
 زمان، بنیاتنەری پرد لە عێڕاقدا

 

 

عەرەبە سوننەکان هاتنە ژیت. کاتێک خێزانە سەمیرە موحەمەد عەلی دایکێکی کوردە و لە ناوچەی کوردنشینی چەمچەماڵ دە
ناوچەکەی، ئەو ترسەی کە چەندین ساڵە هەیبوو بەرامبەر بەو کۆمەڵگایە لە ڕێگەی شێوازێکی گونجاوەوە دەستنیشانکرا: 

 فێربوونی زمان.
 

ە ، سەمیرە چوو بۆ سەردانی کەسوکاری هاوسەرەکەی لە چەمچەماڵ. لەو کاتەدا، سەدام حوسێن دەستی کرد بە شااڵو١٩٨٧لە ساڵی 
( کورد تیایدا کوژران و هەزارانی تر بە زۆری ١٠٠،٠٠٠( بۆ سەد هەزار )٥٠،٠٠٠دڕندانەکەی ئەنفال، کە نزیکەی پەنجا هەزار )

( کەس لە خزمەکانی هاوسەرەکەی سەمیرە کوژران. سەمیرە و هاوسەرەکەی بەرەو سلێمانی ٣٥شوێنگۆڕ کران. نزیکەی سی و پێنج )
زۆربەی ئەو کوردانەی لەم ناوچەیە گەورەبوون، بۆچوونی بەرامبەر بە عەرەبە سوننەکان بەو ترس و ئاوارە بوون، بەاڵم هاوشێوەی 

 تۆقاندنەی کە بینی بووی دروست ببو. 
 

دوای ڕووخاندنی سەدام، سەمیرە لەگەڵ خانەوادەکەی بەرەو ڕاپەڕین لە چەمچەماڵ ڕۆیشتن کە ناوچەیەکی کوردنشینە و زۆرینەی 
ن بیرەوەری ترسناکیان هەیە بەرامبەر بە ئەنفال. بۆ ماوەی چەندین ساڵ ئەو خێزانە ژیانێکی ئاشتیانەیان دانیشتوانەکەی هەما

دا دەستی بەسەر چەند ناوچەیەکی عێراق داگرت. هەزاران خەڵک، بەزۆری عەرەبی ٢٠١٤بەسەردەبرد تا ئەو کاتەی داعش لە ساڵی 
 ەرەو ناوچەکانی تری وەک چەمچەماڵ هاتن و بوونە ئاوارەی ناوخۆیی. سوننە، لە ناوچەکانی ژێر دەستی داعش ڕایانکرد و ب

 
بوو بۆ سەمیرە بەهۆی مێژووە تاکە کەسیەکەی. بوونی خێزانی عەرەب لە  هاتنی عەرەبە سوننەکان بۆ نزیک ماڵەکەی ترسێک

بوو لەوەی کە  منداڵەکانی بە تانها لە ماڵەوە گەڕەکەکەیاندا ببوە هۆکارێکی ترس بۆ ئەو. دەستی کرد بە قوفڵدانی دەرگاکانی وە دوو دڵ 
 بەجێ بهێڵێت. ووتی ''من لێیان دەترسام، چوونکە نەمدەزانی نیازیان چی بوو.''

 
سەمیرە هەمیشە چاالکبووە لە کۆمەڵگاکەی خۆیدا. لە یەکێتی ژنانی حکومەت کار دەکات، کە ڕاهێنانی پیشەیی و چەندین چاالکی تر بۆ 

ن ڕێکدەخات. کاتێک بۆ یەکەم جار دەربارەی پڕۆژەی بەرەوپێشبردنی یەکڕێزی کۆمەاڵیەتی بیست، زۆر بە ئافرەتە ناوخۆییەکا
پەرۆش بوو بۆ ئەوەی پەیوەندی بکات بە لێژنەی ئافرەتان کە لە ڕاپەڕین پێکهێنرابوو. تەنهە یەک کێشە هەبوو: سەڕەڕای ئەندامە 

کی عەرەبیشی تێدا بوو کە بەم دواییە ئاوارەی گەڕەکەکە ببون. بەاڵم بەهۆی بەخشینی ئافرەتە کوردەکان، لێژنەی ئافرەتان چەند ئافرەتێ
ڕۆڵێکی گرنگ بەم لێژنەیە بۆ پەرەپێدانی کارامەییەکانی ئافرەتە ناوخۆییەکان وە دڵنیاکردنی ئەوەی دەنگیان دەبیسترێت، سەمیرە 

 هەستی کرد بەوەی کە ناچارە بەشداری بکات.
 

ئافرەتە عەرەبەکانی ناو گروپەکە، سەمیرە چەالکانە بەشداری کرد لە ڕێکخستنی پڕۆژەیەک کە لە الیەن سەڕەڕای ترسەکەی لە 
لێژنەی ئافرەتان سەرکردایەتی دەکرا بۆ ووتنەوەی کۆڕسی زمانی کوردی و عەرەبی. پرۆگرامەکە بە شێوەیەک داڕێژرابوو کە ببێتە 

 
کۆرسەکانی زمان یارمەتیدەربوون بۆ دروستکردنی پەیوەندی لە نێوان ئافرەتانی کورد و عەرەب لە شارۆچکەی ڕاپەڕینی سەر 

 بە قەزای چەمچەماڵ



ڵگا خانەخۆییە کوردیەکە، پڕۆگرامەکە ڕێگەی بە ئافرەتانی هەردوو گروپەکە دا پردێک لە نێوان ئاوارە ناوخۆییە عەرەبەکان و کۆمە
 پێکەوە ڕاهێنانی زمانی یەکتری بکەن و بە درێژایی پڕۆسەکە پەرە بە پەیوەندیەکانیان بدەن.   

 
نەڕەتیەکانی زمان، لە کۆتاییدا سەمیرە بەشداری کرد لە کۆرسێک بۆ فێربوونی زمانی عەرەبی. سەڕەڕای وەرگرتنی کارامەییە ب

هەروەها لەسەر ئاستی تاکە کەسیش تێکەاڵوی ئافرەتە عەرەبەکانی ناو پۆڵەکەی دەبوو. سەمیرە درکی بەوە کرد کە ئەم ئافرەتانە هیچ 
 بەو شێوەیە نەبوون کە ئەو بیری لێ کردبووەوە. بەرە بەرە ترسەکانی نەمان و برادەرایەتی ڕاستەقینەی لەگەڵ هاوپۆڵە عەرەبەکانی
دروستکرد. لە هەمووی گرنکتر فێری ئەوە بوو جیاوازی بکات لە نێوان ڕژێمی سەدام حوسێن و عەرەبە سوننەکان کە ئەوانیش 

 دووچاری ئەشکەنجەیەکی زۆر ببوون.
 

سەمیرە چیتر ترسی نەما بۆ سەالمەتی خۆی یان منداڵەکانی؛ تەنانەت پێشوازی لەو بیرۆکەیە دەکات کە منداڵەکانی پەیوەندیەکی 
 برادەرایەتی نزیکیان هەبێت لەگەڵ دراوسێیە عەرەبە نوێیەکان. 

 
 ''پێشتر، بە ترسەوە تەماشای کەسانی عەرەبم دەکرد. ئێستا ئەم ترسە نەماوە''

 حمود عەلیسەمیرە مە -
 
 

 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

