
 لە عێراقەوە، لەگەڵ ماچ

 

 

دا، ناکۆکیەک لەسەر پارچە زەویەک بووە هۆی تەنگژە لە نێوان سێ بنەماڵەی سەرەکی کۆمەڵگەیەک لە باکووری ٢٠٠٤لە ساڵی 
پارێزگای دیالە. لە دوای زیاتر لە دە ساڵ، کاری موحەمەد وەک میانگرێک لە یەکتریانی نزیککردەوە بە ڕادەیەک کە ئیستا بە 

 . ماچەکردنەوە ساڵو لە یەکتری ئەکەن
 

دا، شەڕی دژ بە ٢٠١٤دابەشبوونی نەتەوەیی و مەزهەبی و خێڵەکی ڕیشەیان زۆر قووڵە لە پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی عێراق. لە سالی 
داعش چینێکی تری تەنگژە لەم گەڕەکە زیادکرد کە زۆربەیان کوردی شیعەن. کاتێک کە شەپۆڵێکی نوێ لە خێزانەکان ماڵی خۆیان 

چەکە بۆخۆیان بۆ ماوەی چەندین ساڵ تەنگژەیان هەبوو وە پەیوەندی نێوان سێ بنەماڵە شیعەکەی بەجێ هێشت، دانیشتوانی ناو
 گەڕەکەکە لەوپەڕی الوازیدا بوو. 

 
موحەمەد لەم ژینگە تەنگژاویەدا دەژی کە کارمەندێکی حکومیە و لە پەنجاکانی تەمەنیدایە. وەک کەسێکی بێ الیەن قەبووڵ دەکرێت 
چونکە کوردێکی سوننەیە و سەر بە هیچ یەکێک لەو بنەمااڵنە نیە. لە ماوەی چەند ساڵیکدا بێالیەنی خۆی بەکارهێناوە بۆ ئەوەی 

وکە جیاوازەکانی ناو کۆمەڵگاکە دەستنیشان بکات، وەک ناکۆکی نێوان خێزانەکان. لەبەر ئەوەی بیرۆکەی سەرکەوتووانە ناکۆکیە بچ
 لەم چیرۆکە سەرکەوتووانە وەرگرتبوو، بڕیاریدا کێشەیەکی گەورەتر دەستنیشان بکات: تەنگژەکانی نێوان سێ بنەماڵەکە. 

 
ە دەستنیشان بکەم، بەو واتایەی سەرۆکی خێڵەکان بۆ خوانێک کۆ بکەمەوە، موحەمەد دەڵێت ''هەوڵمدا بە ڕێگەیەکی خێڵەکی ئەم کێشەی

 بەو هیوایەی کە ئەم هەنگاوە بە تەنها تەنگژەکان کەم بکاتەوە.'' 
 

 سەڕەڕای باشترین هەوڵەکانی، تەنگژەی نێوان خێڵەکان زۆر بەهێزتربوو لەوەی تەنها بەم هەنگاوە چارەسەربکرێت.
 

ناوخۆیی مێرسی کۆرپس، ناوەندی عێراقی بۆ کارامەییەکانی دانووستان و بەڕێوەبردنی ناکۆکی، موحەمەد لە ڕێگەی ئەندامانی 
ڕاهێنانی بەڕێوەبردنی ناکۆکی وەرگرت کە داڕێژرابوو بۆ یەکخستنی کارامەیی تەکنیکە نوێەکان بۆ خەلکی وەک خۆی کە وەک 

 میانگیر کاریان دەکرد لە ناکۆکیە ناوخۆییەکان.
 

وحەمەد زانیاری نوێی بەدەست هێنا و کارامەییەکانی دانوستانی باشترکرد، بڕیاریدا جارێکی تر چاوی بە سەرۆکی سێ کاتێک م
بنەماڵەکە بکەوێتەوە بەو هیوایەی پەیوەندیەکانی نێوانیان باشتر بکاتەوە. موحەمەد ووتی ''سەرەتا بە جیا سەردانی سەرۆکی خێڵەکانم 

ببیستم، چونکە فێری ئەوە ببووم کە وەک میانگرێک پێویستە دەرفەت بە هەر یەکێک لە الیەنەکان  کرد بۆ ئەوەی سەرگوزشتەکانیان
 بدرێت کە بۆچوونەکانیان بە جودا دەرببڕن.''

 

 
ی دانیشتوانی بانمیل لە خولێکی راهێنان دەربارەی بەڕێوەبردنی تەنگژە. موحەمەد دوای وەرگرتنی ئەم بەشداریکردن

 کۆرسە توانی سێ بنەماڵە لە یەک نزیکتر بکاتەوە کە پێشتر لەگەڵ یەکتر ناکۆکبوون.

 



هەنگاوی داهاتووی موحەمەد بریتی بوو لە جەختکردن و بونیاتنانی بەرژەوەندیە هاوبەشەکان یاخوود خاڵە لێکچووەکانی نێوان 
ەو کاتەدا، عاشورا کە بۆنەیەکی گەورەی موسوڵمانە شیعەکانە نزیک دەبووەوە. لە کاتی ئەم بۆنەیەدا کۆمەڵگاکان الیەنەکان. ل

کۆدەبنەوە بۆ یادکردنەوەی شەهیدبوونی ئیمامی حوسێن کە ئەویش یەکێکە لە نەوەکانی پێغەمبەر موحەمەد. هەرچۆنێک بێت، لە ساڵی 
یە کۆنەبوونەتەوە. بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە موحەمەد سوودی لە یارمەتی هاوپەیمانێکی ەوە ئەم سێ بنەماڵەیە بۆ ئەم بۆنە٢٠٠٤

 بەهێز و ڕێزدار وەرگرت. یەکێک لە زانا ئاینیەکانی نەجەفی هەڵبژارد کە ئەو کاتە بە بۆنەی عاشورا لە ناوچەکەدابوو.  
 

بوو. موحەمەد سەرەتا بە هاوکاری زانا ئایینیەکە دەستی بە هەموو الیەنەکان لە شوێنێکی بێ الیەن کۆبونەوە کە ئەویش مزگەوت 
گفتوگۆیەکە کرد. هەرچەندە سەرۆکی بنەماڵەکان دەیانویست باسی عاشورا و پالنە جیاوازەکانی خۆیان بکەن، زاناکە بۆچوونی خۆی 

و یەکڕێزی'' وە دووپاتی کردەوە دەربارەی بۆنەکە ڕوونکردەوە ''کاتێکە بۆ جەختکردنە سەر ئەو خااڵنەی دەبنە هۆکاری یەکێتی 
''نەک کێشە بچوکەکان کە دەبنە هۆی دابەشکردن'' سەرۆکی بنەماڵەکان تێگەیشتن کەوا جێگرەوەیەک هەیە بۆ کردارەکانیان و لە 

 کۆتاییدا ڕێککەوتن کە کێشەکانی زەوی و زار بە الوە بنێن لە کاتی عاشورادا.
 

ە ساڵدا کۆمەڵگاکە بەیەکەوە عاشورایان کرد. سێ بنەماڵەکە وەک گروپێک لەگەڵ زانا دا، بۆ یەکەم جار لە ماوەی د٢٠١٦لە ساڵی 
ئایینیەکە و موحەمەد پێکەوە ڕێپێوانیان کرد بۆ گەیشتن بە مەراسیمە ناوچەییە گەورەکە کە لە مزگەوتی سەرەکی ناوچەکەدا ئەنجام 

 دەدرا.
 

کان لە دۆخێکی باشتربوون بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ ناکۆکی. موحەمەد هەر دوای ساڵێک، کە کێشەی زەویەکە هێشتا لە دادگابوو، خێڵە
 گەشبینە: لە دوای بۆنەی عاشوراش کاریگەریەکانی میانگیریەکەی هەر بەردەوامە بۆ سەر کۆمەڵگاکەی.

 
ماچکردنەوە ساڵو  ''پێشتر، خەڵک لە بنەماڵە جیاوازەکاندا بە ساردی ساڵویان لە یەکتر دەکرد. ئێستا، بە گەرمی بە تۆقەکردن و

 لەیەکتر ئەکەن.'' 
 موحەمەد.   -

 

 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  -کەسی عێراقی 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

