
بە دەنگەوەهاتنی رزگاربووانی

 ئەشکەنجە و نەهامەتی

بنکەی کەرکوک بۆ چارەسەرکردنی قوربانیانی ئەشکەنجە

دامەزراوەی دوڵویچی نێودەوڵەتیی

کارامەییەکانی رزگاربوون و چیرۆکی خێزانە کوردەکان



بەدەنگەوەهاتنی رزگاربووانی ئەشکەنجە و نەهامەتی

رزگاربوون و چیرۆکی خێزانە کوردەکان

ــەو  ــوو ئ ــوک و هەم ــەی کەرک ــی بنک ــی کارمەندان ــتی کردن ــۆ پاڵپش ــراوە ب ــە بەرهەمهێ ــەم باڵوکراوەی ئ

ــن. ــی مرۆڤ ــۆری مافەکان ــانەی خەمخ کەس

بنکــەی کەرکــوک، رێکخراوێکــی مرۆییــە بــۆ پەرپێدانــی مافەکانــی مــرۆڤ و چارەســەرکردنی قوربانیانــی 

ئەشــکەنجە و توندوتیــژی لــە عێراقــدا.

 ئێمــە بڕوامــان بــە کۆمەڵگایەکــی دیموکراتــی هەیــە کــە تیایــدا رێــز بگیرێــت لــە ســەروەری و کەرامەتــی 

ــن و  ــان ئازادب ــدا هاواڵتی ــازادی، تیای ــان و ئ ــی ژی ــە ماف ــن ل ــژ ببینی ــدااڵن چێ مــرۆڤ، هــەرزەکاران و من

دووربــن لــە ســزاو تۆقانــدن. 

ــەو  ــاوکاری ئ ــرالیایە وه ــە ئوس ــەرەکی ل ــەی س ــە بنک ــی رێکخراوێک ــی نێودەوڵەتی ــەزراوەی دوڵویچ دام

گــروپ و کۆمەڵگایانــە دەکات کــە بــە ئاســتەنگییەکی زۆردا تێدەپــەڕن، ئــەم دامەزراوەیــە رێگا و شــێوازی 

گونجــاو پیــادە دەکات کــە لەگــەڵ کەلتــور و گرفتەکانــی تەندروســتی دەروونــی کۆمەڵــگادا بگونجێــت، 

بــە هــاوکاری کار دەکات بــۆ بنیادنانــی توانــا و کارامەیــی کارمەنــدە ناوخۆییــەکان.  

لــە ترشینــی یەکەمــی  ٢٠١١  و ئەیلولــی ٢٠١٢ دا، دەیڤــد دێنــرۆغ لــە دامــەزراوەی دوڵویــچ کاردەکات، 

چەنــد ۆرکشــۆپێکی ســازکرد بــۆ کارمەندانــی بنکــەی کەرکــوک.

ــارەوە  ئــەم باڵوکراوەیــە چەنــد شــێوازێکی گێڕانــەوە بــاس دەکات کــە لــەم ۆرکشــۆپانەدا گفتوگــۆی لەب

ــە( هەروەهــا  ــراوە، بڕوانام ــە، هۆن ــەو بەڵگەنام ــی نام ــان، بەکارهێنان ــان، تیمــی ژی ــی ژی ــراوە )درەخت ک

ــە کاری  ــان ل ــی ئەزموکردنی ــە ئەنجام ــوک ل ــی بنکــەی کەرک ــە کارمەندەکان ــە ک ــد چیرۆکێکــی تێدای چەن

ــوردەکان. ــە ک ــی خێزان ــی رزگاربوون ــە کارامەییەکان چارەســەرکردندا ســەبارەت ب
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بەشی یەکەم
خیزانە  کارامەیی  و  زانیاری  نهێنی  رزگاربوون: 

کوردەکان، کە لە ئەزمونی کارکردنی کارمەندانی 

بنکەی کەرکوکەوە وەرگیراوە



ڕزگاربوون نهێنی زانیاری و کارامەیی خێزانە کوردەکان

کە لە ئەزمونی کارکردنی کارمەندانی بنکەی کەروکەوە وەرگیراوە

 ئێمە وەک میللەتی کورد ئەزموونی زۆرمان هەیە دەربارەی نەهامەتی خێزانەکامنان، هاوڕێکامنان، وەک دەزانرێت نیشتیامنەکەمان 

گەلێک  بنکەکامنان دەکەن  کە سەردانی  کەسانەی  ئەو  وێراناکری هاتووە،  و  داگیرکاری  و  ئاڵۆزی  و  گرژی  توشی  بەردەوامی  بە 

ئەشکەنجەدان  و  کردن  زیندانی  تووشی  کە  دەچین  کەسانەوە  ئەو  هانای  بە  ئێمە  بەسەرداهاتووە،  ناڕەحەتییان  و  نەهامەتی 

بوونەتەوە، ئەوانەی کە کەسە نزیکەکانیان لەدەستداوە بەهۆی رژێمی پێشووەوە، ژنان و مندااڵن کە دووچاری توندوتیژی خێزانی 

پزیشکی  دەروونزان،  کۆمەاڵیەتی،  توێژەری  رێنامییکار،  لە:  پێکهاتووە  چارەسەرکردن  و  هاوکاریکردن  بۆ  تیمەکاننامن  دەبنەوە، 

دەروونی و بوارەکانی تر.

ئێمە کاردەکەین بۆ رزگاربووانی چەکی کیمیایی، ئەنفال کە لە کۆتایی هەشتاکاندا بەسەر گەلەکەماندا هاتووە، تیایدا ٥٠٠٠ لە 

گوندەکامنان تێکدراو، هەزاران هەزار لە نەتەوەکەمان کوژراو، و چەندین بێوەژن و هەتیو جێامن، زۆر کەسیش لە ئێمە تووشی 

کۆچی زۆرەملێ و کۆڕەو بووین لە ساڵی ١٩٩١ دا. پاشان شەڕی ناوخۆ ڕوویدا کە پارچەپارچەی کردین و هێشتا ئاسەواری خراپی 

بەسەر کۆمەڵگاکەمانەوە هەیە.

ئێستاش کۆمەڵێ ئاستەنگ و ناڕەحەتی هەنووکەیی هەیە. زۆر خێزان لە هەژاریدا دەژین و هێشتا ئاسایش بەتەواوەتی بەرقەرار 

نی یە، فڕاندن و هەندێکجار تەقینەوەی بۆمب هەیە لە نزیک ماڵەکامنان و بازاڕەکامناندا لە کەرکوک. بەهۆی شەڕی ناوخۆوە 

هێشتا ئاشتی تەواو بوونی نی یە لەناو خەڵکدا کە ئەمەش دەبێتە هۆی ملمالنێی بەردەوام لە چیاکاندا، ئێمە وەک میللەتی کورد 

نەبووینەتە خاوەن دەوڵەتی خۆمان، ئێمە باڵوبووینەتەوە بە کوردستاندالە )عێراق(، ئێران، تورکیا و سوریا، و لەڕاستیدا بەهەموو 

جیهاندا، خێزانی کورد ئەزمونی زۆری هەیە لە ناسۆری و ناڕەحەتیدا، بۆیە هەندێکجار کە خەڵکی دێن بۆ المان بێ ئومێدی باڵی 

بەسەردا کێشاون و تێکشکاو و خەمۆک دەردەکەون.

ئێمە وەک نەتەوەی کورد، هەمیشە لە هەوڵداین بۆ بەدەستهێنانی سەربەخۆیی، بۆ دروستکردنی ژیان و وواڵتێکی نوێ، ئەزمونی 

زۆرمان هەیە سەبارەت بە رزگاربوون و مانەوە لە ژیاندا، زۆر شت هەیە کە خێزانەکامنان پەنای بۆ دەبەن لە کاتی نەهامەتیدا. 

لێرەدا کۆمەڵێ لە کارامەیی و بەهرەکانی رزگاربووانی کوردمان باس کردووە لەگەڵ ئەوەی کە لەکوێوە سەرچاوەیان گرتووە، ئەم 

چیرۆکانە لە سلێامنی ) لە هەرێمی ئۆتۆنۆمی کوردی عێراق( کۆکراونەتەوە، هیوامان وایە ئەم بەڵگەنامەیە سوودبەخش بێت بۆ 

کەسانی تریش، ئێوەش دەتوانن ئەو چیرۆکانەی لەالتانە بۆی زیاد بکەن و درێژەی پێبدان.
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وەفاداری

خۆشەویستیی دایک

پیاوێکی  لەگەڵ  هەیە  چاوگەشم  منداڵی  دوو  دایکم،  من 

بکاتە  کار  مێردەکەم  نادەم خراپی  رێگا  دایكێک  خراپدا، وەک 

منداڵەکانم  گەورەکردنی  و  پەروەردەکردن  چۆنێتی  سەر 

و  خۆشەویستی  ئەوەی  بۆ  دەخەمەگەڕ  خۆم  توانای  هەموو 

نادەم  رێگا  ناهێڵم و  ببەخشم،  پێ  سۆز و میهرەبانی خۆمیان 

کە هەست بەو بۆشایییە بکەن کە بەهۆی باوکیانەوە دروست 

بووە. مێژووی ئەم بەهرەو کارەمەییانە دەگەڕێنمەوە بۆ دایکی 

خۆم  کەچۆن بەخێوی کردووم، ئێستاش منداڵەکانم پێم دەڵێن، 

بەر  دەگرینە  تۆ  ڕێگایەی  ئەو  داهاتوودا هەمان  لە  ئێمەش   «

کە تۆ لەسەری دەڕۆیت«. ئەو خۆشەویستییەی دەیبەخشم بە 

کچەکەم، ئەوەی دەیبەخشێت و دەیدات بە بووکەشووشەکەی، 

خۆشەویستیی دایک داب و نەریتێکی کوردی یە.
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خۆشەویستیی نیشتامن

دەباتە  پەنا  ناڕەحەتەکاندا، هەندێکامن  و  لە رۆژگارە سەخت 

بەر خۆشەویستی نیشتامن، من فێری خۆشەویستیی نیشتامن 

نەهامەتی زۆری  باوکم  بوو،  پێشمەرگە  کە  باوکمەوە  لە  بووم 

لە وواڵتەکەی  پارێزگاری  لەبەر ئەوەی کە کوردە و  چەشتووە 

و نەتەوەکەی دەکرد، باوکم ئەشکەنجە دراوە لەالیەن رژێمی 

یەک  تەمەنم  کاتێک  کراوە،  زیندانی  و  راگوێزراوە  پێشووەوە، 

ساڵ بوو، منیش لە زینداندا بووم بۆ ماوەی حەوت مانگ لەگەڵ 

خێزانەکەمدا، ژیانی زیندانم وەک خەونێک دێتەوە یاد، بەمەش 

هەمیشە دۆست و دوژمنی خۆم دەناسمەوە هەرەوەها ئەوەی 

بوو،  سااڵن   ١٢ تەمەنم  کاتێک  بێگانە،  بە  نەبەستم  پشت  کە 

دەستم کرد بەوەی تێبگەم لە وواڵتەکەم و کار و چاالکییەکانی 

باوکم. باوکم وێنەی هاورێکانی پیشان دەدام کە شەڕیان دەکرد 

بۆ ئازادی و لە چیاکاندا دەژیان. چیرۆک و ئەزموونەکانی وایان 

لێکردووم کە مبەوێت کارێکی باش ئەنجام بدەم بۆ وواڵتەکەم، 

وەک کچێکی خۆی، دایکم هانم دەدات لەسەر ئەم کارامەیییە، 

نیشتامن  خۆشەویستیی  گرنگە،  دایکیشمەوە  بەالی  ئەمە 

کەلتورەکەمانەوە  بە  پەیوەندی  و  بەسراوەتەوە  توندی  بە 

هەیە،کۆمەڵێک گۆرانی و وێنە و شیعر هەیە کە لەخێزانەکەمدا 

دەستاودەستی پێدەکەین سەبارەت بە خۆشەویستی نیشتامن.

 پێم خۆشە ئااڵی کوردستان هەبێت لە ژووری دانیشتنەکەمدا، 

لە کاتی سەختی و ناڕەحەتیدا هەندێک لە ئێمە خۆشەویستیی 

نیشتامنەکەمان بەبیر خۆمان دەهێنینەوە و ئەمەش یارمەتیامن 

دەدات تا درێژە بە ژیامنان بدەین و بەردەوام بین.

ئارامگرتن

زۆرێک لە ئێمە باسامن لە ئارامگرتن کرد، وەک میللەتی کورد 

ئەزمونی زۆرمان هەیە دەربارەی ئارام گرتن، چیرۆکی زۆرمان 

هەیە لەو بارەیەوە لە خێزانەکامناندا. 

بووم،  سەرەتایی  ی   ٥ پۆلی  لە  و  بوو  ساڵ   ١١ تەمەنم  من 

خاڵەکامنی  لە  یەکێ  سیاسی  پارتێکی  ناوخۆوە،  شەڕی  بەهۆی 

مانگ،  ماوەی٦  بۆ  بوو  سەروشوێن  بێ  خاڵم  کرد،   دەستگیر 

بوو  ناخۆش  زۆر  ئەمەش دۆخێکی  یە،  کوێ  لە  دەزانی  نەمان 

پاشان  دووروبوو،  لێامن  ساڵێک  بۆماوەی  خێزانەکەماندا،  لە 

ئازادکرا، ئەم دەستگیرکردنانە باڵو بوو لە کاتی شەڕی ناوخۆدا، 

لەخۆمان  زۆرمان  بوون،  خۆشەویستانیان  لە  دوور  خێزان  زۆر 

بە  بەسراوەتەوە  توندی  بە  ئەمەش  کە  بگرین  ئارام  تا  دەکرد 

ئایینەکەمانەوە، بەخۆمامنان دەووت، ئەگەر خوا ویستی لەسەر 

بۆماڵەوە  دەیگەڕێنێتەوە  گەورە  دەیپارێزێت، خوای  ئەوا  بێت 

 « وەهایە  باوەڕ  نیوەی  وەک  ئارامگرتن  ئیسالمدا  لە  بۆمان، 

بەڕاستی خودا ئارامگرانی خۆشدەوێت«.

بتوانین  دەدات  یارمەتیامن  کە  وەفادارییە  هەندێکامن،  بۆ 

رووداوی  دوای  ئەمە  من  تێبپەڕێنین،  رۆژەکان  سەخترین 

کاتژمێر  شەش  ماوەی  بۆ  کە   ، فێربووم  ئۆتۆمبێل  کارەساتی 

بێهۆش بووم، کاتێک چاوم کردەوە بینیم هاوڕێیەکم بەسەرمەوە 

نزیک  بیرناچێتەوە، کاتێک  وەستاوە و دەگری، هەرگیز ئەمەم 

دەکرێ  بوو،  بەتەنیشتمەوە  هاوڕێکەم  مەرگ  لە  بوومەوە 

مێژووی ئەم کارامەیی یە بگێڕمەوە بۆ ڕێنامیی و فێرکردنەکانی 

باوکم کە فێری کردین بەوجۆرە مامەڵە بکەین لەگەڵ خەڵکیدا 

پەندێکی  بکەن،  لەگەڵدا  مامەڵەمان  خۆشە  پێامن  خۆمان  کە 

پێشینان هەیە کە پەیوەستە بەم بابەتەوە » چی بچێنیت تەنها 

ئەوە دەدووریتەوە«. هەندێکامن بەوەفا و بەئەمەکن بەرامبەر 

هاوڕێکانیان هەربۆیە دەیانبینین لەبەردەمامن و لەتەنیشتامن 

کاتێک زۆر پێویستامن پێیان دەبێت. 



گێڕایەوە:  جیاوازتری  چیرۆکێکی  گروپەکەمان  لە  تر  کەسێکی 

ساڵی پار نەمتوانی بچمە زانکۆ، چونکە پێشبڕکێکە زۆر سەخت 

ئەمجارەیان  بەاڵم  ببوومایە،  ئومێد  بێ  بوو  رەنگ  پێشر  بوو، 

نەخێر، فێری ئەوە بووم کە چۆن ئارام بگرم و پالن دابنێم بۆ 

بەدەست هێنانی ئەو ئەنجامانەی دەمەوێت.

هەندێکامن ئارامین لەناو خێزانەکامناندا، لەگەڵ مێردەکامناندا، 

ئارام  کەمر  مێردەکەم  بێت،  ئاڵۆز  دەکرێت  ئەمەیان  بەاڵم 

ئارامم  دووکەس  بەشی  من  دەبێت  بۆیە  لەمن،  دەگرێت 

توانیومە  بەهۆیەوە  کە  رێگایەیە  ئەو  ئارامگری  هەبێت، 

خێزانەکەم و هاوسەرگیرییەکەم بپارێزم، شتێکی بەسوود بووە 

پیشەکەمدا،  لە  و  لە خوێندندا  منداڵەکامندا،  لەگەڵ  ئارامگرتن 

هەندێک  هاوسەرەکەمدا،  لەگەڵ  هەمیشە  نەبووە  باش  بەاڵم 

جار هەستمکردووە کە ماندوو بووم یاخود خراپ بەکارهێراوم 

لەگەڵ  مامەڵە  خراپ  کە  کراوە،  لەگەڵدا  مامەڵەم  خراپ  یان 

کردن هەبێت، ئارامگرتن چارەسەر نی یە.

راوێژکارێکی تر کە کوڕێکی گەنجە دوو جار باسی لە سەختی 

کرد لە ژیانیدا کە ئارامگرتن زۆر گرنگ و بەسوود بووە:

کاتێک کە فێرخواز بووم لەژێر دوو ئابڵوقەی ئابووریدا دەژیاین، 

بەاڵم  لە خوێندن،  بم  بەردەوام  بوو کە  ئەو کات زۆر سەخت 

کۆچی  باوکم  پاشان  بم،  سەرکەوتوو  کە  یارمەتیدام  ئارامگرتن 

بارگرانی  بووم،  خێزانەکەمان  گەورەی  کوڕە  منیش  کرد،  دوایی 

تری  ئەندامانی  چونکە  شانم  لەسەر  هەبوو  زۆر  ئەرکێکی  و 

کار  دەبوو  هەربۆیە  من،  لە  بوو  بچوکر  تەمەنیان  خێزانەکەم 

بکەم تاوەک بتوانم بژێوی پەیدا بکەم بۆیان، ئەمە ئەزموونێکی 

زۆر سەخت بوو بۆ من، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا، بەردەوام بووم و 

خوێندنیشم تەواو کرد و ئێستا ژیانێکی ئاسودەم هەیە، مێژووی 

ژیانێکی  ئەو  باوکم،  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئارامگرتنە  لێهاتنویی  ئەم 

سەختریشی هەبوو لە من، هەمیشە هانی دەداین بەردوامبین 

ئێستاش  تەنانەت  لێدەکات  وام  ئەو  هاندانەکانی  خوێندن،  لە 

بەردەوام بم  و سوودی لێ بینیم، ئەگەر باوکم بیتوانییایە گوێی 

لێم بێت کە من ئەم قسانە دەکەم، ئەوا زۆری پێ خۆش دەبوو، 

ئەم قسانە بەختەوەری دەکرد.

زۆربەمان لە کوردستان ئارامگری پیادە دەکەین و ئارام دەگرین.

گریان و دەردەڵی و ئاڵوگۆڕکردنی فرمێسکەکان

چۆن  کە  لەوەکرد  باسی  گروپەکەمان  کچەکانی  لە  یەکێک 

فرمێسک سەبووری بۆ دەهێنێت، یەکەمجار کە نەخۆشکەوتم 

و دواتر بۆ هاوڕێکەمم باس کرد، دەستم کرد بە گریان، ئەمەش 

ئەندامانی  بەسوودە.  هەندێکجار  گریان  پێبەخشیم،  ئارامیی 

لە  رزگاربوون  بۆ  دەهێنم  بەکار  گریان  کە  دەزانن  خێزانەکەم 

گرژی و دڵتەنگی.

 هەندێکجار کە ئەشکەنجەی پیاوان دەدرا، نەدەگریان، چونکە 

گریان پیشاندانی الوازی بوو بۆ دوژمنان، ئەمەش جۆرێک بوو 

لە بەرەنگاری و بەرگریکردن. وتەیەک هەیە دەڵێت )فرمێسکی 

پیاوان بەنرخە، چونکە پیاو ئەوەندە زۆر ناگری(. بۆ هەندێکامن 

بەخش  سەبووری  دەتوانێت  گریان  کورد،  ئافرەتی  بەتایبەتی 

لە  پیاوان هەندێک جار  پیاوان،  ئەمە جیاوازە الی  بەاڵم  بێت، 

تاوەکو  دەگرین  زیاتر  تر  خەڵکانی  بۆ  یاخود  دەگرین،  ناخدا 

خۆیان.

خۆ گونجاندن

من  بگونجێنین،  خۆمان  کە  بووین  ئەوە  فێری  هەندێکامن 

کەسێکم دایک و باوکم لە دەستداوە کاتێک تەمەنم پێنج سااڵن 

بوو.

ژیانی  و  نەمخوێندووە  من  هەیە،  خوشکێکم  و  برایەک 

لە  باوکم  و  دایک  لەدەستدانی  پاش  پێکنەهێناوە،  هاوسەریم 

ماڵی مامم ژیام،  پاش ماوەیەک براکەشمم لەدەستدا لە رووداوی 

ئۆتۆمبیلدا، ئامۆژنم و منداڵەکانی زۆر خراپ مامەڵەم لەگەڵدا 

گونجاندووە  بارودۆخەکەدا  لەگەڵ  خۆمم  من  بەاڵم  دەکەن، 

وەک  ئەمە  بژیم،  لێی  و  بڕۆم  بۆی  نییە  ترم  شوێنی  چونکە 

میللەتی کورد وایە، ئێمە فێری خۆ گونجاندن بووین.

و  کۆمەاڵیەتیامن  نەریتی  و  داب  لە  بەشێکە  گونجاندن  خۆ 

هەندێک لە ئێمە لەگەڵی دەژی.  

متامنە بەخۆ بوون

ئاخاوتن  گروپەکەمان  کوڕەکانی  بەشداربووە  لە  کەس  چوار 

پشت  و  بوون  بەخۆ  بروا  کردن،  بەخۆ  متامنە  دەربارەی 

هەمووی  بەاڵم  هەیە،  جیاوازمان  چیرۆکی  بەخۆبەسنت، 

پەیوەندی بە باوکامنەوە هەیە.

باوکمەوە،  لە  ببەستم  بەخۆم  پشت  کە  بووم  ئەوە  فێری  من 

خۆت،خۆت  کارەکانی  و  ئیش   « دەیگوت  جارێک  هەموو 

لە  بەستووە  بەخۆم  پشتم  من  چۆن  هەروەکو  بدە،  ئەنجامی 

ژیانم دا«، ئەمەش زۆر بەسوود بووە بۆم لەوکاتەوەی تەمەنم ٨ 

سااڵن بووە، باسی ژیانی خۆی بۆ دەکردم، لەو کاتەوە بەردەوام 

پرسیارم کردووە لەخەڵکی دەربارەی ئەزموونەکانیان، 

٥
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خۆم  هەمیشە  بەاڵم  دەستبکەوێت،  زیاترم  زانیاری  ئەوەی  بۆ 

کاری خۆمم ئەنجامداوە، منیش فێری ئەم کارامەیییە بووم لە 

لەدەستداوە،  دایکی خۆی  بوو  منداڵ  کاتێک  باوکم  باوکمەوە، 

تووشی زۆر گرفت بووە لە سااڵنی ١٩٣٠ دا، لەگەڵ ئەوەشدا 

کە   ( کردووە  تەواو  ناوەندیی  قوتابخانەی  و  خوێندوویەتی 

ساڵی  دواتر  ئێستادا(.  زانکۆی  لەگەڵ  بووە  هاوتا  کاتە  ئەو  بۆ 

١٩4٦ بەشداری کردووە لە دامەزراندنی کۆماری کوردستان لە 

مهاباد/ ئێران دا. باوکم حەوت زمانی دەزانی، کاتێک ماڵەکەیان 

تێکداین لە کەرکوک، سەرلەنوێ لە سفرەوە دەستی پێکردەوە. 

کارامەبوو،  بەرگردروویەکی  و  دەنووسی  شیعریشی  باوکم 

فێری  بووبوو،  تووشی  کە  نەهامەتییەوە  هەموو  ئەو  بەهۆی 

نزیکرین منداڵ بووم  ببەستین، من  دەکردین کە پشت بەخۆ 

هەوڵدەدەم  و  یاد  دێتەوە  هەمووی  ئامۆژگارییەکانیم  لێوەی، 

منداڵەکانی خۆشم فێربکەم. 

کەسێکی تر لە گروپەکەمان وتی :

کاتێک کوڕەکەم سەرکەوتوو نەبوو لە وانەکانیدا لە قوتابخانە، 

بەخۆی هەبوو، هەروەها  متامنەی  کە  کەوتەوە  باوکمم  بیری 

وانەدا  شەش  لە  کوڕەکەم  کاتێک  چاندبوو،  لەمندا  متامنەی 

بووم و فشاری خوێنم  نەبوو، تووشی بێ هیوایی  سەرکەوتوو 

بەرز بوویەوە، بەاڵم دواتر باوکمم بیرکەوتەوە و توانیم کۆنرۆڵی 

هەڵچوونەکانم بکەم و یارمەتی کوڕەکەم بدەم.

ئەندامێکی تری گروپەکەمان بەڕوونی دێتەوە بیری ئەوکاتەی 

کە تەمەنی شەش سااڵن بووە:

بازاڕ،  بۆ  باوکم چووم  لەگەڵ  بوو،  ساڵ  تەمەنم شەش  کاتێک 

بگرم،  باوکم  دەستی  ویستم  قەرەباڵغیەکەوە  ناو  چووینە  کە 

بەاڵم باوکم پێی وتم چاویلکەکەم مەشکێنە کە لە گیرفانیدابوو، 

هەربۆیە دەستی باوکمم بەردا، و پاشان جیا بووینەوە و منیش 

بزر بووم، دەستم نەکرد بەگریان، بەڵکو لەبری ئەوە بیرم کردەوە 

گەڕامەوە  و  دۆزیەوە  رێگایەکم  بازاڕەوە،  هاتینە  وە  لەکوێوە 

دەرگایەکی  ئاخۆ  پرسین  لێم  و  بینی  پیاوم  دوو  رێگایەدا،  بەو 

رەشیان بینیوە، ئیر یارمەتییان دام بۆ دۆزینەوەی ماڵی خۆمان.

باوکم  هەربۆیە  دەستیپێکرد،  رۆژەوە  لەو  بەخۆبوونم  بڕوا 

رووداوە.  ئەم  لەسەر  دەکردم  وەسفی  هەمیشە  رۆژەوە   لەو 

ئەگەر یەکێک لە خوشک و براکانم نەیانتوانیایە کارێک ئەنجام 

بدەن، پێی دەوتن تەماشای ئەو بکەن و چاو لەو بکەن، چۆن 

ماڵەوە  بێتەوە  و  بدۆزێتەوە  خۆمان  ماڵی  توانی  ئازایانە  بە 

ئەوکاتەی کە وون بوو لە بازاڕ.

ئەمەش  و  بەخرشاوە  پێ  بەخۆبوونی  بڕوا  ئێمە  لە  هەندێک 

کە  ماڵەوە  بەرەو  بدۆزینەوە  رێگایە  ئەم  دەدات  یارمەتیامن 

پێویستامن پێی دەبێت.

خۆ دوواندن و ئاخاوتن لەگەڵ خود لە کاتە سەختەکاندا

من  دەدوێت،  خۆی  لەگەڵ  هەندێکامن  سەختەکاندا،  کاتە  لە 

بە خۆم دەڵێم » ئاسایییە، دەتوانم زاڵ ببم بەسەری دا، ئەوەی 

نامکوژێت و بەهێزترم دەکات«، نزیکەی شەش ساڵ لەمەوبەر 

ئۆتۆمبیلدا،  لە رووداوێکی  کرد  باشرین هاوڕێم کۆچی دوایی 

وا هەستم دەکرد کە ناتوانم دوای ئەوە بژیم بە بێ ئەو، بەاڵم 

تێپەڕبوونی کات  بە  و  لەگەڵ خۆمدا دەکرد  بەردەوام  قسەم 

هاوڕێی  هەندێک  ئێستا  پێکردەوە،  دەستی  سەرلەنوێ  ژیان 

هەموو  ناتوانم  ئەگەرچی  خۆشە،  ژیانیشم  و  هەیە  نایابم 

ئەوشتانەی دەیخوازم هەم بێت.

یەکەم جار دەستەواژەی )ئەوەی ناتکوژێ بەهێزترت دەکات(

م بیست لە فیلمی سوارچاکی تاریکییەوە، بەاڵم بە راستییەکەی 

من ئەمە لە خزمێکامنەوە فێربووم کە مێردەکەی کۆچی دوایی 

کرد، پاش تێپەڕبوونی ماوەیەک دووبارە هاوسەرگیری کردەوە و 

ژیانێکی بەختەوەری بۆ خۆی پێکهێنا.

هەندێک لە ئێمە لە کاتە سەختەکاندا لەگەڵ خۆیدا دەدەوێت، 

ئەوەشی نامانکوژێت بەهێزترمان دەکات.

هەوڵدان بۆ تێگەشنت و پاساو هێنانەوە بۆ کردەوەی کەسانی تر

کاتێک کەسێک هەڵەیەک دەکات بەرامبەرم، من هەوڵ دەدەم 

لێی تێبگەم و پاساوێک بدۆزمەوە بۆ ئەو کارەی کە کردوویەتی 

بەرامبەرم،  بۆ ئەوەی ئەو هەڵەیەی کردوویەتی بەرامبەرم  زۆر 

ماندووم نەکات لە ژیانم دا، ئەم کارامەییەم زۆر بەکارهێناوە، 

دەبێت،  یارمەتیدەرم  زیاتر  دەبم  سەرکەوتوو  هەرکاتێکیش 

و  باپیران  و  باو  بۆ  دەگەڕێنمەوە  ئەمە  ئاسەواری  مێژووی 

و هەوڵ  هەیە  کارامەیییەم  ئەم  کە  دەزانن  ئەوان  خزمەکانم، 

بە  ئەمەش  ناتوانن،  زۆربەیان  بەاڵم  بن،  من  وەک  دەدەن 

بەهێزی بەسراوەتەوە بە کەلتوری کوردییەوە، چونکە تێگەیشنت 

رێگایەکی گەشبینییە بۆ داهاتوویەکی رونر.



خزمەت کردنی کەسانی تر بێ بیرکردنەوە لە  وەرگرتنی پاداشت 

و  هەیەتی  کە  کرد  فەلسەفەیەک  لە  باسی  ترمان  کەسێکی 

سەبارەت  ئەویش  خۆی،  ژیانی  درێژایی  بە  هەڵیدەگرێت 

پاداشت،  لە  کردنەوە  بیر  بێ  ترە  کەسانی  خزمەتکردنی  بە 

بەدرێژایی سەردەمی منداڵیم زۆر گوێم لێ دەبوو لە دایک و 

باوکم و دەوروبەرەکەمەوە کە پێیان دەگوتم کاری باش ئەنجام 

بەهەشت،  دەچیتە  و  دەداتەوە  پاداشتت  خودا  چونکە  بدە 

پاشان باس و خواسی بەهەشتیان بۆ دەکردم.

بەاڵم  مێشکمدا،  بە  دەهات  پرسیار  کۆمەڵێک  بەردەوام 

بپرسم،  کاتێک مبویستایە  لە کەس. هەر  بیانپرسم  نەمدەتوانی 

پێم دەگوترا کە بێ دەنگبم چونکە کفر دەکەم و کارێکی خراپ 

ئەنجام دەدەم بەو پرسیارکردنە. 

پاشان ئەوکاتەی لە پۆلی ١٠ بووم، دەستمکرد بە خوێندنەوەی 

کتێب و بیرکردنەوە لەوەی دەمبیست.

بیرمکردەوە، بۆ دەبێت کاری باش ئەنجام بدەم بەهۆی ترسەوە؟ 

بۆ دەبێت هەمیشە بیر لە پاداشت بکەمەوە ؟ پێم وایە ئەگەر 

بەمجۆرە کار بکەم، ئەوا من سەوداو مەعامەلە دەکەم لەگەڵ 

خودادا و  بازرگانی دەکەم، هەربۆیە فەلسەفە و تێگەشتنێکم 

سوودی  زۆر  کە  خۆم  بۆ  پەیڕەو  کردمە  و  پەرەپێدا  خۆم  بۆ 

ئەوەی  بێ  دەکەم  تر  کەسانی  زۆری  پێگەیاندووم. خزمەتێکی 

بیر بکەمەوە لە پاداشتەکەی، ئێستا ئەندامانی خێزانەکەم ئەم 

ڕاست  تۆ  »رەنگە  پێمدەڵێن  و  مندا  لە  دەناسنەوە  کارامەیییە 

بیت و لەسەر حەق بیت«.

گوێگرتن و یارمەتیدانی خەڵکی

زرۆ کەسامن قسەی کرد سەبارەت بەوەی کە چۆن لە کاتی نەهامەتیدا، هەوڵدەدین یارمەتی کەسانی تر بدەین، بۆ بەرامبەرەکامانی 

روندەکەینەوە و متامنە بەخۆبوون دەبەخشینە بەرامبەر یاخود چەند هاوڕێیەک ئاشت دەکەینەوە.

زۆربەمان فێری هێزی گوێگرتن بووین کە وابەستەیە بە کەلتوری کوردەوە، بەتایبەتی لە هەندێک لە خێزانەکامناندا، هەندێکیشامن 

لە مامۆستاکامنانەوە فێری هونەری گوێگرتن بووین.

ئومێدەواربوون

هەندێک لە ئێمە ناچاربووە فێری ئومێدەواربوون و بەهیوابوون 

بۆ  کەرکوکەوە  لە  کرد  کۆچامن   ١٩٩١ ساڵی  کاتێک  ببێت. 

چارەسەرم  و  بووم  سەخت  نەخۆشییەکی  تووشی  ئێران، 

چیرۆکی  بەردەوام  دایکم  دەمەشدا  لەو  ماوەیەک،  بۆ  نەبوو 

هەموو  »پاش  دەکردەوە  لەوە  جەختی  کە  دەگێڕامەوە  بۆ 

ناخۆشی و ناڕەحەتییەک، خۆشی و ئاسانکاری دێت«. هەروەها 

دوعاو ئایەتی قورئانی بەسەردا دەخوێندم کە وای لە منیش و 

خێزانەکەشم دەکرد بەهیوا بین لەژیان و ئومێدمان هەبێت،
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خوێندن  بۆ داهاتوویەکی باشرت

بۆ هەندێک لە ئێمە، ئەوە خوێندنە کە یارمەتیامن دەدات رۆژە 

بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمە  مێژووی  من  بۆ  تێبپەڕێنین.  سەختەکان 

ئەو کاتەی تەمەنم ١٥ سااڵن بوو، ساڵی ١٩٩١، ساڵێ کۆڕەوە 

مەزنەکەی گەلی کورد.

براکەم  دەدام،  هانیان  هوڕیکانم  و  خێزانەکەم   ئەندامانی 

و  خوێندن  دەداوم.  یارمەتی  مەعنەوی  و  ماددی  بەشێوازی 

فێربوون بەشێکە لە کەلتورەکەمان. 

کەسێکی ترمان شتێکی هاوشێوەی وت:

 کاتێک ١٣ سااڵن بووم لە پۆلی 7، لەهەموو وانەکاندا کەوتم، 

زۆر بێتاقەت بووم، کاتێک هامتەوە ماڵەوە براکەم پاڵپشتی کردم 

مامۆستاکانیشم  لەسەر خوێندن،  بم  بەردەوام  کە  دام  و هانی 

و  هەوڵ  لە  بم  بەردەوام  دا  بڕیارم  هەربۆیە  دام،  یارمەتییان 

کۆشش بۆ خوێندن تاوەکو پێم نەوترێت نەخوێندەوار.

رێی  »لە  دەیگوت  هەمیشە  دا  منداڵیم  سەردەمی  لە  دایکم 

خوێندنەوە دەتوانیت داهاتووت پرشنگدار بکەیت«. زۆر وتە و 

قسەی نەستەق هەیە سەبارەت بە خوێندن. 

»بخوێنن، چونکە خوێندن بۆ دیفاعی تیغی دوژمنتانە، هەموو 

ئان و زەمانێ وەکو قەڵغان و سوپەرتانە«.

ئه و  به ناوی  »بخوێنه  دابەزیووە  قورئان  لە  ئایەت  یەکەم 

په روه ردگاره ته وه که هه موو شتێکی دروست کردووه«.

سوورەتێکیش هەیە لە قورئان دا بە ناوی »قەڵەم«.

ئه وه ی  پێنووس و  به  تیایدا خودا سوێند دەخوات »سوێند  کە 

که ده ینووسن«. 

زۆر کەس لە ئێمە لە کوردستان کۆشش دەکات بۆ خوێندن بۆ 

گەیشنت بە داهاتوویەکی باشر.



سەرەنجام چارەسەرکرام و چاک بوومەوە.

لەالیەکی ترەوە، سەردەمێک پزیشک بووم و هاتووچۆم دەکرد 

رۆژانە ١٥٠ کیلۆمەتر، ئەمەش زۆر ناخۆش بوو، بەاڵم بیرمکردەوە 

کە هیچ شتێک بەردەوام نابێت و ئەمەش تێدەپەڕێت، ئەمانە 

ووتەی باوکم بون.

کەسێکی تر لە گروپەکەمان فێری بەهرەی گەشبینی  بووە ئەو 

زۆرەملێ  بە  کە  بووە  ئەوکاتە  بووە،  سااڵن   ١٠ تەمەنی  کاتەی 

راگوێزراون لە کەرکوکەوە بۆ هەولێر.

 ماڵی خۆمان و هاوڕێکامنان و ئەندامانی خێزامنان جێ هێشت، 

ئەزموونێکی سەخت بوو، بەاڵم توانیم هاوڕێی نوێ بدۆزمەوە  لە 

هەولێر بەهۆی ئەوەی کە گەشبین بووم، ئەمە لە خێزانەکەمەوە 

فێربووم، نەنکم هەمیشە پێی دەوتین رۆژێک دەبێت دەچینەوە 

شوێنی خومان و لە هەمان شوێن دەژین »بەرد لە جێی خۆی 

ئەو  هەولێر،  لە  دەووت  هاوڕێکانم  بە  ئەمەشم   سەنگینە«.  

گەشبینییەی لە داپیرمەوە فێربووم دەمبەخشییە ئەوانیش.

واتا  تجدوە«  بالخیر  »تفائلوا  دەڵێ  هەیە  عەرەبی   وتەیەکی 

گەشبین بن بەرامبەر شتەکانی دەستتان دەکەوێت.

ئێستا دەپرسم ئاخۆ نەنکم ئەم گەشبینییە لەکێوە فێربوو، رەنگە 

بەسەر  زۆری  ناڕەحەتی  رەنگە  فێربووبێت،  خێزانەکەیەوە  لە 

هاتبێت لە ژیانیدا وەک ژنێکی کورد، ئێستا کاتێک بەردەوام دەبم 

لێنانێک وایە لە نەنکم، ئەو کۆچی  لەم گەشبینییەم، وەک ڕێز 

دوایی کرد، بەاڵم ئێمە قەرزاری ئەوین بۆ گەشبینییەکەمان.

رێز گرتن و یادکردنەوەی کەلتوری کوردی

لە میانەی سەخترین کاتەکاندا، خێزانەکامنان کۆمەڵە رێگایەکیان 

دۆزیوەتەوە بۆ رێزگرتن و یادکردنەوەی کەلتور و نەریتی کوردی.

هەرکاتێک رێز دەگرین لە بۆنە و  فیستیڤاڵەکامنان، ئەمە شێوازێکە 

لە ژیانەوە و بەردەوام بوون لە ژیان، ئەمە بەرهەڵستییە دژی بە 

بەعسی کردن و بە عەرەبکردنی کەلتورەکەمان، ئێمە پارێزگاری 

دەکەین لە هۆنراوەکامنان، پۆشاک، جل، بەرگ، سەماکردمنان، کە 

پێکەوە ئەنجامی دەدەین. بە درێژایی مێژووی  میللەتی کورد 

درێژەمان داوە بە نەریتەکامنان، بۆنەکامنان و کەلتورەکەمان.

بەهرە و کارامەیی تری بەردەوام بوون لە ژیان

کۆمەڵێک کارامەیی تری رزگاربوونیش هەیە لە کوردستان :

• هەندێک لە ئێمە باسیان لە خۆ کۆنرۆڵ کردن و کۆنرۆڵ کردنی تووڕەیامن کرد، گۆرانییەک هەیە دەربارەی ئەمە و دەڵێت 	

“توڕە مەبن توڕە بوون، ئاگرە بۆ بێشەی دەروون”. 

• زۆر کەس لە ئێمە لە کاتی ناڕەحەتیدا گوێ لە گۆرانی دەگرین، تەنانەت ئەگەر گۆرانییەکانیش خەمبارانە بن هەندێکجار 	

سەبووریامن پێ دەبەخشن.

• کەسێکی تر لە گروپەکەمان دەربارەی وێنە کێشان و بەجێهێنانی ئارەزووەکانیان و پەرەدان بە تواناکانیان قسەیان کرد، کە 	

رەنگە لەسەرەتاشدا ڕێگایان لێ بگیرێت.

• هەندێک لە ئێمە لە کاتی بێ ئومێدیدا  هەوڵدەدەن کاتە خۆش و باشەکان بیری خۆیان بخەنەوە، ئەو ساتانەی لەگەڵ 	

هاوڕێکانیاندا بەسەریان بردووە.

• کەسێکامن باسی لە دۆزینەوەی چەند رێگایەک کرد بۆ حەسانەوە و پشوودان و رۆحانی یەت.	

• کەسێکی تر لە گروپەکەمان باسی لە هەبوونی پەیوەندی کۆمەاڵیەتی کرد لەگەڵ هاوڕێکامنان و خێزانەکامناندا،  سەردانکردنی 	

خێزانەکامنان و هاوڕێکامنان یارمەتیم دەدات بۆ کەمکردنەوەی خەم و خەفەت و گرفتەکانم، ئەمەش پەیوەندی هەیە بە 

کەلتور و نەریتەکامنان و قورئانی پیرۆزەوە، هەروەها ئەرکێکی کۆمەاڵیەتی و مرۆیی یە.

کۆشش کردن و کۆڵنەدان

بکەن  کۆشش  کە  ناچاربوون  خێزانەکامنان  لە  زۆر  کۆتاییدا،  لە 

تاوەکو رزگار بن و بەردەوام بن لە ژیان. 

باوکیان  بەعس  رژێمی   ١٩٨٨ ساڵی  دا،  منداڵیم  سەردەمی  لە 

بپاراستایە  خۆمان  دەبووایە  بژین   ئەوەی  بۆ  کردم،  دەستگیر 

کرد  کۆچامن  هەڵەبجەوە  لە  بکەین،  پەیدا  بژێوی  خۆمان  و 

ئەرکی  دایکیشم  و  بارانەوە،  کیمیا  بەهۆی  سلێامنی  بەرەو 

بەخێوکردن و سەرپەرشتیکردنی ئێمەی گرتە ئەستۆ، بەڕێک و 

پێکی و بەڕێزەوە یارمەتی داین لە ژیامناندا، بووە مامۆستای من، 

تر، منیش رووبەڕووی زۆر فشار و سەختی  هەروەک کوردانی 

بوومەتەوە لە ژیامندا تاوەکو بەردەوام بم لە ژیان.
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ئێمە وەک میللەتی کورد، زۆر شارەزاین و دەزانین دەربارەی نەهامەتییەکان، ئێمە رووبەڕووی شتێک بووینەتەوە 

کە بە ئاسانی ناهێرێتە پێش چاو، زۆر شتیش دەزانین دەربارەی رزگاربوون لە سەختی یەکان، لێرەدا باسی هەندێ 

لە زانیاری وئەزموونی خێزانە کوردەکامنان کردووە، ئەم بەهرە و کارامەییانە مێژوویەکی کۆنیان هەیە،. هیوامان وایە 

ئەم بەڵگەنامەیە بەسوود و یاریدەدەر بێت بۆ هەموو کەسێک.  

دەکەین،  لەگەڵدا  کاریان  کە  کەسانەدا  ئەو  لەگەڵ  بکەین  گۆڕ  و  ئاڵ  چیرۆکانە  ئەم  کە  وایە  بەرنامەمان  ئێستا 

پرسیاریان لێ دەکەین سەبارەت بەمێژو و بەهرە نهێنی یەکانیان بۆ رزگاربوونا.

دەربارەی ئەم بەڵگەنامەی گێڕانەوەیە

بەڵگەنامەی  )بەدەنگەوەهاتنیرزگاربووانی ئەشکەنجە و نەهامەتی کارامەیییەکانی رزگاربوون وچیرۆکی خێزانە کوردەکان( بەرهەم 

هێراوە لە میانەی ۆرکشۆپێک دا لەسەر “وەاڵمە گێڕانەوەیییەکان بۆ سەختی یەکان” کە رێکخرابوو لە الیەن بنکەی کەرکوک بۆ 

چارەسەرکردنی قوربانیانی ئەشکەنجە لە سلێامنی، لە ٢٨-٣٠ ی ئەلولی ٢٠١٢ دا. ئەم راهێنانە پێشکەشکرا لە الیەن دەیڤد دێنرۆغ 

لە ژێر سەرپەرشتی  دامەزراوەی دۆڵویچی نێو دەوڵەتی.

بەشداربووانی خولەکە دابەشکرابوون بۆ چەند کۆمەڵەیەکی سێ کەسی بۆ وەالمدانەوەی ئەم پرسیارانەی خوارەوە:

• وەسفی شتێک بکە ) بەهرەیەکی تایبەتی یا زانیارییەک دەربارەی ژیان( کە یارمەتی خۆت یا خێزانەکەت دەدات لە 	

بارودۆخە ژوارەکاندا.

• چێرۆکێکامن بۆ بگێڕەرەوە دەربارەی ئەمە-  کاتێک کە ئەم بەهرە یان زانیارییە تایبەتە گۆڕانێکی دروستکردووە یان 	

سوودێکی هەبووە بۆ تۆ یان خێزانەکەت.

• مێژووی کۆمەاڵیەتی ئەم بەهرەیە یاخود زانیارییە چییە؟ چۆن فێری بوویت؟ لە کێوە فێر بوویت؟ کێ ئاگادارە کە تۆ ئەم 	

بەهرەیەت هەیە؟

• ئایا ئەم بەهرەیە  یخودا زانیارییە پەیوەستە بە شتێکی گەورەتر  یان نەریتێکی گشتی یەوە بەشێوەیەک لە شێوەکان ) 	

خێزانی/ جڤاتی( یا / و نەریتی کەلتوری یەوە؟  ئایا هیچ پەندێکی پێشینان، قسەی نەستەق، چیرۆک، گۆرانی، وێنە هەیە 

دەربارەی ئەم شتە لە خێزانەکەت، کۆمەڵگاکەت یاخود کەلتورەکەتدا کە پەیوەست بێت بەم بەهرە یان زانیارییەوە؟

نوسخەی  دێنرۆغ  دەیڤد  ئینگلیزی(.  بۆ  یەوە  کوردی  لە   ( وەرگێڕدرا  پاشان  و  کرد  تۆمار  یەکرییان  وەاڵمەکانی  بەشداربووان 

رەشنووسی ئامادەکرد لەم بەڵگەنامەیە، پاشان دووبارە خوێرایەوە بۆ بەشداربووان، رەزامەندییان نواند، وەسفێکی روون بوو بۆ 

بەهرە و زانیارییە تایبەتەکانیان. هەندێ لە بەشداربووانیش ئەوەیان دەرخست کە دەیانخواست چیرۆکی زیاتریان باس بکردایە، ئەم 

بەڵگەنامەیە ئێستا بە کوردی، عەرەبی، ئینگلیزی ئامادەیە.

 بۆ زانیاری زیاتر سەبارەت بەم پرۆسەیە، و دەربارەی بەکارهێنانی بەڵگەنامەکانی گێڕانەوەی بە کۆمەڵ، تەماشای دێنرۆغ ) ٢٠٠٨(. 
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بەشی دووەم

درەختی ژیان



درەختی ژیان

› ژیانی ئێمە لە کوردستان وەک ژیانی دارستان وایە کە چەندین جار تێکدراوە لەالیەن رژێمی بەعسیەوە، ئەوان گوندەکانی 

کوردستانیان و دارستانەکان و زەوی و زاری کشتوکاڵییان خاپوور کرد، ترس و تۆقاندنیان دروستکرد لە دڵی مندااڵن و دایکاندا. 

 بەاڵم دوای پرۆسەی رزگاربوونی کوردستان، ئێستا دووبارە گەشەکردنەوە هەیە.... 

خاکی نوێ، قەدی نوێ، لق و گەاڵی نوێ.

لە کوردستان دا، درەخت هێامی ژیان و هیوایە، کە ئەمانە بەرگەگرتن، جێگیری، هێز و بەردەوامی دەنوێنن.

 هەموویان رەگیان داکوتیوە بە قواڵیی زەوی دا و بەرز دەبنەوە  بەرەو ئاسامن. 

لە پاییزدا، دەبینین گەاڵکان دەوەرن، بەالم باش دەزانین کە زۆر ناخایەنێت گەاڵی نوێ و ژیانی نوێ سەر هەڵدەداتەوە، کاتێکیش 

ئەم ژیانە نوێ یە دەبینین، خۆشی و ئارامیی دەهێنێت. 

درەختەکان سەرچاوەی بژێوین بۆ خێزانە کوردەکان، میوەکامنان پێ دەبەخشن و سەرچاوەیەکی داهاتن بۆ ئەوانەی بازرگانی 

دەکەن لە چیاکاندا. 

لەهەمان کاتدا هەندێ مانای رۆحانیش هەیە. لە قورئانی پێرۆزدا، باسی درەختی زەیتون و هەنجیر کراوە، لە ئایین دا، درەخت 

هەندێک جار هێامی خێزانێکی باش و بەڕێزە. 

لەڕووی نەریتیشەوە، درەخت دەخرێتە سەر گۆڕی مردووەکان.

لەوە زیاتر چی هەیە، ئێمەش لە درەخت دەچین، درەخت دەست پی دەکات وەک منداڵ )نەمام(، پاشان رۆژ بەرۆژ گەورە 

دەبێت.

وەک ئەو ئومێدانەی بنیادیان دەنێین لە دڵامندا، نەمامی بچووک پێویستی بە پاراسنت هەیە تا گەورە دەبێت.

درەختەکانی کوردستانیش دەبێت بەهێز بن تاوەکو بتوانن بژین و مبێننەوە و بەرگە بگرن. درەختەکان فێرمان دەکەن چۆن 

بەرهەڵستی بکەین.

لە راستیدا، دروشم و هێامی بنکەی کەرکوک بریتییە لە درەختێک.

- کارمەندانی بنکەی کەرکوک بۆ چارەسەرکردنی قوربانیانی ئەشکەنجە

درەختی ژیان رێگایەکی کاری گێڕانەوەیییە کە لە بنەڕەتدا داڕێژراوە بۆ کارکردن لەگەڵ مندااڵنی کەم تونادا، بەاڵم ئێستا لەگەڵ ئەو 

هەرزەکارانەشدا بەکار دەهێرێت کە دووچاری ئەشکەنجە و گرفتی کۆمەاڵیەتی بوونەتەوە ) ئێن کیوب، ٢٠٠٦، دێنرۆ ، ٢٠٠٨(.

دەکرێت سوودی لێ وەربگیرێت و ئاسانکاری بکرێت بۆ تاک، خێزانەکان، گروپەکان. لەناو درەختی ژیان دا، ئێمە وێنەکێشانی 

درەخت بەکار دەهێنین وەک هێامیەک بۆ وەسفکردنی الیەنە جیاوازەکانی ژیامنان. 

١١



بەشی یەکەم : درەختی ژیان

رەگەکان ) میرات، کەلەپور(:

رەگەکان وەک بەردی بناغە وەهان بۆ ناسنامەمان‹

کەسەکە،  بۆ   یە  بەجێ  دەست  خێراو  درەخت  رەگەکانی 

 ( کوێن  خەڵکی  کەلەپورەکەیان:  دەربارەی  بدوێ  تاوەکو 

یاخود  خێزانەکەیان  مێژووی  وواڵت(؛  شارۆچکە،  الدێ،   ، وەک 

باپیران،  و  بنەچە  خێزانی،  ناوی  )بنەڕەتیان،  کۆمەڵگەکەیان 

لە  فێرکردوون  شتیان  زۆری  کە  ئەوانەی  گیانداریی(،  نیشانەی 

یاخود  دڵخواز  گۆرانییەکی  دڵپەسەندەکانیان،  شوێنە  ژیاندا؛ 

هەڵپەڕکێیەک، ئاین، زمان...

خاک )دیمەنی رسوشتی  ژیانی ئێستایان(:

خاک بریتییە لەوەی کە کەسەکە ئێستا لە کوێ دەژی و هەندێ 

لە چاالکی یەکان کە ئەنجامی دەدەن رۆژانە.

قەد ) چی دەنرخێرنێت، چی بەنرخە / بەهرەو تواناکان(

و  پێدەدات  گرنگی  کەسەکە  کە  شتانەی  لەو  بریتییە  قەد، 

بەنرخە لەالی، ئەو لێهاتویی و کارامەیی و توانایانەی هەیەتی. 

گرنگیدان،  هونەری  بن،  جەستەیی  لێهاتویی  ئەمانە  دەکرێت 

نەرم و نیانی، راستگۆیی...هتد. پاشان دەتوانین بەدوای مێژووی 

بۆ ماوەی چەند  فێربوویت؟  ئەمانە  لە کوێوە  بچین:  ئەمانەدا 

دەبێت ئەمانە گرنگن بەالتەوە؟ ئەمانە لە کوێوە هاتوون؟

لقەکان ) ئاسۆکان(:

لقەکانی درەخت ئومێدە هاوبەشەکان دەنوێنن، خەونەکان و 

کۆمەڵگایەکی  خۆیان،  تر،  خەڵکانی  بۆ  دەنوێنن:  ئارەزووەکان 

هیوایانەدا  ئەم  مێژووی  بەدوای  دەکرێت  لەوێوە  گەورەتر. 

بچین : ماوەی چەندە ئەم هیوایانەت هەیە؟ لە کوێوە هاتوون؟ 

ئاواتانەی  و  هیوا  ئەم  کەسێک  هیچ  ئایا  پاراستووتن؟  چۆن 

پێناساندوویت یا خود یارمەتی داویت تا بیان پارێزیت؟

گەاڵکانی درەختەکە )ژیاندنەوەی ئەندامان و یادگاریەکانیان(:

بۆ  گرنگن  کە  کەسانەی  لەو  بریتییە  درەخت  گەاڵکانی 

زیندوون  کە  بن  کەسانە  ئەو  ئەمانە  دەکرێت  بەشداربووەکە، 

یاخود کەسانێک بن کە کۆچی دواییان کردووە. 

کردووە،  دوایی  کۆچی  کە  برد  کەسێکی  ناوی  کەسەکە  ئەگەر 

ئەوا دەکرێت بپرسین :

کەسەدا؟ 	• ئەم  لەگەڵ  هەبووە  بەنرخت  و  گرنگ  کاتی  ئایا 

تکایە چیرۆکێکم پێ بڵێ دەربارەی ئەمە.

چ شتێک لەم کەسەدا گرنگ و تایبەت بوو  بەالی تۆوە؟	•

ئایا ئەم کەسە پێی خۆش دەبوو کە ئاوا یادی دەکەیتەوە  بەم        	•

شێوەیە؟ کە ئاوا دەیخەیتە سەر درەختەکەت؟

خۆیان  دڵسۆزی  وەفاو  کە  دەدات  خەڵک  یارمەتی  ئەمە 

دەربخەن بۆ یادگاری کەسە خۆشەویستەکانیان.

میوەکان ) پاشاموە و میراتێک کە جێاموە بۆ ئێمە(

بە  بەخرشاوە  کە  خەاڵتانەی  و  دیاری  لەو  یە  بریتی  میوەکان 

تر  کەسانی  بەشدارییانەی  و  هاوکاری  ئەو  یاخود  کەسەکە، 

کردوویانە لە ژیانیاندا.

گوڵەکان / تۆوەکان )ئەو میرات و شوێن دەستانەی دەخوازین 

جێی بهێڵین و مبێنێتەوە(:

کە  دیارییانەی  لەو  بریتییە  درەختەکە  تۆوەکانی   / گوڵەکان 

کەسەکە حەز دەکات بیبەخشێت بە کەسانی تر، هەروەها ئەو 

بەشداری و کارە باشانەش دەگرێتەوە کە کەسەکە دەیکات بۆ 

خەڵکانی تر.

بەشی دووەم :  دارستانی ژیان

درەختی  بگونجێت،  کوێدا  لە  پرۆسەکەدا،  دووەمی  لەبەشی   

کۆمەڵێ کەس کۆ دەکەینەوە بۆ دروستکردنی )دارستانی ژیان(. 

لە ئەندامانی خێزان، یاخود  پێکهاتبێت  ئەم دارستانە دەکرێت 

هاوڕێکان، یاخود ئەم کارە ئەنجام دەدەین لەناو گروپدا.

کە  هەر  بکات،  دروست  خۆی  درەختی  دەکرێت  رێنامییکار 

دەدۆزێتەوە  رێگایەک  رێنامییکارەکە  کرا،  دروست  دارستانەکە 

هەر  دەربارەی  گرنگ  شتێکی  لێنانی  رێز  و  پیانان  دان  بۆ 

کە  دەکات  بەوە  بەجۆرێ هەموو کەسێ هەست  درەختێک... 

بەشداری یەکی باشی هەیە لە دروستکردنی )دارەستانەکەدا(.

١٢



١٣

بەشی سێیەم : گەردەلوولەکانی ژیان

لە بەشی سێیەمی ئەم پرۆسەیەدا، باسی )گەردەلوولەکانی ژیان(

دەکەین، ئەو سەختی و ناڕەحەتییانەی خەڵکی تووشی دەبن و 

ئەو ڕێگایانەی کە خەڵکی پێی رزگار دەبن لەو ناڕەحەتییانە، لە 

هێام و خوازەوە دەچینە ژیانی خەڵکی یەوە.

کاتێک لەگەڵ مندااڵندا کار دەکەین، دەکرێت یەکەم جار باسی 

ناڕەحەتی یەکان بکەین کە درەختەکان، دارستانەکان، گیانداران 

کە  دەکەین  ناڕەحەتییانە  ئەو  باسی  پاشان  دەبن.  تووشی 

تێدەکات،  کاریان  ئەمە چۆن  مندااڵن تووشی دەبن، هەروەها 

لە کۆتاییدا، باسی کارامەیی و بەهرەکانی چۆنێتی رزگاربوونی 

گیانداران و کارامەیی رزگاربوونی مندااڵن.

کارامەییەکانی  دەکەین،  کار  هەرزەکاراندا  لەگەڵ  کاتێک 

رزگاربوونیان دەدۆزینەوە بە پرسیارکردن، وەک : 

لە کاتە سەختەکاندا، لە کاتی گەردەلوولی ژیان دا، چی بەهێزت 

دەکات و وات لێ دەکات بەردەوام بیت  یان یارمەتیت دەدات 

و ورەت بەرز رادەگرێت؟

ئەو شتە چییە بە بەهێزی دەتهێڵێتەوە لە کاتە سەختەکاندا؟

کاتێک شتەکان سەخت دەبن، کاتێک هەست بە الوازی و بێ 

و  دەدەیت  ئەنجامیان  کە  چین  شتانە  ئەو  دەکەیت،  ورەیی 

بەهێزی  بە  ئەوەی  بۆ  تۆ  پاڵپشتیکردنی  بۆ  دەدات  یارمەتیت 

خۆت؟  ژیانی  رێچکەی  سەر  بگەڕێیتەوە  هەتاکو  مبێنیتەوە، 

دەربارەی  بێت  بیرکردنەوە  یاخود  کردن  پەیوەندی  دەکرێت 

کەسانێک، چەند شوێنێک، خێزان، کەلتور، یادگاری شوێنەتایبەت 

یاخود  کردووە،  دواییان  کۆچی  کە  بێت  خۆشەویستەکان  و 

دەکرێت شتێک بێت کە ئەنجامی دەدەیت، و یارمەتیت دەدات 

هەست بە بەهێزی بکەیت؛ دوعاکردن و نوێژ کردن، مۆسیقا، 

قسەکردن، چێشت لێنان، پاککردنەوە، وەرزش، شتی تر؟

ئەو شتە چییە کە یارمەتیت دەدات و پاڵپشتیت دەکات کاتێک 

بە سەختی ڕووبەڕووت دەبێتەوە؟

چی یارمەتیت دەدات گەردەلوولەکانی ژیان تێ بپەڕێنیت؟

هەندێکجار ئاسانرە بۆ خەڵکی کە قسە بکەن بە شێوەی گروپ 

دەربارەی گەردەلوولەکانی ژیان، تاوەکو بە تەنها قسە بکەن و 

باسی بکەن.

بەهرەی  و  کارامەیی  ئەم  کەلەپوری  و  میرات  باسی  پاشان 

رزگاربوونانە دەکەین:

ئە کەسانە کێن کە لە ژیانت دا پیشانیان داویت چۆن رزگارت 

ببێت و بەردەوام بیت لە ژیان؟

پاشان پرسیار لە بەشداربووان دەکەین کە چێرۆکێک باس بکەن 

رەنگە  رزگاربوونیان.  تواناکانی  و  بەهرە  لە  یەکێک  دەربارەی 

شتامن  پێبڵین دەربارەی: 

• جارێک کە ئەم بەهرەی رزگاربوونەت بەکار هێناوە.	

• چۆن فێری ئەم بەهێزی یە بوویت؟ لە کوێ وە فێر بوویت؟	

• لە کێ و لەگەڵ کێ دا فێربوویت؟ کێ دەزانێت کە ئەم 	

بەهرەی رزگاربوونەت هەیە و ئاشنایە پێی؟

• هەستی 	 و  ناسییەوە  تۆی  کارامەیییەی  و  هێز  ئەم  کێ 

پێکرد؟

• ئایا کەسانی تر هەیە کە تۆ بیانناسیت و رەنگ بێت ئەم 	

هێز و کارامەییەیان هەبێت؟ لەگەڵ کێی تردا هاوبەشیت 

لەمەدا؟

دەکەین  تۆمار  توانایانە  و  بەهرە  ئەم  ئێمە  بگونجێت،  ئەگەر 

)بڕوانە الپەڕە ١٢-١٣(

بەشی چوارەم : نەریتی رێزلێنان

بە  دەهێنین  پێ  کۆتایی  ژیان   درەختی  بگونجێت،   ئەگەر 

رسوتێکی دان پیانان و ڕێز لێ گرتن. کەسە گرنگەکانی ژیانی ئەو 

بەشداربووە کۆ دەکەینەوە ) گەاڵکانی درەختەکان(، پاشان ئاڵ 

و گۆڕی درەختەکان و تواناکانی ڕزگاربوونی خەڵکان دەکەین.

دەگونجێت بڕوانامە ببەخشین،  یاخود هۆنراوە، نامە، بەڵگەنامە  

بخوێنینەوە.  بەرز  دەنگی  بە  کەسانە  ئەو  کارامەیی  دەربارەی 

هەندێکجار دەکرێت پێکەوە خواردن ئاڵ و گۆڕ بکەن، یاخود 

بەیەکەوە گۆرانی بڵێن یان دوعاو نوێژ بکەن.

ئەمانە هەموو رسوتێکن بۆ دان پیانان و رێزگرتن لە کارامەیی 

رزگاربوون. هەندێک تێڕامان لە رێنامییکارانی بنکەی کەرکوک:

لێرە لە واڵتەکەماندا، لە وواڵتەکەماندا، پەیوەندی نێوان ئەندامانی خێزان، هاوڕێیان و خزمەکان، الیەنێکی پیرۆزی 

ژیانە. لە کۆمەڵگاکەماندا، ئێمە بەبەهێزی بەسراوینەتەوە بە خێزانەکامنان و تایەفەکەمانەوە وەک: ) باپیر و داپیر، 

خاڵ و مام و بەوجۆرە(. هەروەها ئێمە پەیوەندیامن بەهێزە لەگەڵ برا و خوشکەکامناندا، کاتێک کاردەکەین لەگەڵ 

قوربانیانی ئەشکەنجەدا، درەختی ژیان  دەتوانێت یارمەتیامن بدات تا یارمەتی ئەوان بدەین کە هێز و سەقامگیری 

بۆ  خێزانەکانی خۆماندا  لەناو  بهێنین  بەکاری  دەتوانین  تەنانەت  خێزانەکانیانەوە،  ئەندامانی  لە  بهێنن  بەدەست 

زیادکردنی زانیاری دەربارەی گونجاندنی لەگەڵ زەبری دەروونییدا.



درەختی ژیان لە کوردستان دا

درەختی  ئێستا  کوردستان  لە  کەرکوک  بنکەی  کارمەندانی 

لە  چیرۆکێکە  ئەمە  پسپۆڕانە،  شێوازی  بە  دەهێنن  بەکار  ژیان 

لە  کارەکەیدا  لە  هێناوە  بەکار  ژیانی  درەختی  کە  شیروانەوە 

سەنتەری ڕاهێنانەوەی دهۆک:

کچێکی گەنج، کە تەمەنی نزیکەی بیست ساڵ دەبوو، لە الدێ 

چارەسەر  وەرگرتنی  بۆ  دەژیا،  گەورە  کەناری  بچووکی  یەکی 

سەردانی بنکەکەمانی کرد.

بەهۆی هەژارییەوە خێزانەکەی ناچاربوو کۆچ بکەن بۆ شارێکی 

قەرەباڵغ، ئەم کچە گەنجە هەندێک گرفتی بۆماوەیی هەیە و 

هێشتا شوی نەکردووە، کۆچکردنیان بۆ ناو شار بەخراپی کاری 

ئەم کچە  بۆ شار، دایکی  لە گواستنەوەیان  پاش ساڵێک  تێکرد، 

بوو،  خراپ  زۆر  رووداوێکی  ئەمەش  دەکات،  دوایی  کۆچی 

چونکە کچەکە و دایکی پەیوەندی یەکی زۆر تایبەتیان هەبوو، 

باوکی  دەچوون،  خراپر  بەرو  شتەکان  دایکیی  مردنی  دوای 

باوکی دووبارە ژنی  کاتێک  گرفتی هەبوو دوای مردنی دایکی، 

هینایەوە، پەیوەندی کچەکە و باوەژنەکەی باش نەبوو.

ئارەزوویەکی  بوو،  دڵتەنگ  زۆر  ئەم کچە  بینیم،  کە  یەکەمجار 

هەیە  توندی  ئازارێکی  کە  دەیگوت  ژیان،  لە  مابوو  کەمی 

هەموو  سکی،  و  سنگی  بەتایبەتی  جەستەیدا،  لەهەموو 

تاقیکردنەوە پزیشکییەکان دەریخست کە ئاسایی یە.

ئەو کچە زۆر شەرمن بوو بەهۆی جیاوازی جەستەییەوە، هەستی 

بە بێ ئومێدی و دابڕاوی دەکرد، دەیگوت هیچ کەسێک نی یە 

کە بتوانێت یارمەتیم بدات، وتی لە پاش لەدەست دانی دایکیم، 

ئومێدم بە ژیان نەماوە.

یەکەم جار ئەم کچەم بینی، تەنها دە  رۆژ بوو فێری درەختی 

درەختی  دەکرێت  چۆن  کە  بووم  ئەوە  فێری  بووبووم،  ژیان 

لە  و  لەگەڵ کەسانێکدا کە گرفتیان هەیە  بهێرێت  بەکار  ژیان 

ناڕەحەتیدان، هەربۆیە پیشانم دا چۆن وێنەی درەخت بکێشێت 

و پاشان داوام لێکرد کە لەماڵەوە درەختەکە وێنە بکات.  

کراوی  دیاری  زەوییەکی  چۆن  کە  پیشانیدام  گەڕایەوە،  کاتێک 

گوندەکەیانی زیاد کردووە بۆ رەگەکان، زمانی دایک، پەیوەندییە 

کۆمەاڵیەتییە سەرەکییەکان. 

ئارەزوویەکی  باسی چەند کارامەیی و  بە قەدەکەی،  سەبارەت 

بە خواستی  ئاماژەی  ) هیوا و خەونەکان(  دا  لقەکانی  لە  کرد، 

سەالمەتی  و هیوای سەرکەوتوو بوونی کرد، ئەوەی لە هەمووی 

گەاڵ  لە  یەکێک  وەک  برد  دایکی  ناوی  ئەوەبوو  بوو  گرنگر 

دایکی  کە  ئەوەشدا  لەگەڵ  درەختەکەیدا،  لە  یەکان  سەرەکی 

و  یادکردنەوە  بۆ  بوو  رێگایەک  ئەمە  بەالم  کردبوو،  کۆچی 

رێزلێنان لە دایکی.

لە باسکردنی میوەکاندا) دیاری و پاشاموە(، بە درێژی باسامن 

کرد لەوەی کە چی فێربووە لە دایکی یەوە، باسی لە هەندێ 

پەروەردەو فێکردن کرد، متامنە، رێزداری، خزمەتکردنی کەسانی 

تر، هەروەها چۆن ئایینەکەی پەیڕەو بکات.

کە  بەوەکرد  هەستی  کچە  ئەم  گفتوگۆیانەوە،  ئەم  ڕێیگەی  لە 

ئێستا  کە  دایکیەتی  ئاسەواری  و  پاشاموە  هەمووی  ئەمانە 

هەڵیگرتوون لە ژیانیدا، لە ئاخاوتن دەربارەی ئەمە، کۆمەڵێک 

ئەمانە  دایکیدا.  یادگاری  لەگەڵ  کرد  باس  گرنگی  ئەزموونی 

کۆمەڵێک چیرۆک بوون کە پێشر بۆ کەسی باس نەکردبوو.

بۆ یەکەمجار کە ئەم کچەم بینی، وا بیری دەکردەوە کە بزر بووە 

و هیچ شتێکی باش نەماوە لە ژیانیدا، لە میانەی چوار دانیشتندا 

تر  زۆر گەشبین  کۆتایی  گەیشتە  کە  کێشا،  بۆ  ژیامنان  درەختی 

بەوەی  کردبوو  دەستی  بەرچاو،  شێوەیەکی  بە  پێشر،  لە  بوو 

گرنگی بدات بەخۆی، جل و بەرگە رەشەکانی گۆڕی، بەتواناتر 

بوو لە زاڵبوون بەسەر گرفتەکانیدا، زۆر دڵخۆشر بوو، دەستیکرد 

کە  تر  کۆمەاڵیەتییەکانی  پەیوەندییە  دەربارەی  بەگفتوگۆکردن 

گرنگە بە الیەوە.  باوەژنەکەشی هەستیکرد بەم بەرەو پێشچوون 

باوەژنەکەیدا  و باش بوونە، هەربۆیە پەیوەندییەکەشی لەگەڵ 

بەرەو باشر هەنگاوی نا.

ئەمە منوونەیەکە بۆ بەکارهێنانی درەختی ژیان بۆ یارمەتی دانی 

کەسێک کە خەم و خەفەتی زۆری هەبێت.  ئەم کچە توانی ڕێز 

بگرێت لە دایکی ) لە ڕێی ناونانی گەاڵیەک بەناوی دایکی یەوە 

لەسەر درەختەکەی( هەروەها توانی کە دان بنێت بەو ئاسەوار 

و  )میوەکان(  بۆی  جێاموە  یەوە  دایکی  لە  کە  کەلەپوورەوە  و 

ئەوەش کە چۆن ئەمەی هەڵگرتووە لە ژیانی دا.
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بەشی سێیەم

تیمی ژیان



تیمی ژیان

  »لە کوردستان زۆربەمان حەزمان لە دووگۆڵی یە!

دەرفەتێکە بۆ ئیمە کە شتەکان لە بیر بکەین، کاتێک لە گۆڕەپانداین هەموو شتێک کاڵدەبێتەوە و دیارنامێنێت، شوێنێکە بۆ 

هاوڕێیەتی، خۆشی، شوێنی کاری تیم. شانۆیەکە بۆ خەونەکامنان و ئاهەنگ گێڕان.

کاتێک گۆڵێک تۆمار دەکرێت، ئێمە هاوار دەکەین، چەپڵە لێ دەدەین، هەڵ دەپەڕین و تەنانەت فیشەک دەتەقێنین بە 

تفەنگەکامنان بە ئاسامند ا«.

کارمەندانی بنکەی کەرکوک بۆ چارەسەرکردنی قوربانیانی ئەشکەنجە

 شێوازی تێمی ژیان، هێام و خوازەی وەرزش بەکار دەهێنێت بۆ توانا بەخشین بە خەڵکی، تاوەکو بتوانن مامەڵە لەگەڵ رووداوە 

زەبراوییەکاندا بکەن، بەبێ ئەوەی پێویست بکات راستەوخۆ گفتوگۆیان لەبارەوە بکەین. 

هەنگاوی یەکەم دروستکردنی )پەڕەی تیم(ە.
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بەشی یەکەم : دروستکردنی پەڕەی تیم

ئەم پەڕەی تیمە دروستکراوە لەالیەن دەستگیرکراوێکی پێشووی 

فەلەستینی یەوە بەهاوکاری چارەسەرکەری گێڕانەوەیی 

)نیهایە ئەبو ڕەییان(

دەکرێت بیر لە ژیامنان بکەینەوە وەک تیمێک، کێن گرنگرین 

کەسەکان بەالی تۆوە؟ ئەندامانی تیمەکەت دەکرێت کەسانێک 

بن زیندوو بن یاخود کەسانێک بن کە کۆچی دواییان کردبێت، 

دەکرێت ئێستا ئامادەییان هەبێت لە ژیانتدا، یاخود کەسانێک 

زۆرترین  کە  کەسانێکن  ئەمانە  ناسیوتن.  رابردوودا  لە  کە  بن 

کاریگەرییان هەبووە ) بەشێوەیەکی ئەرێنی( لەسەر ژیانت.

گۆڵچی

 کێ وەک گۆڵچییەکەت کار دەکات؟

ئەمە دەکرێت کەسێک، گروپێک یاخود رێکخراوێک بێت. کێ 

لە هەموو  دەپارێزێت، کێ  گۆڵەکەت  دەکات، کێ  چاودێریت 

کەس زیاتر جێیگای متامنەیە و پشتی پێدەبەسرێت، دەکرێت 

ئەم کەسە کێ بێت؟

بەرگریکار )پاراسنت(

لە  پارێزگاریکردن  لە  دەدات  گۆڵچییەکەت  یارمەتی  کێ 

خەونەکانت، لە پاراستنی ئەو شتانەدا کە بەنرخن بەالتەوە؟

هێرشبەرەکانت

 کێ یارمەتیت دەدات، هانت دەدات لە هەوڵدان بۆ تۆمارکردنی 

گۆڵ و گەیشنت بە ئامانج؟

ئەندام و هاوکارەکانی تری تیمەکە

کێن ئەندامەکانی تر و هاوکارەکانت لە ژیانتدا، ئەوانەی یارییان 

لەگەڵ دەکەیت، ئەوانەی چیژ و خۆشی دەبینیت لە هاوڕێیەتی 

کردنیان؟

راهێنەر )مەشق پێکەر(

دەکرێت  فێربوویت؟  لێوە  زۆترین شتی  کە  کەسەی  ئەو  کێیە 

زیاد لەیەک راهێنەریشت هەبێت، دەشگونجێت کە زیندوو یان 

مردوو بن و لەژیاندا نەمابن. هەندێ لەوشتانە چین کە فێریان 

کردوویت؟

ئاڵ  و گۆڕەکان

ئایا کەسانێک هەیە کە هەندێک جار لە تیمەکەتدان و هەندێک 

جاری تریش تیایدا نین... رەنگە هەندێک رۆژ زۆر یاریدەدەر و 

بەسوودبن بۆت، هەندێ ڕۆژی تریش هیچ یارمەتیت نەدەن؟ 

چ  لە  تیمەکەتن.  شوێنگۆڕەکانی  ئەندامە   ئەمانە  وایە  ئەگەر 

یارمەتیت   کاتێکدا  جۆرە  چ  دەدەن؟  یارمەتیت  کاتێکدا  جۆرە 

نادەن؟ چۆن فێری جیاوازییەکەی بوویت؟

گۆرانی یاخود ئاوازی سەرەکی 

ئایا گۆرانییەکی تایبەتت هەیە کە زۆر مانادار و گرنگە بەالتەوە، 

کە دەکرێت ناوی بنێیت › گۆرانی یان ئاوازی سەرەکیی ژیانت 

لەم کاتەدا؟ ئەگەر وایە، ئەوا دەکرێت چی بێت؟ بۆچی گرنگە 

بەالتەوە؟

هاندەران و پاڵپشتکاران لە تەماشاکەران

کاتێک لە مەیدانی خۆتدایت، کێن هاندەرەکانت لە تەماشاکەران 

کە  مردوو(  یا  زیندوو  کەسانە)  ئەو  کێن  خۆتدا،  مێشکی  لە 

هیوایان وایە سەرکەوتوو بیت؟

بەها باال و سەرەکییەکان کە پارێزگاریان لێ دەکەیت

چین هەندێک لە بەها گرنگەکانی تیمەکەت؟ ئامانج و هۆکاری 

پارێزگارییان  بەهایانەی  ئەو  چین  چییە؟  تیمە  ئەم  بوونی 

لێدەکەیت؟ ) ئەمانە بخە دوای ئامانج و گۆڵەکانتەوە(. مێژووی 

ئەمانە چی یە؟ ئایا بۆ ماوەیەکی زۆرە کە بەشێکن لە تیمەکەت؟

شوێن و پێگەی تۆ

شوێن و پێگەی تۆ چییە لە تیمەکەدا؟ خۆت لە کوێدا دادەنێیت؟

تاقمی فریاگوزاری سەرەتایی

نەمانی  پێدان/   ( دەبێت  ناڕەحەتی  تووشی  تیمەکەت  کاتێک 

ورەی یاریزانێک( پەنا بۆ چی دەبەیت؟ چی یارمەتی تیمەکەت 

فریاگوزاری  تاقمی  ناو  لە  چی  سەختەکاندا؟  کاتە  لە  دەدات 

سەرەتاییەکەتدایە؟

گۆڕەپانی خۆت ) مەیدانی خەونەکانت(

گۆڕەپانەکانی خۆت کامانەیە؟ کوێ یە ئەو شوێنانەی زۆرترین 

شوێنێکت  لە  زیاد  دەکرێت  هەیە؟  ماڵەوەت(  )ناو  هەستی 

بێت.  وواڵتێکیشدا  لە  زیاد  لە  دەکرێت  تەنانەت  هەبێت، 

بەردەوامی  بە  کە  بێت  شوێنێک  دەکرێت  خۆت  گۆرەپانی 

دەچیت بۆی، یاخود شوێنێکە کە تەنها لە یاد و بیرکردنەوە و 

خەونەکانتدا ئێستا بۆی دەچیت.
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بەشی دووەم : هێڵکاری – نەخشەی گۆڵ – ئامانج

هەنگاوی دووەم بریتییە لەگفتوگۆکردن دەربارەی یەک ئامانج 

– گۆڵ/ دەستکەوت کە تیمەکە بەدەستی هێناوە یاخود تۆماری 

کردووە.  ئامانجێک یان گۆڵێکی گشتی / دەستکەوتێک چی یە 

کە لەالیەن ئەم تیمەوە بەدەست هاتووە؟ ئەمە دەکرێت ئەم 

گۆڵ و ئامانجانە بگرێتەوە وەک:

• رزگاربوون لە زیندان.	

• مانەوە بەیەکەوە و لێک دانەبڕان لە کاتە سەختەکاندا.	

• پاراستنی سەالمەتی مندالەکان.	

• خوێندن و بەدەستهێنانی بڕوانامە.	

نەخشەی گۆڵێک دەکێرشێت. 

ئەمەی خوارەوە منوونەیەکە لە کوڕێکی گەنجەوە، پەناهەندەیەک 

لە ئوسرالیا، کە باسی ئەوە دەکات چۆن خێزانەکەی بەیەکەوە 

ماونەتەوە لە کاتە سەختەکاندا: پوری تۆپەکە هەڵ دەدات بۆ 

پاس  ئەویش  دایکی،  بۆ  تێیدەپەڕێنێت  ئەویش  خوشکەکەی، 

دەدات بە باوکی )کە کۆچی دوایی کردووە(، ئەویش دەیدات 

بە کوڕە گەنجەکە خۆی کە ) گۆڵەکەی کردووە(، داوا لەم کەسە 

دەکەین کە :

• نەخشەی گۆڵێک بکێشێت کە بەشداری و هاوکاری کەسانی 	

بەدەستهێنانی  بۆ  داوە  ئەنجامیان  کە  دەردەخات  جیاواز 

ئەم ئامانج و تۆمارکردنی ئەم گۆڵە؟ ئایا دەتوانیت باسی  

بکەیت  کێ بەشداربووە لە تۆمارکردن / بەدەست هێنانی 

یاخود  بوو؟  کەسی  تاکە  هەوڵێکی  ئایا  دا؟  گۆڵە  ئەم 

ئەندامانی تری تیمەکەی ژیانت یارمەتییان دایت؟ چۆن؟ 

لە  یارمەتیدایت  خود  یا  هانیدایت  ڕاهێنەرەکەت  ئایا 

تاکتیکەکاندا؟

• هەموو 	 سەر  بە  مەدا؟  لە  بینی  رۆڵێکی  چ  هەرکەسەو 

بەرگریکار،  گۆڵچی،  خۆت،  گۆڕەپانی   ( بڕۆ  بابەتەکاندا 

هێرشبەر، هاوتیمەکان، هتد(

• چ جۆرە بەهرە و زانیاری یاخود بەهایەک تۆ یان کەسانی 	

تر بەکاریهێنا لە تۆمارکردنی ئەم گۆڵەدا؟

• ئەم بەهرانە/ زانیاری/ بەهایانە لە کوێ وە هاتوون؟	

• یارمەتیدان 	 کە  کردتان  یان  کرد  راهێنانێکت  و  مەشق  چ 

ئەمەت  چەند  چەند  گۆڵە؟  و  ئامانج  ئەم  تۆمارکردنی  بۆ 

کوێ  لە  جارێک؟  هەفتەی   ، رۆژێک  هەموو  ئەنجامدا- 

راهێنانە  ئەم  چۆن  کە  فێربوویت  چۆن  کرد؟  مەشقت 

ئەنجام بدەیت؟ ئایا هیچ کەسێک پیشانی دایت؟

• گۆشەکانی 	 لە  یەکێک  لە  بنەخشێنە  تۆمار  کارێکی 

بەڵگەنامەکەدا و ئەم ئامانجە بنووسە.
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 بەشی سێ یەم : ئاهەنگ گێڕانی گۆڵ کردن

گرتووە  ئەشکەنجەیان  بەرگەی  کەسانەی  ئەو  جار  هەندێک 

لە  نەناوە  رێزی  یان  بینیون  نەی  تر  کەسی  بوون  توشی  و 

رێگایەک  دووگۆڵیەوە  مەجازی  رێی  لە  رزگاربوونەکەیان، 

دەدۆزینەوە بۆ ئاهەنگ گێڕانی گرنگیی ئامانجەکان- گۆڵەکانی 

بەدەستیان  کە  کۆمەڵگەکان  و  هاوڕێکان  خێزانەکان،  تاکەکان، 

هێناوە. هەر کە نەخشەی گۆڵ- ئامانج کێرشا ئەوکات دەپرسین 

چۆن ئاهەنگ دەگێڕیت بۆ ئەو گۆاڵنەی تۆماری دەکەیت لە 	•

دووگۆڵی دا؟ دانە دانە بەسەر هەموو رێگاکاندا بڕۆ... رەنگە 

ئەمانە بگرێتەوە، چەپڵە لێدان، هاوار کردن، هەڵبەز و دابەز 

کردن، تەنانەت »تەقاندنی فیشەکی تفەنگ بە هەوادا!«

کام لەمانە لەهەموویان گونجاوترە بۆ ئەوەی بەکار بهێرێت 	•

بۆ پیرۆزبایی کردن و ئاهەنگ گێڕان بۆ ئەم ئامانجە –گۆڵە؟

پاشان دووبارە گۆڵەکە باس بکەرەوە ) وەک ئەوەی لێدواندەر  	•

لەگەڵ  بدەرەوە  ئەنجامی  دووبارە  یاخود  بکات(  باسی 

کەسانێکی جیاوازدا کە رۆڵی هەر ئەندامانی تیمەکە بگێڕن.

ئامادەبووان 	• یان  تەماشاکەران  لە  ماوەتەوە  کە  ئەوەشی 

دەیکەن بە خۆشی، یاخود هەڵپەڕکێ و هاوار دەکەن... بڕیار 

لەسەر هەر شتێ درابێت کە بکرێت و ئەنجامی بدەن. 

 ئەم پرۆسەیە دەکرێت دڵخۆشکەر و ئاسانکەر بێت و لەهەمان 

کاتیشدا زۆر کاریگەر بێت، بەتایبەتی ئەگەر ئەو › گۆاڵنە‹ ی کە 

ئاهەنگیان بۆ دەگێڕدرێت پەیوەندییان هەبێت بە رزگاربوون و 

مانەوە لە ژیان.



بەشی چوارەم : رووانین لە داهاتوو

»کەلەپورێکی  پێشر  کە  بکەن  داهاتوو  سەیری  کە  دەتوانن  خەڵکی  کاتێک  تەنها 

بەدەست هێنانیان« هەبێت.

پاش ئەوەی ئاهەنگ و پێرۆزباییامن کرد لە گۆڵ/ ئامانجە ڕابردووەکانی هەر کەسێک، 

پاشان دەپرسین:

• ئامانجی / گۆڵی داهاتووت چی یە کە بەرنامەی بۆ دادەنێیت بەدەستی بهێنیت؟	

• چۆن مەشق دەکەیت بۆ بەدەست هێنانی ئەمە؟	

• کێ بەشداری پێ دەکەیت؟	

دووگۆڵی  وەک  داهاتوو  پالنانەی  ئەم  خەڵکی  هەندێکجار  بگونجێت،  ئەگەر 

دەنەخشێنن: 

بەشی پێنجەم : چارەسەرکردنی کێشەکان / سەختییەکان

 ئێمە دەتوانین هێامی دووگۆڵی بەکار بهێنین بۆ گفتوگۆکردن 

و  گرفت  بەسەر  بوون  زاڵ   / چارەسەرکردن  بە  سەبارەت 

ناڕەحەتیەکاندا.

و  دووگۆڵی  تیمی  کە  بکەین  رێگایانە  ئەو  باسی  دەتوانین 

یاریزانەکان لەبەردەستیاندایە بۆ زاڵبوونن بەسەر سەختییەکاندا.

پرسیارانەی  لەو  بکەین  پرسیار  جۆر  هەمان  دەتوانین   دواتر 

و  لە  لێنان  ڕێز  بۆ    ‹ ژیان  گەردەلوولی   ‹ بەشی   لە  سەرەوە 

گرفتانەی تووشی خەلک بووە لەگەڵ بەهرەکانی رزگاربوونیاندا.

چەند تێڕامانێک لە کارمەندەکانی بنکەی کەرکوک بۆ چارەسەرکردنی قوربانیانی ئەشکەنجە:

واڵتەکەماندا،  لە  ئازاراویەکانیان،  ئەزموونە  دەربارەی  ناکەن  گفتوگۆکردن  ئارەزووی  کورد  خەڵکانی  لە  هەندێک 

ئەوەی  بێ  بکرێت،  گفتوگۆ  ئازادانە  ئەوەی  بۆ  ببێت،  دروست  متامنە  تاوەکو  بوێت  زۆری  کاتێکی  دەکرێت 

بەربەستێک ئێمە و ئەوان لەیەک جیا بکاتەوە.

ببین لە شەرم، بێ ئەوەی راستەوخۆ قسە  تاوەکو رزگار  ئیمە بدات  یارمەتی  ئەم شێوازی تیمی ژیانە دەتوانێت 

لەوەش  زۆر  یارمەتیخوازەکەوە.  ژیانی  لە  وەربگرین  زانیاری  شاراوەکان  خاڵە  دەربارەی  دەتوانین  هێشتا  بکەین، 

گرنگر، دەتوانێت یارمەتیدەر بێت، بۆ ئەندامانی خێزان و خزمەکان، بیانخاتە ئەو پێگەیەوە کە شایستەن، هەروەها 

ئەو  هەوڵەش روون بکاتەوە کە پێویستیانە بۆ گەشنت بە ئامانجەکانیان و بۆ زاڵبوون بەسەر سەختی یەکاندا. ئێمە 

دەتوانین تیمی پاڵپشتی دروست بکەین، تیمی خێزانەکان و هاوڕێکان.

١٩



بەشی چوارەم

نامە، بەڵگەنامە،

 هۆنراوە، بڕوانامەکان



نامە، بەڵگەنامە، هۆنراوە، بڕوانامەکان

لە شێوازی گێڕانەوەییدا دەتوانین نامە و هۆنراوە بەکار بهێنین لە کارەکەماندا،  دەکرێت ئەمانە هۆنراوە بن کە ئێمە بینووسین 

بە بەکارهێنانی ووشەی رزگاربووانی شکەنجە و نەهامەتی. یاخود دەکرێت نامە یا بڕوانامە بێت کە ئێمە ئامادەی بکەین تاوەکو 

بیبەخشین بەوکەسانەی کۆ دەبینەوە لەگەڵیان. هەروەکو کەلتورێکی دەوڵەمەند هەیە لە هۆنراوە و نووسین لە عێراق دا، ئێمە 

دەتوانین ئەم ناوەند و هۆکارانە بەکار بهێنین لە کارەکامناندا. ئێمە شێوازی نوورساوی ووشەکان بەکار دەهێنین بۆ دان پیانان بە 

تواناو کارامەیی خەڵکی دا، دان پیانان بە بەهرەکانیاندا. هەندێک جار ئەو کەسانەی کاریان لەگەڵ دەکەین هەرگیز هیچ دانپێدانان 

و رێزلێنانێکیان وەرنەگرتووە لە خەڵکی، ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت ئەم هۆنراوە، نامە، بەڵگەنامە و بڕوانامانە زۆر بەنرخن.

لیستی بەهرەو تواناکانی محمد لە زیندان

محمد تەمەنی ٢7 ساڵە، نزیکەی ٥ ساڵی بەسەر بردووە لە زینداندا، بۆ ماوەی چوار مانگە ئازاد کراوە.

هاتنە دەرەوە لە زیندان سەختە، ناڕەحەتی و سەختی دروست دەکات بۆ داهاتوو سەبارەت بە کار، هاوسەرگیری، هەبوونی خێزان. 

هەندێک جار خەڵکی وا هەست دەکەن دوای ئەوەی زیندان کران ئیر لەخەڵکانی تەمەنی خۆیان دواکەوتوون و ئەمەش دەشێ 

ببێتە هۆی  هەبوونی ‘ هەستێکی خراپ بەرامبەر خۆت’ .

کاتێک محمد لە زیندان دا بووە، کۆمەڵێک کارامەیی تایبەتی هەبووە کە بەکاری هێناوە بۆ زاڵ بوون و تێپەڕاندنی کاتە سەختەکان. 

ئەمە لیستەکەی محمدە بۆ کارامەیی یەکانی زیندان:

کاتەکەم لە زینداندا فێری کردم کە ئارام بگرم. کارامەیی و سیفەتی ئارامگریم بەکاردەهێنا ئەوکاتەی لە زیندان بووم.. ١

فێری ئەوە بووم کە بەهێزبم لە کاتێکدا لە دۆخێکی زۆر خراپدا دەژیام. زۆر سەرکەوتوو بووم لەوەی کە بەهێزبم لە . ٢

کاتێکدا لەزیندان بووم.

هاوڕێیەتیم دروستکرد لە زینداندا. بەهرەکانی هاوڕێیەتیم بەکار هێنا.. ٣

راهێنانێکی باشم وەرگرت و فێربووم دەربارەی مێژوو و سیاسەتی فەلەستین.. 4

لە رێگای سەختی و ناڕەحەتیەکانی زیندانەوە فێربووم کە دەمەوێت ژیانم بگۆڕم بۆ ئەوەی ژیانێکی باشرم هەبێت.. ٥

 

ئەمانە پێنج نیشانەی هێز و توانان لە ژیانی محمد دا.

بڕوانامەی شەرەف

ئەمە منوونەی بڕوانامەیەکە دراوە لەالیەن چارەسەرکەرێکی گێڕانەوەییەوە بۆ سێ ئافرەت : 

ئەم بڕاوانامەیە بەخرشاوە بە :

زەینەب، لەیال، گوڵناز

سێ ئافرەتی کورد کە ئەمڕۆ پێکەوە فرمێسکیان رشت، چیرۆک و زانیاریان ئاڵ و گۆڕ کرد لەبارەی سەختی بیرکردنی ئەندامانی 

خێزان و رێگاکانی کە بەکاریان هێناوە: 

واژوو کراوە لە 4ی ترشینی دووەم ٢٠١١

• بەهیوابوون و ئومێدەواربوون بۆ داهاتوو.	

• بەسەربردنی ژیانی رۆژانە.	

• بنیادنانی هاوڕێیەتی.	

• بەشکردنی ئەو شتانەی خۆشیان دەوێت.	

• ئەنجام دانی کاری باش بۆ ئەوانەی دوورن.	

• تێگەشنت لە فرمێسکەکانی یەکر.	

٢١



بەڵگەنامە و بڕوانامە دەکرێت بەکار بهێرێت و سوودی لێ وەربگێرێت لە کارکردن لەگەڵ منداالنیشدا، ئەمەی خوارەوە وێنەی 

منداالنی ئەفریقای باشوورە  دوای ئەوەی بڕوانامەی درەختی ژیانیان وەرگرتووە ) نکیوب،٢٠٠٦، ال. ١٦(:

ئەم بەڵگەنامەیەی خوارەوە بەرهەم هێراوە لە وشەی منداالنی فەلەستینی سەبارەت بە رێگاکانی ماماڵەکردن و چارەسەکردنی 

کاریگەریەکانی هێرشی سەربازی:

٢٢

 چۆنێتی چارەسەرکردنی کاریگەرییەکانی هێرشێکی سەربازی:

چەند سەرەداو و سەرنجێک بۆ منداالن لە مندااڵنی خێزانی عایدینی

ئاڵ و گۆڕ بکەن  لە شێوازی کارکردنی گێڕانەوەیی دا، هەندێکجار چەند رێگایەک دەدۆزینەوە بۆ خەڵکی کە ئەم بەڵگانامەنە 

لەگەڵ کەسانی تردا کە بەهەمان کاتی سەخت دا تێدەپەڕن، بەم جۆرە، خەڵکی ئەو زانیارییانە ئاڵ و گۆڕ دەکەن کە بەزەحمەت 

فێریبوون لەگەڵ یەکریدا و بەشدارییەکی ئەرێنی دەکەن لە ژیانی یەکریدا. 

چەند تێڕامانێک لە کارمەندانی بنکەی کەرکوک:

کەلتوری کوردی زۆر دەوڵەمەندە لە پەندی پێشینان، هۆنراوە، گۆرانی، چیرۆک دا کە دەتوانین بەکاری بهێنین لەم 

شێوازەدا. ئەمانە دەتوانن یارمەتیامن بدەن بۆ پاڵپشتیکردن و هاندانی یارمەتیخوازەکان بۆ ئەوەی وایان لێ بکات 

رازی بن و شانازی بکەن بە تواناکانی خۆیانەوە. دەتوانین نامە، هۆنراوە  بەکار بهێنین بۆ یارمەتیدانی خەڵک کە 

سەرنجی خۆیان رابکێشن.

کاتێک لەگەڵ مندااڵن دا کار دەکەین، دەتوانین وێنە کێشان، بۆیەکردن و هێامی سادە بەکار بهێنین. لە وواڵتەکەماندا، 

بێت،  بەکارهێنانی وشەی کەم  بە  پیوستامن  نەخوێندەوارن، رەنگە  لەگەڵ خەڵکانێکی زۆردا دەکەین کە  مامەلە 

یاخود رێگا بدۆزینەوە بۆ ئەوەی گوێ لە نامەکان، بەڵگەنامەکان، بروانامەکان بگرن لەبری ئەوەی ناچاربن خۆیان 

بیخوێننەوە. دەتوانین چیرۆک و گۆرانی دیمەنی رسوشتیش بەکار بهێنین.

لە کاتی هێرش دا

• زۆر گرنگە کە پاڵپشتی یەکری بکەین، تەماشای روخساری 	

یەکری بکەین، ئەگەر کەسێکت بینی کە ناڕەحەت و 

بێتاقەتە گفتوگۆی لەگەڵدا بکە.

• بیرت با لەسەر داهاتوو بێت، بیهێنە پێش چاوت ئەو 	

رۆژەی کە دووبارە سەالمەتیت.

• ئەگەر خواردنت نەبوو، ئەوا بیری رەمەزانت بکەوێتەوە، 	

کە کاتێکی زۆر بەسەر دەبەیت بێ هیچ خواردن و 

خواردنەوەیەک.

• ئارام بگرە	

لە دوای هێرش دا

• زامنی ئەوە بکە کە کاتتان هەیە بۆ بەیەکەوە بوون و 	

پیکەنین.

• پێکەوە گفتوگۆ بکەین و بدوێن.	

• گەمەیەک دابهێنە کە وات لێدەکات دڵخۆش بیت.	

• بەردەوامبە لە خوێندن، رێگایەکە بۆ بەرەنگاربوونەوە.	

• ئارام بگرە، ئارام گری کلیل و مەرجی ژیانە.	

• گرنگی بدەن بەیەکری، بانگهێشتی ئەو مندااڵنە بکە کە 	

گرفتارن بۆ ئەوەی یاریت لەگەڵ بکەن.

• زەیتوون بخۆ، درەختی زەیتوون، درەختی ئاشتی یە 	

)میچڵ، ٢٠٠٥، ال. ١٠٨-١٠٩(.



بەشی پێنجەم
بنەما گرنگەکانی گێڕانەوە

 لە بەدەنگەوەهاتنی ئەو کەسانەی کە 

دوچاری ئەشکەنجە و نەهامەتی بوونەتەوە



بنەما گرنگەکانی گێڕانەوە 

لە بەدەنگەوەهاتنی ئەو کەسانەی دوچاری ئەشکەنجە و نەهامەتی بوونەتەوە

ئەم بنەمایانەی خوارەوە بۆ گێڕانەوە شێوازەکانی درەختی ژیان 

و تیمی ژیان روون دەکەنەوە:

هەندێک 	• چیرۆکەکان،  بە  وەردەگرن  شێوە  ناسنامەکامنان 

تاک،  دەرفەتی  و  ئازادی  بۆ  بەسوودن  ناسنامە  چیرۆکی 

هەندێک چیرۆکی تری ناسنامە ئاکامی نەرێنیان هەیە.

ژیانیان 	• لەگەڵامن،  کۆبوونەوە  بۆ  دێن  خەڵکی  کاتێک 

هەندێکجار داپۆرشاوە و تاریک بووە بەهۆی  چێرۆکی گرفتێکی 

زالەوە دەربارەی ناسنامەکەیان: من »شکستخواردووم، شکاوم، 

شێتم، دۆڕاوم، بێئومێدم، الوازم، شەرمنم«. ئامانجی ئەشکەنجە 

و  شکستخواردووی  هەستی  ئەم  کە  ئەوەیە  هەندێکجار 

شکاوییە دروست بکات.

ناسنامە 	• گرفتی  زااڵنەی  چیرۆکە  ئەم  کات،  تێپەڕبوونی  بە 

و  خایەن  درێژ  و  بکرێت  ئەزموون  و  ببیت  بەهێز  دەکرێت 

مامەڵە  کەسانێکدا  لەگەڵ  ئێمە  منوونە،  بۆ  بێت.  بەردوام 

دەکەین کە دوچاری چەکی کیمیاوی بوونەتەوە لە ١٩٨٨ دا، 

ئەوانەی  و  دا،  ساڵ  هەمان  لە  ئەنفال  جینۆسایدی  پرۆسەی 

رژێمی سەدامدا.  هەندێک  لە سەردەمی  دراون  ئەشکەنجە 

لەوانەی ئێمە دەیانبینین سااڵنێکی زۆرە دەناڵێنن.

هەندێکجار کە خەڵکی زۆر ناڕەحەتی دەچێژن، زۆر سەختە 	•

بکەن.   گفتوگۆ  سەختییانەوە  ئەم  لەبارەی  راستەوخۆ  کە 

وەک  بەکاربهێنین  شێوازێک  چەند  دەکرێت  دۆخانەدا،  لەم 

ناوچەیەکی  دروستکردنی  بۆ  ژیان  تیمی  و  ژیان  درەختی 

سەختی  باسی  ئەوەی  پێش  ناسنامە   سەالمەتی  و  پارێزراو 

یەکان بکەین. دەشتوانین لە ڕێی بۆچونی مەجازی و منوونە و 

هێاموە گفتوگۆ بکەین.

چۆن 	• ئەوەی  لەبارەی  نوسیویەتی  سینا  ئینب  موسڵامن،  زانای 

دابنیشین.  یارمەتیخوازکەدا  لەگەڵ  رووبەڕوو  ئێمە  دەبێت 

الوە  لەو  پاشان  و  هەیەت،  تۆ  دا  لەوێش  هەم،  من  لێرەدا 

نەخۆشیەکە هەیە. ئەگەر بتوانین هاوپەیامنیەتیەک دروست 

بکەین لە نێوان خۆماندا، ئەوکات دەتوانین نەخۆشییەکە الواز 

بکەین، لە شێوازی گێڕانەوەدا بەمە دەڵێین »کردنە دەرەوەی 

گرفتەکە«. کەسەکە گرفتەکە نی یە، بەڵکو گرفتەکە گرفتە.

بە 	• گرفتەکە   بۆ  دەرەکیەکە  ناوە  لەسەر  دەکەین  دانووستان 

وشەکانی کەسەکە خۆی. ئەم ناونانە دەکرێت »بێ ئومێدی، 

بێزاریی، نەهامەتی« بێت.

چ 	• گرفتەکە  کە  ئەوەی  دۆزینەوەی  بۆ  دەکەین  پرسیار 

و  ناسنامەکەی  کەسەکە،  ژیانی  لەسەر  هەیە  کاریگەریەکی 

پەیوەندیەکانی:

•  کەی بۆ یەکەمجار،  بێ ئومێدی، هاتە ژیانتەوە؟	

• چۆن هاتە ژیانی خۆت و خێزانەکەتەوە؟	

• ژیانی 	 لەسەر  هەیە   کاریگەریەکی  چ  ئومێدی«   »بێ 

و  هیوا  لەسەر  هاوسەرداریت؟  لەسەر  رۆژانەت؟ 

خەونەکانت؟

• کام کاتانەن کە »بێ ئومێدی« تیایدا بەهێزە؟	

• »بێ ئومێدی« چ سراتریژی یەتێک بەکار دەهێنێت ؟ وات 	

لێ دەکات بیر لە چی بکەیتەوە؟

هتد...

بەم شێوەیە زۆر بەباشی دان دەنێین بە کاریگەریەکانی گرفتە 

دەرکراوەکە، ئەمە وا لە خەڵکی دەکات کە وەسفی ئەزموونی 

خۆیان بکەن بە شێوازێکی نوێ. ئەوان چی دی نەبەسراونەتەوە 

بە گرفتەکەیانەوە و تێکەڵی نەبوون.

دا 	• رێگایەک  بەدوای چەند  گەڕان  بە  دەکەین  دەست  پاشان 

دوو  ئەمە  گرفتەکە،   لەسەر  هەیە  کاریگەری  کەسەکە  کە 

گوێ گرتن دەگرێتە خۆی، ئێمە تەنها گوێ ناگرین لە چیرۆکی 

یان  دەرفەتێک  بۆ  دەگرین  گوێش  بەڵکو  بەتەنها،  گرفتەکە 

دەروازەی هێڵی چێرۆکی دووەم:

•  تۆ پێت وتم دەربارەی هەندێک کات کە »بێ ئومێدی« 	

بەهێزترینە،  ئەو کاتانە کامانەیە کە کەمر هێزی هەیە؟

• تۆ / کەسانی تر چی دەکەن لەم کاتانەدا؟	

• چۆن »بێ ئومێدی« لە دوورەوە / بەندەر رادەگریت لەم 	

کاتانەدا؟

•  چ بەهرە و کارامەییەک بەکار دەهێنیت؟	

ئەم هێڵی چیرۆکی دووەمییە ئەو شتانەی تیادایە کە کەسەکە 

و  هیوا  تواناکان،  کارامەییەکان،  پێدەدات،  نرخی  بەهاو 

خەونەکانی.
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کە 	• رێگایانەدا  بەو  داندەنێین  و  دەدەین  سەرنج  ئێمە   

خەڵکی وەاڵمی ئەزموونە زەبراویەکانی پێدەدەنەوە کە پیایدا 

تێپەڕیون. خەڵکی هەمیشە وەاڵم و مامەڵەی دەبێت بۆ کاتە 

و  خۆیان  پاراستنی  بۆ  دەدەن  ئەنجام  کارێک  سەختەکان، 

خەڵکانی تر. ئەم بەهانەوە چوون و وەاڵمدانەوانە هەێکجار 

ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  باسدەکرێت،  و  دەنرێت  پیادا  دانی 

سەرەداون بۆ هێڵێکی چیرۆکی جیاواز بۆ ناسنامە، سەرەداون 

منوونە،  بۆ  کارامەییەکان.  و  بەهاکان  خەڵک،  هیواکانی  بۆ 

باوکێک رەنگە  یان  دایکێک  سەرەڕای هەستی »تێکشکاوی«، 

بۆ  رێگایەک  چەند  دۆزینەوەی  بۆ  هەوڵبدات  هەر  هێشتا 

گرنگیدان و دابینکردن بۆ منداڵەکانیان. ئەمە دەروازەیەکە بۆ 

هێڵی چیرۆکی دووەم.

بە تێپەڕبوونی کات، دەستدەکەین بە بنیادنانی هێڵی چیرۆکی 	•

کاریگەرتر  بەجۆرێک  بەهێزە،  و  روون  ناسنامەکە  دووەمی 

بۆ  هەیە  جیاواز  رێگای  زۆر  کەسەکەدا.  ژیانی  لە  دەبێت 

کارامەیی  ئێمە  گێڕانەوەدا.   شێوازی  لە  ئەمە  ئەنجامدانی 

کردنی  رایی  چۆنێتی  لە  دەدۆزینەوە  خەڵکی  لێهاتوویی  و 

سەختییەکاندا و بەدوای مێژووی ئەم کارامەییانەدا دەگەڕێین:

• تۆی 	 کە  یە  ئیرادە«  کردنەوە،  »جەخت  کە  دەڵێیت  تۆ   

بڵێیت  پێ  چیرۆکێکم  دەکرێت  هێشتۆتەوە.  زیندووی  بە 

... دەربارەی جارێک کە پەنات بۆ  سەبارەت بە »ئیرادە« 

بردووە...

• دەکرێت دەربارەی مێژووی ئەم »ئیرادە، جەختکردنەوە«یە 	

لە  هاتیت  ئاگا  بە  یەکەمجار  بۆ  کەی  بکەیت؟  گفتوگۆ 

»ئیرادە«؟ کە هاتە ژیانتەوە؟

• بەسراوەتەوە 	 شێوەیەک  هیچ  بە  »ئیرادەیە«  ئەم  ئایا   

یاخود  باوەڕەکەت  کۆمەڵگاکەت،  خێزانەکەتەوە،  بە 

نەستەق،  قسەی   ، پێشینان  پەندی  ئایا  کەلتورەکەتەوە؟ 

گۆرانی، وێنە هەیە کە بەسرابێتەوە بەم »ئیرادە« یەوە؟

بە  پەیوەندیکردن  بۆ  خەڵکی  یارمەتیدانی  لە  بریتیە  ئەمە 

دەتوانین  مێژوویانەوە.  یان  ڕابردوو  دیاریکراوی  الیەنێکی 

نامە،  بۆ  بکەین  زیادی  و  بکەین  »رزگار«  خۆیان  وشەکانی 

بەڵگەنامە، هۆنراوە، بەو جۆرە.

لە 	• بریتیە  چیرۆک  دووەمی  هێڵی  بنیادنانی  بۆ  رێگایەک 

کە  گرنگەوە  و  بەنرخ  کەسانی  یادگاری  بە  کردنی  پەیوەست 

کۆچی دواییان کردووە:

• بۆ  	 دەهێنیت  بەکار  ئیرادە   دەڵێیت   تۆ  کاتێک 

ئیرادەیە  ئەم  وە  کێ  لە  ئومێدی«،  »بێ  دوورخستنەوەی 

فێربوویت؟

• هەرچەندە لە ژیانیشدا نەماون، بەاڵم  پێت وایە چیان پێ 	

دەووتیت ئەگەر بیانتوانیایە تۆ ببینن کە چۆن ئەم ئیرادەیە 

بیری  ئایا  کردوویت؟   فێریان  ئەوان  کە  دەهێنیت  بەکار 

چییان لێ دەکردیتەوە ئەگەر بزانن کە تۆ کەلەپوورەکەی 

ئەوانت بە زیندووی هەڵگرتووە بەم جۆرە؟

ئەمە یارمەتی خەڵک دەدات بۆ پیشاندانی وەفا بۆ یادەوەری 

خۆشەویستانیان.

و 	• ئەشکەنجە  هاوبەشەکانی  کاریگەریە  لە  دی  یەکێکی 

نەهامەتی بریتیە لە دابڕاندنی خەلکی. لە کارەکەماندا ئێمە 

جۆرێکی  لەگەڵ  دەگەڕێین  کەسەکەدا  بەستنەوەی  بەدوای 

بەکۆمەڵدا. زۆرجار ئاسانر وایە کە بە کۆمەڵ گفتوگۆ بکرێت 

دەربارەی سەختی و ناڕەحەتیەکان )گەردەلوولەکانی ژیان( و 

ریگاکانی زاڵبوون بەسەریاندا، لەبری ئەوەی بەتەنیا گفتوگۆیان 

لەبارەوە بکرێت.

ئەزموونی 	• کە  ئەوەیە  »تێکشکاوی«  بۆ  گرنگ  چارەسەرێکی 

بەشداری ئەرێنیانە بکەیت لە ژیانی کەسانی تردا کە تووشی 

دەدەین  ئەوە  هەوڵی  ئێمە  بوون.  نەهامەتی  و  ئەشکەنجە 

کە کەسەکە توانادار بکەین، بۆ ئەوەی بەشداریەکی ئەرێنی 

بکات لە ژیانی کەسانی تردا. چەند رێگایەک دەدۆزینەوە بۆ 

ئەو زانیاریەی کەسەکە بە گران فێری بووە و بتوانێت یارمەتی 

کەسانی تر بدات.

زۆر گرنگە کە رێگاکانی کارکردمنان بگونجێت لەگەڵ کەلتوری 	•

فۆلکلۆری خەڵکی خۆماڵی  الیەنی  دەمانەوێت  کوردەواریدا. 

درەختی  کارەکەمان.  بۆ  دەسپێک  خاڵی  وەک  بهێنین  بەکار 

ژیان بینا دەکات لەسەر رێزگرتن لە درەخت لەالیەن کوردەوە. 

دووگۆڵی.  بۆ  خۆشەویستی  لەسەر  دەکات  بینا  ژیان  تیمی 

کەلتوری  لە  نرخێراوە  الیەنێکی  هۆنراوەنووسین  هەروەک 

لە وشەی  وەربگرین  ئێمەش سوود  دەتوانین  دا،  کوردەواری 

نوورساو وەک بەشێک لە شێوازی چارەسەرەکەمان. بەم جۆرە، 

کوردەواری  کەلتوری  و  خۆیان  خەڵکی  مێژووی  دەتوانین 

نەهامەتی.  و  ئەشکەنجە  بەهاناوەچوونی  بۆ  بەکاربهێنین 

پرۆسەیە  ئەم  یارمەتی  دەتوانێت  گێڕانەوەیی  کاری  شێوازی 

بدات.
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سەبارەت بە

بنکەی کەرکوک بۆ چارەسەرکردنی 

قوربانیانی ئەشکەنجە



سەبارەت بە سەنتەری کەرکوک بۆ قوربانیانی ئەشکەنجە

بنکەی کەرکوک بۆ چارەرسەرکردنی قوربانیانی ئەشکەنجە، لە  ساڵی ٢٠٠٥ دامەزراوە لەالیەن )سەاڵح عارف ئەحمەد( و )میشایل 

لیهامن( بە پاڵپشتی سەنتەری بەرلین بۆ قوربانیانی ئەشکەنجە، کە دامەزراوەیەکی پێشەنگی ئەوروپی بۆ بایەخدان بە رزگاربووانی 

ئەشکەنجە، ستەم و جینۆساید. بنکەی کەرکوک یەکەم سەنتەری راهێنانەوەی ڕزگاربووانی ئەشکەنجەیە لە عیراق دا. لەو کاتەوە، 

تیمەکەمان لە پیشەگەرانی تەندروستی و داکۆکی کارانی مافی مرۆڤ  توانیویانە یارمەتی هەزاران کەس بدەن لە پیاوان و ئافرەتان 

و مندااڵن کە تووشی زەبری دەروونی بوون.  وەک رێکخراوێکی مافی مرۆڤ کە بنکەکەی لە عێراقدایە، رێکخراوەکەمان پاڵپشتی 

ئەشکەنجە،  تووشی  کە  ئەوانەی  لەناویشیاندا  مافەکانی مرۆڤ،  توندی  پێشێلکردنی  قوربانیانی  بۆ  پێشکەش دەکات  یارمەتی  و 

جینۆساید، ستەمی سیاسی، توندو تیژی خێزانی یاخود بەهۆی رەگەزەوە یان پەالماری تیرۆرستی بوونەتەوە.

ئێمە بڕوامان بە کۆمەڵگایەکی دیموکراسی هەیە کە تیایدا کەرامەتی مرۆڤ رێزی لێ دەگیرێت، کە تیایدا هەرزەکاران و مندااڵن 

چێژ دەبینن لە مافەکانی ژیان و ئازادی، تیایدا  هاواڵتیان پارێزراون لە توندو تیژی. ئێمە بەهانای قوربانیانەوە دەچین بێ گوێدانە 

تەمەن، رەگەز، نەژاد یاخود بیروباوەڕی ئایینی رۆحییان، لە ٢٠٠٥ ەوە، ستافەکەمان ئەمانەی دامەزراندووە :

 لەماوەی نێوان تەموزی ٢٠٠٥ تا حوزەیرانی ٢٠١١ نزیکەی  ٩٥٠٠ سوودمەندی راستەوخۆ ) قوربانیانی پێشێلکردنی مافەکانی 

مرۆڤ( راستەوخۆ سوودیان وەرگرتووە لە خزمەتگوزاری یەکانی ڕاهێنانەوەمان: %٥٠ یان ئافرەتانی گەنج بوون، %٢٠ یان گەنجانی 

نێر بوون و %٣٠ یان مندااڵن و مێردمندااڵن بوون. ژمارەی سوودمەندە ناڕاستەوخۆکان، تیایدا ئەندامانی خێزانەکان و ئەندامانی 

کۆمەڵگا خۆماڵییەکان خەمڵێراوە بە  ٣٠،٠٠٠. سوودمەندانی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ کەسانی کورد، عەرەب، تورکامن و ئاشووری 

دەگرێتە خۆ، هەروەها ئەوانەی ئاوارەی ناوخۆی عێراق بوون و ئەندامانی کەمینە ئایینی یەکان.

هەنووکە، سەنتەری کەرکوک ستافێکی ١٢٠ کارمەندی هەیە لە عێراق دا ) پزیشک، پزیشکی دەروونی، رێنامییکار، کارمەندانی 

تەندروستی کۆمەڵگا، توێژەران، بەڕێوەبەرانی پرۆژە، ستافی کارگێڕی(.

شێوازەکانی کارکردن کە لێرەدا باسکراوە لەم باڵوکراوەیەدا بنیادنراوە لەسەر چارەسەری گێڕانەوەیی و شێوازەکانی پیادەکردنی کاری 

گێڕانەوەیی بەکۆمەڵ.

• قوربانیانی)زەبری 	 بۆ  پسپۆری  فرە  راهێنانەوەی  سەنتەری 

لە  مرۆڤ  مافی  مامەڵەکردنی  خراپ  شۆک،  دەروونی( 

شارەکانی کەرکوک، هەولێر، سلێامنی، چەمچەماڵ ،هەڵەبجە، 

دهۆک.

• زەبری 	 بە  توشبوو  گەنجانی  و  منداالن  بۆ  بەشێک  چەند 

دەروونی.

• کۆمەڵە بەرنامەیەک بۆ ئافرەتانی گەنج ئەوانەی کەتوونەتە 	

ژێر کاریگەری توندوتیژی خێزانییەوە.

• تیمی پزیشکی گەڕۆک بۆ قوربانیانی دوورەدەست و ناوچە 	

کەناری یەکان و ئەوانەی ناوڕاست و باکوری عێراق.

• بەهاناوە چوونی تیمەکان بۆ زیندانیانی مێردمندااڵن.	

• بەرنامەیەکی بەرزکردنەوەی هۆشیاری و پەروەردەی مافی 	

مرۆڤ  بۆ خێزانەکان، مامۆستیان و فێرخوازان.

• بۆ 	 ئینتەرنێت  لەسەر  دەروونی  رێنامیی  خزمەتگوزاری 

رۆژهەاڵتی  لە  فراوانر  و  عێراق  لە  توندوتیژی  قوربانیانی 

ناوەڕاست دا.

بەغداد

ئێران

تورکیا

سوریا

A

بنکەکانی کەرکوک

تیمی پزیشکی گەڕۆک

هەرێمی کوردستان

موسڵ

دهۆک

هەولێر

چەمچەماڵ

سلێامنی
کەرکوک

هەڵەبجە

عێراق
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