
 تێکشکاندنی گرژیەکان لە عێراق، هەر جارێک و یەک خولی تۆپی بالە

 

 

ئەنجامدرا کە هاوشێوەی یاریە وەرزشیەکانی تر نەبوو: توانی بەربەستەکانی نێوان یەکەم خولی تۆپی بالە لە قامچوغە،عێراق، 
 .  کورد و عەرەبەکانی ناو کۆمەڵگا تێکبشکێنێت

 
یەکێکە لە کۆنترین گوندەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق. زۆرینەی دانیشتوانی گوندەکە بریتین لەو خێزانە کوردانەی کە لە  قامچوغە

پەنجا هەزار  کە بووە هۆی کوشتنی نێوان -کان١٩٨٠شااڵوە دڕندەکەی سەدام حوسێن لە کۆتایی-توندوتیژی و شااڵوی ئەنفال ڕایانکرد
واڵتی تری بە هێزی زەبر شوێنگۆڕکرد و عەرەبە و( هاوواڵتی کورد، وە هازاران ها١٠٠،٠٠٠( بۆ سەد هەزار )٥٠،٠٠٠)

 سوننەکانی بۆ ماڵی کورد گواستەوە.
 

دا، کاتێک داعش دەستی کرد بە هێڕشکردنە سەر خاکی عێراق، نزیکەی یەک ملیۆن عەرەبی سوننە ماڵی خۆیان  ٢٠١٤لە ساڵی 
قامچوغە نیشتەجێ بوونەوە، ئەمەش بووە هۆی ئەوەی کە کۆمالگاکە بە ووریایەوە سەیری جێهێشت و لە شارۆچکە کوردیەکانی وەک 

کەسانی تازە هاتوو بکات. لەگەڵ نەبوونی زانیاری دەربارەی زمانی کوردی، خێزانە عەرەبە تازە نیشتەجێبووەکان زوو درکیان 
ن ئەرکێکی قورس ئەبێت. هەر زوو قامچوغە ڕادەیەکی بەوەکرد کەوا دروستکردنی پەیوەندی و متمانە لەگەڵ دراوسێ کورداکانیا

بەرزی لە ناکۆکی بەخۆیەوە بینی لەبەر بوونی گومان و بۆچوونی نەرێنی و بەربەستی کەلتوری و زمان و هەروەها بوونی کێشەی 
 مێژووی لە نێوان هەردوو ال.  

 
 نجاکانی هەردوو کۆمەڵگاکە ئارەزوویان بۆ وەرزش هەبوو.بەاڵم لە ناو ئەو هەموو جیاوازیانەدا تاکە لێکچوونێک هەبوو: پیاوە گە

 
گانجانی کورد و عەرەب بەشێکی زۆری کاتی خۆیان بۆ یاری تۆپی پێ و تۆپی بالە لە شوێنە چۆڵکراوەکان و شەقامەکان و 

ن هیچ شوێنێکی یاریان دەکرد، عەرەبەکا دەوروبەری گوندەکە بەسەر دەبرد. بەاڵم کاتێک کوردەکان لە یاریگا ناوخۆییەکان
دیاریکراویان نەبوو بۆ یاریکردن. زۆربەیان هەستیان بە نائاسوودەیی دەکرد لە چوونە ناو یاریگا بۆ یاریکردن لەگەڵ گەنجە 
کوردەکان. وەک هەوڵێک بۆ خۆبەدوورخستن لە ڕووبەڕووبونەوە، ئەنجومەنی ناوخۆیی، سەرکردە ناحکومیەکەی کۆمالگاکە، ڕێگەی 

 ەندێک شوێنی تەختایی بۆ یاریکردن بەکاربێنن. بە عەرەبەکاندا ه
 

وەرزش وەک خوولیاێکی هاوبەش بووە دەرفەتێک بۆ مێرسی کۆرپس بۆ ئەوەی بتوانێت پردێک لە نێوان کۆمەڵگاکان دروست بکات 
 ٧١ەکی تەواو، ، ئەگەرێکی دوور بوو بە راستەقینە: بۆ ماوەی هەفتەی٢٠١٦و پەیوەندیان بەهێز بکات. لە مانگی تشرینی یەکەمی 

یاری تۆپی بالەدا پێشبڕکێیان کرد. خولەکە ڕاستەوخۆ   ٨تیمێکی هاوبەشیان پێکهێنا و لە  -کورد ٤٢عەرەب و  ٢٩ -پیاوی گەنج
سەرنجی جەماوەری ڕاکێشا، کورد و عەرەب پێکەوە چێژیان لە یاریەکە وەردەگرت. هاندەران، دراوسێکان، دایک و باوک و خزمانی 

 خێرا تێکەڵی یەکتربوون و وەک یاریزانەکان باسیان لە یاریەکان و پێشبڕکێ باشەکان دەکرد. -ئەندامانی تیم
 

( گەنجی کورد و عەرەب لە قامچوغە بەشداربوون لە خولی تۆپی بالە کە پێکهاتەکانی ٧١دا، حەفتا و یەک )٢٠١٦لە ساڵی  
 .  کۆمەڵگای لە یەک نزیکترکردەوە

 



غەیەکیان دروست کرد کە لە ڕێگەیەوە پەیوەندیان لەگەل یەکتر دەکرد و کاریگەری ئەرێنیان لە ڕێگەی ئەم کارە سادەیە، گروپەکان بنا
کان ژمارەی تەلەفۆنیان ئاڵوگۆڕکرد و دەستیان کرد بە بەکارهێنانی یاریگاکە بۆ لەسەر یەکتر دروستکرد. لە کۆتایی خولەکە، یاریزانە

ئەوەی هەفتانە پێکەوە وەرزشی تێدا بکەن بە شێوەی تیمێکی تێکەاڵو.  گەنجێکی کورد ووتی ''ئێستا کە من یاریزانەکانی تر ئەناسم 
 گاکە''. زیاتر هەست بە ئاسودەیی دەکەم لە یاریکردن لەگەڵیاندا لە ناو یاری

 
ئەنجامدرا بەاڵم تاوەکو ئێستا کاریگەریەکەی بەسەر کۆمەڵگاکە ماوە. دوای زیاتر لە  ٢٠١٦خولە ڕێکخراوەکەی تۆپی بالە لە ساڵی 

 ساڵێک گانجانی کورد و عەرەب بەردەوام بە شێوەیەکی هەفتانە یەکتر ئەبینن لە یاریگاکە بۆ یاری تۆپی بالە یان تۆپی پێ. 
 

 عەرەب ووتی ''هەرگیز باوەڕم نەدەکرد کە یاریکردن لەگەڵ کوردێک لە هەمان تیم ڕووبدات.''بەشداربوویەکی 

 

 بەرەوپێشبردنی یەکڕێزی کۆمەاڵیەتی لە عێراق
 

کەس لە  ١کە دەکاتە نزیکەی  -( ملیۆن کەس٣، زیاتر لە سێ )٢٠١٤لە ساڵی  لە سەرەتای دەستپێکردنی شەڕ لە عێراقدا
ناچاربوون ناوچەکانیان بەجێ بهێڵن و ببنە ئاوارەی ناوخۆیی. وەک وەاڵمدانەوەیەک بۆ ئەم  -یکەسی عێراق ١٠کۆی 

قەیرانە، وواڵتی کەنەدا هاوکاری مرۆیی دابین دەکات، هەروەها پشتیوانی سەقامگیری و یارمەتی لە بواری پەرەپێدان و 
 ەنەدا لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست .بەشداریکردنی حکومەتی ک دیبلۆماسی بۆ عێراق بە گوێرەی ستراتیجیەتی 

 

یەکێک لە پێکهاتە گرنگەکانی ستراتیجیەتی ڕۆژهەاڵتی ناوەراست بریتی بوو لە پڕۆژەی بەرەوپێشبردنی یەکڕێزی 
ملیۆن دۆالری پێشکەش بە ڕێکخراوی مێرسی  ٤.٥کۆمەاڵیەتی لە عێراق. لە ڕێگەی ئەم هەوڵەوە وواڵتی کەنەدا بڕی 

دنەوەی تەنگژەی نێوان ئەو خێزانانەی کەوا ناچاربوونە شاروشارۆچکەکانیان بەجێ بهێڵن، لە کۆرپس کردووە بۆ دامرکان
الیەک، وە ئەو کۆمەڵگایانەی کە تیایدا نیشتەجێبوونە، لە الیەکی ترەوە. مێرسی کۆرپس ڕێکخراوێکی مرۆیی جیهانیە کە 

ی ان، بونیاتنانەوەی ژیانێکی باشتر، وە گۆڕینپشتگیری خەڵک دەکات بۆ زاڵبوون و چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ قەیرانەک
 کۆمەڵگاکەیان بۆ دۆخێکی باشتر.

 

( ئافرەت، کچ، پیاو و کوڕ لە ٢٠،٠٠٠٠، زیاتر لە بیست هەزار )٢٠١٧و ئابی  ٢٠١٥لە ماوەی نێوان نیسانی 
ی ئەو بڕە پارەیە ئەنجام پڕۆژەی کۆمەڵگەیی کە  لە ڕێگە ١٠٠پارێزگاکانی دیالە و سلێمانی سوودمەندبوونە لە زیاتر لە 

 بکە. بەرەوپێشبردنی یەکڕێزی کۆمەاڵیەتی لە عێراقدرابوو. بۆ زانیاری زیاتر سەردانی 

http://www.internal-displacement.org/countries/iraq
http://www.internal-displacement.org/countries/iraq
http://w05.international.gc.ca/projectbrowser-banqueprojets/project-projet/details/D001622001?Lang=eng

