
 
 

 

ن نیشاندان: چەند ساڵێک بەسەر کۆمەڵکوژی شنگال تێدەپەڕێت، فیلیم بەشێوەیەیک بەکرداری جێب ەجێکردنن یەکەمی 
ی تەکنەلۆژیاوە، ڕێز لە قوربانیان و  VRڕاستەقینە )

( ، کە کارلێکردنە بەشێوەی سێ رەھەندی لەگەڵ ژینگە لە ڕنێ
 پارێزەرانن بوژانەوەی کۆمەڵگەی یەزیدییەکان دەنێت. 

 ٢٠٢١ ی ئاب ٣

ن ساڵیادی کۆمەڵکوژی شنگالە. دەوڵەتی ئیسالیم، نارساو بە  ٢٠٢١ئاتی   ٣ڕێککەوتی  (، بەشێوەیەیک  ISISداعش )حەفتەمی 
ئاینییەکاتن کردە ئامانج لە شنگال و دەشتاییەکاتن نەینەوادا. ھەر زوو  - سیستەماتییک و ڕێکخراو دانیشتوانە کەمە نەتەوەییە

دوای دەست بەسەرداگرتنن ئەو ناوچانە، داعش بەشێوەیەیک پالن بۆ داڕێژراو ھەڵسا بەئەنجامداتن تاواتن دڕندانە دژی  
تیاتن 

ا
( کە تییم لێکۆڵینەوەی نەتەوە یەکگرتووەکان بەرپرسیاریەتی ئەو تاوانانەی کە  UNITADیەزیدی. دامەزراوەی ) ھاوڵ

اق و شام   
"بەڵگەی ئاشکرا و باوەڕپێھێنەر ھەیە کە ئەو   داعش،-ئەنجامدراوان دەخاتە ئەستۆی دەوڵەتی ئیسالیم لە عێ 

تیاتن یەزيدی ئەنجامدراون کۆمەڵکوژی و جینۆسایدن."
ا
 تاوانانەی دژی ھاوڵ

وا حەفت ساڵ تێدەپەڕێت، کەچی ھێشتا شتگەلێیک زۆر ماوە ئەنجابدرێت بۆ پاڵپشتیکردن لە بوژانەوەی کۆمەڵگەی  
لەگەڵ دروستکردتن ئاشتەواییەیک مانادار پێویسنی بە پەروەردە،   یەزیدییەکان. ڕێگریکردن لە کۆمەڵکوژی و جینۆساید 

م لەبەر بەرکەوتن و ڕووبەڕوو بوونەوەی زۆر، شێوە تەقلیدییەکاتن  
ا
بەرزکردنەوەی ئاسنی ھۆشیاری و داکۆکیکردن ھەیە، بەڵ

  
ا

بەیەکەوە ھاتن بۆ    ٢٠١٩داکۆکیکردن کاریگەرییان لەدەست دەدەن. بۆ بەدەمەوەھاتنن ئەمەش، تیمێیک فرە بوار لە ساڵ
( ، کە کارلێکردنە بەشێوەی س  رەھەندی لەگەڵ ژینگە لە  VRگەشەپێداتن نیشاندان بەکرداری جێبەجێکردتن ڕاستەقینە )

ێیک تازە و داھێنەرانەی داکۆکیکردنە لەڕێگەی بەکارھێناتن    
ی تەکنەلۆژیاوە،لەژێر ناوی "کەس گوێناگرێت"، کە ئامێ 

ڕت 
تیان بۆ گەورەتی ئەو کۆمەڵکوژی و جینۆسایدەی دژی  تەکنەلۆژیاتن بۆ خستن

ا
ھێنانەوەی ھاوڵ ەڕوو، پەروەردەکردن و بێ 

 یەزدییەکان کرا. 

 
ا

  ٢٠٢٠لە کۆتاتی ساڵ
ا

شار   ٥( لە VRبەشێوەیەیک بەکرداری جێبەجێکردتن ڕاستەقینە )  ، نیشاندان٢٠٢١و سەرەتای ساڵ
اق دا، بە ب  

ن بە  ١٢٠ەشداریپێکردتن خرایەڕوو و نیشاندراو لەسەرانسەری عێ  نیشانداتن   کەس ئامادەبوو. ئەمڕۆ خۆشحاڵی 
کە لێکۆڵینەوە لە کاریگەری نیشاندان بەشێوەیەیک   ڕاپۆرتێک ، ھەروەھاکورتە فیلمێک کە ئەو ئەزموونە دەخاتەڕوو 

 عەرەتی و کوردی  VRبەکرداری جێبەجێکردتن ڕاستەقینە )
( دەکات. )بەم زووانە ڕاپۆرتەکە لە ھەمان ئەم لینکە بە زمانەکاتن

 بەردەست دەبێت(

انەی شنگال و ڕۆژی ڕێز لە قوربانیاتن ئەو کۆمەڵکوژیە دەنێت. ی ئاب ڕۆژی دەربڕینن ھاوخەمیە بۆ ئەو کۆمەڵگای ٣ڕۆژی 
تیاتن یەزیدی و زیاتر کردتن ھەوڵ و  

ا
داکۆکیکردتن بەردەوام پێویستە بۆ چارەسەرکردتن پێویستيە ديار و سەرەکییەکاتن ھاوڵ

ی الیەتن  کۆششەکان بۆ بەرقەراربووتن دادپەروەری و دووبارە ئامادەکردنەوە، پێویستە کێشە و گرفنی بە
ڕێوەبردن کێشە و گرفنی

ئەمنن چارەسەر بکرێن. ھەروەھا پاڵپشتیکردتن گەڕاوەکاتن ئەو ناوچانە زۆر گرنگە. پێویستە ھاوکارییە مرۆییەکان بۆ ئەو 
یان ناتوانن بگەڕێنەوە، دەبێت    یەزدییانەی کە ھێشتان لە ئاوارەی دان بەردەوامبێت، بۆ ئەو یەزدییانەسی کە نایانەوێت

. بەدوا ن  ی چارەسەرە ھەمیشەییە جێگرەوەکان دا بگەڕێی 

( لەالیەن ڕێکخراوی  VRپێشکەشکردنەکاتن فیلیم "کەس گوێناگرێت" بەشێوەی بەکرداری جێبەجێکردتن ڕاستەقینە )
اق )  

( و یەزدا ڕێکخراوە و لەالیەن ئاژانیس گەشەپێداتن نێودەوڵەتی ویالیەتە یەکگرتووەکان  IOMنێودەوڵەتی کۆچ لە عێ 
(USAID  لە 

ا
 داراتی دەکرێت. تییم "کەس گوێناگرێت" سوپاس گروتی توێژینەوەی کەلەپووری کلتووری دیجیتاڵ

( پاڵپشنی
زانکۆی پۆڵۆتەکنییک سلێماتن و ھاوبەشەکەی تۆڕی نەھڕەین دەکات، ھەروەھا سوپاس تییم توێژینەوەکاتن ڕێگریکردن لە  

 نەتەوە  UNESCOیونسکۆ )  کۆمەڵکوژی و جینۆساید لە ڕێکخراوی
ی

، زانسنی و فەرھەنیک (، ڕێکخراوی پەروەردەتی
  و زانکۆی دھۆک دەکات. 

، زانکۆی پۆلۆتەکنییک ھەولێ   یەکگرتووەکان لە زانکۆی بەغدا، کارگەی کلتووری لە شاری سلێماتن
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