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سەنتەرەکانی کۆمەڵگەیی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ بەشداری بە ئاوارەکان و گەڕاوەکان و کۆمەڵگە 

 خانەخوێکانی عێراقی دەکات لە بونیادنانی ئاشتی 

 

بۆ  تەنها نەك پێويستە پشتگيرى ،بەرباڵوناكۆك و ئاوارەبوونێکی  سااڵنەوەى لە عێراق بۆ چاکبوونەوەی

 بەهێز كۆمەاڵيەتى پەيوەنديى تا هەروەها بەاڵم ،راوگەياند پێى زيان مادەيی ژێرخانى چاککردنەوەی

 .بكات

 

 ئاوارە مليۆن ٢.٢ لەهەمان کاتدا ،هەيە عێراق لە ئاوارە مليۆن ٣.٢ نزيکەیهەنووكە  پێکدادانی بەهۆى

 بەرامبەر ميوانداری خانەخوێکان بەشێوەيەکی بەرچاو كۆمەڵگە هەرچەندە. شوێنی بنەڕەتی خۆيان بۆگەڕاونەتەوە 

کان لە ڕێژەی خۆی زياترە بۆيە کاريگەری هەبووە لەسەر سەرچاوەنيشانداوە، بەاڵم بەهۆی ئەوەی  ئاوارەکان

 تەنانەت زۆربەی کۆمەڵگە خۆڕاگرەکان کاريگەری داگيرکاری و ناکۆکيان لەسەر بووە.  كۆمەاڵيەتى، پەيوەنديى

 

گە خانەخوێکاندا هەروەها گەڕاوەکان بۆ شوينی بنچينەيی، بەهۆی پشتگيری عێراقييە ئاوارەکان و کۆمەڵ

ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ چوار سەنتەری کۆمەڵگەيی دامەزراند لە پارێزگای بەغدا، ديالە، کەرکوک وە نەينەوا. 

 پارەدار کراوە. وروپا ئە كێتيی يەسەنتەرەکان لەاليەن 

 

 يیکۆمەڵگە دەستپێشخەريى دەکات بۆ کۆکردنەوەی دابينی دلنياوکراو بۆ خەڵکەکە شوێنێك کۆمەڵگەيی سەنتەری

دوواليەن  دڵنيابوون و گفتوگۆی هەروەها بۆ بەشداربوونيان بە مەبەستی زياتر کردنی متمانە بە خۆ کردن،

وە گرۆپی  ناوبژيوانی ڕاهێنانىلەڕێگای چاالکييەکانی درووست کردنی ئاشتی، ڕاهێنانی پيشەيی و ڕابەری، 

لە  پێويستە بۆ بەڕێوەبردنی ناكۆك کە كارامەيى درووست کردنی چااڵكيانە ئەم كۆتاييى ئامانجىی. يارمەتيدانی خۆي

 لە كردووە بەشدارييان كەس ٤،٦٠٠ لە زياترتا ئێستا . گشتگركۆمەاڵيەتى پەيوەندی  پشتگيريى ونێوانی خەڵکەکە 

 .يیكۆمەڵگە سەنتەرەکانی چااڵكييەکانی

 

 ٢٠١٦ یەكەمی كانونى لە كە كەركوكدا لە كۆمەڵگەیی سەنتەری لە تیمێکە بەرپرسی المجید عبد ئیخالس
 سەنتەرە ئەم. شوێنەدا لەم بێت جۆرە بەم سەنتەرێکە تاكە کەرکوک لە كۆمەڵگەیی سەنتەری"  ووتی، دامەزرێنرا

 بۆ ئامادەبوون کە ئەمانە خانەخوێدا، كۆمەڵگەى ئەندامانی بۆ هەروەها ئاوارە زۆری خەڵكێکی بۆ دیدەنیە خاڵى
 ."دەدوزنەوە نوێ هاوڕێى و دەبن گفتوگۆ خەریکی هەروەها پیشەیی، كارامەییى فێربوونی

 

 بۆ يارمەتيدانيان بۆ هەروەها خەڵکەکە کۆکردنەوەی بۆ دەبينێت گرنگ رۆڵێکی سەنتەرەکە" ووتی، ئيخالس

 ماوەی بۆ ئافرەتان بۆ بەرگدروو کۆرسی. پەشۆکان کەمکردنەوەی هەروەها کۆمەاڵيەتييەکان بەربەستە شکاندنی

 لەگەڵ بەشداربوونيان بۆ دەکات دابين زۆر دەرفەتێکی کە جەماوەريەکانە، چاالکيە لەهەرە يەکێک مانگ سێ

" لەهەر سەنتەرێکی کۆمەڵگەيی، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ چاودێری مندااڵن دابين .وکۆمەڵگە هاوتەمەنانيان

 بەشداربوونی دايکەکان لە چاالکييەکاندا. گشت چاالکييەکان بەخۆڕاييە.  ركردنی مسۆگە بۆدەکات 

 

مەنال بە ناچاری لەفەلوجە ئاوارە بوو لەپاش وێرانکردنی ماڵی باوکی لەاليەن تۆپی هاوەنی داعش. مەنال سەردانی 

 سەنتەری کۆمەڵگەيی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ کرد لە پاش هەاڵتنی بۆ بەغدا.

 

 لەمەوپێش من چوونکە، بەاڵم لەهەمان کاتدا هەستم بەدابڕاندن دەکرد، دەکرد ا هەستمان بە دڵنيای" لە بەغداد

 ە.نەبوو ئاساييم كۆمەاڵيەتيى چااڵكيى هيچلە بەغدادا  بەاڵم بووم مامۆستا

 

 بەشداريم. دەکات دابين كۆمەڵگەيی سەنتەری لە چااڵكيى کۆچ نێودەوڵەتی ڕێکخراوی كە بيستم هاوڕێيێك لە من"

 من.  دەکات کانناکۆکە اليەنە لەنێوان گفتوگۆ و وتووێژ كارامەييى وانەی فێری  كە ناوبژيوانی، ڕاهێنانى لە كرد

 .ووتی مەنال" ئايندە، گرفتەکانی لەگەڵ دەدات يارمەتيم كە دۆزيەوە گرنگم بيرۆكەى زۆر و نوێ هاوڕێى
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 هەروەك دەکات، خانەخوێ چااڵكيى کۆمەڵەک لەيی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ كۆمەڵگەسەنتەری 

 بەخشينى ، جگە لەوە سەنتەرەکانشانۆ جێبەجێکردنی وگفتوگۆيی فيلم و كتێب  گرووپى ،داواکردن دەستپێشخەريى

 باخچەى وە دامەزراندنی  بۆشاييى جوانكردنى هەروەك چااڵكييەکان بۆ يوخۆبەخش بۆ تۆڕی دابين دەکەن بچووك

 يی.كۆمەڵگە

 

بۆ فێربوونی خوێندن و  خويندەوارىوە کۆرسی  ئينگليزى كۆرسىپيشەيی بريتييە لە  دەرفەتەکانی راهێنانی

ڕابەری و  کۆرسی .ڕەنگينی دەست و یهونەر و سپليت چاككردنەوەىئارايشگە، سەرتاشخانە،  ،نووسين، دورمان

بۆ  دەرفەتی درووستکردنی پەيوەندی چااڵكيانە هەموو ئەم. دەكرێن دابين الوەکان بۆ ئاشتی بونيادنانی

هەروەها ڕووبەڕووبوونەوەی  تنێدەناسێبە يەکتر  جياواز زەمينەىلە  خەڵكىبەشداربووەکان دابين دەکات وە 

 چەمکە خوازراوەکان. 

 

 جياواز كەلتووريى زەمينەيێكى لەوە، ٢٠١٤ساڵە، ئاوارە بووە لە موسڵەوە بۆ کەرکوک لە ساڵی  ٢٢ئيبراهيم 

 نێو لە هاوڕێ و بهێنێتبووە تا متمانەی خەڵک بەدەست  ی گرفتێکی زۆرڕووبەڕووکە  ،وتىو يمئيبراه .هاتووە

 .بدۆزێت خانەخوێ كۆمەڵگەى

 

فێربوونی  و خۆجێيی نيشتەجێى لەگەڵ کردن پەيوەندی يی، دەرفەتێک دا پێم بۆكۆمەڵگە ئامادەبوونم لە سەنتەری” 

 كۆمەڵگە ئەندامانی بۆ تا دا يارمەتيم هەروەها. هاتوون جياواز زەمينەى کە لە کانكۆمەڵگە دەربارەىزانياری 
 ئەمە. توندوتيژی داعش ڕزگاربوونەتەوە لە ئەم خەڵکانە لە موسڵی هەاڵتوون، ئەمانەش كە بكەمەوە ڕوون

لە  ئێمە چونكە يان بۆ ئێمە هەبوو،هەست جياواز شێوەيەكى بە خەڵك هەندێك چوونکە کێشەيەکی گەورە بوو

  بووين." ئاوارەشوێنەکانی ژێر کۆنترۆلی داعش 

 

کۆمەاڵيەتی  و دەروونی پشتگيریبۆ ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ  تيمی يی لەاليەن کارمەندانیكۆمەڵگە سەنتەری

   کۆمەڵگە. بەڕێوەبردنی لە بەرپرسی لەگەڵ دەكەن كار کە  لەنزيكەوە بەڕێوەدەچێت کۆمواڵيەتی وەبوونیێکەوە پ

 

بە  دەدات کۆمەڵگەيی ئەنجام چااڵكيى کۆچ نێودەوڵەتی ركردنی بەردەوامبوون، ڕێکخراوی مسۆگە بۆ

 و کار وەزارەتى و وەرزش و الوان  كوردستان، وەزارەتى هەرێمى و عێراق لەگەڵ هەماهەنگيىەکی نزيك

  كۆمەاڵيەتى عێراقی. كاروبارى

 

 :تەماشاکردنی ڤيديۆ لەسەر سەنتەرەکانی کۆمەڵگەيی، تکايە لێرە کليک بکە:  بۆ

https://youtu.be/X4o0xPSayII 

 

 

 ئاوارەبوون بەردەوامە لەسەرتاسەری عێراقدا:

 ٢٠١٦تشرينی يەکەمی ی ١٧نزيکەی يەک ساڵ لەپاش دەستپێکردنی ئۆپەراسيۆنی موسڵ کە لە  –موسڵ 

کەس گەڕاونەتەوە )لە  ٢٩٧،٨٠٠تاکەکەس بەم تازەيە ئاوارەبوون لەهەمان کاتدا زياتر لە  ٨٠٠،١٠٠دەستيپێکرد، 

 ( بەپێی تۆماری ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ بۆ بەدواداچوونی ئاوارەکان.٢٠١٧ی تشرينی يەکەمی ١١

 

دەستيپێکرد، زياتر لە  ٢٠١٧ی ئەيلولی ٢١گات کە لە بەهۆی ئۆپەراسيۆنی حەويجە و شر –حەويجە وە شرگات 

کەس کە هەر لەم شوێنانە ئاوارە بوون لەنێوانی ئابی  ١٠٢،٧٠٠کەس بەو تازەيە ئاوارە بوون. زياتر لە  ١٥،٦٠٠

کەس گەڕاونەتەوە لەدوای ئۆپەراسيۆنەکان لەم ماوەيە دا )لە  ٣١،٢٠٠. زياتر لە ٢٠١٧ی ئەيلولی ٢١تاکو  ٢٠١٦

 (.٢٠١٧نی يەکەمی يتشري١٢

 

لە عێراق دەربارەی ئاوارەبوون  ئاوارەکان بەدواداچوونی بۆ کۆچ نێودەوڵەتی ڕێکخراوی تۆماریداتای 

  http://iraqdtm.iom.intلەسەرتاسەری عێراقدا لێرە بەدەست دەکەوێت:  

 

 

 ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچی عێراق بکە:بۆ زانياری زياتر تکايە پەيوەندی لەگەڵ 
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