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ژیانی ئافرەتانی ژێردەستی  )رایتس وۆچ راپۆرتێکی بە ناوی رێکخراوی هیومان 6/4/2016رۆژی چوارشەممەی رێکەوتی 
باڵوکردەوە، و تێیدا تیشکی خستۆتە سەر رەوشی ئەو ئافرەتانەی لەژێر دەسەاڵتی داعش ژیان بەسەر دەبەن و  (داعش

ا پێنادرێت ئەوانەی کە رزگار دەکرێن دوای رفاندنیان، هەروەها باس لە رەوشی ژمارەیەک ئافرەت دەکات لە کەمپەکان رێگ
هاتوچۆ بکەن و بە زۆری لە کەمپەکان و نیشتەجێ کراون بەتایبەتی لە کەمپی نزراوە لە پارێزگای کەرکوک. دوای وردبوونەوە و 
کۆکردنەوەی زانیاری پێویست سەبارەت بەو بابەتانەی کە لە راپۆرتەکەدا باس کراوە، ئەمەی خوارەوە رەت کردنەوەی راپۆرتی 

بە دەرفەتێکی دەزانین ئەو کار و چاالکیانەی حکومەتی هەرێم لەو بارەدا پێشکەشی کردوون بخەینە روو، ناوبراو نییە بەڵکو 
 لە هەمان کاتدا ئیزافە کردنی چەند زانیاری و روونکردنەوەی ئەو بابەتانەیە کە باس کراون.

 :رزگار کراون لە دەست داعش ە ئێزیدیانەیئەو ئافرەتئێزیدییەکان بە گشتی و رەوشی 

  نزیك پارێزگای موسڵ  شیان لە تی خۆیانن زۆربە لتووری تایبە ریت وكە ند و دابونە مە وڵە كی ده ن ئایین و مێژوویە ئێزیدی خاوه
زای شێخان، باشیك،  قە"  تی لە تایبە بە کوردستانییەکانی دەرەوەی هەرێم ناوچە  ری لە وروبە و ده زای شنگال  ندی قە و ناوه

 ش  م ناوچانە بون و ئە ی دێره ، ناوچە ڵگای خانكێ سمێل، كۆمە"سنوری پارێزگای دهۆك  ، لە"لقوش ومار، ئەحزانی، شنگال، ز بە
تا ئەو کاتەی لەالیەن  رێمی كوردستان بوون ی هە ی ئاواره كە ڵكە ر هێرشی تیرۆریستانی داعش و خە بە  تە وونەبوت كەزۆربەیان 

 .ەهێزی پێشمەرگەی کوردستانەوە رزگار کرانەو

كان  نیا ئێزیدییە تە 2014تای مانگی ئابی  ره سە  نگال لە شتی موسڵ و داگیركردنی شە كانی داعش بۆ ده دوای هێرشە
تی و  هامە رووی جینۆساید و نە ش رووبە كە كانی ناوچە ك و توركمانە بە ڵكو كریستیان و شە بە ئامانجی تیرۆریستان بوونە نە

رێمی كوردستان كرد،  هە  كانی خۆیان جێهێشت و روویان لە و بۆ رزگاركردنی ژیانیان ناچاربوون شوێنە  وه سات بوونە كاره
  .كان بوو ناوبردنی ئێزیدییە  بۆ لە كان زیاتر نییان  هێرشەئای ندیی تمە ر تایبە بە اڵم لە بە

رووی دابینكردنی شوێنی  لەبەپێی توانا  یارمەتیی دان  كان و  ئاوارهلێقەوماوان و    رێم پێشوازی كرد لە تی هە حكومە
  وه ولێر و دهۆك و سلێمانی بۆیان و دابینكردنی خۆراك و ئاوی خواردنە هە  مپ لە و درووستكردنی كە  وه واندنە حە
ڵ الیەنە  گە نگی لە ماهە هاوكاری وهە  ندروستی بۆیان بە و خوێندن و تە  رده روه كانی پە تگوزاری و پێداویستییە زمەوخ

  .پەیوەندیدارەکان

دوای وردبوونەوە و هەماهەنگی لەگەڵ چەند الیەنێکی پیوەندیدار بە راپۆرتەکە گەیشتینە ئەم  زانیارانە سەبارەت بە رەوشی 
 ئەو کار و خزمەتانەی حکومەتی هەرێم لە رێگای الیەنە پەیوەندیدارەکان ئەنجامیداوە.ئێزیدییەکان و 

 بەڕێوەبەرایەتی کاروباری ئێزیدییەکان لە وەزارەتی ئەوقاف:
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نێر حكومەتی ٢٨١٧مێ و  ٣٤6٧هاوواڵتی کوردی ئێزیدی لەالیەن داعشەوە رفێندران لەوانە  (٦٢٨٤)دوای داگیرکردنی شنگال 
لێژنەیەكی دامەزراند بۆ كۆكردنەوەی زانیاری و  25/11/2014هەوڵەکانی خۆی چڕ کردەوە بۆ رزگارکردنیان، لە رۆژی هەرێم 

بەدواداچوون لە كەیسی ئافرەتە ئێزیدییە رفێندراوەكان و بودجەیەكی تایبەتی تەرخان كردووە بۆ ئازاد كردنیان بۆ ئەم 
 اندووە كە هەر ئافرەتێك ئازاد دەكات یان بە زانیاری یارمەتی ئازاد كردنیمەبەستەش بڕێک پارەی بۆ ئەو كەسانە تەرخان كر

بدات. دوای گەڕانەوەشیان حكومەت هەموو ئامادەكارییەك دەكات بۆ حەواندنەوەیان ودووبارە گەڕاندنەوەیان بۆ نێو كۆمەڵگا 
 و دەستپێكردنەوەی ژیانێكی ئاسایی. 

کەس لەوانە  (٢٥٧٥)ئەوانەی رزگارکراوەکان بەم شێوەیە بوو:  ٢٤/3/2016وتی لەم رووەوە و بە هەوڵەکانی حکومەت تا رێکە
منداڵی کوڕ و هەوڵەکانیش بەردەوامن بۆ رزگار کردنی ئەوانەی لە دەست (٦٦٧)منداڵ کچ و(٦٥٣)پیاو، (٣٢٥)ئافرەت و (٩٣٠)

رزگاركردنی ئەو ئافرەت و مندااڵنەی  داعش ماون، هەروەها بە هاوكاری رێكخراوە نێودەوڵەتی و ناحكومیەكان كار دەكات بۆ
 .لەو ناوچانە ماون كە مەترسی شەڕیان لەسەر ماوە و نیشتەجێكردنیان لە كەمپەكان

ئافرەتە رزگارکراوەن لە هەولێر سەنتەرێکی دووبارە شیاندنەوەی ئافرەتە رزگارکراوەکان گرنگیدان بە تەندروستی دەروونی  بۆ
ی ئەمریکی دامەزراوە و تا ئێستا (CRI)ئێزیدییەکان لە وەزارەتی ئەوقاف و رێکخراوی لەالیەن بەڕێوەبەرایەتی کاروباری 

ئافرەتی رزگار بوو سوودیان لێی وەرگرتووە، بەاڵم بە هۆی قەیرانی داراییەوە چەند روویەکەوە کەم و کوڕی هەیە و  (١٦٣)
 خزمەتگوزارییەکانیان وەکو پێویست نییە.

وەكان پێویستییان بە مامەڵەیەكی تایبەت هەبوو لەالیەنی دەروونییەوە ئەمەش تا راددەیەك ئافرەت وكچە ئێزیدییە رزگاركرا
ئاسان نەبوو، چونكە تووشی شۆك ببوون لە ئەنجامی ئەو تاوانە نا مرۆڤانەی دەرهەقیان ئەنجامدرا بوو دووبارە گێڕانەوەیان 

اکێکی دیکەی کۆمەڵگا ئەركێكی سەخت بوو و پێویستی بە بۆ نێو كۆمەڵگا و دەستکردنەوە بە ژیانی ئاسایی خۆیان وەک هەر ت
 هاوكاری حكومەت هەبوو لەگەڵ هەموو الیەنە پەیوەندیدارەكان.  

لەم رووەوە حكومەتی هەرێم پیاوانی ئایینی ئێزیدی هاندا بۆ ئەنجامدانی ئەم كارە، ئەنجوومەنی رۆحانی ئێزیدی 
گەڕاندنەوەی ئەم ئافرەتانە بۆ ناو کۆمەڵگا، چونکە لە ئایینی ئێزیدیدا لەبار  هەڵوێستێکی ئیجابی و مرۆڤانەی هەبوو بۆ دووبارە

بردنی منداڵ بە کارێکی حەرام و قەدەغە کراو دادەنرێت، بەاڵم بە لەبەرچاوگرتنی ئەو کارەساتەی رووبەروویان بۆوە 
یستە لەو ئافرەتە رزگار بووانە بکرێت ئەنجوومەنی رۆحانی ئێزیدییەکان فەتوای دەرکرد کە پێویستە پێشوازییەکی گەرم و شا

وەسفی کردوون، هەرچەندە ژمارەیەک لە ئافرەتەکان بەر لە رزگاربوونیان و  (پیرۆز)لە هەمان کاتدا ئافرەتەکانی بە 
 .ەیان ئەنجامدابووگەڕانەوەیان بۆ ناو کەس وکاریان ئەم کردار

 وەزارەتی تەندروستی:

كانى  سیحى، توركمانە ك، مە بە ب، شە ره ئێزیدى، عە  بینین كە ین ده كان بكە ر و ئاواره نابە پەكانی  مپە موو كە یری هە ر سە گە ئە
، و هیچ  وه ندروستییە رووى تە  ت لە تایبە گرن بە رده رێمى كوردستان وه تى هە حكومە  تى لە ك یارمە كو یە تاد، وه...  شیعە

 نێوانیاندا ناكرێت.  ك لە جیاوازییە
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  ئاواره  ش بە ی پێشكە لە پە  زگاكانی هاوكاری بە شداری گشت داموده بە پێی پالنێكی ستراتیژی بە رێم بە ەتی ه حكومە
نیا ژیانی خۆیان  و تە  وه ناكاوی داعش بوونە  كان دووچاری هێرشی لە ئێزیدییە  كان، چونكە گشت بواره  كان كرد  لە ئێزیدییە

 . وه تا ئەو کاتەی ناوچەکانیان رزگارکرایەوە كانیان مانە داگیركراوه  ناوچە  ستی داعش لە دهژێر  شێكیان لە ت بە نانە رزگار كرد تە

رێمی  تی هە ی حكومە تگوزاریانە و خزمە ئە رابردووسااڵنی   لە (WHO)ندروستی جیهانی  كانی رێكخراوی تە ی راپۆرتە گوێره  بە
كرێن،  ش ده ی عێراق پێشكە كانی دیكە ناوچە  ی لە وانە وتووترن لە پێشكەزۆر باشتر و   كانی كردووه شی ئاواره كوردستان پێشكە

پشكی   غدا كە بە  گات لە ندروستی پێویستی پێده تگوزاری تە ی خزمە%19ی  نیا رێژه رێم تە تی هە ی حكومە وه ڕای ئە ره سە
  ی عێراق روویان لە كانی دیكە سوریا و ناوچە  ی لە وانە ی ئێزیدی و ئە ی ئاواره زۆره  م ژماره چاو كردنی ئە بێ ره بە  رێمە هە
 . رێم كردووه هە

  بە  پێدانی نیشتیمانیداناوه شە رێمی كوردستان پالنی گە تی هە حكومە یەوەندروستی تگوزاری تە ڕووی دابینكردنی خزمە  لە
ی  وه ڕای ئە ره كان.سە ندرووستی بۆ ئاواره تگوزاری تە شكردنی خزمە ندروستی جیهانیبۆ پێشكە ڵرێكخراوی تە گە راوێژ لە

اڵم  ، بە فشارێكی زۆری درووستكردووه  ارانەموو ئاو م هە و هاتنی ئە  یرانێكی ئابووریدایە قە  رێمی كوردستان لە تی هە حكومە
هێشتنی  كانیان و نە ی ئازاره وه مكردنە بۆ كە  وام بووه رده وڵی بە هە  و لە  كان داوه ئێزیدییە ئاواره  كی زۆری بە گرنگییە

ندرووستی  نی تە الیە  هرێمی كوردستان گرنگی پێداو تی هە حكومە  كان كە گرنگە  ره هە  نە الیە  كێك لە كان، یە موكوڕیە كە
 . روونی و دابینكردنی پێداویستییەکانیانە یی و ده ستە جە

  نسیپە چاوی پره ره تی و  دروستی و منداڵبوون و دایكایەن تگوزاری تە بۆ دابینكردنی خزمە  وڵدایە هە  لە  حکومەتی هەرێم
لە کەمپەکاندا بنکەی تەندروستی دانراوە کە   ەستەشبۆ ئەم مەبكات،  تی بواری تەندروستی ده كانی تایبە تییە وڵە نێوده

كان  مپە كە  لە یدایكبوون لە  ت بە ندرووستی تایبە ی تە بنكەندین  چە وخزمەتگوزاری پێشکەش بە ئاوارەکان دەکات 
، و رێگا لە ئاوارەکان ووندایكب كانی لە تە تایبە  كان و بنكە خۆشخانە نە  دایكبوون لە منداڵی ئێزیدی لەبە هەزاران  ووەوندزرا دامە

 .ناگیرێت بۆ وەرگرتنی چارەسەری نەخۆشی بچنە دەرەوەی کەمپەکان، هەروەها لە هەموو رسوماتی تەندروستی بەخشراون

  تە ندرووستی ئافره تە  بە  تی داوه كی تایبە ندرووستی جیهانی گرنگییە ڵ رێكخراوی تە گە نگی لە ماهە هە  بە لەالیەکی دیکەوە
  ، رێگە ی منداڵیان بووه وانە تانی دووگیان و ئە ندرووستی ئافره ی تە لە پە  ڵ چاودێری بە گە ستی داعش، لە كانی ژێر ده رزگاربووه

تی بۆ  ری تایبە نتە و چەندین كلینێك و سە كان خۆشییە نە  او، مردنی مندااڵن و تووشبوونیان بەخوازر دووگیانی نە  گرتن لە
كاتی   تان لە ندرووستی ئافره تە  ، بۆ ئاگاداربوونی زیاتر لە وه كردۆتە  مپانە و كە بواری منداڵ بوون لە  تان لە ندروستی ئافره تە

 منداڵبوون و دوای منداڵبوون.

كانی  خۆشخانە نەمان كاتدا  هە  كرا، لە كان ده ئاواره  ش بە پێشكە  وه كانە مپە كە  ی لە ندروستییانە تە  تگوزارییە و خزمە ەڕای ئ ره سە 
شێكی  ولێر بە ی هە خۆشخانە نە  لە  ی منداڵیان بووه وانە تانی دووگیان و ئە تی ئافره تایبە بە  پێشوازییان لێكردووهپارێزگاكانیش 

شێكی  نگاڵ بە دووگیان بوون دوای ئازاد كردنی شە  ی كە ئێزیدیانە  تە و ئافره ها ئە روه . هە وه تان و منداڵبوون كرایە نوێی ئافره
 . ش كراوه تیان پێشكە تگوزاری تایبە و خزمە  وه تە تیان بۆ كراوه تایبە
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ندروستی  ركی پاراستنی تە ندروستی جیهانیئە رێمی كوردستان و رێكخراوی تە تی هە ندروستی حكومە تی تە زاره ها وه روه هە
 . كانی خۆیان داناوه ویاتی كاره ولە ئە  بە (روونی ده -یی ستە جە)ندروستی  بواری تە  كان لە رزگاركراوه  تە ئافره

دوای خۆی   روونی زۆریشی لە ریی ده كاریگە ،یی ستە ریی جە كاریگە  لە  كان، جگە رفێندراوه  ئێزیدییە  تە ساتی ئافره كاره
  تە گشتی و ئافره  كان بە روونی ئاواره ندروستی ده تە  كی زۆری بە رێمی كوردستان گرنگییە تی هە حكومە  جێهێشت، بۆیە

ش  مە وه، ئە تە ستدرێژی بوونە تی و ده دووچاری كوێالیە  تانە م ئافره ئە  ، چونكە تی داوه تایبە كان بە رزگاربووه  ئێزیدییە
 . بووه ندروستی چڕ هە كی تە چاودێرییە  و پێویستیان بە  بووه ریان هە سە روونی زۆری لە ریی ده كاریگە

  تە ئافره  ت بە روونی تایبە یی وده ستە ری جە سە رێكی چاره نتە ڵگا، سە نێو كۆمە وەی ئەو ئافرەتانە بۆ ڕانە گە  دووبارهبۆ 
و چەندین پزیشك وپسپۆڕی دەروونی لە دەرەوە هاتوون بە هاوكاری پزیشكە   زراوه دهۆك دامە  كان لە رزگاربووه

دەروونییەكانی ناوخۆیی خۆبەخش لەم سەنتەرەدا كار دەكەن لەوانەش د. نەغم نەوزاد کە لەالیەن وەزارەتی دەرەوەی 
و کچە ئێزیدییانەی کردووە ئەمریکا رێزی لێنرا و یەکێک بووە لەوانەی ڕووی دەروونی و بواری تەندروستییەوە هاوکاریی ئە

 ،ئافرەتی رزگارکراوی دەست داعش کردووە سەدانکە لە دەست داعش رزگار دەکرێن  و تا ئێستا خزمەتگوزاری پێشکەش بە 
بەاڵم بە هۆی قەیرانی ئابوورییەوە ئەم سەنتەرە لە زۆر رووەوە کەموکوڕی هەیە و پێویستە بە هاوکاری زیاتری الیەنە 

 ەیە بۆ بتوانێت خزمەتگوزاری پێویست پێشکەش بەو ئافرەتان بکات.نێودەوڵەتییەکان ه

تی  ندرووستی ئافره تە  ت بە باره سە  وه خولی وشیار كردنە  شداربوون لە تی ئێزیدی بە ئافره (4,000)زیاتر لە لەالیەکی دیکەوە 
دووگیانی   و رێگا گرتن لە  وه گوازرێنە ده  هو رێگای سێكسە  ی لە خۆشیانە و نە ندرووستی سێكسی و خۆپاراستن لە دووگیان و تە

كی  یە شێوه كانیان بە ی منداڵە وه بۆ ئە  نوێیە  و ژینگە یی خۆیان لە ستە تی راگرتنی پاك و خاوێنی جە خوازراو و چۆنیە نە
شیان بۆ  خۆشیانە و نە تی خوێن و دووگیانی و ئە دایك بێت. ئافرەتە رزگار کراوەکان پشكنینی تایبە  ندرووست لە سروشتی و تە

ری  سە ندێكیان چاره نجامدراو هە یان ئە بۆ زۆربە  ك پشكنینی ئایدز كە بن، وه تووشی مرۆڤ ده  وه رێگای سێكسە  لە  كە  كراوه
 .ستدرێژی ببوون دووچاری ده  ، چونكە رگرتووه پێویستیان وه

 :جینۆساید ناساندنی کەیسی کۆمەڵکوژی ئێزیدییەکان

دەرهەق بە کوردانی ئێزیدا ئەنجامدرا بە پێوەرە نێودەوڵەتییەکان دەچێتە خانەی تاوانی جینۆساید  و  ئەو کارەساتەی
ئەگەرچی عێراق ئەندام نییە لە دادگای تاوانی نێودەوڵەتی بۆیە بە جینۆساید ناساندنی کۆمەڵکوژیی ئێزیدییەکان کارێکی 

ئاستەکانی لە هەوڵی بەردەوامدایە بۆ بە جینۆساید ناساندنی، ئاسان نییە، سەرەڕای ئەمەش حکومەتی هەرێم لەسەر هەموو 
 ئەمەی خوارەوە ئەو هەنگاوانەی کە حکومەت لەم پێناوەدا هاویشتوویەتی.

 :بەڕێوەبەرایەتی کاروباری ئێزیدییەکان لە وەزارەتی ئەوقاف

وئەنفالكراوەكان، ەزارەتە پەیوەندیدارەكان شەهیدان لێژنەیەكی دامەزراندووە كە پێكهاتووە لە نوێنەرانی وحكومەتی هەرێم 
 كارو كاروباری كۆمەاڵیەتی، فەرمانگەی پەیوەندییەكانی دەرەوە و نوێنەری یاساناسی ئێزیدییەكان.
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بە هەزاران بەڵگە  شئەركی سەرەكی ئەم لێژنەیە كۆكردنەوەی زۆرترین بەڵگە و دوكیۆمنتە لەسەر تاوانەكانی داعش و تا ئێستا
ر ئەم تاوانە كۆكراونەتەوە، هەروەها چەندین لێژنەی الوەكی دامەزراوە لە ناوەوە و دەرەوەی كوردستان لە ئەمریكا، لەسە

دەستیان بە كارەكانیان كردووە بۆ ناساندنی ئەم كەیسە وەك ئەم لیژنانە  فەرەنسا، ئەڵمانیا، ئیتاڵیا، هۆڵەندا، یەكێتی ئەوروپا 
مەتی هەرێم لە هەوڵی ئەوەدایە رێكارە یاساییەكان بگرێتە بەر بۆ تۆماركردنی ئەم جینۆساید. بەم میكانیزمەوە حكو

 داواكارییە و پێشكەش كردنی بەڵگە پەیوەندیدارەكان بۆ دادگای بااڵی تاوانی نێودەوڵەتی لە الهای.

و  ك بۆ ئە ی كۆمە وه بۆ كۆكردنەستپێكرد  كانی ده وڵە مانی كوردستان هە رلە پە  تان لە ی مافی ئافره ژنەلیلەالیەکی دیکەوە 
وونەوەیان تی فیدڕاڵی كۆب تی حكومە اڵیە زیری كاروباری كۆمە ڵ وه گە غدا لە بە  ی ناوبراو لە ندامانی لێژنە ها ئە روه ، هە تانە ئافره

تی فیدڕاڵ  اتر حكومەئێزیدییە رفێندراوەكان، دو  تە یسی ئافره بۆ كە  لە پە  رێكی بە سە ی چاره وه بۆ دۆزینە  ئەنجامداوە
كان. بۆ  رزگاربووه  ئێزیدییە  تە ی ئافره وه بوو كردنە ره تیدان و قە رێم بۆ یارمە هە  كانی نارده دواداچوونی راستییە كی بە یە لێژنە

 كانیشی كرد. مپە ردانی كە سە  ستە بە م مە ئە

دان  وه وڵی ئە هە  كان لە كگرتووه یە  وه تە ڵ نە گە نگی لە ماهە هە  رێم بە هە یكان زگا حكومیە داموده جگە لەم هەوڵە بەردەوامانە
  عێراق لە  جێ بكات لە كانی جێبە ركە تی ئە وڵە دادگای تاوانی نێوده  تی رێگا بدرێت بە وڵە ر ئاستی نیشتیمانی و نێوده سە لە  كە

 ن داعش. الیە نجامدراون لە كان ئە ئێزیدییە  دژ بە  ی كە و تاوانانە تی ئە بابە

 :وەزارەتی ناوخۆ

  كان پێویستیان بە بوونیان ئێزیدییە دوای ئاواره  ، چونكە كان داوه نی یاسایی ئاواره الیە  كی زۆری بە رێم گرنگییە تی هە حكومە
رووی   یس لە كە (33,000)  كانی خۆیان، بۆ ئەم مەبەستەش زیاتر لە ی مافە وه رگرتنە بوو بۆ وه تیدانی یاسایی هە یارمە

یشتە  گە 2015ی ساڵی 3مانگی   لە  رگرتووه وه  م پاڵپشتییە ی سوودیان لە سانە و كە ی ئە پاڵپشتی كراون و ژماره  وه یاساییە
 .س كە (60,000)  زیاتر لە

 ئاوارەکان و پەنابەران لە کەمپەکاندا:رێوشوێنیهاتوچۆی 

کەنە ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی حکومەتی هەرێمی کوردستان و لە ژێر دەسەاڵتی داعش روو دەرۆژانە خوشک و برا عەرەبەکان 
سەرەڕای ئەو بارودۆخە ئابوورییە پێشوازییان لێدەکات و لە کەمپەکان نیشتەجێیان، هەروەها بە دەیان هەزار لەو ئاوارە 

کەمپی ئاوارە و  (٣٥)عەرەبانە لە دەرەوەی کەمپەکان و لە شار و شارۆچکەکانی کوردستان نیشتەجێن، ئێستا لە کوردستان لە 
ی و رێکخستنی ژیانی ئاوارە و پەنابەران لە کەمپەکان دەزگا پەیوەندیدارەکانی پەنابەران هەیە و بۆ پاراستنی ئاسایش

 چەند رێوشوێنێکی تایبەت دەگیرێتە بەر.حکومەتی هەرێم 

 سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان:
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الیەن سەرۆك بارزانی سەرۆکی ھەرێمی کوردستان لە ٢٠١٦ /٣ /١٧ەتیی ھەرێم کە لە ی سەرۆکای٣بەپێی بڕیاری ژمارە 
وفەرماندەی گشتی ھێزی پێشمەرگەی کوردستان دەرچووە و واژۆ کراوە، ئاماژە بەوەکراوە کە دەبێت لە کاتی شەڕی داعش 

 .ھەموو ھێزی پێشمەرگە پابەندی چەند خاڵێک بن

وو شێوەیەک خەڵکی سڤیل بپارێزرێت و رێگە نەدرێت پێویستە بە ھەم ،دا هاتووەی سەرۆکایەتی هەرێملە بڕیارەکە
دەستدرێژی بکرێتە سەر ماڵ و موڵک و خانووبەرەی خەڵکی سڤیل، خانوو و ئاوایی و گوندەکان بپارێزرێت لە کاتی ئازادکردنی 

 .ھەر دەڤەرێک لەژێر دەستی ڕێکخراوی تیرۆرستیی داعش

شوێنی نیشتەجێبوونی خۆی لە دەڤەرە ڕزگارکراوەکانی ژێردەستی لە بڕیارەکەدا ئەوەش ھاتووە کە ھیچ ھاوواڵتیەک لە 
هەروەها ھاتوچۆی گشت ھاوواڵتیان بۆ ھەر شوێنێک .داعش نەگوازرێنەوە بۆ شوێنێکی تر بەبێ ھۆکاری یاسایی یان سەربازی

ھاتوچۆی ھاوواڵتیان جگە ئازادە لە چوارچێوەی ڕێنماییەکانی ئاسایش و  الیەنەسەربازییەکانی ھەرێم، ھیچ رێگرتنێک نییە لە 
 .لە شوێنەکانی ھێڵەکانی تەماسی سەربازی

 تی ناوخۆ: زاره وه

کۆکردنەوەی ژمارەیەکی زۆری پەنابەر و ئاوارە لە کەمپەکاندا کارێکی ئاسان نییە و پێویستی بە چاودێری ورد هەیە بۆ  
ۆیە ەیەک کە ژیان و سەقامگیرییان بشێوێنێ، بپاراستنیان و ئارامی  ناو کەمپەکان و رێگا گرتن لە هەر کارێک یان دیارد

 بۆ هاتوچۆی ئاوارە و پەنابەران و ئەو هاوواڵتیانەی سەردانی کەمپەکان دەکەن.  رێوشوێنی تایبەتی دەگیرێتە بەر

 بۆ پێشکەش کردنی خزمەتگوزارییە پێویستەکان بە ئاوارە و پەنابەران الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان
م  کردووە و ئە (... تادنسێفیو IOM – UNHCR)ك  یوئێن وه  ر بە كانی سە تییە وڵە ئاسانکاریی زۆریان بۆ ئاژانسە نێوده

رشتی كردنی  رپە سە  ستن بە ڵده رێمی كوردستان  و هە هە  لە  یە راندا بوونیان هە نابە و پە  كانی ئاواره مپە ناو كە لە  رێكخراوه
 ران. نابە و پە  ر ئاواره سە كان بە تی و هاوكارییە یارمەشكردنی  دابە

ن و  كە كاندا كار ده مپە نێو كە  ی كوردستان و عێراقیش لە(NGO)كان  ناحكومییە  جگە لە رێکخراوە نێودەوڵەتییەکان رێكخراوه
نێو  لە  وه دانی راپرسی و داتا كۆكردنەنجام سپێرن، ئە یوئێن پێیان ده  ر بە ئاژانسەکانی سە  ن كە ده نجام ده ئە  و كارانە ئە
تی پێویستی  اڵیە منی و كۆمە ر هۆكاری ئە بە ی كوردستانی و عێراقی، لە(NGO)كان  ناحكومییە  ن رێكخراوه الیە كاندا لە مپە كە
  ی لە و خێزانانە و ئە  نییەتی گونجاو  اڵیە ریتی كۆمە پێی دابونە بە  ،چونكە یە تی ناوخۆ یان پارێزگا هە زاره ندیی وه زامە ره  بە
  ببێتە  نگە كان ره كان بۆ ناو خێزانە مپە ی كە وه ره ڵكانی ده و هاتوچۆ كردنی خە  یە ندیی خۆیان هە تمە جێن تایبە دا نیشتە كە مپە كە

 ێمی كوردستان.ر تی هە زگاكانی حكومە ك دام و ده نە  وه كانە ن خۆدی خێزانی ئاواره الیە ستیاری درووستكردن لە هۆی هە

ش  ستی پێشكە بە مە  كە  وه تە كراوه ت نە ی كوردستان و عێراقی ره(NGO)ش تا ئێستا كاری هیچ رێكخراوێكی  مە ڕای ئە ره سە
 بێت: ت نە دوو حاڵە  نیا لە كان تە ئاواره  تی بێت بە تگوزاری و یارمە كردنی خزمە
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رێمی كوردستان یاخود  هە  كان لە ی تۆماركردنی رێكخراوه رمانگە فە ن الیە بێت لە تی نە مۆڵە  كە ر رێكخراوه گە ئە .1
  كە رێكخراوه  م رێگادان بە رده بە كی یاسایی لە رێگرییە  بێتە ده  كە كردنی رێكخراوه تۆمار نە  كان،چونكە ندیداره یوه پە  رمانگە فە

 نجامدانی كاری خۆی. بۆ ئە

 كوردستانی بێت یان عێراقی.  كە بێت جا رێكخراوه هە  كە ر رێكخراوه ەس منی لە رنج و تێبینی ئە ر سە گە ئە .2

ی كوردستانی و (NGO)كان  ناحكومییە  كاری رێكخراوه  ت بە تایبە  ركردنی رێنمایی نوێیە نیازی ده  تی ناوخۆ بە زاره ها وه روه هە
ندی  زامە دوای ره  م زووانە قۆناغی كۆتاییدان و بە  نە لەران و ئێستا ئەم رێنماییا نابە و پە  كانی ئاواره مپە نێو كە عێراقی لە

ستی  بە مە  بە  (وقائع كوردستان)ی  رۆژنامە  كرێت لە و تۆمار ده  وه كرێتە باڵوده  زیری ناوخۆوه ڕێز وه ن بە الیە ربڕین لە ده
 جێكردنی. جێبە

 پارێزگای دهۆك:

منی پێویست بۆ پاراستنی  موو رێوشوێنێكی ئە ری هە بە  بۆ گرتنە  دایەوام  رده وڵی بە هە  رێمی كوردستان لە تی هە حكومە
ی  ی پۆلیس و ئاسایش و نووسینگە ندین بنكە ش چە ستە بە م مە كان. بۆ ئە سوریە  ره نابە كانی ئاوارە و پە مپە كە
رگرتنی  پێشوازی كردن و وه  یە م نووسینگە ركی ئە ئە.  وه تە كراونە  مپانە و كە ناو ئە ت لە ئافره  ی توندوتیژی دژ بە وه نگاربوونە ره بە
ی توندوتیژی خێزانی یان  باره  لە  وه نە كە رزی ده تی بە تایبە تان بە گشتی و ئافره  هاوواڵتیان بە  كە  یە و سكااڵ و داواكاریانە ئە
 ستدرێژی سێكسی. ده

ش كردوون  كانی پێشكە پێویستە  تگوزارییە ت  خزمە كان و حكومە مپە كە  لە  وه ره ده  ران ئازادن بۆ چوونە نابە و پە  ئاواره
ان كۆنتڕۆڵكردنیكان و  مپە اڵم بۆ رێكخستنی هاتوچۆی ناو كە بە ،هاتوچۆ كردن  ن و ئازادن لە كار بكە  یە شیان هە وه ها ئە روه هە
  ی كە سانە و كە تی و عێراقی و ئە وڵە كان نێوده مرۆییە  ت و رێكخراوه ندانی حكومە و كارمە  ت رێكخراوه كی تایبە یە رنامە بە

ن و كاری خۆیان  كان بكە جێبوونی ئاواره كانی و شوێنی نیشتە مپە ردانی كە توانن سە درێت ده یان باجیان پێده  یە باجیان هە
 كان. مپە رشتیارانی كە رپە ندی سە زامە رگرتنی ره ن دوای وه نجام بده ئە

و   ران رێكخراوه نابە پەئاوارە و ت بۆ هاتوچۆی  كی تایبە یە رنامە بە  كان و كۆنتڕۆڵكردنییان بە مپە وچۆی ناو كەبۆ رێكخستنی هات
  لە  كان جگە مپە ناو كە  بێت ناتوانێت بچێتە نە  كان مپە جێی كە نیشتە  كەجگە لەوانەی   سی دیكە كەهیچ   یە رنامە بەم  پێی ئە بە

 . وه ژووره  بۆ چوونە  یە تیان هە مانیش باجی تایبە ئە  كان كە مرۆییە  رێكخراوه ت و ندانی حكومە كارمە

  لە  یە واو هە نگی تە ماهە هەسەبارەت بە پرۆسەی یارمەتیدانی ئاوارە و پەنابەران و چۆنیەتی پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییە 
پاراستنی   ت بە كان تایبە كگرتووه یە وه تە تان و ئاژانسی نە فرهی توندوتیژی دژی ئا وه نگاربوونە ره تی بە رایە بە رێوه نێوان بە

 درێت بۆ باس كردنی بارودۆخی. نجام ده ی ئە وه وری كۆبوونە كی ده یە شێوه كان و بە مرۆییە  و رێكخراوه (UNHCR)ران  نابە پە

 كان دەگیرێنە بەر: ئەو رێوشوێنانەی لە بازگە
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کوردستان و ئەنجامدانی کردەوە تیرۆریستییەکان یەکێکە لە ئامانجە سەرەکییەکانی تێکدانی ئەمن و ئاسایشی هەرێمی 
تیرۆریستانی داعش و لەو پێناوەدا هەموو هەوڵێک دەدەن، الیەنە پەیوەندیدارەکانی حکومەتی هەرێم بۆ رێگەگرتن لە 

گەکان دەگرنە بەر کە مەبەستی کردەوەی تیرۆریستی و سەقامگیری و ئاسایشی هەرێم چەند رێوشوێنێکی تایابەت لە باز
سەرەکی لێیان پاراستنی ژیانی هاوواڵتیان و ئاسایشی کوردستانە، لەم بارەیەوە الیەنە پەیوەندیدارەکان بەو شێوەیە باسیان 

 لەو رێوشوێنانە کردووە.

 : رگە تی پێشمە زاره وه

و   یە هە  وه رێمە قامگیریی هە ئاسایشی و سە  ندی بە یوه و پە  ەكرێن كارێكی ئاسایی و ده یڕه كاندا پە بازگە  لە  ی كە و رێوشوێنانە ئە
ی  ناسنامە  ت پیادە دەکرێت بۆ وردبینی و دڵنیا بوون لە موو جیهان رێوشوێنی تایبە هە  ڵكو لە رێمی كوردستان بە هە  نیا لە ك تە نە

م  كان، ئە منییە زگا ئە ستی ناوی تیرۆریستان الی دام و دهی لی رباره ده  یە ی هە و زانیاریانە ڵ ئە گە ران لە نابە و پە  ئاواره
ران  نابە و پە  نیا ئاواره و تە  وه كانیشە ئاواره  بە  رێمی كوردستانە تی دانیشتوانی هە المە نیا بۆ پاراستنی سە ش تە رێوشوێنانە

ی  زۆره  م ژماره كۆنتڕۆڵكردنی ئە  كرێت، چونكە ێدهی ل ڕ بێت داوای ناسنامە كان تێپە بازگە  سێك بە ر كە ڵكو هە ، بە وه ناگرێتە
بۆ   ئاسانكاری زۆری كردووه  رگە تی پیشمە زاره ش وه مە ڕای ئە ره ە،بەاڵمسەت رێوشوێنیتایبە  و پێویستە  ئاسان نییە  ئاواره

 .كان مرۆییە  تگوزارییە یاندنی خزمە ستی گە بە مە

پەنابەران، ئەوان ئازادان لە هاتوچۆ کردن، بەاڵم بۆ پاراستنی سەقامگیری و ئاسایشی وارە و اسەبارەت بە ئازادی هاتوچۆی ئ
، چونکە دەزگا ئەمنییەکانی حکومەتی هەرێم دڵنیا نین لە ناسنامەیان و تا ئێستا کەمپەکانئەو رێوشوێنانە دەگیرێتە بەر

 روویان کردۆتە ناوچەکانی ژێردەسەاڵتی پێشمەرگەژمارەیەکی زۆر لە تیرۆریستانی داعش لە نێو ئەو خانەوادە ئاوارانەی کە 
چەند جارێک لە کاتی پشکنینی ئەو جگە لە بازگەکان الیەن دەزگا ئەمنییەکانەوە دەستگیرکراون، دزەیان کردووە و دواتر لە

اڵتی کەسانە لە ساترەکان و خاڵەکانی پشکنین چەکی جۆراوجۆریان پێ بووە و ویستوویانە بیهێننە ناوچەکانی ژێردەسە
پێشتر چەند رێکخراوێک ئاماژەیان بەوە کردبوو کە رێوشوێنەکانی  بۆیە ئەو رێوشوێنانە ئاسایین تەنانەت پێشمەرگە

هاتوچۆکردن بۆ ناو کەمپەکان پێویستە توندتر بکرێت بۆ پاراستنی ئاسایش و ژیانی ئاوارە و پەنابەرانی نیشتەجێی 
 کەمپەکان.

و   رگە دژی پێشمە  وه رز بكاتە كان سكااڵ بە ئاواره  سێك لە ر كە هە  كە  وه نە كە دووپات ده  رگە شمەتی پێ زاره وه  ر بە زگاكانی سە ده
ی  رمانگە رێگای فە  لە   مافی پێشێل كراوه    و رووه لە كە بێت ری هە لمێنە ی سە ڵگە و بە  رگە تی پێشمە زاره وه  ر بە ندانی سە كارمە

داوای مافی   ن كە كە ده  سانە و كە ن و هاریكاری ئە كە ده  فتارانە م ره رانی ئە نجامده ڵ ئە گە لە  وه ینەلێكۆڵ  وه تە زاره یاسایی وه
 ن. بكە  خۆیانە

 : (ولێر هە)تی ئاسایشی گشتی  رایە بە ڕێوه بە

ستیان  بە ڕ بێت و مە سێك پێیدا تێپە ەر ك هە  درێن واتە نجام ده بێ جیاوازی ئە كرێن بە ده  كان پیاده بازگە  لە  ی كە و رێوشوێنانە ئە
و  تی لە تایبە كرێ بە ده  موو شوێنێك پیاده هە  لە  مە و ئە  یە هە  وه رێمی كوردستانە قامگیری هە لێی پاراستنی ئاسایش و سە
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ن بۆ نێو  بكە  ن دزه ده وڵ ده كان هە تیرۆریستییە  رێكخراوه  ر بە سانی سە ڕدان  و زۆر جار كە تی شە حاڵە  لە  ی كە شوێنانە
و دوای لێکۆڵینەوە لەگەڵیان   وه داعشە   ندییان بە یوه تی پە تۆمە   ستگیركراون بە س ده كەو تا ئێستا چەندین رێمی كوردستان،  هە

گشت  وانی دەستگیریش کراون دان، ئە وه ژێر لێكۆڵینە  و لە وه تە ماونە ژمارەیەکیان ئازاد کراون، بەاڵم ژمارەیەکی دیکەیان
 یانبینن. س و كاریشیان ده ر بگرن و كە پارێزه  یە بۆیان هە  بۆ نموونە  ر گیراوێكی دیكە ك هە وه  یە مافێكیان هە

 

 

 :کەمپی نەزراوە

لە راپۆرتی رێکخراوی ناوبراودا باس لە بارودۆخی ئەو ئاوارە عەرەبانە کراوە کە نیشتەجێی کەمپەکەن گوایە بە زۆری لەو 
کەمپە نیشتەجێ کراوەن و رێگایان پێنادرێ لە کەمپەکە دەربچن تەنانەت بۆ وەرگرتنی خزمەتگوزاری تەندروستی پێویست 

زانیاری وردی الیەنی لەگەڵیان نییە، بۆ روونکردنەوەی بابەتەکە، ئەمەی خوارەوە  بەتایبەتی ئەو ئافرەتانەی کە پیاوەکانیان
 .پەیوەندیدارە سەبارەت بەم بابەتە

 نووسینگەی کۆچ و کۆچبەرانی عێراقی لە کەرکوک:

ئەم کەمپە لە دەرەوەی کەرکوکە و بەم دواییانە بە پێشنیار و بیرۆکەی نوسینگەی کۆچ و کۆچبەرانی کەرکوک و پارێزگاری  
کەرکوک دامەزراوە بۆ ئەوەی یارمەتی و هاوکاری ئەو خێزانانە بکرێت کە لە دەستی داعش رزگار دەبن و خۆیان دەگەیەننە 

 .ییە حکومییەکانسەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگە و هێزە ئەمن

پێشتر بە مانگێک یاخود زیاتر خەڵک لەو ساترانە دەمانەوە لەبەر هۆکاری ئەمنی و بۆدڵنیابوون لە ناسنامەیان  و رێگەگرتن لە 
دزە کردنی داعش بۆ نێو خەڵکەکە بۆیە بڕیاردرا کەمپی نەزراوا دابمەزرێت بۆ ئەوەی لە جیاتی پشکنین و رێوشوێنی ئەمنی 

ەجێ دەکرێن بۆ ئەوەی لەرووی ئەمنییەوە زیاتر پارێزراو بن،هەروەها پێشکەش کردنی هاوکاری و توند لەوێ نیشت
 رێکخراوەکان.و خزمەتگوزاریش لەوێ ئاسانترە بۆ حکومەت 

، بەپێی ئەو رێوشوێنە ئەمنیانەی کە پەیڕەو دەکرێن دەتوانن هاتوچۆ بکەن، بەاڵم نیشتەجێن خێزان لەو کەمپەدا (٣٥٠)نزیکەی 
خەڵکە کە دێنە کەمپەکە بۆ ووردبوونەوە لە ناوەکانیان و دڵنیا بوون لێیان ناسنامەکانیان لێ وەردەگیرێت، ئەم ئەو 

رۆژ  ٣٠-٢٠رێت نزیکەی ووردبوونەوە لەالیەن نووسینگەی کۆچ و کۆچبەرانی حکومەتی ئیتیحادی ئەنجام دەد
بۆ   الیەنە ئەمنیەکانی بەغدا و پارێزگاکانی تری عێراق و چونکە پێویستی بە وردبوونەوە لە ناوەکان هەیە لەگەڵدەخایەنێت،

دیکیۆمنتەکانیان پێ دەدرێتەوە و و ئەوەی پرۆسەکە بە رێکوپێکی ئەنجام بدرێت و دوای دڵنیا بوون لێیان تۆماریان دەکەن 
و  دڵنیابووندەتوانن بە ئاسانی هاتوچۆ بکەن و هاوکاری و یارمەتییە پێویستەکانیش وەردەگرن، بەشێوەیەکی گشتی

 لە ناوەکانیان هەندێک کاتی پێویستە. وردبوونەوە لە راستی
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باوە، ئەمانە سێ کەمپی هەمیشەیین و کەمپی لەیالن و کەمپی یەحیاوا کەمپی کەمپەکانی دیکەی کەرکوک وەک: 
ت دەتوانن لە خزمەتگوزارییە سەرەکی و پێویستەکانیان پێشکەش دەکرێت و خەڵکەکەی ئازادن لە هاتوچۆ کردن و تەنانە

 شوێنەکانی تر بژین.

 

 

 :ران نابە و پە ڵ ئاواره گە رێمی كوردستان لە كردنی دادگاكانی هە ڵە مامە

دوای هێرشی داعش بۆ سەر موسڵ و دواتر بۆ شنگال و چەند ناوچەیەکی دیکەی هەرێمی کوردستان ژمارەیەکی زۆری 
هاوواڵتیانی ئەم ناوچانە ئاوارە بوون و روویان لە هەرێمی کوردستان کرد بەاڵم لە کاتی هاتنیان بەشێکی زۆری ئەم 

 ی گرفت و ئاستەنگ بوونەوە لە زۆر رووەوە.دووچارهاوواڵتیانە بەڵگەنامە رەسمییەکانیان پێ نەبوو بەمەش 

حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ رێکخستنی کاروباریان ئاسانکارییەکی زۆری ئاوارە و پەنابەرەکانی کرد بۆ دەستخستنی 
رەکانی ، ئەمەی خوارەوە ئەو هاوکاریانەیە کە الیەنە پەیوەندیداو رایی کردنی کاروباریان. بەڵگەنامە رەسمیە پێویستەکان

 حکومەت لەم رووەوە پێشکەشی کردوون.

 :ری نی دادوه نجوومە ئە

 ،ستی پێكرد رێمی كوردستان ده ی رۆژئاوای كوردستان بۆ هەپەنابەرانكانی سوریا، هاتنی  ڕو ئاڵۆزییە ستپێكی شە ڵ ده گە لە 
ی عێراقی  كی زۆر ئاواره یە ژماره  وه داعشە ن الیە لەی عێراق  یەکی دیكە و چەندناوچە ستپێكردنی گرتنی موسڵ ڵ ده گە دواتر لە

 رێمی كوردستان كرد. هە  روویان لە

ڵكی  ڵكی عێراق نین و خە خە  ی كە رانە نابە و پە ران، ئە نابە و پە ڵ ئاواره گە رێم لە كردنی دادگاكانی هە ڵە مامە  ت بە باره سە
ی  لە سە ت مە تایبە بە)رێم  دادگاكانی هە  وێتە ر كارێكیان بكە گە ن، ئەكانی رۆژئاوای كوردستا ئاواره  ت كورده تایبە  سوریان، بە

كرێت،  رێم ده ، نووسراویان بۆ ئاسایشی گشتی هە(سێتی یاسای باری كە  ت بە كانی تایبە تە و بابە  وه بڕین یان جیابوونە ەمار
 .  نەیا هە  ی كە نامانە ڵگە و بە و ناسنامە رچاو گرتنی ئە بە لە  ویش بە ئە

ی ئینجا پێویستە پەنابەركات.  دیار ده  ره نابە و پە نووسراوێك بۆ ئە  بوونی خۆی بە كان الری نە نامە ڵگە پێی بە دواتر ئاسایش بە
كات یان بۆ  بڕین ده ماره  بۆ نموونە  كە  وه كاتە ك پڕ ده یە ڵێننامە وێ بە ردانی دادنووس بكات و لە رۆژئاوای كوردستان سە

یاسای   ت بە ر پرسێكی تایبە ی كۆچكردن یان هە یاننامە رهێنانی بە كۆچكردن و ده  ت بە كانی تایبە یانیش بۆ پرسە  یە وه جیابوونە
یان   بوونی ناسنامە كاتی نە  ندێ جار لە كرێت و هە دهڵدا  گە لە  ڵەیان مامەپێی یاسای عێراقی   دا بە لێره  كە  سێتیە باری كە

 ن. كە كانیان رایی ده ڵە د دێنن و مامە ت دوو شایەی پێویس نامە ڵگە بە
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ی شێخان  ناوچە لە (استئناف)  وه ڵچوونە كی تێهە ش، ئێستا دادگایە رو ئاوارانە نابە و پە ها بۆ ئاسانكاری زیاتری ئە روه هە
رین. واتا  وروبە و ده ڵواو شاری موس ینە نەڵكی پارێزگای  خە  ی كە و ئاوارانە ی ئە دواداچوون بۆ كێشە بۆ بە  تە تایبە  كە  وه تە كراوه

  و دادگایە ردانی ئە سە  وه بێت ئە وایان هە ینە تی نێو سنووری پارێزگای نە نی یان تایبە ده كی مە یە ڵكی موسڵ كێشە ر خە گە ئە
ان دهۆك تووشی تاوانێك یان ولێر یان سلێمانی ی ی هە وه ڵچوونە سنوری دادگای تێهە  ك لە یە ر ئاواره گە اڵم ئە ن. بە كە ده

پێی یاسا  چێت بە ده  ڕێوه ی دادبینی بۆی بە پرۆسە  و دادگایە سنوری ئە  ر لە ر سكااڵ تۆمار كرا، هە گە ئە  او رووداوێك هات، ئە
 .رێمی كوردستان كانی عێراق و هە ركاره بە

ئایا نێوبراو سكااڵی   ی كە وه پێی ئە بە  لێره  وه انێك بوون، ئەی عێراق تووشی رووداوێك یان تاو كی دیكە یە ناوچە  ر لە گە اڵم ئە بە 
 (اختصاص مكانی)پێی   كرێت وبە ستگیر ده ر تاوانبار بێت ده گە كرێت و ئە ڵ دا ده گە ی لە ڵە ، مامە یانیش تاوانباره  تۆمار كردووه

 كرێت. ڵدا ده گە ی لە ڵە مامە

پێی یاسا  كانی رۆژئاوای كوردستان، بە رهپەنابەت  تایبە  ڵكی عێراق نین، بە خە  ی كە رانەپەنابەو  ت بە باره ، سە مان شێوه هە  بە
كانی  ڵ ئاسایشی گشتی و دادنوسە گە نگی لە ماهە هە  ویش بە كرێت و ئە ڵدا ده گە یان لە ڵە رێم مامە كانی عێراق و هە ركاره بە

 رێمی كوردستان. هە

ژاد یان  ز یان نە گە بێ جیاوازى ڕه م یاسادا بە رده بە كسانن لە كان یە عێراقیە  كە  قیدا هاتووهستورى عێرا ده  لە 14ى  مادده  لە
ها  روه تى. هە اڵیە ڕ یان بۆچون یا بارودۆخى ئابوورى یان كۆمە نگ یان ئایین یان ئایینزا یان بیروباوه یان ڕه  چە یان بنە  وه تە نە
تى وێنا  مایە ك كە ى وه كانى دیكە و پێكهاتە  ڵگرتووه نگاوێكى زیاترى هە دا هەرێمى كوردستان ستورى هە شنووسى ده ڕه
كورد، توركمان،   لە  رێمى كوردستان پێكهاتووه لى هە گە ":  كە  دا هاتوه شنووسە م ڕه ى ئە(5)ى  مادده  لە  ، چونكە كردووه نە

 ."رێمى كوردستان هەى  ن و هاوواڵتیانى دیكە رمە ب، كلدان سریان ئاشورى، ئە ره عە

ز،  گە نگ، ڕه ژاد، ڕه روی نە ك لە جیاكاریە  شنە مو چە هە " كە  دا هاتووه شنوسە م ڕه ى ئە(2) بڕگە (20)ى  مادده  لە  مان شێوه هە  بە
م  سیاسى، یان كەتى،  اڵیە ن، بارى ئابوورى، كۆمە مە ڕ، هزر، تە ، ئایین، بیروباوه چە ، بنە تى واڵتنامە اڵیە ى كۆمە زمان، پێگە

 . یە غە ده ندامى قە ئە

م  رجە ڕووى سە  بە  كانە ى سنوره وه ویش كردنە ، ئە وه م ڕووه لە  یە تێكى ڕوونى هە رێمى كوردستان سیاسە تى هە حكومە
لتورى و  یی و كە وه تە ئاینى و نە  مینە نزڵگاى كە ماڵ و مە  رێمى كوردستان بۆتە ڕاست و باشوورى عێراق. هە كانى ناوه مینە كە

 كان.  جیاوازه  ئیتنیە

ب و  ره زار خێزانی عە یان هە ده و تائێستا بە  رێمی وااڵی كردووه رگاكانی هە بێ جیاوازى ده رێمی كوردستان بە تی هە حكومە
كانی  شاره  ڕاستی عیراق بۆ پاراستنی گیانی خۆیان رویان لە كانی باشوور و ناوه ناوچە سیحی و ئێزیدی و توركمان لە مە
كو  و ئێستاش وه  نجامداوه كی بۆ ئە موو ئاسانكاریە پێی توانا هە رێمیش بە تی هە و حكومە  رێمی كوردستان كردووه هە

 ك. بێ هیچ جیاكارییە ر بە سە  نە بە ى خۆیان ده هاوواڵتیانی كوردستان ژیانی رۆژانە
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 :تی داد زاره وه

ر  سە ست بە كاتی ده  ن و لە خۆیان بكە  م دادگا پارێزگاری لە رده بە لە  یە یان هە وه ی ئەسێك ماف موو كە رێمی كوردستان هە هە  لە 
ر  توانێت پارێزه ها ده روه ، هە ر كراوه سە ست بە ده  وه هۆیە  بە  بكرێت كە  یان ئاراستە كە تە وخۆ تۆمە راستە  كردنیان پێویستە

ت،  وڵە ستۆی ده ئە  وێتە كە شی ده كە كات و تێچووه رێكی بۆ دابین ده وا دادگا پارێزه ئەیتوانی  ر نە گە اڵم ئە بۆخۆی دابین بكات، بە
م كار سزا  ك ستە یە شێوه  ن بە گە مافی شیاوی خۆیان ده  م لێكراو بە مكار و ستە و ستە  رییە رێكارێكی یاسایی دادگە  مە ئە
 . وه رێندرێتە ەگ كانی بۆ ده وتكراوه زه  م لێ كراو مافە درێت و ستە ده

نوسراو   ك بە داوا تۆمار بكات و داوایە  یە ی هە وه می لێبكرێت، مافی ئە وت بكرێت یان ستە سێك مافی زه ر كاتێكیش كە هە
د رێمی كوردستان بن یاخو ، جا هاوواڵتی هە وه كرێتە ك الیی ده ی یە كە م دادگا كێشە رده بە  ند بكات، لە تمە ی دادگای تایبە ئاراستە

رێمی  ی دانیشتوانی هە یاساییانە  و  مافە كی گشتی ئە یە شێوه ، بە رێمی كوردستان كردووه هە  ڕوویان لە  بن كە  و ئاوارانە ئە
  ناوچە  لە  كە  ش دابینكراوه و ئاوارانە پێی یاسا بۆ ئە بە  مان شێوه هە  نی و سزایی بە ده رووی  مە  لە  یانە كوردستان هە

ش  و پێیە ، بە وه گرێتە كانیش ده ری ئاواره روه دادپە  یشتن بە ستی گە بە مە  بە  رێم كردووه هە  روویان لە  وه راقەجیاجیاكانی عێ
 . یە كرێ گرتنی خانوو و ئۆتۆمبێلیشیان هە  مافی كڕین و فرۆشتن و بە

رێمی كوردستان گشتی  تی هە زگاكانی حكومە كان دام و ده پێویستە  نامە ڵگە ستخستنی بە رووی ده  ها لە روه هە
  كات لە شیان ده رێمی  كوردستان پێشكە تی هە ی حكومە تگوزاریانە و خزمە لە  جگە  مە ، ئە كانیان دابین كردووه پێداویستییە

 . وه كانە موو بواره هە

 :نووسینگەی وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عێراق

  رێم لە هە  جێ بوون لە ستی نیشتە بە مە  بە  جێكراوه كانیان بۆ جێبە یاساییە  و راگوێزراوان گشت رێكاره  ی ئاواره زۆره  م ژماره ئە
ی  نامە ڵگە ی بە وه سپێت بۆ ئە چە ش شوێنی دانیشتن و پشتگیری موختاریان بۆ ده یە م شێوه كان بە منییە زگا ئە رێگای دام و ده

رێمی  ی هە وه و ناوه  وه ره ده  ن لە ئازادی هاتوچۆ بكە  توانن بە ده  یە نامە ڵگە م بە پێی ئە بە وبوونیان بۆ بكرێت جێ نیشتە
ی راگوێزراوان و ریگا گرتن  زۆره  م ژماره ستی كۆنتڕۆڵ كردنی ئە بە مە  نرێن بە پێویست داده  ش بە م رێوشوێنانە كوردستان و ئە

 . وه كانیشە ئاواره  رێم و ژیانی دانیشتوانی بە كانی هە نێویان و پاراستنی سنووره  نە بكە  هی تیرۆریستان دز وه لە

 : یە یان هە م مافانە و ئە رووی یاساییە  و راگوێزراوان لە  ئاواره

و  ( وه ڵچوونە تێهەتی دادگای  رۆكایە دادنووس، سە)   ش كردنی سكااڵ یان داوا لە ستی پێشكە بە مە  دادگاكان بە  روو كردنە .1
 رێم. هە  زگاكانی تر لە دام و ده

 وخانوو.  ناو كردنی شوققە بە .2

 تی هاتوچۆ. رایە بە ڕێوه بە  تی شوفێری لە ستخستنی مۆڵە ده .3
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 ی كڕین و فرۆشتن. ڵە نجامدانی مامە كاتی ئە ی باج لە رمانگە ردانی كردنی فە سە .4

 كاتی ون بوونیان.  لە  كانی دیكە سمییە ره  نامە ڵگە ستخستنی پاسپۆرت و بە ده .5

 ندیدار.  یوه نى پە ڵ الیە گە نگى لە ماهە هە  رێم بە كان بۆ پارێزگاكانى هە ئاواره  ى خۆراكى خێزانە ى پسولە وه . گواستنە6

 كانى پێشوى خۆیان. شوێنە  خۆربوون لە ندى موچە كارمە  ى كە و ئاوارانە ى ئە ڕاژه  وه . پێدانى پشتگیرى بۆ گواستنە7

 كان. بیانیە  ڵ ڕێكخراوه گە نگى لە ماهە هە  كان بە م خێزانە رجە ر سە سە رگ بە لى خۆراك و جل و بە لوپە شكردنى كە . دابە8

 :(وقاف تی ئە زاره وه)كان  تی گشتی كاروباری ئێزیدییە رایە بە ڕێوه بە

تی  ی ئاسانكارییان بۆ بكرێت حكومە وه بوون، بۆ ئە  بوو كاتێك ئاواره كانیان نە سمییە ره  نامە ڵگە كان بە زۆری ئاواره  ره ی هە زۆربە
 كان: نامە ڵگە ندی بە پێی ریزبە دوو رێگا بە  بە  نامانە ڵگە و بە ستخستنی ئە كات بۆ ده كی زۆریان ده رێمی هاوكارییە هە

ندامانی  موو  ئە ناوی هە  كە (استبدال  استماره)ناوی   تی شنگال بە قایمقایمیە  كرێت لە تیان بۆ درووست ده فۆرمێكی تایبە .1
كاری   وه تە زگاكانی حكومە ن دام و ده الیە كانیان و لە بۆ رایی كردنی كاروباره  كی كاتییە یە شێوه  ش بە مە ئە  ی تێدایە كە خێزانە

 . كی كاتییە یە شێوه بە  م فۆرمە كرێت، ئە پێده

شێخان، دواتر   ی باری شارستانی لە رمانگە ین بۆ فە كە نووسراوێكیان بۆ ده  تا ئێمە ره شنگال رزگار بوون سە  لە  ی كە وانە ئە .2
  ر بە ش سە یە رمانگە فەم دوو  ئە  زنامە گە ستخستنی ره شێخان بۆ ده  لە  زنامە گە ی ره رمانگە ین بۆ فە كە نووسراوێكی تریان بۆ ده

ی  تی پاسپۆرت و نشینگە رایە بە ڕێوه بە  ن، ئینجا لە كە رێم كار ده تی هە زگاكانی حكومە ڵ دام و ده گە نگی لە ماهە هە  غدان و بە بە
  وه بنە ده  دووباره  و ئاوارانە ش ئە مە كات، بە رده ، پاسپۆرتیان بۆ ده وه م رووه كات لە كان ده كی زۆری ئاواره هاوكارییە  دهۆك كە

 . پێویستانە  نامە ڵگە ەم ب ن ئە خاوه

تی شوفێری  ك مۆڵە ن وه ست بخە كانی تریش ده نامە ڵگە رێمی كوردستان بە هە  توانن لە كان ده ئاواره  نامانە ڵگە م بە لە  جگە .3
 كرێ. ده  رێم پیاده هە  لە  ی كە و رێنماییانە پێی ئە بە

 . وه نە رز بكە رێم بە دادگاكانی هە  توانن سكااڵ لە و ده  یە ێكی یاساییان هەموو ماف رێم هە موو دانیشتووانی هە ك هە ها وه روه هە. 4

 رێمی كوردستان: رانی هە ی كۆچ و كۆچبە نووسینگە
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 ئەوەیتی دوای  تایبە ، بە  رێمی كوردستان كردووه كانی هە شاره  ب روویان لە ره زاران خێزانی عە هە  ند ساڵی رابردوودا بە چە  لە
دوای هاتنی داعش تا   لە  چونكە  ،زیاتر بووه  و ئاوارانە ی ئە رێكی زۆری خاكی عێراقیدا گرت  ژماره ر رووبە سە ی بەست داعش ده

،  وه رمیانە ركوك و گە ر دوو شاری كە هە  بە  كردووهرێمی كوردستان  هە  روویان لەو پەنابەر   دوو ملیۆن ئاواره نزیکەی ئێستا
 .ن كە رێمی كوردستان ده هە  روو لە  وارهخێزانی ئا چەندینش  رۆژانە

  لە  یاساییانە  ەنام ڵگە بەم دۆكیۆمینت و  ى ئە وه كان و مانە كانی راگوێزراوه لماندن وتۆماره ڕاوی سە وپە  بوونی ناسنامە ر نە بە لە
اڵم  سیدا، بە بواری باری كە  ت لە تایبە بە  وه ی یاسایی بوونە تا راگوێزراوان دووچاری كێشە ره رێم، سە ی هە وه ره پارێزگاكانی ده

.  كانی لێیە ئاواره  و شوێنانە لە  وه تی كرده كی تایبە یە ند نووسینگە چە   گرفتە  مە ر كردنی ئە سە رێمی كوردستان بۆ چاره تی هە حكومە
خوێندن   ی قوتابیانى راگوێزراو لە ۆربەی خوێندن ودابڕانی ز چوونی پرۆسە نە  ڕێوه باشی بە بۆ بە  هۆكاره  م بارودۆخە ر ئە هە

كانی  مپە كە  لە  ندین  قوتابخانە و چە   ر كردووه سە چارهتا راددەیەک  شی  م پرسە رێمی كوردستان ئە تی هە اڵم حكومە وفێربوون، بە
ی خوێندنیان  ئێستا پرۆسەن و  ده خوێندن ده  بە  زۆر قوتابی تێیدا درێژه كی یە ژماره  كە  وه تە رێمی كوردستان كراونە هە

 . رێمە تی هە ستۆی حكومە ر ئە سە ژێر و لە لە  وامە رده وخوێندنیان بە  وه تە یان بۆ كراوه قوتابخانە

 تی: اڵیە تی كار و كاروباری كۆمە زاره وه

نگاوی پێویست بۆ  داڕشتنی پالن و هە  لە  كان رێگر بووه سی ئاواره كە ر ئاستی تاكە سە واو لە بوونی ئامارێكی تە نە
رێمی  هە  لێشاو ڕوویان لە  كی كورتدا بە یە ماوه  لە  ی كە وه بۆ ئە  وه ڕێتە گە ش ده مە ران ئە نابە و پە  ی ئاواره ركردنی كێشە سە چاره

كان  رێكخراوهكان و  ندیداره یوه پە  تە زاره وه  كە  زیران بڕیاریداوه نی وه نجومە تی ئە رۆكایە سە  . بۆیە كوردستان كردووه
  ن پێداویستییە تی بۆ خاوه تایبە كان بە تگوزارییە ستی دابینكردنی خزمە بە مە ن بە نجام بده كان ئە رژمێری گشتی ئاواره سە

  ی كە وه كان وێڕای ئە دابینكردنی هاوكارییە  لە  م بووه رخە متە تیش كە وڵە ڵگای نێوده كۆمە  كە  كاتێكدایە  لە  مە كان. ئە تیە تایبە
 . كانی كردووه نە موو الیە ندین جار داوای هاوكاریی هە رێمی كوردستان چە تی هە حكومە

لە سنوورێ پارێزگای دهۆك بەڕێوەبەرایەتی گشتی چاودێری كۆمەاڵیەتی لە ناو كەمپەكان دەستیان كردووە بە كۆكردنەوەی 
كە بەسەر كەسوكاریان  (منداڵە 568)اوارەبونیان و ژمارەیان ئامار لەسەر ئەو مندااڵنەی باوك و دایكیان نەماوە لە ئەنجامی ئ

دابەش كراونەتەوە و سەرپەرشتی دەكرێن و تا ئێستا تەنها لەالیەن سەرۆكی حكومەتی هەرێمی كوردستان دووجار هاوكاری 
 ڕێكخراوە نێودەوڵەتییەكان.لەالیەن مادی كراون بەاڵم بە فەرمی هیچ كۆمەك و هاوكارییەك نەكراون 

 :هاوکاری کردنی ئاوارە و پەنابەران لە بواری پەروەردەوە و خوێندنی بااڵوە

یەکێک لەکارانەی کە حکومەتی هەرێم بە ئەرکی سەر شانی خۆی زانی بریتی بوو لە بێبەش نەبوونی قوتابییە ئاوارەکان لە  
و ئێستاش لە هەوڵەکانی بەردەوامە لەم پرۆسەی خوێندن و دانەبڕانیان، لەم بوارەوە حکومەت چەند هەنگاوێکی گرنگی ناوە  

 و ئەو کارانەی ئەنجامدراون لەم رووەوە بەمشێوەیە بوون: بوارەوە.
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 :رێمی كوردستان تی هە ی حكومە رده روه تی پە زاره وه

كانی  مپە كە  ی لە ندین قوتابخانە ری کردنی خێرا گرفتی قوتابییەکان چە سە ستی چاره بە مە  رێمی كوردستان بە تی هە حكومە  
ن و بەپێی تواناکانی حکومەت  ده خوێندن ده  بە  كی زۆر قوتابی تێیدا درێژه یە ژماره  كە  وه رێمی كوردستان كردۆتە هە

دنی لە بەشێکی زۆری قوتابخانەکانی شاری دهۆک پرۆسەی خوێندن لە ساڵی خوێن و  ۆ دابینكراوهكانی خوێندنی ب پێداویستییە
دواخست بەهۆی نیشتەجێ کردنی ژمارەیەکی زۆری ئاوارەکان لە بینایەی قوتابخانەکان بەشێوەیەکی بۆ ماوەیەک  (٢٠١٥-٢٠١٤)

 کاتی  تا ئەو کاتەی گوازرانەوە بۆ نێو کەمپەکان.

پڕ   ڵێننامە بە  . پێویستە واوی خوێندنیان نییە ی تە ڵگە و بە ( وثيقة)خوێنن و  كانی شار ده قوتابخانە  ی لە ئاوارانە  و قوتابییە ئە
رێمی كوردستان  هە  واو كردنی خوێندن لە ها دوای تە روه چ قۆناغێكی خوێندندا بوون هە  بوون لە  ئاواره  ر لە بە  كە  وه نە بكە
 .كان راستی زانیارییە  ا كاتی دڵنیابوون لەی پێنادرێت ت(وثيقة)

رێمی  تی هە ی حكومە رده روه تی پە زاره ، وه ساڵیدایە (18)ژێر نیان لە مە كان تە ئاواره  ی منداڵە %(40)كان  پێی ئاماره بە
  ست بە ر خوێندن ده بە  نەن بچ مە پێی تە بە  یە ی بۆیان هە و مندااڵنە تاكو ئە  خساندووه ی ره باره كی لە یە كوردستان ژینگە

 . خۆیانەتایی  ره ش مافێكی سە مە ئە  ن كە خوێندن بكە

تی  ها خولی تایبە روه هە  كان دابینكراوه مپە لی پێویستی خوێندن بۆ كە لوپە ی خوێندن و مامۆستا و كە بنكە  وه یە م باره لە
كانی  مپە كە  كان لە ناحكومیە  تی و رێكخراوه وڵە نێوده  كخراوهڵ رێ گە نگی لە ماهە هە  بە  وه پێویستی بۆ مامۆستایان كردۆتە

ی  ش وانە قوتابخانە 3  ها لە روه هە  دابینكردووه  كانی خوێندنی بۆ منداڵی ئاواره ولێر، سلێمانی و دهۆك و پێداویستییە هە
  می خوێندن لە ڵ سیستە گە ئاسانی بگونجێن لە  ی بە وه بۆ ئە  كان كراوه ئاواره  قوتابییە  ش بە ت پێشكە ی تایبە وه وشیاركردنە

و   ژینگە  بۆ راهێنانی قوتابیان لە  وه كان كرده مپە تی بۆ مامۆستایانی كە اڵیە روونی و كۆمە شق و راهێنانی ده خولی مەو .رێم هە
  .ت و نوێیان تایبە  بارودۆخە

ر  سە رێمی كوردستان بۆ چاره تی هە اڵم حكومە بە ،ای پێویست بووبوونی مامۆست كان نە ئاواره  كانی قوتابییە گرفتە  كێك لە یە
كان، دوایین ئاماری  مپە ی كە وه ره كان و ده مپە كە  لە  زراندووه ست دامە گرێبە  ندین مامۆستای بە ش چە م گرفتە كردنی ئە

زی نێر و مێ و ئێستا  گە ردوو ڕه هە  لە (3856)ی  ەنزیك  گاتە یان ده ژماره  رێمی كوردستان كە هە  و ڕاگوێزراو لە  مامۆستای ئاواره
ی  پێی خشتە  كان بە مپە ی كە وه ره كان وده مپە ناو كە  لە  رده روه ی خوێندن وپە وامی پرۆسە رده تكردنی بە ن بۆ خزمە كە كارده

 : وه خواره

 مامؤستاي ئاوارة / دةرةوةي  كةمث مامؤستاي ئاوارة / ناو كةمث مامؤستاي ثةنابةر / دةرةوةي كةمث مامؤستاي ثةنابةر / ناو كةمث شويَن

 ميَ نيَر ميَ نيَر ميَ نيَر ميَ نيَر

 986 362 0 0 371 107 85 91 هةوليَر
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 92 115 0 0 337 122 159 161 دهؤك

 360 368 8 25 29 37 19 22 سليَماني

 1438 845 8 25 737 266 263 274 كؤي طشيت

 مامؤستا 3856

 

 :تی ئیتیحادی رانی حكومە تی كۆچ و كۆچبە زاره وه

كانی  ی قوتابی و قوتابخانە كات و تا ئێستا ژماره كان ده ئاواره  قوتابییە هاوكاریی  رده روه بواری پە  رێمی كوردستان لە تی هە حكومە
 : یە م شێوه بە  كان دابینكراوه بۆ ئاواره  رێمی كوردستان كە هە

 ذمارةي قوتاخبانة قوتابيذمارةي  ثاريَزطا

 قوتاخبانةي كةرةظانة 15قوتاخبانة و  220 90120 دهؤك

 قوتاخبانة 67 74000 هةوليَر

 قوتاخبانة 81 52000 سليَماني

 

موو  ش هە ستە بە م مە بۆ ئە ،كانی كردووه ئاواره  كی زۆری قوتابییە رێم  هاوكارییە ی هە رده روه تی پە زاره وه  یە م ژماره ڕای ئە ره سە
  وه تە دهۆك كراونە  لە  ی كە و قوتابخانە لە  كان جگە ئاواره  بۆ قوتابییە  وه ی تاقیكردنە ك بنكە وه  وه رێمی كردۆتە كانی هە قوتابخانە

 (4000)تا  (3000)  كە  كرێ گیراوه  ەولێر ب هە  لە  قوتابخانە (4)ها  روه كارهێنراون.هە بە  وه ی تاقیكردنە ك بنكە وه  قوتابخانە (١٥٠)
 گرێت.  خۆ ده  قوتابی لە

كان  منییە زگا ئە دهو  كاربهێنن،  كانی بە لە لوپە گشت كە  كە  رێمی كوردستان رێگای داوه تی هە حكومە  لە  رده روه تی پە زاره وههەروەها 
 گرێت. ستۆ ده ئە  كان لە كانی ئاواره ی قوتابخانە وه كانی تاقیكردنە ركی پاراستنی بنكە ئە
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و   یمانگاكان كردووه كانی زانكۆ و پە ئاواره  رێمی كوردستان پشتیوانی و كارئاسانی بۆ قوتابییە تی هە بواری خوێندنی بااڵ حكومە  لە
 (300)زیاتر لە    وه وارهم ب ن و لە نجام بده م ئە كانی خولی دووه وه ولێر تاقیكردنە هە  لە  كە  قوتابیانی زانكۆی موسڵ دراوه  رێگا بە

 نجامدا. كانیان ئە وه ددین تاقیكردنە اڵحە ی گشتی زانكۆی سە قوتابخانە  قوتابی كوڕ و كچ لە

ی خولی  وه تاقیكردنە (تكریت)ددین  اڵحە زانكۆی سلێمانی و سە  نبار لە قوتابی زانكۆكانی ئە (5000)ی  نزیكە  مان شێوه هە  بە
 . قوتابی كردووه (1500)  و زانكۆی جیهانیش پێشوازیی لە   نجامداوه میان ئە دووه

 :(وقاف تی ئە زاره وه)كان  تی گشتی كاروباری ئێزیدییە رایە بە ڕێوه بە

  ن لە ده خوێندنی خۆیان ده  بە  تاكو زانكۆ درێژه  وه تاییە ره سە  ر لە كانی خوێندن هە موو قۆناغە هە  كان بە ئاواره  گشت قوتابییە  
یمانگاكانی  زانكۆ و پە  لە  ی كە ئێزیدیانە  و قوتابییە نیا ئە تە 2016-2015بۆ ساڵی خوێندنی  (استبدال  استماره)پێی  م بەرێ هە
  و ئاواره و ئە  وه تە ی كراوه كانیش قوتابخانە مپە موو كە هە  ، لە قوتابییە (1050)یان  خوێنن ژماره ده (استضافة)میوانداری   رێم بە هە
 ن. ده خوێندن ده  بە  كانی خۆیان درێژه كانی شوێنە قوتابخانە  كانیشن لە مپە ی كە وه ره ده  لە

 

 


