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ﭘێﺸەﻛﻰ
ﭘەﻳﻮەﻧﺪﻳﻰ ﻫەﻳە ﻟەﻧێﻮان ﻧﺎﻛۆﻛﻰ و ﺋﺎوارەﺑﻮون ﻟە ﺳەرﺗﺎﺳەری ﺟﻴﻬﺎن ﻟەﻻﻳەک
وزﻳﺎدﺑﻮﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری ﻟەﻻﻳەﻛﻰ ﺗﺮەوە ،ﻟەﻧﺎوﻳﺎﻧﺪا ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﻫﺎوﺑەﺷﻰ ﻧﺰﻳﮏ ،وﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺳێﻜﺴﻰ ﭘەﻳﻮەﻧﺪﻳﺪار ﺑە ﻣﻠﻤﻼﻧێﻜﺎﻧەوە ،و
ﺑەﺷﻮداﻧﻰ ﻣﻨﺪاڵ ،وﻫەراﺳﺎﻧﻜﺮدﻧﻰ ﺳێﻜﺴﻰ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ ﻛﺮدن ﺑە ﻣﺮۆڤ ،و ﻫەﻣﻮو
ﺟۆرەﻛﺎﻧﻰ ﺗﺮی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی.

ﺑەﮔ ـﻮێﺮەی داﺗ ـﺎﻛ ـﺎﻧ ـﻰ ڕێﻜ ـﺨ ـﺮاوی ﺗەﻧ ـﺪروﺳﺘ ـﻰ ﺟ ـﻴـﻬـﺎﻧـﻰ ،ﻟەﺳەر ﺋـﺎﺳﺘـﻰ
ﺟﻴﻬﺎن ،ﻫەر ﻳەﻛێﮏ ﻟە ﺳێ ﺋﺎﻓﺮەت ڕوﺑەڕووی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری
ﺑۆﺗەوە 1.ﻟە ﻛﺎﺗێﻜﺪا ﻫەﻣﻮو ﺟﻴﻬﺎن ﻛﺎرﻳﮕەرە ﺑە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری،
ﺑەاڵم ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻤـ ـ ـﻼﻧێﻜ ـ ـﺎن ﺑەﺷێﻮەﻳەﻛ ـ ـﻰ ﺗ ـ ـﺎﻳ ـ ـﺒەت ﻫۆﻛ ـ ـﺎرن ﺑۆ زﻳ ـ ـﺎدﺑ ـ ـﻮوﻧ ـ ـﻰ
ﺷێﻮازەﻛﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی2.
ﺳەرﻫەڵﺪاﻧﻰ ﻣﻠﻤﻼﻧێﻜﺎن ﻟە ﺳﻮرﻳﺎ ﻟە ﺳﺎڵﻰ ٢٠١١ەوە ﻫۆﻛﺎرﺑﻮوە ﺑۆ
ﮔەورەﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرەﺳﺎﺗﻰ ﻣﺮۆﻳﻰ و ﺋﺎوارەﺑﻮون ﻟە ﻛﺎﺗﻰ ﺋێﺴﺘﺪا 3.ﻫەروەک
ﻟە ﻣﺎﻧﮕﻰ ) ٢ی (٢٠١٨دا زﻳﺎﺗﺮ ﻟە  ٦.١ﻣﻠﻴۆن ﺳﻮرﻳﻰ ﻟە ﻧﺎوﺧۆدا
ﺋـ ـﺎوارەﺑـ ـﻮون ،ﻫەروەﻫـ ـﺎ زﻳـ ـﺎﺗ ـﺮ ﻟە  ٥.٦ﻣـ ـ ـﻠـ ـ ـﻴۆن ﻟەدەرەوی وواڵت داوای
ﭘەﻧﺎﺑەرﻳﻴﺎن ﻛﺮدووە 4.زۆرﻳﻨەی ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﻟە ﭘێﻨﺞ وواڵت
ﻧـ ـﻴﺸﺘەﺟێﺒـ ـﻮون :ﺗـ ـﻮرﻛـ ـﻴـ ـﺎ ،ﻟـ ـﻮﺑـ ـﻨـ ـﺎن ،ﺋەردەن ،ﻣـ ـﻴﺴﺮ و ﻋێﺮاق .ﺑەﮔـ ـﻮێﺮەی
ڕاﭘۆرﺗ ـ ـ ـ ـ ـﻰ  UNHCRﻟەﺳەر ﺗ ـ ـ ـﻮﻧ ـ ـ ـﺪوﺗ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﮋی ﺟێﻨ ـ ـ ـﺪەری ﻟە ﺑـ ـ ـﺎرودۆﺧـ ـ ـﻰ
ﭘەﻧـ ـ ـ ـ ـﺎﺑەرەﻛـ ـ ـ ـ ـﺎن ﻟە رۆژﻫەاڵﺗـ ـ ـ ـ ـﻰ ﻧ ـ ـ ـ ـﺎوەراﺳﺖ و ﺑ ـ ـ ـ ـﺎﻛ ـ ـ ـ ـﻮری ﺋەﻓەرﻳ ـ ـ ـ ـﻘ ـ ـ ـ ـﺎ،
ﻒﭘەﻧﺎﺑەرەﻛﺎن -ﺑەﺗﺎﻳﺒەﺗﻰ ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎن و ﻛﭽﺎن -رووﺑەروی زﻳﺎدﺑﻮوﻧﻰ
ﻣەﺗﺮﺳﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ،ﺳﻮﻛﺎﻳەﺗﻰ ﭘێﻜﺮدن و ﻫەﻟﭙەرﺳﺘﻰ دەﺑﻨەوە ﻟەﮔەڵ
درێﮋەﻛێﺸﺎﻧﻰ دەرﺑەدەرﺑﻮﻧﻴﺎن5”.

ﻋێﺮاق ﻟەﻛﺎﺗﻰ ﺋێﺴﺘﺎدا ﻧﺰﻳﻜەی  ٢٤٧،٠٥٧ﺋﺎوارەی ﺳﻮرﻳﻰ ﻟەﺧۆﮔﺮﺗﻮوە،
ﻛە زۆرﻳﻨەﻳﺎن ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻦ وﭘێﺸﻮازﻳﻜﺮدن ﻟەم ژﻣﺎرە زۆرەی
ﭘەﻧ ـ ـ ـﺎﺑەر ﻟە ﻻﻳەن ﻫەرێﻤ ـ ـ ـﻰ ﻛ ـ ـ ـﻮردﺳﺘـ ـ ـﺎن وەک ﻧـ ـ ـﻤـ ـ ـﻮﻧەﻳەﻛـ ـ ـﻰ ﺟـ ـ ـﻮان ﺑۆ
ﻫەرێﻤەﻛە دەﺑﻴﻨﻦ .ﺣﻜﻮﻣەﺗﻰ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﭘێﮕەی ﻧﺸﻴﻨﮕەی ﺑە
ﭘەﻧـ ـ ـ ـﺎﺑەرەﺳﻮرﻳەﻛـ ـ ـ ـﺎن ﺑەﺧﺸﻴ ـ ـ ـﻮە ﻛە ڕێﮕەﻳ ـ ـ ـﺎن ﭘێﺪەدات ﻛ ـ ـ ـﺎرﺑ ـ ـ ـﻜەن و ﻟە
ﺧـ ـﺰﻣەﺗـ ـﮕـ ـﻮزارﻳەﻛـ ـﺎﻧـ ـﻰ ﻛەرﺗـ ـﻰ ﺗەﻧـ ـﺪروﺳﺘـ ـﻰ و ﺧـ ـﻮێﻨـ ـﺪن ﺳﻮودﻣەﻧ ـﺪ ﺑ ـﻦ.
زۆرێﮏ ﻟە ﺋﺎوارە ﺳﻮرﻳﻴەﻛﺎن ﻛﺎرﻳﺎن دۆزﻳﻮەﺗەوە ﻟە ﻧﺎوﺧۆدا ﺋەﻣەش
ﺑەﻫۆی ﻧﺰﻳﻜﻰ زﻣﺎن و ﻛەﻟﺘﻮرﻳﺎن ﻟەﮔەڵ ﻛﻮرداﻧﻰ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن.
ﺳەرەڕای ﺋەم دەﺳﺘﭙێﺸﺨەرﻳە ﺋەرێﻨﻴﺎﻧە ،ﻟەﮔەڵ ﺋەﻣﺎﻧەﺷﺪا ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺟێﻨﺪەرﻳﻰ ﻳەﻛێﻜە ﻟە ﻛێﺸە ﺑﻨەڕەﺗﻴەﻛﺎﻧﻰ ژﻧﺎن و ﻛﭽﺎﻧﻰ ﭘەﻧﺎﺑەر ﻟە
ﻫەرێﻤـ ـ ـ ـﻰ ﻛـ ـ ـ ـﻮردﺳﺘـ ـ ـ ـﺎن ﻟەﺳەرەﺗ ـ ـ ـﺎی دەﺳﺘ ـ ـ ـﭙێﻜ ـ ـ ـﺮدﻧ ـ ـ ـﻰ ﻛ ـ ـ ـﺎرەﺳﺎﺗەﻛەوە.
ﺗﻮێﮋﻳﻨەوە ﺳەرەﺗﺎﻳﻴەﻛﺎن دەرﻳﺎﻧﺨﺴﺘﻮوە ﻛە زۆرێﮏ ﻟە ژﻧﺎن و ﻛﭽﺎﻧﻰ
ﭘەﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺑەر ﻫەﺳﺖ ﺑە ﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎراﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ دەﻛەن ﺑەﻫۆی ﺑەرزی ڕێﮋەی
ﻫەراﺳﺎﻧ ـ ـﻜ ـ ـﺮدﻧ ـ ـﻰ ﺳێﻜﺴﻰ وﻫەﻟ ـ ـﭙەرﺳﺘـ ـﻰ ،ﺑەرزﺑـ ـﻮوﻧەوەی ﺗـ ـﻮﻧـ ـﺪوﺗـ ـﻴـ ـﮋی
ﻫـ ـﺎوﺑەﺷﻰ ﻧـ ـﺰﻳـ ـﮏ و ﺑاڵوﺑـ ـﻮﻧەوەی ﺑ ـﺎزرﮔ ـﺎﻧ ـﻰ ﺳێﻜﺴﻰ و ﻫ ـﺎوﺳەرﮔ ـﻴ ـﺮی
ﺑەزۆر ﻟە ﻛەﻣﭙەﻛﺎﻧﺪا6.
ﻟەﺳﺎڵﻰ  ٢٠١٤ەوە ،ﮔۆڕاﻧﻜﺎرﻳﻴەﻛﻰ ﺑﻨەڕەﺗﻰ رووﻳﺪاوە ﻟە ﺑﺎرودۆﺧﻰ
ﺋﺎﺑﻮرﻳﻰ و ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﺋەﻣﻨﻰ ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاﻗﺪا .دەﺳﺘﮕﺮﺗﻨﻰ

ژﻳﺎﻧە داڕوﺧﺎوەﻛﺎن :ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی دژی ژﻧﺎن و ﻛﭽﺎﻧﻰ ﺋﺎوارەی ﺳﻮری ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق

داﻋﺶ ﺑەﺳەر ﺑەﺷێﻜﻰ زۆری ﺧﺎﻛﻰ ﻋێﺮاق ﻟە  ٢٠١٤دەدا
ﻫۆﻛﺎرﺑﻮو ﺑۆ دەرﺑەدەرﺑﻮوﻧﻰ ﻧﺰﻳﻜەی  ١.٥ﻣﻠﻴۆن ﻫﺎواڵﺗﻰ و
ﻫﺎﺗﻨﻴﺎن ﺑۆ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق .ﻟە ﻫەﻣﺎن ﻛﺎﺗﺪا
ﺋﺎﺑﻮوری ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن روﺑەڕووی ﻗەﻳﺮاﻧێﻜﻰ ﺑەﻫێﺰ
ﺑ ـ ـﻮوﻳەوە ﺑەﻫۆی ﻧ ـ ـﺎﻛۆﻛ ـ ـﻴەﻛ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻰ ﻫەرێﻢ ﻟەﮔەل ﺣ ـ ـﻜـ ـﻮﻣەﺗـ ـﻰ
ﻧ ـ ـ ـ ـﺎوەﻧ ـ ـ ـ ـﺪ ،داﺑەزﻳ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﻰ ﻧـ ـ ـ ـﺮﺧـ ـ ـ ـﻰ ﻧەوت و داﺑەزﻳـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻰ ڕێﮋەی
وەﺑەرﻫێﻨ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻰ ﺑ ـ ـﻴ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻰ .ﻫەرﻳەک ﻟە ﺣـ ـﻜـ ـﻮﻣەت و ڕێﻜـ ـﺨـ ـﺮاوە
ﻣـ ـ ـﺮۆﻳـ ـ ـﻴەﻛـ ـ ـﺎن ﭼـ ـ ـﺎﻻﻛەﻛـ ـ ـﺎن ﺗێﻜۆﺷﺎن ﺑۆ ﺑەدەﻣەوەﭼـ ـ ـﻮوﻧـ ـ ـﻰ
ﭘێﺪاوﻳﺴﺘ ـ ـﻴە ﻫەﻧ ـ ـﻮﻛەﻳـ ـﻴەﻛـ ـﺎﻧـ ـﻰ ﻫەردوو ﺋـ ـﺎوارە و ﭘەﻧـ ـﺎﺑەران
ﻟەژێﺮﺑﺎری ﻛەﻣﻰ ﺳەرﭼﺎوەﻛﺎﻧﺪا .ﺋەﻣەش ﻛﺎرﻳﮕەری ﻧەرێﻨﻰ
ﻟەﺳەر ﺑ ـ ـ ـ ـﺎروﮔ ـ ـ ـ ـﻮزەراﻧ ـ ـ ـ ـﻰ ﭘەﻧ ـ ـ ـ ـﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳ ـ ـ ـ ـﻴەﻛ ـ ـ ـ ـﺎن ﻫەﺑ ـ ـ ـ ـﻮو
ﺑەﺷێﻮەﻳەﻛﻰ ﮔﺸﺘﻰ و ﺑەﺗﺎﻳﺒەﺗﻰ ﮔﻮزەراﻧﻰ ژﻧﺎن و ﻛﭽﺎن.
ﺋەم ڕاﭘۆرﺗە ﻟە ﺷێﻮازە ﻫەﻧ ـ ـ ـﻮوﻛەﻳ ـ ـ ـﻴەﻛ ـ ـ ـﺎﻧ ـ ـ ـﻰ ﺗ ـ ـ ـﻮﻧ ـ ـ ـﺪوﺗ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﮋی
دەﻛۆڵێﺘەوە ﻛە ژﻧﺎن و ﻛﭽﺎﻧﻰ ﺳﻮرﻳﻰ ڕوﺑەڕووی ﺑﻮوﻧەﺗەوە
ﻟەﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاﻗﺪا .ڕاﭘۆرﺗەﻛە دەرﻳﺪەﺧﺎت ﺋەو
ﻓﺸﺎراﻧەی ﭘەﻳ ـ ـ ـﻮەﻧ ـ ـ ـﺪﻳ ـ ـ ـﺎن ﺑە ڕاﮔـ ـ ـﻮێﺰران و ﺧـ ـ ـﺮاﭘـ ـ ـﺘـ ـ ـﺮﺑـ ـ ـﻮوﻧـ ـ ـﻰ
ﺑ ـ ـ ـ ـ ـﺎرودۆﺧ ـ ـ ـ ـ ـﻰ ﺋ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺑ ـ ـ ـ ـ ـﻮری ﭘەﻧـ ـ ـ ـ ـﺎﺑەراﻧەوە ﻫەﻳە ﻟە ﻫەرێﻤـ ـ ـ ـ ـﻰ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ﻫۆﻛﺎرﺑﻮون ﺑۆ ﺑەرزﺑﻮوﻧەوەی ڕێﮋەی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺧێﺰاﻧﻰ ﻟە ﻧﺎو ﺋﺎوارە ﺳﻮرﻳەﻛﺎﻧﺪا .ﺑە ﺗﺎﻳﺒەﺗﻰ ،ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﻫ ـ ـ ـﺎوﺑەﺷﻰ ﻧ ـ ـ ـﺰﻳ ـ ـ ـﮏ ﻛە ﻟە ﺑەرزﺑ ـ ـ ـﻮوﻧەوەداﻳە ﻟەﮔەڵ ﺋەوەی ﻛە
ﺷێﻮازەﻛـ ـﺎﻧـ ـﻰ ﺗـ ـﺮی ﺗـ ـﻮﻧـ ـﺪوﺗـ ـﻴـ ـﮋﻳ ـﻰ ﻧ ـﺎو ﺧێﺰان ﻫەر ﺑەرﺑاڵون.
ﻟەﮔەڵ ﺋەوەﺷﺪا ،ﻫەراﺳﺎﻧ ـ ـﻜـ ـﺮدﻧـ ـﻰ ﺳێﻜﺴﻰ و ﻫـ ـﺎوﺳەرﮔـ ـﻴـ ـﺮﻳـ ـﻰ
ﭘێﺸﻮەﺧﺖ ﻟە دﻳﺎرﺗﺮﻳﻴﻦ ﺑﺎﺑەﺗەﻛﺎﻧﻰ ﻧﻴﮕەراﻧﻴﻴﻦ.
ﺳەرەڕای ﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﺎرﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﺮدﻧـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ ﺑەردەواﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ ڕێﻜـ ـ ـ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـ ـ ـﺮاوەﻛ ـ ـ ـ ـ ـﺎن
ودەﺳەاڵﺗ ـ ـ ـﺪاران ﻟەﺳەر ﭘەﻧـ ـ ـﺎﺑەران ﻟە ﻫەرێﻤـ ـ ـﻰ ﻛـ ـ ـﻮردﺳﺘـ ـ ـﺎن
وﮔﺮﻧﮕﻴﺪاﻧﻰ ﺗەواو ﺑە ڕێﮕﺮﻳﻜﺮدن ﻟە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری ﻟە
ﺑەرﻧـ ـﺎﻣەی ﻛـ ـﺎرﻛـ ـﺮدﻧـ ـﻴـ ـﺎﻧـ ـﺪا ،ﺋەم ڕاﭘۆرﺗە ﻧـ ـﻴﺸﺎﻧـ ـﻰ دەدات ﻛە
زۆرﻳ ـ ـ ـ ـ ـﻨەی ﺋەو ژن وﻛ ـ ـ ـ ـ ـﭽە ﺋ ـ ـ ـ ـ ـﺎوارە ﺳﻮرﻳ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻧەی ڕوﺑەڕووی
ﺗـ ـﻮﻧ ـﺪوﺗ ـﻴ ـﮋی دەﺑ ـﻨەوە ﻫەڵﻨ ـﺎﺳﻦ ﺑە ڕﻳ ـﭙۆرﺗ ـﻜ ـﺮدﻧ ـﻴ ـﺎن ﻳ ـﺎﺧ ـﻮد

داواﻛـ ـ ـﺮدﻧـ ـ ـﻰ ﻫـ ـ ـﺎوﻛ ـ ـﺎری ﻟە ڕێﻜ ـ ـﺨ ـ ـﺮاوەﻛ ـ ـﺎن ﻳ ـ ـﺎن دەﺳەاڵﺗ ـ ـﻰ
ﭘەﻳﻮەﻧﺪﻳﺪار .ﺋەﻣەش ﻧﻴﺸﺎﻧﻰ دەدات ﻛە ﺟﻴﺎوازﻳەﻛﻰ ﮔەورە
ﻫەﻳە ﻟە ﻧێﻮان ﻣەﺑەﺳﺘە دﻳـ ـ ـﺎرﻳـ ـ ـﻜـ ـ ـﺮاوەﻛـ ـ ـﺎن وﻣ ـ ـﻴ ـ ـﺘۆدەﻛ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻰ
ڕێﮕ ـ ـﺮﻳ ـ ـﻜ ـ ـﺮدن ﻟە ﺗ ـ ـﻮﻧـ ـﺪوﺗـ ـﻴـ ـﮋی ﺟێﻨـ ـﺪەری ﻟە ﻻﻳەک ،وراﺳﺘـ ـﻰ
ﺑﺎرودۆﺧﻰ ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﻟە ﻻﻳەﻛﻰ ﺗﺮەوە.
دۆزﻳﻨەوەﻛﺎﻧﻰ ﺋەم ڕاﭘۆرﺗە ﻟە ﺑﻨەڕەﺗﺪا ﭘﺸﺘﻰ ﺑە ﺋەزﻣﻮوﻧﻰ
ﻛەﺳﻴﻰ ژﻧﺎن وﻛﭽﺎﻧﻰ ﺳﻮری ﺧۆﻳﺎن ﺑەﺳﺘﻮوە .ﺳەرﺑﺎری
دەﺳﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻴﺸﺎﻧ ـ ـﻜ ـ ـﺮدن وﺷﻴ ـ ـﻜ ـ ـﺮدﻧەوەی ﺷێﻮازە ﺳەرەﻛ ـ ـﻴەﻛـ ـﺎﻧـ ـﻰ
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﻛە ژﻧﺎن و ﻛﭽﺎﻧﻰ ﺳﻮرﻳﻰ ڕوﺑەڕووی دەﺑﻨەوە،
ڕاﭘۆرﺗەﻛە ﻫەوڵﺪەدات ﻛە ﺑۆﺷﺎﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ وﻛەﻣـ ـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﻮرﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ ﺋەو
ﺧـ ـﺰﻣەﺗـ ـﮕـ ـﻮزاری و ﭼـ ـﺎرەﺳەراﻧەش دەﺳﺘـ ـﻨـ ـﻴﺸﺎن ﺑ ـﻜ ـﺎت ﻛە ﻟە
ﺋێﺴﺘـ ـﺎدا ﺑەردەﺳﺘە ﺑۆ ﻗ ـﻮرﺑ ـﺎﻧ ـﻴ ـﻴەﻛ ـﺎن ،ﻫەروەﻫ ـﺎ ﭘێﺸﻨ ـﻴ ـﺎری
ﺑﺎﺷﻜﺮدﻧﻴﺎن ﭘێﺸﻜەش ﺑﻜﺎت.

ﻣﻴﺘۆدی ﻛﺎرﻛﺮدن
ﺋەم ﺗﻮێﮋﻳﻨەوەﻳە ﺑەﺷێﻜە ﻟە ﭘﺮۆژەﻳەﻛﻰ دوو ﺳﺎڵﻰ ﻛە ﻟە
ﻻﻳەن ڕێﻜﺨﺮاوی ﺋﺎﺳﻮدە و ﺳەﻧﺘەری ﺳﻴﺴﻔﺎﻳەر ﺑۆ ﻣﺎﻓە
ﻣەدەﻧ ـﻴەﻛ ـﺎن ﺑە ﻫ ـﺎوﻛ ـﺎری داراﻳ ـﻰ ﺻﻨ ـﺪوﻗ ـﻰ ﺋەﻣ ـﻴـﻨـﺪارﻳێﺘـﻰ
ﻧەﺗەوە ﻳەﻛـ ـﮕ ـﺮﺗ ـﻮەﻛ ـﺎن ﺑۆ ﻛۆﺗ ـﺎﻳ ـﻬێﻨ ـﺎن ﺑە ﺗ ـﻮﻧ ـﺪوﺗ ـﻴ ـﮋی دژی
ﺋـ ـ ـﺎﻓـ ـ ـﺮەﺗ ـ ـﺎن ﺟێﺒەﺟێﺪەﻛ ـ ـﺮێﺖ .ﺋ ـ ـﺎﻣ ـ ـﺎﳒﻰ ﺳەرەﻛ ـ ـﻰ ﭘ ـ ـﺮۆژەﻛە
ﺑەرەوﭘێﺸﺒﺮدﻧﻰ ﮔﻮزەراﻧﻰ ژﻧﺎن وﻛﭽﺎﻧﻰ ﺋﺎوارەی ﺳﻮرﻳە ﻟە
ﻫەرێﻤـ ـ ـﻰ ﻛـ ـ ـﻮردﺳﺘـ ـ ـﺎن ﻛە ڕووﺑەڕوی ﺗ ـ ـﻮﻧ ـ ـﺪوﺗ ـ ـﻴ ـ ـﮋی ﺳێﻜﺴﻰ
وﺟێﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪەری دەﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨەوە ،ﻟە ڕێﮕەی ﻛۆﻣەڵێﮏ ﭼـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻻﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ
ﺗـ ـ ـﻮێﮋﻳـ ـ ـﻨەوەﻳـ ـ ـﻰ وداﻛۆﻛـ ـ ـﻴـ ـ ـﻜـ ـ ـﺮدن وﺑەرزﻛـ ـ ـﺮدﻧەوەی ﺋـ ـ ـﺎﺳﺘـ ـ ـﻰ
ﻫۆﺷﻴﺎری وﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳﻰ ﭘﺸﺘﮕﻴﺮﻳﻜﺮدﻧەوە.
ﺋەم ڕاﭘۆرﺗە ﺗﻮێﮋﻳﻨەوەﻳەﻛە ﺑە ﻣﻴﺘۆدێﻜﻰ ﺋﺎوێﺘە ﻛە ﭘﺸﺘﻰ ﺑە
ﻫەردوو ﺳەرﭼـ ـ ـ ـ ـ ـﺎوەی ﺳەرەﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ وﻻوەﻛ ـ ـ ـ ـ ـﻰ ﻛۆﻛ ـ ـ ـ ـ ـﺮدﻧەوەی
زاﻧﻴﺎری ﺑەﺳﺘﻮوە .ﻛۆﻛﺮدﻧەوەی زاﻧﻴﺎرﻳﻴە ﺳەرەﻛﻴﻴەﻛﺎن ﻟە
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ﻣﺎوەی ﭼﻮار ﻣﺎﻧﮕﺪا ﺋەﳒﺎﻣﺪراوە ؛ ﻟەﻧێﻮان ﺋەﻳﻠﻮﱃ  ٢٠١٧و
ﻛﺎﻧﻮﻧﻰ دووەﻣﻰ  .٢٠١٨ﺗﻴﻤێﮏ ﻟە ﺷەش ﺗﻮێﮋەری ﻣێﻴﻨە ﻛە
ﻟەﻻﻳەن ﺋﺎﺳﻮدەوە ﻣەﺷﻘﻴﺎن ﭘێﻜﺮاﺑﻮو ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻨﻰ ﻗﻮڵﻴﺎن
ﻟەﮔەڵ  ٩٢ژن وﻛﭽﻰ ﺳﻮرﻳﻰ ﺋەﳒﺎﻣﺪاوە ﻛە ڕووﺑەڕووی
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺑﻮﻧەﺗەوە ﻟەو ﻛﺎﺗەوەی ﻛە ﮔەﻳﺸﺘﻮﻧەﺗە ﻫەرێﻤﻰ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن .ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻨەﻛﺎن ﻟە ﻫەرﺳێ ﭘﺎرێﺰﮔﺎی ﻫەوﻟێﺮ
وﺳﻠێﻤـ ـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـ ـﻰ ودﻫۆک ﺋەﳒﺎﻣ ـ ـ ـﺪراون .ﺟ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺎواز ﻟە زۆرێﮏ ﻟە
ﺗـ ـ ـﻮێﮋﻳـ ـ ـﻨەوەﻛـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـﻰ ﺗـ ـ ـﺮ ﺑە ﺷێﻮەﻳەﻛـ ـ ـﻰ ﺳەرەﻛ ـ ـﻰ ﭘﺸﺘ ـ ـﻴ ـ ـﺎن ﺑە
زاﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎری ﻛۆﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاوە ﻟە ﻧێﻮ ﻛەﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـﭙەﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪا ﺑەﺳﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮە،
ﭼـ ـ ـﺎوﭘێﻜەوﺗـ ـ ـﻨەﻛـ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻰ ﺋەم راﭘۆرﺗە ﻟە ﻧ ـ ـﺎو ﻛەﻣ ـ ـﭗ ودەرەوەی
ﻛەﻣ ـ ـﭙـ ـﻴﺶ ﺋەﳒﺎﻣـ ـﺪراون ،ﺋەواﻧەی دەرەوەی ﻛـ ـﺎﻣـ ـﭙەﻛـ ـﺎن ﻟەو
ﺷﻮێﻨﺎﻧەدا ﺋەﳒﺎم دراون ﻛە زۆرﻳﻨەی ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن
ﻧﻴﺸﺘەﺟێﻰ ﺑﻮون.
ﺗـ ـﻮێﮋەرەﻛـ ـﺎﻧـ ـﻰ ﺋـ ـﺎﺳﻮدە ﭼەﻧـ ـﺪﻳـ ـﻦ ﺳﺘ ـﺮاﺗ ـﻴ ـﮋی ﺟۆراوﺟۆرﻳ ـﺎن
ﺑەﻛ ـ ـ ـﺎرﻫێﻨ ـ ـ ـﺎوە ﺑۆ دەﺳﺘ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴﺸﺎﻧ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺮدن وزاﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﻰ ﺷﻮێﻨـ ـ ـﻰ
ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳﻰ .ﻟەدەرەوەی ﺑﺎرودۆﺧﻰ ﻛەﻣﭙەﻛﺎن،
ﺗﻮێﮋەرەﻛﺎن ﻟەﮔەڵ ﻣﻮﺧﺘﺎرەﻛﺎن ﻛﺎرﻳﺎﻧﻜﺮدووە ﺑەﻣەﺑەﺳﺘﻰ
ﺑەدەﺳﺘ ـ ـ ـﻬێﻨ ـ ـ ـﺎﻧ ـ ـ ـﻰ ﻣ ـ ـ ـﺘ ـ ـ ـﻤـ ـ ـﺎﻧەﻳـ ـ ـﺎن وﺗێﮕەﻳﺸﺘـ ـ ـﻦ ﻟە ﻣەﺑەﺳﺘـ ـ ـﻰ
ڕاﭘۆرﺗەﻛە وﮔەﻳﺸﺘﻦ ﺑە ﺋەﻧﺪاﻣﺎﻧﻰ ﺋەو ﻛۆﻣەاڵﻧە .ﻟە زۆرﺑەی
ﺣﺎڵەﺗەﻛﺎﻧﺪا ،ﺋەوژﻧە ﺳﻮرﻳﺎﻧەی ﻛە ﭼﺎوﭘێﻜﺎوﺗﻨﻴﺎن ﻟەﮔەڵﺪا
ﻛﺮاوە ﺗﻮاﻧﻴﻮﻳﺎﻧە ﺗﻮێﮋەرەﻛﺎن ﺑﻨێﺮﻧە ﻻی ﺋەو ژﻧﺎﻧەی ﺗﺮی
ﻛۆﻣەڵﮕەﻛە ﻛە ڕووﺑەڕووی ﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪوﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﮋی ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮﻧەﺗەوە.
ﻟەﺣﺎڵەﺗەﻛﺎﻧﻰ ﺗﺮدا ،ﺋەو ژﻧﺎﻧەی ﻛە ﺳەرداﻧﻰ ﺋۆﻓﻴﺴەﻛﺎﻧﻰ
ﺋـ ـﺎﺳﻮدە ﻳـ ـﺎن ﺳەﻧـ ـﺘەرەﻛـ ـﺎﻧ ـﻰ ﮔ ـﻮێﮕ ـﺮﺗ ـﻨ ـﻴ ـﺎن ﻛ ـﺮدووە ،وداوای
ﻳـ ـﺎرﻣەﺗـ ـﻰ ﻳ ـﺎﺳﺎﻳ ـﻰ وﺟۆرەﻛ ـﺎﻧ ـﻰ ﺗ ـﺮی ﻫ ـﺎوﻛ ـﺎرﻳ ـﺎن ﻛ ـﺮدووە،
دەﺳﺘﻨﻴﺸﺎن ﻛﺮاون ﺑۆ ﺋەوەی ﻟەم ﺗﻮێﮋﻳﻨەوەﻳەدا وەرﺑﮕﻴﺮێﻦ.
ﻧﺎوی ﻫەﻣﻮو ﺋەو ژن وﻛﭽﺎﻧەی ﻛە ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻨﻴﺎن ﻟەﮔەڵﺪا
ﻛﺮاوە ﮔۆڕدراوە ﺑەﻣەﺑەﺳﺘﻰ ﭘﺎراﺳﺘﻨﻴﺎن.
ﻛۆﻛ ـ ـ ـﺮدﻧەوەی ﺋەو داﺗ ـ ـ ـﺎ ﻻوەﻛ ـ ـ ـﻴەﻛ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﺎﻧەی ﻟە ﻣـ ـ ـﻴـ ـ ـﺎﻧەی ﺋەم
ڕاﭘۆرﺗەدا ﺋەﳒﺎﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪراوە ،ﺧۆی دەﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨێﺘەوە ﻟە
ﭼ ـ ـ ـﺎوﭘێﺪاﺧﺸﺎﻧ ـ ـ ـﺪﻧەوەی داﺗ ـ ـ ـﺎ وزاﻧـ ـ ـﻴـ ـ ـﺎرﻳـ ـ ـﻰ ﺑەردەﺳﺖ ﻟەﺳەر
ﺷﻮێﻨـ ـﻰ ﻧ ـﻴﺸﺘەﺟێﺒ ـﻮن وﺑ ـﺎری ﺋ ـﺎﺑ ـﻮری وﻛۆﻣەاڵﻳەﺗ ـﻰ ﺋ ـﺎوارە
ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن .ﻟەﮔەڵ ﺋەﻣﺎﻧەﺷﺪا ،ﻫەﻣﻮو
ﺋەو ﺑـ ـ ـ ـﺎﺑەﺗـ ـ ـ ـﺎﻧەی ﻛە ﺑاڵوﻛـ ـ ـ ـﺮاوﻧەﺗەوە ﻟە ﻻﻳەن ﺳەرﭼ ـ ـ ـﺎوەی
ﺣﻜﻮﻣﻰ وڕێﻜﺨﺮاوە ﺣﻜﻮﻣﻰ وﻧﺎﺣﻜﻮﻣﻴەﻛﺎﻧەوە ﻛە زاﻧﻴﺎری
ﺗێﺪا ﺑﻮوﺑێﺖ دەرﺑﺎرەی ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋەﻛﺎﻧﻰ ڕێﮕﺮﺗﻦ ﻟە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺟێﻨﺪەری وﻫەﻣﻮو ﺋەو ﭘﺮۆﮔﺮاﻣﺎﻧەی ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا
ﺟێﺒەﺟێﻜﺮاون ﻟەم ﺑﻮارەدا ،ﻫەﻣﻮو ﺋەواﻧە ﻟە ﻧﻮﺳﻴﻨﻰ ﺋەم

ڕاﭘۆرﺗەدا ﭘەﻧﺎﻳﺎن ﺑۆ ﺑﺮاوە .ﻫەروەﻫﺎ ڕاﭘۆرﺗەﻛە ﺋﺎﻣﺎژە ﺑە
دۆزﻳﻨەوەﻛﺎﻧﻰ ﺋەو ﺗﻮێﮋﻳﻨەواﻧەش دەﻛﺎت ﻛە ﭘێﺸﺘﺮ ﻟەﺳەر
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری دژی ژﻧﺎن وﻛﭽﺎﻧﻰ ﺳﻮرﻳﻰ ﻟە ﻫەرێﻤﻰ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺋەﳒﺎﻣﺪراون.

ﺋﺎﺳﺘەﻧﮓ وﺳﻨﻮورﺑەﻧﺪﻳەﻛﺎن
ﺋەﳒﺎﻣـ ـﺪاﻧـ ـﻰ ﺗـ ـﻮﻳ ـﮋﻳ ـﻨەوە ﻟەﺳەر ﺗ ـﻮﻧ ـﺪوﺗ ـﻴ ـﮋی ﺟێﻨ ـﺪەری
ڕوﺑەڕووی ﭼەﻧﺪﻳﻦ ﺋﺎﺳﺘەﻧﮓ دەﺑێﺘەوە ﺑەﻫۆی ﺋﺎڵۆزﻳﻰ
وﻫەﺳﺘـ ـﻴـ ـﺎری ﺑـ ـﺎﺑەﺗەﻛەوە .ﻫەﻧـ ـﺪێﮏ ﻟەو ﺋ ـﺎﺳﺘەﻧ ـﮕ ـﺎﻧەی
ﻛەرﻳـ ـ ـ ـﮕەرﻳـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺎن ﻟەﺳەر ﻛۆﻛـ ـ ـ ـﺮدﻧەوەی داﺗ ـ ـ ـﺎی ﺋەم ﺋەم
رﭘۆرﺗە ﻫەﺑﻮوە ﺑﺮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟە:
– ﻗەدەﻏەﻛﺮاوەﻛﺎن و ﻟەﻛە )ﺣەﻳﺎﭼﻮون(ی
ﻛۆﻣەاڵﻳەﺗﻴﻰ :زۆرێﮏ ﻟە ژﻧﺎن ﻧەﻳﺎﻧﺪەوﻳﺴﺖ ﺑە
ﺋﺎﺷﻜﺮا ﻗﺴە ﺑﻜەن ﻟەﺳەر ﺋەزﻣﻮوﻧﻰ ﺧۆﻳﺎن ﻟەﺳەر
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری ،ﺑە ﺗﺎﻳﺒەﺗﻴﺶ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺳێﻜﺴﻰ .ﺗﻮێﮋەرەﻛﺎن ڕێﺰی ﻣﺎﻓﻰ ﺋەو ژﻧﺎﻧەﻳﺎن دەﮔﺮت
ﻛە ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻨﻴﺎن ﻟەﮔەڵ دەﻛﺮدن ﻟەوەی ﺋﺎﺧۆ
دەﺧﻮازن ﭼەﻧﺪ ﻟەو زاﻧﻴﺎرﻳﺎﻧەی دەﻳﺨەﻧە روو ﺑە
ﻧﻬێﻨﻴﻰ ﺑﻤێﻨێﺘەوە ﻳﺎن ﺋﺎﺷﻜﺮا ﺑﻜﺮێﺖ .ﺳەرەﳒﺎم،
ﻛەﻣﻴﻰ ڕێﮋەی ﺋەو ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳﻴە ﺳێﻜﺴﻴﻴەی ﺑﺎﺳﻜﺮاوە
ﻟەﻻﻳەن ﺋەو ژﻧﺎﻧەی ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻨﻴﺎن ﻟەﮔەل ﻛﺮاوە،
ﻧﺎﻛﺮێﺖ وا ﺧﻮێﻨﺪﻧەوەی ﺑۆ ﺑﻜﺮێﺖ ﻛە ﺋەو ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳﻴە
رووﻧﺎدات ،ﻳﺎن وەک ﺋەوەی ﺋەو زاﻧﻴﺎرﻳﺎﻧەی ﻟەﺳەر
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری ﻟەم راﭘۆرﺗەدا دەﺧﺮێﻨە ڕوو
ﺑﺮﻳﺘﻰ ﺑﻦ ﻟە ﻛۆی ﻫەﻣﻮو ﺋەو زاﻧﻴﺎرﻳەی ﻛە ﻟەو ﺑﻮارەدا
ﻫەﻳە.
– ﻣﺎﻧﺪوﺑﻮوﻧﻰ ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻮان :ﺑەﺷێﮏ ﻟە ژﻧﺎن
وﻛﭽﺎﻧﻰ ﭘەﻧﺎﺑەری ﺳﻮری ﻫەﺳﺘﻴﺎن ﺑەوە دەﻛﺮد ﻛە
ڕێﻜﺨﺮاوەﻛﺎن زۆر ﭘﺮۆﺳەی ﻛۆﻛﺮدﻧەوەی زاﻧﻴﺎرﻳﺎن
ﺋەﳒﺎم داوە ﺑەاڵم ﺋەوان ﺑەدەﮔﻤەن دەرەﳒﺎﻣﻰ
ﺋەرێﻨﻴﺎن ﺑﻴﻨﻴﻮە .ﻟەدەرەﳒﺎﻣﺪا ،ﺳەرەڕای ﺋەوەی ﻛە
ﺗﻮێﮋەرەﻛﺎن ﻣەﺑەﺳﺘﻰ ﺳەرەﻛﻰ ڕاﭘۆرﺗەﻛەﻳﺎن ڕوون
دەﻛﺮدەوە ﺑۆﺑەﺷﺪارﺑﻮان وزاﻧﻴﺎری ﺗەواوﻳﺎن ﻟەﺑﺎرەی
ﺋەو ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳە ﻳﺎرﻣەﺗﻴﺪەراﻧەوە ﭘێ دەدان ﻛە
ﺑەردەﺳﺘە ﺑۆﻳﺎن ،ﺑەاڵم ﻫەﻧﺪێﻜﻴﺎن ﻫەﺳﺘﻴﺎن ﺑەوە
ﻧەدەﻛﺮد ﺋەم ﺟۆرە ڕاﭘۆرﺗﺎﻧە ﻫﻴﭻ ﺳﻮدێﻜﻴﺎن ﭘێ
ﺑﮕەﻳەﻧێﺖ.
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– ﻻوازﻳﻰ ﺋﺎﺑﻮوری :زۆرێﮏ ﻟە ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﻟە
ﺑﺎرودۆﺧێﻜﻰ ﺋﺎﺑﻮری ﻧﺎﻫەﻣﻮاردان ،ﻫەﻣﻮو
ﺑﻴﺮﻛﺮدﻧەوەﻳەﻛﻴﺎن ﺑۆ ﺋەوەﻳە ﻛە ﭘێﺪاوﻳﺴﺘﻰ ﻣﺎﻧەوەی
ڕۆژاﻧەﻳﺎن داﺑﻴﻦ ﺑﻜەن .ﻟە دەرەﳒﺎﻣﺪا ،ﻫەﻧﺪێﮏ ﻟە ﻛﭻ
و ژﻧەﻛﺎن ﺋﺎرەزووی ﺑەﺷﺪارﻳﻜﺮدﻧﻴﺎن ﻟە
ﭼﺎوﭘێﻜﺎوﺗﻨەﻛﺎﻧﺪا ﻧەﺑﻮو ﭘﺎداﺷﺘێﻜﻴﺎن ﭘێﻨەدراﻳە )
ﻟەﺑەر ﻫۆﻛﺎری ﺋەﺧﻼﻗﻰ ﭘﻴﺸەﻳﻰ ،ﭘﺎداﺷﺘێﻜﻰ ﻣﺎددی
ﺑۆ ﻫﻴﭻ ﻛﺎم ﻟە ﺑەﺷﺪارﺑﻮاﻧﻰ ﺗﻮێﮋﻳﻨەوەﻛە داﺑﻴﻦ ﻧەﻛﺮا(.
– ﺋﺎﻣﺎدەﺑﻮوﻧﻰ ﻛەﺳﻮﻛﺎری ﻧێﺮﻳﻨە :ﺑەﻫۆی ﺑەرزی
ڕێﮋەی ﺑێﻜﺎری ،زۆرێﮏ ﻟە ﭘﻴﺎواﻧﻰ ﺳﻮری ﻛﺎﺗەﻛﺎﻧﻴﺎن
ﻟە ﻣﺎڵەوە ﺑەﺳەردەﺑەن .ﻟەدەرەﳒﺎﻣﺪا ،ﻛﺎرێﻜﻰ ﺋﺎﺳﺎن
ﻧەﺑﻮو دەرﻓەﺗﻰ ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻦ رێﮏ ﺑﺨﺮێﺖ ﻟەﮔەڵ
ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳﺪا ﺑەﺑێ ﺋەوەی ﻛەﺳﻮﻛﺎرێﻜﻰ
ﻧێﺮﻳﻨەﻳﺎن ﻟەو ﺷﻮێﻨەدا ﺑێﺖ ،ﺑەﺗﺎﻳﺒەﺗﻰ ﻟەﺷﻮێﻨەﻛﺎﻧﻰ
دەرەوەی ﻛەﻣﭙەﻛﺎﻧﺪا .ﻛﺎرﻳﮕەرﻳﻰ ﺋەم ﺋﺎﺳﺘەﻧﮕە
ﻛەﻣﻜﺮاوەﺗەوە ﺑەوەی ژﻣﺎرە ﺗەﻟەﻓۆﻧێﻜﻰ ﺗەرﺧﺎﻧﻜﺮاوی
ﺗﻴﻤﻰ ﺗﻮێﮋەران ﺑەو ژﻧﺎﻧە دراوە ﺑۆ ﺋەوەی ﭘەﻳﻮەﻧﺪﻳﻴﺎن
ﭘێﻮە ﺑﻜەن ﻛﺎﺗێﮏ ﺑە ﺗەﻧﻬﺎ دەﺑﻦ ،ﻫەروەﻫﺎ ﺑە
داﺑﻴﻨﻜﺮدﻧﻰ ﺷﻮێﻨﻰ ﺗﺎﻳﺒەت ﺑە ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻦ ﻟە ژﻳﻨﮕەی
ﻛەﻣﭙەﻛەدا.

7

2

ﭘێﺸﻴﻨەﻳەک ﻟەﺳەر
ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﻟە
ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق
ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﺑۆﻳەﻛەم ﺟﺎر ﻟە ﺳﺎڵﻰ  ٢٠١٢ﮔەﻳﺸﺘﻨە ﻋێﺮاق ،ﻛە ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻴﻦ
ﺷەﭘۆﱃ ڕاﮔﻮێﺰراﻧﻴﺎن ﻟەﺳﺎاڵﻧﻰ  ٢٠١٣و  ٢٠١٤ﺑﻮو .زۆرﻳﻨەی ﭘەﻧﺎﺑەرە
ﺳﻮرﻳەﻛﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق ﺑﺮﻳﺘﻴﻦ ﻟە ﻛﻮردەﻛﺎﻧﻰ ﭘﺎرێﺰﮔﺎی ﺣەﺳەﻛە ﻟە ﺑﺎﻛﻮری
ڕۆژﻫەاڵﺗﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﻫەرﭼەﻧﺪە داﻧﻴﺸﺘﻮاﻧێﻜﻰ زۆرﻳﺶ ﻟە ﭘﺎرێﺰﮔﺎﻛﺎﻧﻰ دﻳﻤەﺷﻖ و
ﺣەﻟەﺑەوە رووﻳﺎن ﻛﺮدە ﻛﻮردﺳﺘﺎن.

ﺑەﮔﻮێﺮەی داﺗﺎﻛەﻧﻰ ﻛﺎﻧﻮﻧﻰ ﻳەﻛەﻣﻰ  ٢٠١٧ی  ، UNHCRﻟە
ﺋێﺴﺘﺎدا ﻧﺰﻳﻜەی  ٢٤٧،٠٥٧ﭘەﻧﺎﺑەری ﺳﻮرﻳﻰ ﺗۆﻣﺎرﻛﺮاو ﻟە
ﻋێﺮاق ﻫەﻳە )ﻟەﺳەدا  ٥٣وﻧﻴﻮ ﻟەرەﮔەزی ﻧێﺮﻳﻨە و ﻟەﺳەدا ٤٦
وﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻮ ﻣێﻴ ـ ـ ـﻨەن( .ﻟە ﻛۆی ﺋەم ژﻣ ـ ـ ـﺎراﻧە) ٢٣٨،٩٤٧ ،ﻟەﺳەدا
(٩٧ی ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن دەژﻳﻦ .ﻧﺰﻳﻜەی ﻟەﺳەدا  ٦٣ﻟە
ﭘەﻧ ـ ـ ـﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛ ـ ـ ـﺎن ﻟەدەرەوەی ﻛەﻣـ ـ ـﭙەﻛـ ـ ـﺎن ژﻳـ ـ ـﺎن ﺑەﺳەر
دەﺑەن ﻟە ﻧـ ـﺎوﭼە ﺷﺎرﻧﺸﻴـ ـﻦ وﻧـ ـﻴـ ـﻤـ ـﭽەﺷﺎرﻧﺸﻴـ ـﻦ وﻻدێﻜـ ـﺎﻧـ ـﺪا.
ﻟەﺳەدا  ٣٧ەﻛەی ﺗـ ـ ـﺮﻧـ ـ ـﻴﺸﺘەﺟێﻦ ﻟە دە ﻛەﻣ ـ ـﭙ ـ ـﻰ ﺟ ـ ـﻴ ـ ـﺎوازی
ﭘەﻧ ـ ـﺎﺑەرەﻛ ـ ـﺎن ﻛە ﺋەواﻧ ـ ـﻴﺶ ﺑ ـ ـﺮﻳ ـ ـﺘـ ـﻴـ ـﻦ ﻟە :دۆﻣـ ـﻴـ ـﺰ  ١و ، ٢
دارەﺷەﻛـ ـ ـ ـﺮان ،ﻛەورﮔۆﺳﮏ ،ﻋەرﺑەت ،ﻗ ـ ـ ـﻮﺷﺘەﭘە ،ﺑ ـ ـ ـﺎﺳﻴ ـ ـ ـﺮﻣە،
ﺋﺎﻛﺮێ و ﮔﺎوﻳﻠﻴﺎن.
ﺳەرەﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﺎی ﻫـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺗ ـ ـ ـ ـ ـﻨە ﻧ ـ ـ ـ ـ ـﺎوەوەی ﭘەﻧ ـ ـ ـ ـ ـﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛ ـ ـ ـ ـ ـﺎن ﻟە
ﺑﺎرودۆﺧێﻜﻰ ﺋﺎﺑﻮری ﺗﺎراددەﻳەک ﺟێﮕﻴﺮداﺑﻮو ﻛە ﺋﺎﺑﻮری
ﻛ ـ ـ ـﻮردﺳﺘ ـ ـ ـﺎن ﻟە ﮔەﺷەﻛ ـ ـ ـﺮدﻧـ ـ ـﺪا ﺑـ ـ ـﻮو و ﭘەﻧـ ـ ـﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛـ ـ ـﺎن
ﭘێﺸﻮازﻳەﻛـ ـ ـﻰ ﺋەرێﻨـ ـ ـﻴـ ـ ـﺎن ﻟێﻜ ـ ـﺮا ﻟە ﻻﻳەن ﺣ ـ ـﻜ ـ ـﻮﻣەﺗ ـ ـﻰ ﻫەرێﻢ
وﻛۆﻣەڵﮕەی ﺧـ ـ ـ ـ ـﺎﻧەﺧـ ـ ـ ـ ـﻮێﻮە .ﺣـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ـﻮﻣەﺗ ـ ـ ـ ـﻰ ﻫەرێﻢ ﻣۆڵەﺗ ـ ـ ـ ـﻰ
ﻧﺸﻴـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ـﮕەﻳـ ـ ـ ـ ـﻰ ﺑەﺧﺸﻴە زۆرﺑەی ﺳﻮرﻳەﻛـ ـ ـ ـ ـﺎن ﻛە رێﮕەﻳ ـ ـ ـ ـﺪان

ﻛﺎرﺑﻜەن 7.زۆرێﮏ ﻟە ﭘﻴﺎواﻧﻰ ﺳﻮری ﺗﻮاﻧﻴﺎن ﻛﺎرﺑﺪۆزﻧەوە
ﻟە ﻛەرﺗ ـ ـ ـﻰ ﺑ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻨـ ـ ـﺎﺳﺎزی ،ﻛڕﻳـ ـ ـﻦ وﻓـ ـ ـﺮۆﺷﺘـ ـ ـﻦ وﮔەﺷﺘـ ـ ـﻮﮔـ ـ ـﻮزار
وﻫەﻧﺪێﺠﺎر ﺑەﻫۆی ﺗﻮاﻧﺎ وﻟێﻬﺎﺗﻮﻳﻰ وﺋﺎﻛﺎری ﭘﻴﺸەﻳﻴﺎﻧەوە
ﺧﺎوەن ﻛﺎرەﻛﺎن ﺑۆﻳﺎن دەﮔەڕان 8.ﻫەﻧﺪێﻜﻰ ﺗﺮﻳﺎن ﻛﺎری
ﺑ ـ ـ ـﭽـ ـ ـﻮﻛـ ـ ـﻰ ﺑـ ـ ـﺎزرﮔـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـﻰ ﺗـ ـ ـﺎﻳـ ـ ـﺒەت ﺑە ﺧۆﻳـ ـ ـﺎن دادەﻧـ ـ ـﺎ ﻟە ﻧـ ـ ـﺎو
ﻛەﻣﭙەﻛﺎﻧﺪا 9.ﻟەﮔەڵ ﺋەﻣـ ـ ـﺎﻧەﺷﺪا ،ﭘەﻧـ ـ ـﺎﺑەرەﻛ ـ ـﺎن ڕێﮕەﭘێﺪراو
ﻧەﺑ ـ ـ ـ ـﻮون ﻛە ﺑ ـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ـ ـﻨە ﺧ ـ ـ ـ ـﺎوەﻧ ـ ـ ـ ـﻰ زەوی و زار ﻳـ ـ ـ ـﺎﺧـ ـ ـ ـﻮد ﻛـ ـ ـ ـﺎرە
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻴەﻛﺎﻧﻴﺎن ﺑە ﻧﺎوی ﺧۆﻳﺎﻧەوە ﺗۆﻣﺎرﺑﻜەن ﻟەدەرەوەی
ﻛەﻣﭙەﻛﺎن10.
دەﺳەاڵﺗﺪاراﻧﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ڕێﮕەﻳﺎﻧﺪا ﻛە ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن
ﻣـ ـ ـﺎﻓـ ـ ـﻰ ﺳﻮدﻣەﻧـ ـ ـﺪﺑـ ـ ـﻮﻧـ ـ ـﻴـ ـ ـﺎن ﻫەﺑێﺖ ﻟە ﻛەرﺗ ـ ـﻰ ﺗەﻧ ـ ـﺪروﺳﺘ ـ ـﻰ
وﺧﻮێﻨﺪن .ڵەﮔەڵ ﺋەوەﺷﺪا ،ﭼەﻧﺪﻳﻦ ﻫۆﻛﺎر ﺋﺎﺳﺘەﻧﮕﺒﻮون ﻟە
دەﺳﺘـ ـ ـﮕەﻳﺸﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻰ ﭘەﻧـ ـ ـﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛـ ـ ـﺎن ﺑە ﺧـ ـ ـﺰﻣەﺗـ ـ ـﮕـ ـ ـﻮزارﻳە
ﺗەﻧﺪروﺳﺘﻴەﻛﺎن وەک دووری وﻧﺮﺧﻰ ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳەﻛﺎن11.
ﺋ ـﺎﻣ ـﺎدەﺑ ـﻮون ﻟە ﺧ ـﻮێﻨ ـﺪﻧـﮕـﺎﻛـﺎن رێﮕـﺮﻳـﻰ ﻫـﺎوﺷێﻮەی ﻫەﺑـﻮو،
زۆرێﮏ ﻟە داﻳـ ـﮏ وﺑـ ـﺎوﻛـ ـﻰ ﺧ ـﻮێﻨ ـﺪﻛ ـﺎرەﻛ ـﺎن ﻧەﻳ ـﺎﻧ ـﺪەﺗ ـﻮاﻧ ـﻴ ـﻰ
ﺧەرﺟـ ـﻰ ﮔـ ـﻮاﺳﺘـ ـﻨەوەی ﻣـ ـﻨـ ـﺪاڵەﻛـ ـﺎﻧـ ـﻴـ ـﺎن ﺑ ـﮕ ـﺮﻧە ﺋەﺳﺘۆ ﺑەرەو
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ﺧﻮێﻨﺪﻧﮕە دوورەﻛﺎن 12.زﻣﺎﻧﻴﺶ ﺋﺎﺳﺘەﻧﮕێﻜﻰ ﺗﺮ ﺑﻮو ﻟەﺑەر
ﺋەوەی ﺋەﮔەرﭼـ ـ ـﻰ ﻣـ ـ ـﻨـ ـ ـﺪاڵە ﺳﻮرﻳەﻛـ ـ ـﺎن ﻟەﻣـ ـ ـﺎڵەوە ﺑەﻛـ ـ ـﻮردی
ﻗﺴەﻳﺎن دەﻛﺮد ﺑەاڵم ﺑە زﻣﺎﻧﻰ ﻋەرەﺑﻰ ﻟە ﺳﻮرﻳﺎ دەﻳﺎﻧﺨﻮێﻨﺪ
 ،ﻟەﺣـ ـ ـﺎڵێﻜـ ـ ـﺪا ﻛە ﺧـ ـ ـﻮێﻨـ ـ ـﺪن ﻟە ﺧـ ـ ـﻮێﻨـ ـ ـﺪﻧـ ـ ـﮕـ ـ ـﺎﻛـ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻰ ﻫەرێﻤ ـ ـﻰ
ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا ﺑە زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻮردﻳە13.
ﺳﺎڵﻰ  ،٢٠١٤ﺑﺎرودۆﺧﻰ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑەﺷێﻮەﻳەﻛﻰ
ﺧێﺮا ﮔۆڕاﻧﻜﺎری ﺑەﺳەرداﻫﺎت .ﻳەﻛەم ،ﺑەﺷە ﺑﻮدﺟەی ﻟەﺳەدا
 ١٧ی ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﻻﻳەن ﺣﻜﻮﻣەﺗﻰ ﻧﺎوەﻧﺪەوە
وەﺳﺘێﻨـ ـﺮا ﺑەﻫۆی ﻧـ ـﺎﻛۆﻛـ ـﻴە ﺳﻴـ ـﺎﺳﻴەﻛ ـﺎﻧ ـﻰ ﻧێﻮاﻧ ـﻴ ـﺎﻧەوە .ﺋەم
ﺑەﺷەش ﻣەزەﻧﺪە دەﻛﺮا ﺑە  ١٢ﻣﻠﻴﺎر دۆﻻر ﻟە ﺳﺎڵێﻜﺪا ﻳﺎﺧﻮد
ﻟەﺳەدا  ٨٠ی داﻫﺎﺗﻰ ﺑﻮدﺟەی ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ﺋەﻣەش
ﺑ ـﻮوە ﻫۆی ﺋ ـﻴ ـﻔ ـﻠ ـﻴ ـﺠ ـﺒ ـﻮوﻧ ـﻰ ﺧەرﺟ ـﻴە ﮔﺸﺘ ـﻴەﻛ ـﺎن 14.دووەم،
دەﺳﺘـ ـﮕـ ـﺮﺗـ ـﻨـ ـﻰ داﻋﺶ ﺑەﺳەر ﻣـ ـﻮﺻﻞ وﺑەﺷێﻜ ـﻰ زۆری ﺧ ـﺎﻛ ـﻰ
ﻋێﺮاﻗﺪا ﺑﻮوە ﻫۆی راﮔﻮێﺰراﻧﻰ ﻧﺰﻳﻜەی  ١.٥ﻣﻠﻴۆن ﻋێﺮاﻗﻰ و
رووﻛ ـ ـ ـ ـ ـﺮدﻧە ﻫەرێﻤ ـ ـ ـ ـ ـﻰ ﻛ ـ ـ ـ ـ ـﻮردﺳﺘـ ـ ـ ـ ـﺎن ،ﻛەﺋەﻣەش ﺑـ ـ ـ ـ ـﻮە ﻫۆی
زﻳﺎدﺑﻮﻧﻰ داﻧﻴﺸﺘﻮاﻧﻰ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑە ڕێﮋەی ﻟەﺳەدا
 15.٣٠ﻟە ﻛۆﺗﺎﻳﺪا ،داﺑەزﻳﻨﻰ ﺧێﺮاو ﻟە ﻧﺎﻛﺎوی ﻧﺮﺧﻰ ﻧەوت ﻟە
ﺑ ـﺎزارەﻛ ـﺎﻧ ـﻰ ﺟ ـﻴ ـﻬ ـﺎن وﮔ ـﺮﺗ ـﻨـﻰ رێﮕـﺎﻛـﺎﻧـﻰ ﮔەﻳﺸﺘـﻨـﻰ ﻛۆﻣەک
ﺑەﻫۆی ﻣ ـ ـ ـﻠ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ـﻼﻧێ ﻟەﮔەڵ داﻋﺶ ،وداﺑەزﻳ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻰ ﻟە ﻧـ ـ ـﺎﻛـ ـ ـﺎوی
وەﺑەرﻫێﻨﺎﻧﻰ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺑﻮوﻧە ﻫۆی ﻛﺎرﻳﮕەرﻳﻰ ﻧەرێﻨﻴﻰ زﻳﺎﺗﺮ
ﻟەﺳەر ﺋﺎﺑﻮوری 16.ﺑەﻫۆی ﺋەم ﻗەﻳﺮاﻧﺎﻧەوە ﮔەﺷەی ﺋﺎﺑﻮوری
ﻟە ڕێﮋەی ﻟەﺳەدا  ٨ەوە داﺑەزی ﺑۆ ﻟەﺳەدا  ٣ﻟەﻧێﻮان ﺳﺎاڵﻧﻰ
 ٢٠١٣و  17. ٢٠١٤و ڕێﮋەی ﻫەژاری ﺑەرزﺑﻮوﻳەوە ﻟە ﺳەدا
 ٣.٥ﻟە  ٢٠١٢ﺑۆ ﻟەﺳەدا  ٨.١ﻟە ﺳﺎڵﻰ 18.٢٠١٤
ﺋەم ﮔۆڕاﻧ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ـﺎرﻳ ـ ـ ـ ـﺎﻧەی ﺳەرەوە ﻛ ـ ـ ـ ـﺎرﻳ ـ ـ ـ ـﮕەری زۆر ﻧەرێﻨ ـ ـ ـ ـﻰ
وﺧ ـ ـﺮاﭘ ـ ـﻴ ـ ـﺎن ﻫەﺑـ ـﻮو ﻟەﺳەر ﮔـ ـﻮزەراﻧـ ـﻰ ﭘەﻧـ ـﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛـ ـﺎن.
ﻫـ ـ ـ ـﺎﺗـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻰ داﻋﺶ ﺳەرﳒﻰ زۆرێﮏ ﻟە دەزﮔـ ـ ـ ـﺎ ﺧێﺮﺧـ ـ ـ ـﻮازﻳـ ـ ـ ـﻰ
وﺑەﺧﺸەرەﻛ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻰ ڕاﻛێﺸﺎ ﺑە ﻣەﺑەﺳﺘ ـ ـﻰ داڵﺪەداﻧـ ـﻰ ﺋەوژﻣـ ـﺎرە
زۆرەی ﺋﺎوارەﻛﺎن ﻛە دەﮔەﺷﺘﻨە ﻋێﺮاق ،ﻛێﺒڕﻛێ ﻟە ﻧێﻮان
ڕاﮔ ـ ـﻮێﺰراو وﭘەﻧ ـ ـﺎﺑەراﻧ ـ ـﺪا زﻳ ـ ـﺎد ﺑ ـ ـﻮو ﺑۆ ﮔەﻳﺸﺘـ ـﻦ ﺑە دەراﻣەت

ﺧﺸﺘەی  :١ﻧﻴﺸﺘەﺟێﺒﻮوﻧﻰ ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﺑە ﮔﻮێﺮەی ﭘﺎرێﺰﮔﺎ

ﺷﻮێﻦ

ژﻣﺎرەی ﻧﻴﺸﺘەﺟێﺒﻮون

ﭘﺎرێﺰﮔﺎی ﻫەوﻟێﺮ
ﻛەﻣﭙﻰ دارەﺷەﻛﺮان
ﻛەﻣﭙﻰ ﻗﻮﺷﺘەﭘە
ﻛەﻣﭙﻰ ﻛەورﮔۆﺳﮏ
ﻛەﻣﭙﻰ ﺑﺎﺳﻴﺮﻣە
:ﻛۆی ﻛەﻣﭙەﻛﺎن
ﻛۆی دەرەوەی ﻛەﻣﭙەﻛﺎن:
ﻛۆی ﮔﺸﺘﻰ:

11,608
7,900
7,951
3,112
30, 571
90,126
120,697

ﭘﺎرێﺰﮔﺎی دﻫۆک
ﻛەﻣﭙﻰ دۆﻣﻴﺰی ١
ﻛەﻣﭙﻰ دۆﻣﻴﺰی ٢
ﻛەﻣﭙﻰ ﺋﺎﻛﺮێ
ﻛﺎﻣﭙﻰ ﮔﺎوﻳﻠﻴﺎن
:ﻛۆی ﻛەﻣﭙەﻛﺎن
ﻛۆی دەرەوەی ﻛەﻣﭙەﻛﺎن:
ﻛۆی ﮔﺸﺘﻰ:

32,592
9,895
1,173
8,607
52,267
34,367
86,634

ﭘﺎرێﺰﮔﺎی ﺳﻠێﻤﺎﻧﻰ
ﻛەﻣﭙﻰ ﻋەرﺑەت
:ﻛۆی ﻛەﻣﭙەﻛﺎن
ﻛۆی دەرەوەی ﻛەﻣﭙەﻛﺎن:
ﻛۆی ﮔﺸﺘﻰ:
ﺳەرﭼﺎوە ،UNHCR :ﻛﺎﻧﻮﻧﻰ ﻳەﻛەم ٢٠١٧

8,722
8,722
22,894
31,616

9
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ژﻳﺎﻧە داڕوﺧﺎوەﻛﺎن :ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی دژی ژﻧﺎن و ﻛﭽﺎﻧﻰ ﺋﺎوارەی ﺳﻮری ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق

وﻫەﱃ ﻛﺎر 19.ﻧﺮﺧﻰ ﺧﻮاردن وﻛﺎاڵ وﺷﺘﻮﻣەک زۆر ڕووی ﻟە
ﺑەرزﺑـ ـﻮوﻧەوە ﻛ ـﺮد 20.ﻛەرﺗـ ـ ـ ـﻰ ﺧـ ـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـ ـﻮوﺑەرە ﻛە زۆرێﮏ ﻟە
ﭘەﻧـ ـ ـ ـﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛ ـ ـ ـﺎن ﻛ ـ ـ ـﺎرﻳ ـ ـ ـﺎن ﺗێﺪا دەﻛ ـ ـ ـﺮد ﺑە ﺷێﻮەﻳەﻛ ـ ـ ـﻰ
راﺳﺘەوﺧۆ ﺑە ﻗەﻳﺮاﻧەﻛە ﻛﺎرﻳﮕەرﺑﻮو و زۆرێﮏ ﻟە ﻛۆﻣﭙﺎﻧﻴﺎ
ﺑﭽﻮﻛەﻛﺎن ﻣﺎﻳەﭘﻮچ ﺑﻮون 21.داﺧﻮازی ﻟەﺳەر دەﺳﺘﻰ ﻛﺎر
داﺑەزﻳـ ـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـ ـﻰ ﺑەرﭼـ ـ ـ ـ ـﺎوی ﺑەﺧۆﻳەوە ﺑـ ـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـﻰ ﻟە ﺳێﻜ ـ ـ ـ ـﺘەری
ﺧ ـ ـﺰﻣەﺗ ـ ـﮕـ ـﻮزاری وﺳێﻜـ ـﺘەرەﻛـ ـﺎﻧـ ـﻰ ﺗـ ـﺮﻳﺸﺪا 22.ﺑە ﮔـ ـ ـ ـ ـ ـﻮێﺮەی
ﻫەڵﺴەﻧـ ـ ـ ـﮕـ ـ ـ ـﺎﻧ ـ ـ ـﺪﻧێﮏ ﻛە ﺳﺎڵﻰ  ٢٠١٤ﻟە ﻛەﻣـ ـ ـﭙ ـ ـﻰ ﭘەﻧ ـ ـﺎﺑەرە
ﺳﻮرﻳەﻛ ـ ـ ـﺎن ﻟە ﻫەرێﻤ ـ ـ ـﻰ ﻛ ـ ـ ـﻮردﺳﺘ ـ ـ ـﺎﻧ ـ ـ ـﺪا ﺋەﳒﺎﻣ ـ ـ ـﺪرا ،ڕێﮋەی
ﻟەﺳەدا  ٤٧ی ﺋەواﻧەی وەاڵﻣﻴﺎن داﺑﻮوﻳەوە ﺑﺎﺳﻴﺎن ﻟەوە
ﻛﺮدﺑﻮو ﻛە ﻫﻴﭻ ﺳەرﭼﺎوەﻳەﻛﻰ داﻫﺎت ﻳﺎن ﭘﺎرەی ﻛﺎﺷﻴﺎن
ﻧەﺑﻮوە ﻟە  ٣٠رۆژی راﺑﺮدوودا ،ﻟە ﻛﺎﺗێﻜﺪا ﻟەﺳەدا  ٦٥ی
ﻣﺎڵەﻛﺎن ﺑﺎﺳﻴﺎن ﻟەوە ﻛﺮدﺑﻮو ﺋەوەی ﻟەوﻣﺎوەﻳەدا دەﺳﺘﻴﺎن
ﻛەوﺗ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮوە ﺑەﺷﻰ داﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮدﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ ﻛۆی ﭘێﺪاوﻳﺴﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴە
ﺳەرەﺗﺎﻳﻴەﻛﺎﻧﻴﺎﻧﻰ ﻧەﻛﺮدووە 23.ﺑەﮔﻮێﺮەی ﻫەڵﺴەﻧﮕﺎﻧﺪﻧێﻜﻰ
ﺳﺎڵﻰ  ٢٠١٥ﺑۆ ﭘەﻧﺎﺑەراﻧﻰ ژﻳﻨﮕەی دەرەوەی ﻛەﻣﭙەﻛﺎن،
ﻟەﺳەدا  ١٢ی ﺧﺎوەﻧەوادەﻛﺎن ﺑﺎﺳﻴﺎن ﻟە ﻧەﺑﻮوﻧﻰ ﺧﻮاردن
ﻛـ ـ ـ ـ ـﺮدﺑـ ـ ـ ـ ـﻮو ﻟەﻣـ ـ ـ ـ ـﺎوەی ﺣەوت ڕۆژی ڕاﺑـ ـ ـ ـ ـﺮدوو 24.ﺳەرەڕای
ﺋەﻣـ ـﺎﻧەش ،ﺳێﻜـ ـﺘەری ﺑ ـﮋێﻮﻳ ـﻰ وﮔ ـﻮزەران ﻛەﻣ ـﺘ ـﺮﻳ ـﻦ ﻛۆﻣەک
دەﻛﺮێﺖ ﺑەﭘێﻰ وەاڵﻣﻰ ﭘەﻧﺎﺑەرەﻛﺎن ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن
ﻛە ﺗەﻧﻬﺎ ﻟەﺳەدا  ٣ی ﻫﺎوﻛﺎری ﭘێﻮﻳﺴﺘﻰ ﭘێﮕەﻳﺸﺘﻮوە ﻟە
ﻣﺎﻧﮕﻰ ﺣﻮزەﻳﺮاﻧﻰ  ٢٠١٧ەوە25.

ژﻧﺎن و ﻛﭽﺎن ﺑەرﻛەوﺗەی ﺳەرەﻛﻴﻴﻦ ﺑەﺷێﻮەی دﻳﺎرﻳﻜﺮاو ﻟە
ﺋەﳒﺎﻣﻰ ﺑەردەواﻣﺒﻮوﻧﻰ ﺑﺎرودۆﺧﻰ ﻛۆﻣەاڵﻳەﺗﻰ وﺋﺎﺑﻮری
ﺧﺮاپ ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا .وێڕای ﻛەﻣﻴﻰ داﻫﺎﺗﻰ ﭘﻴﺎوان
ﻟە داﺑ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺮدﻧ ـ ـ ـﻰ ﭘێﺪاوﻳﺴﺘ ـ ـ ـﻰ ﻣ ـ ـ ـﺎڵەﻛ ـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـﻴـ ـ ـﺎن ﻟە زۆرﺑەی
ﺣﺎڵەﺗەﻛﺎﻧﺪا ،ﺑﺎوە ﻛۆﻣەاڵﻳەﺗﻴەﻛﺎن ڕێﮕﺮن ﻛە زۆرﻳﻨەی ژﻧﺎن
ﺑەدوای ﻛ ـ ـﺎرﻛ ـ ـﺮدﻧ ـ ـﺪا ﺑـ ـﮕەڕێﻦ .ﺗەﻧـ ـﻬـ ـﺎ ﻟەﺳەدا  ٦ی ﺋ ـﺎﻓـﺮەﺗـﻰ
ﺳﻮرﻳﻰ ﻛەﻣﭙەﻛﺎن ﻟە ﺑﺎزاری ﻛﺎردا ﻛﺎردەﻛەن 26.ﻫەروەﻫﺎ
ژﻧﺎن ﻣەﺗﺮﺳﻰ ﺧۆﻳﺎن ﻟەﺳەر ﺳەﻻﻣەﺗﻰ ﺗﺎﻛەﻛەﺳﻰ ﺧۆﻳﺎن
دەرﺑڕﻳﻮە وەک ﻫۆﻛﺎرێﻜﻰ ڕێﮕﺮ ﻟە ﻛﺎرﻛﺮدﻧﻴﺎن ﻟەدەرەوەی
ﻛەﻣـ ـﭙەﻛـ ـﺎن .ﻧەﺑ ـﻮوﻧ ـﻰ ﺧ ـﺰﻣەﺗ ـﮕ ـﻮزاری ﭼ ـﺎودێﺮی ﻣ ـﻨ ـﺎاڵن ﺑە
ﻫـ ـ ـﺎﻣـ ـ ـﺎن ﺷێﻮە وەک ﺋـ ـ ـﺎﺳﺘەﻧـ ـ ـﮓ واﻳە ﺑۆ ﻛـ ـ ـﺎرﻛ ـ ـﺮدﻧ ـ ـﻰ ژﻧ ـ ـﺎن،
ﺑەﺗ ـ ـﺎﻳ ـ ـﺒەﺗ ـ ـﻴﺶ ﻟەﺑەر ﺋەوەی ﻛە زﻳ ـ ـﺎﺗ ـ ـﺮ ﻟە ﻧ ـ ـﻴ ـ ـﻮەی ﺋەوﻣـ ـﻨـ ـﺎڵە
ﭘەﻧ ـ ـ ـ ـﺎﺑەراﻧەی ﺗەﻣەﻧ ـ ـ ـ ـﻰ ﺧ ـ ـ ـ ـﻮێﻨ ـ ـ ـ ـﺪﻧ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـﺎن ﻫەﻳە ﻟە ﻫەرێﻤـ ـ ـ ـﻰ
ﻛ ـ ـ ـﻮردﺳﺘ ـ ـ ـﺎن ﻟەدەرەوی ﺧ ـ ـ ـﻮێﻨ ـ ـ ـﺪﻧـ ـ ـﮕـ ـ ـﺎﻛـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـﻦ 27.ﺋەﻣەش
ﺋـ ـﺎﺳﺘەﻧـ ـﮕێﻜـ ـﻰ ﺗـ ـﺎﻳـ ـﺒەﺗە ﺑەو ﺧـ ـﺎﻧەواداﻧەی ژن ﺳەرۆﻛـ ـﺎرﻳ ـﺎن
دەﻛﺎت ﻛە ﻟەﺳەدا  ٢٥ی ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﭘێﻜﺪێﻨﻦ ﻟە
ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن 28.رێﻜﺨﺮاوە ﻣﺮۆﻳﻴە ﻛﺎراﻛﺎن ﺑﺎﺳﻴﺎن
ﻟە ﺑەرزﺑ ـ ـ ـﻮوﻧەوەی ﺋ ـ ـ ـﺎﺳﺘ ـ ـ ـﻰ ﺳﺘ ـ ـ ـﺮاﺗ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﮋە ﻧ ـ ـ ـﺎدروﺳﺘەﻛ ـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـﻰ
ﺑەرەﻧﮕﺎرﺑﻮوﻧەوەی ﻛێﺸەﻛﺎن ﻛﺮدووە وەک ﻣﻨﺪاڵ ﺑەﺷﻮدان
وﺳێﻜﺲ ﻟەﭘێﻨ ـ ـ ـ ـﺎو ﻣ ـ ـ ـ ـﺎﻧەوە ،ﻟەﻧێﻮ ژﻧ ـ ـ ـ ـﺎﻧ ـ ـ ـ ـﻰ ﭘەﻧ ـ ـ ـ ـﺎﺑەردا وەک
وەاڵﻣﺪاﻧەوەﻳەک ﺑۆ ﺋەﮔەرە ﺳﻨﻮوردارەﻛﺎﻧﻰ ﮔﻮزەراﻧﻴﺎن29.
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ﺷێﻮازەﻛﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
دژی ژن و ﻛﭽﺎﻧﻰ ﺳﻮری ﻟە
ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن
زاﻧﻴﺎرﻳەﻛﺎﻧﻰ ﺋەم ﺑەﺷە ﻛۆﻛﺮاوەی ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻨە ﻟەﮔەل  ٩٢ژن و ﻛﭽﻰ ﺳﻮرﻳﻰ ﻛە
ﺋەزﻣﻮوﻧﻴﺎن ﻟەﮔەڵ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳﺪا ﻫەﺑﻮوە ﻟە ﻫەرﺳێ ﺷﺎرەﻛﺎﻧﻰ ﻫەوﻟێﺮ و ﺳﻠێﻤﺎﻧﻰ
و دﻫۆک .ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻨەﻛﺎن ﻟەو ﺳێ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﻳەدا ﺑﺮﻳﺘﻰ ﺑﻮون ﻟە ﻟەﺳەدا ،٢٠
ﻟەﺳەدا  ٣١و ﻟەﺳەدا ) ٤٩ﺷێﻮەی .(١ﻟەﮔەڵ ﺋەوەی ﻛە زۆرﻳﻨەی ﭘەﻧﺎﺑەرە
ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟەڕەﭼەڵەﻛﻰ ﻛﻮردن ،ﭼﺎوﭘێﻜﺎوﺗﻨەﻛﺎﻧﻰ ﺋەم
راﭘۆرﺗە ژن وﻛﭽﺎﻧﻰ ﺳﻮری ﻋەرەب وﻛﻮردﻳﺸﻰ ﮔﺮﺗۆﺗەوە.

ﺟﻴﺎواز ﻟە زۆرﺑەی ﺋەو ﺗﻮێﮋﻳﻨەوە وﺑەرﻧﺎﻣﺎﻧەی ﻟەﺑﺎرەی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺟێﻨﺪەرﻳەوە ﻟەﮔەڵ ﻛۆﻣەڵﮕەی ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﺋەﳒﺎﻣﺪراون ،ﺋەم
ڕاﭘۆرﺗە ﺗەﻧﻬﺎ ﭘﺸﺘﻰ ﺑە و داﺗﺎﻳﺎﻧە ﻧەﺑەﺳﺘﻮوە ﻛە ﻟەﻧﺎو ﻛەﻣﭙەﻛﺎﻧﺪا
ﻛۆﻛﺮاوﻧەﺗەوە .ﻻﺑﺮی ﺋەوە ﻫەوڵﻰ دڵﻨﻴﺎﺑﻮوﻧﻰ ﺗەواو دراوە ﻟە رێﮋەی
ﻧﻮێﻨەراﻳەﺗﻴﻰ وﻟەﺧۆﮔﺮﺗﻨﻰ ژﻧﺎن و ﻛﭽﺎﻧﻰ ﺳﻮرﻳﻰ ﻟە ﻧﺎوەوە ودەرەوەی
ﻛەﻣﭙەﻛﺎن )ﻟەﺳەدا  ٤٩ﺑە ﻟەﺳەدا  .(٥١ﻛﺎرێﻜﻰ ﮔﺮﻧﮓ ﺑﻮو دڵﻨﻴﺎﺑﻴﻦ
ﻟەوەی ڕاﭘۆرﺗەﻛە ﻧﺎوەوە ودەرەوەی ﻛەﻣﭙەﻛﺎن دەﮔﺮێﺘەوە ﻟەﺑەر ﭼەﻧﺪ
ﻫۆﻛﺎرێﻜﻰ ﮔﺮﻧﮓ .ﻳەﻛەم ،دەرەوەی ﻛەﻣﭙەﻛﺎن ﺋەو ﺷﻮێﻨەﻳە ﻛە زۆرﻳﻨەی
ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎﻧﻰ ﺗێﺪا دەژﻳﻦ ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا .دووەم ،ﭼەﻧﺪ
ﺟﻴﺎوازﻳەﻛﻰ ﺳەرەﻛﻰ ﻫەﻳە ﻟە ﻧێﻮان ژﻳﻨﮕەی ﻛەﻣﭗ ودەرەوەی ﻛەﻣﭙﺪا
ﻛە ڕۆڵﻰ ﺳەرەﻛﻰ دەﺑﻴﻨﻦ ﻟە ﮔﻮزەراﻧﻰ ژن وﻛﭽﺎﻧﺪا ،وەک ﺋﺎﻣﺎدەﻳﻴﺎن ﺑۆ
ﻛﺎرﻛﺮدن وﺋﺎﺳﺎﻧﻰ دەﺳﺘﮕەﻳﺸﺘﻨﻴﺎن ﺑە ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳە ﭘﺸﺘﮕﻴﻴﺮەﻛﺎن.
ﻟە ﻧﺎو ﺋەو ژﻧﺎﻧەی ﻛە ﭼﺎوﭘێﻜﺎوﺗﻨﻴﺎن ﻟەﮔەڵ ﻛﺮاوە ﺑۆ ﺋەم ڕاﭘۆرﺗە ،ﺋەو
ژﻧ ـ ـ ـﺎﻧەی ﻟە ﺗەﻣەﻧ ـ ـ ـﻰ ﻣ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﺪاڵﺒ ـ ـ ـﻮوﻧ ـ ـ ـﺪان ﺑەرزﺗ ـ ـ ـﺮﻳـ ـ ـﻦ ڕێﮋەی ﺋەو ﮔـ ـ ـﺮووﭘە
داﻧ ـﻴﺸﺘ ـﻮاﻧە ﭘێﻜ ـﺪەﻫێﻨ ـﻦ ﻛە ڕووﺑەڕوی ﺗ ـﻮﻧ ـﺪوﺗ ـﻴ ـﮋﻳ ـﻰ دەﺑـﻨەوە .زۆرﺗـﺮﻳـﻦ

ڕێﮋەی ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﻛە ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻨﻴﺎن ﻟەﮔەڵﻜﺮاوە )ﻟەﺳەدا
 (٧٦ﻟەﻧێﻮان ﺗەﻣەﻧﻰ  ١٨ﺑۆ  ٥٠ﺳﺎڵﺪان .ﻟەم ڕێﮋەﻳەﺷﺪا ﺋەو ژﻧﺎﻧەی
ﺗەﻣەﻧﻴﺎن ﻟە ﻧێﻮان  ٢٦ﺑۆ  ٣٥ﺳﺎڵە ﺑەرزﺗﺮﻳﻦ ڕێﮋە ﭘێﻜﺪێﻨﻦ )ﻟەﺳەدا ٣٠
ﻫەﻣﻮو ﻛەﻳﺴەﻛﺎن( .ﻫەروەﻫﺎ ،ﻟەﺳەدا  ٦٥ی ﻛۆی ژﻣﺎرەی ﺋەو ژﻧﺎﻧەی
ﭼﺎوﭘێﻜﺎوﺗﻨﻴﺎن ﻟەﮔەڵ ﻛﺮاوە ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮﻳﺎن ﻛﺮدووە.
ﺑﺎوﺗﺮﻳﻦ ﺷێﻮازی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﻛە ﻟە ﻻﻳەن ژﻧﺎﻧەوە ڕاﭘۆرت ﻛﺮاوە ﺑﺮﻳﺘﻰ
ﺑﻮوە ﻟە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺳۆزداری ﻳﺎﺧﻮد دەرووﻧﻰ ﻛە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟەﺳﺘەﻳﻰ
ﺑەدواﻳﺪا دێﺖ .ﺷێﻮازەﻛﺎﻧﻰ ﺗﺮی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳﺶ ﻛە ﺑﺎس ﻛﺮاون ﺑﺮﻳﺘﻴﻦ ﻟە
ﺗـ ـﻮﻧـ ـﺪوﺗ ـﻴ ـﮋی ﺳﻴ ـﻜﺴﻰ ،ﺗ ـﻮﻧ ـﺪوﺗ ـﻴ ـﮋی ﺋ ـﺎﺑ ـﻮوری ،ﮔێﭽەڵ وﻫەراﺳﺎﻧ ـﻜ ـﺮدن،
وﻫـ ـﺎوﺳەرﮔـ ـﻴـ ـﺮی ﭘێﺸﻮەﺧﺖ .ﺑۆﻧـ ـﻤ ـﻮﻧە ،ﺗ ـﻮﻧ ـﺪوﺗ ـﻴ ـﮋی ﺟەﺳﺘەﻳ ـﻰ ﻧ ـﺰﻳ ـﻜەی
ﻫەﻣ ـ ـﻮو ﻛ ـ ـﺎﺗێﮏ ﻫ ـ ـﺎوﻛ ـ ـﺎت ﺑ ـ ـﻮوە ﻟەﮔەڵ ﺗ ـ ـﻮﻧـ ـﺪوﺗـ ـﻴـ ـﮋی ﺳۆزداری ﻳـ ـﺎﺧـ ـﻮد
دەرووﻧﻰ ،ﻫەﻧﺪێﮏ ﺟﺎرﻳﺶ ﻟەﮔەڵ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺳێﻜﺴﻴﺪا.
ﻟەزۆرﺑەی ﻛەﻳﺴەﻛﺎﻧﺪا )ﻟەﺳەدا  ،(٦٦ﺋەﳒﺎﻣﺪەری ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳەﻛە ﻣێﺮدی
ژﻧەﻛە ﺧۆﻳەﺗﻰ .ﺋەﳒﺎﻣﺪەرەﻛﺎﻧﻰ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺘﻰ ﺑﻮون ﻟە ﻛۆﻣەڵﮕﺎ )ﻟەﺳەدا
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ژﻳﺎﻧە داڕوﺧﺎوەﻛﺎن :ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی دژی ژﻧﺎن و ﻛﭽﺎﻧﻰ ﺋﺎوارەی ﺳﻮری ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق

ﺷێﻮەی  :١داﺑەﺷﺒﻮوﻧﻰ ﭼﺎوﭘێﻜﺎوﺗﻨەﻛﺎن ﺑە ﮔﻮێﺮەی ﭘﺎرێﺰﮔﺎ

) (49%دﻫۆک
) (31%ﺳﻠێﻤﺎﻧﻰ

 ،(١٢داﻳﮏ وﺑﺎوک )ﻟەﺳەدا  ،(٢ﺧﺎﻧەوادەی ﻣێﺮد )ﻟەﺳەدا ،(٤
ﻫﺎوﺑەﺷﻰ دڵﺪاری )ﻟەﺳەدا  ،(٢ﺑﺮا )ﻟەﺳەدا .(٢ﻟە زۆرێﮏ ﻟە
ﻛەﻳﺴەﻛﺎﻧﺪا ،ژﻧﺎن ﺑﺎﺳﻴﺎن ﻟە زﻳﺎﺗﺮ ﻟە ﺷێﻮازێﻜﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﻛ ـ ـﺮدووە ﻟە ﻻﻳەن ﺋەﳒﺎﻣ ـ ـﺪەراﻧ ـ ـﻰ ﺟۆراوﺟۆرەوە .ﺑۆ ﻧ ـ ـﻤ ـ ـﻮﻧە،
ﻫەﻧﺪێﮏ ﻟە ژﻧەﻛﺎن ﺑﺎﺳﻴﺎن ﻟە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺧێﺰاﻧﻰ ﻛﺮدووە ﻟە
ﻻﻳەن ﻣێﺮدەﻛ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻴ ـ ـﺎﻧەوە ،وﺑ ـ ـﺎﺳﻴ ـ ـﺎن ﻟە ﮔێﭽەڵﻰ ﺳێﻜﺴﻴ ـ ـﻰ ﻟە
ﻻﻳەن ﻛەﺳﺎﻧێﻜﻰ ﺋەو ﻛۆﻣەڵﮕﺎﻳەﺷەوە ﻛﺮدووە.

ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﻫﺎوﺑەﺷﻰ ﻧﺰﻳﮏ

) (20%ﻫەوﻟێﺮ

ﺷێﻮەی  :٢داﺑەﺷﺒﻮوﻧﻰ ﻛەﻳﺴەﻛﺎن ﺑە ﭘێﻰ ﺗەﻣەﻧﻰ ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴەﻛﺎن
) (3%ﻟەژێﺮ  ١٥ﺳﺎڵەوە

) (13%دﻳﺎری ﻧەﻛﺮاو

)15-18 (7%

) (1%ﻟەﺳەروو  ٥٠ﺳﺎڵەوە

)18-25 (23%
)36-50 (23%

)26-35 (30%

ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )آ( ﻟە ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺟﻴﺎﺑﻮوﺑۆوە ﻛﺎﺗێﮏ
ﻟە ﺳﻮرﻳﺎوە ﻫﺎت ﺑۆ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ﺑەاڵم دواﺗﺮ
ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮی ﻛﺮدەوە ﻟەﮔەڵ ﭘﻴﺎوێﻜﻰ ﭘەﻧﺎﺑەری
ﺳﻮرﻳﻰ .ﻟەو ﻛﺎﺗەوەی ڕوﻳﺎﻧﻜﺮدۆﺗە ﻛەﻣﭗ ،ڕوﺑەڕووی
ﻟێﺪاﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪ وزۆر دەﺑﻮوﻳەوە ﻟە ﻻﻳەن
ﻫﺎوﺳەرەﻛەﻳەوە .ﻧەﻳﺪەوێﺮا ﺋەﻣﺎﻧە ﺑۆ ﭘۆﻟﻴﺲ ﺑﺎﺳﺒﻜﺎت
ﻟەﺑەرﺋەوەی دەﺗﺮﺳﺎ ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺑە ﺗەﻧﻬﺎ ﻟە
ﻛەﻣﭙەﻛەدا ﺑەﺟێﻰ ﺑﻬێڵێﺖ .دواﺗﺮ دوﮔﻴﺎن ﺑﻮو وﭘﺎش
ﻣﻨﺪاڵﺒﻮوﻧﻰ ﻟە ﻧەﺧۆﺷﺨﺎﻧەﻳەﻛﻰ ﺷﺎری دﻫۆک،
ﻣﻨﺪاڵەﻛەی ﻟێﺪزرا .ﺋەو ﭘێﻰ واﻳە ﻛە ﺧﺎﻧەوادەی
ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺑەرﭘﺮﺳﻴﺎرن ﻟەﺑەرﺋەوەی ﻫﺎوﺳەرەﻛەی
ﭘێﺸﺘﺮ ﻫەڕەﺷەی ﻟێﻜﺮدﺑﻮو ،ﭘۆﻟﻴﺴﻴﺸﻰ ﻟەروداوەﻛە
ﺋﺎﮔﺎدار ﻧەﻛﺮدﺑﻮو .دواﺗﺮ ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺗەاڵﻗﻴﺪا
وﻟەﮔەڵ ﺧﺎﻧەوادەﻛەی ﮔەﺷﺘﻴﺎن ﺑۆ ﺗﻮرﻛﻴﺎ ﻛﺮد.
ﺗـ ـﻮﻧـ ـﺪوﺗـ ـﻴ ـﮋی ﻫ ـﺎوﺑەﺷﻰ ﻧ ـﺰﻳ ـﮏ -ﺳۆزداری ﺑێﺖ ،ﺟەﺳﺘەﻳ ـﻰ،
ﺳێﻜﺴﻰ ،ﺋﺎﺑﻮری ﻳﺎن ﺗێﻜەﻟەﻳەک ﻟە ﻫەﻣﻮﻳﺎن -ﺑﺎوﺗﺮﻳﻦ
ﻛێﺸەﻳە ﻛە ژن و ﻛﭽﺎﻧﻰ ﺳﻮرﻳﻰ ﮔێڕاوﻳﺎﻧەﺗەوە .ﺋەو ژﻧﺎﻧەی
ﺋەزﻣﻮوﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳﻰ ﻫﺎوﺑەﺷﻰ ﻧﺰﻳﻜﻴﺎن ﻫەﺑﻮوە داﺑەش
دەﺑﻦ ﺑۆ دووﺟۆر .ﻫەﻧﺪێﻜﻴﺎن ﻟە ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮﻳﻴﺎﻧﺪا ﻛێﺸەﻳﺎن
ﻫەﺑﻮوە ﺗەﻧﺎﻧەت ﻛﺎﺗێﮏ ﻟە ﺳﻮرﻳﺎش ﺑﻮون ودواﺗﺮﻳﺶ ﻛە
ﻫﺎڵﻬﺎﺗﻮون ﺑۆ ﻋێﺮاق ﻛێﺸەﻛﺎن ﺧﺮاﭘﺘﺮ ﺑﻮون .ﺋەواﻧەی ﺗﺮ
ﺑﺎﺳﻴﺎن ﻟەوەﻛﺮدووە ﻛە ﻛێﺸەﻛەﻳﺎن ﺗەﻧﻬﺎ ﺋەو ﻛﺎﺗە ﺳەری
ﻫەڵﺪاوە ﻛە ﮔەﺷﺘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮوﻧەﺗە ﻋێﺮاق .ﻟە ﻫەردوو ﺣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎڵەﺗەﻛەدا،
راﮔـ ـﻮێﺰران و زﻳـ ـﺎدﺑـ ـﻮوﻧـ ـﻰ ﻓﺸﺎرەﻛ ـﺎﻧ ـﻴ ـﺎن ﻫ ـﺎوﭘەﻳ ـﻮەﻧ ـﺪ ﺑ ـﻮوە
ﻟەﮔەڵ زﻳﺎدﺑﻮوﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﻟە ﻣﺎڵەﻛﺎﻧﻴﺎﻧﺪا.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ب( ﻟەﮔەڵ ﺧﺎﻧەوادەﻛەی ﻟە ﺳﺎڵﻰ
 ٢٠١٤ەوە ﻫﺎﺗﻮوە ﺑۆ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﭘﺎش
ﺳەرﻫەڵﺪاﻧﻰ ﭘێﻜﺪاداﻧﻰ ﭼەﻛﺪاری ﻟە ﻧﺎوﭼەﻛەﻳﺎن ﻟە
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ﺷێﻮەی  :٣داﺑەﺷﺒﻮوﻧﻰ ﻛەﻳﺴەﻛﺎن ﺑەﭘێﻰ ﺷێﻮازەﻛﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
60

46

ژﻣﺎرەی ﻛەﻳﺴەﻛﺎن

49

50

40

30

20

10
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ﻫەراﺳﺎﻧﻜﺮدن

ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺋﺎﺑﻮری

2

ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮی
ﭘێﺸﻮەﺧﺖ

ﺳﻮرﻳﺎ .ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮی ﻛﺮدووە ﺑۆ ﻣﺎوەی  ٢ﺳﺎڵ ﻛە ﻟە
ﻣﺎوەی ﺋەو دوو ﺳﺎڵەدا ڕوﺑەڕووی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺟەﺳﺘەﻳﻰ وﺳۆزداری ﺑۆﺗەوە ﻟەﻻﻳەن ﻫﺎوﺳەرەﻛەﻳەوە،
ﻛە ﺷﻴﺰۆﻓﺮﻳﻨﻴﺎی ﻫەﻳە) .ب( ﭼەﻧﺪﻳﻦ ﺟﺎر ﻫەوڵﻰ
ﺧۆﻛﻮﺷﺘﻨﻰ داوە و ﻟەﺑﺎرودۆﺧێﻜﻰ ﺳۆزدارﻳﻰ
ﺧﺮاﭘﺪاﻳە.
زۆرێﮏ ﻟە ژﻧﺎن ﺋەو ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳﺎﻧەی ﻟە ﭘەﻳﻮەﻧﺪﻳﻴەﻛﺎﻧﻴﺎﻧﺪا
ڕوﺑەڕووی دەﺑـ ـ ـﻨەوە دەﻳـ ـ ـﮕێﺮﻧەوە ﺑۆ ﺧ ـ ـﺮاﭘ ـ ـﻰ ﺋەو ﺑ ـ ـﺎرودۆﺧە
داراﻳﻴەی وەک ﭘەﻧﺎﺑەر ﺗێﻴﺪا دەژﻳﻦ .ﺑێﺘﻮاﻧﺎﻳﻰ زۆرێﮏ ﻟە
ﺧـ ـ ـ ـﺎﻧەوادەﻛـ ـ ـ ـﺎن ﻟە ﺑەدەﺳﺘـ ـ ـ ـﻬێﻨـ ـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـ ـﻰ داﻫـ ـ ـ ـﺎﺗ ـ ـ ـﻰ ﭘێﻮﻳﺴﺖ ﺑۆ
داﺑـ ـﻴ ـﻨ ـﻜ ـﺮدﻧ ـﻰ ﭘێﺪاوﻳﺴﺘ ـﻴە ﺳەرەﺗ ـﺎﻳ ـﻴەﻛ ـﺎﻧ ـﻰ ژﻳ ـﺎن ﻓ ـﺎﻛ ـﺘەری
ﺳەرەﻛ ـ ـﻴە ﻟە دروﺳﺘ ـ ـﺒ ـ ـﻮوﻧ ـ ـﻰ ﻓﺸﺎر وداڕوﺧـ ـﺎﻧـ ـﻰ دەرووﻧـ ـﻰ ﻟە
ﻣﺎڵﺪا ،ﻛە ﻟەزۆرﺑەی ﻟە ﺷﻴﻮەی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳﺪا ﺧۆی دەﻧﻮێﻨێﺖ.
راﺳﺘﻰ ﺋەوەی ﻛە زۆرێﮏ ﻟە ﻫﺎوﺳەرەﻛﺎن ﺑێﻜﺎرن وﺑەردەوام
ﻟەﻣﺎڵەوەن دەﺑێﺘە ﻫۆی دەﻣەﻗﺎڵێ وﮔﺮژﻳﻰ ﭼەﻧﺪﺑﺎرە.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ج( ﻟە ﻗﺎﻣﻴﺸﻠۆوە ﻫﺎﺗﻮوە ،دوای ﺋەوەی
ﭼەﻧﺪ ﺟﺎرێﮏ ﺧۆی وﻫﺎوﺳەرەﻛەی راﮔﻮێﺰراون ،دواﺗﺮ
ﻟە ﻫەوﻟێﺮ ﻧﻴﺸﺘەﺟێﺒﻮون) .ج( ڕوﺑەڕووی ﻟێﺪاﻧﻰ
ﺟەﺳﺘەﻳﻰ ﭼەﻧﺪﺑﺎرە ﺑۆﺗەوە ﻟەﻻﻳەن ﻫﺎوﺳەرەﻛەﻳەوە.
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ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺳێﻜﺴﻰ

ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺟەﺳﺘەﻳﻰ

ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺳۆزداری ﻳﺎﺧﻮد
دەرووﻧﻰ

0

ﻣێﺮدەﻛەی ﺑەردەوام ﻟێﻰ دەدات وﻫەﻧﺪێﮏ ﺟﺎرﻳﺶ
ﺧەڵﻜﻰ دەﺧﺎﻟەﺗﻴﺎن ﻛﺮدووە ﺑۆﺋەوەی ﺑﻴﻮەﺳﺘێﻨﻦ،
ﺑەاڵم ﺳﻮدی ﻧەﺑﻮوە) .ج( دەڵێ ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ
ﻛﺎرێﮏ ﺑﺪۆزێﺘەوە وﺋەﻣەش ﻛﺎری زۆر ﻟێﻜﺮدووە
وداﺧﻰ ﺧۆی ﺑە ژﻧەﻛەی دەردەﺑڕێﺖ .ﺧﻮازﻳﺎرە
ڕێﻜﺨﺮاوێﮏ ﻫﺎوﻛﺎری ﺧۆی وﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺑﻜﺎت ﻛە
ﻛﺎرێﻜﻰ ﺑۆ ﺑﺪۆزﻧەوە ،ﻛە ﻟەواﻧەﻳە ﺋەﻣە ﺑﺒێﺘە ﻫۆی
ﺑﺎﺷﺒﻮوﻧﻰ ﭘەﻳﻮەﻧﺪﻳەﻛﺎﻧﻴﺎن) .ج( ﺑەﺗﻮﻧﺪﻳﻰ دژی
ﺟﻴﺎﺑﻮﻧەوەﻳە ﻟە ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﭼﻮﻧﻜە ﻣﻨﺪاڵێﻜﻴﺎن ﻫەﻳە
وﻟە دووری ﺧﺎﻧەوادەﻛەی ژﻳﺎن ﺑەﺳەردەﺑﺎت.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )د( ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮﻳەﻛﻰ ڕێﻜﺨﺮاوی ﻟەﮔەڵ
دارﺗﺎﺷێﻜﺪا ﻟە ﺳﻮرﻳﺎ ﻛﺮدووە ،وﻟە ﺳﺎڵﻰ ٢٠١٣دا
ﻫﺎﺗﻮون ﺑۆ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن .ﻫﺎوﺳەرەﻛەی زۆر ﺑە
ﮔﺮان دەﻳﺘﻮاﻧﻰ ﻟە ﺑﻮارەﻛەی ﺧۆﻳﺪا داﻫﺎﺗێﻜﻰ ﺷﻴﺎوی
دەﺳﺘﺒﻜەوێﺖ .زۆر دەﻛۆﺷﺎن ﻫەﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻦ ﻛﺮێ ﺑﺪەن
وﻛﺎاڵی ﭘێﻮﻳﺴﺖ ﺑۆ ﻣﻨﺪاڵەﻛﺎﻧﻴﺎن ﺑﻜڕن .ﻫەر
ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﻛﺎری ﻫەﺑﻮاﻳە ﺷﺘەﻛﺎن ﺑﺎش ﺑەرێﻮە
دەﭼﻮون ،ﺑەاڵم ﺋەو ﻛﺎﺗەی ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﻟە ﻣﺎڵ
دەﺑﻮو وﻫﻴﭻ ﻛﺎرێﻜﻰ ﻧەﺑﻮو ﺋەوا ﺗﻮڕە دەﺑﻮو ﻟە
ﻫﺎوﺳەرەﻛەی وﺑەﺳەرﻳﺪا دەﻳﻘﻴﮋاﻧﺪ.
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ﺷێﻮەی  :٤داﺑەﺷﺒﻮوﻧﻰ ﻛەﻳﺴەﻛﺎن ﺑە ﭘێﻰ ﺋەﳒﺎﻣﺪەرەﻛﺎﻧﻰ
) (2%ﺑﺮا

) (7%ﻫﻰ ﺗﺮ

) (12%ﻛۆﻣەڵﮕﺎ
) (2%ﻫﺎوﺑەﺷﻰ دڵﺪاری ﺗﺮ
) (7%داﻳﮏ وﺑﺎوک
) (4%ﺧﺎﻧەوادەی ﻣێﺮد

) (66%ﻣێﺮد

زۆرێﮏ ﻟەو ژﻧـ ـ ـﺎﻧەی ﻛە ﭼـ ـ ـﺎوﭘێﻜەوﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﻴـ ـ ـﺎن ﻟەﮔەڵ ﻛـ ـ ـﺮاوە ﻟە
ﺷﻮێﻨێﻜـ ـ ـ ـﻰ زۆر ﺑ ـ ـ ـﭽ ـ ـ ـﻮﻛ ـ ـ ـﺪا ژﻳ ـ ـ ـﺎن ﺑەﺳەردەﺑەن ﻟەﮔەڵ ﭼەﻧ ـ ـ ـﺪ
ﻣﻨﺪاڵێﻜﺪا .ﺋەﻣەش ﺑە ڕووﻧﻰ ﻫۆﻛﺎرێﻜﻰ ﺳەرەﻛﻰ ﺗﺮی ﻓﺸﺎرە
ﻟە ﺧێﺰاﻧـ ـ ـﺪا ،ﻫەروەﻫـ ـ ـﺎ زۆرێﮏ ﻟە ﺧـ ـ ـﺎﻧەوادەﻛـ ـ ـﺎن دەﻧـ ـ ـﺎڵێﻨـ ـ ـﻦ
ﺑەدەﺳﺖ داﺑـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﻨـ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺮدﻧ ـ ـ ـﻰ ﭘێﺪاوﻳﺴﺘ ـ ـ ـﻴە ﺳەراﺗ ـ ـ ـﺎﻳ ـ ـ ـﻴەﻛ ـ ـ ـﺎﻧ ـ ـ ـﻰ
ﻣﻨﺪاڵەﻛﺎﻧﻴﺎﻧەوە ﺑەو داﻫﺎﺗە ﻛەﻣەی ﻛە ﻫەﻳﺎﻧە .ﻟە ﻳەﻛێﮏ
ﻟەوﻛەﻣ ـ ـ ـ ـﭙ ـ ـ ـ ـﺎﻧەی ﺳەرداﻧ ـ ـ ـ ـﻰ ﻛ ـ ـ ـ ـﺮا ﻟە ﻛ ـ ـ ـ ـﺎﺗ ـ ـ ـ ـﻰ ﺋەﳒﺎﻣ ـ ـ ـ ـﺪاﻧـ ـ ـ ـﻰ
ﺗ ـ ـ ـﻮێﮋﻳ ـ ـ ـﻨەوەﻛەدا ،ﺳﺘـ ـ ـﺎﻓـ ـ ـﻰ ﭘـ ـ ـﺮۆژەﻛە ﭘێﻴـ ـ ـﺎن وﺗـ ـ ـﺮا ﻛە ڕێﮋەی
ﻣﻨﺪاڵﺒﻮون ﻟە  ٢٠١٧دا ﻟەﺑەرزﺑﻮﻧەوەدا ﺑﻮوە .ﺋەﻣەش رەﻧﮕە
ﭘەﻳﻮەﻧﺪی ﻫەﺑێﺖ ﺑە زﻳﺎدﺑﻮوﻧﻰ ڕێﮋەی ﺑێﻜﺎری وﻣﺎﻧەوەی
ژن وﭘﻴﺎو ﻟە ﻣﺎڵەوە ﻟە زۆرﺑەی ﺧﺎﻧەوادەﻛﺎﻧﺪا.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )و( ﮔەﻳﺸﺘۆﺗە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟە
ﺳﺎڵﻰ  ٢٠١١دا .ﭘێﻨﺞ ﻣﻨﺪاڵﻰ ﻫەﻳە؛ ﭼﻮار ﻛﭻ
وﻛﻮڕێﮏ ،ﻳﺎﻛێﻜﻴﺎن ﺗﺎزە ﻟە داﻳﻜﺒﻮوە .ﻫﺎوﺳەرەﻛەی
ﺗﻮێﮋەری ﻛۆﻣەاڵﻳەﺗﻴﻴە زۆر ﻫەوڵ دەدات ﺑۆ ﺋەوەی
ﻛﺎرێﻜﻰ دەﺳﺖ ﺑﻜەوێﺖ .ﺑەﻫۆی ﺧﺮاﭘﻰ ﺑﺎرودۆﺧﻰ
داراﻳﻴەوە ،زۆر ﻫەوڵ دەدەن ﺑۆ داﺑﻴﻨﻜﺮدﻧﻰ ﭘێﺪاوﻳﺴﺘﻰ
ﺳەرەﺗﺎﻳﻰ وەک ﺷﻴﺮ و داﻳﺒﻰ ﺑۆ ﻣﻨﺎڵەﻛﺎﻧﻴﺎن .زۆرﺑەی
ﻛﺎت ﺑێﺰار دەﺑێﺖ ﻟە ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﻛە ﻟەﻣﺎڵەوە

داﻧﻴﺸﺘﻮوە .ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﭘێﻰ دەڵێﺖ ﻛە ﻛﺎرێﮏ ﻧﻴﻴە
ﻛە ﺑﻴﻜﺎت .ﻟەﺑەرﭼﺎوی ﻣﻨﺪاڵەﻛﺎﻧﺪا ﺷەڕدەﻛەن
وﻫەﻧﺪێﮏ ﺟﺎر ﻫەڕەﺷەی ﻟێﺪاﻧﻰ دەﻛﺎت وﻫەﻧﺪێﮏ
ﺟﺎرﻳﺶ ﻫەر ﺑەراﺳﺘﻴﻰ ﻟێﻰ دەدات.
ﺋەوە ﺋﺎﺷﻜﺮاﻳە ﻛە زۆرێﻚ ﻟە ژﻧﺎﻧﻰ ﭘەﻧﺎﺑەر ﻳﺎن دەﺳﺘﻴﺎن ﺑە
ﻛۆﻧﺘڕۆڵﻰ ﻣﻨﺪاڵﺒﻮوﻧﺪا ﻧﺎﮔﺎت ،ﻳﺎﺧﻮد ﻧﺎﻳﺎﻧەوێﺖ ﻛۆﻧﺘﺮۆڵﻰ
ﺑﻜەن ﻟەﺑەر ﻫۆﻛﺎری دﻳﻨﻰ ﻳﺎن ﻛەﻟﺘﻮری .زۆرێﮏ ﻟە ژﻧﺎن
ﮔـ ـ ـﺮﻧـ ـ ـﮕ ـ ـﻰ زۆرﻳ ـ ـﺎن ﺑەوە دەدا ﻛە ﻣ ـ ـﻨ ـ ـﺪاڵﻴ ـ ـﺎن ﻫەﺑێﺖ ﺳەرەڕای
ﻫەﺑﻮوﻧﻰ ﺑﺎرودۆﺧﻰ ﻧﺎﻫەﻣﻮار .ﻳەﻛێﮏ ﻟە ﺗﻮێﮋەرەﻛﺎن ﺑﺎﺳﻰ
ﻟە ﭼﻴﺮۆﻛﻰ ژﻧێﮏ دەﻛﺮد ﻛە دووﮔﻴﺎن ﺑﻮوە ﺑەﭘێﭽەواﻧەی
ﺋـ ـ ـ ـ ـﺎﻣۆژﮔـ ـ ـ ـ ـﺎری ﺧێﺰان وﺋەو ﻫـ ـ ـ ـ ـﺎوڕێﻴـ ـ ـ ـ ـﺎﻧەی ﻛە زۆر ﺧەﻣ ـ ـ ـ ـﻰ
ﻧەﺑﻮوﻧﻰ ﻧەﺧۆﺷﺨﺎﻧەی ﻧﺰﻳﮏ ﻟە ﻛەﻣﭙەﻛەﻳﺎن ﺑﻮو .ﻫەردوو
داﻳـ ـ ـﮏ وﻣـ ـ ـﻨ ـ ـﺪاڵ ﻣ ـ ـﺮدن ﻟە ﻧ ـ ـﻴ ـ ـﻮەی ﺳﻜ ـ ـﭙڕﻳەﻛەﻳ ـ ـﺪا .ﻧەﺑ ـ ـﻮوﻧ ـ ـﻰ
ﺧـ ـﺰﻣەﺗـ ـﮕـ ـﻮزاری ﺗەﻧـ ـﺪروﺳﺘـ ـﻰ داﻳـ ـﻜ ـﺎﻳەﺗ ـﻰ ﺑەردەﺳﺖ وﻧ ـﺰﻳ ـﮏ
ﻫۆﻛﺎرێﻜﻰ ﺗﺮی ﺋەو ﻓﺸﺎرەﻳە ﻛە داﻳﻜﺎﻧﻰ دوﮔﻴﺎن وﺑﺎوﻛﺎن
روﺑەرووی دەﺑﻨەوە.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ز( ﻟەﮔەڵ ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﻫﺎﺗە ﻫەرێﻤﻰ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﺳﺎڵﻰ  .٢٠١١ﻣێﮋووﻳەﻛﻰ ﻫەﻳە ﻟە
ﻣﻨﺪاڵ ﻟەﺑﺎرﭼﻮون .ﻟەﻳەﻛەم ﻣﺪاڵﺒﻮوﻧﻴەوە ،ﭘێﻨﺞ ﺟﺎر
ﻣﻨﺪاڵﻰ ﻟەﺑﺎرﭼﻮوە ﺑەﻫۆی ﺑﺎﺋﺎﺳﺎﻳﻴﺒﻮوﻧﻰ
ﻛﺮۆﻣۆﺳۆﻣﻴﻰ ﻛۆرﭘەﻟەوە .ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا ﺟﺎرێﻜﻰ ﺗﺮ
دوﮔﻴﺎﻧە .دﻛﺘۆر ﺋﺎﻣۆژﮔﺎری دەﻛﺎت ﻛە ﻣﻨﺪاڵەﻛە
ﻟەﺑﺎرﺑﺒﺎت ﭼﻮﻧﻜە ﻣﻨﺪاڵەﻛە ﻛێﺸەی دەﺑێﺖ
ﻟەﻟەداﻳﻜﺒﻮوﻧﺪا  ،ﺑەاڵم ژن و ﭘﻴﺎوەﻛە رەﺗﻰ دەﻛەﻧەوە.
ﺋێﺴﺎ )ز( ﻟە ﻧۆﻣﺎﻧﮕﻰ ﻣﻨﺎڵەﻛەﻳﺪاﻳە و ﺗﺮﺳﻰ ﺋەوەی
ﻫەﻳە ﻛە ﻛﺮێﻰ ﺧەﺳﺘەﺧﺎﻧە وﻣﻨﺪاڵﺒﻮﻧﻴﺎن ﭘێ ﻧەدرێﺖ،
ﺑە ﺗﺎﻳﺒەﺗﻴﺶ ﻛە ﭘێﻴﺎن وﺗﺮاوە ﻣﻨﺪاڵەﻛە دەﺑێﺖ ﻟەژێﺮ
ﭼﺎودێﺮی ورددا ﻟە ﻧەﺧۆﺷﺨﺎﻧە ﺑﻤێﻨێﺘەوە .ﺋەﻣەش
داﻳﮏ و ﺑﺎوﻛەﻛەی ﺧﺴﺘۆﺗە ژێﺮ ﻓﺸﺎرێﻜﻰ ﺑەردەوام.
ﺑﺎوﻛەﻛە ﭘێﻰ واﻳە ﻛە ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ ﭘﺎرەی ﻣﺎﻧەوەی
ﻣﻨﺪاڵەﻛەی ﻛە ﻫێﺸﺘﺎ ﻟەداﻳﮏ ﻧەﺑﻮوە داﺑﻴﻦ ﺑﻜﺎت
وداﻳﻜەﻛەﺷﻰ ﻟە ﻧﺎﺋﺎراﻣﻴﻴﺪاﻳە وﻫەﻣﻴﺸە ﻧﺎﻛۆﻛﻴﻰ
ﻟەﮔەڵ ﻫﺎوﺳەرەﻛەی دەﻛﺎت ﻟەﺑەر ﺋﺎﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﻫۆﻛﺎر.
ﻛﺎﺗێﮏ ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺗﻮڕە دەﺑێﺖ ،ﻫﺎواردەﻛەت
ﺑەﺳەرﻳﺪا و ﭘێﻰ دەڵێﺖ ﻒ ﻫەﻣﻮو ﻫۆﻛﺎرەﻛە ﺗۆی ﻛﺎ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﻴﺖ ﻣﻨﺪاڵێﻜﻰ ﺗەﻧﺪروﺳﺖ ﺑﺨەﻳﺘەوە”،ﻫەڕەﺷەی
ﺋەوە دەﻛﺎت ﻛە ﺑەﺟێﻰ دێڵێﺖ و ژﻧێﻜﻰ ﺗﺮ دەﻫێﻨێﺖ.

ژﻳﺎﻧە داڕوﺧﺎوەﻛﺎن :ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی دژی ژﻧﺎن و ﻛﭽﺎﻧﻰ ﺋﺎوارەی ﺳﻮری ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق

ﻟەﮔەڵ ﺋەوەی ﻛە زۆرێﮏ ﻟەو ژﻧﺎﻧەی ﻛە ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻨﻴﺎن
ﻟەﮔەڵ ﻛﺮاوە ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮﻳﺎن ﻛﺮدووە ﻟەﮔەڵ ﭘﻴﺎوێﻜﻰ ﺳﻮری
ﭘەﻧ ـ ـ ـﺎﺑەر ،ﻫەﻧ ـ ـ ـﺪێﻜ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺎن ﻟەدوای ﮔەﻳﺸﺘ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﺎن ﺑە ﻫەرێﻤـ ـ ـﻰ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟە ﺳﻮرﻳﺎوە ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮﻳﺎن ﻟەﮔەڵ ﭘﻴﺎوی ﻋێﺮاﻗﻰ
ﻛﺮدووە .ﻫەﻧﺪێﮏ ﻟەم ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮﻳﺎﻧە ژﻧەﻛﺎﻧﻴﺎن ﺧﺴﺘۆﺗە
ﺑەر ﭼەﻧﺪ ﺷێﻮازێﻜﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳەوە:
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی ) (Gﻟەدەرەوەی دادﮔﺎ ﻟەﮔەڵ ﭘﻴﺎوێﻜﻰ ﺑە
رەﮔەز ﻋێﺮاﻗﻰ ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮی ﻛﺮدووە ،ڕوﺑەڕووی
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟەﺳﺘەﻳﻰ وﺳێﻜﺴﻰ وﺳۆزداری ﺑۆەﺗەوە ﻟە
ﻻﻳەن ﻫﺎوﺳەر وﺧﺎﻧەوادەﻛەﻳەوە ﺑەﺷێﻮەی ڕۆژاﻧە.
ﻫەروەﻫﺎ ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﻫەڕەﺷەی ﻟێﺪەﻛﺎت ﭼﻮﻧﻜە
ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮﻳەﻛەﻳﺎن ﺑە ﺷێﻮەﻳەﻛﻰ ﻳﺎﺳﺎﻳﻰ ﻟە دادﮔﺎ
ﺗۆﻣﺎرﻧەﻛﺮاوە ،ﺑۆﻳە ﺗﺮﺳﻰ ﺋەو ﻛێﺸﺎﻧەی ﻫەﻳە ﻛە
رەﻧﮕە روﺑەرووی ﺑﺒێﺘەوە ﺋەﮔەر ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺑەﺟێﻰ
ﺑﻬێڵێﺖ ﺑەﺑێ ﺋەوەی ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮﻳﻴەﻛەﻳﺎن ﺑەﻳﺎﺳﺎﻳﻰ
ﺗۆﻣﺎر ﺑﻜﺎت .دواﺗﺮ ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺑەﺟێﻰ ﻫێﺸﺘﻮوە
وﻟەﮔەڵ ژﻧێﻜﻰ ﺗﺮدا وﭼﻮوﻧەﺗە دەرەوەی ﻋێﺮاق ،ﻫەﻣﻮو
زێڕ وﺧﺸڵەﻛﺎﻧﻴﺸﻰ ﻟێ دەدزێﺖ .ﺳەرەﳒﺎم ،ﺋەو ﺋێﺴﺘﺎ
ﺑەدەﺳﺖ ﻛێﺸەی داراﻳﻰ وﻳﺎﺳﺎﻳﻰ وﺳۆزدارﻳەوە
داﻧﺎڵێﻨێﺖ.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ح( ﻫﺎﺗۆﺗە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟە
ﺳﺎڵﻰ  ٢٠١٢ەوە ﻟەﮔەڵ ﺧێﺰاﻧەﻛﻴﺪا ،ﭘﺎش ﺳﺎڵێﮏ
دەﻛەوێﺘە ﺧۆﺷەوﻳﺴﺘﻴەوە ﻟەﮔەڵ ﻛﻮڕێﻜﻰ ﺷﺎری
ﺳﻠێﻤﺎﻧﻰ .دواﺗﺮ ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮﻳﺎن دەﻛەن ودەﭼێﺘە ﻣﺎڵﻰ
ﺧﺎﻧەوادەی ﻛﻮڕەﻛە .ﻟەﺳەرەﺗﺎدا ،ﺑەﺧۆﺷﻰ دەژﻳﺎن
ﺳەرەڕای ﻫەﺑﻮوﻧﻰ ﻧﺎﻛۆﻛﻰ ﺑﭽﻮک ﺑەﻫۆی ﺟﻴﺎوازی
ﻛەﻟﺘﻮری .ﻟەﮔەڵ ﺗێﭙەڕﺑﻮوﻧﻰ ﻛﺎت ،داﻳﮏ وﺑﺎوﻛﻰ
ﻛﻮڕەﻛە وﺧﻮﺷﻜەﻛﺎﻧﻰ ﻓﺸﺎر دەﺧەﻧەﺳەر ﻛﻮڕەﻛەﻳﺎن
ودەڵێﻦ ﭘﻴﺎوی ڕاﺳﺘەﻗﻴﻨە ڕێﮕە ﺑە ژﻧەﻛەی ﻧﺎدات ﻟە
ﭘﺎﺷەﻣﻠە ﺑﺎﺳﻰ ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺑﻜﺎت .ﻫﺎوﺳەری )ح(
ﺗﻮڕە دەﺑێﺖ وﻫﺎوار دەﻛﺎت ﺑەﺳەرﻳﺪا وﺳﻮﻛﺎﻳەﺗﻰ ﺑە
ﺧۆی وﺧێﺰاﻧەﻛەی دەﻛﺎت ﻟەﺑەرﺋەوەی ﺳﻮرﻳﻴﻦ .ﻟە
ﻛۆﺗﺎﻳﺪا دەﺳﺖ ﺑە ﻟێﺪاﻧﻰ )ح( دەﻛﺎت وﺑﺮﻳﻨﺪاری
دەﻛﺎت .ﻟەﻣﺎڵەوە ،داﻳﮏ وﺧﻮﺷﻜەﻛﺎﻧﻰ ﻛﻮڕەﻛە ﻛﺎری
زۆرﻳﺎن دەدا ﺑەﺳەر ﻛﭽەﻛەدا ﻟەﺑەر ﺋەوەی ﺳﻮری ﺑﻮو
وﻟەﻧﺎوﻳﺎﻧﺪا ﺑێﮕﺎﻧە ﺑﻮو) .ح( ﺋەﻣﺎﻧەی ﺑە ﻧﻬێﻨﻰ ﻟە
ﺧﺎﻧەوادەﻛەی دەﺷﺎردەوە ودەﺳﺘﻰ ﺑەﻛەس ﻧەدەﮔەﻳﺸﺖ
ﺑۆ ﻫﺎوﻛﺎری.

ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺋﺎﺑﻮوری
ﺑ ـ ـﺎوە ﻛۆﻣەاڵﻳەﺗ ـ ـﻴ ـ ـﻴە زاڵەﻛ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻰ ﻧێﻮ ﭘەﻧـ ـﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛـ ـﺎن ﻟە
ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا ،ﺋەو ﭼﺎوەرواﻧﻴﻴەی ﻫەﻳە ﻟە ﭘﻴﺎو ﻛە
دەﺑێﺖ ﺧەرﺟﻰ ﮔﺸﺖ ﺋەﻧﺪاﻣﺎﻧﻰ ﺗﺮی ﺧێﺰان داﺑﻴﻦ ﺑﻜﺎت.
ﺗەﻧﻬﺎ  ٧ﻟەو  ٩٢ژن وﻛﭽﺎﻧەی ﭼﺎوﭘﻴﻜﺎوﺗﻨﻴﺎن ﻟەﮔەڵﺪا ﻛﺮاوە
ﻛﺎرﻳﺎن دەﻛﺮد وﺧﺎوەﻧﻰ داﻫﺎﺗﻰ ﺧۆﻳﺎن ﺑﻮون .ﻟەﮔەڵ ﺋەوەی
ﭘﺸﺘﺒەﺳﺘﻦ ﺑە ﻧﺎن ﭘەﻳﺪاﻛﺮدﻧﻰ ﭘﻴﺎوان ﻗﺒﻮڵﻜﺮاوە ﻟە ﻻﻳەن
زۆرێﮏ ﻟە ژﻧﺎﻧەوە وەک ﺷﺘێﻜﻰ ﺳﺮوﺷﺘﻰ ،ﺑەاڵم ﻫەﻧﺪێﮏ ﻟە
ژﻧﺎﻧﻰ ﺧﺴﺘۆﺗە ﺑﺎرێﻜﻰ ﻻوازەوە وﻫەﻧﺪێﮏ ﺟﺎرﻳﺶ ﻫۆﻛﺎر
ﺑﻮوە ﺑۆ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺋﺎﺑﻮورﻳﻰ ﺑەراﻣﺒەرﻳﺎن:
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ی( ﻧﺎﭼﺎر ﻛﺮا ﻛە ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮی ﺑﻜﺎت
ﻟە ﺗەﻣەﻧێﻜﻰ زۆر زووەوە ﺑەﻫۆی ﺑﺎرودۆﺧﻰ داراﻳﻰ
ﺧێﺰاﻧەﻛەﻳەوە ،ﺋﻮە دەڵێﺖ ﻛە ﺋﺎﻣﺎدە ﻧەﺑﻮوە ﺑﭽێﺘە
ﭘەﻳﻮەﻧﺪﻳەوە .ﻧﺎﭼﺎرﻳﺶ ﻛﺮاوە ﻛە ﺧﻮێﻨﺪن ﺑەﺟێﺒﻬێڵێﺖ.
ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺋﺎﻣﺎدەﻧەﺑﻮوە ﻛە ﺧەرﺟﻴﻰ ﺧۆی ودوو
ﻣﻨﺪاڵەﻛەﻳﺪا ﺑﺪات وﺑە ﺷێﻮەﻳەﻛﻰ ﺑەردەوام ﻟێﻴﺪاوە
وﺳﻮﻛﺎﻳەﺗﻰ ﭘێﻜﺮدووە.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ک( دوو ﻣﻨﺪاڵﻰ ﻫەﻳە ودەﻧﺎڵێﻨێﺖ
ﺑەدەﺳﺖ ﭼەﻧﺪ ﻛێﺸەﻳەﻛﻰ دەروﻧﻴﻴەوە .ﻧﺎﺟێﮕﻴﺮی
ﻣێﺸﻜﻰ دەﺳﺘﻰ ﭘێﻜﺮد ﻟەدوای ﺑەﺟێﻬێﺸﺘﻨﻰ ﺳﻮرﻳﺎ
ﻟەﺋەﳒﺎﻣﻰ ﺷەڕی ﻧﺎوﺧۆ .ﺋێﺴﺘﺎ ﻟەﮔەڵ ﻛەس ﻗﺴە
ﻧﺎﻛﺎت ،ﺑەاڵم ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﻫەر ڕێﮕﺮە ﻟە وەرﮔﺮﺗﻨﻰ
ﭼﺎرەﺳەری دەرووﻧﻰ و ﭘﺰﻳﺸﻜﻰ.
ﻟە ﻳەﻛێﮏ ﻟە ﻛەﻳﺴەﻛﺎﻧﺪا ،ﻫﺎوﺳەری ژﻧێﮏ ڕەﺗﻰ ﻛﺮدۆﺗەوە
ﻛە ڕێﮕﺎ ﺑە ژﻧەﻛەی ﺑﺪات ﻛە ﺋﻴﺶ ﺑﻜﺎت ﺳەرەڕای ﻧەﺑﻮوﻧﻰ
ﻫﻴﭻ ﺳەرﭼﺎوەﻳەﻛﻰ ﺗﺮی داﻫﺎت ﺑۆ ﺧﺎﻧەوادەﻛەی.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ل( ﻟەﮔەڵ ﻫﺎوﺳەر ودوو ﻣﻨﺎڵﻰ
ﻫەڵﻬﺎﺗﻮون ﺑۆ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟەﭘﺎش
دەﺳﺘﮕﺮﺗﻨﻰ داﻋﺶ ﺑەﺳەر ﺷﺎرەﻛەﻳﺎﻧﺪا .ﺑﺎرودۆﺧﻰ
داراﻳﻴﺎن زۆر ﺧﺮاﭘە .ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺑێﻜﺎرە وﺋەوە
ﻗﺒﻮڵﻨﺎﻛﺎت ﻛە ژﻧەﻛەی ﻛﺎرﺑﻜﺎت ﻛە ﺋەﻣەش ﻛﺎری ﻟە
ﻻﻳەﻧﻰ ﻫۆﺷەﻛﻴﻰ ودەرووﻧﻰ ژﻧەﻛەی ﻛﺮدووە.
ﻟە ﭼەﻧﺪ ﻛەﻳﺴێﻜﻰ ﺗﺮدا ،ژﻧێﮏ ﺗﺎﻛە ﺳەرﭼﺎوەی ﭘەﻳﺪاﻛﺮدﻧﻰ
ﺧەرﺟ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻴە ﺑۆ ﻣـ ـ ـﺎڵێﻜـ ـ ـﻰ ﺣەوت ﺋەﻧـ ـ ـﺪاﻣـ ـ ـﻰ ،ﺑەﻫۆی ﺑێﻜـ ـ ـﺎری
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ﻫ ـ ـ ـ ـ ـﺎوﺳەرەﻛەﻳەوە .ﻟەﮔەڵ ﺋەوەﺷﺪا ،ﻫـ ـ ـ ـ ـﺎوﺳەرەﻛەی دەﺳﺘـ ـ ـ ـ ـﻰ
ﮔﺮﺗﻮوە ﺑەﺳەر ﺧەرﺟﻜﺮدﻧﻰ داﻫﺎﺗﻰ ژﻧەﻛەدا.

ﻛە ڕێﮕەی ﺗـ ـ ـﺮ ﺑـ ـ ـﺪۆزﻧەوە ﺑۆ ﮔـ ـ ـﻮزەراﻧـ ـ ـﻰ ﺧـ ـ ـﺎﻧەوادەﻛەﻳـ ـ ـﺎن ﻟە
ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻫﺎوﺳەرەﻛﺎﻧﻴﺎﻧﺪا.

ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )م( ﺧﺎوەﻧﻰ ﺷەش ﻣﻨﺪاڵە .ﻫﺎوﺳەرەﻛەی
 ٥٦ﺳﺎڵە وﻛﺎر ﻧﺎﻛﺎت .ژﻧەﻛە ﻛﺎردەﻛﺎت وﺧەرﺟﻴﻰ
ﺧێﺰاﻧەﻛەی ﭘەﻳﺪا دەﻛﺎت ،ﺑەاڵم ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﻟێﻰ
دەﺳﺘێﻨێﺖ ودەﻳﺪات ﺑە ﺧﻮاردﻧەوەی ﻛﺤﻮﱃ.

ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )س( ﻫﺎت ﺑۆ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟە
 ٢٠١٤وﺳێ ﻣﻨﺪاڵﻰ ﻫەﻳە .ڕوﺑەڕوی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺟەﺳﺘەﻳﻰ وﺳۆزداری دەﺑﻮوﻳەوە ﻟە ﻻﻳەن
ﻫﺎوﺳەرەﻛەﻳەوە ،ﻫێﺸﺘﺎش ﺑەﺟێﻰ ﻫێﺸﺘﻮوە وﭼﻮوە ﺑۆ
دەرەوەی وواڵت .ﺧێﺰاﻧەﻛەﻳﺎن ﻛێﺸەی زۆری داراﻳﻴﺎن
ﻫەﻳە ﺑەﻫۆی ﻏﻴﺎﺑﻰ ﻫﺎوﺳەرەﻛەﻳەوە و ژﻧەﻛە ﺗﺎﻛە
ﺳەرﭼﺎوەی داﺑﻴﻨﻜﺮدﻧﻰ ﺑﮋێﻮﻳە.

ﭘﺸﺘـ ـ ـ ـﺒەﺳﺘ ـ ـ ـﻨ ـ ـ ـﻰ ژﻧ ـ ـ ـﺎن ﺑە ﭘ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺎوان ﻟە ڕووی داراﻳ ـ ـ ـﻴەوە وەک
ﻫۆﻛﺎرێﻜﻰ ﺳەرەﻛﻰ ڕێﮕﺮﺗﻦ ﻟە ﺟﻴﺎﺑﻮوﻧەوە ﻛﺎری ﻛﺮدووە.
ﺋەﻣەش راﺳﺘﺘﺮە ﺑۆ ﺋە و ژﻧﺎﻧەی ﻛە ﭼەﻧﺪ ﻣﻨﺪاڵێﻜﻴﺎن ﻫەﻳە
وﺗـ ـﺮﺳﻰ ﺋەوەﻳ ـﺎن ﻫەﻳە ﻛە ﻧەﺗ ـﻮاﻧ ـﻦ ﺧەرﺟ ـﻰ ﻣ ـﻨ ـﺪاڵەﻛ ـﺎﻧ ـﻴ ـﺎن
ﭘەﻳﺪا ﺑﻜەن ﺋەﮔەر ﺟﻴﺎﺑﻮﻧەوە روو ﺑﺪات .ﻟەﺋەﳒﺎﻣﺪا ،ﺗەﻧﺎﻧەت
ﺋەو ژﻧ ـ ـﺎﻧەی ﻛە ڕوﺑەڕووی ﭼەﻧ ـ ـﺪﻳ ـ ـﻦ ﺷێﻮازی ﺗ ـ ـﻮﻧ ـ ـﺪوﺗ ـ ـﻴـ ـﮋی
دەﻧﺒەوە ﭘێﻴﺎن ﺑﺎﺷﺘﺮە ﻛە ﻟە ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮﻳﻴﺪا ﺑﻤێﻨﻨەوە وەک
ﻟەوەی ﺟﻴﺎﺑﺒﻨەوە.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ن( ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮی ﻛﺮدووە وﺷەش
ﻣﻨﺪاڵﻰ ﻫەﻳە .ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺧەرﺟﻰ ﻧﺎﻛێﺸێﺖ،
ﺳەرەڕای ﺋەوەی زﻳﺎﺗﺮ ﻟە ﺳﺎڵ وﻧﻴﻮێﻜە ﻟە ﻫەرێﻤﻰ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻛﺎردەﻛﺎت .ﭼەﻧﺪﻳﻦ ﻧەﺧۆﺷﻰ ﺟەﺳﺘەﻳﻰ
ﻫەﻳە وﻫﻴﭻ ﺳەرﭼﺎوەﻳەﻛﻰ داراﻳﻰ ﻧﻴە ﺟﮕە ﻟەو
ﻫﺎوﻛﺎرﻳﺎﻧەی ﻛە ﭘێﺸﻜەﺷﻴﺎن دەﻛﺮێﺖ ﻟە ﻻﻳەن
ڕێﻜﺨﺮاوە ﻧێﻮدەوڵەﺗﻰ وﻧﺎوﺧۆﻳﻴەﻛﺎﻧەوە وﺋەو
ﺷﺘﺎﻧەش ﻛە ﻟە ﻛەﻣﭙەﻛﺎﻧﺪا داﺑەش دەﻛﺮێﺖ .ﺧۆی
وﻣﻨﺪاڵەﻛﺎﻧﻰ دەﻧﺎڵێﻨﻦ ﻟەدەﺳﺖ ﻟێﺪاﻧﻰ ﺑەردەوام ﻟە
ﻻﻳەن ﻫﺎوﺳەرەﻛەﻳەوە .ﺋەﻣﺎﻧەی ﺑﺎﺳﻨەﻛﺮدووە ﻟە
ﺗﺮﺳﻰ ﺟﻴﺎﺑﻮوﻧەوە وﻛە ﺋﻴﺘﺮ ﻛەس ﻟەﻛەﻣﭙەﻛە
ﻟەﮔەڵﻴﺎن ﻧﺎﺑێﺖ ﻛە ﺋﺎﮔﺎی ﻟێﻴﺎن ﺑێﺖ .ﻫﺎوﺳەرەﻛەی
ﻫەڕەﺷەی ﺋەوەﺷﻰ ﻟێﻜﺮدووە ﻛە دەﻳﻨێﺮێﺘەوە ﺑۆ ﺳﻮرﻳﺎ
و ژﻧێﻜﻰ ﺗﺮ دەﻫێﻨێﺘەوە.
ﻟە زۆرێﮏ ﻟە ﻛەﻳﺴەﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪا ،ژﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن ﺑەﺟێﺪەﻫێڵﺮێﺖ ﻟە
ﺑـ ـ ـ ـﺎرودۆﺧێﻜـ ـ ـ ـﻰ داراﻳـ ـ ـ ـﻰ ﺧـ ـ ـ ـﺮاﭘـ ـ ـ ـﺪا دوای ﺟـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺎﺑـ ـ ـ ـﻮﻧەوەی ﻟە
ﻫ ـ ـ ـ ـﺎوﺳەرەﻛەی .ﻛ ـ ـ ـ ـﺎرێﻜ ـ ـ ـ ـﻰ ﺑ ـ ـ ـ ـﺎوە ﻟە ﻧ ـ ـ ـ ـﺎو ﺳﻮرﻳەﻛـ ـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـ ـﺪا ﻛە
ﭘﻴﺎوەﻛﺎﻧﻴﺎن ﺳەﻓەردەﻛەن ﺑۆ واڵﺗﺎﻧﻰ ﺋەوروﭘﺎ ﺑە ﻣەﺑەﺳﺘﻰ
دۆزﻳﻨەوەی ﻫەﱃ ﺑﺎﺷﺘﺮ و دڵﻨﻴﺎﺑﻮون ﻟە ﺳەﻻﻣەﺗﻰ ڕێﮕەﻛە
ﭘێﺶ ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮدﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ ﺧێﺰاﻧەﻛ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن .ﺑەاڵم ﺋەﻣە ژﻧەﻛـ ـ ـ ـ ـ ـﺎن
ﺑەﺟێﺪەﻫێڵێﺖ ﻟە ﺑﺎرودۆﺧێﻜﻰ ﻧﺎﺟێﮕﻴﺮ و ﻧﺎﭼﺎرﻳﺎن دەﻛﺎت

ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ع( ﻫﺎﺗﻮوە ﺑۆ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن
ﻟەﮔەڵ ﻫﺎوﺳەر ودوو ﻣﻨﺪاڵەﻛەی ﺑەﻫۆی ﻫﺎﺗﻨﻰ
داﻋﺸەوە .ﺳەرەﺗﺎ ﭼەﻧﺪﻳﻦ ﻛێﺸەی ﻟەﻧێﻮان ﺋەو
وﻫﺎوﺳەرەﻛەﻳﺪا ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺳەری ﻫەڵﺪا.
ﺗﻮڕە دەﺑﻮو ﻟێﻰ وﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی زارەﻛﻰ وﺟەﺳﺘەﻳﻰ
دەﻧﻮاﻧﺪ دژی ژﻧەﻛەی .دواﺗﺮ ،ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺑەﺟێﻰ
ﻫێﺸﺖ ﻟەﮔەڵ دووﻣﻨﺪاڵەﻛەی ،وﭼﻮو ﺑۆ ﺋەوروﭘﺎ وﻫﻴﭻ
ﻛەس ﻫﻴﭽﻰ ﻟەﺑﺎرەﻳەوە ﻧەﺑﻴﺴﺖ.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ف( ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮی ﻟەﮔەڵ ﭘﻴﺎوێﻜﻰ
ﺳﻮرﻳﻰ ﻛﺮد ﻟە ﻛەﻣﭙﺪا ﻣﺎوەﻳەﻛﻰ ﻛﻮرت ﭘﺎش ﮔەﻳﺸﺘﻨﻰ
ﺑۆ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن .ﻟەدوای ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮﻳﺎن،
ﺳەﻓەرﻳﺎن ﻛﺮد ﺑۆ ﻳۆﻧﺎن ﻟەﮔەڵ ﻣﻨﺪاڵەﻛەﻳﺎن و
ﺑۆﻣﺎوەی  ١١ﻣﺎﻧﮓ ﻟەوێ ﻣﺎﻧەوە .ﻟەﻳۆﻧﺎن
ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﻧﺎﭼﺎری ﻛﺮد ﻛە ﭘەﻳﻮەﻧﺪی ﺑﻜﺎت ﺑە
ڕێﻜﺨﺮاوەﻛﺎﻧەوە وداوای ﻫﺎوﻛﺎرﻳﺎن ﻟێ ﺑﻜﺎت
ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﮔەر ﺋەﻣە ڕوﺑەڕووی ﻫەﻟﭙەرﺳﺘﻰ
ﺳێﻜﺴﻴﺸﻰ ﺑﻜﺎﺗەوە ،ﺑەاڵم ژﻧەﻛە ﺋەﻣەی ڕەت ﻛﺮدەوە.
دواﺗﺮ ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺑەﺟێﻴﻬێﺸﺖ و ﺳەﻓەری ﻛﺮد ﺑۆ
ﺋەڵﻤﺎﻧﻴﺎ .ﻟەو ﻛەﺗەوە ﺋەم ﮔەڕاوەﺗەوە ﺑۆ ﻫەرێﻤﻰ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن وﻟەﮔەڵ ڕێﻜﺨﺮاوێﻜﻰ ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﻴﻰ ﻛﺎردەﻛﺎت
ﺑۆ ﺋەوەی ﺋەو ﻗەرزاﻧە ﺑﺪاﺗەوە ﻛە وەری ﮔﺮﺗﺒﻮو ﭘێﺶ
ﺋەوەی ﺳەﻓەر ﺑﻜﺎت ﺑۆ دەرەوەی واڵت ،ﺑۆ ﻫﺎوﻛﺎری
ﻛﺮدﻧﻰ داﻳﻜﻰ ﺧۆی وﻣﻨﺪاڵەﻛەی .ﺑﺎرودۆﺧﻰ ﻧێﻮ
ﻛەﻣﭙەﻛە ﺑۆﺗە ﻫۆی ﺋەوەی ﻟە ﺑﺎرێﻜﻰ دەرووﻧﻰ ﺧﺮاﭘﺪا
ﺑێﺖ وﻧﺎزاﻧێﺖ ﭼۆن ﻟێﻰ دەرﺑﭽێﺖ.
ﻟە ﭼەﻧ ـ ـ ـﺪ ﻛەﻳﺴێﻜـ ـ ـﻰ ﺗـ ـ ـﺮدا ،رۆﻳﺸﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻰ ﻫـ ـ ـﺎوﺳەرەﻛـ ـ ـﺎن ﻟەﺑەر
ﻫۆﻛ ـ ـﺎرێﻜ ـ ـﻰ ﺗـ ـﺮ ﺑـ ـﻮوە :ﻛە ﺑـ ـﺮﻳـ ـﺘـ ـﻴە ﻟە ﻫـ ـﺎوﺳەرﮔـ ـﻴـ ـﺮی دووەم.
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ﺋەﻣەش زۆرﺟﺎر ﺑۆﺗەﻫۆی ﺑڕﻳﻨﻰ ﻫﺎوﻛﺎری داراﻳﻰ ﻟە ژﻧﻰ
ﻳەﻛەم و ﻣﻨﺪاڵەﻛﺎن ،ﺗەﻧﺎﻧەت ﺋەﮔەر ﺟﻴﺎﺑﻮوﻧەوە )ﺗﺎاڵق(ﻳﺶ
ڕووی ﻧەداﺑێﺖ.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ق( ﻣﺎوەی  ١٥ﺳﺎڵە
ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮﻳﻜﺮدووە  ،زۆرﺟﺎر ﻟەﮔەل ﻫﺎوﺳەرەﻛەی
دەﻣەﻗﺎڵێﻴﺎن ﺑﻮوە وﺑەﺋﺎﺳﺘەم ﭘێﻜەوە ﻫەڵﻴﺎﻧﻜﺮدووە.
ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺳﺎڵﻰ  ٢٠١٤دەﺳﺘﻰ ﻟە ﺧۆی وﻛﭽەﻛەی
ﻫەڵﮕﺮﺗﻮوە ،وﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮی ﻟەﮔەڵ ژﻧێﻜﻰ ﺗﺮ ﻛﺮدووە.
دواﺗﺮ )ق( وﻛﭽەﻛەی ﻟە ﻣﺎڵەﻛەی دەرﻛﺮدووە) .ق( ﻟە
ﺋێﺴﺘﺎدا ژورێﻜﻰ ﺑە ﻛﺮێ ﮔﺮﺗﻮوە ﺑۆ ﻛﭽەﻛەی و ﺧۆی،
ووەک ﺧﺰﻣەﺗﻜﺎر ﻟە ﻛﺎرﮔەﻳەﻛﺪا ﻛﺎری داﻧﺎﻧﻰ ﺧﻮاردن
ﻟەﺳەر ﻣێﺰ دەﻛﺎت .ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﻫەﻣﻮو ﭘەﻳﻮەﻧﺪﻳەﻛﻰ
ﻟەﮔەل ﺑڕﻳﻮن وﻟەﮔەڵ ژﻧە ﺗﺎزەﻛەﻳﺪا دەژی.
ﻟەدوای ﮔەﻳﺸﺘﻨﻰ ﺑۆ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ﻫﺎوﺳەری
)ر( ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮﻳەﻛﻰ ﺗﺮ ﺋەﳒﺎم داوە .ﻟەوﻛﺎﺗەوە،
دەﻧﺎڵێﻨێﺖ ﺑەدەﺳﺖ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟەﺳﺘەﻳﻰ وزارەﻛﻰ
ﻟەﻻﻳەن ﻫﺎوﺳەرەﻛەﻳەوە ،وﺧەرﺟﻰ ﺧێﺰاﻧەﻛەی ﻟە
ﺋەﺳﺘۆ ﻧﺎﮔﺮێﺖ .ﻫەرﭼەﻧﺪە ﻟە ﺑﺎرودۆﺧێﻜﻰ ﺗەواو
ﺧﺮاﭘﺪا دەژی ،ﺑەاڵم ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ داوای ﺟﻴﺎﺑﻮوﻧەوە ﺑﻜﺎت
ﺑەﻫۆی ﻣﻨﺪاڵەﻛﺎﻧﻴەوە.

ﺷێﻮازەﻛﺎﻧﻰ ﺗﺮی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺧێﺰاﻧﻰ:
ﺋەﳒﺎﻣﺪەرەﻛﺎﻧﻰ ﺗﺮی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺧێﺰاﻧﻰ ﻟە ﻻی ﺋەو
ژﻧﺎﻧەی ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻨﻴﺎن ﻟەﮔەڵﺪا ﻛﺮاوە ﺑﺮﻳﺘﻴﻦ ﻟە داﻳﮏ
وﺑـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎوک )ﺑە ڕێﮋەی ﻟەﺳەدا  ،(٧ﺧـ ـ ـﺎﻧەوادەی ﻫ ـ ـﺎوﺳەر
)ﻟەﺳەدا  ،(٤و ﺑﺮا )ﻟەﺳەدا .(٢
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ش( ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮی ﻟەﮔەڵ ﭘﻴﺎوێﻜﻰ
ﺳﻮرﻳﻰ ﻛﺮد ﻟە دوای ﮔەﻳﺸﺘﻨﻰ ﺑۆ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن.
ﻟە ﺳﺎڵﻰ ﻳەﻛەﻣﻰ ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮﻳﻴەﻛەﻳﺎﻧﺪا ،زۆر دڵﺨۆش
ﺑﻮون .دواﺗﺮ ،ﻛێﺸەﻛﺎن وردە وردە دەﺳﺘﻴﺎن ﭘێﻜﺮد.
ﭼەﻧﺪ ﺳﺎڵێﮏ ﻫەوڵﻴﺪا دوﮔﻴﺎن ﺑﺒێﺖ ﺑەاڵم ﺳﻮدی
ﻧەﺑﻮو .ﻫﺎوﺳەرەﻛەی وﺧەﺳﻮی ﺳەرزەﻧﺸﺘﻴﺎن دەﻛﺮد
ﺑۆ ﺋەوەی ﻛە دوﮔﻴﺎن ﻧﺎﺑێﺖ .ﻫەﻣﻴﺸە وﺷەی
دڵﺸﻜێﻨﻴﺎن ﺑەراﻣﺒەری ﺑەﻛﺎردەﻫێﻨﺎ وﻫەڕەﺷەﻳﺎن
دەﻛﺮد ﻛە ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ژﻧێﻜﻰ ﺗﺮ دەﻫێﻨێﺖ .ﻟە

ژﻳﺎﻧێﻜﻰ دەرووﻧﻰ ﺧﺮاپ وﭘڕ ﻓﺸﺎردا دەژی وﻟەرووی
دەرووﻧﻴﻴەوە ﺗێﻜﺸﻜﺎو وﺧەﻣﺒﺎرە.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ت( ﺧۆی و ﺳێ ﻣﻨﺪاڵەﻛەی ﻟە ﺳﺎڵﻰ
٢٠١٤دا ﻫﺎﺗﻮون ﺑۆ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن.
ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺑەﺟێﻰ ﻫێﺸﺘﻮوە وﺳەﻓەری ﻛﺮدووە ﺑۆ
دەرەوەی واڵت .ﺋێﺴﺘﺎ ﻟەﮔەڵ ﺧﺎﻧەوادەﻛەی ژﻳﺎن
ﺑەﺳەردەﺑﺎت وڕووﺑەڕوی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟەﺳﺘەﻳﻰ
وﺳﻮﻛﺎﻳەﺗﻰ دەﺑێﺘەوە ﻟەﻻﻳەن ﺑﺮاﻛەﻳەوە .ﺑﺎرودۆﺧﻰ
داراﻳﻰ زۆر ﺧﺮاﭘە و ﺋﺎﺳﺘەﻣە ﻛﺎرێﮏ ﺑﺪۆزﻳﺘەوە وەﻛﻮ
ﻛەﺳێﻜﻰ راﮔﻮێﺰراو.

ﻫەراﺳﺎﻧﻜﺮدن )ﮔێﭽەڵ ﭘێﮕێڕان(
ﻫەراﺳەﻧﻜﺮدن ﻟە ﻻﻳەن ﺋەﻧﺪاﻣﺎﻧﻰ ﻛۆﻣەڵﮕەوە ﻳەﻛێﻜﻴﺘﺮە ﻟەو
ﻛێﺸﺎﻧەی ﺑﺎس ﻛﺮاوە ﺑە ﺷێﻮەﻳەﻛﻰ ﺑەرﺑاڵو ﻟەﻻﻳەن ﺋەو ژن
وﻛﭽﺎﻧەی ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻨﻴﺎن ﻟەﮔەڵ ﻛﺮاوە .وادەردەﻛەوێﺖ ﻛە
ﺑەﺗ ـ ـ ـﺎﻳ ـ ـ ـﺒەت ﻛـ ـ ـﭽـ ـ ـﻰ ﺳەڵﺖ و ﺗەاڵﻗـ ـ ـﺪراو ﺑـ ـ ـﻜـ ـ ـﺮێﻨە ﺋـ ـ ـﺎﻣـ ـ ـﺎﱋ ﻟە
ﻫەراﺳﺎﻧﻜﺮدﻧﺪا.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ط( ﻫﺎﺗﻮوە ﺑۆ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻟە
٢٠١٤دا .ﻟە ﻻﻳەن ﺧﺎﻧەوادەﻛەﻳەوە ڕوﺑەڕووی
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟەﺳﺘەﻳﻰ ﺑۆﺗەوە ،ﻟەﻻﻳەن ﻛۆﻣەڵﮕﺎوە
ﻫەراﺳﺎﻧﻜﺮدﻧﻰ ﺳێﻜﺴﻰ ﺑەراﻣﺒەر ﻛﺮاوە ﻟەﺑەر ﺋەوەی
ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮی ﻧەﻛﺮدووە وﭘەﻧﺎﺑەرە.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ص( ﻛێﺸەی ﻫەﻳە ﻟەﮔەڵ دراوﺳێﻜﺎﻧﻰ.
ﻣﺎﻣەڵەﻳەﻛﻰ زۆر ﺧﺮاﭘﻰ ﻟەﮔەڵ دەﻛەن وﻫەﻧﺪێﺠﺎرﻳﺶ
ﺋﺎزاری ﻣﻨﺪاڵەﻛەی دەدەن .ﻫێﻨﺪە ﺗﺮﺳﺎوە ﻛە ﭼﻴﺘﺮ
ﻫەﺳﺖ ﺑە ﺋﺎراﻣﻰ ﻧﺎﻛﺎت ﺑﭽێﺖ ﺑۆ ﻫﻴﭻ ﺷﻮێﻨێﮏ.
ﻟەﮔەڵ ﺋەوەﺷﺪا ﻧﺎﻳەوێﺖ داوای ﻫﺎوﻛﺎری ﻟە ﭘۆﻟﻴﺲ
ﻳﺎن ﻫﻴﭻ ﻛەﺳێﻜﻰ ﺗﺮ ﺑﻜﺎت.
ﻟە ﻫەﻧﺪێﮏ ﻟە ﻛەﻳﺴەﻛﺎﻧﺪا ،ﺋەو ژﻧﺎﻧەی ﻛە ﻫﺎوﺳەرەﻛﺎﻧﻴﺎن
ﺑﺎش ﻧﻴﻦ ،ﻧﺎﭼﺎر ﻛﺮاون ﺑەرﭘﺮﺳﻴﺎرێﺘﻰ زﻳﺎﺗﺮ ﻟە ﺋەﺳﺘۆ ﺑﮕﺮن
ﻟەدەرەوی ﻣﺎڵەﻛﺎﻧﻴﺎن ،ﻛە ﺋەﻣەش رێﮋەی ﺑەرﻛەوﺗﻨﻴﺎن ﺑە
ﻫەراﺳﺎﻧﻜﺮدﻧﻰ زﻳﺎﺗﺮ ﻛﺮدووە.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )غ( ﺳێ ﻣﻨﺪاڵﻰ ﻫەﻳە وﻫﺎوﺳەرەﻛەی
ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ ﻛﺎر ﺑﻜﺎت ﺑەﻫۆی ﺋەﳒﺎﻣﺪاﻧﻰ ﻧەﺷﺘەرﮔەری
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ﻛﺮدﻧەوەی دڵەوە .ﻟەﺋەﳒﺎﻣﺪا ،ﺑﺎرێﻜﻰ داراﻳﻰ ﺧﺮاﭘﻴﺎن
ﻫەﻳە .ڕووﺑەڕوی ﻫەﻟﭙەرﺳﺘﻰ وﻫەراﺳﺎﻧﻜﺮدن دەﺑێﺘەوە
ﻟە ﻻﻳەن ﻛەﺳﺎﻧﻰ ﺗﺮەوە ﭼﻮﻧﻜە ﻧﺎﭼﺎر ﻛﺮاوە ﻛﺎرەﻛﺎﻧﻰ
ﻧﺎوﻣﺎڵ ودەرەوەش ﺋەﳒﺎم ﺑﻜﺎت ﻟەﺑەرﺋەوەی
ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ ﻛﺎرﺑﻜﺎت.
ﻟەﻛۆﺗﺎﻳﺪا ،ژﻧێﻜﻰ ﺗەاڵﻗﺪراو ﻛە وەک ﻣﺎﻣۆﺳﺘﺎ ﻛﺎری دەﻛﺮد
ﺑ ـ ـﺎﺳﻰ ﻟە ﻫ ـ ـﺎراﺳﺎﻧ ـ ـﻜـ ـﺮدﻧـ ـﻰ ﺳێﻜﺴﻰ دەﻛـ ـﺮد ﻟە ﻻﻳەن ﺧـ ـﺎوەن
ﻛ ـ ـ ـ ـﺎرەﻛەﻳەوە ،ﺑەڕێﻮەﺑەری ﺧ ـ ـ ـ ـﻮێﻨ ـ ـ ـ ـﺪﻧ ـ ـ ـ ـﮕ ـ ـ ـ ـﺎﻳەﻛـ ـ ـ ـﻰ ﻳەﻛێﮏ ﻟە
ﻛەﻣﭙەﻛﺎن.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )أأ( ﺗەاڵﻗﺪراوە وﻟە  ٢٠١٤ەوە ﻟە
ﻛﻮردﺳﺘﺎن دەژی .ڕوﺑەڕووی ﻫﺎراﺳﺎﻧﻜﺮدی ﺳێﻜﺴﻰ

ﺑۆﺗەوە ﻟە ﻻﻳەن ﺑەڕﻳﻮەﺑەری ﺋەو ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧەﻳەی ﻛە
ﻛﺎری ﺗێﺪا دەﻛﺮد .ﻧﺎﭼﺎرﺑﻮو ﺑﭽێﺘە ﻗﻮﺗﺎﺑﺨﺎﻧەﻳەﻛﻰ
دوورﺗﺮ ﻟە ﻣﺎڵﻰ ﺧۆﻳﺎن ودەﺑﻮو ﺑەﻳﺎﻧﻴﺎن زۆر زووﺗﺮ
ﺑﭽێﺘە دەرەوە ﻟەﻣﺎڵ ﺑۆ ﺋەوەی ﺑﮕﺎﺗە ﺷﻮێﻨﻰ ﻛﺎرەﻛەی
 .ﺗﺮﺳﻰ ﺋەوەی ﻫەﻳە ووﺑﺎرە ڕوﺑەڕووی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺑﺒێﺘەوە وﺗﺮﺳﻰ ﻟە ﺳەﻻﻣەﺗﻰ ﻛﭽەﻛەﺷﻰ ﻫەﻳە.
واﻫەﺳﺖ دەﻛﺎت ﻛە ﻫەﻣﻮو ﻛۆﻣەڵﮕﺎ وەک ﻟەﺷﻔﺮۆش
ﺗەﻣﺎﺷﺎی دەﻛەن ﻟەﺑەرﺋەوەی ﻛە ﺟﻴﺎﺑۆﺗەوە )ﺗەﻻق
دراوە(.
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وەاڵﻣﺪاﻧەوی داﻣەزراوەﻳﻰ
و ﻓەرﻣﻰ ﺑۆ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺟێﻨﺪەری
ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ﺣﻜﻮﻣەت ،داﻣەزراوەﻛﺎﻧﻰ ﻧەﺗەوە ﻳەﻛﮕﺮﺗﻮەﻛﺎن وڕێﻜﺨﺮاوە
ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﻴەﻛﺎن ﭘڕۆﮔﺮاﻣﻰ ڕێﮕﺮﻳﻰ ﻟە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەرﻳﺎن ﻛﺮدووە ﺑە ﺑەﺷێﮏ ﻟە
ﺑەرﻧﺎﻣەی ﻛﺎرﻛﺮدﻧﻴﺎن ﺑۆ ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳﻴەﻛﺎن .ﺳەرەڕای زﻳﺎدﺑﻮوﻧﻰ ﺑەردەواﻣﻰ
ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳﻴە ﭘﺎڵﭙﺸﺘە ﺑەردەﺳﺘەﻛﺎن  ،ﺑەاڵم زۆرﻳﻨەی ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺟێﻨﺪەری وا دەرﻧﺎﻛەون ﻛە ﺳﻮدﻳﺎن ﻟێ دﻳﺒێﺖ.

ﻫﻴﭽﻜﺎم ﻟەو  ٩٢ژن وﻛﭽەی ﭼﺎوﭘێﻜﺮدﻧﻴﺎن ﻟەﮔەڵ ﻛﺮاوە ﺋەزﻣﻮوﻧﻰ
ﺗ ـﻮﻧ ـﺪوﺗ ـﻴ ـﮋﻳەﻛ ـﺎﻧ ـﻴ ـﺎن ڕاﭘۆرت ﻧەﻛ ـﺮدووە ﺑۆ دەﺳەاڵﺗ ـﻰ ﭘەﻳ ـﻮەﻧ ـﺪﻳـﺪار ﻳـﺎن
ڕێﻜﺨﺮاوەﻛﺎن ﻏ ﺟﮕە ﻟە ﻛۆﻣەڵێﮏ ﻛە ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳﺎن ﻟە ڕێﻜﺨﺮاوی
ﺋﺎﺳﻮدە وەرﮔﺮﺗﻮوە .ﻫەرﭼەﻧﺪە ﻫۆﻛﺎرەﻛﺎﻧﻰ ﺋەم ﺣﺎڵەﺗە ﺋﺎڵۆزن ،ﺑەاڵم
ﺑۆ دوو ﺑەﺷﻰ ﺳەرەﻛﻴﻰ داﺑەش دەﺑﻦ :ﺋﺎﺳﺘەﻧﮕەﻛﺎﻧﻰ ڕاﭘۆرﺗﻜﺮدن ﻟەﻧﺎو
ﭘەﻧﺎﺑەران ﺧۆﻳﺎﻧﺪا ،وﺑۆﺷﺎﻳﻰ ﻳﺎن ﺧﺮاﭘﻰ ﻟە ﮔەﻳﺎﻧﺪﻧﻰ ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳە
ﭘﺎڵﭙﺸﺘەﻛﺎﻧﺪا.

ﺋﺎﺳﺘەﻧﮕەﻛﺎﻧﻰ ڕاﭘۆرﺗﻜﺮدن
ﻳەﻛەم ﺋ ـ ـﺎﺳﺘەﻧ ـ ـﮕ ـ ـﻰ ڕاﭘۆرﺗ ـ ـﻜ ـ ـﺮدن ﭘەﻳـ ـﻮەﻧـ ـﺪی ﺑە ﺑـ ـﺎوە ﻛۆﻣەاڵﻳەﺗـ ـﻴەﻛـ ـﺎن
وﻗەدەﻏەﻛﺮاوەﻛﺎﻧﻰ ﺗﺎﻳﺒەت ﺑە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەرﻳەوە ﻫەﻳە .زۆرێﮏ ﻟە
ژﻧ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻰ ﭘەﻧـ ـﺎﺑەری ﺳﻮرﻳـ ـﻰ ﺑە ﺷەرﻣەزاری ﻳـ ـﺎن ﻧـ ـﺎﺷەرﻳـ ـﻔـ ـﺎﻧەی دەزاﻧـ ـﻦ
ﺑەﻛﺮاوەﻳﻰ ﺑﺎس ﻟە ﺋەزﻣﻮﻧﻰ ﺧۆﻳﺎن ﻟەﺳەر ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری ﺑﻜەن ،
وﻧﺎﻳﺎﻧەوێﺖ ﺳەرﳒﻰ ﻛەﺳﺎﻧﻰ ﺗﺮ ڕاﺑﻜێﺸﻦ ﺑۆ ﻛێﺸە ﺧێﺰاﻧﻴەﻛﺎﻧﻴﺎن.
ﺋەﻣەش ﺑەﺗﺎﻳﺒەﺗﻴﻰ ﻟە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺳێﻜﺴﻴﺪا زﻳﺎﺗﺮ ڕووﻧە.

ﺋ ـ ـ ـﺎﺳﺘەﻧ ـ ـ ـﮕ ـ ـ ـﻰ دووەم ﺑۆ ڕاﭘۆرﺗ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺮدن ﭘەﻳـ ـ ـﻮەﻧـ ـ ـﺪی ﺑە ﺑـ ـ ـﭽـ ـ ـﻮﻛـ ـ ـﻜـ ـ ـﺮدﻧەوە
وﺋـ ـ ـﺎﺳﺎﻳـ ـ ـﻜـ ـ ـﺮدﻧەوەی ﺋەو ﺗـ ـ ـﻮﻧـ ـ ـﺪوﺗـ ـ ـﻴـ ـ ـﮋﻳەوە ﻫەﻳە ﻛە ڕوﺑەڕووی دەﺑ ـ ـﻨەوە
ﺑەراورد ﺑە ﺗەﻧﮕﮋەی ﮔەورەﺗﺮ .زۆرێﮏ ﻟەو ژﻧﺎﻧەی ﻛە ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻨﻴﺎن
ﻟەﮔەڵ ﻛـ ـﺮاوە زۆر ﻟەﺧەﻣـ ـﻰ ﺧـ ـﺮاﭘـ ـﻰ ﺑـ ـﺎرودۆﺧـ ـﻰ داراﻳـ ـﻴـ ـﺎﻧـ ـﺪا ﺑـ ـﻮون وەک
ﭘەﻧـ ـﺎﺑەر .دەﺳﺘـ ـﻜەوﺗـ ـﻨـ ـﻰ داﻫـ ـﺎﺗـ ـﻰ ﭘێﻮﻳﺴﺖ ﺑۆ داﺑـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻜ ـﺮدﻧ ـﻰ ﭘێﺪاوﻳﺴﺘ ـﻴە
ﺳەرەﺗﻴﻴەﻛﺎﻧﻰ ڕۆژاﻧەﻳﺎن ،ﺧەﻣﻰ رۆژاﻧەی ﻫەرە ﮔەورەﻳﺎن ﺑﻮو ،ﻛە ﺑۆﺗە
ﻫۆی ﻛەﻣﻜﺮدﻧەوەی ﺑﺎﻳەﺧﻰ ﺋەو ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳﺎﻧەی روﺑەرووﻳﺎن ﺑۆﺗەوە.
ﻟەﮔەڵ ﺋەوەﺷﺪا ،زۆرێﮏ ﻟە ژﻧـ ـ ـﺎن ﻛە ڕووﺑەڕوی ﺗـ ـ ـﻮﻧـ ـ ـﺪوﺗـ ـ ـﻴـ ـ ـﮋی دەﺑ ـ ـﻨەوە
ﻟەﻻﻳەن ﻫﺎوﺑەﺷﻰ دڵﺪارﻳﻰ ﻧﺰﻳﻜﻴﺎﻧەوە دەﻳﺒەﺳﺘﻨەوە ﺑە ﺧﺮاﭘﻰ ﺑﺎری
ﺋﺎﺑﻮری ﻫﺎوﺑەﺷەﻛەﻳﺎﻧەوە و ﻫەﺳﺖ ﺑەوە دەﻛەن ﺋەﮔەر ﺋەو ﻛێﺸﺎﻧەﻳﺎن
ﭼﺎرەﺳەرﺑﺒﻮاﻳە ،ﺋەوا ڕێﮋەی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳﺶ ﻛەم دەﺑﻮوﻳەوە.
ﺋﺎﺳﺘەﻧﮕﻰ ﺳێﻬەم ﻟە ڕاﭘۆرﺗﻜﺮدن ﭘەﻳﻮەﻧﺪی ﻫەﻳە ﺑە ﺗﺮﺳﻰ ژﻧﺎن ﻟەوەی
ﻛە ﺋەم ﻛﺎرە رەﻧﮕە ﺑﺒێﺘە ﻫۆی ورووژاﻧﺪﻧﻰ ﻛﺎرداﻧەوەی ﻫﺎوﺳەرەﻛﺎﻧﻴﺎن
 .زۆرێﮏ ﻟە ژﻧﺎن ﭘێﻴﺎن واﻳە ﻛە ڕاﭘۆرﺗﻜﺮدﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳەﻛﺎن رەﻧﮕە
ﺑەﺋﺎﺳﺎﻧﻴﻰ ﺑﺒێﺘە ﻫۆی ﺧﺮاﭘﺘﺮﻛﺮدﻧﻰ ﻛێﺸەﻛﺎﻧﻴﺎن  ،ﻳﺎن ﻟەواﻧەﻳە ﺑە
ﺟﻴﺎﺑﻮوﻧەوە ﻛۆﺗﺎﻳﻰ ﺑێﺖ .ژﻣﺎرەﻳەک ﻟەو ژﻧﺎﻧەی ﻛە ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻨﻴﺎن
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ﻟەﮔەڵ ﻛـ ـ ـ ـﺮاوە ﺟـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺎﺑـ ـ ـ ـﻮوﻧەوە وەک ﭼ ـ ـ ـﺎرەﺳەر ﺑەﺗ ـ ـ ـﻮﻧ ـ ـ ـﺪﻳ ـ ـ ـﻰ
ڕەﺗـ ـ ـﺪەﻛەﻧەوە .ﺑەﺷێﮏ ﻟە ﻫۆﻛـ ـ ـﺎرەﻛەی ﻫۆﻛ ـ ـﺎری ﻛەﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻮرﻳە،
ﻟەﺑەرﺋەوەی ژﻧﺎن ﺑﺎس ﻟەوە دەﻛەن ﻛە ﻟە ﻛۆﻣەڵﮕﺎدا ژﻧﻰ
ﺗەاڵﻗﺪراو ﺑە ﻛەم ﺳەﻳﺮدەﻛﺮێﺖ .ﻟەﮔەڵﺌەوەﺷﺪا ،ﺑﺎﺷێﻜﻰ ﺗﺮ
ﭘﺮاﻛﺘﻴﻜﻴﻴە .ﺑەﺷێﻜﻰ زۆری ژﻧﺎن ژﻳﺎن ﺑەﺳەردەﺑەن دوور ﻟە
ﺧﺎﻧەوادەﻛﺎﻧﻴﺎن ﺑەﻫۆی ﺑەﺟێﻬێﺸﺘﻨﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ودەزاﻧﻦ ﺋەﮔەر
ﺟﻴﺎﺑﺒﻨەوە ﺷﻮێﻨێﻜﻴﺎن ﻧﻴە ﺑۆی ﺑﭽﻦ ودەﺑێﺖ ﻫەر ﺧۆﻳﺎن
ﺧەرﺟﻴﻰ ﺧۆﻳﺎن وﻣﻨﺪاڵەﻛﺎﻧﻴﺎن داﺑﻴﻦ ﺑﻜەن.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ﺑﺐ( ﻟەو ﻛﺎﺗەوەی ﻟەﮔەڵ ﻫﺎوﺳەرەﻛەﻳﺪا
ﻟە ﺳﻮرﻳﺎوە ڕاﻳﻜﺮدووە ﻫەﻣﻮو ﭘەﻳﻮەﻧﺪﻳەﻛﻰ ﻟەﮔەڵ
ﺧﺎﻧەوادەﻛەی ﭘﭽڕاوە .ﺋێﺴﺘﺎ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧێﺖ ﺑە ﺑﺎﺷﻰ
ﺑﺨەوێﺖ ﻳﺎﺧﻮد ﻧﺎن ﺑﺨﻮات ﺑەﻫۆی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺟەﺳﺘەﻳﻰ وﺳﻮﻛﺎﻳەﺗﻴەوە ﻟە ﻻﻳەن ﻫﺎوﺳەرەﻛەﻳەوە.
ﺋﺎﻣﺎژەی ﺑەوەش ﻛﺮدووە ﻛە ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺑە
ﺋﺎﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻦ ﻫۆﻛﺎر ﺳەرزەﻧﺸﺘﻰ دەﻛﺎت ،وﺋەﮔەر
ﻫەوڵﺒﺪات ﭘﺎرێﺰﮔﺎری ﻟەﺧۆی ﺑﻜﺎت ﺋەوا ﻫﺎوﺳەرەﻛەی
ﻟێﻰ دەدات ﺑە ﻫەرﺷﺘێﮏ ﻛە ﺑەردەﺳﺘﻰ ﺑﻜەوێﺖ.
ﺳەرەڕای ﺋەﻣﺎﻧەش ،ﻫﻴﭻ ﺷﺘێﻜﻰ ﻟەﺑﺎرەی ﺋەﻣەوە ﺑە
دەﺳەاڵﺗﻰ ﭘەﻳﻮەﻧﺪﻳﺪار ﻳﺎﺧﻮد ڕێﻜﺨﺮاوەﻛﺎن
ﻧەدرﻛﺎﻧﺪووە ﻟەﺗﺮﺳﻰ ﻫﺎوﺳەرەﻛەی و ﻟەﺗﺮﺳﻰ
ﺑەﺳەرﺑﺮدﻧﻰ ژﻳﺎن ﺑەﺗەﻧﻬﺎﻳﻰ.
ژﻧێﮏ ﺑەﻧﺎوی )ﺟﺞ( وﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﺑە ﺧۆﺷەوﻳﺴﺘﻰ
ﻫﺎوﺳەرﮔﻴﺮﻳﺎن ﻛﺮدووە ﺑە ﺧۆﺷﻰ ژﻳﺎون ﻟەﮔەڵ
ﻣﻨﺪاڵەﻛﺎﻧﻴﺎن ﻟە ﺣەﻟەب ،ﻟە ﺳﻮرﻳﺎ .ﺑەاڵم دوای
ﻫﺎﺗﻨﻴﺎن ﺑۆ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ﺑﺮای ﻫﺎوﺳەرەﻛەی
ژﻧﻰ دووەﻣﻰ ﻫێﻨﺎوە .ﺑە ﺑﻴﻨﻴﻨﻰ ﺋەﻣە ،ﻫﺎوﺳەری )ﺟﺞ(
ﻫەﻣﺎن ﺷﺘﻰ ﺋەﳒﺎﻣﺪاوە وﺧﻮﺷﻜﻰ ژﻧﻰ دووەﻣﻰ
ﻫﺎوﺳەرەﻛەی ﻣﺎرە ﻛﺮدووە .دواﺗﺮ ژﻧﻰ ﻳەﻛەم
وﻣﻨﺪاڵەﻛﺎﻧﻰ ﭘﺸﺘﮕﻮێﺨﺴﺘﻮوە وﺧەرﺟﻴەﻛﺎﻧﻴﺸﻰ ﺑۆ
داﺑﻴﻦ ﻧەدەﻛﺮدوون) .ﺟﺞ( ﺋەﻣەی ﭘێ ﻗﺒﻮل ﻧەﻛﺮاوە
وﺧۆی وﻣﻨﺪاڵەﻛﺎﻧﻰ ﻣﺎڵەﻛەﻳﺎن ﺑەﺟێﻬێﺸﺘﻮوە .ﻟە
ﺋێﺴﺘﺎدا ﻫەﻣﻮو ﻛﺎرێﮏ دەﻛﺎت ﺑۆ داﺑﻴﻨﻜﺮدﻧﻰ
ﺧەرﺟﻴەﻛﺎﻧﻴﺎن ﺑەوەی ﻟە ﻛﺎرﮔەﻛﺎن ﻛﺎر ﺑﻜﺎت ﻳﺎن
ﻟەڕێﻰ ﭼﻨﻴﻴﻨەوە ﺑﮋێﻮﻳﻴﺎن ﺑۆ داﺑﻴﻦ ﺑﻜﺎت .ﻛﺎﺗێﮏ
ﭘﺮﺳﻴﺎری ﻟێﺪەﻛﺮێﺖ ﺑۆﭼﻰ ﺟﻴﺎﻧﺎﺑێﺘەوە ،ﻟە وەاڵﻣﺪا
دەڵێﺖ ﻟە ﻛەﻟﺘﻮری ﺋەواﻧﺪا ﺷەرﻣەزارﻳە ژن ﺗەاڵق
ﺑﺪرێﺖ و ﭘێﻰ ﺑﺎﺷﺘﺮە ﺑەوﺟۆرە ژﻳﺎن ﺑەﺳەر ﺑەرێﺖ.

ﺋﺎﺳﺘەﻧﮕﻰ ﭼﻮارەم ﺑۆ ڕاﭘۆڕﺗﻜﺮدن ﺑﺮﻳﺘﻴە ﻟە ﻧەﺑﻮوﻧﻰ
ﻣﺘﻤﺎﻧە ﺑە دەﺳەاڵﺗەﻛﺎن .ﻫەﻧﺪێﮏ ﻟە ژﻧﺎن وا ﻫەﺳﺖ
دەﻛەن ﻛە دەﺳەاڵﺗەﻛ ـ ـ ـﺎن ﻧ ـ ـ ـﺎﺗ ـ ـ ـﻮاﻧـ ـ ـﻦ ﻛێﺸەﻛـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـﻴـ ـ ـﺎن ﺑۆ
ﭼﺎرەﺳەر ﺑﻜەن ،ﻳﺎﺧﻮد ﻫەﺳﺖ دەﻛەن ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳە
ﺑەردەﺳﺘەﻛﺎن ﺑەﺳەر ﺋەواﻧﺪا ﺟێﺒەﺟێ ﻧﺎﻛﺮێﺖ.

ﺋەو ڕێﻮﺷﻮێﻨﺎﻧەی ﻟە ﻻﻳەن
ﺣﻜﻮﻣەﺗﻰ ﻫەرێﻤﻰ
ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧەوە ﮔﻴﺮاوﻧەﺗە ﺑەر
ﺣ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﻮﻣەﺗ ـ ـ ـﻰ ﻫەرێﻤ ـ ـ ـﻰ ﻛ ـ ـ ـﻮردﺳﺘ ـ ـ ـﺎن ﺑە ﺑ ـ ـ ـﺎﻳەﺧەوە ﺳەﻳـ ـ ـﺮی
ﺗـ ـﻮﻧ ـﺪوﺗ ـﻴ ـﮋی ﺟێﻨ ـﺪەری دەﻛ ـﺎت ،چ ﻟەﻧ ـﺎو ﺧەڵﻜ ـﻰ ﺧ ـﺎﻧەﺧ ـﻮێ
ﻳﺎﺧﻮد ﻟە ﺑەدەﻣەوەﭼﻮوﻧﻰ ﻗەﻳﺮاﻧﻰ ﭘەﻧﺎﺑەر وراﮔﻮێﺰراواﻧﺪا.
ﺟﻴﺎواز ﻟە ﺗەواوی ﻋێﺮاق ،ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺧێﺰاﻧـ ـﻰ ﺑە ﺗـ ـﺎون ﻛـ ـﺮاوە ﻟەژێﺮ ﺳﺎﻳەی ﻗ ـﺎﻧ ـﻮﻧ ـﻰ ﺗ ـﻮﻧ ـﺪوﺗ ـﻴ ـﮋی
ﺧێﺰاﻧ ـ ـ ـﻰ ژﻣـ ـ ـﺎرە  ٨ی ﺳﺎڵﻰ  .٢٠١١ﻗ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻮﻧەﻛە ﭘێﻨـ ـﺎﺳەی
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺧێﺰاﻧﻰ دەﻛﺎت وەک ﻒﻫەر ﻛﺎرێﮏ ،وﺗەﻳەک،
ﻫەڕەﺷەﻳەک ﻳـ ـ ـﺎﺧـ ـ ـﻮد ﻧەﻛ ـ ـﺮدﻧ ـ ـﻰ ﻛ ـ ـﺎرێﮏ ﻛە ﺋەﳒﺎم ﺑ ـ ـﺪرێﺖ
ﻟەﺳەر ﺑـ ـ ـﻨەﻣـ ـ ـﺎی ﺟێﻨـ ـ ـﺪەر ﻟەﻻﻳەن ﻳەﻛێﮏ ﻟە ﺋەﻧـ ـ ـﺪاﻣەﻛـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـﻰ
ﺧێﺰاﻧەوە ﺑەراﻣـ ـ ـﺒەر ﺋەﻧـ ـ ـﺪاﻣێﻜـ ـ ـﻰ ﺗـ ـ ـﺮ ﺗـ ـ ـﺎوەﻛـ ـ ـﻮ ﭘـ ـ ـﻠە ﭼ ـ ـﻮار ﻛە
زﻳﺎﻧﮕەﻳﺎﻧﺪﻧﻰ ﺟەﺳﺘەﻳﻰ ،دەرووﻧﻰ ،ﺳێﻜﺴﻰ ﻳﺎﺧﻮد ﺋﺎﺑﻮری
ﻳﺎﺧﻮد ﺑێﺒەﺷﻜﺮدﻧﻰ ﻣﺎﻓﻰ ﻟێ ﺑﻜەوێﺘەوە” .ﻳﺎﺳﺎﻛە دادﮔﺎی
ﺗ ـﺎﻳ ـﺒەﺗ ـﻤەﻧ ـﺪی داﻣەزراﻧ ـﺪووە ﺑۆ ﺗەﻣ ـﺎﺷﺎﻛـﺮدﻧـﻰ ﻛەﻳﺴەﻛـﺎﻧـﻰ
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺧێﺰاﻧﻰ و ﭘۆﻟﻴﺴﻰ ﺗﺎﻳﺒەﺗﻤەﻧﺪ ﻟە ژﻧﺎن ﺑۆ ﺋەو
ﻛەﻳﺴﺎﻧە .وەزارەﺗﻰ ﻛﺎرو ﻛﺎروﺑﺎری ﻛۆﻣەاڵﻳەﺗﻰ ﺑەرﭘﺮﺳﻴﺎرە
ﻟە ﭼـ ـ ـﺎودێﺮﻳ ـ ـﻰ ڕێﻜ ـ ـﺨﺴﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻰ ﭘەﻧ ـ ـﺎﮔەﻛ ـ ـﺎن )ﺷێڵﺘەرەﻛ ـ ـﺎن( ﺑۆ
ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺧێﺰاﻧﻰ30.
ژﻣ ـ ـﺎرەﻳەک دەزﮔ ـ ـﺎی ﺣ ـ ـﻜ ـ ـﻮﻣ ـ ـﻰ ﺗ ـ ـﺮ ﻫەن ﻛە ﺑەرﭘ ـ ـﺮﺳﻴـ ـﺎرن ﻟە
ﺑ ـﺎﺑەﺗ ـﻰ ﺗ ـﻮﻧ ـﺪوﺗ ـﻴ ـﮋی ﺟێﻨ ـﺪەرﻳ ـﻰ و ﺑەرزڕاﮔ ـﺮﺗـﻨـﻰ ﻣـﺎﻓەﻛـﺎﻧـﻰ
ﺋ ـﺎﻓ ـﺮەﺗ ـﺎن ﺑەﺷێﻮەﻳەﻛ ـﻰ ﮔﺸﺘ ـﻰ .ﺑەڕێﻮەﺑەراﻳەﺗ ـﻰ ﻧەﻫێﺸﺘ ـﻨـﻰ
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی دژی ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎن ،ﻛە ﺑەﺷێﻜە ﻟە وەزارەﺗﻰ ﻧﺎوﺧۆ،
ﻟﻘەﻛﺎﻧﻰ ﺑەڕێﻮەﺑەراﻳەﺗﻰ ﻟە ﻫەﻣﻮو ﭘﺎرێﺰﮔﺎﻛﺎﻧﺪا ﻫەﻳە ﻛە
ﺑەرﭘﺮﺳﻴﺎرن ﻟە وەرﮔﺮﺗﻨﻰ ﺳﻜﺎاڵ وﻛۆﻛﺮدﻧەوەی داﺗﺎ ﻟەﺳەر
ﺗـ ـﻮﻧـ ـﺪوﺗـ ـﻴـ ـﮋی دژی ﺋـ ـﺎﻓ ـﺮەﺗ ـﺎن .ﻫەروەﻫ ـﺎ ﻫێڵە ﮔەرﻣەﻛ ـﺎﻧ ـﻴﺶ
ﺑەڕێﻮە دەﺑەن ﻟە ﻫەر ﭘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎرێﺰﮔ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻳەک ﺑۆ ﺋەو ژﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻧەی ﻛە
ڕوﺑەڕووی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی دەﺑﻨەوە 31.ﺑەڕێﻮەﺑەراﻳەﺗﻴە ﮔﺸﺘﻴەﻛە
ﻫەروەﻫـ ـ ـ ـﺎ ﻧـ ـ ـ ـﺎﺳﺮاوﻳﺸە ﺑە ﻒ دەﺳەاڵﺗـ ـ ـ ـﻰ ﺧ ـ ـ ـﺎوەن ﺗ ـ ـ ـﻮاﻧ ـ ـ ـﺎ ﺑۆ
ﺑەدواداﭼـ ـﻮﻧـ ـﻰ ﺗـ ـﻮﻧـ ـﺪوﺗـ ـﻴـ ـﮋی ﺧێﺰاﻧـ ـﻰ” ﻟەژێﺮ ﺳﺎﻳەی ﻳـ ـﺎﺳﺎی
ﺗ ـﻮﻧ ـﺪوﺗ ـﻴ ـﮋی ﺧێﺰاﻧ ـﻴ ـﺪا .ﻫەروەﻫ ـﺎ ﻫەﻣـﺎﻫەﻧـﮕـﻰ ﻟەﻧێﻮان ﺗـﻴـﻤە

ژﻳﺎﻧە داڕوﺧﺎوەﻛﺎن :ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی دژی ژﻧﺎن و ﻛﭽﺎﻧﻰ ﺋﺎوارەی ﺳﻮری ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق

ﮔەڕۆﻛەﻛـ ـﺎﻧـ ـﺪا دەﻛـ ـﺎت ﻛە وﺧـ ـﺰﻣەﺗـ ـﮕ ـﻮزارﻳ ـﻰ ﺑەدەﻣەوەﻫ ـﺎﺗ ـﻦ
وڕﻳـ ـﮕـ ـﺮﻳـ ـﻰ ﻟە ﺗـ ـﻮﻧـ ـﺪوﺗـ ـﻴـ ـﮋی ﺟێﻨـ ـﺪەری وﺳێﻜﺴﻰ ﻧـ ـﺎو ﻛەﻣ ـﭙ ـﻰ
ﭘەﻧﺎﺑەران وراﮔﻮێﺰراوان وﻧﺎوﭼە ﺷﺎرﻧﺸﻴﻨﻴەﻛﺎن ﭘێﺸﻜەش
دەﻛﺎت32.
ﺋەﳒﻮﻣەﻧﻰ ﺑﺎاڵی ﺧﺎﻧﻤﺎن ﻛە ﺳەرۆﻛﻮەزﻳﺮان ﺳەرۆﻛﺎﻳەﺗﻰ
دەﻛـ ـ ـ ـ ـﺎت وﻟە ﺷەش وەزﻳ ـ ـ ـ ـﺮ وﺣەوت ﺷﺎرەزای ﺑ ـ ـ ـ ـﻮاری ژﻧ ـ ـ ـ ـﺎن
وﻛۆﻣەڵﮕەی ﻣەدەﻧ ـ ـ ـﻰ ﭘێﻜـ ـ ـﺪێﺖ ،ﺑەرﭘـ ـ ـﺮﺳﻴـ ـ ـﺎرە ﻟە ﺳﻴـ ـ ـﺎﺳﺎﺗـ ـ ـﻰ
رێﻨ ـ ـ ـﻮێﻨ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻜ ـ ـ ـﺮدن ودارﺷﺘـ ـ ـﻨـ ـ ـﻰ ﺳﺘـ ـ ـﺮاﺗـ ـ ـﻴـ ـ ـﮋە ﻧەﺗەوەﻳەﻛـ ـ ـﺎن ﺑۆ
ﺑەرزڕاﮔـ ـﺮﺗ ـﻨ ـﻰ ﻣ ـﺎﻓەﻛ ـﺎﻧ ـﻰ ژﻧ ـﺎن 33.ﻟەﮔەڵ ﺋەوەﺷﺪا ،ﻫەر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﻳەک ﻟﻴﮋﻧەﻳەﻛﻰ ﺑﺎاڵی ﻫەﻳە ﺑۆ ﺑەرەﻧﮕﺎرﺑﻮوﻧەوەی
ﺗـ ـ ـﻮﻧـ ـ ـﺪوﺗـ ـ ـﻴـ ـ ـﮋی دژی ﺋ ـ ـﺎﻓ ـ ـﺮەﺗ ـ ـﺎن وﺧێﺰان ،ﻛە ﭘێﻜ ـ ـﻬ ـ ـﺎﺗ ـ ـﻮوە ﻟە
ﻧ ـ ـ ـ ـﻮێﻨەری ﺑـ ـ ـ ـﺎاڵی ﺣـ ـ ـ ـﻜـ ـ ـ ـﻮﻣەت ودەﺳەاڵﺗـ ـ ـ ـﻰ دادوەری 34.ﻟە
ﻛۆﺗﺎﻳﻴﺸﺪا ،ﻟە ﺑەرﭘﺮﺳﻴﺎرێﺘﻰ وەزارەﺗﻰ ﺋەوﻗﺎف و ﻛﺎروﺑﺎری
ﺋ ـ ـﺎﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻴە ﻛە ﻒ ﻫەوڵە ﺋ ـ ـﺎﻳ ـ ـﻨ ـ ـﻴـ ـﻴەﻛـ ـﺎن ﻫەﻣـ ـﺎﻫەﻧـ ـﮓ ﺑـ ـﻜـ ـﺎت ﺑۆ
ﺑەرەﻧﮕﺎرﺑﻮﻧەوەی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳﺠێﻨﺪەرﻳﻰ35”.
ﻟەﮔەڵ ﺋەوەﺷﺪا ،ﻟەدوای ﺣەوت ﺳﺎڵ ﻟە دەرﻛﺮدﻧﻰ ﻳﺎﺳﺎی
ﺗـ ـ ـﻮﻧـ ـ ـﺪوﺗـ ـ ـﻴـ ـ ـﮋی ﺧێﺰاﻧـ ـ ـﻰ ،ﺟێﺒەﺟێﻜـ ـ ـﺮدﻧ ـ ـﻰ ﻳ ـ ـﺎﺳﺎﻛە رەﺧ ـ ـﻨەی
ﻧـ ـ ـ ـﺎﺗەواوﻳـ ـ ـ ـﻰ وﻧـ ـ ـ ـﺎﻛـ ـ ـ ـﺎرﻳـ ـ ـ ـﻰ ﻟێﺪەﮔـ ـ ـ ـﻴـ ـ ـ ـﺮێﺖ ﻟەﻻﻳەن زۆرێﮏ ﻟە
ﮔـ ـ ـﺮووﭘەﻛ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻰ ﻛۆﻣەڵﮕەی ﻣەدەﻧ ـ ـﻴەوە ﻛە ﺗ ـ ـﺎﻳ ـ ـﺒەﺗ ـ ـﻤەﻧ ـ ـﺪن ﻟە
ﻛێﺸەﻛ ـ ـ ـﺎﻧ ـ ـ ـﻰ ژﻧ ـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـﺪا .ڕەﺷﻨـ ـ ـﻮﺳﻰ ﻛۆﻣەڵێﮏ ﮔۆڕاﻧـ ـ ـﻜـ ـ ـﺎری ﻟە
ﻳ ـ ـ ـﺎﺳﺎﻛەدا ﻟە ﻻﻳەن ڕێﻜ ـ ـ ـﺨ ـ ـ ـﺮاوەﻛ ـ ـ ـﺎﻧ ـ ـ ـﻰ ﻛۆﻣەڵﮕەی ﻣەدەﻧ ـ ـ ـﻰ
وﻧـ ـ ـﺎوەﻧـ ـ ـﺪەﻛـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـﻰ ﻟێﻜۆڵﻴـ ـ ـﻨەوەوە ﺋـ ـ ـﺎﻣـ ـ ـﺎدە ﻛـ ـ ـﺮا وﭘێﺸﻜەش ﺑە
ﭘەرﻟەﻣـ ـ ـﺎن ﻛـ ـ ـﺮا ،ﺑەاڵم ﻫێﺸﺘـ ـ ـﺎ ﻳـ ـ ـﺎﺳﺎﻳـ ـ ـﺎن ﭘێ دەرﻧەﻛ ـ ـﺮاوە36.
ﻟەﮔەڵ ﺋەﻣـ ـ ـﺎﻧەﺷﺪا ،ﻫـ ـ ـﺎﺗـ ـ ـﻨـ ـ ـﻰ ڕێﮋەﻳەﻛ ـ ـﻰ زۆر ﻟە راﮔ ـ ـﻮێﺰراوی
ﻧﺎوﺧۆ ﻟە ﺳﺎڵﻰ  ٢٠١٤ەوە ،ﻟەﻧﺎوﻳﺎﻧﺪا ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻰ زۆری
ﺗ ـ ـ ـﻮﻧ ـ ـ ـﺪوﺗ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﮋی ﺳێﻜﺴﻰ وﺗـ ـ ـﻮﻧـ ـ ـﺪوﺗـ ـ ـﻴـ ـ ـﮋی ﻣەﺗـ ـ ـﺮﺳﻴـ ـ ـﺪاری ﺗـ ـ ـﺮ،
ﺣﻜﻮﻣەﺗﻴﺎن ﻣﺎﻧﺪوو ﻛﺮد ﻟەوەی ﺑﺘﻮاﻧێﺖ ﻫﺎوﻛﺎرﻳﻰ ﻫەﻣﻮو
ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری ﺑﻜﺎت.
ﺑۆﻧﻤﻮﻧە ،ﻟەﮔەڵ ﺋەوەی ﻫەﻧﺪێﮏ ﻟە ژﻧﺎﻧﻰ ﺳﻮری ﺑﺎﺳﻴﺎن
ﻟەوەﻛﺮدووە ﻛە ﺗﻮاﻧﻴﻮﻳﺎﻧە ﺑﭽﻨە ﺋەو ﺷێڵﺘەراﻧەی ﻟەﻻﻳەن
ﺣﻜﻮﻣەﺗەوە ﺑەڕﻳﻮە دەﺑﺮێﺖ ،ﺑەاڵم ﺳﻴﺴﺘەﻣەﻛە ﺑە ﮔﺸﺘﻰ ﺑە
ﭼـ ـ ـ ـﺎرەﺳەرێﻜ ـ ـ ـﻰ ﻧ ـ ـ ـﺎﺗەواو ﻫەژﻣ ـ ـ ـﺎردەﻛ ـ ـ ـﺮێﺖ ﺑۆ ﺋەو ژﻧ ـ ـ ـﺎﻧەی
ڕوﺑەڕووی ﺗ ـ ـﻮﻧ ـ ـﺪوﺗ ـ ـﻴ ـ ـﮋی دەﺑ ـ ـﻨەوە .ﭼ ـ ـﻮﻧە ﻧ ـ ـﺎو ﺷێڵﺘەرەﻛ ـ ـﺎن
ﭘێﻮﻳﺴﺘـ ـ ـ ـ ـﻰ ﺑە ﺑڕﻳـ ـ ـ ـ ـﺎری دادوەر ﻫەﻳە ،ﺋەﻣەش ﻣ ـ ـ ـ ـﺎﻧ ـ ـ ـ ـﺎی واﻳە
ﭘێﻮﻳﺴﺘە ﻗﻮرﺑﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی داوای ﻓەرﻣﻰ ﻳﺎﺳﺎﻳﻰ ﻟە دژی
ﺋەﳒﺎﻣـ ـ ـﺪەرەﻛە ﺑـ ـ ـﺠـ ـ ـﻮڵێﻨێﺖ .ﺋەﻣە ﻧەک ﻫەر ﮔـ ـ ـﻮﳒﺎو ﻧ ـ ـﻴە ﺑۆ
ﺣﺎڵەﺗﻰ ﺑەﭘەﻟە ،ﺑەڵﻜﻮ ڕێﻮﺷﻮێﻨێﻜﻴﺸە ﻛە زۆرێﮏ ﻟە ژﻧﺎن

ﻧﺎﻳﺎﻧەوەێﺖ ﺑﻴﮕﺮﻧەﺑەر .ﺷێڵﺘەرەﻛﺎن زۆر ﺑە ﺧﺮاﭘﻰ ﻛﺎرﻳﮕەر
ﺑ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮون ﺑەو ﻗەﻳـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاﻧەی ﺑەر ﺳێﻜـ ـ ـ ـ ـ ـﺘەری ﮔﺸﺘـ ـ ـ ـ ـ ـﻰ ﻛەوﺗـ ـ ـ ـ ـ ـﻮوە
وﭘێﺪاوﻳﺴﺘﻴە ﺳەرەﺗﺎﻳﻴەﻛﺎﻧﻴﺎن ﺗێﺪا ﻧﻴە .ﺋەوەی ﻛێﺸەﻛەی
ﺧﺮاﭘﺘﺮ ﻛﺮدووە ﺋەوەﻳە ﻛە زۆرﺑەی ﻫۆﺗێﻠەﻛﺎن ﻟە ﻫەرێﻤﻰ
ﻛـ ـ ـ ـﻮردﺳﺘـ ـ ـ ـﺎن ڕێﮕە ﻧ ـ ـ ـﺎدەن ژن ﺑە ﺗەﻧ ـ ـ ـﻬ ـ ـ ـﺎ ﺗێﻴ ـ ـ ـﺪا ﺑ ـ ـ ـﻤێﻨێﺘەوە.
ﻟەﺋەﳒﺎﻣﺪا ،ﺗەﻧﻬﺎ ﭼەﻧﺪ ﺑﮋاردەﻳەﻛﻰ ﻛەم ﻫەﻳە ژﻧﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻦ
ﭘەﻧﺎی ﺑۆ ﺑﺒەن ﻛﺎﺗێﮏ ﻟە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﻫﺎوﺳەرەﻛﺎﻧﻴﺎن ﻳﺎن
ﺧﺎﻧەوادەﻛﺎﻧﻴﺎن ﻫەڵﺪێﻦ.

ﺋەو ڕێ وﺷﻮێﻨﺎﻧەی ﻛە
ﮔﻴﺮاوەﺗە ﺑەر ﻟە ﻻﻳەن ڕێﻜﺨﺮاوە
ﻧێﻮدەوڵەﺗﻰ وﻧﺎﺣﻜﻮﻣﻴەﻛﺎﻧەوە
ڕێﻜﺨﺮاوە ﻧێﻮدەوڵەﺗﻰ وﻧﺎﺣﻜﻮﻣﻴەﻛﺎن ﻟە زۆرﺑەی ﻛﺎﺗەﻛﺎﻧﺪا
ﻳەﻛەم ﻻﻳەﻧﻦ ﻟە ﭘێﺸﻜەﺷﻜﺮدﻧﻰ ﻫﺎوﻛﺎری ﺑۆ ژن وﻛﭽﺎﻧﻰ
ﭘەﻧـ ـ ـﺎﺑەری ﺳﻮرﻳـ ـ ـﻰ ﻛە ڕوﺑەڕووی ﺗـ ـ ـﻮﻧـ ـ ـﺪوﺗـ ـ ـﻴـ ـ ـﮋی ﺟێﻨ ـ ـﺪەری
دەﺑ ـ ـ ـﻨەوە ،ﻟە ﻧ ـ ـ ـﺎوەوەی ﻛەﻣ ـ ـ ـﭙەﻛ ـ ـ ـﺎن ﺑ ـ ـ ـﻦ ﻳ ـ ـ ـﺎﺧـ ـ ـﻮد ﻟە دەرەوە.
دەزﮔﺎﻛﺎﻧﻰ ﻧەﺗەوە ﻳەﻛﮕﺮﺗﻮوەﻛﺎن ﻛە ﭼﺎودێﺮﻳﻰ  ١٠ﻛﺎﻣﭙﻰ
ﺋﺎوارە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن دەﻛەن ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﺑەرﻧﺎﻣەی
ﺗﺎﻳﺒەﺗﻴﺎن ﻫەﻳە ﺑۆ ﻣﺎﻣەڵەﻛﺮدن ﻟەﮔەڵ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری
ﺳێﻜﺴﻰ وﺑەﻫێﺰﻛ ـ ـ ـﺮدﻧـ ـ ـﻰ ﺑەﺷﺪارﻳـ ـ ـﭙێﻜـ ـ ـﺮدﻧـ ـ ـﻰ ﺗـ ـ ـﻮﻧـ ـ ـﺪوﺗـ ـ ـﻴـ ـ ـﮋی
ﺟێﻨـ ـﺪەری ﺳێﻜﺴﻰ ﻟە ﭼـ ـﺎﻻﻛـ ـﻴەﻛـ ـﺎﻧـ ـﻴـ ـﺎﻧـ ـﺪا .ﺑۆﻧـ ـﻤ ـﻮﻧەUNHCR ،
ﺋﺎﻣﺎژەی ﺑەوەﻛﺮدووە ﻛە ﻒڕێﮕﺮﺗﻦ ﻟە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟﻴﻨﺪەری
ﺳێﻜﺴﻰ وﻫـ ـﺎوﻛـ ـﺎرﻳـ ـﻜـ ـﺮدﻧـ ـﻰ ﻗـ ـﻮرﺑـ ـﺎﻧ ـﻴ ـﺎن ﺑۆ ﺑەدەﺳﺘ ـﻬێﻨ ـﺎﻧ ـﻰ
ﺧـ ـ ـﺰﻣەﺗـ ـ ـﮕـ ـ ـﻮزاری ﻳەﻛﺴﺎن وﺑەﻫێﺰﻛـ ـ ـﺮدﻧـ ـ ـﻰ ﺗـ ـ ـﻮاﻧـ ـ ـﺎﻛـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـﻴـ ـ ـﺎن
وﺧۆﺳەﳌﺎﻧﺪن؛ ﻛﺎری ﭘڕﺑﺎﻳەﺧﻰ ﻟەﭘێﺸﻴﻨەی ﺑەرﻧﺎﻣەﻛﺎﻧﻰ
 UNHCRە ﻟە ﻋێﺮاق” .ﻟە  ،٢٠١٧ﺋﺎﻣﺎژەی ﺑەوە ﻛﺮدووە ﻛە
ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزاری ﭘەﻳﻮەﻧﺪﻳﺪار ﺑە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری ﺳێﻜﺴﻰ
ﭘێﺸﻜەش ﺑە  ٢٥،٣٥٢ﻫ ـ ـﺎواڵﺗ ـ ـﻰ ﻛ ـ ـﺮدووە و ڕاﻫێﻨ ـ ـﺎﻧ ـ ـﻰ ﺑە
 ٤،٢٧٥ﻫـ ـﺎواڵﺗـ ـﻰ ﻛـ ـﺮدووە ﻟەﺳەر ﺧـ ـﺰﻣەﺗ ـﮕ ـﻮزاری ﭘ ـﺎراﺳﺘ ـﻦ
)ژﻣ ـﺎرەﻛ ـﺎن ﺗ ـﺎﻳ ـﺒەﺗ ـﻦ ﺑە ﻣ ـﺎﻧ ـﮕـﻰ  ١١ی  37.(٢٠١٧ﻟﻴﮋﻧەی
ﻫەڵﺒﮋێﺮدراوی ژﻧﺎن ﻟەﻧێﻮ ﻫەر ﻛەﻣﭙێﻜﺪا ﻫەﻳە ﻛە ﻫﺎوﻛﺎری
وﻧێﻮەﻧﺪﮔﻴﺮی ﻟەﻧێﻮان ژﻧە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن وﺋﻴﺪارەی ﻛەﻣﭙەﻛﺎﻧﺪا
دەﻛﺎت.
ﻫەروەﻫ ـ ـ ـ ـ ـﺎ داﻣەزراوەﻛ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻧ ـ ـ ـ ـ ـﻰ ﻧەﺗەوە ﻳەﻛ ـ ـ ـ ـ ـﮕـ ـ ـ ـ ـﺮﺗـ ـ ـ ـ ـﻮوەﻛـ ـ ـ ـ ـﺎن
ﻫەوڵەﻛ ـ ـ ـﺎﻧ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﺎن ﺑەردەواﻣە ﺑۆ ﻫەﻣ ـ ـ ـﺎﻫەﻧ ـ ـ ـﮕ ـ ـ ـﻴ ـ ـ ـﻜـ ـ ـﺮدن ﻟەﮔەڵ
ڕێﻜـ ـﺨـ ـﺮاوە ﻧێﻮدەوڵەﺗـ ـﻰ وﻧـ ـﺎوﺧۆﻳـ ـﻴەﻛـ ـﺎن ﺑۆ ﭘێﺸﻜەﺷﻜ ـﺮدﻧ ـﻰ
ﺧ ـ ـﺰﻣەﺗـ ـﮕـ ـﻮزارﻳـ ـﻰ ﺑۆ ﻗـ ـﻮرﺑـ ـﺎﻧـ ـﻴـ ـﺎﻧـ ـﻰ ﺗـ ـﻮﻧـ ـﺪوﺗـ ـﻴـ ـﮋی ﺟێﻨـ ـﺪەری
ﻟەڕێﮕەی ﻛۆﻣەڵەی ﭘ ـ ـ ـ ـﺎراﺳﺘ ـ ـ ـ ـﻦ و ﻟـ ـ ـ ـﻘـ ـ ـ ـﻰ ﻛۆﻣەڵەی )(GBVەوە.
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ﺑەﺷێﮏ ﻟە ﺑەرﻧ ـ ـ ـ ـﺎﻣە وﺧ ـ ـ ـ ـﺰﻣەﺗ ـ ـ ـ ـﮕ ـ ـ ـ ـﻮزارﻳ ـ ـ ـ ـﻰ ﭘێﺸﻜەﺷﻜ ـ ـ ـ ـﺮاوی
ڕێﻜﺨﺮاوە ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﻴەﻛﺎن ﺑﺮﻳﺘﻴﻴﻦ ﻟە :داﻧﻴﺸﺘﻦ و واﻧەﻛﺎﻧﻰ
ﺑەرزﻛﺮدﻧەوەی ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻫۆﺷﻴﺎری ﻟەﺳەر GBV؛ وۆرﻛﺸۆپ ﺑۆ
ﭘﻴﺎوان و ﻛﻮڕان ﻟەﺳەر ڕێﮕﺮﺗﻦ ﻟە GBV؛ ﺑەڕێﻮەﺑﺮدﻧﻰ ﻛەﻳﺲ
ﻛە ﻧﺎردﻧﻴﺎن ﺑۆ ﻫﺎوﻛﺎری دەرووﻧﻰ وﻳﺎﺳﺎﻳﻰ دەﮔﺮێﺘەوە؛
ﺷﻮێﻨـ ـ ـﻰ ﺳەﻻﻣەت ﺑۆ ژﻧـ ـ ـﺎن؛ ڕاﻫێﻨـ ـ ـﺎﻧـ ـ ـﻰ ﭘـ ـ ـﻴﺸەﻳـ ـ ـﻰ ﺑۆ ژﻧـ ـ ـﺎن
وﻛﭽﺎن .ﻫەﻣﻮو ﺋەو ڕێﻜﺨﺮاواﻧەی ﻟەﮔەڵ ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻰ  GBVدا
ﻛﺎردەﻛەن وردەﻛﺎری ﻫەﻣﻮو ﻛەﻳﺴەﻛﺎﻧﻰ  GBVﺗۆﻣﺎر دەﻛەن
ﻛە ﻟە ﺳﻴﺴﺘەﻣﻰ ﺑەڕێﻮەﺑﺮدﻧﻰ زاﻧﻴﺎری ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەرﻳﻰ
 GBVIMSدا رێﻴ ـ ـ ـﺎن ڵﻴ ـ ـ ـﻰ ﻛەوﺗ ـ ـ ـﻮوە .ﺑەاڵم ﺋەم داﺗ ـ ـ ـﺎﻳ ـ ـ ـﺎﻧە ﺑۆ
دەرەوەی ڕێﻜﺨﺮاوە ﺑەﺷﺪارﺑﻮوەﻛﺎن ﺑەردەﺳﺘﻨﻴﻦ.
ﻟەﮔەڵ ﺋەﻣﺎﻧەﺷﺪا ،ﺋەو ﺑەرﻧﺎﻣﺎﻧەی ﻟەﺳەرەوە ﺑﺎﺳﻜﺮان ﭘەی
ﺑە ﻫەﻣﻮو ﭘێﺪاوﻳﺴﺘﻴەﻛﺎﻧﻰ ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری

ﻧـ ـ ـ ـ ـﺎﺑەن .زۆرێﮏ ﻟە ﻛـ ـ ـ ـ ـﭻ وژﻧـ ـ ـ ـ ـﺎﻧ ـ ـ ـ ـﻰ ﭘەﻧ ـ ـ ـ ـﺎﺑەری ﺳﻮرﻳ ـ ـ ـ ـﻰ ﻛە
ﭼﺎوﭘﻴﻜەوﺗﻨﻴﺎن ﻟەﮔەل ﻛﺮاوە وادەردەﻛەون ﻛە ﺗەواو ﺑێﺌﺎﮔﺎن
ﻟەو ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳﺎﻧەی ﻟەﻻﻳەن ڕێﻜﺨﺮاوە ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﻴەﻛﺎﻧەوە
ﭘێﺸﻜەش دەﻛﺮێﻦ ،ﺑەو ﻛەﺳﺎﻧەﺷەوە ﻛە ﻫەﻧﺪێﻜﻴﺎن ﺑۆ ﻣﺎوەی
زﻳـ ـ ـﺎﺗـ ـ ـﺮ ﻟە ﭘێﻨﺞ ﺳﺎڵە ﻟە ﻛەﻣـ ـ ـﭙەﻛ ـ ـﺎﻧ ـ ـﺪا دەژﻳ ـ ـﻦ .ﻫەﻧ ـ ـﺪێﻜ ـ ـﻴ ـ ـﺎن
ﺋﺎﮔﺎداری ﺋەوەن ﻛە ﭘﺮۆﮔﺮاﻣێﮏ ﻫەﺑﻮوە ﺑەاڵم ﭘێﻴﺎن واﺑﻮوە
ﺋەواﻧە ﺗەﻧ ـ ـﻬ ـ ـﺎ ﺑۆ ﻧﺸﻴ ـ ـﻨ ـ ـﮕەﻳەﻛـ ـﻰ دﻳـ ـﺎرﻳـ ـﻜـ ـﺮاو ﺑـ ـﻮوە ،ﻫەرﺑۆﻳە
ﺑەﺳەر ﺋەواﻧﺪا ﺟێﺒەﺟێ ﻧﺎﻛﺮێﺖ .ﻫەﻧﺪێﻜﻰ ﺗﺮﻳﺎن ﭘێﻴﺎن واﻳە
ﻛە ﺋەو ڕێﻜﺨﺮاواﻧەی ﻟەﺳەر ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری ﻛﺎردەﻛەن
ﺗەﻧﻬﺎ ﺧﻮﻟﻴﺎی داﺗﺎ وزاﻧﻴﺎری ﻛۆﻛﺮدﻧەوەن و ﻟەﺑەراﻣﺒەردا
ﻳ ـﺎرﻣەﺗ ـﻰ راﺳﺘەﻗ ـﻴ ـﻨەی ﻗ ـﻮرﺑ ـﺎﻧ ـﻴ ـﺎﻧ ـﻰ ﺗ ـﻮﻧـﺪوﺗـﻴـﮋی ﺟێﻨـﺪەری
ﻧﺎدەن.
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دەرەﳒﺎم و ڕاﺳﭙﺎردەﻛﺎن
ﻛﺎﺗێﮏ ﻛێﺸەﻳەﻛﻰ ﺑەردەوام ڕێﮕﺮﺗﻦ ﻟە ﮔەڕاﻧەوەی ﭘەﻧﺎﺑەرەﻛﺎن ﺑۆ ﺳﻮرﻳﺎ درێﮋ
دەﻛﺎﺗەوە ،ﺣﻜﻮﻣەﺗﻰ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن وەک ﭘەﻧﺎﮔەﻳەک دەﻣێﻨێﺘەوە ﺑۆ
ﭘەﻧﺎﺑەرەﻛﺎن ﻟە داﻫﺎﺗﻮوﻳەﻛﻰ ﭼﺎوەرواﻧﻜﺮاودا .ﻟەﺋەﳒﺎﻣﺪا ،ﭘێﻮﻳﺴﺘە ﻻﻳەﻧە
ﻣﺮۆﻳﻴەﻛﺎن ﻟە ﻫﺎوﻛﺎری درێﮋﺧﺎﻳەﻧﻰ ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﺑەردەوام ﺑﻦ وەک
ﺑەﺷێﮏ ﻟە وەاڵﻣﺪاﻧەوەﻳﺎن ﺑۆ ﻛێﺸەﻛﺎن .ﺑەﺗﺎﻳﺒەﺗﻰ ،ﺋەوەش دەﮔﺮێﺘەوە ﻛە ﺳەرﱋ
وﺳەرﭼﺎوەﻛﺎن ﺗەرﺧﺎن ﺑﻜەن ﺑۆ ﺋەوەی ﭘێﻮﻳﺴﺘﻴە دﻳﺎرﻳﻜﺮاوەﻛﺎﻧﻰ ﻛﭽﺎن وژﻧﺎﻧﻰ
ﭘەﻧﺎﺑەر ﭼﺎرەﺳەر ﺑﻜﺮێﻦ.

ﺋەم ڕاﭘۆرﺗە ﺋەوەی ﺑۆ دەرﻛەوﺗﻮوە ﻛە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری ﻛێﺸەﻳەﻛﻰ
ﺳەرەﻛﻰ ﻛﭽﺎن وژﻧﺎﻧﻰ ﭘەﻧﺎﺑەری ﺳﻮرﻳﻴە ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن .ﻟەﺳەر
زاری ﻛ ـ ـﭽـ ـﺎن وژﻧـ ـﺎن ﺧۆﻳـ ـﺎﻧەوە ،ﺣـ ـﺎڵەﺗەﻛـ ـﺎﻧـ ـﻰ ﺗـ ـﻮﻧـ ـﺪوﺗـ ـﻴـ ـﮋی ﺟێﻨـ ـﺪەری
دەﺳﺘـ ـ ـﻴـ ـ ـﺎن ﭘێ ﻛـ ـ ـﺮدووە ﻳـ ـ ـﺎن ڕووﻳـ ـ ـﺎن ﻟە زﻳـ ـ ـﺎدﺑـ ـ ـﻮون ﻛ ـ ـﺮدووە ﻟەﻛ ـ ـﺎﺗ ـ ـﻰ
ﮔەﻳﺸﺘﻨﻴﺎن ﺑە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ﻛە دەرﻳﺪەﺧﺎت ﻛێﺸەﻛە ﭘەﻳﻮەﻧﺪﻳﻰ
ﺑە ﺋەزﻣﻮوﻧﻰ ڕاﮔﻮێﺰراﻧﻴﺎﻧەوە ﻫەﻳە .زﻳﺎﺗﺮ ﻟەوەش ،ﻫەﻧﺪێﮏ ﺋﺎﻣﺎژە ﻫەﻳە
ﻛە رەﻧﮕە ﻛێﺸەﻛە ﺧﺮاﭘﺘﺮ ﺑﻮوﺑێﺖ ﻻم ﺳﺎاڵﻧەی دواﻳﻴﺪا ﻟەﮔەڵ ﺧﺮاﭘﺒﻮوﻧﻰ
ﺋەو ﺑـ ـ ـﺎرودۆﺧە ﺋـ ـ ـﺎﺑـ ـ ـﻮوری وﺳﻴـ ـ ـﺎﺳﻰ وﺋ ـ ـﺎﺳﺎﻳﺸەی ﻟە ﺳﺎڵﻰ  ٢٠١٤ەوە
ﻛﺎری ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ﻛﺮدووە.
ﺳەرەڕای ﺋەوەی ﻛە ژﻣﺎرەﻳەﻛﻰ زۆر ﻟە داﻣەزراوە ﺣﻜﻮﻣﻴەﻛﺎن ،دەزﮔﺎ
ﻧێﻮدەوڵەﺗﻴەﻛﺎن وڕێﻜﺨﺮاوە ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﻴەﻛﺎن ﺋﺎﺷﻨﺎن ﺑەوەی ﭼەﻧﺪ ﮔﺮﻧﮕە
ڕێﮕ ـ ـ ـﺮﻳ ـ ـ ـﻰ ﻟە ﺗ ـ ـ ـﻮﻧ ـ ـ ـﺪوﺗ ـ ـ ـﻴـ ـ ـﮋی ﺟێﻨـ ـ ـﺪەری ﺑـ ـ ـﻜەن ﺑە ﺑەﺷێﮏ ﻟە ﺑەرﻧـ ـ ـﺎﻣەی
ﺑەدەﻣەوەﻫﺎﺗﻨﻴﺎن ﺑۆ ﭘەﻧﺎﺑەرەﻛﺎن ،ﺑەاڵم ﺋەم ڕاﭘۆرﺗە ﺋەوە دەﺧﺎﺗەڕوو
ﻛە ﻛەﻟێﻨـ ـﻰ ﮔەورە ﻫەﻳە ﻟە ﺑـ ـﺎﺳﻜـ ـﺮدﻧـ ـﻰ ﭘێﺪاوﻳﺴﺘـ ـﻴەﻛـ ـﺎﻧ ـﻰ ﻗ ـﻮرﺑ ـﺎﻧ ـﻴ ـﺎﻧ ـﻰ
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳە ﺟێﻨﺪەرﻳەﻛﺎن .زۆرﻳﻨەی ﺋەوﻛﭻ وژﻧﺎﻧەی ﭼﺎوﭘێﻜەوﺗﻨﻴﺎن
ﻟەﮔەڵ ﻛﺮاوە وا ﻫەﺳﺖ دەﻛەن ﻛە ﻳﺎن ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳەﻛﺎن ﻫەر ﻧﻴﻦ ﻳﺎﺧﻮد

ﺗەﻧ ـ ـﻬ ـ ـﺎ ﺑۆ ﭼەﻧ ـ ـﺪ ﮔ ـ ـﺮوﭘێﻜ ـ ـﻰ دﻳ ـ ـﺎرﻳ ـ ـﻜ ـ ـﺮاو ﺑەردەﺳﺘە ،ﻳ ـ ـﺎن ﭘەﻳ ـ ـﻮەﻧ ـ ـﺪی ﺑە
ﭘێﺪاوﻳﺴﺘﻴەﻛﺎﻧﻰ ﺋەواﻧەوە ﻧﻴە.
ﻳەﻛێﮏ ﻟە دەرەﳒﺎﻣە ﮔﺮﻧﮕەﻛﺎﻧﻰ ﺋەم ڕاﭘۆرﺗە ﺋەوەﻳە ﻛە ﭘﺎراﺳﺘﻦ ﻟە
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری ﻧﺎﻛﺮێﺖ ﺟﻴﺎﺑﻜﺮێﺘەوە ﻟە ﭘێﺪاوﻳﺴﺘﻴە ﺳەرەﻛﻴەﻛﺎﻧﻰ
ﺗـ ـ ـﺮی ﭘەﻧـ ـ ـﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛـ ـ ـﺎن .ڕێﻮﺷﻮێﻨـ ـ ـﻰ ﺗـ ـ ـﺎﻳـ ـ ـﺒەت ﺑۆ ﻛ ـ ـﺎرﻛ ـ ـﺮدن ﻟەﺳەر
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری ﻧﺎﻛﺎرﻳﮕەر دەﺑﻦ ﺋەﮔەر ﭘێﺪاوﻳﺴﺘﻴە ﺳەرەﺗﺎﻳﻴەﻛﺎﻧﻰ
ﭘەﻧﺎﺑەرەﻛﺎن ﻏ وەک ﺷێڵﺘەر و ﮔﻮزەران وﺗەﻧﺪروﺳﺘﻰ وﺧﻮێﻨﺪن -ﺑە
ﺑﺎﺷﻰ ﭘێﺸﻜەش ﻧەﻛﺮاون وﺋەﮔەر ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳەﻛﺎﻧﻰ داﺑﻴﻨﻜﺮدﻧﻰ ﺋەم
ﭘێﺪاوﻳﺴﺘﻴﺎﻧە ﻟە ﺋﺎﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺖ وﺑەﺷﺪارﻳﻰ ﭼﺎﻻﻛﺎﻧەی ژﻧﺎﻧﻰ ﭘەﻧﺎﺑەردا
ﻧەﺑﻮون .ﺋەوە ڕووﻧە ﻛە ﭘەﻧﺎﺑەران ﭘێﻴﺎن واﻳە ﺋەو دەﺳﺘێﻮەرداﻧەی GBV
ﻛە ﻛێﺸە ﻫەﻧﻮوﻛەﻳﻴە ﻣﺎددﻳەﻛﺎﻧﻰ ﺋەوان ﭼﺎرەﺳەر ﻧﺎﻛﺎت ،ﺑێﺌﺎﮔﺎﻳﺎﻧە
وﺑ ـ ـ ـ ـﺎش ﺋ ـ ـ ـ ـﺎراﺳﺘە ﻧەﻛـ ـ ـ ـﺮاوە .ﺳەرەﳒﺎم ،ﻫەرﭼەﻧـ ـ ـ ـﺪە ﺑەرەوﭘێﺸﺒـ ـ ـ ـﺮدﻧـ ـ ـ ـﻰ
ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳەﻛﺎﻧﻰ ﺋێﺴﺘﺎ ﻛە ﺗﺎﻳﺒەﺗﻦ ﺑە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری ﺷﺘێﻜﻰ
ﭘێﻮﻳﺴﺘە ،ﺑەاڵم ﭘێﻮﻳﺴﺘە ﻟەﮔەڵ ﺋەﻣەدا ﺳێﻜـ ـ ـ ـﺘەرە ﭘـ ـ ـ ـﺎڵﭙﺸﺘەﻛ ـ ـ ـﺎﻧ ـ ـ ـﻰ ﺗ ـ ـ ـﺮی
ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳﻴﺶ ﺑەﺷﻴﻮەﻳەﻛﻰ ﻫﺎوﺗەرﻳﺐ زﻳﺎد ﺑﻜﺮێﻦ.
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ڕاﺳﭙﺎردەﻛﺎن:

•

– زﻳﺎدﻛﺮدﻧﻰ ﻫﺎوﻛﺎرﻳﻰ داراﻳﻰ ﻧێﻮدەوڵەﺗﻴﻰ ﺑۆ
ﺑەدەﻣەوەﻫﺎﺗﻨﻰ ﭘەﻧﺎﺑەرە
ﺳﻮرﻳﻴەﻛﺎن.ﻫەﻣﻮوﺳﺎڵێﮏ ﺋەو ﺑڕە ﭘﺎرەﻳەی ﻛە
ﺗەرﺧﺎﻧﺪەﻛﺮێﺖ ﺑۆ ﻫﺎوﻛﺎری ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﻟە
ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ڕوو ﻟە ﻛەﻣﺒﻮوﻧەوە دەﻛﺎت )ﻟە
ﺳﺎڵﻰ  ،٢٠١٧ﺗەﻧﻬﺎ ﻟەﺳەدا  ٥٣ی ﻫﺎوﻛﺎرﻳەﻛﺎن
ﮔﺮەﻧﺘﻰ ﻛﺮا( 38.ﻛەﻣﻜﺮدﻧەوەی ﺑەردەواﻣﻰ ﺋەم
ﻫﺎوﻛﺎرﻳﻴە ﺗﻮاﻧﺎی رێﻜﺨﺮاوە ﻣﺮۆﻳﻴە ﻛﺎراﻛﺎن ﺳﻨﻮردار
دەﻛﺎت ﺑۆ ﻫﺎوﻛﺎرﻳﻜﺮدﻧﻰ ﭘەﻧﺎﺑەراﻧﻰ ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎ ﻟە
ﺳێﻜﺘەرە ﺟۆراوﺟۆرەﻛﺎﻧﺪا ،ﻛە ژﻧﺎن و ﻛﭽﺎﻧﻰ
ﭘەﻧﺎﺑەری ﺳﻮرﻳﻴﺶ دەﮔﺮێﺘەوە.
–

ﺑەﺗﺎﻳﺒەت ،داﺑﻴﻴﻦ ﻛﺮدﻧﻰ ﺳەرﭼﺎوە وداﻫﺎﺗﻰ زﻳﺎﺗﺮ
ﺑۆ ﺑەرﻧﺎﻣەﻛﺎﻧﻰ ﮔﻮزەران .ﺳێﻜﺘەری ﮔﻮزەران ﻟە
ﺋێﺴﺘﺎدا ﻛەﻣﺘﺮﻳﻦ داﻫﺎﺗﻰ ﺑۆ داﺑﻴﻴﻦ دەﻛﺮێﺖ ﻟە ﻋێﺮاﻗﺪا،
وﻟێﻜەوﺗە ﺧﺮاﭘەﻛﺎﻧﻰ ﻫەﻣﻮو ﺳێﻜﺘەرەﻛﺎﻧﻰ ﺗﺮی
ﮔﺮﺗۆﺗەوە .ﺳەرﺑﺎری داﺑﻴﻨﻜﺮدﻧﻰ ﻫەﱃ ﻛﺎر وﺧﻮﱃ
ڕاﻫێﻨﺎن  ،ﭘێﻮﻳﺴﺘە ﺷێﻮازی ﺧێﺮای ﻫﺎوﻛﺎری ﮔﻮزەران
وەک ﭘێﺪاﻧﻰ ﭘﺎرەی ﻛﺎش ﺑەردەوام ﺑێﺖ ،ﺑەﺗﺎﻳﺒەﺗﻴﺶ
ﻛە وەک ﻟە ﺟێﮕﺎی ﺗﺮدا ﺧﺮاوەﺗەروو ﻫﺎوﻛﺎرﺑﻮوە ﻟە
ﻛەﻣﻜﺮدﻧەوەی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﻫﺎوﺑەﺷﻰ ﻧﺰﻳﻜﺪا39.

– ﭘێﺸﻜەﺷﻜﺮدﻧﻰ زﻳﺎﺗﺮی ﺋﺎﺳﺎﻧﻜﺎری ﭘەروەردە
وﭼﺎودێﺮی ﻣﻨﺪاڵ ﻟە ﻧێﻮ ﭘەﻧﺎﺑەراﻧﺪا .ﻧەﺑﻮوﻧﻰ
ﺟێﮕﺎﻳەﻛﻰ ﺋﺎرام وﺳەﻻﻣەت ﺑۆ ﭼﺎودێﺮی ﻣﻨﺪاڵەﻛﺎن ﻟە
ﺋێﺴﺘﺎدا ﺗﻮاﻧﺎی ژﻧﺎﻧﻰ ﺳﻨﻮردار ﻛﺮدووە ﻟە ﮔەڕان ﺑە
ﺷﻮێﻦ ﻛﺎر ﺑەﺷﺪارﺑﻮوﻧﻰ زﻳﺎﺗﺮ ﻟە ﻛۆﻣەڵﮕﺎ
ودەﺳﺘﮕەﻳﺸﺘﻨﻴﺎن ﺑە ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳە ﭘﺎڵﭙﺸﺘەﻛﺎن.
– دڵﻨﻴﺎﺑﻮوﻧەوە ﻟەوەی ژﻧﺎن وﻛﭽﺎن دەﺳﺘﻴﺎن
ڕاﺑﮕﺎت ﺑە ﭘﻼﻧﻰ ﺧێﺰاﻧﻰ .ﻛە ﻫەردوو ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزاری
ﺧﻮێﻨﺪﻧﻰ ڕێﮕﺎﻛﺎﻧﻰ ﭘﻼﻧﻰ ﺧێﺰاﻧﻰ ودەﺳﺘﮕەﻳﺸﺘﻦ ﺑە
ﻣﻨﺪاڵﻨەﺑﻮون ﺑﮕﺮێﺘەوە ،ﺑۆ دڵﻨﻴﺎﺑﻮون ﻟەوەی ﻛە ژﻧﺎن
ﺳەرﭼﺎوەی ﭘێﻮﻳﺴﺘﻴﺎن ﻟەﺑەردەﺳﺘە ﺑۆ ﺑەرﭼﺎورووﻧﻴﻰ
ﺑڕﻳﺎردان ﻟەﺳەر ﻣﻨﺪاڵ ﺧﺴﺘﻨەوە.

– ﺑاڵوﻛﺮدﻧەوەی ﻫۆﻛﺎرەﻛﺎﻧﻰ ڕێﮕﺮﺗﻦ ﻟە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺟێﻨﺪەری ﻟە ﻧﺎو ﺳێﻜﺘەرە ﺟۆراوﺟۆرەﻛﺎن.
ﺑەدەﻣەوەﻫﺎﺗﻨێﻜﻰ ﻛﺎرﻳﮕەر ﺑۆ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری
ﭘێﻮﻳﺴﺘﻰ ﺑە ﭼەﻧﺪ ﺧﺎڵێﻜﻰ دەﺧﺎﻟەﺗﻜﺮدن ﻟە ﺳێﻜﺘەرە
ﻣﺮۆﻳﻴەﻛﺎﻧﺪا ﻫەﻳە ،ﻟەواﻧەش ﺳێﻜﺘەری ﺗەﻧﺪروﺳﺘﻰ
وﺧﻮێﻨﺪن.
– ﺑەﻫێﺰﻛﺮدﻧﻰ ﻫﺎوﻛﺎری دەرووﻧﻰ وﻳﺎﺳﺎﻳﻰ ﺑۆ
ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری .ﻟەﮔەڵ ﺋەوەی
زۆرێﮏ ﻟە ڕێﻜﺨﺮاوەﻛﺎن ﻫﺎوﻛﺎرﻳە زۆر ﭘێﻮﻳﺴﺘەﻛﺎن
ﭘێﺸﻜەش ﺑە ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎن دەﻛەن ،ﺑەاڵم ﻛﺎری زﻳﺎﺗﺮ
ﭘێﻮﻳﺴﺘە ﺑۆ دڵﻨﻴﺎﺑﻮون ﻟەوەی ﻛە ﻫەﻣﻮو ﻛﭻ وژﻧە
ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﺑە ﺋﺎﮔﺎن ﻟە ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳەﻛﺎن
ودەﺗﻮاﻧﻦ دەﺳﺘﻴﺎن ﭘێﻰ ﺑﮕﺎت ،ﻟە ﻧﺎوەوە ﻳﺎن دەرەوەی
ﻛەﻣﭙەﻛﺎن.
– ﭘێﺸﻜەﺷﻜﺮدﻧﻰ ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزاری ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺟێﻨﺪەری ﭘێﻜەوە ﻟەﮔەڵ ﺟۆرەﻛﺎﻧﻰ ﺗﺮی
ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳﻰ ژﻧﺎن ﻟە ﻳەک ﺷﻮێﻨﺪا .ﺋەﻣە ﻛﺎری
ژﻧﺎن ﺋﺎﺳﺎﻧﺘﺮ دەﻛﺎت ﻛە ﻫەﻣﻮو ﺋەو ﻫﺎوﻛﺎرﻳﺎﻧەی ﻛە
ﭘێﻮﻳﺴﺘﻴﺎﻧە دەﺳﺘﻴﺎن ﺑﻜەوێﺖ ﺑە ﭘەﻧﻬﺎﻧﻴﻰ وﺑەﺑێ ﺗﺮس
ﻟە ﻟەﻛەی ﺧﺎﻧەوادە وﻛۆﻣەڵﮕﺎﻛﺎﻧﻴﺎن.
–

ﺑەﺷﺪارﻳﭙێﻜﺮدﻧﻰ ﭘﻴﺎوان و ﻛﻮڕان ﻟە
ﺑەرەﻧﮕﺎرﺑﻮوﻧەوەی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری.
ﺑەﺷﺪارﻳﭙێﻜﺮدﻧﻰ ﭘﻴﺎوان وﻛﻮڕان وەک ﺋﺎﻣﺎﳒﻰ
ﺳەرەﻛﻴﻰ ﻫەڵﻤەﺗەﻛﺎﻧﻰ ﺑەرزﻛﺮدﻧەوەی ﺋﺎﺳﺘﻰ
ﻫۆﺷﻴﺎری وداﻛۆﻛﻴﻰ دەﻛﺮێﺖ ﻫﺎﻧﻴﺎن ﺑﺪات ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ڕەت ﺑﻜەﻧەوە ودەﺧﺎﻟەت ﺑﻜەن ﺋەﮔەر ﻟە ﻛۆﻣەڵﮕﺎ
وﺧﺎﻧەوادەﻛﺎﻧﻴﺎﻧﺪا ڕووﻳﺪا.

– ﻟێﻜۆڵﻴﻨەوە ﻟە دەﺳﺘێﻮەرداﻧﻰ ﺗﺮی ﮔﻮﳒﺎو ﻟەڕووی
ﻛﻠﺘﻮرﻳەوە ﺑۆ ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری .ﺑە
ڕاوێﮋی ڕاﺳﺘەوﺧۆ ﻟەﮔەڵ ژن وﻛﭽﺎﻧﻰ ﭘەﻧﺎﺑەری
ﺳﻮرﻳﻰ ،ﭘێﻮﻳﺴﺘە ﺋەو ﻻﻳەﻧﺎﻧەی ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳﻰ
ﭘێﺸﻜەش دەﻛەن ﺑەردەوام ﺑﻦ ﻟە ﮔەڕان ﺑۆ ﭼﺎرەﺳەری
ﺗﺮ ﻛە دەﻛﺮێﺖ ﻫەم ﻛەرﻳﮕەرﺑێﺖ ﻟە ﻛەﻣﻜﺮدﻧەوەی
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری وﻫەم ڕێﺰﻳﺶ ﻟە ﺑەﻫﺎ
ﻛەﻟﺘﻮرﻳەﻛﺎن ﺑﮕﺮێﺖ.
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– ﻫﺎﻧﺪاﻧﻰ ﮔۆڕاﻧﻜﺎری ﻟە ﺑۆﭼﻮﻧە ﻛەﻟﺘﻮرﻳەﻛﺎن
ﺑەراﻣﺒەر ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری .ﺋەﻣە دەﻛﺮێﺖ ﺋەﳒﺎم
ﺑﺪرێﺖ ﺑە ﺑەﺷﺪارﻳﻰ دەﺳەاڵﺗﺪاران وﺧﺎوەن ﭘێﮕەی
ﻛۆﻣەاڵﻳەﺗﻰ ،وەک ﭘێﺸەﻧﮕە ﺋﺎﻳﻨﻰ وﻛۆﻣەاڵﻳەﺗﻴەﻛﺎن ،ﻛە
دەﻛﺮێﺖ ﺑەﺷێﮏ ﺑﻦ ﻟە ﻫەوڵەﻛﺎن ﺑۆ ﻛۆﺗﺎﻳﻬێﻨﺎن ﺑە
ﻟەﻛەی ﻛۆﻣەاڵﻳەﺗﻰ ﻗﺒﻮڵﺒﻮوﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﻟەرووی
ﻛەﻟﺘﻮرﻳەوە.
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ﺗێﺒﻴﻨﻴەﻛﺎن
1

رێﻜﺨﺮاوی ﺗەﻧﺪروﺳﺘﻰ ﺟﻴﻬﺎﻧﻰ ،ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی دژی ژﻧﺎن’
ﻣﺎﻧﮕﻰ ١١ی  ،٢٠١٧وەرﮔﻴﺮاوە ﻟە ﻓﻴﺒﺮوەری  ٢٠١٨ﻟە

15

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/ar

2
3

ﻟەﻛﺎﺗﺘێﻜﺪا داﺗﺎﻛﺎﻧﻰ رێﻜﺨﺮاوی ﺗەﻧﺪروﺳﺘﻰ ﺟﻴﻬﺎﻧﻰ ﺗەﻧﻬﺎ
ﺋەو ژﻧﺎﻧە دەﮔﺮێﺘەوە ﻛە ڕوﺑەڕووی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟەﺳﺘەی ﻳﺎن
ﺳێﻜﺴﻰ ﺑﻮوﻧەﺗەوە ،ﺋەم ڕاﭘۆڕﺗە ﭘﺸﺘﻰ ﺑەﺳﺘﻮە ﺑە ﭼەﻣﻜێﻜﻰ
ﻓﺮاواﻧﺘﺮی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳە ﺟێﻨﺪەرﻳەﻛﺎن ﻟەواﻧە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺟەﺳﺘەﻳﻰ ،دەرووﻧﻰ ،ﺳێﻜﺴﻰ ،ﺋﺎﺑﻮری و ﺟۆرەﻛﺎﻧﻰ ﺗﺮی
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی.
ﻫەﻣﺎن ﺳەرﭼﺎوەی ﭘێﺸﺘﺮ
 ، UNHCRﻧﺎﻛۆﻛﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟە  ٥ﺳﺎڵﺪا :ﮔەورەﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرەﺳﺎﺗﻰ
ﭘەﻧﺎﺑەرﺑﻮون و ﺋﺎوارەﺑﻮون ﻟە ﻛﺎﺗﻰ ﺋێﺴﺘﺎدا ﭘێﻮﻳﺴﺘﻰ ﺑە
ﻫەﻣﺎﻫەﻧﮕﻴەﻛﻰ ﮔەورە ﻫەﻳە ١٥ ،ﺋﺎزار  ،٢٠١٦وەرﮔﻴﺮاوە ﻟە ٢
ﻓﻴﺒﺮوەری  ،٢٠١٨ﻟە

21

http://www.unhcr.org/afr/news/press/2016/3/

22

56e6e3249/syria-conflict-5-years-biggest-refugee

32

16

17
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SyriaResponse/Iraq%20143-151.pdf, p.140.
20

-displacement-crisis-time-demands.html
4

 ، OCHAﻛۆﻣﺎری ﻋەرەﺑﻰ ﺳﻮری .ﻓێﺒﺮوەری ،٢٠١٨
وەرﮔﻴﺮاوە ﻟە  ٧ی ﻣﺎرﺳﻰ  ،٢٠١٨ﻟە

24

http://www.unocha.org/syrian-arab-republic

5

6

7

8

9

10
11
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13
14

NﻳUﻰ و وەاڵﻣﺪاﻧەوەی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺳێﻜﺴﻰ و ﺟێﻨﺪەری ﻟە
C، RڕێHﮕﺮ
ﺑﺎرودۆﺧﻰ ﭘەﻧﺎﺑەراﻧﺪا ﻟە ڕۆژﻫەاڵﺗﻰ ﻧﺎوەڕاﺳﺖ و ﺑﺎﻛﻮری
ﺋەﻓﺮﻳﻘﺎ ،٢٠١٥ ،ﻻ.٢
ژﻧﺎﻧﻰ  ،UNﺑە ﺑێﺪەﻧﮕﻰ ﻣﺎوﻳﻨەﺗەوە :ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری
ﻟەﻧێﻮان ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق،
ﺋەﭘﺮﱃ  ،٢٠١٤ﻻ.٤
ﺳﻮد و ﺳﺎﻓێﺮﻳﺲ ،ﺳﻮرﻳەﻛﺎن دەﺑەﺧﺸﻦ ﺑە ﮔەﺷەﻛﺮدﻧﻰ
ﺋﺎﺑﻮری ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ﻓۆرﺳﺪ ﻣﻴﺘﻴﮕەﻳﺸﻦ ڕﻳﭭﻴﻮ ،ژﻣﺎرە،٤٧
ﺋەﻳﻠﻮل  ،٢٠١٤ﻻ.١٥
ﺋەﳒﻮﻣەﻧﻰ ﭘەﻧﺎﺑەری داﻧﻴﻤﺎرﻛﻰ ،دراﺳەی ﻫەﻟەﻛﺎن ﻟە
ﺑﺎزاڕی ﻛﺎردا ﺑۆ ﺋﺎوارە و ﭘەﻧﺎﺑەری ﺳﻮری ﻟە ﻫەرێﻤﻰ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن :ﺳﻴﺴﺘەﻣﻰ ﻛﺮێﻜﺎری ﺑﻴﻨﺎﺳﺎزی و ﻛﺮێﻜﺎری
ﻛەرﺗﻰ ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزاری )ﭘﻮﺧﺘەﻳەک( ﻛﺎﻧﻮﻧﻰ ﻳەﻛەم ،٢٠١٤
ﻻ.٧
ﻫﻴﮕڵ ،ﳏﻤﺪ ،ﺳﻴﻨﮓ و ﮔﻮی ،ڕێﮕەﻛﺎﻧﻰ ﺧۆڕاﮔﺮی :ﮔۆڕﻳﻨﻰ
ﻛەﻣﭙﻰ ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﺑۆ ﺷﻮێﻨﻰ ﻧﻴﺸﺘەﺟێﺒﻮون.
)ﻫەڵﺴەﻧﮕﺎﻧﺪﻧﻰ ﺟۆری :ﮔﻔﺘﻮﮔۆی ﺑە ﻛۆﻣەڵ( ،ﺳەﻧﺘەری
ﺗﻮێﮋﻳﻨەوەی رۆژﻫەاڵﺗﻰ ﻧﺎوەڕاﺳﺖ ،ﺟﻮﻧﻰ ﺣﻮزەﻳﺮان ،٢٠١٥
ﻻ.١٠
ﻫەﻣﺎن ﺳەرﭼﺎوەی ﭘێﺸﺘﺮ ،ﻻ.٥
ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻧێﻮدەوڵەﺗﻰ ،ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق:
ﻫەڵﺴەﻧﮕﺎﻧﺪﻧﻰ ﻛﺎرﻳﮕەرﻳە ﺋﺎﺑﻮری و ﻛۆﻣەاڵﻳەﺗﻴەﻛﺎﻧﻰ
ﻧﺎﻛۆﻛﻰ ﺳﻮرﻳﺎ و داﻋﺶ ،واﺷﻨﮕﺘۆن دﻳﺴﻰ ،٢٠١٥ ،ﻻ.٥١
ﻓﺮﻳﺎﻛەوﺗﻨﻰ ﺋﻴﺴﻼﻣﻰ  ،ژﻳﺎﻧە ﻧﺎدﻳﺎرەﻛﺎن :ﭼۆن ﻛۆﻣەڵﮕﺎی
ﻧێﻮدەوڵەﺗﻰ ژﻧە ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎﻧﻰ ﺷﻜﺴﺘﭙێﻬێﻨﺎ،٢٠١٦ ،
ﻻ.٥
ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻧێﻮدەوڵەﺗﻰ ،ﺳەرﭼﺎوەی ﭘێﺸﺘﺮ ،ﻻ .٦٠
ﻫەﻣﺎن ﺳەرﭼﺎوەی ﭘێﺸﺘﺮ ،ﻻ.٥

ﻟەﻳﮏ ،ﻛێﺸەﻛﺎن ﺑۆ ﺋەو ﭘەﻧﺎﺑەراﻧە دەردەﻛەون ﻛە ﻟە
ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق ﻧﻴﺸﺘەﺟێﻦ  ،ﺑﻠﻮﻣﺒێﺮگ ٣٠ ،ی ﺋەﻳﻠﻮل
.٢٠١٥
ﻫﻴﮕڵ ،ﳏﻤﺪ ،ﺳﻴﻨﮓ و ﮔﻮی ،ڕێﮕەﻛﺎﻧﻰ ﺧۆڕاﮔﺮی :ﮔۆڕﻳﻨﻰ
ﻛەﻣﭙﻰ ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﺑۆ ﺷﻮێﻨﻰ ﻧﻴﺸﺘەﺟێﺒﻮون.
)ﮔﻔﺘﻮﮔۆی ﺳەرﻣێﺰ( ،ﺳەﻧﺘەری ﺗﻮێﮋﻳﻨەوەی رۆژﻫەاڵﺗﻰ
ﻧﺎوەڕاﺳﺖ ،ﻧﻴﺴﺎن .٢٠١٥
ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻧێﻮدەوڵەﺗﻰ ،ﺳەرﭼﺎوەی ﭘێﺸﺘﺮ ،ﻻ.٢
ﻫەﻣﺎن ﺳەرﭼﺎوەی ﭘێﺸﺘﺮ ،ﻻ.٣
ﭘڕۆﮔﺮاﻣﻰ ﮔەﺷەﭘێﺪاﻧﻰ ﻧەﺗەوە ﻳەﻛﮕﺮﺗﻮوەﻛﺎن ،ﺳﻮرﻳﺎ ﻋێﺮاق،
http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/ ،٢٠١٤

25
26
27

28

ﺳﻮد و ﺳێﻔێﺮﺳﻰ ،ﺳەرﭼﺎوەی ﭘێﺸﺘﺮ ،ﻻ .١٤
ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻧێﻮدەوڵەﺗﻰ ،ﺳەرﭼﺎوەی ﭘێﺸﺘﺮ  ،ﻻ.٥
ﻫﻴﮕڵ وﺋەواﻧﻰ ﺗﺮ ،ﺳەرﭼﺎوەی ﭘێﺸﺘﺮ ،ﻻ.٩-٨
ڕێﻜﺨﺮاوەﻛﺎﻧﻰ  REACHو  ، UNHCRڕاﭘﺮﺳﻰ ﺋﺎﺑﻮری
ﺑۆﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﻛﺎﻣﭙﻰ ﭘەﻧﺎﺑەران ،ﻫەرێﻤﻰ
ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق ،ﻧﻴﺴﺎن  ،٢٠١٤ﻻ.١٢
 ، UNHCHRﭘەﻧﺎﺑەرە ﻫەرێﻤﻴەﻛﺎن وﭘﻼﻧﻰ ﺧۆڕاﮔﺮی
 ٢٠١٧-٢٠١٦ﻋێﺮاق ،ﻛﺎﻧﻮﻧﻰ دووەم  ،٢٠١٦ﻻ.١٠
 ، UNHCRﭘەﻧﺎﺑەرە ﻫەرێﻤﻴەﻛﺎن وﭘﻼﻧﻰ ﺧۆڕاﮔﺮی ٢٠١٧
ڕاﭘۆڕﺗﻰ ﭘێﺸڕەوﻳەﻛﺎن ،ﺗﺸﺮﻳﻨﻰ ﻳەﻛەم  ،٢٠١٧ﻻ.٤٢
ﮔﻮی ،ﺳەرﭼﺎوەی ﭘێﺸﺘﺮ ،ﻻ.٤١
 ، UNHCRﻫەڵﺴەﻧﮕﺎﻧﺪﻧﻰ ﭘێﺪاوﻳﺴﺘﻰ ﺳێﻜﺘەرە
ﺟۆراوﺟۆرەﻛﺎن ﺑە ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎﻧﻰ ﻧﻴﺸﺘەﺟێﻰ
ﺧﺎﻧەﺧﻮێ :ڕاﭘۆرﺗﻰ ﻫەڵﺴەﻧﮕﺎﻧﺪﻧﻰ ﻋێﺮاق ،ﻧﻴﺴﺎن  ،٢٠١٥ﻻ
.٢-١
ڕێﻜﺨﺮاوی )ژﻧﺎن ﻟەﭘێﻨﺎو ژﻧﺎن(ی ﻧێﻮدەوڵەﺗﻰ ،ﻛﺎرەﻛﺎﻧﻤﺎن
ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق ،وەرﮔﻴﺮاوە ﻟە ١٥ی ﺷﻮﺑﺎط
 ،٢٠١٨ﻟە
https://www.womenforwomen.org.uk/what-we-do/
where-we-work/country-profile-kri
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 ، UNHCRﭘەﻧﺎﺑەرە ﻫەرێﻤﻴەﻛﺎن وﭘﻼﻧﻰ ﺧۆڕاﮔﺮی ڕاﭘۆرﺗﻰ
ﻣﺎﻧﮕﺎﻧەی ﻋێﺮاق ﺑۆردی ﭘﺎرێﺰﮔﺎری  ،ﺣﻮزەﻳﺮان .٢٠١٧
ﻳﺎﺳﺎی ﺑەرەﻧﮕﺎرﺑﻮﻧەوەی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺧێﺰاﻧﻰ ﻟە ﻫەرێﻤﻰ
ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق ،ژﻣﺎرە  ٨ی  ،٢٠١١ﻟە
http://www.ekrg.org/files/pdf/combat_domestic
_violence_english.pdf

31

ﻣﺎﻓەﻛﺎﻧﻰ ژﻧﺎن ،ﺣﻜﻮﻣەﺗﻰ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،وەرﮔﻴﺮاوە ﻟە
 ١٥ﺷﻮﺑﺎط  ٢٠١٨ﻟە
http://cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=12&s=000000
&r=407&p=400&h=1&t=405.
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 ، UNHCRﭘەﻧﺎﺑەرە ﻫەرێﻤﻴەﻛﺎن وﭘﻼﻧﻰ ﺧۆڕاﮔﺮی ڕاﭘۆرﺗﻰ
ﻣﺎﻧﮕﺎﻧەی ﻋێﺮاق ﺑۆردی ﭘﺎرێﺰﮔﺎری  ،ﻣﺎﻳﺲ . ٢٠١٧
ﺣﻜﻮﻣەﺗﻰ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ﺋەﳒﻮﻣەﻧﻰ ﺑﺎاڵی ﻛﺎروﺑﺎری
ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﻰ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق ﻟە
_http://www.ekrg.org/files/pdf/High_Council
Womens_%20Affairs_English.pdf.

ژﻳﺎﻧە داڕوﺧﺎوەﻛﺎن :ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی دژی ژﻧﺎن و ﻛﭽﺎﻧﻰ ﺋﺎوارەی ﺳﻮری ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق

34

ڕێﻨﻤﺎی ﻟﻴﮋﻧەی ﺑﺎاڵی ﺑەرەﻧﮕﺎرﺑﻮوﻧەوەی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی دژی
ژﻧﺎن وﺧێﺰان ﻟە ﭘﺎرێﺰﮔﺎﻛﺎﻧﻰ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق،
ژﻣﺎرە  ،٤٥١٦ﻟە ١٥ی ﻣﺎﻳﺲ  ٢٠١٣ﻟە
http://www.ekrg.org/files/pdf/by-law_highcommittee
_combat_violence_against_women_English.pdf.
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ﻣﺎﻓەﻛﺎﻧﻰ ژﻧﺎن  ،ﺣﻜﻮﻣەﺗﻰ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،وەرﮔﻴﺮاوە
ﻟە  ١٥ی ﺷﻮﺑﺎط  ٢٠١٨ﻟە
http://cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=12&s=000000
&r=407&p=400&h=1&t=405.

36

ﺑۆ ﺑﻴﻨﻴﻨﻰ ﻫەﻣﻮاری ﻳﺎﺳﺎﻛە ﺑە ﻛﻮردی ،ﺗەﻣﺎﺷﺎی ﭘەﻳﻤﺎﻧﮕﺎی
ﺗﻮێﮋﻳﻨەوەی ڕۆژﻫەاڵﺗﻰ ﻧﺎوەراﺳﺖ ﺑﻜە ،ﻫەﻣﻮاری ﻳﺎﺳﺎی
ﺑەرەﻧﮕﺎرﺑﻮوﻧەوەی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺧێﺰاﻧﻰ ﻟە ﻫەرێﻤﻰ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن ١١ ،ی ﻛﺎﻧﻮﻧﻰ دووەم  ،٢٠١٥وەرﮔﻴﺮاوە ﻟە ٢ی
ﺷﻮﺑﺎط  ،٢٠١٨ﻟە
http://www.meri-k.org/amending-the-law-tocombat-domestic-violence-in-kurdistan-region
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 ، UNHCRﭘەﻧﺎﺑەرە ﻫەرێﻤﻴەﻛﺎن وﭘﻼﻧﻰ ﺧۆڕاﮔﺮی ڕاﭘۆرﺗﻰ
ﻣﺎﻧﮕﺎﻧەی ﻋێﺮاق ﺑۆردی ﭘﺎرێﺰﮔﺎری  ،ﺗﺸﺮﻳﻨﻰ دووەم ٢٠١٧
.
HەNاڵUﻣﺪاﻧەوەی
ژﻣﺎرەﻛﺎﻧﻰ  ٥ی ﻛﺎﻧﻮﻧﻰ ﻳەﻛەم ،CR .٢٠١٧و
ﻫەرێﻤﺎﻳەﺗﻰ ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎنﻋێﺮاق ،وەرﮔﻴﺮاوە ﻟە ٢ی
ﺷﻮﺑﺎط  ،٢٠١٨ﻟە
http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php.
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ﻫﻴﺪرۆﺑۆ ،ﭘﻴﺘەرﻣﺎن و ﻫێﻴﺴﻰ ،ﻛﺎرﻳﮕەری ﻛﺎش ،ﭬﺎوﭼەر و
ﮔﻮاﺳﺘﻨەوەی ﺧۆراک ﻟەﺳەر ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﻫﺎوﺑەﺷﻰ ﻧﺰﻳﮏ:
ﺑەڵﮕەی وەرﮔﻴﺮاو ﻟە ﺋەزﻣﻮwﻧﻰ ﻫەڕەﻣەﻛﻰ ﻟە ﺑﺎﻛﻮری
ﺋﻴﻜﻮادۆر  ،ﺋەﻣەرﻳﻜﺎن ﺋﻜۆﻧۆﻣﻴﮏ ﺟۆرﻧﺎڵ :اﭘاڵﻳﺪ ﺋﻜۆﻧۆﻣﻴﮏ،
ژﻣﺎرە  ،٨ﺗەﳑﻮز  ،٢٠١٦ﻻ.٣٠٣-٢٨٤
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ژﻳﺎﻧە داڕوﺧﺎوەﻛﺎن :ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی دژی ژﻧﺎن و ﻛﭽﺎﻧﻰ
ﺋﺎوارەی ﺳﻮری ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق
ﺑەﻛﻮرﺗﻰ
ﻛﺎرەﺳﺎﺗەﻛﺎﻧﻰ ﻣﻠﻤﻼﻧێ راﮔﻮێﺰران ﻟە ﺟﻴﻬﺎﻧﺪا ﭘەﻳﻮەﻧﺪﻳﺪارە ﻟەﮔەڵ
ﺑەرزﺑﻮوﻧەوەی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری ) .(GBVﻟە دەرﺋەﳒﺎﻣﻰ ﺑەردەواﻣﻰ
ﻣﻠﻤﻼﻧێ ﭼەﻛﺪارﻳﻴەﻛﺎﻧﻰ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟە ﺳﺎڵﻰ  ٢٠١١ەوە ،زﻳﺎﺗﺮ ﻟە  ٦.١ﻣﻠﻴۆن
ﺳﻮرﻳﻰ ﻟە ﻧﺎوﺧۆدا راﮔﻮێﺰراون وزﻳﺎﺗﺮ ﻟە  ٥.٦ﻣﻠﻴۆن ﺳﻮرﻳﻰ داوای
ﭘەﻧﺎﺑەرێﺘﻴﺎن ﻟە دەرەوەی واڵﺗەﻛەﻳﺎن ﻛﺮدووە ﻏ ﻛە زۆرﺑەﻳﺎن ﻟە ﺗﻮرﻛﻴﺎ
وﻟﻮﺑﻨﺎن وﺋەردەن وﻣﻴﺴڕوﻋێﺮاق ﻧﻴﺸﺘەﺟێﻦ .ﻻوازی ژﻧﺎن وﻛﭽﺎﻧﻰ ﺳﻮرﻳﻰ
ﻟەﺑەراﻣﺒەر ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەرﻳﻰ ﻟە ﻫەرێﻤەﻛەدا ﻳەﻛﻴﻜە ﻟە ﻛێﺸە
دﻳﺎرەﻛﺎن ﻟەﺳەرەﺗﺎی ﺳەرﻫەڵﺪاﻧﻰ ﻗەﻳﺮاﻧﻰ ﭘەﻧﺎﺑەراﻧەوە.
ﻋێﺮاق ﻟە ﺋێﺴﺘﺎدا ﻧﺰﻳﻜەی  ٢٤٧،٠٥٧ﭘەﻧﺎﺑەری ﺳﻮری ﻟەﺧۆ ﮔﺮﺗﻮوە،
زۆرﻳﻨەی ﺋەم ژﻣﺎرەﻳە ﻛەوﺗﻮﻧەﺗە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧەوە .ﺳەرەڕای ﺋەوەی
ﻛە ﺳەرەﺗﺎی ﻫﺎﺗﻨەﻧﺎوەوەی ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﻟە ﻛﺎﺗێﻜﺪا ﺑﻮو ﻛە
ﺑﺎرودۆﺧﻰ ﻫەرێﻢ ﻟە ﮔەﺷەﻛﺮدﻧﺪا ﺑﻮو وﺗﺎڕادەﻳەﻛﻴﺶ ﺟێﮕﻴﺮ ﺑﻮو ،ﻟە ﺳﺎڵﻰ
 ٢٠١٤ەوە ﻛۆﻣەڵﻰ ﮔۆڕاﻧﻜﺎری ﺧێﺮا ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا ڕووﻳﺎﻧﺪا ﻟە
ڕووی ﺋﺎﺑﻮری وﺳﻴﺎﺳﻰ وﺑﺎرودۆﺧﻰ ﺋﺎﺳﺎﻳﺸەوە .ﺋەﻣﺎﻧەش ﻛﺎرﻳﮕەری
ﺧﺮاﭘﻴﺎن ﻫەﺑﻮو ﻟەﺳەر دەﺳﺘﮕەﻳﺸﺘﻨﻰ ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﺑە ﭘێﺪاوﻳﺴﺘﻴە
ﺳەرەﺗﺎﻳﻴەﻛﺎﻧﻴﺎن وﺳەرەﳒﺎﻣﻰ ﻛﺎرەﺳﺎﺗﺒﺎری ﻟە ﮔﻮزەراﻧﻰ ژﻧﺎن وﻛﭽﺎﻧﺪا
ﺑەﺗﺎﻳﺒەت ﻫێﻨﺎﻳە ﺋﺎراوە.
ﺋەم ڕاﭘۆرﺗە ﻧﻴﺸﺎﻧﻰ دەدات ﻛە ژن وﻛﭽﺎﻧﻰ ﭘەﻧﺎﺑەری ﺳﻮرﻳﻰ ﻟە ﻫەرێﻤﻰ
ﻛﻮردﺳﺘﺎن ڕووﺑەڕوی ڕێﮋەﻳەﻛﻰ زۆری ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﻟە ﻧﺎو ﻣﺎڵەﻛﺎﻧﻴﺎﻧﺪا
دەﺑﻨەوە ،ﺑەﺗﺎﻳﺒەﺗﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﻫﺎوﺑەﺷﻰ ﻧﺰﻳﮏ .ﻧﻤﻮﻧەﻛﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺟێﻨﺪەری ﺑەزۆرﻳﻰ ﺳەرﻳﺎن ﻫەڵﺪاوە ﻳﺎن ﺗﻮﻧﺪﻳﻴﺎن زﻳﺎدی ﻛﺮدووە ﻟەدوای
ﮔەﻳﺸﺘﻨﻰ ﭘەﻧﺎﺑەرەﻛﺎن ﺑۆ ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن ،ﺋەﻣەش ﻧﻴﺸﺎﻧﻰ دەدات ﻛە
ﻛێﺸەﻛە ﻟە ﻧﺰﻳﻜەوە ﭘەﻳﻮەﻧﺪی ﺑە ﺋەزﻣﻮوﻧﻰ راﮔﻮێﺰران وﻓﺸﺎرە
ﭘەﻳﻮەﻧﺪﻳﺪارەﻛﺎﻧﻰ ﺗﺮەوە ﻫەﻳە .ﻟەوەش زﻳﺎﺗﺮ ،ﭼەﻧﺪ ﺋﺎﻣﺎژەﻳەک ﻫەﻳە ﻛە
ﻛێﺸەﻛﺎن ﻟەم ﺳﺎاڵﻧەی دواﻳﻴﺪا ڕووﻳﺎن ﻟە ﺧﺮاﭘﺒﻮون ﻛﺮدووە ﻟەدەرەﳒﺎﻣﻰ
ﺋەو ﻗەﻳﺮاﻧﺎﻧەی ﻟە ﺳﺎڵﻰ  ٢٠١٤ەوە ڕوﺑەڕووی ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎن
ﺑﻮوﻧەﺗەوە.
ﺳەرەڕای ﺋەوەی ﺋەو دەاﻣەزراوە ﺣﻜﻮﻣﻰ ،ودەزﮔﺎ ﻧێﻮدەوڵەﺗﻰ وڕێﻜﺨﺮاوە
ﻧﺎﺣﻜﻮﻣﻴﺎﻧەی ﻛﺎر ﻟەﮔەڵ ﭘەﻧﺎﺑەران دەﻛەن ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﺪا ﺑە
ﺷێﻮەﻳەﻛﻰ ﻫەڵﻜﺸﺎو ﺑەرﻧﺎﻣەﻛﺎﻧﻰ ڕێﮕﺮﺗﻦ ﻟە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری دەﻛەن
ﺑە ﺑەﺷێﮏ ﻟە ﺑەرﻧﺎﻣەی ﻛﺎرﻳﺎن ،ﻟەﮔەڵ ﺋەوەﺷﺪا ﺑە ﺑەردەواﻣﻰ ﻛەﻟێﻦ ﻫەﻳە
ﻟە ﺑﺎﺳﻜﺮدﻧﻰ ﭘێﻮﻳﺴﺘﻴەﻛﺎﻧﻰ ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەرﻳﻴﺪا .ﺑەﺷێﻜﻰ

زۆر ﻟە ژن وﻛﭽﺎﻧﻰ ﭘەﻧﺎﺑەری ﺳﻮرﻳﻰ ﻛە ڕووﺑەڕوی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی دەﺑﻨەوە،
ﻫەڵﻨﺎﺳﻦ ﺑە ڕاﭘۆرﺗﻜﺮدﻧﻰ ﺋەزﻣﻮوﻧەﻛەﻳﺎن ،ﻳﺎن داواﻛﺮدﻧﻰ ﻫﺎوﻛﺎری ﻟە
ڕێﻜﺨﺮاوەﻛﺎن ﻳﺎن دەﺳەاڵﺗﻰ ﭘەﻳﻮەﻧﺪﻳﺪار .ﺋەﻣەش دەرﻳﺪەﺧﺎت ﻛە
ﺟﻴﺎوازﻳەﻛﻰ ﮔەورە ﻫەﻳە ﻟە ﻧێﻮان ﺋﺎﻣﺎﱋ وﻣﻴﺘۆدەﻛﺎﻧﻰ ﺑەرﻧﺎﻣەﻛﺎﻧﻰ
ﺧۆﭘﺎراﺳﺘﻨﻦ ﻟە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری ﻟەﮔەڵ راﺳﺘﻰ ﺑﺎرودۆﺧﻰ ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻰ
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋﻳەﻛﺎن.
ﺋەم ڕاﭘۆڕﺗە ﻟەﮔەڵ  ٩٢ژن وﻛﭽﻰ ﺳﻮرﻳﻰ ﻟە ﻧﺎوەوە و دەرەوەی ﻛەﻣﭙەﻛﺎن
ﻟە ﻫەرێﻤﻰ ﻛﻮردﺳﺘﺎﻧﻰ ﻋێﺮاق ﺋەﳒﺎﻣﺪراوە .ﺳەرﺑﺎری دەﺳﺘﻨﻴﺸﺎﻧﻜﺮدن
وﺷﻴﻜﺮدﻧەوەی ﺷێﻮازە ﺳەرەﻛﻴەﻛﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﻛە ڕووﺑەڕوی ژن
وﻛﭽﺎﻧﻰ ﺳﻮرﻳﻰ دەﺑﻨەوە ،ڕاﭘۆرﺗەﻛە ﻫەروەﻫﺎ ﻛەﻟێﻦ وﻛەﻣﻮﻛﻮڕﻳەﻛﺎن
دەﺳﺘﻨﻴﺸﺎن دەﻛﺎت ﻟە ﭘێﺸﻜەﺷﻜﺮدﻧﻰ ﺋەوﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزاری وﭼﺎرەﺳەراﻧەی ﺑۆ
ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎن ﻟەﺑەردەﺳﺘﺪان ،وﺳﺘﺮاﺗﻴﮋی ﺑەرەوﭘێﺸﺒﺮدﻧﻴﺶ ﭘێﺸﻜەش دەﻛﺎت.
ڕاﭘۆرﺗەﻛە ﺋەم راﺳﭙﺎرداﻧە دەﺧﺎﺗە روو؛
– ﺑەﻫێﺰﻛﺮدﻧﻰ ﻫﺎوﻛﺎری دەرووﻧﻰ وﻳﺎﺳﺎﻳﻰ ﺑۆ ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻰ ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺟێﻨﺪەری ﺑۆ ﺋەوەی ﻫەﻣﻮو ﻛﭻ وژﻧە ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎن ﺑە ﺋﺎﮔﺎﺑﻦ
ﻟەو ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳﺎﻧە وﺑﺘﻮاﻧﻦ دەﺳﺘﻴﺎن ﭘێﻰ ﺑﮕﺎت ،ﻟە ﻧﺎوەوە ﻳﺎن
دەرەوەی ﻛەﻣﭙەﻛﺎن.
–

ﭘێﺸﻜەﺷﻜﺮدﻧﻰ ﻫەﻣﻮو ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزاری ﭘﺸﺘﮕﻴﺮﻳﻰ ﻗﻮرﺑﺎﻧﻴﺎﻧﻰ
ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری ﺑۆ ژﻧﺎن ﺑەﻳەﻛەوە ﻟەﮔەڵ ﺟۆرەﻛﺎﻧﻰ ﺗﺮی
ﺧﺰﻣەﺗﮕﻮزارﻳﻰ ﻟە ﻳەک ﺷﻮێﻨﺪا .ﺋەﻣە ﻛﺎری ژﻧﺎن ﺋﺎﺳﺎﻧﺘﺮ دەﻛﺎت
دەﺳﺘﻴﺎن ﺑﮕﺎت ﺑە ﻫەﻣﻮو ﺋەو ﻫﺎوﻛﺎرﻳﺎﻧەی ﭘێﻮﻳﺴﺘﻴﺎﻧە ﺑە ﭘەﻧﻬﺎﻧﻴﻰ
وﺑەﺑێ ﺗﺮس ﻟە ﻟەﻛەی ﺧﺎﻧەوادەﻛﺎﻧﻴﺎن وﻛۆﻣەڵﮕﺎ.

–

ﻫﺎﻧﺪاﻧﻰ ﮔۆڕاﻧﻜﺎری ﻟە ﺑۆﭼﻮﻧە ﻛەﻟﺘﻮرﻳەﻛﺎن ﺑەراﻣﺒەر ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی
ﺟێﻨﺪەری ﺑە ﺑەﺷﺪارﻳﭙێﻜﺮدﻧﻰ دەﺳەاڵﺗﺪاران وﺧﺎوەن ﭘێﮕە
ﻛۆﻣەاڵﻳەﺗﻴەﻛﺎن ،وەک ﭘێﺸەﻧﮕە ﺋﺎﻳﻨﻰ وﻛۆﻣەاڵﻳەﺗﻴەﻛﺎن ،ﻛە دەﻛﺮێﺖ
ﺑەﺷێﮏ ﺑﻦ ﻟە ﻫەڵﻤەﺗەﻛﺎﻧﻰ ﺑەرزﻛﺮدﻧەوەی ﺋﺎﺳﺘﻰ ﻫﻮﺷﻴﺎرﻳﻰ
وداﻛۆﻛﻴﻰ ﻟەدژی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﺟێﻨﺪەری.

–

داﺑﻴﻨﻜﺮدﻧﻰ داﻫﺎﺗﻰ زﻳﺎﺗﺮی ﻧێﻮدەوڵەﺗﻰ ﺑۆ دەﺳﺘﻨﻴﺸﺎﻧﻜﺮدﻧﻰ
ﻛەﻣﻮﻛﻮرﺗﻴەﻛﺎن ﻟە داﻫﺎﺗﻰ ﭘﺎڵﭙﺸﺘﻰ ﮔﻮزەراﻧﻰ ﭘەﻧﺎﺑەرە ﺳﻮرﻳەﻛﺎﻧﺪا،
ﻟەﺑەرﺋەوی ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی ﻟە ﻣﺎڵەﻛﺎﻧﻴﺎﻧﺪا ﭘەﻳﻮەﻧﺪﻳﺪارە ﺑە دەﺳﺘﻜﻮرﺗﻰ
زۆرێﮏ ﻟە ﺧﺎﻧەوادەﻛﺎن ﻟە داﺑﻴﻨﻜﺮدﻧﻰ ﭘێﺪاوﻳﺴﺘﻴە ﺋﺎﺑﻮورﻳە
ﺳەرەﺗﺎﻳﻴەﻛﺎﻧﻴﺎﻧﺪا.

ﺳەﻧﺘەری ﺳﻴﺴﻔﺎﻳەر ﺑۆ ﻣﺎﻓە ﻣەدەﻧﻴەﻛﺎن
54 Commercial Street, London E1 6LT, United Kingdom ceasefire@mrgmail.org

ﺋەم ڕاﭘۆرﺗە ﺑە ﻫﺎوﻛﺎری داراﻳﻰ )ﺻﻨﺪوﻗﻰ ﺋەﻣﻴﻨﺪارﻳێﺘﻰ ﻧەﺗەوە ﻳەﻛﮕﺮﺗﻮەﻛﺎن ﺑۆ ﻛۆﺗﺎﻳﻴﻬێﻨﺎن ﺑە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی دژی ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎن(
ﺋﺎﻣﺎدەﻛﺮاوە .ﻧﺎوەرۆﻛﺔﻛﺎﻧﻰ ﺋەم ڕاﭘۆرﺗە ﺗەﻧﻬﺎ ﺑەرﭘﺮﺳﻴﺎرێﺘﻰ ﻻﻳەﻧﻰ ﺑاڵوﻛەرەوەﻳە و ﻧﺎﻛﺮێﺖ ﻟە ژێﺮ ﻫﻴﭻ ﺑﺎرودۆﺧێﻜﺪا ﺑە
رەﻧﮕﺪاﻧەوەی ﭘێﮕەی ﺻﻨﺪوﻗﻰ ﺋەﻣﻴﻨﺪارﻳێﺘﻰ ﻧەﺗەوە ﻳەﻛﮕﺮﺗﻮەﻛﺎن ﺑۆ ﻛۆﺗﺎﻳﻴﻬێﻨﺎن ﺑە ﺗﻮﻧﺪوﺗﻴﮋی دژی ﺋﺎﻓﺮەﺗﺎن ﻫەژﻣﺎر ﺑﻜﺮێﺖ.

