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ڕاپۆرتــی بارودۆخ ژ٢٦ .
١٦ی ئەیلــول – ١٥ی تشــرینی یەکەمــی ٢٠١٥

ئاوارەکان پێداویستی ناخۆراکی لە کەرکوک وەردەگرن٢١ /ی ئەیلول

لــە کاتێکــدا ئــاوارە تــازەکان زۆر بەزەحمــەت جێگــەی بێتــرس بــەدی
دەکــەن بەهــۆی بەردەوامبوونــی شــەر وپێکــدادان وڕێگــری لــە جموجۆڵیــان.
ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ بەردەوامــە لــە گەیاندنــی فریاکەوتــن
بــۆ رزگاری ژیــان بــۆ ئــەو شــوێنانە کــە مەجالــی ڕێــی چوونــە ژوورەوە
هەیــە بەســەر عێــراق دا .لەمــاوەی کانوونــی دووەمــی  ،٢٠١٤نزیکــەی
 ١٨٠،٠٠٠خــێزان ،پێداویســتی ناخوراکــی لــە ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی
کــۆچ وەرگرتــووە ،پێویســتییە گرینگــەکان دەگرێتــەوە وەک بەتانــی ،ئــاو،
ترمــۆز وبالیــف .زیاتــر لــە  ١٥،٠٠٠خــێزان پشــتگیری نیشــتەجێبوونیان
وەرگرتــووە لــە ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ ئەمــەش چــادر ،کاراڤــان،
وەهەروەهــا کەرەســتەی هەوابڕکــردن بــۆ ئــەو باڵــه خانانەیــی کــه تــەواو
نەکــراون.
بەرنامــەی دەســتبەر کرنــی بژێــوی کــە ســەر بــە ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی
کــۆچ یارمەتــی ئــاوارەکان وکۆمەڵگــە خانــە خوێــکان دەدات ئەمــەش
باشــترکردنی ژێرخانی ئابووری لەو ناوچانەی لێشــاوەکی زۆری ئاوارەکان
کاریگــەری لەســەریان هەبــووە .نیــازی ئــەو پڕۆژەیــە ئەوەیــە کــە بەشــداری
چەســپاندن بــکات لــە عێراقــدا بەگوێــرەی چاکردنــەوەی ســنووری ئابــووری
کۆمەاڵیەتــی بــۆ کۆمەڵگــە کــە بارێگــی گرانــی کەوتوەتــە ســەر شــان
بەهــۆی شــەر وپێکــدادان وئاوارەبــوون .پــرۆژەی هــاوکاری کۆمەلگــە نیــازی
چاکردنــەوەی خزمەتگــوزاری هەڵمەتــی هەیــە ،بــۆ نموونــە چاکردنــەوەی
قوتابخانــەکان وەهەروەهــا دامەزراندنــی چەنــد جــۆرە بژێویــەک هــەر
وەک بازرگانــی بچــووک .پــرۆژەی کاریگــەری خێــرا ،ووزەی کارەبــا بــۆ دوو
ســەنتەری تەندروســتی دەگەینــی وەهەروەهــا یــەک قوتابخانــە لــە هەولێــر
چاکتــری کــردووە ئەمــەش بــە هــۆی دانانــی گشــتی  ٢،١٦٠تەختــی ڕۆژ کــە
بەرهــەم دەهێنێــت بــە ووزە بــۆ پاراســتنی نەتەوەیــی عێراقــی.
بەرنامــەی دەســتبەر کرنــی بژێــوی ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ هەروەها
یارمەتــی ئــاوارەکان دەدات بــە پێشــکەش کردنــی راهێنانــی پیشــەیی،
خســتنە ســەرکار وپارەدارکردنــی بازرگانــی بچــووک.
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ئاوارەبوون

بەدواداچوونی ئاوارەکان کە سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ
کانوونی دووەمی  - ٢٠١٤تشرینی یەکەمی ٢٠١٥

خێزانی ئاوارە

تاکە

٥٣٤،٤٥٦

٣،٢٠٦،٧٣٦

:بۆ زانیاری دەربارەی بەدواداچوونی ئاوارەکان کە سەر بە ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ  ،تکایە سەردانی
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بەشکردنی پشوودانی خێرایی
پێداویستی ناخوراکی بۆ
خێزانەکان

نیشتەجێبوونی خێرایی

١٧٩،٤١٤

١٥،١٥٢

کارمەندانــی ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ خەدیجەیــان دوانــد ،کــە تەمەنــی
 ٤١ســاڵە و دایکــی چــوار مندااڵنــە لــە بەغدایــە .خەدیجــە گوتــی “ :مــن زۆر
بەختــەوەرم بــە وەرگرتنــی کەرەســتەی دوکانــی میوەفــرۆش .ســەرمایەکەی
بەکاردەهێنــم بــۆ دەســتپێکردنی کارەکــەم .لــە ســەرەتا کەمێــک زەحمەتــە
بــەاڵم مــن بێگومانــم دواتــر باشــتر دەبێــت بــۆ خــۆم و منداڵەکانــم”.
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چیرۆکی عامر

”

من زۆر سوپاسگوزارم کە خێزانەکەم سەالمەتن،
شوێنی نیشتەجێبوونمان هەیە و ماتۆرێکم پێیە بۆ
پەیداکردنی بژێوی ڕۆژانەمان.

“

عامر ومنداڵەکانی درواسێکەی لەسەر ماتۆرەکەنە١٤ /ی ترشینی یەکەمی ٢٠١٥

ژیانــی عامــر چیرۆکێکــی درێــژی ئاوارەبوونــە :چیرۆکــی درووســت کردنــی
ماڵێکــی نــوێ و دووبــارە لــە دەســتدانەوە ،چیرۆکــی لەدەســتچوونی بژێوی لە
ســەخترین کاتــدا .لــە دوایــن زنجیــرەی ئــەم چیرۆکــە لــە حوزەیرانــی ٢٠١٥
رووی دا ،کــە تەنهــا ژوورەکــەی عامــر ســەرچاوەی رۆژانــەی ،ماتۆرەکــەی،
گشــتی وێــران بــوو بــە هــۆی ئاگــروە.
عامــر زۆر دڵگــران بــوو ،بــەاڵم زۆر سوپاســی یەزدانــی دەکــرد بــۆ رزگاربوونی
خێزانەکــەی .گووتــی “ ،دووبــارە ماڵەکــەم درووســت دەکــەم .مــن تەنهــا
دڵەڕاوکێــم هەبــوو بەســەر خێزانەکــەم .رۆژی رووداوەکــە ،خۆشــبەختانەی
خێزانەکــەم کــە لــە ماڵــی براکــەم بــوون بــۆ خۆشووشــتن بەهــۆی نەبوونــی
ئــاو لــە ماڵــی ئێمــە “ .لــە دوای ڕووداوەکــە بەچەنــد حەفتەیــەک ،ڕێکخــراوی
نێودەوڵەتــی کــۆچ ١٠ ،ماتــۆری دابەشــکرد بەســەر  ٢٠ســودوەرگر لــە نــاو
خێوەتــگاکا وەکــو بەشــێک لــە چاالکییەکانــی بژێــوی ڕێکخــراوی نێودەوڵەتی
کــۆچ .عامــر و برایەکــەی ســامر بەیەکــەوە ماتۆرێکیــان وەرگــرت.
عامــر تەمەنــی  ٣٠ســاڵە وباوکــی چــوار مندااڵنــە .گەورەتریــن منداڵــی
تەمەنــی شــەش ســااڵنە ،وبچووکتریــن منداڵــی تەمەنــی نــۆ مانگانــە.
لــە کاتــی منداڵەکــە کــە تەمەنــی  ٢٠ڕۆژان بــوو ،داعــش ناچــاری کــردن
ماڵەکەیــان بەجــێ بهێڵــن لــە تلکێــف کــە شــارێکی بچووکــە دەکەوێتــە
خۆرهەاڵتــی موســڵ .پێــش ئــەم مــاوەش لــە موســڵ ئــاوارە بــوون بــە هــۆی
ترســی داعــش.
“ لــە موســڵ ،کارم لــە بیناســازی دەکــرد ،خشــت وکاشــی و لــەم بابەتــە.
داعــش باوکمیــان فرانــد بــە هــۆی کارکردنمــان لــە نوێکردنــەوەی کڵێســەکەی
نــاو شــار .کاتــی رزگار کردنــی باوکــم بــە یارمەتــی دانی ئاســایش ،موســڵمان
بەجــێ هێشــت”.
بــۆ ئــەوەی کــە شــارەکە بەجــێ بهێڵــێ ،عامــر ماڵەکــەی موســڵی کــە ١٢٠
مەتــرە فرۆشــت بــە  ٢٣ملیــون دینــاری عێراقــی (نزیکــەی  ١٩،٠٠٠دۆالری
ئەمریکــی) ،بــەاڵم پێــش شــەرەکە نیــوەی ماڵەکــەی ئــەم ســەرجەمەی
ئەکــرد .بــەم پارەیــە عامــر مەزرەعەیەکــی لــە تلکێــف بۆخــۆی کــڕی

وە هەروەهــە ماڵێکــش درووســت کــرد .هــەر نیــازی هەبــووە کــە ڕۆژەکان
بــەرەو باشــتر بــروات .عامــر بەخۆشــییەوە گووتــی “ :دووبــارە و بەدڵێکــی
خــۆش خانووەکــەم درووســت کــردووە .ماڵەکــەم تــەواو کــرد وەهەروەهــا
تەلەفزیۆنــی نوێــم کریــووە تایبــەت بــۆ یاریکردنــی یاریەکانــی ڤیدیــۆ.”،
بــەاڵم تلکێــف بەجــێ دەهێڵێــت بــە هــۆی پەالماردانــی شــارەکەی لەالیــەن
داعشــەوە لــە ســاڵی پــار.
لــە خێوەتــگای هەرشــەم لەدەوروبــەری شــاری هەولێــر ،عامــر ســەرلەنوێ
دەســتیپێ کــردوە .عامــر ماتۆرێکــی کــری بــە  ٦٥٠دۆالر بــۆ هاتــوو چــوو
وەهەروەهــا بــۆ خزمەتگــوزاری گواســتنەوە بــە پارێکی کەم .زۆر خۆشــحالبوو
بــۆ نیشــتەجێبوونی خێزانەکــەی وە هەروەهــا کــە ســەرچاوەی دەســکەوتیان
هەیــە .ژیانیــان بــەرەو باشــتر دەبــوو تــا کاتــی ئاگرەکــە رووی دا .لــە دوای
کــە چــوار مانــگ بــە ســەرچوو ،دووبــارە ژیانــی بــەرەو باشــتر دەبــوو بــە هــۆی
وەرگرتنــی ماتــۆری نــوێ لەالیــەن ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ ،دەتوانێــت
دەســت بــەو کەمــە شــمەکەی مــاڵ و منداڵەکەیــەوە بگرێــت.
بەهــۆی بەکارهێنانــی عامــر بــۆ ماتۆرەکــە قازانجــی بەدەســت دەکەوێــت
بــۆ خێزانــی وەهەروەهــا بــۆ دراوســێکانی“ .زۆر بەســوودە .تــازە یــەک لــە
خزمەکانــی خــۆم نەخــۆش بــوو کــە لــە کەلــەک دەژی (نزیکــەی  ٣٥کیلــۆ
مەتــر دوورە لــە هەولێــر) گەیانــدە نەخۆشــخانەیەک لــە هەولێــر .ئەگــەر
ئــەو ماتــۆرە نەبوایــە نازانــم چــی بەســەر ئــەو خزمــە دەهــات”.
عامــر زۆری بیینــی ،لەگــەڵ وەەشــدا هــەر ئیجابــی بــووە .نیــازی هەیــە کــە
بارودۆخــی ئەمنــی بــەرەو باشــتر بچێــت بــۆ ئــەوەی کــە بتوانــن بگەڕێنــەوە
بــۆ تلکێــف “ .هیــچ شــتێک وەک مــاڵ نیــە ،زۆرم پــێ خۆشــە بگەڕێمــەوە.
بــەاڵم ئێســتە زۆر خــۆش حاڵــم کــە خێزانەکــەم لــە بێترســی دەژیــن ،شــوێنی
نیشــتەجێبوونمان هەیــە ،وە هەرەوەهــا ماتــۆرم پێیــە بــۆ رۆژانــەی ژیانــم”.

رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ هەوڵــی وەاڵمدانــەوەی پێویســتیەکان دەدات لــە ژینگەیەکــی کــە بــە خێرایــی لــە گۆڕاندانــی کــە وەاڵمێــک بــۆ پێویســتی مەترســی ژیــان دا،
وەهەروەهــا چاودێــری جموجۆڵــەکان دەکات لەســەر زەوی.
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