
 
 

 

اکەمدەرامەتەکان بنیاتدەرێنەوە لە موسڵ: ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ )خانووە ڕووخاوەکانی جەن ی  
( لە  IOMگ بۆ خێ 

خوازی قەتەری )  
اق و خێ   

 (Qatar Charityعێ 

 ٢٠٢١ئایار  ٢٤

  
اقی بەردەوام بەدەست واقیعیەتی قۆناغی دوای شەڕ و ملمالنێیەکان لەو ناوچانەی  -ھەولێ  ر

لەبەرئەوەی ملیۆنان گەڕاوەی عێ 
, ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ )کە کەوتوونە ی ی جەنگ دەناڵێنی ی ر

اق یارمەتی IOMتە ژێر کاریگەریەیک بەھێ  ر
اتی لە   ١٨( لە عێ  ی ر

خێ 
خوازی قەتەری.  ی ر

 بنیاتنانەوەی خانووە ڕووخاوەکانیاتی دا لە بەری ڕۆژئاوای موسڵ, ئەمەش بە پاڵپشتیەیک بەخشندەی خێ 

وە ڕووخاوەکان لە موسڵ" جێبەجێکرا پاڵپشتیکردتی چارەسەرە  ئەو پڕۆژەی بەم دواییەی بەناوی "بنیاتنانەوەی خانو 
انەکان.  ی ر

اق و پاڵپشتی گەیاندە کەمدەرامەترین خێ  ر
 ھەمیشەییەکاتی ئاوارەبوون بوو لە عێ 

ی نیسان ئەنجامدرا, عەیل ساڵح خەیری نوێنەری  ٢٦لە میانەی ڕێ و ڕەسمێک کە بۆ یادکردنەوەی دەستکەوتەکە لە  
اخوازی قەتەری بۆ نۆژەنکردنەوەی پارێزگاری موسڵ گوتی  ی ر

خانوو   ١٨"ئێمە دەستپێشخەری ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ و خێ 
. پارێزگای نەینەوا ئەوەی لە توانای دابێت  ی ] چەندان پڕۆژەی دیکە لە موسڵ بەرزدەنرخێننر و لە زەنجییل و [پاڵپشتیکردتی

 دنەوەی ژیان بۆی." دەیکات بۆ کارئاسانیکردتی دووبارە بنیاتنانەوەی موسڵ و گەڕان

 گرت, تاوەکو 
ی

: "دوای ئەوەی داعش موسڵ ئاوارەی کامتی سەالمیە بووین. کە گەڕاینەوە, خانووەکەمان    ٢٠١٧فارس گوتی
م بەردەوام ھیوای ئەوەمان ھەبوو کە ڕۆژێک بۆ خانووەکەمان دەگەڕێینەوە.  

ی
ڕووخابوو, خانوومان بە کرێگرت, بەڵ

انەکەم گەڕاوەتەوە," سوودمەندبووێیک پڕۆژە لە موسڵ. ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ ھیوای  ی ر
 پێداین و ئێستا ژیان بۆ خێ 

ڕووخاتی خانوو وەکو یەکێک لە گەورەترین ئەو بەربەرستانەی گەڕانەوە دەمێنێتەوە کە ڕووبەڕووی ئاوارەکان دەبێتەوە.  
, نەبووتی نیشتەجێبووتی شکۆدار ئاڵنگاری ئەوە دێنێتە ئاراو  , بەتایبەتی مامەڵەی خراپ نەبووتی سەالمەتی ی ە کە پاراسنی

انانەی کە کەساتی   ی ر
 ڕەگەزتی کچان و ئافرەتان. ھەروەھا دەبێتەھۆی دروستبووتی زەحمەتی زیاتر بۆ ئەو خێ 

بەکارھێناتی
 بەتەمەن و کەساتی خاوەن پێداویستی تایبەتیان ھەیە. 

اق گووتی  ر
دەی گشتی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لە عێ  ر

ڕارت وەیت نێ  خوازی  جێر ر
"لەڕێگەی ئەم پڕۆژەیەوە بە پاڵپشتی خێ 

شوێتی دوای شەڕ و ملکالنێکان و   ٢٤( بەشداری البردتی خۆڵ و خاشایک لە IOMقەتەری, ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ )
وو,  خانووی نیشتەجێبووتی کردووە. ھەروەھا پڕۆژەکە دەرفەتەکاتی پارەپێداتی بەکاشی بۆ کار و کاستی لەخۆگرتب  ١٨بنیاتناتی 

ی و لە ھەوڵەکاتی دووبارە   لەگەڵ مەشق و ڕاھێناتی لێھاتووی, کەئەمەش ڕێگە بەوە دەدات تاکەکاتی کۆمەڵگە زیاتر سوودمەننی
 بنیاتنانەوە بەشداربن."

خوازی قەتەری گوتی "ئێمە بە بنیاتنانەوەی خانووە   ر
بەرێز ئەحمەد سەعد الڕومەییع بەرپرش فریاکەوتن و ھاریکاری لە خێ 

, ئەمەش بەھاوکاری لەگەڵ ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ, کە ئەمەش ژیانێیک شکۆمەند  ڕووخاوە  ی کاتی موسڵ زۆر خۆشحاڵنر
خوازی قەتەری ) ی ر

 Qatarدابیندەکات و ژینگەیەیک باشێی بۆ سوودمەندبووان دەڕەخسێنێت." ھەروەھا ناوبراو گوتیشی "خێ 
Charityشانازی بە ھاوبەشیکردتی لەگەڵ ڕێکخراوی نێودەول )( ەتی کۆچIOM  دەکات لە پاڵپشتیکردن و تەواوکردتی ئەم )

پڕۆژە گرنگە", زۆریش بە پەرۆشە بۆ کارکردن لەگەڵ ئاژانسەکاتی نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان,  
انەی کە  لەو ئەو ناوچانەی کە ڕووبەڕووی قەیران بوونەتەوە لە تەواوی جیھان بۆ جێبەجێکردتی ئەو پڕۆژ   بەتایبەتیش

  سوودی بۆ ئاوارەکان و گەڕاوەکان ھەیە. 



 
 

 

: "دوای ئازادکردتی موسڵ, گەڕاینەوە و جگە لە خول و خاشاک ھیچ نەمابوو. کارمدەکرد و لە خانووی کرێش   سلێمان گوتی
م لە چاککردنەوەی خانووەکەم نەدەکردەوە."  ز بێر  کۆچ ھەرگێر

 دەژیام. بەتی  ڕێکخراوی نێودەوڵەتی

 و 
ی

اق و کۆمەڵگە خۆجێیەکان, ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ )بەھەماھەنیک ر
اق  IOMھاوکاری لەگەڵ حکومەتی عێ  ر

( لە عێ 
 پڕۆژە گشتگێر و سەرتاسەریەکان لە ناوچەکاتی گەڕانەوە بۆ ھاوکاریکردتی یەخستنەوەی 

بەردەوامدەبێـت لە جێبەجێکردتی
ی ژێرخان, پاڵپشتی کاروکاستی بژێوی پەیداکردن, باشێی  ھەمیشەتی ئاوارەکان, لە نێویشیان دا, لەڕێگەی دووبارە بوژانەوە 

وبووتی  
ی
یەتیە بنەڕەتیەکان, کۆڕبەندی ڕێکارەکاتی ڕێکخستتی کۆمەڵگە, تێکەڵ

ی
ی بە خزمەتگوزارییە کۆمەڵ دەتستگەیشنی

 . یەتی و بەرپاکردتی ئاشتی
ی
  کۆمەڵ

 

 بۆزانیاری زیاتر, تکایە پەیوەندی بکە بە: 

 یەکەی زانیاری گشتی 
ی

اق: ئیمێڵ ر  کۆچ لە عێ 
 iraqpublicinfo@iom.int ڕێکخراوی نێودەوڵەتی

خوازی قەتەری ر  خێ 
ی

 : info@qcharity.orgئیمێڵ
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