانی 

ئەگەری بەرفراوان، پیسبوونی لەبارەی لەم دەقەدا  میلیشاکان.لەالیەن داگیرکراوە ئێستا  ناوچەیەکی ترلە هەر ببنەوە 

خانەخوێکان، ئاوارەکان کۆمەڵگا ئاسایشی جەستەیی بۆ مەترسی هۆی کە دەبێتە ئەلغامەکان هەبوونی لە ئامادەیی 

لە دەستگەیشتن بە ناوچەکانی نێودەوڵەتی نیشتمانی و فریاگوزاری کرێکارانی کورانی هەرزەکار، هەروەها بەتایبەتی 

  ئاوارەبوون یان گەڕانەوە. 

 

 فریاگوزاری پەیوەندی کەل و پەلەکان و 

 کەبۆ کۆمەڵگا زیانبەرکەوتووان فریاگوزاری لە دابینکردنی دەکەن کە کۆمەکی هاوکارانی مرۆیی زۆربەی 

سنورداریان دەست گەیشتنی ئەوان بە پێچەوانەوە کوردستان عێراق. لە هەرێمی هەیە ناوەندی ی کۆگا باڵەخانەکانی

 سنوردارکردنەکانی هەروەكناوەڕاست، لە پارێزگاکانی فریاگوزاری  کەل وپەلی پێداویستی بۆ دابەشکردنیهەیە 

گواستنەوەی کە ئۆپەراسیۆنەکانی ژێرخان زیانبەرکەوتنی و توندوتیژی بە بەردەوامی کە پەیوەندیدارە ئاسایش 

 کەل و پەلەکانیبۆ ناوخۆییەکان کەل وپەلە نرخەکانی و داوا بەرزبوونەوەی لەگەڵ ئەوەشدا، سنورداریان هەیە. 

بۆ بۆتە هۆی پێویستی بەخێرایی جۆری کەل و پەلی بۆ کڕینی پێویستی نیشتەجێبوون، هەروەها یەکەکانی و ناخۆراکی 

نیشتمانی کە بازارەکانی وا دابنرێت نابێ ئەوە نێودەوڵەتی. کەل و پەلەکان بەشێوەیەکی بۆ کڕینی مرۆیی هاوکارانی 

دانیشتووانی ئاوارەیەك لەم تەواون بۆ خزمەتکردنی ناخۆراکی بۆ کەل و پەلە سەرەکیەکانی پێشوو ڕێك و پێك 

 ڕووبەرەدا. 

بۆ دڵنیاکردنەوەی ڕادیۆ پەیوەندی خزمەتگوزاری بۆ دابین کردنی داواکاریەك هەیە ئەمن و ئاسایش ژینگەی بەهۆی 

بۆ ئینتەرنێت تۆری بەستانەوەی و نەتەوە یەکگرتووەکان  ئۆپەراسیۆنیکەمترین ستانداردی  لەگەڵپڕۆسەکە 

گروپی لەناوچە باوەکان. ڕێکخراوە مرۆییەکان بۆ ئۆپەراسیۆنەکانی هەماهەنگی و پەیوەندی کاریگەر ئاسانکردنی 

مرۆیی ناوەخۆی ئاژانسی داواکاریەکانی بە بۆ دەست گەیشتن دابەشکرد چاودێریکردنێکی فریاگوزاری پەیوەندی 

ئامادەییەکی لەگەڵ مرۆیی وەاڵمیان داوەتەوە ڕێکخراوی پانزە بەڕێوەدەبەن. عێراق کارەکە کە لە ڕێکخراوەکانی 

لە هەولێر و دەتوانرێت وەاڵمدانەوەکان لەبارەی جەختکردنەوەی بااڵترین عێراق. شوێن لەسەرتاسەری  ١١لە گرێدراو 

پەیوەندی گروپی لەم شوێنانە، بدۆزرێنەوە.  کەرکوك موسڵ و دۆمیز و بەسڕا و سلێمانی و بەغدا و دهۆك و 

لە هەولێر و ڕێگەدەدات بۆ نموونە ئاسایش بارودۆخی کە ئەو شوێنەی بۆ دەنێرێت  خزمەتگوزاریەکان فریاگوزاری
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پەیوەندی بۆ خزمەتگوزاریەکانی دەستنیشانکراوەکە پێویستە دۆمیز. هەرچەندە، بەهۆی سلێمانی و دهۆك و 

 . باشتربووکاتێك دەست گەیشتن ئەگەر ڕوودەدات زیاتر هەڵسەناگاندنی کەرکوك، بەسڕا و بەغدا و لە فریاگوزاری 

 ١٣لە ناوەخۆ ئاژانسی ڕادیۆی خزمەتگوزاریەکانی داوای وەاڵمدانەوەکان( ی ٢١کە دەکاتە )لەسەدا نۆ ڕێکخراو 

ڕێکخراوی لەوکاتەی ئەنەلۆگ. ژمارەیی و  یەکانیرخزمەتگوزالەگەڵ پڕکردنەوەی  VHF /HFئەمەش لەوانە شوێن. 

خزمەتگوزاریەکی هیچ نەتەوە یەکگرتووەکان، بۆ ئاژانسەکانی دابین دەکات  ڕادیۆ خزمەتگوزاریەکانی ئێستا یونامی 

خزمەتگوزاری داوای وەاڵمدانەوەکان(  ٢٣ەکاتە )لەسەدا کەدڕێکخراو هەشت نیە. ناوەخۆ بوونی ئاژانسی ڕادیۆ 

پشتیان گشتی بە شێوەیەکی لە ناو عێراق ئینتەرنێت خزمەتگوزاریەکانی لەوکاتەی لە حەوت شوێن. دەکەن ئینتەرنێت 

بۆ دابین دابەشدەکات  بەستانەوەتۆری کە لە نەورۆز ئینتەرنێت، خزمەتگوزاری دابینکاری تەنها یەك پێدەبەسترێ، 

خزمەتگوزاری تۆڕی دابین کاری بۆ ئەم بنەمایەی هەر پچڕانێك ئینتەرنێت. خزمەتگوزاری تۆڕی  تری کارانی

خزمەتگوزاری پاڵپشتی  ئەوەش،بەشێوەیەکی بەرفراوان لە هەرێم. تۆڕی ئینتەرنێت پچڕانی دەبێتە هۆی ئینتەرنێت 

هەردوو فریاگوزاری پەیوەندی گروپی مرۆیی. بۆ کۆمەڵگای زۆری هەیە گرنگییەکی دەکات ئینتەرنێت 

کە داواکردن لەو شوێنەی ناوەخۆ ئاژانسی مرۆیی کۆمەڵگای بۆ دابین دەکات ئینتەرنێت ڕادیۆ و خزمەتگوزاری 

 غە نەکراوە.  قەدەئەمن و ئاسایش و دەستنیشانکراوە 
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 پاشکۆ 

 قەیرانەکەئەمن و ئاسایشی پشتی سیاسەت و : ٠پاشکۆی 

گروپە سەرەکیەکانی لە نێوان شکانەکان و ، ٢١١١کۆتایی لەوەتەی سەری هەڵداوە عێراق سیاسی بارودۆخی 

سەرۆکی کە نوری مالیکی،  ٢١١١ساڵی هەڵبژاردنەکانی پارێزگاری. کێشەی چەندین بۆتە هۆی کە سەرکردایەتی 

کە ئەو ڕاستیەی سەرەڕای بەدەست بهێنێت سەرۆکایەتی تەسك بەشێوەیەکی توانی دەوڵەتی یاسا، هاوپەیمانی شیعەی 

جار بەوە تۆمەتبارکراوە زۆربەی مالیکی حکومەتەکەی بەدەست هێناوە.  اندەنگی خەڵکیزۆرینەی ئەلعراقیە کوتلەکانی 

پەرلەمانتارانی . ئەو لە سیاسەتەکانیلە شەڕی تایەفەگەریدان بەئەنقەست وەکو شیعە هاوەاڵنی و کورد سوننە و لەالیەن 

و  ئەمن و ئاسایشلە بارودۆخی ئەوەش ڕەنگی دایەوە و کردووە  ئەو جولەکانیهەستیان بە زیادکردنی سوننی 

گەورە لەالیەن بابەتێك بوو بۆ هەڵمەتێکی بەرچاو مالیکی  ٢١١٢لە ساڵی . کۆمەڵگالەسەر ئاستی  بەرفراوانناڕەزایی 

لە دەنگدانێکی خۆی الببردرێت لە پۆستەکی موقتەدا ئەلسەدر، بۆ ئەوەی سیاسەتمەدار،  ومەرجەعی شیعە 

لە هەندێ و عێراقی سوننە کوتلەی زۆرینەی لەالیەن هاوکاری کۆکردەوە ئەمەش بێ متمانەیی. لەبارەی پەرلەمانتاری 

ئاماژەیەکی ئەوەش سەلمێنرا، بە ناسەرکەوتوویی متمانەیی بێ جولەی لەوکاتەی کوردی. سەربەخۆی سیاسەتمەدارانی 

 پەرلەمان. کارانەبوونی سروشتی تر بوو لەبارەی 

بودجەی لە ناردنی توانا نەبوون بوو  ٢١١٤لە ناوەڕاستی دووچاری بویەوە کە لە کێشە سەرەکیەکانی حکومەت یەکێك 

عێراق لە ڕۆژئاوای بارودۆخەکە هەروەك نێوان گروپەکان. ناکۆکیەکانی و نەبوونی گروپ بەردەوامی بەهۆی فیدڕاڵی 

 و بایکۆتی ئیدارەی مالکی دوورکەوتنەوە لە  زۆربە شێوەیەکی سوننە سیاسەتمەدارانی سەرکردەکانی چڕتربۆوە، 

و کوردی کوتلەی کرد. پەرلەمانیان کەوا بایکۆتی ئەمە تاکە گروپێك نەبوو هەرچەندە، . انیان کردپەرلەماندانیشتنەکانی 

بۆ دانیشتنەکان لە ژمارەیەکی زۆری  بنبۆ ئەوەی ئامادە بکردەوە  انرەتیکوتلەی )شیعە(ش کوتلەی ئەلئەحرار 

هەڵبژاردنەکانی پێش بودجە لە تێپەڕاندنی شکستێك ئەمە بووە هۆی لە کۆتایی دا، خەم و پەژارەکانیان. نیشاندانی 

بە ناڕوونی جۆراوجۆر کە سەرەکی بۆ پڕۆژەی بە پاڵپشتی بۆ دەست گەیشتن دابین کردنەکان کە بەکارهاتن و فیدراڵی 

ئاسایشی کێشەکانی کەمی ڕێژەیەکی تەنها لە مانگی نیسان  ٢١١٤فیدڕاڵی هەڵبژاردنی سروشتی، دەمێنێتەوە. 

گەلێك هەڵگەڕانەوەیەکی هۆی  ەبووو ئەنبار ئەنجام دراون( پارێزگای بەشەکانی لە زۆربەی هەرچەندە ، )تۆمارکردووە

 هێنرا پێکنەنوێ پەرلەمانی بەهێزە، ئەو بااڵدەستیە سەرەڕای هەرچەندە، دەوڵەتی یاسا. هاوپەیمانی سەرۆکایەتی زۆری 

وەاڵمدانەوەی توانای و لە یەکگرتوویی کاریگەری کە هۆکارێك لە مانگی حوزەیران سەری هەڵدا، ئەو قەیرانە کاتێك 

 . هەبوو مرۆییبۆ فریاگوزاری سیاسی 

دەوڵەتی ئیدارەی شیعە سوننە و کورد و کوتلە سیاسیەکانی نێوان ئەم دواییەی پەیوەندیە الوازەکانی هێل لە ژێردانی 

هەروەك بەپەلەکان دانیشتنە خشتەی لە چەندین  ڕێککەوتنێكبۆ بەدەستهێنانی پەرلەمان لە شکستی یاسا بریتی بوو 

فریاگوزاری هێزەکانی بۆ باسکردن لە چااڵککردنی کۆبوونەوەی نەخشە بۆ دارێژراو دەکرێتەوە، بەتایبەتی قەیرانەکە 

کە بەیەکەوە کار نەکات لەوانەیە مرۆیی قەیرانی سەربازی و  ەتمەدارانیسیاسلە هەندێ کاتدا کە هەتا ئەوەش دەوڵەت. 

بەپەلە لە دوای . بێت حکومەتی عێراقلەناو خودی بێ متمانەیی لەکارکەوتن قواڵیی نیشانی کاریگەر بەشێوەیەکی 

و یەکسان نوێنەرایەتی لەگەڵ نیشتمانی یەکگرتوویی لەبارەی بۆ حکومەت حوزەیران، بانگەشە بەرفراوانەکان قەیرانی 

لە سەرۆك ئابدا لە مانگی نێودەوڵەتی. هاوکارانی لەالیەن دەکرێ کە هاوکاری دابین کراون، بەشداریکردن دەستەی 

بووە ئەم هەنگاوە حەیدەر ئەلعەبادی. تری دەوڵەتی یاسا کە ئەویش ئەندامێکی لەبەر خاتری هاتە خوارەوە وەزیران 

لەالیەن  دوودڵیهاوکاری هەروەها لە پەرلەمان، لە بەشداریکردن کوردی ئەندام پەرلەمانانی گەڕانەوەی هۆی 

کشانەوەی لەالیەن الوازە، خالێك کە جەختی لەسەر کرایەوە بەم دواییە پەیوەندیەی ئەم . سوننەسەرکردە گەورەکانی 

کە شیعە گروپە میلیشیاکانی لەدوای مانگی ئابدا پەرلەمان لە کۆتایی لەالیەن سوننی سیاسەتمەدارانی کورتی 

 دیالە. لە مزگەوتێکی سوننی مەدەنی  ٧١بە کوشتنی تۆمەتبارکراون 
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عەبادی دەستوری خشتەی لیستی بە هەماهەنگی لەگەڵ عێڕاق، پەرلەمانی لەسەر کرا لەالیەن ڕێککەوتنی کابینەکە 

هەندێ لە کاتی گێڕاوە. ئەو ڕۆاڵنەی بەم دواییە و ناوەخۆ، بەرگری و بۆ وەزارەتەکانی پاڵێوراوان ناساندنی  بەسا هەڵ

پڕۆسەکە کە لەوانەیە الیەنەکان بەهۆی خەم و پەژارەی دادگا حالەتەکانی دەستپێکی هۆی  ببنە لەوانەیەتوخمەکان 

 نادەستوری. وەکو  نوەربگێرێ

عێراق، یەکگرتوویی لەبارەی ئامانجەکانی لە بەدواکەوتنی لەدەستدراوە بۆ ئەو خاکەی دەمێنێتەوە بە پابەندی حکومەت 
 لە ئارادایە. کراوەیی بە گشتی و  انەوەی عێراق بۆ باری ئاسایی خۆیڕگەباسکردن لەبارەی هەرچەندە 

 

 شەقام بۆ جەنگ –لە تایەفەگەری ڕێگریکردن  ٤

لە  ەبریتی بوولەماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا لە عێراق تایەفەگەری بارگرژی گەشەسەندنی مەلەفی زیاترین 

لە عێراق باکوری ناوەڕاست و لەسەرتاسەری ڕۆژئاوا، ناڕەزایی دەربڕین هەمیشەیی شوێنێکی چەند دامەزراندنی 

بابەتەکە بۆ حکومەت کە بۆ نیشاندانی نەخشەی بۆ داڕێژرابوو یانە ەتئەو ناڕەزای. ٢١١٢ی ساڵی ١٢مانگی کۆتایی 

دوورخراونەتەوە و گەلێك زۆر بە شێوەیەکی ، ی حکومەتئیدارەلەگەڵ ڕێگری کردووە هەستیان بە کۆمەڵگای سوننە 

ئازادکردنی لەوانە  –ئیمرۆ وەستاوە ئێستا کە تاوەکو خەم و پەژارەکان  -نیشاندرانداواکاری  ١١لیستێکی دەرکراون. 

بۆ سەربازی و زیاتر تێروتەسەلی ی امەزراندند سیاسەتێکی ؛بەندیخانەتە ەکە خراوسوننە دەستبەسەرکراوی  ێکیئافرەت

دانیشتووانێکی زۆری سوننە؛ لەگەڵ قەزاکان و بۆ پارێزگاکان یەکسان لە پاڵپشتی دارایی تەرخانکردنێکی پۆلیس؛ 

دابینکردنە یاسای دژە تیرۆر کە ، ٤ماددەی تەواوی چاکسازی ؛ کردنی ئامانجکراوبەعسی  بە یاسایهەڵوەشاندنەوەی 

لەبارەی  یەکسانی ترنوێنەری کردنێکی و ؛ ژماوە درێخستنە بەندیخانەی دەستگیرکردن و ڕێگە دەدات بە فراوانەکانی 

 . اقرعێ لەناونەتەوەکان کەرت و 

سەرنجی عێراق، پارێزگاکەی  ١١پارێزگا لە کۆی لە حەوت کەم بەالیەنی دراون  پیشانکە  ناڕەزایەتیانەیئەو 

 یپەرلەمانسیاسی الیەنی هاوکاری  کانی سەرەتاییلە ڕۆژەلە هێز و  ٢١١١١لە لە زیاتر بەخۆیەوە بینیوە غی قەرەباڵ

سەدر، کوتلەی سەرکردەی و شیعە گەورە مەرجەعی لەوانە شیعە سیاسەتمەدارانی لەگەڵ لە پەرلەمان، وەرگرتووە 

کە لە ناو ئەنبار و ئەوانەی بەتایبەتی خۆپیشاندەران، خۆپیشاندانەکان. فەرمی خۆی ڕاگەیاند لەبارەی لێدوانی ئەلسەدر، 

 دەرماڵەی هاوکاریخۆراك و کە هۆزەکانی ناوەخۆ، سەرکردەی لەالیەن پاڵپشتی دارایی دەکرێن موسڵ، سەاڵحەددین و 

 بۆ قەیرانەکە. دابین کردووە سەرەتایی 

بۆ  بێ وێنەبۆ ماوەیەکی ندانەکان دا تاوەکو بەردەوام بن بە خۆپیشاز توانای هۆسەرکردایەتی بە ڕێکخراوی هاوکاری 

لێنەگەڕان خۆپیشاندان سەرکردەکانی بەرچاو ماوەیەکی ەدا کە بۆ یلەو تێبین. ٢١١٣ی ساڵی ١٢مانگی هەتا مانگ،  ١٢

داعش، کراوەی لە ئامادەیی بەرگری کرد بە چااڵکی و کەمپەکان لەناو خودی توندڕەوێك ئامادەیی هەبێت کە هیچ 

JRTN  وAAS  مەدەنی جولەیەکی وەکو کەوا خۆپیشاندانەکان کە دڵنیایی بدات ئەوە بوو مەبەستی تر. گروپەکانی و

ئەوانیش هاوشێوەی ئەوان کراونەتە و دەناسرێن تیرۆرستەکان کە وەکو خستنە مەترسی دەمێنێتەوە لەوەی شەرعی 

 ئامانج. 

فەلوجە لە کەمپی ووتبێژانەوە دەهات کەلەالیەن ئەو قسە قورسانەی تایەفەگەری، ئەم سیاسەتە بە ئەنقەستەی سەرەڕای 

کەمپەکان هەموو کە حکومەت بوون ایشی عێراق و ئاسهێزەکانی تۆمەتبارکردنەکان لەالیەن بە توڕەبوون دانرا و 

هێرشێکی سواتی سەرۆك وەزیران دەستی کرد بە تیمی  ٢١١٣لە مانگی نیسانی تیرۆرستان.  پەناگەیببوونە 

هاوواڵتی و  ٢٢کوژرانی کە بووە هۆی کەرکوك، لە پارێزگای لەسەر کەمپی ناڕەزایی حەوێجە توندوتیژی 

باکور و لەسەرتاسەری توندوتیژی شەپۆلێكی سەرهەڵدانی ئەمەش بووە هۆی خەڵك.  ٣١١زیاتر لە برینداربوونی 

ناسراو لە ئۆپۆزیسیۆنی گروپە چەککدارەکانی هۆزەکان و میلیشیای هەردوو بەشداریکردنی لەگەڵ عێراق؛ ڕۆژئاوای 

لەالیەن بەڕیوە دەچوو گ  سلێمان بەشارۆچکەی بەرچاو، بەشێوەیەکی ئاسایشی عێراقی. هێزەکانی هێرشەکانی بۆ سەر 

 شێخی هۆزەکان مشتومڕیان کرد لەبارەی کشانەوە. میلیشیا بۆ چەندین ڕۆژ هەتا مایەوە لە ژێر کۆنترۆڵی داعش و 
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لە شوێنی ئەوە بوو کە تێبینیکراو جیاوازیەکی لەگەڵ بەردەوام بوون، خۆپیشاندەران حەوێجە، بەهۆی ڕووداوەکانی 

حکومەتی بۆ سەرۆکایەتی بااڵدەست سوفی چەککداران گروپێکی ئەلنەقشبەندی ئەلتەریقە جەیش الفیتەکانی  حەوێجە،

هاوواڵتی و خۆپیشاندەرانی جیاکردنەوەی گەلێك زۆر. ژمارەیەکی  بەکە بەرز بکرێنەوە دەستی پێکرد شیعە، 

لەگەڵ خەڵکەکەیان پاراستنی گەڕان بەدوای شوێنەکە سەرکردەکانی هەروەك ئاشکرا بوو، کەمتر توندرەوەکان 

بۆ لەبەرچاوگرتنی پێکهێنران لێژنەی بچووکیش و لێژنەیەك چەند سیاسی. لە ئاستێکی بەجەرگ. چەککدارانی 

بۆ خۆپیشاندەران،  هاوکاری لە دەربڕینی دەنگیان هەبوو سوننی سیاسەتمەدارانی و خۆپیشاندەران، داواکاریەکانی 

لەو لە ئەنبار، ئاسایشی لە بارودۆخی کێشەکەی کە هاتە کایەوە لەسەر هەبوو کەم بەرەوپێشوەچوونێکی هەرچەندە 

مانگی لە ناوەڕاستی زۆر خراپ بوو بە شێوەیەکی ئەو شوێنە، کە دەکەونە بااڵدەستەکان شوێنە کە زۆرترین شوێنەی 

ناسەقامگیری و توندوتیژی  دەرپەراندن و باڵوبوونەوەیکە بووە هۆی سەرەکی ڕووداوێکی چەند لەگەڵ  ٢١١٣ی ١٢

و هەرێمەکە ڕۆژئاوای سنوری خاکی سوریا، لەسەر گەوەرەوە، فراوانی دیدێکی لە هەرێمەکە. لەسەرتاسەری 

ئەنبار و پارێزگاکانی زاڵ ببێت بەسەر بتوانێ ئەوەی کە داعش بووە هۆی ئەو وواڵتە لەناو شەڕی ناوەخۆ بەردەوامی 

سەر سنوری دامەزراند کە دەکەوێتە سەربەخۆی کە خەلیفەیەکی ڕایگەیاند داعش ، ٢١١٣ساڵی لە کۆتایی موسڵ. 

 وملمالنێ ی ئێستا، لەبارەی نیشانە سەرەتاییەکان لە یەکێك بوو ئەم ڕاگەیاندنە سوریا. ڕۆژهەاڵتی ئەنبار و ڕۆژئاوای 

سیاسەتی پێشووی لەوەی خاکەکە رداگرتنی ەدەستبەسکە شەڕ بکات بۆ مەبەستی بووە ئەوە نیشان دەدات کە داعش 

  هێزەکانی حکومەت. بۆ  بوو پێدانی کۆنترۆڵ

لە بۆسەیەکی ، لەو ساڵەدەستپێکرد هێرشەکانی یەکێك لە گرنگترین داعش  ٢١١٣ی ساڵی ١٢ی مانگی ٢١لە ڕۆژی 

ئەم روتبە. ڕۆژهەاڵت لە باکوری کم  ٢١نزیکەی هۆران، لە دۆڵی سەربازی پلە بەرزی ئەفسەرانی سەرکەوتوو 

ئەنبار کە لە ڕۆژئاوای ئۆپەرسیۆنێکی چڕوپڕی ئاسایشی محمد، دەستپێکراو بۆ فەرماندە ئۆپەڕاسیۆنەی تۆڵەسەندنەوە 

هەروەها بۆسەکە لە ئەنبار. داعش کاریگەری لە البردنی سەرکەوتوو نەبوو لە کۆتاییدا بەاڵم خایاند چەند ڕۆژێکی 

لە دژی ووتەکان توندکردنی هەروەها شیعە سیاسەتمەدارانی لەالیەن هێنایە کایەوە توڕەیی بەرزی پلەیەکی 

لە دژی جولەیان کرد  سواتهێزەکانی ، ٢١١٣ی ٢١لە ڕۆژی و فەلوجە. لە ڕومادی سوننی کەمپی خۆپیشاندنەکانی 

 بەخۆپیشاندان شوێنەکانی لەگەڵ ئەو، دەستبەسەرکردنی کوشتنی براکەی و لە ئەنبار، بااڵدەستی سوننی سیاسەتمەداری 

ئەنبار، لە رۆژهەالتی لە ناسەقامگیری نەزانراو ئاستێکی ئەمە بووە ئەنجامی دواتر. لەناوبردن لە ڕۆژەکانی شێوەیەکی 

شارە کۆنترۆڵکردنی و حکومەتی هەرێمی و فیدراڵی سەبارەت بە ڕەتیدەکەنەوە بە کراوەیی میلیشیاکان  هۆزەلەگەڵ 

بە پیشاندانی دەستی کرد بە کراوەیی داعش، کە هاوکاریکراوە لەالیەن ئەمەش شەقامە سەرەکیەکان. سەرەکیەکان و 

لە ئەنبار ئەو بارودۆخە ناسەقامگیریەی بەدرێژایی هاوواڵتیان. ناوچە سەرەکیەکانی لەناو خودی چەکەکان ئااڵکان و

چەککدارانی هۆزە میلیشیاکان و کە ئەوە ڕاپۆرتکرابوو ، ٢١١٤ی ١/ سەرەتای مانگی ٢١١٣ی ١٢مانگی کۆتایی 

هەروەك لە ناوەخۆ،  ئەنجومەنەکانیئاسایشی عێراقی و هێزەکانی عەنا لەالیەن حەدیثە و دەستیان گرتبوو بەسەر داعش 

لەدەستداوە مەبەستەکانی هەموو حکومەتی ناوەندی و ئاسایشی عێراقی هێزەکانی ، ٢١١٣ی ساڵی ١٢مانگی کۆتایی 

دانیشتووانی بە کاریگەری خستنە سەر دەستیپێکرد ئاسایشی بارودۆخی ئەنبار و پارێزگای کۆنتڕۆڵکردنی لەبارەی 

 ژمارەیەکی زۆر. بەهاوواڵتی 
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نومیە و ئەلفەلوجە، سەقالویە ئامریات و شارۆچکەکانی دەوروبەری و ڕومادی هاوواڵتیان لە فەلوجە و ئاوارەبوونی 

و هۆزەکان عێراقی و هێزەکانی ئاسایشی نێوان  قورسیشەرێکی بەهۆی کە دەستی پێکرد ، ١لە مانگی دەستی پێکرد 

لە دژی ئەو مەدفەعیەکان و بەهەڵە بۆردمانی ئاسمانی هەڵمەتەکانی کەوا ڕاپۆرت کراوە هەروەها گروپە میلیشیاکان 

و فەلوجە بەنداوی لە دەستبەسەرداگرتی لەالیەن داعشەوە داگیرکاری بەهۆی دروست بوو زیاتر ئاوارەبوونی شارانە. 

کە ئاشکرایان کرد سەرکردە هۆزەکان دەوربەر. ناوچەکانی بۆ نغرۆکردنی بەنداو دەروازەکانی کردنەوەی 

لەناو خودی عێراق. باکوری لە شارەکانی دووبارە بوونەوە ئەوانیش کە گشتی سەربازی ئەنجومەنەکانی دامەزراندنی 

 داعش. لەگەڵ هاوپەیمانی بۆ ناو کە هاتنەژوورەوە ئەنجومەنەکانی سەربازی گشتی بەتایبەتی، فەلوجە 

ئەمن و دابینکاری وەکو ڕاستەوخۆ ڕۆلێکی بە پێدانی داعش لەگەڵ تەواو سنورداربوون ئەمەش بنچینەکانی زاراوە 

کە هاوکاری کەل و پەلەکان هێزی کار و ڕاهێنانەکانیان، ناسینەوەی بەهۆی سەری هەڵدا ئەمەش بۆ شارەکە. ئاسایش 

باشترین داعش ناوەخۆ، وەکو میلیشیاکانی گروپە لەو چەکانەی چەك بریتی بوو لە پێشکەوتووترین چەکەکانیان 

گروپە توندرەوەکان، بەتایبەتی الیەنگیری لەبارەی نیگەران بوون سەرکردەی هۆزەکان یارمەتی هەبوو. هەرچەندە، 

سەربازی ئەنجومەنی بە ڕێگەدان دانیشتووان بەبێ لەسەر ئایینی کۆدەکانی ڕەوشت و بۆ بەهێزکردنی هەوڵەکانیان 

کە لەناوچوو هاوواڵتیانی هاوکاری گروپەکە لە عێراق، ئەلقاعیدە وەکو پێشووتری لە ئایدۆلۆژیای هەروەك  گشتی.

زانیاری بە پێدانی بەرزکردنەوەی ڕەوشتەکان، و توندڕەو بیروباوەڕی بەهۆی کۆمەڵگای سوننی بوو بنەمای لەسەر 

بڕیاری بۆ فەرمی بە شێوەیەکی و پشتیان لە گروپەکە کردبوو کە ە شەڕکەرانی ئەلقاعید گروپێکی ، سەحوەلەبارەی 

 سەاڵحەددین موسڵ و ئەنبار، سوننی شوێنە بااڵدەستەکاننی لەناوخودی حکومی میلیشیای گروپێکی وەکو دەرچوو 

 

نوێ سیاسی سەرکردایەتی لە دەرەوەی سەرەتایی بەشێوەیەکی داعش ئەو گروپە، مێژوویی هۆشیاری لە ئەنجامی 

جەختی لەسەر خۆی کردۆتەوە پەرەی پێدراوە، داعش قەیرانەکە هەرچەندە فەلوجە، پارێزگاری کارەکانی و مایەوە 

لە ئەنبار بەرفروانی کە ڕووبەرێکی ، لەدوای شەش مانگ لە شەڕوشۆر. ناوچانەزیاتر ڕوونکردنەوەی لەو 

چەککداری هۆزەکان و سوننە گروپە چەککدارەکانی سەربازانی کەوا لە مانگی حوزەیران گرتەخۆی، داعش 

بەسەر داعش یەکەمی قەیرانەکە لە هەفتەی گەمارۆدانی شاری موسڵ. خێرایان جێبەجێکرد لە سامەڕا پێش جولەیەکی 

و سێ شاری تر لە موسڵ موسڵ و کۆنترۆڵی بەشێکی گەمارۆی ئۆپۆزیسیۆن چەککدارەکانی گروپە بەسەرکردایەتی 

لە لە ئەنبار. کۆنترۆڵکراون ئەوان پێش وەختە کە بۆ چوار شار ئەو شارانەشی زیاد کرد بۆ حەوێجە؛ بەرەوپێشچوون 

دیالە سەاڵحەددین و موسڵ و لەسەرتاسەری بەدەست هێنا شاری تری  ٢٣گروپەکە ، ٢١١٤ی حوزەیرانی ١٢رۆژی 

و ئەنبار سەاڵحەددین و لە دیالە و تر شوێنی  ١٤ڕکابەریان دەکرد لە جددی بەشێوەیەکی ئەنبار لەوکاتەی کەرکوك و و 

هێزەکانی داڕووخانی بووە هۆی و بە خێرایی، جێبەجێکرا ستراتیژیە ئەو ئۆپەڕاسیۆنە بەغدا. پارێزگای باکوری بابل و 

سەربازی هێزەکانی  ٤١١١١هەاڵتنی لەهەمان کاتدا تەواو و یەکەی چوار ڕێگای لە باکور لەوانە ئاسایشی عێراقی 

 ئاسایشی عێراقی پۆلیس. 
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ستراتیژیەکی بۆ هاوواڵتی ستی یتیرۆرسەربازی و  چەککداری پێکەوە گرێدراویتاکتیکە هەتا ئێستا ئۆپەراسیۆن 

وەکو بەلەبەرچاوگرتنی کاتێك ئیسالمی. دەوڵەتێکی دامەزراندنی ئامانجی لەگەڵ ئۆپەراسیۆن کاریگەری و لەڕادەبەدەر 

کە سەرکردایەتی داعش کە ئەوە ڕوون و ئاشکرایە ڕووداوەکانی گۆشەگیری، هێرشی نەوەك بەئەنقەستی نەخشەیەکی 

ئۆپەراسیۆنەکان بۆ هاوکاریکردنی لەبارەی هەیە هێلەکیان چەند ئۆپۆزیسیۆن گروپە چەککدارەکانی دەکرێ لەالیەن 

بۆ بەرگری  ئۆپەراسیۆنەکانیباکوری عێراق. ئەمەش لەوانە تەواوی لە گەمارۆدانی ستراتیژیەکەیان  ئامانجە تەواوی

دووبارە یان  بۆ وەاڵمدانەوە بە شێوەیەکی کاریگەرهێزەکانی ئاسایشی عێراقی تواناکانی کەمکردنەوەی گەمارۆدان و 

 بەرگری. ڕێکخستنەوەی گروپ بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی 

زەمینی لە لەسەر بنەمای گرتنەدەستی ئەمە پێدەچێت  –خۆیان تواناکانی نەگەنە تاوەکو هەندێ سنوری داناوە گروپەکە 

 لە ناوچە جێ ناکۆکەکان،شەری پێشمەرگە دەکەن ئەوان هەرچەندە عێراق، هەرێمی کوردستانی نەوەك عێراقی فیدراڵ 

چاوە گرتنە دەستی سەرئەوان هەروەها ئەرکانە، بۆ ئەو لەگەڵ ئەوەشدا بەنداوی موسڵ. و ئێستا لە ناوچەکانی وەکو 

سەقامگیرکردن لە ستراتیژی ئابووری، درێژتر ماوەیەکی بۆ هاوکاری  ژێرخان زۆر پێویستەکان بگرنە ئەستۆ و 

کە هەڵمەتی ئۆپەڕاسیۆنی چڕوپڕی زانیاری. هەڵمەتی و گواستنەوە گرتنەدەستی کۆمەڵگا، و بەشداریکردنی 

کە ئامانجیان بریتی بوو لە کۆمەاڵیەتی ئالۆز تەقلیدی و ڕاگەیاندنی لە پرۆگرامەکانی بریتی بوو ئەوان پڕوپاگەندەی 

پالنی بۆ ئێستا بە ئاگاییەوە ڕووداوەکانی لەبارەی نێودەوڵەتی کە ڕوون و ئاشکرابوو و ەرێمی و ه ناوەخۆبینەرانی 

بۆ ژمارەیەك خۆیان جێبەجێ دەکرد یاساکانی بەتیابەتی داعش ئەگەر نەڵێین چەند ساڵ.  بۆ چەندین مانگ،دانرابوو 

هاوواڵتیان عارەق لە ناوچەکانی ئاڵودەبوونی جل لەبەرکردن و موڵك و خاوەندارێتی کە پێك دەهات لە فراوان کێشەی 

بەجێهێلدراوە لەالیەن  کە بۆشاییماڵە چۆڵکراوەکان، گەمارۆدانی هەرەشەی  کۆنتڕۆڵی کردووە.کە گروپی داعش 

بۆ شارەکانی بۆ گەڕانەوە خێزانە ئاوارە سوننیەکان زۆربەی بۆتە هۆی هەاڵتوون  ملمالنێیەکانناوچە لە ئاوارەکان کە 

 جولەکانیان. کاریگەری دەبێت لەسەر ئەم کێشەیە و موڵکەکانیان؛ موسڵ بۆ ڕاگرتنی ئەمن و ئاسایشی وەکو 

 

ئەنجامدا لەسەر شوێنە هێرشی ئاسمانی هەڵمەتێکی ووالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا ، ٢١١٤لە مانگی ئابی 

ئوسترالیا ئەڵمانیا و کەنەدا و و بەریتانیا وواڵت، لەوانە چەندین لەوکاتەی عێراق، ڕۆژئاوای ستراتیژیەکان لە باکور و 

هاوکاری ناتۆ هاوپەیمانی هێزی پێشمەرگە. بۆ پڕ چەكکردنی چەك و تەقەمەنی بارهەڵگری ناردنی بە دەستیان کرد 

سەرکردایەتی ئەمەریکاش ووالیەتە یەکگرتووەکانی لەوکاتەی داعش، لە کردنە ئامانجی دابین کرد بۆ پرۆگرامێك 

 میلیشیا. بۆ هەرەشەی نێودەوڵەتی بۆ وەاڵمدانەوەی وتوووێژەکانی دەکرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 میلیشیای شیعە گروپەکانی جولەپێکردنی  ٣

بۆ جولەکردنەکان کۆتایی پێهێنانی بۆ بانگەشەکان ڕوویان لە زیادبوون بوو  ٢١١٤ی حوزەیرانی ١١لە ڕۆژی 

ئەو جوالنە هەماهەنگی داعش. زۆربەی ڕووبەڕووبوونەوەی بۆ جولەکردن بەرەو باکور و گروپەکان پێکهێنانی 

دەکرد  شەریانهەموویان  -بەدرفرقەکانی و و جەیش ئەلمەهدی کەتایب حزب ەللا عەسایب ئەلحەق، لەالیەن کراون 

 هێزەکانی ئاسایشی عێراقی شانبەشانی 

بۆ باشور هەرێمەکانی چەکداران لە بە گەیشتنی دەستی پێکرد بانگەشە ی حوزەیران، یەکەم ١٣لە ڕۆژی 

لە ڕۆژەکانی . سامەڕاگرتبووە دەست لە شاری گەمارۆدراوی شوینی کە گرنگترین  عەسایب ئەلحەقبەهێزکردنەوەی 

بۆ هەڵگرتنی هاوواڵتیانی کرد بانگی هەموو ئایەت ەللا علی سیستانی گەورە مەرجەع لەالیەن بێ وێنە لێدوانێکی دواتر 

 ی تیرۆرستان بکەن. شەرچەك و 

بۆ ئەو بانگەشەی هەرچەندە ی حوزەیران، ١٤لە ڕۆژی بە فەرمی چااڵك کردەوە ئەلمەهدی ئەلسەدر جەیشی 

عەممار ئەلحەکیم فەرمی ئەو. ڕاگەیاندنی پێش دوو ڕۆژ بەالیەنی کەم بەفراوانی چەککدارکردن بوو لە چواردەوری 

هاوشێوەیان بانگەشەی هەموویان تر، کەسایەتی گەورەی لە ژمارەیەك مالیکی و سەرکردەی گەورە مەرجەعی شیعە، 

وەاڵمدانەوەی داعش بووە هۆی پێشکەوتنی سەرکردایەتی . لە هەمان ڕۆژچەکداران بۆ پڕ چەككردنی دەرکرد 

قەیس خۆبەخشی هەبوو.  ٣١١١١١کەمەوە لە مانگی ئابدا بەالیەنی بۆ ئەو داواکاریانە؛ هەزاران هاوواڵتی شیعە 

کە ئامادەیە کە گروپەکە لە ناوەڕاستی مانگی حوزەیران ڕایگەیاند  عەسایب ئەلحەقسەرکردەی ئەلخەزەلی، 

چەکەکان ڕاهێنان و بەڵێنیان دا کە کۆمەکی و خۆبەخشانی هاتنە ڕێزی سوپاوە بۆ هەموو سەرکردایەتی وەربگرێت 

 بێنن. 

لەسەرتاسەری شیعە میلیشیای لە گروپەکانی کە زۆرترین کاریگەریان هەیە لە نێوان ئەو گروپانە بوو ئەم گروپە 

چەکەکان، لەوانە بۆ ڕاهێنان، تاکتیك و ئێرانی هێزەکانی لەالیەن بە باشی هاوکاری کرابوو و  عێراق  شەڕی

مانگی هەروەك لە درعەکان. ئۆتۆمبێلە بەرز بۆ هێرشەکان لە دژی زۆر کاریگەر و چەك و تەقەمەنی بەکارهێنانی 

هێزەکانی ئاسایشی سیۆنەکانی ائۆپەرجەنگ بۆ هاوکاریکردنی بۆ مەیدانی نێردران لە هێزەکان ئابدا، ژمارەیەکی زۆر 

گروپەکانی هەتا ئێستا،  لە ڕێگا دایە. خۆبەخشان هێشتا زۆری ژمارەیەکی پڕچەكکردنی ڕاهێنان و هەرچەندە ، عێراقی

جارێك ڕوون هەرچەندە، ئۆپەراسیۆنەکان، لە سەرکردایەتی کردنی هەیە کاریگەریان ڕۆلێکی شیعە میلیشیای 

لە ناوچە میلیشیای شیعە ئامادەیی ئۆپەراسیۆنەکانی سەربازی کاتی بۆ سەقامگیرکردن، کە گواستنەوەی وئاشکرایە 

شەپۆڵی نوێ ی قوەیسی کە ئەگەری ئەوەی هەیە ببێتە هۆی بااڵدەستەکانی سوننە لە ڕۆڵەکانی سیستەمی پۆلیسی 

 توندوتیژی. 
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 : نەخشەکان ٢پاشکۆی 
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