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پاکانەی ئەستۆی - ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ
ئەو بۆچوونانەی کە لە هەواڵنامەكەدا دەربڕاون هی نووسەرەكانن و مەرج نییە ڕەنگدانەوەی بۆچوونەكانی ڕێكخراوى نێودەوڵەتى

كۆچ بن. دەستەواژەكان و شێوازی خستنەڕووی مادەكان لە ڕاپۆرتەكە ئاماژه نییە بۆ دەڕبڕینی هیچ ڕایەك لەالیەن ڕێکخراوی

نێودەوڵەتی کۆچ کە سەبارەت بە باری یاسایی هەر وواڵتێک، ناوچەیەک، شارێک، شوێنێک یاخود دەسەاڵتدارانیان، یاخود

دەربارەى سنوورەكانیان.

ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ پابەنده بەو بنەمایەی كە کۆچکردنێكی مرۆڤانە و ڕێكخراو سوودی بۆ کۆچبەران و کۆمەڵگاکە

دەبێت. وەك ڕێكخراوێكى نێوحکومی، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لەگەڵ هاوبەشەکانی لە كۆمەڵگاى نێودەوڵەتى كار دەكات بۆ:

هاریکاریكردن لە ڕووبەڕووبوونەوەی ئاستەنگە كارگێڕییەكانی بەردەم كۆچكردن، تێگەیشتنێكی پێشوەختەی گرفتەكانی كۆچكردن،

هاندانی گەشەسەندنی كۆمەاڵیەتى و ئابوورى لە ڕێگەی كۆچكردنەوه، هەروەها پابەندبوون بە شکۆداری مرۆڤ و خۆشگوزەرانیی

كۆچبەران.



پێشەکی

لە ٢٠١٥، زیاتر لە ملێۆنێك کۆچبەر گەیشتن بە کەنارەکانی ئەوروپا پاش 
گرووپی  گەورەترین  سێیەم  عێراقیەکان  مەترسیدار.  و  ئاڵۆز  گەشتێکی 
کۆچبەرن، لەگەڵ نزیکەی ٨٥،٠٠٠ گەیشتونەتە یۆنان بە ڕێگای دەریا 

تەنها لە نیوەی یەکەمی ٢٠١٥.
وەاڵمدانەوە  لە  گەورەتر  بەشێکی  وەکو  کۆچ،  نێودەوڵەتی  ڕێکخراوی 
بۆ ئەم قەیرانە بێوێنەیە، توێژینەوە ئەنجامدراوەکە ئەنجامدراوە لە الیەن 
نووسینگەی پەرەپێدانی نێودەوڵەتی بەریتانی بۆ لێکۆلینەوە لە ئاراستە و 

هۆیەکانی کۆچکردنی عێراقیەکان بۆ ئەوروپا.  
قۆناغی یەکەم پێکهاتووە لەو توێژینەوانەی جێبەجێکراوە لە نێوان مانگی 
تشرینی دووەم و کانوونی یەکەمی ٢٠١٥؛ ڕاپۆرتەکە »لێشاوی کۆچکردن 
لەعێراق بۆ ئەوروپا«  باڵوبوویەوە لە شوباتی ٢٠١٦.  داتاکە کۆکراتوە 
لە سەر لێکۆلینەوە لە ئەزموونی عێراقیەکان سەبارەت بە گەشتەکەیان، 
باری  پێشبینیەکان،  بڕیاردان،  و  کۆکردنەوە  زانیاری  ڕێکخراوەکەی، 

ژیان لە وواڵتانی مەبەست و مەبەستیان لە داهاتوودا.  

توێژینەوەکە تیشکی خستە سەر ئەو الیەنانەی داوای شیکاری زیاتری کردووە. بە تایبەتی پرۆسەی بڕیاردان. بۆ زیاتر بە دواداچوون لە سەر 
ئەم شیاکاریە و لێکۆڵینەوەی تایبەتی بابەتەکان بە شێوەیەکی قووڵتر، بۆ نموونە، هۆیەکانی کۆچکردن و پاڵنان و ڕاکێشانی ئەو فاکتەرانەی 

کاریگەرن لەسەر ئەم پرۆسەیە، دووەم قۆناغی توێژینەوەکە دەستیپێکرد. 
دەرئەنجامی قۆناغی دووەم پێشکەشکراوە لەم ڕاپۆرتەدا، »لێشاوی کۆچکردن لە عێراق بۆ ئەوروپا: هۆیەکان لە پاڵ كۆچکردندا«. توێژینەوەکە 
پێکهاتووە لە توێژینەوەی جۆری، جێبەجێکراوە لە ڕێگەی گفتوگۆی بە گروپەکان لە سەرتاسەری وواڵت لەگەڵ  گەڕاوەکانی ئەوروپا کە 

ئارەزووی باسکردنی ئەزموونەکانیان دەکەن.  
٨٦ بەشداربوو دیاریکراون لە ڕێگەی لیستی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ گەڕانەوەی ئارەزوومەندانەی ڕێکخراوو ئاوێتە کردنەوە. لە کاتێكدا 
ئەمە کۆمەڵێکی دیاریکراوی پاڵێوراوانی پێشکەش کرد، ئەمە ڕێگەیدا بە لێکۆڵینەوەو گفتوگۆکردنی الیەنە سەرەکیەکانی پرۆسەی کۆچکردن 

لەگەڵ ئەو تاکە کەسانەی ئەزموونی ڕاستەوخۆیان هەیە. 
یەکێك لە دەرئەنجامە سەرەکیەکان ئاڵۆزی هۆکارەکانە کە بوونە هۆی پاڵنان و ڕاکێشانی عێراقیەکان بۆ دێهێشتنی وواڵت. سەرباری ئەوە، 
نیگەرانی باری ئەمنی دەگەرێتەوە بۆ چەند فاکتەرێك، ئەوقەیرانەی ئێستا یەکێكە لەوان، دابەشبوونەکەی نێوان کۆچکردنی ئابوری و داواکردنی 

پەنابەرێتی نەبووە هۆی جێگای سەرنج وە شوێنی بنچینەیی خۆیان  نەبووە فاکتەری پێشبینیکەر بۆ هۆکارەکانی کۆچکردن.  
لە ڕێگەی  ئەم توێژینەوە لێکۆلەرەوەیە، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ تێڕوانینی وواڵتی نێردراو باڵودەکاتەوە، وە ئەو چاالکیانەی بۆ دابینکردنی 

هاوردە بۆ وواڵتی وەرگر، وەاڵمدانەوە لەسەر بنەمای بەڵگە، بۆ زیاتر توێژینەوە لە سەر ئەم بابەتە چین چینە.  
لە کۆتاییدا، ئەم توێژینەوەیە وا نیشان دەدا تێگەیشتنی قووڵتر بۆ داینامیك و ئاڵۆزی فاکتەرەکان لە پاڵ سەختی بڕیاری جێهێشتنی وواڵت بۆ 

دەستنیشان کردنی پێداویستی کۆچبەران لە وواڵتی نێردرا و هەروەها وواڵتی ترانزیت و وەرگر.  

دکتۆر تۆماس لۆسەر ڤەیس
سەرۆکی نێردە، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچی عێراق

تەمموزی ٢٠١٦
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./http://migration.iom.int/europe :١. زانیارییەکان بە درێژایی لە وێپسایتی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ بۆ قەیرانەکانی کۆچبەران دەدۆزرێتەوە
http://iomiraq.net/reports/migration-flows-iraq-europe : ٢. دۆزینەوەی ڕاپۆرتی قۆناغی یەکەمدا لە

بەرچاوی  زیادبوونێکی  ئەوروپا  بەرەو  کۆچکردن  ڵێشاوی   ٢٠١٥ ساڵی 
ئەوروپا  کەنارەکانی  بە  گەیشتن  کۆچبەر  ملیۆنێك  لە  زیاتر  بینی.  خۆوە  بە 
ناوەڕاست و دەریای  لە ڕێگای ڕۆژهەاڵتی  تایبەت  بە  بە ڕێگەی جیاواز، 
لیبیا  لە  ناوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتی  ڕێگای  وە  یۆنان،  بۆ  تورکیاوە  لە  ئیجە، 
خراپبوونی  بەرزبوونەوەیە،  ئەم  سەرەکیەکانی  فاکتەرە  نێو  لە  ئیتاڵیا.  بۆ 
زەقی  بە  عێراق  قەیرانی  و  و سوریا  ئەفریقا  ناوچەی  لە  مرۆڤایەتی  باری 
دانیشتوانی  سەرجەم  ١٠%ی  نزیکەی  عێراق  کۆچبەرانی  دەردەکەوێت. 
لە  سەرەکی  شێوەیەکی  بە  ئەوروپا  بۆ  دەکەن  کۆچ  دەگرێتەوە،  کۆچبەران 

رێگەی ڕۆژهەاڵتئ ناوەڕاست. 

نیشان  توێژینەوەیك  دووەمی  قۆناغی  دۆزینەوەکانی  جۆریە  توێژینەوە  ئەم 
نێودەوڵەتی کۆچ  دواداچوونی  ڕێکخراوی  بە  تۆماری  لە الیەن  دەدات کە 
پەرەپێدانی  نووسینگەی  پارەدراوی  پڕۆژەی  چوارچێوەی  لە  ئەنجامدراوە 
ئەوروپا  بۆ  لەعێراقەوە  کۆچکردن  لێشاوی  ئاڵۆزی  تێگەیشتنی  نێودەوڵەتی 
جێبەجێکراوە  ئاوارەبوون،  بەدواداچونی  و  هۆشیاری  هەڵمەتی  ڕێگەی  لە 
ئامانجی  هەلمەتە  ئەم   .٢٠١٦ ئایاری  تاکو   ٢٠١٥ دووەمی  تشرینی  لە 
دۆزینەوەی ئەزموونی ئاوارە عێراقیەکانە بۆ تیشك خستنە سەر پاڵنەرەکان 

و، پڕۆسەی بڕیاردان و گەشتکردن و نیازەکان بۆ داهاتوو. 

  

قۆناغی یەکەمی توێژینەوەکە پێکهاتووە لە توێژینەوەی جۆری ئەنجامدراوە 
ئەو  بۆ  بەڕێوەچوو  ڕێکخراو  ڕاپرسیەکی   .٢٠١٥ یەکەمی  کانوونی  لە 
ئەم  دەژین.  ئەوڕوپا  لە  جێهێشتووەو  عێراقیان   ٢٠١٥ لە  عێراقیانەی 
زۆرتری  بە  بگەن  ئەوەی  بۆ  کارهێنرا  بە  جۆریە  کارکردنە  شێوازی 
بە ڕێکخراوی  دیاریکراودا، کەوە ڕێگەی  کانێکی  لە  ژمارەی وەاڵمدەران 
نزیکەی سێ  لە  وەاڵمدەر  نزیکەی ٥٠٠  لەگەڵ  دیمانە  کۆچدا  نێوەدەوڵەتی 
بابەتێکە  چەند  بەدواداچوونی  ئامانجی  سەرەتاییە  توێژینەوە  ئەم  هەفتەدا. 
بۆ باشتر تێگەیشتن لە سەرجەم پڕۆسەی کۆچکردن بۆ ئەوڕوپا، هەروەها 
دەتوانرێت  کە  عێراق  جێهێشتنی  بڕیاری  پاڵ  لە  سەرەکی  پاڵنەرێکی  چەند 

لێکۆڵینەوی زیاتری بۆ بکرێت لە توێژینەوەکانی تردا.    

پێکهاتەی  لەوانە  کۆکردەوە،  زانیاری  ئاوارەکانەوە  الیەن  لە  ڕاپرسیەکە 
دانیشتوان، پێشینەی خێزان و دامەزراند و پەروەردە. ئینجا چاودێریکردنی 
بڕیاردان،  و  دانان  پالن  نمونە  بۆ  گەشتەکە،  ڕێکخستنی  و  کردن  ئامادە 
هەڵبژاردنی وواڵتی مەبەست، پێشبینیەکان وکۆکردنەوەی زانیاری. هەروەها 

لە کۆتاییدا  ئەجێندای گەشتەکە.  تێچووەکەی،ڕێگا و  سەرنجدانی گەشتەکەو 
ڕاپرسیەکە پرسیاری کرد دەرباری وواڵتی مەبەست لە ڕێگەی کۆکردنەوەی 

زانیاری لەسەر باری ئێستا و نیازەکانیان لە داهاتوودا.  

بە گوێرەی ئەنجامەکان، بابەتە گرنگەکان پێویستی بە توێژینەوەی زیاترە. بە 
تایبەتی ئەنجامەکان تیشکیان خستۆتە سەر ئەو کۆچبەرانەی هێچ زانیاریەکیان 
نیە لەسەر کۆچکردن بۆ ئەوروپا. کەبووەتە ئەنجامی خراپتێگەیشتن لە سەر 
باری ژیانیان لە وواڵتی مەبەست. ئەم ئەنجامانە تیشك دەخەنە سەر گرنگی  
پرۆسەی بڕیاردان بە تایبەت سەبارەت بە هۆی کۆچکردنی کۆچبەران وە 

ئەو هۆیانەی لە پاڵ هەڵبژاردنی وواڵتی مەبەست.  

بۆ ئەوەی زیاتر لێکۆلینەوە لەسەر بابەتەکان بکرێت، توێژینەوەیەکی شێوازی 
جۆری بە گونجاو دانرا بە تایبەت گفتوگۆی  گرووپی بە بایەخ. لە ماوەی 
زنجیرەیەك  کۆچ  نێودەوڵەتی  ڕێکخراوی   ٢٠١٦ نیسانی  ئازارو  مانگی 
گفتوگۆی بە گرووپی ئەنجامدا لەگەڵ کۆچبەرانی عێراقی ئەوانەی عێراقیان 
جێهێشتووە لە ٢٠١٥ وە  لە دوایدا گەڕانەوە. ووردەکاری لەسەر شێوازی 
پێشکەش کراوە  توێژینەوە  لەم قۆناغەی  کارکردنی و نموونەی هەڵبژاردن 

لە بەشی داهاتوو.  

دۆزینەوە  پوختەی  لەگەڵ  بەش،  پێنج  لەسەر  دابەشکراوە  ڕاپۆرتەکە 
سەرەکیەکان بە دابینکردنی تێڕوانینێکی گشتی خاڵە سەرەکیەکان لە هەموو 
بەشێك لە بەشەکانی بابەتی سەرەکی ڕاپۆرتەکە. بەشی ١  شێوازی کارکردن 
و  نموونە، بە کورتی سوود و سنووردراوەکان پەیوەست کراوە بە پێکهاتەی 
تایبەتی  کارهاتووی  بە  پرسیاری  لە سەر  کارکردن  توێژینەوەکە. هەروەها 
توێژینەوەکە وپرۆفایلی بەشداربووان بۆ دابینکردنی خوێنەر بە چوارچێوەی 
بە  گفتوگۆی  تایبەتمەندیەکانی  شیکاری   ٢ بەشی  ڕوون.  سەرچاوەیەکی 
گرووپ، بە تایبەت هۆکارەکانی پالنەری کۆچکردن، وە بە شی ٣، گفتوگۆ 
لەم کاتە  لە الیەن كۆچبەران وە بۆ  لەسەر هۆکاری هەڵبژاردنی ئەوڕووپا 
تایبەتەدا. بەشی ٤، باسی باری ژیانی کۆچبەرانی عێراقی دەکات لە ئەوروپا، 
وە هۆکاری بڕیاری گەڕانەوە بۆ وواڵتی خۆیان. لە کۆتاییدا بەشی ٥ زنجیرە 

تێبینیەك سەبارەت بە ئەنجامە کۆتاییەکان پێشکەش دەکات.   

لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ ئەوروپا:
هۆیەکانی کۆچکردن

تەمموزی ٢٠١٦

)DTM(  تۆماری بەدواداچوون و مۆنیتەری ئاوارەکان

پێشەکی

كۆچبەران لە دوورگەى یۆنانیى لەسبۆس.
ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ \ئەماندە نێرۆ ٢٠١٥
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هۆکارەکانی پاڵپێوەنان: هۆیەکانی بەجێهێشتنی عێراق

هۆیەکانی  بەاڵم  نیە،  نوێ  عێراق  بەجێهێشتنی  بۆ  هۆیەکان  هەرچەندە 
کۆچکردنی بەم دوواییە زیاتر بووە بەهۆی خراپتربوونی بارودۆخى ئەمنی 
و  گەندەڵى  و  سیاسى  نائارامیى  وەكو  پێشهاتەکان  ئابوورى.  قەیرانى  و 
نائارامى لە عێراقدا نوێ نیە؛ لەگەڵ ئەوەشدا بەشداربووان هەست دەكەن كە 
چوارچێوەى ئێستا خراپترە، بۆیە ئومێدێکی بچووكیان هەیە بۆ داهاتوو كە 
بارودۆخەكە باشتر دەبێت. خاڵەکان كە لەم گفتوگۆیە بەدەرکەوتن بریتیە لە:

ناکرێــت تاکــە هۆکارێــك دیاربکرێــت بــۆ كــۆچ كــردن: بــەاڵم چەندەهــا 	 
ــتەوخۆ  ــى ڕاس ــە پەیوەندی ــردن، بۆی ــۆ کۆچک ــە ب ــۆکاری ئاڵۆزهەی ه
ــی  ــە ڕوون ــردن ب ــۆچ ك ــۆ ك ــان ب ــەر و هۆی ــی كۆچب ــوان بنەڕەتی لەنێ

ــت. ــارى ناکرێ دی

لەسەر بنەماى گفتوگۆی بە گروپ، هۆى سەرەكى بۆ كۆچ كردن: 	 
ئەمنی ) گشتى و كەسى (،	 
نەبوونیى  یەكسانى و دادوەریى كۆمەاڵیەتى، و	 
  نائارامیى سیاسى و ئابوورى	 

لــە سەرتاســەری شــوێنە جوگرافیــەکان کــە گفتوگــۆی گــروپ ئەنجــام 	 
درا، تێبینــى كــراوە كــە وەاڵمــەکان لەگــەل یــەك دەگونجێــن بەگوێــرەى 
ناوەرۆکــەکان، بــەاڵم گرنگیــى و پێشــترێتى جیــاواز کە بــەم هۆکاریانە 
ــە،  ــۆ نموون ــووە. ب ــی بەشــدارەکان ب ــرەی شــوێنى بنەڕەت دراوە بەگوێ
ڕاگەیانــدرا کــە ئەمنــی كەســى هۆكارێكــە كاریگەریــى زۆر لــە ســەر 
ــە هەرێمــی کوردســتان هەروەهــا نائارامیــى  ــر ل ــووە زیات بەغــدا هەب
ئابــوورى ناونیشــان کــرا لەسەرتاســەری ئــەم شــوێنانە بــەاڵم هــۆکاری 

دووەم بــووە لــە بەغــدا لــە دوای هــۆکاری ئەمنــی. 

هەروەهــا تێبینــى كــرا كــە هــۆکاری ئەمنــی و ئابــوورى بــە دوو 	 
ــەردوو  ــهاتەکانی ه ــە پێش ــت، چوونک ــاو ناکرێ ــەت ڕەچ ــی تایب الیەن
ــدارەکان  ــە بەش ــان دەدات ــە ه ــتراوە ك ــەک بەس ــەل ی ــۆکارەکان لەگ ه
بڕیــاری کۆچکــردن بــدەن، ســەربەخۆ لــە پێكهاتــەوەى گروپەكــە. 
ــژ  ــی ئێســتا داخــوا درێ ــکاری بارودۆخــی ژیان ــۆ گۆڕان ــدی ب ــا ئومێ ن

ــت. ــى دەكرێ ــەن تێبین ــورت خای ــود ک یاخ

هۆکاری سەرنجڕاکێشان: بۆچی ئەوروپا، بۆچی ئێستا؟
ڕوون  گفتوگۆیەکە  لە  مەبەست  وواڵتی  وەک  ئەوروپا  هەڵبژاردنی   هۆی 
کراوە. سەرنجڕاکێشانی کۆچبەران بۆ ئەوروپا شتێکی نوێ نیە. بارودۆخی 
ئەمنی و یەكسانى و دادوەریی كۆمەاڵیەتى و سیستەمى خۆشى تایبەتمەندیى 
ئەوروپى بەم دوواییە نیە، بەاڵم   سەرنجڕاكێشانی کۆچبەران بۆ ئەوروپا کە 
شوێنی مەبەستە لە كاتی بەجێهێشتنی عێراق بەتایبەت لە ئابی ٢٠١٥ بەهۆی 
کۆمەڵێك لە پێداویستی و دەرفەت: بریاڕدانی کۆچکردن تەنها ڕێگایەك بووە 

بەهۆی خراپتر بوونی بارودۆخی عێراق.

توێژینــەوە، هۆكارەکانــی سەرنجڕاکێشــان 	  ئەمــە  بنەمــاى  لەســەر 
ــوێنى  ــە ش ــدى ب ــە پەیوەن ــادات ک ــان ن ــاواز نیش ــی جی ــچ  بایەخێك هی
جۆراوجــۆری هەیــە کــە گفتوگــۆی گــروپ لێــی ئەنجــام دراوە. 

ئەوروپــا 	  هەڵبــژاردەى  هۆکارەکانــی  ڕاپۆرتــەكان  بەگوێــرەى 
بــووە:  جۆراوجــۆر 

نەبوونی هەڵبژاردەى تر لە  ناوچەکاندا.	 
ڕێگا بۆ ئەوروپا  كراوە بووە بۆ كۆچبەران کە باوەریان هەبوو 	 

مەترسییەکی کەم لەم ڕێگایەدا هەیە هەروەها بە تێچوونیکی کەم. 
دەربارەی سیستەمی پێشوازی، وواڵتە ئەوروپیەکان شارەزاییان 	 

هەبوو بۆ جێبەجێ کردنی سیاسەتی بەخێرهاتنی کۆچ کردن. 

ژیان لە وواڵتی مەبەست و هۆکارەکانی گەڕانەوە
بە  سەبارەت  کە  درا  ئەنجام  لێکۆڵینەوەیەك  ڕاپۆرتەکە  دوایینى  بڕگەى  لە 
هۆکارەکانی بریاردانی بەشداربووان بۆ بەجێهێشتنی ئەوروپا و گەڕانەوە بۆ 
عێراق هەیە. گفتوگۆیەکە تایبەتە بە ئاستی ڕەزامەندى ژیانی بەشداربووان لە 
ئەوروپا کە پەیوەندى هەیە بە سیاسەتی کۆچکردنی هەر وواڵتیك هەروەها 
سیستەمی پێشوازیان. بەشداربووان پرسیاریان لێ کراوە کە چۆن زانیاریان 
كۆ كردوەتەوە  كە پێشبینیەکی مسۆگەر بۆ خۆیان دروست بکەن هەروەها 

چۆن ئەمە پەیوەندیدار بووە لەگەڵ بڕیاری گەڕانەوەیان.

وەك 	  ئەوروپــا  لــە  ژیــان  كــە  ڕایانگەیانــد  کۆچبــەران  زۆربــەی 
پێشــبینیەکان.  لــەوەی  زەحمەتــرە  ڕاســتیەکەی  بــەاڵم  نموونەیەکــە 

و 	  بێهیوایــى  و  نائومێــدى  بــۆ  ســەرەكى  ســەرچاوەى  ڕاگەیاندنــی 
ــان  ــی ژی ــا بارودۆخ ــەری هەروەه ــی پەناب ــە داواکاری ــارەزایی ل ناش
بــەدوای دادێــت  ) زۆر پشــتیان بەســتووە بــە سیســتەمى پێشــوازى لــە 

ــراو(.  ــتی دیاریك ــى مەبەس ــە وواڵت ــوێنێك ل ش

هەمــوو بەشــداربووێك بەبــێ هەاڵوێــردن ڕایانگەیانــد کــە زانیاریــەکان 	 
لەڕێــگای قســەی  ســەرزاریان کــۆ کــردەوە. هیــچ بەشــداربووێك 
ــود  ــتبێت یاخ ــی بەس ــەرچاوەی فەرم ــە س ــتی ب ــە پش ــد ک ڕای نەگەیان

ــی.   ــی کۆمەاڵیەت کەناڵێک

 دیاریکردنی سێ هۆکاری سەرەکی بۆ گەڕانەوە: 	 
زۆربەیــى بەشــداربووەکان ڕایانگەیانــد كــە زۆر مانــدوو بــوون 	 

ــان  ــەرى و گومانی ــردن پرۆســەی داواکاری پەناب ــە چــاوەڕوان ك ل
هەبــووە لــە دەرئەنجامەکانــی كۆتایــی. زۆر ڕایــان گەیانــد کــە 
ناتوانــن بــەم شــێوەیە تــا چەنــد مانگێــک ژیانیــان بەڕێوەببــەن بەبــێ 

ــان. ــان و خێزانەکانی ــتگیری خۆی ــۆ پش ــک ب داهاتێ
ــەوە چونکــە بەگوێــرەی شــارەزاییان زۆر 	  ژمارەیەکــی زۆر گەڕان

ببێهیــوا بــوون لــە ژیانیــان لــە ئەوروپــا.
ڕایانگەیانــد 	  خەڵــك  ســنووردارى  ژمارەیێكــى  كۆتاییــدا،  لــە 

کــە شــارەزاییێكى ئیجابیــان لــە بــارەی ئەوروپــا هەبــوو بــەاڵم 
زۆریــان لــێ كــرا تــا بگەڕێنــەوە بەهــۆى ئــەم تراژیدیانــە و بۆنــەی 
هەاڵوێــردوو كــە ئامــادە بوونیــان لــە عێــراق پێویســت بــوو یاخــود 

ــن. ــا بمێن ــە ئەوروپ ــە ل ــەوە دەبوای ــە پێچەوان ب

کورتەی ئەنجامە سەرەکییەکان 
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٣.     زۆربەی جار، توێژینەوەکانی سەبارەت بە کۆچکردنی کۆچبەرانی داهاتوو دەگرێتەوە. لە ماوەی لە ماوەی پێشکەوتنی ئەم پرۆژەیە، ئەم بژاردەیە بە شێوەیەکی بە شێوەیەکی سەرەتاین 
بەرچاوخرا بەاڵم لە کۆتاییدا دوورخرایەوە. ئەوەی پەیوەندی بە عێراقەوە هەیە، کۆچبەرانی داهاتوو کاتەگۆریەکی شاراوە نیشان دەدان کە سنور و پێناسەکردنیان زۆر شاراوە و دەقاو 
دەق نیە بۆ ڕێگەپێدانی دیاریکردنی سامپڵ و بە دەستهێنانی تێڕوانینێکی بە مانا. لە نێو چوارچێوەی عێراقی، هیچ نیشاندەرو پێناسە و یاخود زانیاریەك بەردەست نیە لە کاتێك ئەم پڕۆژەیە 
جێبەجێکرا بۆ پێناسەکردنی کۆچبەرانی داهاتوو وەکو کەتەگۆریەك کە دەتوانرێت پێناسە بکرێت و بگاتە ئامانجی توێژینەوەکە. بە شێوەیەکی گرنگتر، هەتا گەر کۆچبەرانی داهاتوو 
کەتگۆریەکەی پێناسە کرا، هێشتا ئەزموونی کۆچکردنیان نابێت لە ماوەی ٢٠١٥، کە جێی بایەخی ئەم توێژینەوەیە، وە لە ئەنجامدا هەر تێڕوانینێك کە ئەوان دەبینیان کردووە دەبێتە 

خەیاڵی، کە نیازەکانیان نەزانراوە.   
٤.     پڕۆگرامەکان گەڕانەوەی ئارەزوومەندانەی ڕێكخراوو ئاوێتەكردنەوەو گەڕانەوەی ئارەزوومەندانەی ڕێكخراو بۆ یارمەتیدانی ئەو کۆچبەرانەی کە دەگەڕێنەوە وواڵتەکانی خۆیان بەاڵم ال 
website )http://www.iom.int/ :توانایاندا نیە. بۆ زانیاری زیاتر لەسەر وێبسایتی ڕێکخراەوی نێوەدەوڵەتی کۆچ پڕۆگرامی گەڕانەوەی ئارەزوومەندانەی ڕێكخراوو ئاوێتەكردنەوە
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DMM/AVRR/AVRR_2015_( ڕاپۆرتێکی تەواو .  )assisted-voluntary-return-and-reintegration
Key_Highlights.pdf( لەسەر چاالکیەکانی پرۆگرامی گەڕاەنەوەی ئارەزوومەندانەی ڕێکخراوو ئاوێتەکردنەوە لە ماوەی ٢٠١٥ دەتوانی لەسەرهەمان وێبسایت داونڵۆودی بکەی. 

١.١ ڕێگەی توێژینەوەو بە سامپڵکردن

توێژینەوەیەکی جۆری بە کارهاتوو بۆ زیاتر دۆزینەوەی بابەتە هەڵبژاردراوەکان 
کۆچکردن،  هۆکارەکانی  توێژینەوەکە:  یەکەمی  قۆناغی  لە  دەستنیشانکراوە  کە 
هۆکاری دیاریکردنی وواڵتێکی دیاریکراو، تایبەتمەندی پڕۆسەی بڕیاردان، وە 
گروپ  بە  گفتوگۆی  گەشتەکە.  ئامدەکردنی  بۆ  زانیاری  کۆکردنەوەی  پرۆسەی 
بەشداربووان  بە  ڕێگە  چونکە  توێژینەوە  تری  شێوازەکانی  نێو  لە  هەڵبژێردرا 
دەدەن بابەتەکان تاوو توێبکەن و ڕاوبۆچوون و کاردانەوەی بەشداربووانی تر 

وەربگرن، وە زیاتر لە ئەزموونی کەسی خۆیان دەبێت. 

یارمەتی  وەاڵمەکانیان  کە  بدۆزرێتەوە  کەسانە  تاکە  لەو  نموونەیەک  ئەوەی  بۆ 
دەستینشانکردنی پێکهاتەکان دەکات کە لەسەرەوە ئاماژەی پێکراوە، ڕێکخراوی 
نێودەوڵەتی کۆچ پەیوەندی بەو کۆچبەرە عێراقیانە کرد کە بەم دواییە گەڕاونەتەوە 
هەڵبژێردراوە  هەڵبژاردەیە  ئەم  ئاماژەکراون(.  گەڕاوەکان  )بە  ئەوڕوپا  لە 
لە  کۆچکردنیان  ڕێگەی  کەسانەی  تاکە  ئەو  دەستنیشانکردنی  بە  هەوڵدان  بۆ 
گەڕاوەکان  بەرچاوگرتنی  لە  بە  هاندراوە  زیاتر  هەڵبژاردەکە  گرتووە.  بەرچاو 
ئەوروپا  بەرەو  بە کۆچکردن  ئەزموونێکی ڕاستەوخۆیان هەیە سەبارەت  کەوا 
داینامیکی  و  بڕیاردان  بۆ  بکەن  دابین  باوەڕپێکراو  تێڕوانینێکی  دەتوانن  وە 

کۆکردنەوەی زانیاری. 

گەڕانەوەی  پرۆگرامەکانی  کۆچ  نێودەوڵەتی  ڕێکخراوی  ئەوە،  سەرباری 
ڕێکخراوو  ئارەزوومەندانەی  گەڕانەوەی  ڕێکخراوو  ئارەزوومەندانەی 
ڕێکخراوی   ٢٠١٥ لە  وواڵت.   ٢٥٠ نزیکەی  لە  بەڕێوەدەبات  ئاوێتەکردنەوە 
ڕێکخراوو  ئارەزوومەندانەی  گەڕانەوەی  پرۆگرامەکانی  کۆچ  نێودەوڵەتی 
گەڕانەوەی ئارەزوومەندانەی ڕێکخراوو ئاوێتەکردنەوە لە ٩٧ وواڵتی خانە خوێ 
نێودەوڵەتی  لە      حاڵەتی عێراق، ڕێکخراوی  بنچینە.  لە ١٥٦ وواڵتی  وە  هەبوو 
خۆبەخشانە  بە  کەوە  داوە  عێراقی  هاووالتی    ٨٠٠٠ نزیکەی  یارمەتی  کۆچ 
گەڕاونەتەوە  لە ئەوڕوپاوە بۆ وواڵتی خۆیان لە ماوەی کانوونی یەکەمی ٢٠١٥ 
توانیان  توێژەرەکان  ماڵەکان،  ناو  زانیاری  بە  بەپشتبەستن   .٢٠١٦ نیسانی  و 
لە  بەشداربوون  بۆ  بکرێن  بانگهێشت  دەتوانرێت  کە  کەسانەی  تاکە  بەو  بگەن 

توێژینەوەکە.   

و  ئازار  نێوان  لەماوەی  ئەنجامدراوە  گرووپ  بە  گفتوگۆی   ١٤ سەرجەمی 
لە  بانگهێشتکراون  کە  بەشداربوو   ٨٦ پێکردنی  بەبەشدار   ،٢٠١٦ نیسانی 
گەڕانەوەی  ڕێکخراوو  ئارەزوومەندانەی  گەڕانەوەی  پڕۆگرامەکانی  لیستی 
ئارەزوومەندانەی ڕێکخراوو ئاوێتەکردنەوە - زۆربەی گەڕاوەکان کە بەشداریان 
کرد لە  توێژینەوەکە – سوودمەند نەبوون لە هیچ خزمەتگوزاریەکی ڕێکخراوی 
نێودەوڵەتی کۆچ لە کاتی گفتووگۆی گرووپی بە بایەخ. بە بەرچاوگرتنی ئەوانەی 
ڕێکخراوو  ئارەزوومەندانەی  گەڕانەوەی  پڕۆگرامی  ڕێگەی  لە  گەڕاونەتەوە 

ئاوێتەکردنەوە، .زۆربەیان گورزەیەکی یەکخستنیان وەرگرتووە.    

بە گروپ ماوەی  لە گفتوگۆی  بەشداریکردن  بۆ  پێوەری هەڵبژاردەی سەرەکی 
کاتی  کۆچکردن بوو بۆ ئەوروپا. تەنیا ئەو کۆچبەرانەی عێراقیان جێهێشتووە 
لە ماوەی ٢٠١٥ ) بێ ڕەچاوکردنی کاتی گەڕانەوە، لە ٢٠١٥ یاخود لە مانگی 
یەکەمی ٢٠١٦( بانگهێشت کراون بۆ بەشداریکردن. لەم کاتەدا، بە سامپڵکردن 
ئەو  تەنها  لەگەڵ  دەیمانە  کاتێ  چەندی،  توێژینەوەی  قۆناغی  لەگەڵ  یەکخرا 
کۆچ  نێودەوڵەتی  ڕێکخراوی  جێهێشت.  ٢٠١٥عێراقیان  لە  کە  کرا  کۆچبەرانە 
پێش  ئەو کۆچبەرانەی  لەگەڵ  بەرزبکاتەوە  ئافرەت  دەنگی کۆچبەرانی  هەوڵیدا 
ژمارەی  کاتیێك  ناوخۆبوون.هەرچەندە  ئاوارەی  کەسانی  کە  جێبهێڵن  عێراق 
ئافرەتانی ئاورەبووی ناوخۆ زۆر بچووك بوو، ڕێژەی بەشداربووان سنووردار 
بوو. هەروەها هەوڵێکدرا بۆ ڕێکخستنی بە الیەنی کەم یەك گفتوگۆی گرووپی بە 
بایەخ بۆ پیاوای سەرووی تەمەنی ٣٥ ساڵی) ئەوانەی چاوەڕواندەکرا خێزاندار 

ببینرێت چۆن ئەزموون و هاندانیان جیاوازە  ئەوە  بۆ  بن وە مەنداڵیان هەبێت( 
لەگەڵ کەسانی ئاوارەی گەنچ، ئەوانەی تەمەنیان خوار ٣٠ ساڵەو خێزاندار نین. 

هەروەها هەوڵێكی ترمان دا  بۆ ڕێکخستنی گفتوگۆی گروپ پێكهاتووە لە پیاوان 
کە تەمەنیان لە ٣٥ ساڵ زیاترە )خێزاندار بوون  هەروەها منداڵیشیان هەیە( بۆ 
ئەوەى ببینین چۆن شارەزایییان یاخود هاندانیان لە کۆچبەرە گەنجەکان جیاواز 

بوو و بەتایبەتی ئەوانەی کە تەمەنیان لە ٣٠ ساڵ کەمتر.

شوێنی  هەڵبژاردنی  و  بەشداربووان  ڕێژەی  گروپ،  بە  گفتوگۆی  ڕێکخراوی 
لە  زۆرلێکراو.  کاری  الیەن  لە  بوو  دیاریکراو  بایەخ  بە  گفتوگۆی  ئەنجامدانی 
لە الیەن پرۆگرامەکانی گەڕانەوەی  لێکرا  بە سامپڵکردن کاریگەری  کاتیێکدا، 
ڕێکخراوو  ئارەزوومەندانەی  گەڕانەوەی  ڕێکخراوو  ئارەزوومەندانەی 
ئاوێتەکردنەوە لە الیەنێكی تر وە لە الیەنەکی تر باری ئاسایشی ئێستای عێراق 
کاریگەری بەسەرەوە هەبوو. گفتوگۆی گرووپی بە بایەخ لە شوێنێکدا ئەنجامدارا 
کەوا  لە شوێنیكدا  بەشداربوونیان هەیە،  ئارەزووی  وە  کەوا گەڕاوەی زۆربوو 
ئەم کۆتو  پێی بگەن. سەرەڕای  دەیانتوانی  ئاسانی  بە  توێژەرکان  گەڕاوەکان و 
بەدەستهێنانی   بۆ  هەوڵێکیدا  هەموو  کۆچ  نێودەوڵەتی  ڕێکخراوی   ، بەندانە 
تیگەێیشتنی سەرتاسەری وواڵت نەك تەنها هەرێمێك. کۆی گفتوگۆی گرووپی 

بەباخ بەم شێوەی خوارەوە دابەشبووە: 

	 شەش گفتوگۆی بە گروپ ئەنجامدرا لە بەغداد: ٤٠ تاکەکەس

	 سێ گفتوگۆی بە گروپ لە دهۆك؛ ٢٥ تاکەکەس

	 دوو گفتوگۆ لە هەولێر: ١٠ تاکەکس

	 سێ گفتوگۆ لە سلێمانی: ١١ تاکەکەس

١. شێوازی کارکردن

کۆچبەران لە سنووری سیربی و کڕواتی دەپەڕنەوە
فرانسیسکۆ مەالڤۆڵتا \ ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ ٢

http://documents.worldbank.org/curated/en/2016/06/26421488/reforming-economy-shared-prosperity-protecting-vulnerable-main-report
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١.٣ پرسیارەکانی لێکۆڵینەوە ١.٢ سنووردار
ئەم توێژینەوە هەندێک سنوورداری دیاری دەکات بەتایبەتى نموونەی خاڵى 
لە ڕێگای ڕێکخراوی  کە  لە گەڕاوەکان  پێكهاتووە  تەنها  نموونەكە  ڕوانین. 
پرۆگرامی  و  ڕێكخراو  ئارەزوومەندانەی  گەڕانەوەی  بۆ  کۆچ  نێودەوڵەتی 
گەڕانەوەی ئارەزوومەندانەی ڕێكخراو و ئاوێتەكردنەوه و لەبەر ئەوە تەنها 

عێراقیە گەڕاوەکان دەگرتەوە کەم بەم دوو ڕێگایە گەڕانەوە بۆ عێڕاق.

وهۆکاری  کۆچکردن  هۆکارەکانی  بە  تایبەتە  لێکۆڵینەوەکە  ئەمەشدا،  لەگەڵ 
کۆکردنەوەی  پرۆسەی  و  دیاریکراوەکە  مەبەستە  وواڵتی  هەڵبژاردەی 
ئەم  عێراق  کۆچی  نێودەوڵەتی  ڕێکخراوی  بریاردان،  پرۆسەی  و  زانیاری 
دەرفەتە بەکاری هێنا بۆ دیاریکردنی هۆکارەکان کە پاڵ بە عێراقیەکان نا بۆ 
بەجێهێشتنی وواڵتەکە لە ساڵی ٢٠١٥ و بگەڕێنەوە بۆ عێراق. تەنها ئەم بەشە 
جیاوازی شارەزایی بەشداربووەکان دەکات لە قۆناغی یەکەم و دووەمی ئەم 
لێکۆڵینەوە، کۆچبەرانی عێراقی کە لە ئەوروپا دەژین و عێراقیە گەڕاوەکان 

لە ئەوروپا.   

گفتوگۆ لەماوەی گفتوگۆی گروپ دەربارەی ئەم بابەتانە بووە:  
١. هۆکارەکانی کۆچکردن.

ئەوروپی  وواڵتی  یاخود   \ )لەگەڵ  ئەوروپا  هەڵبژاردەی  هۆکارەکانی   .٢
دیاریکراو( و ماوەکە.

ئەوروپا  دەربارەى  تێگەیشتن  خراپ  و  نائومێدى  هەڵە،  پێشبینیى  هیوا،   .٣
لەگەڵ \ یاخود وواڵتى مەبەست.

٤. کۆکردنەوەی زانیاری.

٥. هۆکارەکانی گەڕانەوە.

4

کۆچبەران لە ئەسیناوە دەگەنە سنوور لە نێوان یۆنان و كۆماریى یۆگۆسلۆڤى مەقەدۆنی پێشووی 
ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ \ ئەرماندە نێرۆ ٢٠١٥
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ڕەگهز

تهمهن

لــه نــاو ۸٦ بهشــدار، تهنهــا ٦يــان ئافــرەت بــوون و کهســيان بــه تهنهــا  بــۆ 
ــان  ــهڵ کوري ــوون لهگ ــوەژن ب ــان بێ ــردووە. دووي ــتی نهک ــا گهش ئهوروپ
پێکــهوە بــوون، يهکێکيــان قوتابيهکــی گهنــج بــوو لهگــهڵ برايهکــهی 
ــهکان  ــهر و منداڵ ــهڵ هاوس ــێيان لهگ ــر س ــی ت ــه�م ئهوان ــرد ب ــت ک گهش

گهشتيان کرد.  

بارودۆخی خێزان
لهنــاو ۸٦ بهشــدار، تهنهــا ۲۹ کــهس هاوســهريان ههبــووە (يهکێــک 

تهالقدراو) و ۲٥يان له ژێر ۱۸ ســاڵيان پێ بوو.

ــتنی   ــه ڕێکخس ــۆی ئهم ــووە. بهه ــاڵ ب ــدارەکان ۲۹ س ــی بهش ــڕای تهمهن تێک
گفتوگــۆی گــروپ بــۆ پيــاوان کــه تهمهنيــان لــه ۳٥ ســاڵ زياتــر بێــت زەحمهت 
بــوو. لهگــهڵ ئهمهشــدا، ئهمــه هاوشــانی نموونــهی پرۆفايهلــی تهمهنــی 

کۆچبهران له بهشــی چهنديه لهم توێژينهوەيه. 

ئاوارەکان
ــی  ــه کات ــوون ل ــاوارە ب ــۆک ئ ــی ده ــۆی گروپ ــدارله گفتوگ ــا دوو بهش  تهنه

گهشــت کردن، ئاوارەی موسڵ بوون.

 گهشت کردن
ــا وەک  ــه ههندێــک تاکــه کــهس، گشــت بهشــدارەکان لهڕێــگای تورکي جگــه ل
وو�تێکــی ترانزێــت بــۆ ئهوروپــا گهشــتيان کــرد لــه پاشــان لــه ڕێــگای يۆنــان 
ياخــود بولغاريــا و بهلقــان گهشــتيان کــردوە. کهمێــک لــه کۆچبــهران لــه يۆنــان 

ياخــود بولغاريــا گير بوون و نهيانتوانی زياتر برۆن.

تێچوون و ماوە
تێکڕای تێچوونی گهشــت کردن بۆ ئهوروپا نزيکهی ۷،۰۰۰ دۆالرە بۆ تاکه کهســێک ههروەها ماوەی۱۰ تاکو ۳۰ ڕۆژيان پێچوو.

۸۰ ٦

لهژێر ۱۸
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وو�تی مهبهست \ گهڕانهوە
ئــهم ژمارانــه زۆر گرنگــه تێبينی بکرێت که نوێنهری گهڕانهوە له ئهوروپا نيه. بۆ نموونه

ژمــارەی بــهرزی گــهڕاوەکان له بهلجيکا له چوارچێوەی ئهم لێکۆڵينهوە تهنها نموونێيهکی تهکنيکيه.

لجيکا به

فنلهندا

١.٤ پرۆفایلی بەشداربووەکان

چەند پرسیارێکی سەرەتایى لەماوەی گفتوگۆی گروپ کراوە دەربارەي دیموگرافیەتی بەشداربووەکان و پێشبینی بەشدارەبووەکان و گەشتکردن. ئەم 
پرسیارانە نوێنەرایەتى پێوەری هەڵبژاردەکان ناکات بەاڵم تەنها مەبەستی هاوبەش بەشداریکردن بوو بۆ تێگەیشتنی ئاخۆ گروپەكە گونجاوە بەگوێرەى 

پێكهات و شارەزایى یاخود هیچ بەشداربووێك لەوانە لە پلەیەکی بااڵدایە.  

بۆ  خوێندەوارەکان  بە  دەدات  ڕێگا  بەاڵم  ناکات،  عێراقیەکان  کۆچبەرە  دانیشتیوانی  گشت  نوێنەری  پرسیارانە  ئەم  ڕێگای  لە  پرۆفایل  نەخشکردنی 
تێگەێشتنێکی باشتر لە نموونەی ئەم توێژینەوە.  



6

Migration flows froM iraq to EuropE
DisplacEMEnt tracking & Monitoring  (DtM)

February 2016:لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ ئەوروپا
هۆیەکانی کۆچکردن

)DTM(  تۆماری بەدواداچوون و مۆنیتەری ئاوارەکان
تەمموزی ٢٠١٦

ڕەگهز

تهمهن

لــه نــاو ۸٦ بهشــدار، تهنهــا ٦يــان ئافــرەت بــوون و کهســيان بــه تهنهــا  بــۆ 
ــان  ــهڵ کوري ــوون لهگ ــوەژن ب ــان بێ ــردووە. دووي ــتی نهک ــا گهش ئهوروپ
پێکــهوە بــوون، يهکێکيــان قوتابيهکــی گهنــج بــوو لهگــهڵ برايهکــهی 
ــهکان  ــهر و منداڵ ــهڵ هاوس ــێيان لهگ ــر س ــی ت ــه�م ئهوان ــرد ب ــت ک گهش

گهشتيان کرد.  

بارودۆخی خێزان
لهنــاو ۸٦ بهشــدار، تهنهــا ۲۹ کــهس هاوســهريان ههبــووە (يهکێــک 

تهالقدراو) و ۲٥يان له ژێر ۱۸ ســاڵيان پێ بوو.

ــتنی   ــه ڕێکخس ــۆی ئهم ــووە. بهه ــاڵ ب ــدارەکان ۲۹ س ــی بهش ــڕای تهمهن تێک
گفتوگــۆی گــروپ بــۆ پيــاوان کــه تهمهنيــان لــه ۳٥ ســاڵ زياتــر بێــت زەحمهت 
بــوو. لهگــهڵ ئهمهشــدا، ئهمــه هاوشــانی نموونــهی پرۆفايهلــی تهمهنــی 

کۆچبهران له بهشــی چهنديه لهم توێژينهوەيه. 

ئاوارەکان
ــی  ــه کات ــوون ل ــاوارە ب ــۆک ئ ــی ده ــۆی گروپ ــدارله گفتوگ ــا دوو بهش  تهنه

گهشــت کردن، ئاوارەی موسڵ بوون.

 گهشت کردن
ــا وەک  ــه ههندێــک تاکــه کــهس، گشــت بهشــدارەکان لهڕێــگای تورکي جگــه ل
وو�تێکــی ترانزێــت بــۆ ئهوروپــا گهشــتيان کــرد لــه پاشــان لــه ڕێــگای يۆنــان 
ياخــود بولغاريــا و بهلقــان گهشــتيان کــردوە. کهمێــک لــه کۆچبــهران لــه يۆنــان 

ياخــود بولغاريــا گير بوون و نهيانتوانی زياتر برۆن.

تێچوون و ماوە
تێکڕای تێچوونی گهشــت کردن بۆ ئهوروپا نزيکهی ۷،۰۰۰ دۆالرە بۆ تاکه کهســێک ههروەها ماوەی۱۰ تاکو ۳۰ ڕۆژيان پێچوو.

۸۰ ٦

لهژێر ۱۸
۰

٥۹ - ۱۸
۸٥

تێکڕا
۲۹

زياتر له ٦۰
۱

 ئاوارە
نهبوون

۸۳

ئاوارە
۲

۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ٤۰ ٥۰ ٦۰
بێوەژن

تهالقدراو

خێزاندار

زوگرتی

۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ٤۰ ٥۰
دەنيمارک

ئهڵمانيا

يۆنا

سويد

لۆکسمبۆرغ

بولغاريا

سويسرا

نهرويج

فينلهندا

هۆڵهندا

بهلجيکا

تێچوون تێکڕای 

۷،۰۰۰ دۆالر

۲،٥۰۰ دۆالر۱۰،۰۰۰ دۆالر ۲۰،۰۰۰ دۆالر ۳٥،۰۰۰ دۆالر

سلێمانی

بهغدا

دهۆک

ههولێر

هۆڵهندا

نهرويج

سويسرا

بولغاريا
لوکسمبورغ

سويد
يۆنان

ئهڵمانيا
دەنمارک

وو�تی مهبهست \ گهڕانهوە
ئــهم ژمارانــه زۆر گرنگــه تێبينی بکرێت که نوێنهری گهڕانهوە له ئهوروپا نيه. بۆ نموونه

ژمــارەی بــهرزی گــهڕاوەکان له بهلجيکا له چوارچێوەی ئهم لێکۆڵينهوە تهنها نموونێيهکی تهکنيکيه.

لجيکا به

فنلهندا



7

Migration flows froM iraq to EuropE
DisplacEMEnt tracking & Monitoring  (DtM)

February 2016Migration flows froM iraq to EuropE
DisplacEMEnt tracking & Monitoring  (DtM)

February 2016:لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ ئەوروپا
هۆیەکانی کۆچکردن

)DTM(  تۆماری بەدواداچوون و مۆنیتەری ئاوارەکان
تەمموزی ٢٠١٦

5. Push factors: reasons for migrating
In order to gain insights on the reasons that triggered the movement from Iraq to Europe, participants were invited to discuss the 
reasons that pushed tens of thousands of Iraqis to leave their country in 2015.

Even though many answers were homogeneous and presented several similarities, it is possible to detect some differences between 
the various geographical areas where the FGDs were conducted. Differences were particularly noticeable between governorates 
in the Kurdistan Region of Iraq (KRI)4  and Baghdad, and somewhat less significant variations were noticed between the three KRI 
governorates. It is worth noting that the differences were detected more in the order of priorities than in the substance. In other 
words, respondents tended to indicate similar push factors, but gave them different weights.

٢. هۆکارەکانی پاڵپێوەنان: هۆیەکانی کۆچکردن:
ئەوروپا،  بۆ  عێراق  لە  چوونەوە  هۆیەکانی  بۆ  باشتر  تێگەیشتنێکی  بۆ 
دەیان هەزاران  بە  پاڵ  بۆ گفتوگۆی هۆیەکان کە  بانگ كران  بەشداربووان 

کەسی عێراقی نان بۆ بەجێهێشتنی وواڵتەکەیان لە ساڵی ٢٠١٥. 

تەنانەت گونجانی زۆر لە وەاڵمەکان و چەندین لێكچوون دیاریکراوە، چەند 
گروپ  گفتوگۆی  کە  هەمەجۆر  جوگرافیایی  شوێنەکانی  نێوان  لە  جیاوازی 

لەوێ ئەنجام درا تێبینی دەکرێت. بەتایبەتى جیاوازى لەنێوان پارێزگاکانی 

هەرێمی کوردستانی عێراق و پارێزگای بەغدا هەروەها جیاوازییەکی کەمتر 
ئاماژەیە  تێبینى كرا. جێگەی  پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان  لەنێوان سێ 
كە جیاوازییەکان زیاتر بەگوێرەی  پێشینەیی بووە، وەاڵمدەران چاودێرییان 
كرد تا هۆکارەکانی پاڵپێوەنان بە هەمان نیشان بدرێت، بەاڵم كێشى جیاوازیان 

پێ داوە.

٥. هەریمی کوردستان پێکهاتووە لە پارێزگاکانی هەولێر، سلێمانی و دهۆك.

7

كۆچبەران لە دوورگەى یۆنانیى لەسبۆس.
ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ \ئەماندە نێرۆ ٢٠١٥
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٦. زۆربەی بەشداربووان ڕایانگەیان هەڕەشەی کەسی بووەتە هۆکاری سەرەکی کۆچکردن، کاتێ گەڕانەوە بۆ عێراق ئیتر نەیانتوانی لە هەمان گەڕەك یان گوند کە پێشتر لێی دەژیان 
ژیان بەسەر ببەن، بۆ ئەوەی ڕووبەڕووی هەمان مەتری نەبنەوە. 

هەڕەشەى كەسى و توندوتیژي ئامانجکراو
کۆچکردنیان  هۆکاری  و  سەرەکی  کێشەی  ئەمنی  کێشەی  بەغدا،  حالەتى  لە 
نەبووە  تێرۆر مەرجێک  یاخود  و كردارى سەربازى  پێکدادانەوە  تەنها  بووە. 
بەاڵم  لە زۆر حالەت پەیوەندی بە هەڕەشەى كەسى و توندوتیژي ئامانجکراو 
بووە لەالیەن گروپە چەكدارەکان، سیاسیەکان، ئاییینیەکان یاخود کەسی تاوانبار.
وەرگرتووە  کەسییان  هەڕەشەی  کە  ڕایانگەیاند  بەغدا  بەشدارەکانی  لە  زۆر 
کە  دەکرێت  لێیان  بەزۆری  سەربازی  هەوڵی  لەگەڵ  کەسی  هەڕەشەی  یاخود 
کە  ڕایانگەیاند  هەندێکیان  دەکرا.  ئاڕاستە  مندااڵن  یاخود  نزیک  خزمی  بۆ 
سەرچاوەی دەستکەوتەکانیان لەدەست دا چونکە کە وەک خۆیان پێناسەیان كرد 
” گروپى توندڕەوى ئایینى” هێرشی ئاگرینینان کراوەتە سەر وەکو )بازرگانی 
سەرتاشخانە و ئێنترنێت کافێ کە چەند جار ناونیشان کرا(، بەاڵم کەسانی تر 
ڕایانگەیاند کە تووشی فڕاندن و ئازار بوون. زۆربەی بەشداربووان گوتیان ئەم 
زنجیرانە وەک شارەزاییەکی تایبەت نیە، بەاڵم ئەمە شتێکە ڕەنگە ڵەگەڵ هەموو 

کەسێک رووبدات.
ڕاگەیەندرا  کوردستان  هەرێمی  لە  ئامانجکراو  توندوتیژیی  حاڵەتی  هەرچەندە 
بەاڵم وەک بەغدا نەبوو، زۆربەی حاڵەتەکان پەیوەندیدار بە الیەنگریى سیاسى 
بەهۆى  زۆردارى  یان  لەدەستگیرکردن  زنجیرەیەک  تاوان.  نەوەکوو  بووە 

بەربەرەكانیى سیاسى کە چەندین جار باس كرا.

پێکدادانی چەکدارەکان
جگە لە کێشەی ئەمنی کەسی لە بەغدا، ڕاگەیەندرا کە بەشداربووان مەترسی 
و  سەربازی  کردەی  بەهۆی  ئەمنی  نائارامی  و  هەیە،  تیرۆریان  پەالماردانی 
پەشۆکان  و  تایفەگەرى  میلیشیاى  چەکدارەکانو  گروپە  ئامادەبوونی  و  لێکدان 
نائارامی سیاسی  بەشێوەیەکی گشتی  جیاواز،  ئایینی  نێوان گروپی ڕەگەز-  لە 

وواڵتەکە هۆکاری سەرەکیی کۆچکردن بووە.   

نائارامی بارودۆخی سیاسی
کێشەی ئەمنی باس کرا لە گفتوگۆی گروپ کە لە هەرێمی کوردستان ئەنجام 
درا بەاڵم بە جیاوازیەکی کەم. نزیكیى شوێنی جۆگرافیایی لە ڕیزى پێشەوەى 
جەنگەكە لەگەڵ دەوڵەتى ئیسالمیى )کە خۆیان بەم ناوە پێناسەند( بەتایبەتى لە 

دهۆك و هەولێر مسۆگەربوو، هەندێک جار داعش تەنها چەند كیلۆمەترێك 
دوور دەبوون لە شار و گۆندەکانی هەرێمی کوردستان. هەرچەندە هەڕەشەى 
پەالماردانی تیرۆری و توندوتیژى وەک بەغدا  بەتوندى هەستی پێ ناکرێت، 
زۆربەی بەشدارەکان ڕایانگەیاند کە نائارامی شوێنەکان و بارودۆخی ئەمنی 
کاریگەری بەسەریان هەبووە. ڕەنگە هێڵی پێشەوە بەخێرایی دوورتر یاخود 

نزیکتر دەبێت. بەشداربووان لە مەترسی دەژین ڕەنگە بە شەو و ڕۆژێک 
هەموو شتێک بگۆرێت وەک یەک لە بەشداربووەکانی گفتوگۆی گروپ لە 

دهۆک گوتی: » ڕەنگە ڕۆژێک لە خەو هەڵدەستم و داعش بەر دەرکای ماڵم 
بێت«.   

کێشەی ئەمنی ئاڵۆزتر بووە لە گەڵ مەترسیی نائارامی سیاسی چونکە 
حکومەتەکان بێهێز و ناجێگیرن- حکومەتی مەرکەزی لە بەغدا و حکومتی 
هەرێمی کوردستان. بەردەوامی نیشاندانی نائارامیى سیاسیى ناوخۆیى. بۆ 

نموونە، کێشەی ئەمنی لە سلێمانی تەنها پەیوەندیدار بە كردەى سەربازى و 
نزیکیی هێڵی پێشەوە نیە بەڵکو کێشەی مەدەنیش بەهۆی پەشۆکانی سیاسی 

لە نێوان الیەنی جیاواز لە ناو هەرێمی کوردستان. هەروەها بەشداربووان لە 
بەغدا ئاماژەیان بە دواترین دەربڕین ناڕەزایی کرد لە دژی حکومەت.   

٢.٢ نەبوونی سیستەم
بۆ  بووە  هۆکاری سەرەکی  کە  کراوە  باس  بۆنە  چەندەها  لە  سیستەم  نەبوونی 
بەڕوونی   و  بەووردی  زۆر  کە  كرد  داوامان  كاتێك  لە  عێراق.  بەجێهێشتنی 
دابینیان  هەمەجۆر  بەڵگەی  وەاڵمدەران  بکەن،  سیستەم  بیرۆکەکانی  پێناسەی 

کرد کە لەگەڵ یەک بەم شێوەیە ڕوون دەکرێت:    

نەبوونیى یاسا و جێ بەجێکردنی یاسا
و  یاسا  نەبوونیى  لەگەڵ  دەست  بە  دەست  پێکەوە  دڵنیایی  و  ئەمنی  کێشەی 
سەپاندنى یاسا. ووتنێکی دووبارەکراو: “ ئەمنی بە بێ یاسا ناکرێت هەروەها 

یاسا بەبێ ئەمنی ناکرێت.

بەشداربووانی گفتۆگۆی گروپ لەسەرتاسەری وواڵتدا ڕایانگەیاند کە هەستی 
بێ پاراستنیان هەیە هەروەها دەستیان لێ هەڵگیراوە، داخوا لە پێشهاتى ژیانی 
وەکو  تایبەت  حاڵەتی  لە  یاخود  ئوتۆمبێل،  بچووكی  ڕووداوى  وەکو  ڕۆژانە 
زنجیرەیەك لە توندوتیژى کە پێشتر باس کراوە. بەشێوەیەکی گشتی بەشداربووان 
ڕآیەنگەیاند کە نە یاسا دەیانپارێزێت و نە ئەم کەسانەی کە یاسا جێبەجێدەکەن 
دەکەن دەیانپارێزن. بەشداربووێك  لە بەغدا ڕآگەیاند: “ تەنها نەبوونی یاسا نیە 

بەڵکو هەستی  یاساییش نەبێت”.

بەشداربووەکان ڕایەنگەیاند لە جیاتی کە ئەم دەسەاڵتدارانە بیانپارێزن، هەستی 

جیابوونەوە و گومانیان پێ دەگەینن. بەتایبەت لەگفتوگۆی گروپی بەغدا، ڕوون 
روو  بەشداربووێك  هیچ  فڕاندن  یان  كەسى  هەڕەشەی  حالەتى  لە  کرایەوە 
لە  بابەتە هەروەها  ئەم  بۆ چارەسەرکردنی  پۆلیس  ئاسایش وەكو  ناکاتە هێزى 

بەشداربوو  چەندین  کوردستان  هەرێمی 
مەترسیان  کە  ڕایانگەیاند  ئاشكرایى  بە 
دهۆك  لە  بەشداربوویێك  هەیا.  پۆلیس  لە 
هەستی  عێراقییەک  هیچ   ” ڕایگەیاند: 

پاراستنی هاوواڵتی عێراقی ناکات”. 

٢.١ نائارامی ئەمنی و یاسایی

“ڕەنگە ڕۆژێک لەخەو هەڵدەستم و داعش  
بەرامبەر دەرکای ماڵم ببینم”

8

ئەمنی  بەبێ  یاسا  ناکرێت هەروەها  یاسا  بێ  بە  “ئەمنی 
ناکرێت”

یاسا  نەبوونی  “تەنها 
هەستی   بەڵکو  نیە 

یاساییش نەبێت”

” هیچ عێراقییەک هەستی پاراستنی هاوواڵتی 
عێراقی ناکات” 
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دادوەری کۆمەاڵیەتی
نەبوونی سیستەم زۆربەی جار پەیوەند بوو بە نەبوونی دادوەری کۆمەاڵیەتی. 
بەپێی وەاڵمدەران، هاواڵتیانی عێراقی مافی نایەکسانیان هەیە لە بەدەستهێنانی 
کارکردن،  دەرفەتی  تەندرستی،  چاودێری  پەروەردە،  خزمەتگوزاریەکان، 
سەرچاوەو سەرمایە. نەبوونی دادپەروەری، دادوەری و یەکسانی زۆربەی جار 

ئاماژەی پێکراوە  لە گفتوگۆی بە گرووپ بە بێڕەچاوکردنی شوێن. 

هەموو  لەسەر  یەکسانی  بە  یاسا  ئەوەی  لەسەر  کرد  مشتومڕیان  وەاڵمدەران 
و  سیاسەتکراوە  بە  زۆر  شێوەیەکی  بە  جێبەجێکردنی  جێبەجێناکرێت.  کەسێك 

لە حاڵەتێکدا خەڵك یەکسان نین بەرامبەر 
یاسا. زۆربەی بەشداربووان سکااڵی  بە 
جێبەجێکردنی  بۆ  کەوا  هەبوو  ئەوەیان 
هەر شتێك پێویستە ‘’پەیوەندیەکی باشیان’ 
زۆر  خزمخزمایەتی  و  گەندەڵی  هەبێت. 

بەڕێوەبچێت’  کارەکانت  ئەوەی  بۆ  بناسیت  کەسێك  پێویستە   ‘ پێکرا.  ئاماژەی 
بەشداربوویەك ووتی لە دهۆك. 

دەکرا  ئەوە  سکااڵی  لەکاتێکدا  دەبێت،  دروست  ئومێدی  بێ  زۆری  هەستێکی 
یەکسان  بە شێوەکی  ئەمانە  بەاڵم  لە سەرچاوەکان،  کەوا وواڵتێکێ دەوڵەمەندە 

دابەشنەکراوە. ‘ هەندێك هەموو شتێکی هەیە وە هەندێك هیچی نیە’.

و  دادپەروەری  بانگەشەکراوی  نەبوونی  جار  زۆربەی  بەشداربووان   
جێبەجێکردنی یاسا یا خود سیستەم بەستوە بە هەستی بەدەستنەهێنانی وەك ئەوەی 
پێیدەگوترێت ماف. ئەمەش، خۆشگوزەرانی کۆمەاڵیەتی، جۆریەتی پەروەردەی 
حکومی، چاودێری تەندروستی دەگرێتەوە. کاتێك داواکرا نموونە دابین بکرێت، 
یەکێك لە بەشداربووانی بەغداد ڕوونی کردەوە “ لە ئەوروپا گەر نەخۆش بیت 

و بچیت بۆ نەخۆشخانە، چارەسەرت دەکەن هەتا گەر تۆش نەناسن”.

وێرای ئەوە،هەروەها نەبوونی دادپەروەری ئاماژەی پێکرا لەگەڵ ئەو تێبینیانە 
دەربارەی نەبوونی ئازادی و قسەکردن و ڕا دەربڕین. ژمارەیەك لە بەشداربوون 
هەڕەشەیان  کەوە  ڕایانگەیاند 
دەستگیرکراون  یان  لێکراوە 
سەر  چونکە  دراون  ئازار  و 
بوون،  سیاسی  الیەنێکی  بە 
چەند  بەغداد،  لە  تایبەت  بە 
دهۆك  لە  هەروەها  بەسەرهاتێك 
ئەزموونە  ئەم  پێکرا.  ئاماژەی 
کەسێك  چەند  الی  دڵەڕاکێکی 
دروست کرد، هەموو بەشداربوون لە بەغداو هەرێمی کوردستان ئاماژەیان بە 
نەبوونی ماف  و داواکاری و داکۆکیکردن لەسەر مافەکانیان کرد. لەسەر زاری 

بەشداربوویەكی خەڵکی بەغدا “مافی مرۆڤ نیە لە عێراق”.  

٢.٣ فاکتەری ئابووری
نەبوونی هەلی کار

فاکتەرەکانی ئابووری وەکو دانەمەزراندن، نەبوونی هەلی کار، سەختی هەبوونی 
شوێنەکان،  سەرتاسەری  لە  کۆچکردن  هۆی  بۆ  ڕاگەیندرا  باس  گوزەرانێکی 
گرووپانەی  بە  گفتوگۆ  ئەو  نێوان  لە  جیاوزیەك  چەند  هەبوون  لەگەل  بەاڵم 

ئەنجامداراوە لە بەغداو لەگەڵ ئەوانەی لە هەرێمی کوردسان ئەنجامدراوە. 
کۆچکردن.  بۆ  هۆکارێك  وەکو  پێکرا  ئامژەی  کار  هەلی  نەبوونی  بەغداد،  لە 
هەرچەندە، شایەنی ئاماژە پێکردنە کەوا زۆربەی وەاڵمدەران لە بەغدا کاریان 
هەبوو کاتێك وواڵتیان جێهێشت )زۆربەی فەرمانبەری حکومی یاخود  جار جار 
ئابووری  فاکتەری  ئەوەشدا زۆربەیان ڕایانگەیاند کەوا  لەگەڵ  دەکرد(  کاریان 
کاریگەری لەسەر هەڵبژاردەکەیان هەبووە،  لە کاتێ داهاتەکەیان  بەس نەبووە 
بۆ  بە دەستهێنانی قووتی ژیانیان – بەشداربووان جەختیان کردەوە ئەمە هۆکاری 
دووەمە بۆ سەر ئاسایشی کەسی کە زۆر بە گرنگتر ڕەچاوکراوە. لە الیەکی تر، 
وەاڵمدەرانی بەغدا پێشنیاری ئەوەیان کرد کەوا نەبوونی  هەلی کار بە هۆیەکی  
پەیوەندیدارتر بۆ کۆچکرد دانا بۆ ئەو کۆچبەرانەی لە شوێنی سەالمتر دەژیان 

کە ڕووبەڕووی هیچ ئاستێكی هەڕەشە نابن.  
بەغدا  لە  کە  گروپی  بە  گفتوگۆی  لەالین  چاوەڕوانکراوە  ئەوەی  وەك 
بەوە  ئاماژەیان  کوردستان  هەرێمی  لە  بەشداربووان  زۆربەی  ئەنجامدراوە، 
بۆ کۆچکردن.  داناوە  بە هۆکاری سەرەکی  کار  نەبوونی هەلی  کەوا  کردووە 
زۆربەیان ئاماژەیان بەوە کردوە کەوە هەرێمی کوردستان بە گروپی دەوڵەتی 
ئیسالمی داعش دەوردراوە وە بەدەست قەیرانی ئابوریەوە دەناڵێنیت، لە کاتێکدا 
یەك ملیۆن ئاوارە لە خۆ دەگرێت، جا پەنابەری سوری بێت یا خود ئاوارەی 
عێراقی. “ یەك ملیۆن پەنابەر گەیشتوون بە ئەورپا هەموو ڕۆژنامەکان باسی 

دەکەن. یەك ملیۆن ئاوارە هەیە لە کوردستان و کەس باسی ناکات” یەکێك لە 
بەشداربووان گوتی لە دهۆك.

زۆر کەس لۆمەی ئاوارەو پەنابەران دەکەن بۆ دروستبوونی قەیرانی ئابووری 
ڕەچاوکردنی  بێ  بە  پەنابەران-  ئاوارەو  تایبەت،  بە  کوردستان.  هەرێمی  لە 
بۆ  لۆمەکراون  کار،  بازاری  لسەر  ئەوان  بوونی  لە  ڕاستەقینەیان  کاریگەری 
کەمکردنەوەی هەلی کارو کەمبوونی موچەکانیان، لە کاتێکدا ئەوان بە پارەیەکی 

کەمتر کار دەکەن. 
هەرچەندە، زۆربەیان خاوەن کار بوون کاتێك کە ڕۆیشتن، زۆری خەرجی ژیان 
و قەیرانی ئابوری بووە هۆی سەختی دابینکردنی پارەیەکی باش بۆ دابینکردنی 
هەموو خەرجیەکانی ژیان.  زۆربەی وەاڵمدەران لەسەر ئەوە کۆکبوون کەوا 
بە دەست  دیناری عێراقی  بە زەحمەت ١٠،٠٠٠ بۆ ٣٠،٠٠٠  ئەوان ڕۆژانە 
دێنن ) کە دەکاتە ٨ بۆ ٢٥ دۆالری ئەمریکی( لە کاتیێکدا کرێی خانوو بەرزە   
٦٠٠،٠٠٠ کە دەکاتە ٥٠٠ دۆالری ئەمریکی بۆ هەر مانگێك. سەرباری ئەوە، 
خزمەتگوزاریەکانی وەکو چاودێری تەندروستی و پەروەردە بە کوالیتیەکی باش 
بە شێوەیەکی فراوان لە کەرتی تایبەتن و نرخەکانیان بەرزەو بووەتە بەربەست.

 وەك توێژینەوەکانی تر نیشان دەدات، حکومەت خاوەن کاری سەرەکیە لە هەرێمی 
کوردستان بە شێوەیکی فراوانی کەرتی حکومی. 

٧. بانکی جیهانی ڕاپۆرتێکی باڵوکرد لە ١ی حوزەیرانی ٢٠١٦ بەناوی عێراق – چاکسازی ئابووری بۆ سەرکەوتنی هاوبەش و پارێزکردنی زیانلێکەوتوەکان. دەدۆزرێتەوە لە: 
ڕووناسیی  بارودۆخی  ڕاپۆرتە  ئەم   .http://documents.worldbank.org/curated/en/2016/06/26421488/reforming-economy-shared-prosperity-protecting-vulnerable-main-report
ئابووری تازەی هەڕێمی کوردستان دابین دەکات. هەروەها بانکی جیهانی ڕاپۆرتێکی تر لە ١٧ی نیسانی ٢٠١٥ بەناوی هەرێمی کوردستانی عێراق دابینکرد: هەڵسەنگاندنی كاریگەرییە ئابوری و كۆمەاڵیەتییەكانی 
http://documents.worldbank.org/curated/en/2015/04/24381228/kurdistan-region-iraq-assessing-economic-social- دەدۆزرێتەوە:  اڵین  ئۆن  لە  داعش.  و  سووریا  ملمالنێی 

impact-syrian-conflict-isis. ئەم ڕاپۆرتە تێگەیشتنی بواری ئابووری لە هەرێمی دابین دەکات پێشی زیادبوونی لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ ئەوروپا.

کەسێك  “پێویستە   
ئەوەی  بۆ  بناسیت 
کارەکانت بەڕێوەبچێت”

 “هەندێك هەموو شتێکی هەیە وە هەندێك هیچی نیە”

نەخۆش  گەر  ئەوروپا  “لە 
نەخۆشخانە،  بۆ  بچیت  و  بیت 
گەر  هەتا  دەکەن  چارەسەرت 

تۆش نەناسن”

هەموو  ئەورپا  بە  گەیشتوون  پەنابەر  ملیۆن  “یەك   
لە  هەیە  ئاوارە  ملیۆن  یەك  دەکەن.  باسی  ڕۆژنامەکان 

کوردستان و کەس باسی ناکات”

“مافی مرۆڤ نیە لە عێراق”

http://rudaw.net/english/kurdistan/081020152
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لەگەڵ ئەوەشدا، فەرمانبەرى حکومی وەك مامۆستا، دكتۆر و سەرباز لە کاتی 
هاوینى ٢٠١٥ مووچەیێكى تەواویان وەرنەگرتووە. و هێشتا لەسەرتاسەری 
هەر سێ شوێنەکانی هەرێمی کوردستان، چەندین بەشداربوو ڕایانگەیاند کە 

نایانەوێت بۆ ئەوروپا بڕۆن بەاڵم ناچار بوون وواڵتەکە بەجێبهێڵن چونكە 
توانای دابینکردنی پێداویستی ژیانیان نەبووە لە هەرێمی کوردستان.

ئەو بەشداربووانەی کە لەکاتی گەشت کردن ئاوارە بوون ڕایانگەیاند کە 
هەر شتێکیان بەجێهێشت گشتی بزر بوو. هەروەها ڕایانگەیاند کە دەیانزانی 

حاڵەتیان تایبەتە چونكە لە الیەنى ئابووری بە توانا بوون بۆ بەڕێوەبردنی 
گەشت کردن بۆ ئەوروپا ، لە هەمان کاتدا  زۆربەی ئاوارەکان بێ توانا 

بوون. جگە لە هۆکارە دابین کراوەکان لە الیەن بەشداربووەکان، بەاڵم وەک 
ئاوارەیەك بێ ئومێد بوون لە گەڕانەوەیان بۆ شوێنی بنەڕەتی خۆیان: گوتیان 

ڕووبەڕووی جیاکاری تایفەگەری بوین کە ژیانیانی ئاڵۆزتر کرد لە ماوەیەکی 
کورت خایەن هەروەها پێکەوە ژیانیان دەخاتە مەترسیەوە بۆ ماوەیەکی 

درێژخایەن.

جۆری ژیان
وەاڵمدەرانی هەموو شوێنەکان ڕایانگەیاند ئاستی ژیان لە عێراقدا زۆر نزمە 
بەهۆی هۆکارەکی زۆر وەک توندوتیژى و هەڕەشەى ئەمنی و نەبووني ڕێگا 
بۆ خزمەتگوزاریى بنەڕەتى وەكو چاودێرى تەندروستى و پەروەردە. چەندین 
وەاڵمدەر بڕینى كارەبایان باس كرد هەروەك سەرچاوەیێكى ناخۆشی و تەنگانە 

و نموونەیەك لە هەوڵى ڕۆژانەیاندا. 

كرا.  باس  جار  چەندین  ڕۆژانەیان  ژیانى  لە  هەمیشەیی  ئەرك  ئامادەبوونی 
هەروەها ڕادەگەینن نائارامى، گومان و مەترسیى هەمیشەیی زۆرجار بووەتە 
سەرەنجامی  و  بەڕاستی  سۆزی  و  تەنگانە  و  ناخۆشی  گەورەی  هۆیێكى 
دەروونى. چەندین وەاڵمدەر ڕوونیان كرد کە تەنها  هەوڵی ژیانێكى ئاسایى و 
ئاشتیان کردووە.  بەشداربووێك لە بەغدا گوتی،” ئێمە تەنها ژیانێكى ئاساییمان 

دەوێت “.

٢.٤ بێهیوایی لە داهاتوو
داوا کرا لە بەشداربووانی گفتوگۆی گروپ ناونیشان کردنی خاڵە ڕوونکراوەکان 
سەرەکی  هۆکاری  وەاڵمدەران  زۆربەی  توێژینەوە.  ئەم  یەکەمی  قۆناغی  لە 
چەندین  زیادەلەوەش  بووە.  داهاتوو”  لە  هیوایی  “بێ  بەکورتی  کۆچکردنیان 
بەشدارانی گفتوگۆی گروپ رایانگەیاند کە بەدوای ئایندێکی باشتر دەگەڕێن و 

هیوایان هەبووە کە لە  ئەوروپا بەدەست بهێنن.

بەهۆی  ئایندە  لە  هیواییان  بێ  هەستی  کە  کردەوە  ڕوونیان  وەاڵمدەران 
بێگومانییان کە گشت پێشهاتێکان و ناخۆشی لە ژیانی ڕۆژانیان بەشێوەیەکی 
کاتی نیە: بەشداران هەستیان هەیە کە ئەم بارودۆخە چاکتر نابێت. “ وواڵتەکە 
بەردەوامە لە جەنگێک بۆ جەنگێکی تر”. کێشەکان و مەترسیی و گرفتەکان 
کە لە گفتو گۆیەکە ڕاگەیاندرە لە ماوەی پێکدادانەوەی ئێستا زیاتر بووە بەاڵم 

ڕاستیەكە عێراق دە ساڵى توندوتیژى بینیووە و نائارامى جێی گومانە نیە.  

چونکە  بن  گەورە  عێراق  لە  منداڵەکانیان  نین  خوازیار  گوتیان  وەاڵمدەران 
ئایندەیان نیە. پیاوی زگورتی گەنج لەسەرتاسەری شوێنەکان ڕوونیان کردەوە 
کە زۆر بێ هیوان و ناتوانن پرۆسەی هاوسەرگیری پێکبێنن. پیاوی بەتەمەن 
)لە کۆتایی بیستەکان( دەبێت ژنی خواستبێت و توانای چاودێری خێزانی هەبێت. 
بەگوێرەی باری كۆمەاڵیەتى و ئابوورى و بارودۆخى سیاسى و سەرەڕاى تەمەنیان، 

بەاڵم هێشتا ناتوانن بۆ خێزانێك بەڕێوە ببەن بەهۆى بارودۆخی دارایي، ڕەچاو 
لە   ” گوتی:  بەغدایە  لە  بەشداربووێک  نێرە  بەتوانا”.  ”زگورتی  وەك  ناکرێن 

بەدەست  ناتوانت  عێراق هیچ شتێك 
بێ  زەوی،  بێ  كاری،  بێ  بهێنیت: 

هاوسەرگیرى”.  

یاخود  هەبووە  ناچاریان  هەستی  ڕایانگەیاند  وەاڵمدەر  چەندین  كۆتاییدا،  لە 
زۆریان لێ كراوە تا كۆچ بكەن چونكە باوەریان نەبووە کە بارودۆخەكە هەرگیز 
دەگۆڕێت. بەڵگەکە بریتیە لە “ زۆریان لێ کردین وواڵتەکە بەجێبهێڵین”  وە 
وا  ئەوروپییەکان  وواڵتە   “ بەاڵم  كرد”،  ڕەت  ئێمەى  عێراق  واڵتێك  “وەك 
خۆیان  وواڵتی  هاوواڵتییەکان  کە  دەکەن 

خۆشبوێت”.

http://ekurd.net/iraqi-kurdistan-news-in-brief- سەروێبسایتی:  لە  الین  ئۆن  بە   ،٢٠١٥/١٠/١٠ بەکورتی،  عێراق  کوردستانی  EKurd)٢٠١٥(هەواڵی   .٨
oct-10-2015-2015-10-10  وەرگیراوەلە ٣ حوزەیرانی ٢٠١٦ at http://ekurd.net/kurdistan announces-pay-cuts-govt-2015-12-22 ، وەرگیراوە لە ٣ 

ی حوزەیرانی ٢٠١٦.  

“لە عێراق هیچ شتێك ناتوانت بەدەست بهێنیت: بێ 
كاری، بێ زەوی، بێ هاوسەرگیرى”  

لە  بەردەوامە  “وواڵتەکە 
جەنگێک بۆ جەنگێکی تر”

“ئێمە تەنها ژیانێكى ئاساییمان دەوێت”

“ وەك واڵتێك عێراق ئێمەى 
ڕەت كرد”

کردین  لێ  “زۆریان 
وواڵتەکە بەجێبهێڵین”

کۆچبەران لە سنووری سیربی و کڕواتی دەپەڕنەوە
فرانسیسکۆ مەالڤۆڵتا \ ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ
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٣.هۆکاری سەرنجڕاکێشان: بۆ ئەورووپا و بۆچی ئێستا؟
عێراق،  جێهێشتنی  هۆکارەکانی  و  کۆچبەران  دەربارەی  گفتوگۆکردن 
یەکەم،  بوو.  گریمانە  دوو  سەربنەمای  لە  گفتوگۆکە  داهاتووی  قۆناغی 
ئەوە یەکەم جار نیە عێراق ڕووبەڕووی پێکدادان دەبێتەوە: قەیرانی ئێستا 
) ملمالنێی داعش(، کەوا ڕاگەیەندرا لەالیەن بەشداربووان، زۆربوونی 
کێشەکان کە پێشتر زۆربەیان بوونیان هەبوو وە ڕەگی قووڵیان  کێشاوە لە 
عێراق. زیاد لەمەش، نیشان دەدرێت لە بەشەکانی داهاتوو، ساڵێك و نیو 
زیاتری خایاند پاش دەست پێکردنی ئەم قەیرانە، زیاد بوونی دوواترین 

کۆچکردن دەستیپێکردن.

دووەم، ئەمە یەکەم جارنیە عێراق کۆچکردن بە خۆوە ببینێ لە ئەنجامی 
پێشو  قەیرانەکانی  و  پێکدادانەکان  هەرچەندە،  قەیران.  یاخود  پێکدادان 
بەشێوەیەکی بەرفراوان نەبووە هۆی دروست بوونی لێشاوی کۆچکردن، 
بەتایبەت  بەرەو ئەوروپا. بۆ نموونە، لە ماوەی شەڕی یەکەمی کەنداو 
لە ١٩٩١، یان توندوتیژی تایفەگەری لە ٢٠٠٦-٢٠٠٧، سەدان هەزار 
 ١٠٠،٠٠٠-١٢٠،٠٠٠ زۆر  ڕادەیەکی  )تا  جێهێشت  وواڵتیان  عێراقی 
وواڵتانی  بۆ  زۆربەیان  بەاڵم   ،)٢٠١٥ لە  ئەوروپا  گەیشتەنە  عێراقی 

عەرەبی بە تایبەت بۆ سوریا و ئەردەن.  

http://data. :لە ١٥ی حوزەیرانی ٢٠١٦ وەرگیراوە. کۆمسیۆنی بااڵی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ پەنابەران  /http://migration.iom.int/europe :٩. ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ
unhcr.org/mediterranean/regional.php retrieved on لە ١٥ی حوزەیرانی ٢٠١٦ وەرگیراوە.

١٠. کۆمسیۆنی بااڵی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ پەنابەران: 
حوزەیرانی  ١٥ی  لە   http://www.unhcr.org/subsites/iraqcrisis/470387fc2/statistics-displaced-iraqis-around-world-september-2007.html   
http://www.unhcr.org/en-us/subsites/iraqcrisis/3e798c2d4/chronology-1991- :٢٠١٦ وەرگیراوە. کۆمسیۆنی بااڵی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ پەنابەران

gulf-war-crisis.html لە ١٥ی حوزەیرانی ٢٠١٦ وەرگیراوە.
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٣.١ بۆچی ئەوروپا؟
ووواڵتی  تەنها  چی  لەبەر  کە  کراوە  داوا  کردەوە  ڕوونیان  بووان  بەشدار 
وەکو  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  وواڵتەکانی  هەروەها  هەڵبژارد  ئەوروپیان 
نزیکەی سەدان  کە  کەنداو  یاخود وواڵتانی  میسر  لوبنان، سوریا،  ئەردەن، 
وەکو  تر  مەبەستی  جێی  یاخود  خۆگرت،  لە  پێشوو  لە  عێراقی  هەزار 
ئوستوڕالیا، ئەمریکا یاخود کەنەدا كە بەشێوەیەكى شاراوە سەرنجڕادەکێشێت 

وەکو ئەوروپا.
وەاڵمەکان دووانە بوون: لە الیەک ئەوروپا تەنها بژاردەیەک بووە لەو کاتەی 
و لە الیەکی تر ئەوروپا بە توندی کۆچبەران بانگ دەکات )بێگوێدانە ئەگەر 
بێتو ڕاستی وواڵتەکە پشتگیری خەیاڵەکانیان دەربارەی کیشوەرەکە بکات(. 

نەبوونیى بژاردەى کرداری تر
بەشداربووان ئاماژەیان بەوە کرد وواڵتە دراوسێکان كە ژمارەکی گەورەی 
پەنابەرى عێراقى لە ڕابردوو لە خۆ گرت، لەوانەیە ئەم  بژاردەیە چی تر 
قەیرانەکانی  بەهۆی  سوریا  حالەتى  تایبەت  شێوەیەكی  بە  نەبێت.  کرداری 
کە   ( لوبنان  و  ئەردەنە  حالەتى  هەروەها  ئەمە  ئەوەشدا،  لەگەڵ  ئێستایان. 
وواڵتانی  یاخود  دەگرێت(،  خۆ  لە  سووری  پەنابەرى  گەورەى  ژمارەیەکی 
یان  پەنابەرى،  داواكاریى  ژوورەوە،  چوونەوە  پڕۆسیجەری  کە  تری 
شوێنی  لە  نیشتەجێبوون  داوای  تا   ( كاتى  نیشتەجێبوونی  شوێنى  داواكاریى 
تر بکەن( زۆر ئاڵۆزە و دڕێژخایەنە  و مسۆگەر نیە. هەروەها ڕاگەیاندرا 
ساڵ  چەند  یاخود  مانگ  چەند  ماوەی  دەبێت  پەنابەری  مافی  وەرگرتنی  بۆ 
داوای  چونکە  کاتدا،  لەهەمان  داواکاریان  پرۆسێسکردنی  بۆ  بن  چاوەرێ 
مافی پەنابەریان کردووە مافی کارکردنیان نیە لە وواڵتەکەدا، دەبوایە پاڵپشتی 

خۆیان بکەن لە الیەن دارایی.

ئوسترالیا،  یاخود  كەنەدا  ئەمریکی،  یەكگرتووەكانی  وواڵتە  بە  سەبارەت 
زۆرجار لەماوەى گفتوگۆ باس كرا کە کێشەی سەرەكى ڕێنماییى توندوتیژ 
و درێژخایەن و پڕۆسیجەری ئاڵۆز بووە لەگەڵ شوێنی جۆگرافیایی. لە کاتی 
ڕێگا  ئەم  تەنها   ” وەاڵمەکان:  زۆربەی  ئەوروپا  دەربارەى  کردن  پرسیار 

كراوەیە “.

هۆیەکانی سەرنجڕاكێشان بۆ ئەوروپا
دەربارەى  نێشاندان  سەرەکی  ووشەی  سێ  بەشداربووان  قسەی  بەگوێرەی 
ئەوروپا و سوودەكانى بە بەراورد  جێى 
مەبەستى تر، باشترین سوودى ئەوروپا 
هەروەها   كرد  باس  عێراقیان  بەرامبەر 

بەپێچەوانەشەوە.
بە  وەاڵمدەران  عێراق،  دەربارەى 
پەیوەندیى  باسی  گشتى  شێوەیەكى 

كەسى و سۆزیان کرد، زیاترین ووشە 
بەکارهات ووشەی خێزان، هاوڕێیان، 
بووە.  كۆمەاڵیەتى  ژیانى  و  خۆراك 
سەرەكى  وشەى  ئەوروپا،  دەربارەی 

ئەمنی، سەالمەتى، یاسا، ئازادى، کەرامەتی مرۆڤ، مافى مرۆڤ، سیستەم 
و خۆشی بووە.

بەشێوەیەکی فراوانتر، لە کاتی گفتوگۆی هۆکارەکان کە کاریگەری هەبووە 
کە  هۆکارەکان  وبەتایبەتی  وواڵت  بەجێهێشتنی  بۆ  بەشداربووان  لەسەر 
وەاڵمی  ئەوروپا  كۆمەاڵیەتى،  دادوەریى  و  ئەمنی  کێشەی  بە  پەیوەندیدارن 

هەموو پێداویستییەکانی باس کراوە.

“ تەنها ئەم ڕێگا كراوەیە”

12

لە  مرۆڤ  “مافی 
ڕێزی  ئەوروپا 
دەگیرێ، دادوەری 

لەوێ هەیە”

“خەڵک لە ئەوروپا وەکو 
یەک ڕێزیان دەگیرێت”
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هەڵبژاردەی نیازی وواڵتی مەبەست 
       کاتێك پرسیار کرا دەربارەی هۆکارەکان لە پاڵ هەڵبژاردەی نیازی 

وواڵتی مەبەست، ئەوە تێبینی کرا وەاڵمەکان گۆڕا لە چەمکی گشتی 
تەناهی و یەکسانی بۆ زیاتر الیەنی کرداری. هەڵبژاردنی وواڵتێیکی 

دیاریکراو لە ئەوروپا هەندێك جار پێش ڕۆیشتن بوو، لە کاتێکدا 
هەندێك جار بڕیارەکان دراوە لەکاتی گەشتەکە، لە سەر بنەمای ئەو 
زانیاریانەی کۆکراوەتەوە لە الیەن کۆچبەرانەوە یان قاچاخ چیەکان.

 شایەنی ئاماژە پێکردن نیە کەوە زۆربەی وەاڵمدەران، بەبێ ڕەچاوکردنی 
وواڵتی مەبەستی ڕاستەقینە، بڕیاریان داوە لە سەربنەمای شوێنی 

لەیەكچوو: 
بوونی پەیوەندی )بوونی هاوڕێی نزیک، خزم و ناسیاوەکان( لە وواڵتی 	 

مەبەست؛
زانیاری دەربارەی یارمەتیەکان، بە تایبەت بە ڕەچاوکردنی ئاسانکاریەکان 	 

و خێرایی بە دەست هێنانی شوێنی نیشتە جێبوون و شادبوونەوەی 
خێزانەکان. 
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ڕایانگەیاند  کرد  گەشتیان  بەلجیکا  بۆ  کە  وەاڵمدەر  هەندێک  نموونە  بۆ 
“زانرا بوو لەوانەیە ئیقامە١٢ لە بەلجیکا لەماوەی چەند مانگێک وەربگیرێ 
ئەوەشدا،  لەگەڵ  دەگرنەوە.  یەکتر  خێزانیش  لەگەڵ  ساڵ  یەک  لەماوەی  و 
بەشداربووان بەڵگەیەکی هاوشێویان دروست کرد دەربارەی چەند وواڵتێک 
بەگوێرەی جۆری زانیاریەکان و سەرچاوەکان پێش بجێهێشتنی عێراق یاخود 
ئیقامە وەرگرتن  بە خێرایی  لە ماوەی گەشت کردنیان. وەاڵمدەران گوتیان 
هۆکاری سەرەکی بووە چونکە ئیقامە کاریگەری ڕاستەوخۆی هەیە لەسەر 
مافی کارکردن بەهۆی پشتگیری خۆیان لە الیەنی دارایی هەروەها لەسەر 

مافی داواکاری یەکگرتن لەگەڵ خێزانیان.   
خزمەتگوزاریەکانی  بۆ  پێدان  ڕێگە  کە  ڕایەنگەیاند  تر  بەشداربووانی 
پشتگیری یەکگرتنی خێزان و خێراییی پرۆسێسەکە هۆكارى سەرەکی بووە 
بۆ بژاردەى وواڵتی مەبەست. بەشداربووان تووشی ئەرك ببون چونکە باش 

ئاگادار بوون لە مەترسیى لەسەر ژیانیان لەم گەشتکردنە مەترسیدارە بۆیە 
بریاریان دا کە بەتەنها بێ خێزان گەشت بکەن. لە کاتی گەیشتنیان بۆ وواڵتى 
مەبەست، ئامانجي سەرەکی وەرگرتنی مافی یەکگرتنەوە لەگەڵ خێزان بووە 
تا خێزانەکانیان بەسەاڵمەتی لەگەڵ یەک شاد بن ) نەوەك تەنها هاوسەر و 

منداڵ بەاڵم برا و خوشک و دایک و باوکیش دەگرێتەوە(. 
زانیاریە  بەگوێرەی  بژارد  مەبەستیان  وواڵتی  ڕایانگەیاند  بەشداربووان 
کۆکراوەکان دەربارەی چۆنیەتی چارەسەرکردنی کۆچبەران کە لە حکومەتی 
چاودێری  و  نیشتەجێبوون  بە  سەبارەت  وەرگیراوە  دەزگاکان  و  ناوەخۆ 

تەندروستی و پشتگیری دارایی.  

١١. ئیقامە ووشەیەکی عەرەبیە بە مانای مۆڵەتی نیشتەجێبوون دێت. دواتر ڕوون دەکرێتەو لە ڕاپۆرتەکەدا، زۆربەی وەاڵمدەران ئاشنا نەبوون بە جیاوازی یاسایی لە نێوان جۆری مۆڵەتی نیشتەجێبوونی جۆراوجۆر 
یان ڤیزا کە دیانتوانی داوای بکەن، وە نە لە ڕێساکانی داواکاری پەنابەریێتی ئاشنابوون.  دەتوانرێت هەموو جۆرەکانی مۆڵەت گشتگیر بکرێت بۆ مانەوە لە وواڵتانی یەکێتی ئەوروپا لە ژێر زەراوەی 

بەرفروانی “ئیقامە”
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٣.٢ بۆچی ئێستا
بۆ ووروژاندنی گفتوگۆکە، بەشداربووان هێلکاریەکیان نیشاندا ژمارەی گەیشتووانی عێراقی بۆ وواڵتی یۆنان نیشان دەدات مانگانە، لە الیەن پاسەوانانی کەنارەکانی 

یۆنان تۆمار کراوەو بەش کراوە لەگەڵ ڕێکخراوی نێودەوڵەتی كۆچ 

یۆنان لە ٢٠١٥. هێلە چەماوەکان ئاراستەیەك نیشان دەدات پەیوەندە بە خشتەیەك ڕەنگدانەوەی ڕووداوە سەرەکیەکانە کەوا ڕوویدا لە دوواین دوو ساڵدا لە عێراق، 
لەگەڵ ئاماژەی تایبەت بۆ دوواترین قەیران. بەشداربووان بۆ بانگهێشتکراوە بۆ زیادکردنی خاڵی هەڵسوڕانی مێژوویی یان ڕووداوە سەرەکیەکان ئەوان بە گرنگیان 

داناوە بۆ باسکردن، بە تێڕوانینی ئەوانەوە، ئەم زیادبوونە خێرایە ڕوویدا لە ئابی ٢٠١٥وە. 

١٢. ئەو داتایەی لە الیەن پاسەوانانی کەناری یۆنان باڵوکراوەتەوە بە تەواوی سەرجەم کۆچبەرانی عێراقی نیشان نادات کە گەیشتوونەتە ئەوروپا لە ٢٠١٥، وەك ئەوەی ئەو کۆچبەرانە 
ناگرێت کە  لە خۆ  تۆمارکردن کردن  داتایە  ئەم  ئەوانە کەمینە بن.  یۆنان. هەرچەندە وا بڕوا دەکرێت کەوا  بە وواڵتی  تێپەڕبوونیان  بە بێ  ئەوروپا  ناگرێتەوە کە گەیشتوونەتە 
بۆ  یەکگرتووەکان  نەتەوە  بااڵی  نێودەوڵەتی کۆچ و کۆمسیۆنی   لەگەڵ  ژمارەی ڕێکخراوی  ئەوەشدا، هەرچەندە ژمارەی گشتی  لەگەڵ  یۆنانی.  پۆلیسی  لە الیەن  ئەنجامدراوە 
پەنابەران ناگونجێ، هاوتا نین بە پێی رێکخستنی ژمارەکان. لە کۆتا وە لە هەموو گرنگتر، بۆ مەبەستی گفتوگۆکردن، ئەو ئاراستەیەی پێشکەشکراوە لە هێلکاریەکە وێنایەکی 
متمانەو ڕاستەقینەی ئاراستەی کۆچبەرانە لە عێراقەوە بۆ ئەوروپا لە ماوەی ساڵی ٢٠١٥.  وێنای ژمارەی گەیشتوانە نوێیەکان بە مانگ بەردەست نیە بۆ ساڵی ٢٠١٤. هەرچەندە، 
بەپێی ئەو داتایەی لە الیەن پۆلیسی یۆنان و ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچی یۆنان، ژمارەی گەیشتوانی نوێی کۆچبەرانی عێراقی و کۆچبەرانی دۆزراوەی نوێی عێراقی بۆ ساڵی 

٢٠١٤  )١،٠٢٣(یە.
پێداویستی کارەکانیان، زەوی یاخود خانووەکانیان فرۆشتوە، یاخود داوای قەرزیان کردووە لە خێزانەکانیان، خزم  و  ١٣. سەرەڕای دابەزینی نرخ، وەاڵمدەران ڕوونیان کردوە کەوا ئەوان ئوتۆمبیلەکانیان ، 

برادەرانیان بۆ دابینکردنی تێچووی گەشتەکانیان. کاتێ گەڕانەوە بۆ عێراق هێشتا دەبێت قەرزەکانیان بدەنەوە.
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داعش شوێنێکی 

گهورەی پارێزگای 
ئهنبار داگيرکرد 
ههروەها شاری 

فهللوجهش دەگرێتهوە
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ئاياری ۲۰۱٥
داعش شاری 

رومادی داگيرکرد

August 2014: Sinjar Crisis

ئەم هێلكارە نیشانی گەیشتنى مانگانەی کۆچبەران لە عێراقەوە بۆ یۆنان دەدات )پارێزگارکردنی کەناری یۆنانی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ یۆنان ( کە لە ساڵی ٢٠١٥ تۆمار کراوە هەروەها دانانی خشتەی کاتی  پێچکردنەوەیەکی گرنگ بووە لەماوەى قەیرانەکانی عێراقیى تازە. 

باری باش

ئەروپا  ڕێگای  کردەوە  ڕوونیان  وەاڵمدەران 
لێبوو  “گوێمان   ،٢٠١٥ هاوینی  لە  بوو  کراوە 
دەکەن”  قەبووڵ  پەنابەران  ئەوروپیەکان  وواڵتە 
لە   “ نەوەستان.  بەڵقان  لە  ترانزیت  وواڵتانی 

ڕابردوودا ڕێگای 

سنوورەکان  گەشتکردن.  بۆ  نەبوو  کراوە 
ئەم  لەبەر  عێراق”.  بۆ  داخرابوون 
هۆکارانە، بە بەراوردکردن بە ڕابردوو، 
گەشتەکە بە کەمتر ترسناکە وە هەرزانترە. 

وەاڵمدەران  مەترسیەکان،  دەربارەی 
دەریا  پەڕینەوەی  مەترسیەکانی  ئاگاداری 
بوون بە بەلەم، بەاڵم گفتوگۆی ئەوە کرا لە 

ڕابردوو ‘’پاسەوانەکان لە کەنارەکان دەستگیر دەکران یان تەقەیان لێ دەکرا” کە کێشە 
نە بوو لە هاوینی ٢٠١٥. 

بۆ خەرجیەکان، لە ماوەی توندوتیژی تایفەگەری لە نێوان ساڵی ٢٠٠٦ بۆ ٢٠٠٧ “ گەشتێك بۆ 
ئەوروپا دەکرا تێچووەکەی ٣٠،٠٠٠ دۆالری ئەمریکی بێت ” بە پێی بەشداربووان لە هەولێر. 
باسکراوە کەوا” تێچووی پەڕینەوەی دەریان ئیجە بۆ کەنارەکانی یۆنانی لە تورکیاوە کەمبۆتەوە 
لە ١٠،٠٠٠ دۆالری ئەمریکی بۆ ١،٠٠٠. ئێستا، “ دۆزینەوەی قاچاخچی لە تورکیا زۆر ئاسانە” 
یەكێك لە بەشداربووان لە سلێمانی ئاماژەی بەوە کرد “ لە ساڵی ٢٠٠٢ براکەم یەك مانگی پێچوو 

تا بگات بە تورکیا، لە کاتێکدا بۆ من دوو سەعات بوو بە فرۆکە “. 

وواڵتە  لێبوو  “گوێمان 
پەنابەران  ئەوروپیەکان 

قبووڵ دەکەن”

“لە ڕابردوودا ڕێگای 
کراوە نەبوو بۆ گەشتکردن. 
سنوورەکان داخرابوون بۆ 

عێراق”

“دۆزینەوەی بازرگانی لە 
تورکیا زۆر ئاساییە”
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کات و بڕیاردان
ڕوون کردنەوە لە الیەن بەشداربووان دەربارەی خشتەی کاتی بۆ كۆچكردن، 
هەرچەندە قەیرانەکان لە سەرەتاى ٢٠١٤ دەستى پێ كرد، بەاڵم خەڵک نیازی 
بەجێهێشتنی وواڵتیان، خێزانەكانیان و هاوڕێیان نەبووە. بە شێوەیەکی فراوان 
بەجێهێشتنی  بۆ  بەشداران  هەستی  کە  کرا  باس  گروپی  گفتوگۆی  گشت  لە 
خۆشەویستان دژی ئارەزووویان بووە وبەشێوەیەکی تایبەت لە گفتوگۆی گروپ 
کە لە هەرێمی کوردستان ئەنجام دراوە باس کرا بەاڵم کاریگەری قەیرانەکان 
لەسەر مەترسیی ژیان لە کوردستان باس نەکراوە وەک کە لە شوێنەکانی تری 
پێچوو  ماوەیەکی  قەیرانەکان  بەهۆی  ئابووری  سەرەنجامی  هەروەها  عێراقدا 
لەم  ماوەیەک  تا  توانیان  كە  ڕایانگەیاند  بەشداربووان  بکرێت.  پێ  هەستی  تا 

ببەن  بەڕێوە  ژیانیان  بارودۆخە 
بارودۆخەکە  بەڵکۆ  ئەوەى  بۆ 
بینیان کە  بەرەو باشتر بێت بەاڵم 
بارودۆخەکە بەرەو خراپتر دەبێت 
وواڵتیان  جێهێشتنی  نیازی  بۆیە 
هەبووە. “وەكو بەنداو وایە: ورده 

ورده پڕ دەبێت تا وای لێدێت دڵۆپەیەكی تر ناگرێت و لێی دەڕژێت”.
بەهۆی خراپبوونی بارودۆخی ئابووری و کۆمەاڵیەتی لە سەرتاسەری عێراقدا 
گشتى  بەشێوەیەکی  و  بوو  ئاڵۆزتر  خزمەتگوزارییەکان  بۆ  گەیشتن  ڕێگای 
کاریگەری هەبووە لەسەر کۆمەڵگەی خانە خوێەکان هەروەها خێزانە ئاوارەکان 
وەاڵمدەرانی  ڕوودان  كاتى  بەپێى  سەربازی.  رووبەرووی  شەرە  بەهۆی 
هەرێمی کوردستان گوتیان مانگی ئابی ٢٠١٥ لووتکەی قەیرانەکانی ئابووری 
کوردستان.  هەرێمی  حکومەتی  لەالیەن  بڕا  مووچە  کاتدا  هەمان  لە  کە  بووە 
لە  بەشێوەیەک  ژیانمان هەبوو چونکە ژیان  بەڕێوەبردنی  توانای  تا ٢٠١٤   “

شێوەكان هەرزان بوو”.

بەتایبەت  و  شوێنەکان  هەموو  لەسەرتاسەری  بەشداربووان  كۆتاییدا،  لە 
گەنجەکان ڕایەنگەیاند، تەنها عێراقی نەبوون دەستیان کرد بە کۆچکردن بەاڵم 
سورییەکانیش کۆچیان دەکرد و هەموویان پشتیان بە زانیارییەکانی کۆچبەران 
بەست کە پێش ئەوان کۆچیان کرد. زانیارییەکان بەئاسانى دابین دەکرا لەرێگای 
ڕاگەیاندنی  كۆمەاڵیەتییەكاندا.  تۆڕە  ڕێگای  لە  یاخود  ڕاستەوخۆ  پەیوەندیى 
“ڕۆیشتن  دەربڕینەكەی  کۆچکردن.  بۆ  هاندانێک  بووە  سەركەوتوو  چیرۆكى 
لەگەڵ  ڕۆیشتن  کردنەوەی  بۆ ڕوون  بەکاردەهات  جار  هەندێك  لێشاو”  لەگەڵ 
لە  بکەن،  ڕێگا  و  زانیاری  بەشداری  هەروەها  ئاسانترە  گەورە  گروپێکی 
تەنها  کە  خەڵک  دەداتە  دەروونی  حەسانەوەی  بیرۆکە  ئەم  ڕەنگە  هەمانکاتدا، 
نەبن لەم گەشت کردنە زەحمەتە. بەشداربوویەك  لە بەغدا گوتی “ ماوەیەکی 

زۆرە بیرم لە کۆچکردن دەکردەوە و ئێستا شانسەکە  وەستێنرا”. 

 “It is like a dam: water grows slowly 
until a drop is enough to overflow“

ــە کۆچکــردن  ــرم ل “ماوەیەکــی زۆرە بی
ــردەوە و ئێســتا شانســەکە  وەســتێنرا” دەک

“تا ٢٠١٤ توانای بەڕێوەبردنی ژیانمان هەبووە 
چونکە ژیان بەشێوەیەک لە شێوەكان هەرزان بوو”

“وەكــو بەنــداو وایــە: ورده 
ورده پــڕ دەبێــت تــا وای 
تــر  دڵۆپەیەكــی  لێدێــت 
دەڕژێــت” لێــی  و  ناگرێــت 

كۆچبەران لە دوورگەى یۆنانیى لەسبۆس.
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4.ژیان لە وواڵتی مەبەست و هۆکاری گەڕانەوە 
بەشی کۆتایی ڕاپۆرتەکە جەخت لە سەر ئەزموونی گەڕاوەکان دەکات 
لە وواڵتی مەبەست لە ئەوروپا. بەشداربووانی گفتوگۆی بە گرووپ 
پرسیاریان لێکرا ئایا ئەوەیان بە دەست هێنا کە هیوایان بۆی هەبوو 
یان پێشبینیان دەکرا لە ئەوروپا، وە ئایا ئەمە کاریگەری کردە سەر 

بریاری گەڕانەوەیان. 

لەگەڵ  بوون  گونجاو  گفتوگۆ  بابەتەکانی  پێشوو،  بەشی  لە  جیاواز 
ئەزموونی ئەو کۆچبەرانەی  تا ئێستا دەژین لە ئەوروپا،  ئەم بابەتە بە 
نزیکەوە پەیوەستە بەو بە شداربووانەی وەکو گەڕاوەکان لە وواڵتێکی 

لەوانەیە  کە  وواڵتان  جیاوازی  سیاسەتی  بۆ  ئەوروپا،  دیاریکراوی 
لە  کۆچبەران.  ئەزموونی  سەر  بە  هەبووبێت  جیاوزی  کاریگەری 
بەرئەوە، جگە لە ناچونیەکی، وەاڵمەکان بە شێوەیەکی زۆر پابەندە بە 
وواڵتی مەبەست وە نوێنەرایەتی سەرجەمی دانیشتوانی ئەو کۆچبەرە 

عێراقیانە ناکات کە تا ئێستا لە ئەوروپا دەژین.  
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٤.١ ژیان لە ئەوروپا
ئەفسانەی ئەوروپا

دیاریكراو، ڕای  مەبەستی  لە وواڵتى  بە گشتى جگە  ئەوروپا  بە  سەبارەت 
وەاڵمدەران بە شێوەیەکی گشتی کە ڕاستیەكە زۆر جیاواز بوو دێتە بەرچاو. 
شوێنەکان  هەموو  لە  بەشداربووان  هەموو  کە  بوو  بەرباڵو  هەستێكى  ئەمە 
ڕایانگەیاند كە ئەوروپا وەک نموونەیەک بوو  کە پێشبینینی سەرەتایی زۆر 
بوو. زۆر جار ئاماژە دەکەن بۆ ” ئەفسانەی ئەوروپا“ یاخود  پێشبینیى هەڵە 
دەهاتە  بەهەشت  وەک  ئەوروپایان  کۆچبەران  کردن،  گەشت  پێش   “ وەک 

بەرچاو”.

ڕاستیەکە زۆر زەحمەتتر بوو لە پێشبینیکردن چ لە کاتی نیشتەجێبوون یاخود 
پێشهاتێک  چەند  ئەمەش  بنەڕەتى.  خزمەتگوزاریى  بۆ  گەێشتن  ڕێگای  لە 
دەگرێتەوە دەربارەی ئاستی ژیان، ڕێگای گەیشتن بۆ شوێنى نیشتەجێبوون، 
وا  خەڵکەکە   ” كار:  دەرفەتى  و  جواڵنەوە  لە  ئازادیى  دارایى،  پشتگیریى 

دەزانن هەر کاتی لە سنوور دەپەڕنەوە یەکسەر ناسنامە وەردەگرن”.
جگە لە تەنگانەی بەسۆزی و 
دەروونى هەروەها زەحمەتیى 

كرداریش دەگەڕێتەوە بۆ ژیان لە 
ژینگەی نوێ و نە ناسراو هەروەها 
دووری لە ماڵەوە و خۆشەویستان. 
بەشدارێك لە بەغدایە ڕایگەیاند ” 

كۆچبەران تووشی شۆك بوون چونکە 
ژیانەكە لە وواڵتى مەبەست بەتەواوى جیاوازە لە پێشبینیەكانیان “.

وواڵتەکانی مەبەستی ئەوروپا
سەبارەت بە وواڵتانی دیاریكراو، تێبینى كرا كە سیاسەتى كۆچكردن ڕۆڵێكى 
گەورەیان بەکارهێنا بۆ هەستی نائومێدی یاخود بۆ ڕەزامەندیى بەشداربووان. 
وواڵتانی  یاخود  هۆڵەندا  لە  گەڕاوەکان  بەتایبەتى  و  کۆچبەران  هەندێک 
ئەسكەندەناڤى ڕایەنگەیاند كە جێگەی نیشتەجێبوونی چاکیان وەرگرت و زۆر 
ڕازی بوون لەگەڵ وەرگرتنی چارەسەرەكە. بۆ نموونە یەكێک لە وەاڵمدەران 
زۆر ڕازى بوو لەگەڵ بارودۆخەكە کە لە ناوی بوو و داواکاریەکەی کەمتر 
لەماوەی دوو مانگ جێ بەجێ کرا و جێگەی نیشتەجێبوونی باشی وەرگرت 
هەروەها دەستیکرد بە مەشقی وەرزش لە کڵەپی یانەیەکی ناوخۆیی، بەاڵم 
بە  تایبەت،  خێزانی  هۆکاری  بەهۆی  عێراق  بگەڕێتەوە  لێکرا  زۆری 

پێچەوانەوە لەوێ دەمایەوە.
بەشداربووانی تر ڕایانگەیاند كە چارەسەرى جیاوازیان وەرگرت. هەندێکیان 
لەالیەن  بوون  ئازاردانی جەستەیی  زایان هەروەها  تووشی  كە  دیاری کرد 
یاخود   ) نموونە  بۆ  کرا  ناونیشان  )هەنگاریا  ترانزێت  لە  چی   ، پۆلیسەوە 
تر  ئەوانی  نەگیرا”.  بەلجیكا(: “ڕێزمان   لە  )بەتایبەتى  لە وواڵتى مەبەست 
نیشتەجێبوونی  بوون  پەنابەری  داواکاری  کردنی  بەجێ  جێ  چاوەڕێی  کە 
لەناو کامپەکانیان پێ درا لە بەلجیکا، گلەییان هەبوو چونکە لە ناو چادری 
سەربازی دەژیان: “ بەتەمای خانووی بوین بەاڵم ئێمەیان لە ناو چادر لەگەڵ 

بەتانی سەربازی داناوە”.
خەڵكى  گەڵ  لە  قەرەباڵغ  زۆر  جێگەی  لە  دەبوایە  ڕایانگەیاند  هەندێكیان 
نەزانینی  بەهۆی  ناگونجێت  لەگەڵیان  پەیوەندی  کە  بژین  جیاواز  ڕەگەزى 
وەك  کامپەکە   “ کامپ”،  ژیانی  بۆ  نەبووین  ئامادە  “ئێمە  یەکتری:  زمانی 
دەژیان  کامپی  لە  کە  کۆچبەران  بەتایبەتى  بوو”.  سەربازى  بنكەیێكى 
بەدەسەاڵتداران  پشتیان  بەتەواوى  چونکە  دەربڕی  زۆریان  بێهیواییێکی 
بەستبوو و بێ توانا بوون بۆ بەڕێوەبردنی كارى بنەڕەتیى ژیانى ڕۆژانەیان، 
ئاماژەیان كرد كە بێزار بوون  لێنان. جگە لەوە بەشداربووان  وەكو چێشت 
چونكە مافی کارکردنیان نەبوو بۆ دابینکردنی ژیانیان هەروەها زۆریان لێ 

كرا کە پشتیان تەنها بە دەسەاڵتى ناوچەیى ببەستن بۆ پشتگیریى دارایی.
بەشداربووانی تر کە لە کامپی دەژیان تێڕوانینێكى نەرێنیان هەبووە و گوتیان 
لەگەڵ  بوونمان  تێکەڵ  بە  نەدەکرد  ”حەزیان  كراون:  ڕەت  كرد  هەستیان 

كۆمەڵگە بۆیە کامپەکە لە شوێنێکی الدێیى و دابڕاو بوو”. 

وەک  ئەوروپایان  کۆچبەران  کردن،  گەشت  “پێش 
بەهەشت دەهاتە بەرچاو”

هەر  دەزانن  وا  “خەڵکەکە 
دەپەڕنەوە  سنوور  لە  کاتێ 
یەکسەر ناسنامە وەردەگرن”

“ كۆچبەران تووشی داخورپان بوون چونکە ژیانەكە لە 
وواڵتى مەبەست بەتەواوى جیاوازە لە پێشبینیەكانیان” 
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ئیقامە
سەرچاوەیەکی سەرەکی ڕایگەیاند پەرۆشی و بێ ئومێدیەکی زۆر لە سەختی 
پێکراوە،  ئاماژەی  پێشتر  ڕاپۆرتی  لە  ئەوەی  وەك  ئیقامەیە.  دەستهێنانی  بە 
لە  بەکارهاتووە،  چەتری  زاروەیەکی  وەکو  ئیقامە  پێکردنە  ئاماژە  جێگای 
کاتێکدا هیچ بەشداربوویەك شارەزایەکی باشی نەبوو لە سەر جیاوازی نێوان 
جۆرەکانی ڤیزا، ڕێگەپێدانی نیشتەجێبوون و جۆری پانەباریەتی، وە نەبوونی 

ئاشنایەکی باش لە سەر ڕێسا پێویستەکان بۆ وەرگرتنی ڕێگەپێدان.  

سەرباری ئەوە، وەاڵمدەران ووتیان کەوا لە ڕێگەی قسەی سەر زارەوە دڵنیا 
وەرگرتنی  لە  کرابوونەوە 
کەمتر  ماوەی  بۆ  ئیقامە 
زۆربەیان  مانگێك،  لە 
مانگێك  چەند  بوو  پێویست 
بۆ  تەنها  بکەن  چاوەڕوان 
لە  یەکێك  یەکەم،  دیمانەی 
بەغدا گووتی.  بەشداربوونی 
دەرباری  زانیاری  نەبوونی 
ڕێسا ڕۆتینیەکان و گۆڕانکاریە بەردەوەمەکان و هەموارکردنەوەی یاساکان 
بە “ بە شەڕی دەروونی” وەسف کراوە. وەاڵمدەران ڕوونیان کردەوە کەوا 
زانیاریەکان  لە  ناتوانن  لەگەڵ گۆڕانکاریەکان،  بن  بەردەوام  ناتوانن  ئەوان 
دواخستنی  بەرامبەر  دەکەن  ئومێدی  نا  بە  هەست  وە  تێبگەن  ڕوونی  بە 
وە  بوون،  ئاسانتر  پرۆسەکان  سەرەتادا  لە   “ بەردەوامی  بە  پرۆسەکان 

پەنجەمۆر وەردەگیرا لە ماوەی یەکەم و تەنها دیمانەدا”. 

داواکاریەکان  پرۆسەی  لە  نایەکسانی  ئومێدی  بێ  تری  سەرچاوەیەکی 
دوو  پلە  کۆچبەری  وەکو  کەوا  ڕایانگەیاند  بەشداربووی جۆراو جۆر  بوو. 
گفتوگۆی  بەشداربووانی  بەپێی  پاش سوریاکان،  لە  دەکرا  لەگەڵ  مامەڵەیان 
وەردەگرن  ئاسانتر  بە  پەنابەریەتی زۆر  مافی  هاواڵتی سوری  گرووپ  بە 
جەختیان  ئەوان  هەروەها  شێوە،  هەمان  بە  پشکنینەکان.  ئەنجامدانی  بێ  بە 
کردەوە کەوا هەندێك لەو خەڵکانەی پاش ئەوان گەیشتن، کە عێراقی بوون 
و داواکاریەکانیان زووتر کاری لە سەرکرا وە پێدانی ئیقامە ناکەوێتە سەر 
پرۆفایلی داواکەر. یەکێك لە بەشدار بووان گووتی ‘’ خەونبینەکان ئیقامەیان 

وەرگرت” مەبەستی ئەوانەی بۆ خۆشی چوون بۆ ئەوروپا نەك بۆ پێویستی.

٤.٢ زانیاری و سەرچاوەکان
ئەم توێژینەوە جۆریەی بەردەوامی بە گفتوگۆی بە گرووپی داوە ئاماژە بە جۆری 
زانیاری سەرەکی کرد کە کۆکراوەتەوە لەالیەن کۆچبەران پێش کۆچکردنیان لەسەر 
ڕێگاو خەرجیەکان، وە زانیاریەکی کەم لەسەر ژیانی وواڵتی مەبەست و ڕێساکانی 
کراوە  بەوە  ئاماژە  توێژینەوەکە  سەرەتایی  قۆناغی  پەنابەری.لە  مافتی  وەرگرتنی 
پەنابەریەتیە،  پێدانی مافی  ئاسانی  پێوەری هەڵبژاردەی وواڵتی مەبەست  گرنگترین 
زانیاریەکان لە ڕێگەی بوونی پەیوەندیەوە بووە بە وواڵتی دیاریکراو. لە کۆتاییدا، 
ئینتەرنێت  بووە،  زارەوە  سەر  ووشەی  ڕێگەی  لە  زانیاری  سەرچاوەی  گرنگترین 
بە  لە ماوەی گفتوگۆی  دڵنیا کراونەتەوە  ماڵپەرە کۆمەاڵیەتیەکان. دەرئەنجامەکان  و 

گرووپ. هیچ لە بەشداربووان زانیاریەکانیان لە کەناڵە فەرمیەکان وەرنەگرتووە.  

و  پەنابەریەتی  مافی  وەرگرتنی  ڕێساکانی  و  خەرجیەکان  ڕێگا،  دەرباری  زانیاری 
لە  چ  جا  سەرزارەوە.  ووشەی  ڕێگەی  لە  کۆکراوەتەوە  مەبەست  وواڵتی  لە  ژیان 

ڕێگەی ئەو خزم و برادەرانەوە کە كۆچیان کردروو یا خود ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی

ووردەکاری  دیاریکردنی  و  دابینکردن  بۆ  لێکرا  پرسیاریان  کاتێك  ناسیاوەکانەوە. 
دەربارەی بە کارهێنانی ئینتەرنێت و ماڵپەڕە کۆمەاڵیەتیەکان، وەاڵمدەران ڕوونیان 
وەکو  تەنها  بەڵەم  فەیسبووك،  و  ڤایبەر  بە  بەستبوو  پشتیان  ئەوان  کەوا  کردەوە 

نوسخەیەکی گریمانی نەك ووشەی سەر زار.

لە  باوەڕبوون  کەوا  ڕایانگەیاند  كۆچبەران  زۆری  زۆربەی  بارەیەوە،  لەم   
خانەخوێ  وواڵتی  الیەن  لە  پاڵپشتی  و  خزمەتگوزاریەکان  و  ئیقامە  بەدەستهێنانی 
بنەمای  سەر  لە  یان  نیشتەجێن  وواڵتە  لەم  کەسانەی  ئەو  شارەزای  سەربنەمانی  لە 
یان ماڵپەڕ  لە ڕێی ووشەی زارەکیەوە  لێبووە  چیرۆکە سەرکەوتووەکان کە گوێیان 

کۆمەاڵیەتیەکان.  

شوێنی  “وەرگرتنی 
ئاسایی  نیشتەجێبوون 
چاوەروانی  ماوەی  نیە. 

لەڕاستیدا درێژە”

 ‘’ خەونبینەکان ئیقامەیان وەرگرت” 

کۆچبەران لە سنووری سیربی و کڕواتی دەپەڕنەوە
فرانسیسکۆ مەالڤۆڵتا \ ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ
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٤.٣ هۆکاری گەڕانەوە
کۆچبەرە گەڕاوەکانی عێراقی داوایان لێ کرا هۆکارەکان ڕوون بکەنەوە کە 
هانیانی دا بۆ گەڕانەوە هەروەها ڕوونکردنەوەی پەیوەندي لەنێوان بڕیارەکانیان 
و هەستی نائومێدییان لە ئەوروپا. وەاڵمەکانی گفتوگۆی گروپ لەم بەشە جیاواز 

بوو.
 

بەشداربووانی  بەتایبەتى  و  بەشداربووان  لە  ژمارەیەك  کە  سەرنجە  جێکەی 
گەڕانەوە.  تایبەت  کەسی  هۆکاری  بەهۆی  بەاڵم  وەرگرتووە  ئیقامەیان  بەغدا 
هەندێکیان باسیان کرد کە خزمی نەخۆشیان هەبووە: “دایكم نەشتەرگەری بۆ 
چیرۆكى  لە  تر  نموونەی  بکەم“.  چاودێری  تا  بگەڕێمەوە   دەبوایە  بۆیە  کرا 
فڕاندنی كورى  پارەی  تا  بفرۆشێت  تا خانووى  بەشداربووێك گەڕاوە  كەسى، 
بدات، هەروەها بەشدارێکی تر گوتی گەڕامەوە تا چاودێری کورم بکەم چونکە 
تووشی نیشانەکانی فشاری دەروونی بووە  لە دوای ڕاتەکانی دەروونی بەهۆی 
بەهۆى  بوو  گرنگ  زۆر  وواڵت  بۆ  كۆچبەرانە  ئەم  گەڕانەوەی  فراندنی. 
کە  بوو  باشتر  پەیان  ڕایەنگەیاند  پێچەوانەوە،  بە  کەسی.  تراژیدی  ڕووداوى 
بەشداربووان  لە  سنووردارە  ژمارە  ئەم  حالەتی  دیارە  بمێننەوە.  ئەوروپا  لە 
شارەزاییێكى ئیجابییان هەبووە: بەشداربووێك لە بەغدا تێبینى كرد: ” هەست 
بە مرۆڤایەتی خۆم دەکرد لە ئەوروپا. حەوت مانگ لە ئەوروپا باشتر بوو لە 

٢٦ سااڵن لە عێراق”. 

بەپێچەوانەوە، زۆربەی بەشداربووان گفتوگۆی گروپ گەڕانەوە بەهۆی ڕەت 
کردنی داواکاریان یاخود لەبەر چاوەروانییەکی بێکۆتایی بۆ جێ بەجی کردنی 
داواکاری پەنابەری: ” جاران، ئەگەری وەرگرتنی شوێنى نیشتەجێبوون لە نێو 
شەش مانگ بوو، و بۆ ماوەی یەک ساڵ بۆ یەکگرتنەوە لەگەڵ خێزان. لە پاشان 
یاخود  بۆ دوو  پێیان گوتین ڕەنگە 
تا سێ سااڵن تەنها بۆ دابینکردنی 

شوێنى نیشتەجێبوون”.

پێیان باشتر بوو بمێنن بەاڵم بێ توانا بوون  لە نێو گروپەکە، ڕایەنگەیاند کە 
وواڵت  دووری  لە 
زۆر،  ماوەیەکی  بۆ 
کاتدا  لەهەمان 
پێ  پاشەکەوتیان 
خۆیان  بۆ  نە  نەما 
 ، خێزانیان  بۆ  نە  و 
گوتی:  بەشداربووێك 

)“هاوسەرەکەم 
پەیوەندی پێ کردم کە ناتوانی شیر بکڕی”( یاخود نەیانتوانی بۆ ماوەی چەند 

مانگ لە خێزانیان دوور بکەون جگە لە گرفتەکانی دارایی. 

لە  ژیانیان  بارودۆخی  لە  بوون  توانا  بێ  گەڕاوەکان  لە  کەمێك  لەکۆتاییدا، 
ئەوروپا لەهەمان کاتدا چاوەروانی  جێبەجێ کردنی داواکاریەکانیان دەکرد: “ 

بێ توانا بووم لە بارودۆخی ژیانم لە کامپەکەدا”. یەک لە وەاڵمدەران وەاڵمی 
 “ وەاڵمەکەی:  تر،  جارێکی  کۆچکردنی  بەتەمای  ئایا  کە  دا  پرسیارەکەمان 

ئەگەر هاتوو فڕۆکەکە لە پێش دەرکا هەڵمبگرێ هەر ناچم”. 

“هاوسەرەکەم پەیوەندی پێ کردم کە 
ناتوانی شیر بکڕی”

لە  بووم  توانا  “بێ 
لە  ژیانم  بارودۆخی 

کامپەکەدا”

“ئەگەر هاتوو فڕۆکەکە لە پێش دەرکا هەڵمبگرێ هەر 
ناچم”

“هەست بە مرۆڤایەتی خۆم 
حەوت  ئەوروپا.  لە  دەکرد 
مانگ لە ئەوروپا باشتر بوو 

لە ٢٦ سااڵن لە عێراق“

كۆچبەران بەسەر پێ بەرەو سنووری كۆماریى یۆگۆسلۆڤى مەقەدۆنی پێشووی دەڕۆن.
ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ \ ئەماندە نێرۆ ٢٠١٥
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٥.کۆتا سەرنج
زیادبوونی  بە  بەرامبەر  كۆچ  نێودەوڵەتی  ڕێکخراوی  لە  بەشێك  وەکو 
کۆچکردن لە ماوەی ٢٠١٥، ڕێکخراوی نێو دەوڵەتی کۆچ توێژینەوەیەکی 
نووسینگەی  پارەدراوی  پڕۆژەی   چوارچێوەی  لە  ئەنجامدا  قۆناغی  بە 
پەرەپێدانی نێودەوڵەتی تێگەیشتنی ئاڵۆزی لێشاوی کۆچکردن لەعێراقەوە بۆ 

ئەوروپا لە ڕێگەی هەڵمەتەکانی هۆشیاری و بە دواداچوون. 

ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچی عێراق توانا و زانیاریەکانی خۆی لەناوەوەی 
وواڵت بە کاردەهێنێت بۆ بە دەست هێنانی تێڕوانینەکان لەسەر بەرفراوانی 
دیاردەی کۆچکردن لە ڕێگەی خاڵی توێژینەوە کەوا پێشتر نەدۆزراوەتەوە، 
ئەم  کۆچبەرانی.  و  نێردراو  وواڵتی  تێڕوانینی  ڕووی  لە  پێکهاتەکانی 
ئەدەبی  لە  لە  گرنگ  بەشداریەکی  توێژینەوەکە  دەرئەنجامەکانی  و  پەیڕەوە 
سەرهەڵدانی کێشەی کۆچکردن دەکات، بە تایبەت بە تیشك خستنە سەر ئەو 
کێشانەی کە زۆر کات لە پێش نەبوون لە توێژینەوەکان لە وواڵتانی ترانزیت 

و وەرگرەکان. 

لەو ماوەیەی  توێژینەوەی جۆری  لە  پێکهاتووە  توێژینەوەکە  یەکەمی  بەشی 
کردووە  كۆچیان  عێراقیانەی  ئەو  بۆ  بەڕێوەچوو  ڕێکخراو  ڕاپرسیەکی  کە 
زانیاری  ڕاپرسیەکە  بابەتەکان،  نێو  لە  دەژیان.  ئەورۆپا  لە  و   ٢٠١٥ لە 
ئامادەکردن و ڕێکخستنی گەشتەکە  کۆکردەوە لەسەر پڕۆفایلی کۆچبەران، 
وواڵتی  لە  ژیانیان  باری  و  کۆچبەران  پێشبینیەکانی  گەشتەکە خۆی،  وە  و 

مەبەست. 

زانیاری  کۆکردنەوەی  بۆ  کۆچدا  نێودەوڵەتی  ڕێکخراوی  بە  ڕێگەی  ئەمە 
دیاردەی کۆچکردن؛  دەرباری سەرجەم  تێگەیشتنیێکی گشتی  داواکردنی  و 
هەروەها تیشك دەخاتە سەر کێشەی تایبەت کە شایانی بە دواداچوونە لە سەر 
لەسەر  تێگەیشتن  هەڵە  بە  و  دەرکپێکردن  نموونە،  بۆ  کەسی،  تاکە  ئاستی 

پێداویستیەکانی پرۆسەی کۆچکردن. 

قۆناغی دووەمی توێژینەوەکە پێکهاتووە لە توێژینەوەی جۆری. لە ڕێگەی 
گفتوگۆی بە گرووپ لەگەڵ گەڕاوەکان لە ئەوروپا، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی 
کۆچ بابەتەکانی بە شێوەیەکی قووڵتر ڵێکۆڵینەوەی بۆکرد بۆ وەکو هۆکاری 
دیاریکراق،  وواڵتێکی  یان  ئەوروپا  هەڵبژاردنی  و  کۆچکردن  بۆ  کۆچبەر 
هۆکارەکانی  کۆتایدا  لە  و،  هەڵەکانیان  تێگەیشتنە  پێشبینیەکان،  هیواکانیان، 

گەڕانەوەیان بۆ وواڵتی خۆیان. 

 

کەوا  دەدات  نیشان  وا  ڕاپۆرتەدا  لەم  کراوە  پێشکەش  دەرئەنجامانەی  ئەو 
پرسیارانەی  ئەو  بۆ  بکرێت  دابین  سەرتاسەری  و  ڕوون  وەاڵمی  ناکرێ 
فاکتەرە  کراوە  پێشبینی  کۆچکردن.  وەکو  ئاڵۆزی  كێشەیەکی  لەسەر 
سەرەکیەکانی وەکو ترسی باری ئەمنی، ناکۆکی سیاسی و داینامیکی پێکدادان 
تێکەڵ  کەوا  سەلماندووە  ئەوەیان  کۆمەاڵیەتی  ئابوری  باری  الوازی  و  و 
بەیەکەوە  ڕاستەوخۆ  پێویستی  بەشێوەیەکی  بەاڵم  جۆراوجۆرن،  ئاستی  و 
لەسەر  کۆچبەران  کەسایەتی  سروشتی  ئەمە،  سەرەرای  نەبەستراونەتەوە. 
بنەمای ئەو ڕاستیانەی هەروەکو بیڕوباوەڕ و شارەزایی، تێڕوانین و دەرگای 

ڕزگاربوون لە مەترسیەکان، وەکو هۆکارێکی کاریگەر بە دەرکەوت. 

گرنگە تێبینی ئەوە بکرێت لەکاتی دەستپێکردنی ئەم توێژینەوەیە، ڕاستەوخۆ 
پاش گەیشتنی پەنابەران بلە عێراقەوە بۆ ئەورپا لە ئاب و ئەیلولی ٢٠١٥، 
لە  وە ژمارەی کۆچبەران  دووەمی ٢٠١٥  کانوونی  لە  بارەکە گۆڕاوە.  وە 
عێراقەوە بۆ ئەوروپا بۆ هەر مانگێك بەرە بەرە کەمدەبێتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا، 
ئەم توێژینەوەیە تیشك دەخاتە سەر ئەو بابەتانەی کە قەیرانی ئێستایان زیاد 
بە  پێویست  بەشێوەیەکی  دیاری دەکات کە  داینامیکەکان  کردوە وە هۆکارو 

کاتەوە نابەستراوەتەوە.  

کۆچبەران لە سنووری سیربی و کڕواتی دەپەڕنەوە
فرانسیسکۆ مەالڤۆڵتا \ ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ
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