
 
 

 

 خانووبەرە و پاڵپشتیی کۆمەلگەیی نوێ بۆ ڕزگاربووایی کۆمەڵکوژییەکەی کۆچۆ

 ٢٠٢١نيسان  ١

ر  
ەیی کۆچ، هەروەها ئاژانیس پەرەپێدایی نێودەوڵەیی ئەمەرییک بەیەکەوە کار دەستپێشخەریی نادیە، ڕێکخراوی نێودەوڵ -هەولێ 

یدییە ڕزگاربووەکایی جینۆساید. ئاژانیس پەرەپێدایی نێودەوڵەیی ئەمەرییک  ی ر
و    دەکەن بۆ فرەوانکردیی پاڵپشتییەکان بۆ ئێ 

 کۆچ و دەستپێشخەریی نادیە هاوکاریی ئەو ئەندامانەی کۆمەڵگ
ەکە دەکەن کە لە جینۆساید ڕزگاریان  ڕێکخراوی نێودەوڵەیی

ی 
دروستکردیی خانووبەرەی نوێ لە شوێنێیک نزیک لە گوندی کۆچۆ،    بووە تا دەستیان بە چارەسەری درێژخایەن بگات لەڕی 

ان و پاڵپشتی بکەن لە    و گوێلێگێر
وێڕای چەند ڕێوشوێنێیک تر بۆ یارمەتیدایی بنەماڵەکان بۆ ئەوەی هەست بە سەالمەیی

 وەیاندا. بووژانە

اق و دەستپێشخەریی نادیە هەروەها یارمەتتر کۆمەڵگەکە دەدەن لە هەوڵەکانیان بۆ   ر
ڕێکخراوی نێودەوڵەیی کۆچ لە عێ 

ەوەریی ئازیزانیان کە لەدەستیان داون ئەویش لەڕێگەی بە مۆنیومێنتکردیی هەندێک ناوچەی دەستنیشانکراو و  بەرزڕاگرتتی بێر
رێن کە لە گۆڕە بە  گرتنەبەری ڕێوشوێتی تایبەت بۆ   ژ ر

پاراستتی ئەو گۆڕستانەی کە ئێستا ڕووفایی ئەو تاکانەی تێدا دەنێ 
 کۆمەڵەکایی کۆچۆ دەرهێندرابوون. 

یدی و سەرۆیک دەستپێشخەریی نادیە،گویی "کۆمەڵگەی من لە کۆچۆ هەندێک لە  
ی ر
لەم بارەیەوە نادیە مورا د، چاالکوایی ئێ 
ین نەهامەتییەکایی بینیوە کە بەس ەر مرۆڤایەتیدا هاتووە. ئەوانەی کە لە جینۆسایدەکە ڕزگاریان بووە نزیەی حەوت  خراپێی

رن لە دەستبەسەریدا. سەدان پیاو و ژن کە   ی ساڵە لە چاوەڕوانتر گەڕانەوەدان بۆ زێدی خۆیان. هەزاران ژن و منداڵ هێشتا بنێ 
یی سێ 

ژ  توندوتێر
کیس و دایکایی تەنیا دووچاری تەنگ و چەلەمە  کوژران هێشتا ناسنامەیان دەستنیشان نەکراوە. ڕزگاربووایی

دەبنەوە لە دۆزینەوەی شوێتی حەوانەوە و پاڵپشتتر پێویست. من سوپاسگوزارم بۆ پاڵپشتییەکایی حکوومەیی ئەمەریکا لە  
یدی. ئەم پرۆژەیە هەنگاوێیک گرینگە بەرەو شیاندیی گەڕانەوەیەیک سەربەرزانەی ئاوارەکایی کۆمەڵگەی ک ی ر

ۆچۆ و  کۆمەڵگەی ئێ 
 ئاسانکاریکردن بۆ بنیاتنانەوەی ژیانێیک سەربەرزانە"

، "ئەو   اق لەمبارەیەوە گویی ر
دەی ئاژانیس پەرەپێدایی نێودەوڵەیی ئەمەرییک لە عێ  ر

جۆن کاردیناس، بەڕێوەبەری نێ 
ۆ هەمان ئەو  نەهامەتییانەی کە ڕزگاربووایی جینۆساید ڕووبەڕووی بوونەتەوە وا دەکات کە گەڕانەوە زۆر بە ئازار بێت ب

، هەروەها   ەونانەیان تێدا ڕووداون. ڕاوێژکردن بە کۆمەڵگە بەشێوەیەیک مانادار و گشتگێر ی ر
شوێنانەی کە ئەو کارە قێ 

بەشداریپێکردیی هەر یەک لە چیتی ڕزگاربووان و کۆمەڵگەکە بە گشتی لە بنچینەکایی مسۆگەرکردیی سەرکەوتن و  
 کۆچ و دەستپێشخەریی نادیە  درێژخایاندیی ئەم دەستپێشخەرییەن. ئێمە ش

انازی دەکەین کە لەگەڵ ڕێکخراوی نێودەوڵەیی
ی و   هاوبەشژ دەکەین بۆ ئەوەی یارمەتتر ڕزگاربووایی جینۆساید بدەین بەشێوەیەیک سەالمەت بەسەر ئازارەکانیان زاڵ بب 

 ژیانیان بنیات بنێنەوە."

شژ کردە سەر شنگال،  ، ڕێکخراوی دەوڵەیی ئی ٢٠١٤ئای   ٣سەر لە بەیایی زووی ڕۆژەی  ر
اق و شام )داعش( هێ  ر

سالیم لە عێ 
اق. داعش هەڵمەتێیک جینۆسایدی لە دژی ئەو گروپە کەمینەیە   ر

یدییەکان لە باکوری ڕۆژئاوای عێ  ی ر
ایی ئێ   باوباپێر

نیشتیمایی
ار بوون بە ی    لە سەدی دانیشتوایی شنگال ڕا بکەن، لەنێویشیاندا بە هەزارانیان ناچ ٩٠ئەنجام دا کە بووە هۆی ئەوەی  

یدی   ی ر
ر و ڕۆژایی دواتردا، وا مەزەندە دەکرێت کە هەزاران ئێ 

ە چیای شنگال. لە چەند کاتژمێ  سەربکەون و پەنا ببەنە بەر زنجێر
 ی تریش ڕفێندران. ٦٤٠٠کوژران و زیاتر لە 

یدییە لە باشووری شنگال، ژمارەی دانیشتوایی نزیکەی  ی ر
بوو بە گۆڕەپایی  کەس بوو کاتێک   ١٧٠٠کۆچۆ، کە گوندێیک ئێ 

ین نەهامەتیەکایی دەستی داعش کاتێک چەکدارایی ئەو گرووپە گەمارۆی دانیشتوایی گوندەکەیان دا. دوای   هەندێک لە خراپێی
ئەوەی خەڵیک گوندەکە ڕووبەڕووی داواکاری موسڵمانبوون یان مەرگ کرانەوە، سەرکردەکایی گوندەکە کەوتنە دانوستان بۆ  



 
 

 

م لە    ئەوەی ڕێگەیەک بدۆزنەوە
ا
ڕۆژ لە گەمارۆی پڕ لە ترس و   ١٢ئاب، دوای    ١٥تا گوندییەکان بە سەالمەیی دەربچن. بەڵ

تۆقاندن، داعش پیاو و کوڕ و ژنە بەتەمەنەکایی گوندەکەی کۆ کردەوە و کۆمەڵکوژی. کردن. ئەوەی کە مایەوە لە ژن و  
 کچەکان هەموویان ڕفێندران بۆ کۆیلەی سێکس. 

اقییە ر
ە عێ  ی ر

    کانئەگەر چ  هێ 
ا

 کۆچۆیان کردەوە، گوندەکە هێشتا هەر وێرانەیە و زۆرینەی خەڵیک ٢٠١٧لە ساڵ
ا

ۆڵ دا کۆنێی
اق. زۆر لە ڕزگاربووەکان   ر

گوندەکە هێشتا لە بارودۆچی سەختدا دەژین لە کەمپەکایی ئاوارەکان لە هەرێیم کوردستایی عێ 
م لە هەمان کاتدا ئاماژە بەوە دەکەن  ئارەزووی گەڕانەوەیان دەربڕیوە بۆ زێدی خۆیان و بۆ سەر کار و  

ا
کاسبتر پێشوویان، بەڵ

 کە ناتوانن بگەڕێنەوە بۆ هەمان گۆڕەپایی نەهامەتیەکان. 

ارد وایت گویی "تێکچوویی خانووبەرە و لەدەستدایی سەرچاوەی   ر
اق گێ  ر

دەی ڕێکخراوی نێودەوڵەیی کۆچ لە عێ  ر
سەرۆیک نێ 

ان چەند بەربەستێیک ڕوونن لەبەردەم گەڕانەوە بۆ ئاوارەکان لە سەرتاسەری  بژێوەی و نەبوویی خزمەتگووزارییە سەرەکییەک
اق. بۆ ڕزگاربووایی تاوانەکایی داعش لە کۆچۆ، ئەو زەبرە دەروونیەی کە بەریان کەوتووە بووەتە بەربەستێیک تریش.   ر

عێ 
یەن بۆ ئەوەی دەست بکەن بە  هەنگاونان بۆ پاڵپشتیکردیی ڕزگاربووایی جینۆساید لە بەدەستهێنایی چارەسەری دڕەژخا 

 کە لەگەڵ دەستپێشخەریی نادیە و کۆمەڵگاکە کار بکەین بۆ  
ی ە کایی هاتووە. ئێمە خۆشحالبر ژ ر

بنیاتنانەوەی ژیانیان لەمێ 
نە.“ 

ا
اکردیی ئەم هەوڵ ر

 خێ 

 

اق:  ر
 بۆ زانیاری زیاتر تکایە پەیوەندی بکە بە بەشژ زانیاری گشتتر ڕێکخراوی نێودەوڵەیی کۆچ لە عێ 

٠٠٩٦٤٧٥١٤٠٢٢٨١١ 

iraqpublicinfo@iom.int 

 :  initiative.orginfo@nadias دەستپێشخەریی نادیە

اق:  ر
 cmclinden@usaid.gov ئاژانیس پەرەپێدایی نێودەوڵەیی ئەمەرییک لە عێ 
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