
قوربانییھ ئێزیدییھکانی  دەسپێشخھریی نادیھ و ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچ دەست دەکھن بھ دروستکردنی گۆڕستان و مۆنیومێنتی 
   جینۆساید 

دروستکردنی گۆڕستان  دوای جینۆساید،    ن لھلھ کاتێکدا کۆمھڵگھی ئێزیدی لھ عێراق خھریکی بنیاتنانھوەی ژیانی خۆیان   – سۆالغ، شنگال  
و  لھسھر داواکاریی کۆمھلگھی    ۲۰۲۱لھ سالی    ھرمی دەستی پێ کرد. پرۆژەک ھو مۆنیومێنتێک لھ سۆ�غ، شنگال، بھ شێوەیھکی ف 

و  ئێزیدی   گۆڕستان  دیزاینکردنی  خھریکی  ساڵھ  دوو  ماوەی  نادیھ  دەستپێشخھریی  ڕاگھیھنرا.  نادیھوە  دەستپێشخھریی  لھالیھن 
و    بھ فھرمی   پرۆسھی دروستکردنئھم حھفتھیھ،  بھ ھھماھھنگی لھگھڵ ئھندامانای کۆمھڵگھکھ و ئھندازیارێکی ئێزیدی.  مۆنیومێنتھکھیھ  

،  یھتھ یھکگرووەکانی ئھمھریکاالحکوومھتی وی ی  بھ پاڵپشتیی ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچ لھ عێراق و ئاژانسی پھرەپێدانی نێودەوڵھتی 
  دەستی پێ کرد.

لھالیھن داعشھوە پھالمار درا بۆ  بھشێوەیھکی سیستھماتیکی  ئاینی ئێزیدی لھ شنگال  -، کۆمھڵگھی کھمینھی ئھتنی۲۰۱٤لھ مانگی ئابی  
کران. تا  ئافرەت و منداڵ بھ کۆیلھ    ٦۰۰۰ئھوەی بوونیان بسڕنھوە. ھھزاران خھڵک کوژران و سھدان ھھزار ئاوارە بوون و زیاتر لھ  

 ێشتا ھھڵنھدراونھتھوە.  ھشتا بھ بێسھروشوێنی ماوەتھوە و دەیان گۆڕی بھکۆمھڵ  ێ ئێزیدی ھ ۲۷۰۰ئێستاش چارەنووسی نزیکھی 

 

شوێنێک   ھھبوونی نادیھ موراد، دامھزرێنھر و سھرۆکی دەستپێشخھریی نادیھ وای گوت، "" ،بھشێکھ لھ پرۆسھی ساڕێژبوون ماتھمینی"
، بھ تایبھتی ئھوانھی  گرینگھ  بووانزگاربکھین و یادی ماڵبات و دۆست و دراوسێکانمان بکھینھوە بۆ ڕ  ماتھمینیبۆ ئھوەی بھیھکھوە  

ئھویش وەبیرھێنانھوەی جیھانھ کھ کۆمھڵگھکھمان چیی چھشتووە    -   مھبھستێکی پھروەردەییش دەپێکێتگھڕاونھتھوە بۆ شنگال. ھھروەھا  
 " و چۆن دەبێت بھردەوام کار لھسھر ئھوە بکھین کھ ئھم نھھامھتییانھ دووبارە نھبنھوە.

کۆڵھگھی  کھ لھ دەستمان داون    ستانخۆشھوی کاتێک کۆمھڵگھیھک ئھم ھھموو زەبر و وێرانکارییھی بینیوە، یادی ڕابردوو و ڕێزگرتن لھ  "
ھھوڵھوکانمان بۆ پاڵپشتیکردنی ڕزگاربووان لھگھڕانھوەیان بۆ زێدی خۆیان" بھرپرسی نێردەی ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچ  سھرەکیی  

ۆمھڵگھکھ  کھ لھالیھن کدروست بکھین  مۆنیومێنتێک    – ن  ئھمھ بھ جێ بگھیھنی   ێ دەمانھو  ئێمھ "لھ عێراق، گیۆرگی گیگاوری، وای گوت.  
کۆمھڵگھکھ بۆ  ھھروەھا  بێت  و  کھ  بێت،  ڕزگاربو   تھبا  یاسای  بھندەکانی  و  ولھگھل  کۆچ  نێودەوڵھتی  ڕێکخراوی  کھ  ئێزیدی،  انی 

لھکاتێکدا بھردەوام دەبین لھسھر پابھندبوونمان  کاریان کردووە بۆ پاڵپشتیکردنی، ھھروەھا ئێمھ  ھھر لھ سھرەتاوە    ھدەسپێشخھریی نادی 
   "  ەکان بھردەوام دەبن. قھرەبووکردنھو

  ی دی ساۆن ی ج  ھ ک   ھیھئاست   و ھل   ەیژ ۆپر  نی مھکیھ  ھستان ۆڕ گ  م ھ: "ئ یگوت   غ ۆ�س  یکان ییھقوربان   یکێ و خزم  ھ گھڵم ۆک  یکێ ندامھخدر ئ   ۆل ھت   دی خال
  ی ئاست   ەییورھگ  نراو ی ب   یکەیھوێ شھ ب   ھاەروھداھاتوو، ھ  یکان ەوھ ن   ۆب   یی ژووێ م  یکێ ن ێ شو  ھت ێ ب ەد   ھکھستان ۆڕ بکات. گ  نتێ ومی کۆد  کانیھدی زێ ئ 

دروستکردن داتەد  شانێ پ   ەوھ مان ھکھگ ھڵمۆک  ر ھسھ ب   یکان ییھرھگی کار  و   ھکەدی ساۆن ی ج   ۆی ھ  ھت ێ ب ەد  یمز ڕە  ھڵی مۆک  ھب   یکێ ستان ۆڕگ  ی. 
 ." یر ەروھدادپ  یکان ھو پرس  ۆڤ مر یکان ھماف  ھب  نەدەد ینگی گر ھی وان ھ و ئ   کانییھت یھساھک  ی رنجھس یشان ێ اکڕ

ھێشتا بھ ئاوارەیی ماونھتھوە.  دوای ھھشت ساڵ،    ،زۆربھیان.  جینۆساید بۆ کۆمھڵگھی ئێزیدی زۆر گیرنگھ  یبھمۆنیومێنتکردنی قوربانییان 
ربووەکان، ئھوانھی گھڕاونھتھوە شنگال و ئھوانھش کھ ھێشتا  لھگھڵ ڕزگا  ڕاوێژپێکردنبھدیزاینی کۆتایی بۆ گۆڕستانھکھ و مۆنیومێنتھکھ  

ببێت  ئھوەشھ کھ  بۆ  بھڵکو  بکاتھوە،  یادی قورباننییان  نییھ کھ  ئھوە  تھنیا  دیزاینھکھ ھھر  ئامانجی  دەژین، ھھڵبژێردراوە.  ئاوارەییدا  ھ لھ 
 لھ ڕادەبھدەر بوونھتھوە.  ھۆکارێک بۆ ساڕێژبوونی بھ کۆمھڵی خھڵک و کۆمھڵگھ و ناوچھکھ کھ دووچاری زەبری 

 کھ لھ شنگال جێبھجێ بکرێت.   مھودایھ ئھمھ یھکھمین پرۆژەی بھ مۆنیومێنتکردنھ بھم قھبارە و 

 

 لھبارەی دەستپێشخھریی نادیھ 

داکۆکیکردن  ان کردووە بۆ بنیاتنانھوەی کۆمھڵگھکان لھ تھنگژەدا و  خدەستپێشخھریی نادیھ ڕێکخراوێکی نێدەوڵھتیی ناحکوومییھ خۆی تھر
سێکسی توندووتیژیی  ڕزگاربووانی  جیھان  لھ  ئاستی  ئێستای  لھسھر  کاری  بنیاتنانھوەی  ڕێکخراوەکھ  .  دووبارە  سھر  بووەتھوە  چڕ 

چھندان ھاوبھشی جێبھجێکار لھ    و لھ شنگال، عێراق. دەستپێشخھریی نادیھ لھگھڵ کۆمھڵگھی خۆجێیی    نیشتیمانی ئێزیدییاندرێژخایھنی  
پھروەردە، تھندروستی، بژێوی،    کھرتی  بۆ داڕشتن و جێبھجێکردنی ئھو پرۆژانھی کھ پاڵپشتی دەکھن لھ گێڕانھوەیت  کار دەکا شنگال  
تواناسازیی ئافرەتان لھ ناوچھکھ. ھھموو پرۆگرامھکانی دەستپێشخھریی نادیھ لھالیھن کۆمھڵگھکانھوە  ھھروەھا  وەڕ، کولتوور و  ائاو و ئ 

. دسپێشخھریی نادیھ ھانی حکوومھتان  دەکات  کار بۆ ئاشتھوایی درێژ مھوداکارەکانی دادەنێت و    ھقیچ پھسھند کراون و ڕزگاربووان لھ  
ھێنانھدیی دادپھروەری بۆ ئێزیدییھکان و  بھ    ئاوەدانکردنھوەی شنگال    یو ڕێکخراوەکانی نێودەوڵھتی دەدات بۆ پاڵپشتیکردنی ھھوڵھکان 

 ردنی ڕزگاربووانی توندوتیژیی سێکسی لھ سھرتاسھری جیھان.  باشترکردنی دۆخی تھناھی لھ ناوچھکھ و پاڵپشتیک



�خراوی نێودەوڵەیت ک�چ
ّ
 لەبارەی ڕ�

ا�ت و حکوومەیت هەر��   ،لە بواری ک�چ نێوان حکوومەتەکانەەتیی ک�چ ڕ�کخراو�� ڵ ڕ�خراوی نێودەو  بە هاوکاری حکوومەیت ع�ێی
  ١٨بۆ دابینکردین پاڵپشیت لە هەر کار دەکات  نێودەوڵەتی�ەکان   ڕ�کخراوەمەدەین و خراوەکاین کۆمەڵگەی  ککوردستان و هاو�ەشان لە ڕ�

اق.   �این پار�زگا  وەکو بەش�ک لە وەالمدانەوەی فرەکەریت خۆی لە بوارەکاین بەڕ�وەبردین کەمپ،   ڕ�کخراوی نێودەوڵەتیی ک�چ ع�ێی
، تەندروستیی  خان��ەرەنۆژەنکردنەوەی  ، هاوکاریی ب��وی،  - دەرووین پاڵپشتیی  عەق� و    و ژ�رخان، چاودێریی تەندروسیت �ەیت کۆمە�ڵ

اق کە هۆش�ارە بە ترۆما و  بواری دیداڕشتین س�اسەت و   ��ت لە پرۆسە�ە� دادپەروەریی ڕا�وزەری لە ع�ێی ی
، ڕۆل�� سەرە� دەگ�ێ

 ان لە چە�ت کارەکاین دادەن�ت. و ڕزگار�و 
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