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پێشەكی:

توندوتیــژی دژی ژنــان و كچــان پێشــێلكردنی مافەكانــی مرۆڤــە و كاریگــەری نەرینــی هەبێــت لەســەر تەندروســتیان و خۆشــیان و پاشــەڕۆژیان، كچــان و ژنــان نیــوەی دانیشــتوان 
پێكدێنــن، مافــی ئەوەیــان هەیــە بــێ تــرس و توندوتیــژی بــە ئاســایی بژیــن. هەرچەنــدە ئــەو هەڕەشــەو توندوتیژیانــە بەردەوامــە دژی ژنــان و كچــان هەیــە بەتایبــەت توندوتیــژی رەگــەزی 
و ئیســتغاللی رەگــەزی و هەراســانكردنیان و ئەنجامدانــی هاوســەرگیری لەالیــەن ئــاوارەكان لــەو شــوێنەی ئێســتا لــێ دەژیــن و بەشــودانی كچانــی تەمــەن 12 ســاڵ لەناوئــاوارەكان 
بەمەبەســتی پاراســتنیان. ســەرەڕای ئــەوەش ئــەو كارەســاتە بــێ وێنەیەیــە كــەوا ژنــان و كچانــی ئێزیــدی لەســەر دەســتی داعــش رووبــەڕووی بوونــەوە:1 پێویســتە لەســەریان هەمــوو ئــەو 
ئافــرەت و كچــە ئێزیدیانــەی كــەوا لەســاڵی 2014 بــردران ئــازاد بكرێــت ئــەو ئافرەتانــەی رووبــەڕووی ئەشــكەنجە بوونەتــەوە لەالیــەن رێكخــراوی داعــش، هەروەهــا هــەر لەڕێگــەی 

وتەكانیــان ئەوەمــان بــۆ دەركــەوت كــەوا زۆر كۆتیــان لەســەربوو بەهــۆی دەستبەســەربوونیان ئەمــەش كاری لەســەر كچــە ئێزیدیــەكان كــردووە.
ــە  ــە2016 رێكخــراوی مافــی مــرۆڤ چاوپێكەوتنــی ئەنجامــدا لەگــەڵ 21 ژن ــەو شــوێنانەی لەژێــر كۆنتروڵــی داعــش ل ــەروەردەی ل كــەوا بێبەشــبوون لەچاودێــری تەندروســتی و پ
ســوننەی موســڵمان 15ئافرەتــی هەاڵتــوون ئــەو شــوێنانەی لەكۆنتڕۆڵــی داعــش دان ئێزیدییــەكان لەناوەڕاســتەكانی2014 لەژێــر دەســەاڵتی داعــش دەســت بەســەركراون و ژیانیــان 
بەســەر بــردووە بــەزۆر كردوویانــن بــە ئیســالم و2 دەســتدرێژی سێكســیان كردونــە ســەرو كڕیــن و فرۆشــتنیان پێدەكــرا لەبــازاڕی كۆیلــەكان. ئــەو كچــە ئێزیدیانــە دیلــن كڕیــن 
ــە گشــتییەكان.  ــوو خزمەتگوزاریی ــان لەهەم ــدی داعــش لەســەر ســوننیەكان لەژیانی ــەوە، هەروەهــا كــۆت و بەن ــان جیایانكردوونەت ــت و لەمنداڵەكانی و فرۆشــتنیان پێدەكرێ
رزگاربووانــی ئێســتا لــە هەرێمــی كوردســتان دەژیــن دەڵێــن داعــش كۆتــی وا لەســەر توندكردبوویــن بەجۆرێــك دەبێــت ئافرەتــان نقــاب بپۆشــن و نابێــت لەماڵــەوە بێنــە دەرەوە مەگــەر 

كەســێكی نزیكــی خــۆی لەگــەڵ بێــت.
 لەپیــاوەكان ئــەو رێســایەش بــە شــێوەی توندوتیــژی بــوو كــەوا ئافرەتەكانیــان لــە ژیانــی ئاســایی دابــڕی بــوون، هەروەهــا ئــەو خێزانانــەی لەژێــر دەســەاڵتی داعشــدا بــوون دەناڵێنــن 
بەهــۆی بەرزبوونــەوەی نرخــی خــواردن، چونكــە حكومەتــی عێــراق موچــەی ئــەو كارمەندانــەی بڕیــوە كــە لەژێــر چاودێــری داعشــدان و ئــەوان دەترســن لــەوەی ســوودمەند نەبــن لــە 

األمم المتحدة توجه نداء إلنهاء العنف ضد النساء في العراق
مصير أكثر من ألفي إيزيدية اختطفهن »داعش« ما زال مجهوال

لثالثاء - 19 شهر ربيع األول 1440 هـ - 27 نوفمبر 2018 مـ رقم العدد ] 14609[
2 فهم النوع االجتماعي والعنف القائم على النوع االجتماعي ووصمة العار في المجتمعات السورية

https://www.google.com/search?client=opera&q —3

-3 =معاناة+نساء+العراق+تحت+حكم+«داعش«+التضييق+على+السنة+ووقائع+جديدة+عن+اغتصاب+اإليزيديات
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چاودێــری تەندروســتی و پەروەردەیــی بەهــۆی سیاســەتەكانی داعــش و كــەوا نەدەبوایــە ئافرەتــەكان بچــن بــۆ الی دكتــۆری پیــاو تــا چارەســەر وەربگــرن، داعــش رێگــری لێكردبــوون 
كــەوا دەرس بخوێنــن و هەڵدەســتا بــە لێدانــی ئــەو ئافرەتانــە بــەداری ئاســن لــە شــوێنە گشــتییەكان هەندێــك لــە ژنــە ئێزیدییــەكان وتیــان هەســتمان بــە ئیهانــەی گــەورە دەكــرد 

بەهــۆی مامەڵــەی نەشــیاو داعــش و هەندێكیــان هەســتیان بــە كەئابــە دەكــرد تــا ئاســتێك ویســتی خۆكوشــتنیان هەبــوو. 
ئــەو ئافرەتانــەی بــەزۆر كراونەتــە ئیســالم و منداڵێكانیــان لــێ دەبــردن و بــە زۆر نوێژیــان پێدەكــردن. بەپێــی ئــەو راپۆڕتانــەی كــەوا دەســتمانكەوتووە لەبەرپرســانی حكومەتــی 
كوردســتان و رێكخــراوە ناحكومیــەكان كــەوا 15ئافرەتیــان بینــی كــەوا مــاوەی زیاتــر لــە ســاڵێك دیــل بــوون. وتیــان لەالیــەن داعشــەوە فرۆشــتن و كڕیــن و ئیهانەیــان پێدەكردیــن، 

بۆیــە پێویســتە لەســەر حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان یارمەتــی كۆمەاڵیەتــی و دەروونــی پێشــكەش بەئــاوارەكان بكرێــت.
 بــاس لــەوەش دەكرێــت كاتێــك داعــش و هاتــن ژن و منداڵیــان لــە پیــاوان جیادەكــردەوە هەندێكیــان لــە ســوریا و لــە بــازاڕی كویلــەكان فرۆشــتنیان لــە رەقــە بــۆ خزمەتــكاری 
مــااڵن یــان بــۆ كاری سێكســی بەكاریــان دەهێنــا، لەنێــوان ئەندامانــی گرووپــی داعــش حســب رێككەوتننامــەی نێودەوڵەتــی تایبــەت بــە مافــی شارســتانی و سیاســی 1926 
وســیقەی تــر لەقانــون دولــی انســانی كــە بەڕێوەبــەری نووســینگەی ئــاوارەكان لەنووســینگەی ســەرۆك وەزیرانــی هەرێمــی كوردســتان ئامــاژەی بــەوەداوە1000 ژن لەژێــر دەســەاڵتی 
داعــش هەاڵتــوون، بــەاڵم 1800ژن و كچــی ئێزیــدی تــا ئێســتاش لــە ژێــر دەســتی داعشــدان. ئــەو سیاســەتەی داعــش تاوانــی شــەڕنییە، بەڵكــو ئــەو رەفتارانــەی تاوانــی نامرۆڤایەتییــە، 
دوورخســتنەوەی منداڵــە لــە كۆمەڵــگا، هەروەهــا چاوپێكەوتنمــان كــرد لەگــەڵ كۆمەڵێــك لــە ئــاوارەكان لــە كەمپــی دهــۆك كــە ســەر بــە هەرێمــی كوردســتانە، ئەوانیــش 
ئاماژەیــان بــەوەدا كــە داعــش ئیهانــەی كــردون و رووبــەڕووی لێدانــی بــە زەبــری كــردوون و كاری ناوماڵــی پێكــردوون و زیندانیــان دەكردیــن و بۆمــاوەی چەنــد هەفتەیــەك كەمێــك 

نــان و ئاویــان پــێ دەدایــن، هەروەهــا وتیــان ئێمــە نەماندەزانــی فرۆشــراین تــا چەنــد دەقەیەكــی كــەم.
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بەشی یەكەم: چوارچێوەی گشتی توێژینەوە
كێشەی توێژینەوە: 

بەشــێوەیەكی گشــتی هــەر توێژینەوەیــەك خــۆی لــە بوونــی كێشــەیەك دەبینێتــەوە وەك دەردەكەوێــت جینۆســایدكردنی كوردانــی ئێزیــدی دەڤــەری شــنگال لەســاڵی 2014 
نەهامەتــی و ناخۆشــی زۆری بــەدوای خــۆی داهێنــاوە ئێمــە الیەنێكــی ئــەو جینۆســایدە خســتۆتەروو ئەویــش بەهــۆی ئــەو ناكۆكیــە چەكدارانــەی كــەوا روویــدا ئافرەتــان و كچانــی 

ئێزیــدی زورتریــن نەهامەتیــان رووبــەڕوو بــووەوە لــە الیەنــی سێكســی و دەروونــی:
1-بوونی رێژەیەكی بەرچاوی دیاردەی دەستدرێژی سێكسی و دەروونی بۆ سەر كچان و ژنان ئێزیدی.

2- بەزۆر خەڵك كۆچ بكەن لەشوێنی خۆیان بەئامانجی دۆزینەوەی شوێنی ئارامترو ئاسایشی تێداهەبێت.
3-پشێوی خستنەوە لە جێگیربوون لەزێدی خۆیان و وێرانكردنی خێزانەكان و تێكدانی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان.

بەشــێوەی گشــتی ئــەم بارودۆخانــە دەبێتــە هــۆی توندوتیــژی جەســتەیی، هۆكارەكــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ جۆرەهــا نەخۆشــی دەروونــی و تەســك بوونــەوی ژیــان الیــان و رووبــەڕووی كــەوا 
توندوتیــژی جەســتەی بوونەتــەوەو ئازاریــان داون، ئەمــەش لەمیانــەی ئــەو راپرســەی ئەنجامانــدا لەگــەڵ ژنانــی رزگاربــووی دەســتی داعــش ئەنجاممــان دان ئەوەمــان بــو دەركــەوت 030

گریمانەی توێژینەوە:
 1-زۆربــەی ئــەو ژنــان و كچــە ئێزیدیانــە كــە راپرســیمان لەگەڵیانــدا ئەنجامــداوە تەمەنــی جیاجیابــوون، بــەاڵم تەمەنــی بچــووك لەناویــان زۆربــوو كــەوا تــازە دەســت بەژیــان دەكــەن 
رووبەڕووبوونــەوەی ئــەو بارودۆخــە ســەختە بۆیــان ئاڵــوزەو لەخوێنــدن و ژیانكــردن پچڕێنــراون دەبــێ دەســتی هــاوكاری بۆیــان درێــژ بكرێــت، بــەاڵم یارمەتییــەكان وەك پێویســت نییــە.

2-بەشــێكی ئــەو ژنانــە بەدەســت نەخۆشــی جەســتەیی جۆراوجــۆر دەناڵێنــن و خــاوەن منداڵــن و لــە خێزانەكانیــان دووركەوتوونەوتــەوە بەهــۆی ئــەو شــەڕەی رێكخــراوی داعش دروســتی 
كــردووە ئاسایشــی نەهێشــتوە لەبــەر ئــەوەی بەهــۆی ئایینێكــی دیاریكــراو تووشــی ئــەو نەهامەتییــە هاتــوون و گیانــی پێكەوەژیانــی ئایینــی الیــان پەســەند نییــە و پێویســتیان بــە 

چاودێــری وردە لــە الیــەن الیەنــە پەیوەندیدارەكانــی تایبــەت بــە ئــاوارەكان. 
3- بەهــۆی ئــەو تــرس و دڵەڕاوكێیــەی تێــدا ژیــاون ناتوانــن وەك پێشــتر و ئاســایی ژیــان بكــەن ســەڕەرای بەچــاوی جیــا ســەیركردنی ئــەو ئافرەتانــە، بۆیــە پێویســتیان بەجێگیركردنــی 

بارودوخــی دەروونــی هەیــە ســەرەڕای ئــەوەی بەشــێكی كــەم خۆیــان گونجانــدووە لەگــەڵ بارودۆخیان. 
4- ئەو ئافرەتانە توانای كاركردنیان هەیە لەو بوارەی لێ شارەزان، بۆیە پێویستە هەلی كاری گونجاویان بۆ دابین بكرێت.
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ئامانجی توێژینەوە: لەهەر توێژینەوەیەك كە دەكرێت ئامانجێكمان هەیە دەمانەوێت پێیبگەین:
1-كاربكەیــن بــۆ دووبــارە ئاشــناكردنەوەیان بەژیــان لەڕێــی دۆزینــەوەی رێرەوێــك بۆیــان و كاركــردن لەســەر بارودۆخــی دەروونیــان و وایــان لێبكەیــن كــە ئــەوان نیــوەی كۆمەڵگــە 

پێكدێنــن مافــی ژیانێكــی شــكۆمەندەییان هەیــە، ئەمــەش لەڕێگــەی گفتوگۆكــردن لەگەڵیــان لەبــارەی بارودۆخی ئێســتایان.
02-دیاریكردنــی كێشــە دیــارەكان و دۆزینــەوەی چــارەی جیــاواز بۆیــان، هەروەهــا ویســتمان بزانیــن بارودۆخیــان چۆنــە دوای ئــەوەی رزگاربــوون لەژێــر دەســتی داعــش و ئــەو صدمــە 
دەروونــی و جەســتەییەی رووبــەڕووی بونەتــەوە چییــە، پێویســتیان بەچییــە دوای جێهیشــتنی مەنزڵگــەی خۆیــان ئاشــنابوون لەگــەڵ كۆمەڵگــەی نــوێ چــۆن خۆیــان گونجانــدووە و 

كۆكردنــەوەی داتــاو زانیــاری لەبــارەی بارودۆخــی ئــەو ئاوارانــەو لەبــارەی چۆنێتــی ژیانــی ئێســتایان.
3-دیاریكردنی كێشەی تەندروستی و دەروونی و پەروەردەیی و رێژەی بێكاری و دووبارە تێكەڵبوونەوەیان بەكۆمەڵگە. 

 رێكاریەكانــی توێژینــەوە: ئــەم توێژینەوەیــە پشــت بەراپرســی دەبەســترێت كــە ئەنجامــدراوە لەگــەڵ 44 ئافرەتــی رزگاربــووی ژێــر دەســتی داعــش كــەوا بەشــێوەیەكی راســتی 
.IBMSPSS ــی بۆكــراوە لەڕێگــەی پڕۆگرامــی رووداوەكان و شــیكردنەوەی داتاكان
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دەروازەی دووەم/ الیەنی مەیدانی توێژینەوە

بەشی دووەم/ رێكارە میتۆدییەكان و هەنگاوە مەیدانییەكانی توێژینەوە 
باسی یەكەم/ میتۆدی توێژینەوە 

میتــۆد رێــگاو شــێوازێكە كــە توێــژەر بــەكاری دەهێنێــت بــۆ كۆكردنــەوەی زانیارییــەكان و پۆڵینكــردن و راڤەكــردن و هەروەهــا كۆكردنــەوەی زانیارییــەكان و چۆنیەتــی 
خســتنەروویان3، بــەاڵم لــەرووی شــێوازی توێژینــەوە كــە وەســفی شــیكارییە كــە تیایــدا زانیارییــەكان كۆدەكرێنــەوەو پاشــان هەوڵــی راڤەكردنــی ئــەو زانیاریانــە دەدرێــت، 4ئــەم 
ــت دووەم-لەڕێگــەی  ــڕەو پڕۆگــرام و بەڵگەنامــەی كاری رێكخــراوی دەردەكەوێ ــی پەی ــی گرتۆتەخــۆ یەكەم-لەبەكارهێنان ــی و چەندایەت ــە هــەردوو جــۆری چۆنایەت توێژینەوەی

وەاڵمــی راپرســی كــە بەشــێوازی ژمــارەو خشــتەی راپرســی خراوەتــەروو5.

باسی دووەم /هەنگاوی مەیدانی توێژینەوە 

كۆمەڵگــەی توێژینــەوە: كۆمەڵگــەی توێژینــەوە بریتییــە لــە كــۆی ئــەو یەكــەو رەگەزانــەی دیاردەیــەك كــە توێــژەر لەبارەیــەوە توێژینــەوەی لەســەر دەكات. ئــەو ژنانــەی رزگاربــووی 
ــۆزی بارودۆخــی  ــوون ســەرەڕای ئاڵ ــان ئاوارەب ــدی خۆی ــن و كــە لەزێ ــان دەگوزەرێن ــەكان ژی ــەكان و دەرەوەی كەمپ ــە كەمپ ــادان ل ــی جیاجی ــر دەســتی داعشــن كــە وا لەتەمەن ژێ

دەروونیــان پێویســتە الیەنێــك گوێیــان لێبگرێــت و بــەدەم ناڵەیانــەوە بچێــت، ئەمــەش كاری رێكخــراوە خێرخوازییەكانــە لــەو نادادیــەی تووشــی هاتــوون هاوكارییــان بــن.
دووەم/ ئامرازەكانی توێژینەوە

یەكەم/ هۆیەكانی كۆكردنەوەی زانیاری 
*چاوپێكەوتــن: ئامرازێكــی توێژینــەوەی زانســتییە كــە بریتییــە لەگفتوگۆیەكــی ئاراســتەكراو كــەوا كەســێك ئەنجامــی دەدات لەگــەڵ كەســێكی تــر بەمەبەســتی 
ئاڕاســتەكردنی جۆرێــك لەزانیــاری بــۆ بەكارهێنانــی لەتوێژینەوەیەكــی زانســتی بــۆ مەبەســتی دیاریكــردن و چارەســەركردنی لەبــواری تــر. لێــرەدا چاوپێكەوتــن وەك ئامرازێكــی 

3  احسان محمدحسن-موسوعە علم اجتماعی-995

4  عبدلباسط محمدحسن 0اصول البحث اجتماعي-ص 204

3 رۆڵی ڕێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی لەگەشەپێدانی توانای گەنجدا )توێژینەوەیەكی مەیدانیە لەشاری سلێمانی( –چیا فائق رشید –ال96        5
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ــۆ توێژینەوەكــە 6. ــەوە ب ــا زانیــاری كۆبكەین ــەوە ت ــاوارەكان كردۆت ــراوە، پرســمان رووبــەڕووی ئ چاوپێكەوتنــی زانســتی بەكارهێن
*فۆرمــی راپرســی: ســەرەكیترین رێگایــە بــۆ كۆكردنــەوەی زانیــاری لەتوێژینــەوە لەزنجیرەیــەك پرســیاری نووســراو پێــك دێــت بەمەبەســتی گەیشــتن بەئامانجــی توێژینەوەكــە 
بەكاردێــت، فورمــی راپرســیەكە ســودی لێوەرگیــرا بــۆ كۆكردنــەوەی زانیــاری دەربــارەی ئــاوارەكان و پەنابــەران و لــەدوو تــەوەر پێكهاتــووە، تــەوەری یەكەمیــان زانیــاری گشــتییە 

وەك تەمــەن –رەگــەز- بــاری ئابــووری. تــەوەری دووەم زانیــاری تایبەتییــە بەبابەتــی ســەرەكی توێژینەوەكــە كــە بەدەســت بێنێــت 07

6   رۆڵی رێكخراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی لەگەشەپێدانی توانای گەنجدا )توێژینەوەیەكی مەیدانیە لەشاری سلێمانی( –چیا فائق رشید –      

7   پەروین سازگار ئاوڕدانەوەیەك لەكۆمەڵناسی-جەواد مستەفا ستویەپی-دەزگای موكریان بۆ چاپ و باڵوكردنەوە- هەولێر-چ1-2003-الپەرە67 
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شیكردنەوەی زانیارییەكان
بەشی دووەم: شیكردنەوەی داتاكان

یەكەم: شیكردنەوەی زانیارییە گشتییەكان
ئەم بەشە پێكدێت لە كۆمەڵێك پرسیار دەربارەی زانیارییە گشتییەكانی پەیوەند بە هەر ئافرەتێك، ئەو زانیاریانەش ئەم بەشانەی خوارەوە لە خۆی دەگرێت:

1-تەمەن

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانرێژەی تەمەن

وەاڵمیان داوەتەوە

20-151943.244.244.2

30-211022.723.367.4

40-31613.614.081.4

50-4136.87.088.4

+50511.411.6100.0

4397.7100.0كۆی گشتی

12.3بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

44100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە -1-

1- تەمەنــی بەشــداربوان: ئــەو ئافرەتانــەی بەشــدار بوونــە لــەم توێژینەوەیــەدا لــە تەمەنــی جیــاوازدان بەشــێكیان لــە ســەرووی )50( ســاڵیدان، بــەاڵم ئــەوەی جێــگای ســەرنج بێــت ئەوەیــە 
رێــژەی %43 لــەو ئافرەتانــە تەمەنیــان لــە نێــوان 15-20 ســاڵیدایە، ئەمــەش جێــگای نیگەرانییــە كــەوا لــەم لــەم تەمەنــە تووشــی ئــەم پێشــهات و نەهامەتیانــە بوونەتــەوەو كاریگــەری 

لەســەر تــەواوی ژیانیــان دەبێــت.
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2- باری كۆمەاڵیەتی

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانباری كۆمەاڵیەتی

وەاڵمیان داوەتەوە

2147.747.747.7هاوسەرگیری نەكردووە

2147.747.795.5هاوسەرگیری كردووە

24.54.5100.0بێوەژن

 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە -2-

ئافرەتــان  لەشــەڕدا  هەمیشــە  2-بــاری كۆمەاڵیەتــی: 
 44 لــەو  دەبنــەوە.  زۆر  چەڵەمــەی  و  تەنــگ  تووشــی 
دەتوانیــن  توێژینەوەیــەدا  لــەم  بەشــداربوون  ئافرەتــەی 
بڵێیــن ئەوانــەی هاوســەرگیرییان كــردووە لەگــەڵ 
یەكســانن  نەكــردووە  هاوســەرگیرییان  ئەوانــەی 
ئــەو  بــوون،  بێــوەژن  تەنهــا )2( ئافــرەت نەبێــت كــە 
ناخۆشــی و نەهامەتییانــەی كــە تووشــییان بــووە بــۆ هەر 
ئافرەتێــك بێــت قورســە، بــەاڵم ئەوانــەی كــەوا تەمەنیــان 
بچووكــە و هاوســەرگیرییان نەكــردووە زۆر قورســتر 
و مەترســیدارترە بــە دڵنیاییــەوە كاریگــەری زیاتــری 

لەســەریان هەبــووە.
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3- ئایا منداڵت هەیە؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا منداڵت هەیە؟

2045.564.564.5بەڵێوەاڵمیان داوەتەوە

1125.035.5100.0نەخێر

3170.5100.0كۆی گشتی

1329.5بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

44100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-3-
3- لێــرەدا پرســیاری ئەوەمــان لێكــردن كــە ئایــا منداڵیــان هەیــە یاخــود نــا، لــە كــۆی گشــتی )44( ئافــرەت دا )20( یــان منداڵیــان هەبــوو و )11( یــان منداڵییــان نەبــووە و )13( 

ئافرەتیــش وەاڵمییــان نەداتــەوە.

 4-ئەگەر وەاڵمەكەت بەڵێ یە، ژمارەیان چەندە؟

ژمارەیانژمارەیان چەندە؟
رێژەی 
رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەسەدی

وەاڵمیان داوەتەوە

24.516.716.7یەك

24.516.733.3دوو

12.38.341.7سێ

715.958.3100.0چوار

1227.3100.0كۆی گشتی

3272.7بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

44100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-4-
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ــان  ــان بكرێــت و منداڵەكانی ــی و هاوكاری ــوو دەبێــت یارمەت ــان )4( ب ــە:1،2،3.. وە )7( ئافــرەت ژمــارەی منداڵەكانی ــەوە ب ــان داوەت ــان وەاڵمی ــە ژمــارەی منداڵكانی 4- ســەبارەت ب
بخرێنــە ژێــر چاودێــری لەهەمــوو الیەنێكــەوە، بەشــێكی زۆرییــان وەاڵمیــان نەداوەتــەوە ئەوانیــش ئــەو ئافرەتانــە لــە خۆدەگرێــت كــە هاوســەگیرییان نەكــردووە یــان منداڵیــان نییــە.

5-تەمەنی منداڵەكان )بە ریزبەندی(

ژمارەیانتەمەنی منداڵەكان )بە ریزبەندی( 
رێژەی 
رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەسەدی

وەاڵمیان داوەتەوە

12.316.716.7یەك ساڵ

36.850.066.7دوو ساڵ

12.316.783.3سێ ساڵ

12.316.7100.0چوار ساڵ

 613.6100.0كۆی گشتی

  3886.4بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

  44100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە -5-
5- لــەم خشــتەیەدا پرســیارمان لــە تەمەنــی منداڵەكانیــان كــردوو و ئەوانیــش بــەم شــێوەیە وەاڵمیــان دایــەوە هــەروەك بەشــێوەیەكی روون ئــەوە دیــارە كــە تەمەنــی منداڵەكانیــان 

بچووكــە. 
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6-ئاستی خوێندەواری

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئاستی خوێندەواری
2045.580.080.0سەرەتاییوەاڵمیان داوەتەوە

49.116.096.0ناوەندی
12.34.0100.0دواناوەندی

2556.8100.0كۆی گشتی
1943.2بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

44100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-6-

6-ســەبارەت بــە ئاســتی خوێنــدەواری ئــەو ئافرەتانــەی كــە پرســیارمان لێكــردوون بــەم شــێوەیە وەاڵمیــان داوەتــەوە: )20( ئافرەتیــان لــە ئاســتی ســەرەتایی بــوون و )4(یــان لــە ئاســتی 
ناوەنــدی بــوون تەنهــا یەكێــك لــە ئافرەتــەكان لــە ئاســتی دواناوەنــدی بــوو لەگــەڵ ئەوەشــدا )19( ئافــرەت وەاڵمیــان نەداوەتــەوە:

هــەروەك دیــارە رێژەیەكــی زۆر لــەو ئافرەتانــە لــە خــوار تەمەنــی )20(ســاڵییەوەن و لــە ئاســتی خوێندنــی ســەرەتایی دان و ئێســتا لــە خوێنــدن دابــڕاون ســەرەڕای ئــەو نەهامەتییانــەی كــە 
هاتۆتــە پێشــیان لــە خوێندنیــش بێبــەش بــوون ئەمــەش زیاتــر وایــان لێــدەكات هەســت بــە تەنهایــی و بێتاقەتــی بكــەن، بۆیــە پێویســتە الیەنــی چاودێــر بەردەوامیــان بكــەن لەخوێنــدن 

بەدابیــن كردنــی پێداویســتیەكانی خوێندنگــە وەك مافێكــی ســەرەتایی بۆیــان.
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7-شوێنی نیشتەجێبوونی ئێستا
رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانشوێنی نیشتەجێبوونی ئێستا

وەاڵمیان داوەتەوە

511.411.411.4ئیسیان
613.613.65.02باعدرێ

24.54.5.29دەرەوەی كەمپی خانكێ
715.915.95.54شاریا

322.352.3597.7كەمپی خانكێ
12.32.3100.0كەمپی خانكێ و دەرەوەی كەمپ

 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-7-
7-شــوێنی نیشــتەجێبوونی ئێســتا: بەشــی زۆری ئــەو ئافرەتانــەی وەاڵمیــان داوەتــەوە لــە كەمپــی خانكــێ ژیــان بەســەر دەبــەن و )6( ئافــرەت لــە باعــدرێ دەژیــن و )5(یــان لــە ئیســیان 
دەژیــن و هەندێكیشــیان لــە دەرەوەی كەمــپ دەژیــن، پێویســتە خزمەتگــوزاری ســەرەتاییان بــۆ دابیــن بكرێــت و ئاســانكارییان بــۆ بكرێــت لــە هەمــوو بوارێــك ئەوانــەی دەرەوەی 

كەمپــەكان و نــاوەوەی كەمپــەكان.

8-كار و پیشە
رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانكار و پیشە

وەاڵمیان داوەتەوە

12.32.32.3كاركردن لە دوكان

12.32.34.5كاركردن لە رێكخراو

24.54.59.1چاودێری تەندروستی لە رێكخراو

24.54.513.6بەرگدوور

3579.579.593.2نییە

12.32.395.5شوێنی جلوبەرگ

12.32.397.7بەڕێوەبەر لە نەخۆشخانەی دهۆك

12.32.3100.0بەڵێ

 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-8-
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ــە  ــا ل ــە پرســیاری ئەوەمــان لێكــردن كــە ئای ــەوە، بۆی كاركــردن ئارامــی بەمــرۆڤ دەبەخشــێت و وای لێــدەكات خــۆی نقــوم بــكات لەكاركــردن و ناڕەحەتیەكانــی بیــر بچێت
ــاری  ــە دوكان و رێكخــراو و بەرگــدوور و ...هتــد(، ئــەوەش ب ــە ئێســتادا وەك )كاركــردن ل ئێســتادا خــاوەن هیــچ كار و پیشــەیەكن؟ ژمارەیەكــی كەمییــان خاوەنــكارن ل
ژیانیــان ســووك دەكات و ئاســانكاریان بــۆدەكات لەدابینكردنــی بژێوییــان، بــەاڵم رێــژەی )79.9%( لــە ئافرەتــەكان هیــچ كار و پیشــەیەكیان نییــە ئەویــش زۆربەیــان تەمەنێكــی 
ــە  ــە بیــری بكــەن ل ــووە ل ــە رابــردوو بەســەرییان هات ــەو ناخۆشــی و كارەســاتانەی كــە ل ــە و خــاوەن بەهرەیەكــی وا نیــن كــە بتوانــن كار بكــەن و بەشــێك ل بچووكییــان هەی

رێــگای ســەرقاڵبوونیان بــە كارێكــەوە.

9-ماوەی دەست بەسەركراوی:
رێژەی سەدی وەاڵم نەدراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانماوەی دەست بەسەركراوی 

12.32.32.3بێ وەاڵم 

وەاڵمیان 
داوەتەوە

1511.411.413.6 ساڵ
136.86.820.5 مانگ
1512.32.322.7 ڕۆژ

212.32.325.0 ساڵ و 6 مانگ
336.86.831.8 مانگ
31227.327.359.1 ساڵ

312.32.361.4 ساڵ و 4 مانگ
312.32.363.6 ساڵ و 5 مانگ

424.54.568.2 مانگ
412.32.370.5 ساڵ

524.54.575.0 مانگ
612.32.377.3 مانگ
812.32.379.5 مانگ
9715.915.995.5 مانگ
24.54.5100.0دوو ساڵ

 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-9-
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9- ماوەی دەستبەسەركراوی:
ئــەو ئافرەتــە ئێزیدییانــەی كــە كەوتبوونــە ژێــر دەســەاڵتی ســتەمكاری داعــش ماوەیەكــی كــەم تــا زۆر لەژێــر دەســەاڵتیان مابوونــەوە تیایانــدا بــووە تاكــو )4( ســاڵ لــە ژێــر دەســتیاندا 
مابــووەوە و هەبــوو )3( ســاڵ كەمترینیــان )3( مانــگ بــوو، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ئەگــەر تەنانــەت یــەك رۆژیــش بێــت بەشــی ئــەوە ئــازار و مەینەتییــان بینیــووە كــە كاریگــەری 
لەســەر تــەواوی ژیانیــان هەبێــت و بــەردەوام وەك كابووســێك لــە بیریانــدا بێــت، چونكــە ئافــرەت وای لێدێــت متمانــەی بەرەگــەزی بەرامبــەر نەمێنێــت و هەمیشــە وەك دڕندەیــەك 

ســەیری دەكات و ئــارەزووی ژیانكردنیــان نامێنێــت، تەنانــەت بەشــێكیان هەوڵــی خۆكوشــتن دەدەن و یــان بەدەســت رووخانــی دەروونیــان دەناڵێنــن.                  .

10-ئایا گەشتت كردووە بۆ دەرەوەی عێراق؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا گەشتت كردووە بۆ دەرەوەی عێراق؟

وەاڵمیان داوەتەوە

2352.352.352.3بەڵێ
2147.747.7100.0نەخێر

 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-10-
10-لێــرەدا ئــەو پرســیارەمان ئاراســتەی ئــەو ئافرەتانــە كــرد كــە رزگاربــووی ژێــر دەســتی داعــش بــوون كــە ئایــا گەشــتتان كــردووە بــۆ دەرەوەی عێــراق؟ هــەروەك لــە خشــتەكەدا 
روونــە كــەوا لــە كــۆی )44( ئافرەتــدا )23( ئافرەتیــان بــە بەڵــێ وەاڵمیــان داوەتــەوە و )21( یــان بــە نەخێــر، لێــرەدا كــە ئەوانــەی بــە بەڵــێ وەاڵمیــان دایــەوە ئــەو ئافرەتانــەن كــەوا 

بەبــێ ویســتی خۆیــان بــردراون بــۆ دەرەوەی عێــراق.
فتاة یزیدیة هاربة من داعش :3000امرأة تتعرض لألغتصاب یومیان علی ید تنظیم داعش

 یــە كێــك لەژنــە رزگاربووانــی ژێــر دەســەاڵتی داعــش لەمیانــەی بەشــداربووانی راپرســیەكەمان بــۆی گێڕاینــەوە: كــەوا گرووپــی تونــدڕەوی داعــش لەســاڵی 2014 لەگــەڵ 
كۆمەڵێــك ئافرەتێكــی دی هەمــوو پیاوەكانیــان كوشــتن و دوای ئــەوە بردمیــان بــۆ شــوێنی ئەبوبەكــر بەغــدادی. دواتــر گواســتنیانەوە بــۆ رەقــە كــەوا خەڵكــی زۆری لــێ بــوو  
دواتــر بردمیــان بــۆ الی پیاوێــك بەنــاوی احمــد كــە ســووری بــوو منــی كــڕی بــوو 15رۆژ الیبــووم، هەروەهــا ئامــاژەی بــەوەدا كــەوا كۆمەڵێــك 6117 ژنــە ئێزیدیــەكان لەكوردســتان 
ــن، تائێســتا  ــان دەدای ــە لێی ــەوەو نامرۆڤان ــە بووین ــەڕووی دەســتدرێژی نامرۆڤان ــێ دەكــرا و رووب ــن و فرۆشــتنیان پ ــەك كڕی ــە وەك كااڵی ــەم گرووپ ــەن ئ ــردران و 3000 ژن لەالی ب
خوشــكم ونــە و هیــچ ســۆراغێك دەربــارەی باوكــم نییــە، هەرگیــز ناتوانــم ئــەو رووداوانــە لەبیركــەم كــە بەســەرم هاتــووە زۆر دەترســم، هەمیشــە شــوێنی نیشــتەجێبوونم دەگــۆڕم 

تــا رووداوەكان لەبیــر كــەم بــەس ناتوانــم .
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 11-ئەگەر وەاڵمەكەت بەڵێ یە، بۆ كوێ گەشتت كردووە؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانبۆ كوێ گەشتت كردووە؟

2352.352.352.3 بێ وەاڵم

وەاڵمیان داوەتەوە

ئەڵمانیا  12.32.354.5
36.86.861.4ڕەقە
1636.436.497.7سوریا
12.32.3100.0میادی

 44100.0100.0كۆی گشتی
خشتەی ژمارە -11-

11-وەكــو پێشــتر ئەوەمــان بــۆ دەركــەوت كــە ئایــا گەشــتیان كــردووە بــۆ دەرەوەی واڵت ســەبارەت بــەو شــوێنەی كــە گەشــتیان بــۆ كــردووە لــە كــۆی )21 (ئافــرەت كــە وەاڵمیــان 
داینــەوە )16(یــان بــۆ ســووریا بــردراون و )3( یــان بــۆ ڕەقــە و یەكێكیــان بــۆ ئەڵمانیــا گەشــتی كــردووە و ئافرەتێكیشــیان بــۆ میــادی، لێــرەدا تێدەگەیــن كــەوا ســەرەڕای ئــەوەی 
كــە الی چەكدارانــی داعــش دەســت بەســەركرابوون بــۆ دەرەوەی عێراقیــش بردرابــوون و كڕیــن وفرۆشــتنیان پێكــراوە و دەســتدرێژیان كراوەتەســەر، بۆیــە لەبارودۆخــی ســەخت 

دەژیــن ئــەوەش لــە كەســوكار و هاوســەر و منداڵەكانیــان دووركەوتوونەتــەوە. 

12- ئایا لەگەڵ نزیكەكانت دەژیت؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا لەگەڵ نزیكەكانت دەژیت؟

وەاڵمیان داوەتەوە
4193.297.697.6بەڵێ
12.32.4100.0نەخێر

 4295.5100.0كۆی گشتی

  24.5بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

  44100.0كۆی گشتی
خشتەی ژمارە-12-
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12-ئــەو ئافرەتانــەی كــە ئێمــە بــۆ راپرســیەكەمان گفتوگۆمــان لەگــەڵ كــردوون ئێســتا گەڕاونەتــەوە الی كەســوكارییان و ژیانیــان لەگــەڵ بەســەر دەبــەن و كــە رێژەیــان )%93.2(ە، ئــەوەش هەتــا 
رادەیــەك جێــگای خۆشــحاڵییە كــە گەڕاونەتــەوە و الی خــزم و كەســوكاریان دەژیــن. هەرچەنــدە ناتوانــن بەشــێوەی ئاســایی ژیــان بكەنــەوە لەگەڵیــان، هەمیشــە لەتــرس و كابووســی رابردوویــان لەیــادە، 
ئــەو چەنــد ئافرەتــەی كــە ماونەتــەوە یەكێــك لــەوان ئێســتاش لەگــەڵ نزیكەكانــی نــاژی بەجۆرێــك دابڕێنــراون لەژیــان تەنهــا ویســتیان ئەوەیــە بەتەنهــا بژیــن و جۆرێــك تووشــی نەخۆشــی بــوون و )2(یانیــش 

لــەوان وەاڵمیــان نەداوەتــەوە. بەشــێكیان لەگــەڵ هاوســەر و منداڵەكانیــان دەژیــن و هەندێكیــان الی داپیرەیــان و هەیانــە الی مــام و خوشــك و براكانیــان دەژیــن.
13-كێن ئەوان؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانكێن ئەوان؟

818.218.218.2 بێ وەاڵم

وەاڵمیان 
داوەتەوە

36.86.825.0دایك و براكانم
12.32.327.3باوك

12.32.329.5نەوەكانم
36.86.836.4هاوسەرەكەم

49.19.145.5هاوسەر و منداڵەكانم
920.520.565.9خێزانەكەم

12.32.368.2خوشكەكەم
12.32.30.57برایەكەم

12.32.32.77دایكی هاوسەرەكەم و كچەكەم
12.32.35.07كوڕەكەم

24.54.579.5دایك و باوكم
12.32.388.1هاوسەر و كوڕەكەم

12.32.388.4دایك و باوك و خوشكەكانم
24.54.588.6منداڵەكانم

22.32.393.2داپیرەم
12.32.395.5داپیرەم و خوشكەكەم

12.32.397.7مامم
12.32.3100.0دایك و باوك و براكانم

 44100.0100.0كۆی گشتی
خستەی ژمارە-13-
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14-ژیانت ئێستا باشترە یان پێش ئازادبوون؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیان-ژیانت ئێستا باشترە یان پێش ئازادبوون؟ 

4295.595.595.5ئێستا

24.54.5100.0پێشتر

 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-14-

ژیانكــردن لەژێــر هەڕشــەو تــرس و تۆقانــدن مــرۆڤ تووشــی داڕمانــی هەســتی ئارامــی دەكات، هەرچەنــد زووتــر لــە ژێــر دەســتی چەكدارانــی داعــش رزگاریــان بووایــە درەنــگ 
بــوو بــۆ ئــەوان، چونكــە ئــەو ماوەیــەی كــە الی ئــەوان بوونــە ژیــان نەبــووە بــۆ ئــەوان هــەر چركەیەكــی پــڕ بــووە لــە مەینەتــی و یــادەوەری ناخــۆش بۆیــان، بۆیــە زۆری هــەرە زۆریــان لــە 
ئێســتای ژیانیــان رازیــن و تەنهــا دوو ئافــرەت لــە كــۆی )44( یــان بــە نەخێــر وەاڵمــی داوەتــەوە بــە دڵنیاییــەوە مەبەســتی لــەوە كــە پێــش ئــەوەی بكەوێتــە ژێــر دەســتی ئــەو چەكدارانــە 

ژیانــی خۆشــتر بــووە.

هــەروەك لــە وەاڵمــی ئــەو ئافرەتانــەوە دیــارە كــە بــە زاری خۆیــان بــاس لــەوە دەكــەن كــە ژیانــی ئێســتایان باشــترە و هەریەكەیــان بــە چەنــد وشــەیەك باســی لــە هۆكارەكــەی 
كــردووە، بــەاڵم هەمــوو هــۆكارەكان خۆیــان لــەم خااڵنــەی خــوارەوەدا دەبیننــەوە:

1-گەڕانەوە و شادبوونەوە بە منداڵ و هاوسەر و كەسوكاریان و دووبارە ژیان لەگەڵیان.
2- دروست بوونەوەی سادەترین مافی مرۆڤ كە ئەویش ئارامی و ئاسایشە بۆ ژیانیان.

ئــەوەی جێــگای ســەرنج دان بێــت ئــەوە بــوو كــە كاتێــك باســی هــۆكاری ئــەوە دەكــەن كــەوا ژیانیــان ئێســتا باشــترە لــە پێشــتر، بەشــێوەیەك باســی ئارامــی و ئاسایشــیان دەكــرد 
وەك ئــەوەی شــتێك بێــت و چاكیەیــەك بووبێــت لەگەڵیــان كرابێــت لــە كاتێكــدا كــە ئەوانــە ســادەترین و ســەرەتایترین مافــن كــە هەمــوو تاكێــك پێویســتی پێیەتــی، بــەاڵم بــە 
جۆرێــك لــەو مافانــە دابــڕاون كــە ئێســتا زیاتــر وەك دەســتكەوتێك و چاكەكردنێــك لەگەڵیــن و دەیبینــن بــۆ ئــەوەی ئــەم بیركردنــەوەی نەبێــت. پێویســتە لەســەر كۆمەڵگــەی 

میوانــدار و ڕێكخــراوە خێرخوازیــەكان چاودێــری وردی تەندروســتی و دەروونــی ئــەو ژنانــە بكــەن.
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1وەك دیــارە لــەو خشــتەی خــوارەوە ئاشــتی و ئاسایشــی و ئــازادی لەپێویســترین ئارەزوویــان بــووە بــۆ ژیانكــردن دوای رزگاربوونیــان و ژیانكــردن لەگــەڵ ئازیزانیــان كەمێــك ئارامــی 
پێــداون دوای ترســێكی زۆر دابڕانیــان لێیــان، بــەاڵم بەشــێكی تریــان لەخراپــی بــاری گــوزەران و بــێ ئۆقــرەن ژیانیــان الناخۆشــە.

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانبۆچی؟

وەاڵمیان 

3068.268.268.2بێ وەاڵم 
12.32.370.5لەگەڵ خێزانەكەم بە ئاشتی و ئازادی دەژیم
12.32.372.7لەكۆمەڵگاكەم بە ئاشتی و ئازادی دەژیم

12.32.375.0لەگەڵ باوكم لە ئاشتی دا دەژیم
12.32.377.3لەگەڵ خێزانەكەم لە ئاشتی دا دەژیم

12.32.379.5لە ئاشتی و ئازادیدا دەژیم
لە ئاشتی و ئازادیدا دەژیم و هیواخوازم منداڵەكەم بگەڕێتەوە

12.32.381.8
لەترس رزگارمان بووە و لەگەڵ بەشێك لە نزیكەكانم دەژیم

12.32.384.1
12.32.386.4رزگارمان بووە لە داعش
12.32.388.6ئێستا لە ئازادی دەژیم

12.32.390.9ئێستا لەگەڵ خێزانەكەم بەئازادی دەژیم
12.32.393.2لەگەڵ خێزانەكەم بەئازادی دەژیم 

بە ئازادی و ئاشتی دەژیم و هەموو هیوام ئەوەیە خێزانەكەم بگەڕێنەوە و ئازاد بم
12.32.395.5

هاوسەرەكەم نەماوەو هیج موچەیەكم نییە و هیچ شتێكم دابین كراوم نییە
12.32.397.7

12.32.3100.0چونكە خێزانەكەم لەدەست داوە
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-15-
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16-ئایا بڕوات بە كۆمەڵگایەك هەیە كە لەسەر بنەمای رێزگرتنی بەرامبەر بنیات بنرێت؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیان 

وەاڵمیان داوەتەوە
3886.486.486.4بەڵێ

613.613.6100.0هەتا رادەیەك
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-16-

هــەر تاكێــك لــە كۆمەڵگــە خــاوەن چەندیــن مــاف و تایبەتمەندییــە كــە پەیوەســتە بــە خــۆی و پێویستیشــە لەســەر هەمــوو الیــەك رێــز لــەو مــاف و تایبەتمەندییانــە بگرێــت بەبــێ 
جیــاوازی كــردن لــە نێــوان رەگــەز و ئاییــن و رەنــگ و ...هتــد. وەاڵمــی ئــەو ئافرەتانــەی كــە بەشــداربوون لــە راپرســیەكەمان لەگــەڵ ئــەوەدان كــەوا كۆمەڵگایــەك لەســەر 

بنەمــای رێزگرتــن لــە یەكتــر بنیــات بنــرێ ســەركەوتوو دەبێــت و ژیــان كــردن لــەو كۆمەڵگایــە ئارامــی و ئاســودەیی باشــتر لــە خــۆی دەگرێــت.

17-ئایا كۆمەڵگای ئێزیدی مافەكانی كەسی دەپارێزێت؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا كۆمەڵگای ئێزیدی مافەكانی كەسی دەپارێزێت؟ 

وەاڵمیان داوەتەوە

2863.663.663.6بەڵێ

49.19.172.7نەخێر

1227.327.3100.0هەتا رادەیەك

 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-17-
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كۆمەڵــگای ئێزیــدی وەك هــەر كۆمەڵگەیــەك و ئایینێــك چەندیــن تایبەتمەنــدی و كولتــوری تایبــەت بەخــۆی هەیــە. ئــەوەی بــۆ ئێمــە گرنــگ بــوو ئەوەبــوو كــە دڵنیــا ببینــەوە 
لــەوەی ئایــا خــودی تاكەكانــی ئــەو كۆمەڵگەیــە لــەو كولتــوور و رێكارییانــەی ئاییــن و كۆمەڵگاكەیــان رازیــن و ئاســوودەن، هــەر بۆیــەش ئــەو پرســیارەمان ئاراســتە كــردن و 

زۆربەیــان بــە بەڵــێ وەاڵمیــان دایــەوە ئــەوەش مانــای رازیــن و ئاســوودەن بــەو كولتــوور و مــاف و تایبەتمەندییانــەی بۆیــان دەســتەبەر كــراوە.

18-ئایا كۆمەڵگایەك كە لەسەر بنەمای پابەندبوون بە ئایین بنیات بنرێت باشترە لە كۆمەڵگایەكی تر؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا كۆمەڵگایەك كە لەسەر بنەمای پابەندبوون بە ئایین بنیات بنرێت باشترە لە كۆمەڵگایەكی تر؟ 

وەاڵمیان داوەتەوە

2147.747.747.7بەڵێ
715.915.963.6نەخێر

1636.436.4100.0هەتا رادەیەك
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-18-

هــەروەك دیــارە هــەر ئایینێــك خــاوەن بنەمــا و رێســای تایبەتــە و لەســەر پەیڕەوانــی پێویســتە پابەندبــن پێیــەوە لــەو كۆمەڵگەیــەی كــە تێیــدان و هەنــدێ كۆمەڵگــە جیــاوازن و لــە 
چەندیــن ئاییــن پێكهاتــووە و هەمــووی تێــدا كۆبۆتــەوە، بــەاڵم لەدیــدی ئــاوارەكان چونكــە رووبــەڕووی دەســتدرێژی بوونەتــەوە بەهــۆی ئایینێكــی دیاریكــراو كــە گروپــی تونــدڕەوی 

داعــش ئایینیــان خــراپ خســتە بەرچاویــان، لەكــۆی )44( ئافــرەت )21( پێــی باشــتر بــووە و )16(یــان هەتــا رادەیــەك پێیــان باشــتر بــووە و )7( ئافــرەت بــە نەخێــر وەاڵمــی داینــەوە. 

19-ئایا ژیان كردن لە ناو ئایینە جیاوازەكان باشترە؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا ژیان كردن لەناو ئایینە جیاوازەكان باشترە؟ 

وەاڵمیان داوەتەوە

818.218.218.2بەڵێ
1943.243.261.4نەخێر

1738.638.6100.0هەتا رادەیەك
 44100.0100.0كۆی گشتی
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خشتەی ژمارە-19-

لــە پێكهاتــەی هــەر كۆمەڵگەیــەك كــەم تــا زۆر ئایینــی جیــاواز بوونــی هەیــە و بێگومــان ســەركەوتن و ســەرنەكەوتنی ئــەو كۆمەڵگەیــە پەیوەســتە بــە رادەی توانــای قبوڵكردنــی 
راو بۆچــوون و ئایینــی تاكــی بەرامبــەر. لێــرەدا توانــای قبوڵكردنــی پەیڕەوانــی ئێزیدیمــان بــۆ دەردەكەوێــت هەتــا رادەیــەك بەشــێوەیەكی یەكســان وەاڵمیــان داینــەوە رێــژەی )18.2( 
بــە بەڵــێ وەاڵمیــان داوینــەوە و رێــژەی )43.2( رایــان لەگــەڵ ئــەوە نەبــووە ژیــان لەگــەڵ ئایینــە جیــاوازەكان باشــترە و ئەوانــش كــە هەتــا رادەیــەك پێیــان بــاش بــووە رێژەكەیــان 

)38.6( بــوو.
هــۆكاری ئــەوەی بەشــێكیان توانــای قبوڵكردنــی یاخــود ئامادەیــی ئەوەیــان نییــە كــە لــە كۆمەڵگایــەك و لەگــەڵ ئایینــی جیاجیــا بژیــن ئەوەیــە ئــەو ژیانــەی لەگــەڵ گرووپــی 
تونــدڕەوی داعــش بەڕێیــان كــردووە و ئایینــی ئیســالمیان بەشــێوەیەكی ناڕاســت و توندڕەوانــە نیشــان داون ئــەوەش وای لێیــان كــردووە بیركردنەوەیــان بەرامبــەر ئایینــی جیــا لــە 

ئایینــی خۆیــان بیركرنەوەیەكــی نەرێنیانــە بێــت هەڵوێســتی باشــیان ســەبارەت بەوپرســە نیشــان نــەدا وەك لــە وەاڵمیــان دیــارە.

20-ئایا مرۆڤ بە تێپەڕبوونی كات دەگۆڕدرێت؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا مرۆڤ بە تێپەڕبوونی كات دەگۆڕدرێت؟ 

وەاڵمیان داوەتەوە

2761.461.461.4بەڵێ

1329.529.590.9نەخێر

49.19.1100.0هەتا رادەیەك

 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-20-
سروشــتی مــرۆڤ وایــە بــەردەوام لــە گۆڕاندایــە بــە تێپەڕبوونــی كات بەشــێوەیەكی ئاســایی و هەتــا رادەیەكیــش لــە توانــای مــرۆڤ دایــە كــەوا خــۆی لەگــەڵ بارودۆخەكــەدا 
بگونجێنێــت، بــەاڵم ئــەو رووداوە لەبیــر نەكراوانــە و كارەســاتە دڵتەزێنانــەی بەســەر ئافرەتانــی ژێــر دەســەاڵتی تیرۆریســتانی داعــش دا هاتــووە بــواری ئــەوەی نــەداوە بــەو ئافرەتانــە 
بتوانــن لەگــەڵ ئــەو گۆڕانكارییانــەی بەســەریان هاتــووە بگونجێــن یاخــود ئەســڵەن بتوانــن قبووڵــی بكــەن، ئەگــەر لــە نزیكــەوە لەگــەڵ ئــەو ئافرەتانــە قســە بكەیــت زۆر بــە 
روونــی هەســت پێدەكەیــن كــەوا گۆڕانكارییەكــی وایــان بەســەر هاتــووە كــەوا راهاتــن و قبووڵكردنــی ئاســان نییــە و هێــز و ئیرادەیەكــی بەهێــزی دەوێــت و شــایانی باســكردنە 

كــە ژینگەیەكــی لەباریشــی دەوێــت بــۆ ئــەوەی دووبــارە ئــەو ئافرەتانــە بتوانــن بگەڕێنــەوە ســەر ژیانــی ئاســایی خۆیــان، بــەاڵم هەرچەنــدە بیانەوێــت راهاتنیــان زۆر بۆیــان ســەختە.
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21 -ئایا دەتوانی رابردوو لە بیر بكەی؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا دەتوانی رابردوو لە بیر بكەی؟

49.19.19.1بەڵێوەاڵمیان داوەتەوە
3579.579.588.6نەخێر

511.411.4100.0هەتا رادەیەك
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-21-
لەبیركردنــی رابــردوو و ئــەو رووداوانــەی لــە رابــردوودا روویــان داون پەیوەســتە بــە ئیــرادەی هــەر كەســێكەوە، بــەاڵم بــە دڵنیاییــەوە پشــت بــە بارودۆخــی ئــەو كەســەوە دەبەســتێت. 
ــارە كــە بتوانــن  ــە لەب ــەو رادەی ــان ب ــە ئێســتادا ژینگەكەی ــووە ل ــان ب ــە ژێــر ســتەم و زۆرداری چەكدارانــی داعــش رزگاری ــەو ئافرەتانــەی ل ــا ئ ــرەدا مەبەســتمان ئەوەیــە كــە ئای لێ
هەتــا ئەگــەر كەمێكیــش بێــت لــە رابــردووە ســەختەی بەســەرییان بــردووە لەبیربكــەن؟ ئەمــەش لــە وەاڵمــی راســتەخۆی ئــەو ئافرەتانــەوە بۆمــان دەردەكەوێــت كــە بەشــداربوون لــە 
راپرســییەكەمان هــەروەك لــە خشــتەی ژمــارە )21(ەوە دیــارە كــە رێــژەی 79.5 لەســەدا ناتوانــن ئــەو رابــردووە ســەختە لەبیــر بكــەن، چونكــە ئــەوە ســەپاندنی مــردن بــوو لــە الیــەن 
داعــش بــۆ كچــان و ژنانــی ئێزدییــەكان كــەوا ئابڕوویــان لەناوبــردن و وایــان لێكــردن هەســت بــە بۆشــایی بكــەن لەنــاو ژیانیــان و بــە رێــژەی )9.1( خۆشــبەختانە پێیــان وایــە كــە 

لــە توانایــان دایــە لــە بیــری بكــەن.

22- ئایا ترست هەیە لە داهاتوو؟
رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا ترست هەیە لە داهاتوو؟

3068.268.268.2بەڵێوەاڵمیان داوەتەوە
715.915.984.1نەخێر

715.915.9100.0هەتا رادەیەك
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-22-
لــە وەاڵمــی پرســیاری ئایــا ترســت لــە داهاتــوو هەیــە كــە ئاراســتەی ئافرەتانــی رزگاربوومــان كــرد كــە ئایــا لــە ئێســتادا ترســت هەیــە لــە داهاتــوو؟ لــە كــۆی )44( ئافرەتــدا )30(
یــان بــە بەڵــێ وەاڵمیــان داینــەوە و )7( ئافــرەت لــە ئێســتادا بــە خۆشــحاڵیەوە هیــچ ترســێكیان نییــە لــە داهاتــوو ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت كــەوا ژیــان و گوزەرانیــان تــا رادەیــەك 
باشــتر بــووە، بــەاڵم جێــگای بایــەخ پێدانــە كــە رێــژەی هــەرە زۆرییــان تاكــو ئێســتاش تــرس لــە داهاتــوو لــە دڵییــان دا هەیــە كــە ئەویــش خــۆی لــەم خااڵنــەی خــوارەوەدا دەگرێتــەوە:
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1-تــرس لــە دیــدی كۆمەڵــگا و تێڕوانینــی كۆمەڵــگا بۆیــان كــە بــە چ چاوێــك لێیــان دەڕوانــن و ئایــا قبــووڵ دەكرێنــەوە و وەك هــەر تاكێكــی ئاســایی كۆمەڵــگا ســەیر دەكرێــن 
یاخــود نا؟ 

2-ترس لەوەی دووبارە بە هەمان ئەو رووداو و ناخۆشیانە تێپەڕ ببنەوە كە لە رابردوودا بەسەریان هاتووە.

23-ئایا رەشبینی لە ژیان؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا رەشبینی لە ژیان؟

2965.965.965.9بەڵێوەاڵمیان داوەتەوە
818.218.284.1نەخێر

715.915.9100.0هەتا رادەیەك
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-23-

تێڕوانینــی هــەر كەســێك بــۆ ژیــان جیــاوازە و بەســتراوە بــە بــەو ژیانــەی ئــەو كەســە تــا ئێســتا بەڕێــی كــردووە لــە روانگــەی دیــدی ئــەو ئافرەتانــەوە ژیــان هیــچ جوانییەكــی بــۆ 
نەهێشــتونەتەوە، هەمیشــە ترســیان هەیــە لــە داهاتــوو و ئومێدێكیــان بــۆ ژیــان نەمــاوە. بۆیــە لەســەر حكومــەت و رێكخراوەكانــی مافــی مــرۆڤ و پاراســتنی ئافــرەت پێویســتە دووبــارە 
ژیــان بــۆ ئــەو ئافرەتانــە بگەڕێننــەوە. هــەروەك لــە وتەكانــی خۆیــان بــە روونــی دیــارە كــە رێــژەی )65.9( لــە ســەدی بەرامبــەر ژیــان رەشــبینن و )15.9( تــا رادەیــەك رەشــبینن )18.2( 

لــە ســەدی ئــەو ئافرەتانــە تێڕوانینیــان بــۆ ژیــان گەشــبینانەیە ئــەوە هەوڵــی خۆگونجانــدن دەدەن بۆیــە تێڕوانینیــان گەشــبینە.
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24-ئایا بیرت لە خۆكوشتن یان مردن كردۆتەوە؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا بیرت لە خۆكوشتن یان مردن كردۆتەوە؟ 

وەاڵمیان داوەتەوە

1943.243.243.2بەڵێ

2454.554.597.7نەخێر

12.32.3100.0هەتا رادەیەك

 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-24-
ژیــان جوانتریــن نیعمەتــە هــەر ســاتێك و تەمەنێــك بــۆ تایبەتمەنــدی خــۆی هەیــە و خــاوەن جوانــی خۆیەتــی هەمــوو كەســێك ژیانــی خــۆی خــۆش دەوێ و هەمــوو كات پێیوایــە مــردن 
زووە بــۆی، بــەاڵم ئەمــە بــۆ ئــەو كەســانەیە كــە ژیــان بــە مانــا راســتەقینەكەی خــۆی بگوزەرێنــن نــەوەك بــۆ كەســانێك كــە تاڵــی و ســەختی وایــان بەســەر هاتــووە كــە ئیــدی 
ئومێدێكیــان بــە ژیــان نەمــاوە و توانــای ئەوەشــیان نییــە ئــەو ژیانــە بــەڕێ بكــەن كــە خــودا پێیــداون وای لێكــردوون كــە بیــر لــەوە بكەنــەوە كــە كۆتایــی بــە ژیانــی خۆیــان بێنــن 
هــەروەك لــە وتــەی خــودی ئــەو ئافرەتانــەوە دیــارە )19( ئافــرەت بڕیــاری ئەوەیــان داوە كۆتایــی بــە ژیانیــان بێنــن. ئــەوەش جێــگای بایــەخ پێدانــە لــە الیــەن رێكخــراو و دامەزراوەكانــی 

پەیوەنــد بــە ئافرەتــان و مافەكانــی مــرۆڤ و هەوڵــی جــدی بــدرێ بــۆ باشــتركردنی ژیانــی ئــەو ئافرەتانــەو ئەوانــەی هەمــان بارودۆخیــان هەیــە.

25-ئایا هەست بە رق دەكەیت بەرامبەر ئەو كەسانەی لە دەورووبەرت دەژین؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا هەست بە ڕق دەكەیت بەرامبەر ئەو كەسانەی لە دەورووبەرت دەژین؟ 

وەاڵمیان داوەتەوە

1227.327.327.3بەڵێ

1943.243.270.5نەخێر

1329.529.5100.0هەتا رادەیەك

 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-25-
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هــەر لەگــەڵ ئــەو پرســیارانەی ئاراســتەی ئافرەتانــی رزگاربوومــان كــرد پرســیاری ئەوەمــان كــرد ئایــا هەســت بــە رق و كینــە دەكــەن بەرامبــەر ئــەو كەســانەی لــە دەوروبەریــان لــە 
وەاڵمــدا )12(بــە بەڵــێ وەاڵمیــان داینــەوە و )19( ئافــرەت بــە نەخێــر وەاڵمیــان داینــەوە و )13(یــان هەتــا رادەیــەك رقیــان لــە كەســانی دەوروبەرییــان دەبێتــەوە، ئــەوەش لەوەاڵمەكانیــان 
دیــارە كــە دەوروبەریــان رووبــەڕووی توانجیــان دەكەنــەوە بــۆ هەمیشــە و رێزیــان لــێ ناگــرن یــان دەورروبەریــان بــێ ویســتیان بەبیریــان دێنــەوە كــەوا پاكیزەنیــن دووبــارە دەیانگەڕێنــەوە 

هەمــان بارودۆخــی پێشــوو كــە پێشــتر تێیــدا ژیــاون، بۆیــە هەســت بــەرق دەكــەن بــۆ دەوروبەریــان.

26-ئایا هەست بەخەمباری دەكەی لەوەی ئێستا تێیدایت؟
رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیان ئایا هەست بەخەمباری دەكەی لەوەی ئێستا تێیدایت؟

وەاڵمیان داوەتەوە

3886.486.486.4بەڵێ
12.32.388.6نەخێر

511.411.4100.0هەتا رادەیەك
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-26-
مافــی ســەرەتایی هەمــوو مرۆڤێكــە بەوشــێوەیەبژیت كــە دەیانەوێــت، بــەاڵم كاتێــك نادادپــەروەری رووبەڕوویــان دەبێتــەوە لەســەر حســابی شــكۆو شــەرەفیان ئــەوە ژیــان نەكردنیــان ال 
ئاســایی تــرە وەك ئــەوەی تێــدا دەژیــن و بەســەریان هاتــووە بــێ ویســتی خۆیــان. بــۆ ئــاگادار بــوون لــە بارودۆخــی ئێســتای ئــەو ئافرەتانــەی رزگاربــووی دەســتی چەكدارانــی تونــدڕەوی 
رێكخــراوی داعــش بــوون پرســیاری ئەوەمــان لێیــان كــرد كــە ئایــا تــا چەنــد هەســت بــە خەمبــاری دەكــەن لــەو بارودۆخــەی ئێســتا تێیــدا دەژیــن؟ ئــەوەی جێــگای ســەرنج دان بێــت 

بــە نزیكەیــی دەتوانیــن بڵێیــن كــە هەمــوو ئــەو ئافرەتانــەی بەشــداربوون رازی نیــن لــەو بارودۆخــەی ئێســتایان هــەروەك بــە روونــی لــە خشــتەی ژمــارە-26- دا دیــارە.

27-ئایا هەست بە پەژارەیی دەكەی و حەزت بە ژیان نییە؟
رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا هەست بە پەژارەیی دەكەی و حەزت بە ژیان نییە؟ 

3681.881.881.8بەڵێوەاڵمیان داوەتەوە
511.411.493.2نەخێر

36.86.8100.0هەتا رادەیەك
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-27-
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هــەروەك لــە پرســیارەكانی ســەرەوە كــە لــەو ئافرەتانەمــان كــرد ئەوەمــان بــۆ روون بــووەوە كــە لــە ژیانــی ئێســتایان رازی نیــن و هەوڵــی كۆتاییهێنــان بــە ژیانــی خۆیــان داوە، بێگومــان 
ئــەوەش وایــان لێــدەكات كــە بــەردەوام هەســت بــە خــەم و پــەژارە بكــەن، چونكــە هیــچ نیــە بــۆی بژیــن چێــژی لــێ ببینــن و لــە ژیانیــان بێزاربــن، ئــەوەش لــە وەاڵمــی ئافرەتــەكان 

خۆیانــەوە دیــارە كــە لــەو خشــتەیەی ســەرەوە روونكراوەتــەوە كــە لــە كــۆی )44( ئافــرەت )36(یــان بــە بەڵــێ وەاڵمیــان داینــەوە.

28-ئایا هەست بە دوودڵی دەكەی؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا هەست بە دوودڵی دەكەی؟

وەاڵمیان داوەتەوە

3375.075.075.0بەڵێ
511.411.486.4نەخێر

613.613.6100.0هەتا رادەیەك
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-28-
ئــەو تــرس و تۆقانــەی رووبــەڕووی بوونەتــەوە وایكــردوە تووشــی دڵەڕاوكــێ بــن هەســت بــە جێگیــری دەروونــی نەكــەن هەمیشــە لەتــرس دەژیــن. بــۆ ئــەو مەبەســتە ش پرســیاری ئەوەمــان 
ئاراســتەكردن كــە ئایــا هەســت بــە دوودڵــی دەكــەن؟ بــەر لــەوەی ســەیری خشــتەكە بكەیــن روون و ئاشــكرایە كــە هەســت بــە دوودڵــی دەكــەن لــە پــاش ئــەو رووداوانــەی بــە 

ســەریان هاتــووە و لــە خشــتەی -28- دا بــە تــەواوی دیــارە بەشــێوەیەك ســێ بەشــی ئافرەتــەكان بــە بەڵــێ وەاڵمیــان داینــەوە و )11.4%( بــە نەخێــر.

29-ئایا شەوان بە شێوەیەكی ئاسایی دەخەویت؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا شەوان بەشێوەیەكی ئاسایی دەخەویت؟ 
1125.025.025.0بەڵێوەاڵمیان داوەتەوە

1943.243.268.2نەخێر
1431.831.8100.0هەتا رادەیەك
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-29-
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ئایــا شــەوان بــە شــێوەیەكی ئاســایی دەخەویــت؟ ئەمــە ئــەو پرســیارە بــوو كــە لــە خانمانــی ئێزیــدی رزگاربــوو كــرد ئەوانیــش وەاڵمەكانیــان بــەم شــێوەیە بــوو: )25.0%( بەڵــێ بــوو 
وەاڵمیــان و )43.2%( شــەوان ناتوانــن ئاســایی بخــەون و )31.8%( هەتــا رادەیــەك دەتوانــن ئاســایی بخــەون.

30-ئەگەر وەاڵمەكەت بەڵێ یە، ئایا چەند كاتژمێر دەخەوی؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیان ئەگەر وەاڵمەكەت بەڵێ یە،ئایە چەند كاتژمێر دەخەوی؟

1329.529.529.5بێ وەاڵم 

وەاڵمیان داوەتەوە

1112.32.331.8 كاتژمێر 

1212.32.334.1 كاتژمێر

349.19.143.2 كاتژمێر

4818.218.261.4 كاتژمێر

5511.411.472.7 كاتژمێر

6511.411.484.1 كاتژمێر

1012.32.386.4-7 كاتژمێر

8511.411.497.7 كاتژمێر

912.32.3100.0 كاتژمێر

 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-30-
ــە خشــتەی  ــاڵ مــاوە هــەروەك ل ــان لەخەی ــەوە وەك كابوســێك رووداوەكانی ــەوە كــەوا ئاســاییە تووشــی كەمخــەوی ببن ــی بوونەت ــازاری جەســتەیی و دەروون ــەڕووی ئ ــك رووب بەجۆرێ

ــارەی ژمــارەی ئــەو كاتژمێرانــەی كــە شــەوان تێیــدا دەخــەون. ــە ب ــان پێكــرد ل ــاردەكات كــە ئافرەتــەكان ئاماژەی ــە دی ســەرەوەدا ئــەو كاتان
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31-ئایا هەست بە فشار دەكەیت بەبێ بوونی هیچ هۆیەك؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا هەست بە فشار دەكەیت بەبێ بوونی هیچ هۆیەك؟ 

وەاڵمیان داوەتەوە

2659.159.159.1بەڵێ

1022.722.781.8نەخێر

818.218.2100.0هەتا رادەیەك

 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-31-
ــەردەوام  ــە و ب ــان ئاســایی نیی ــاری دەروونی ــن ب ــن بڵێی ــە گشــتی دەتوانی ــە ب ــان هەی ــە راپرســیەكەی ئێمــە و ئەوانەشــی كــە هەمــان بارودۆخی ــوون ل ــەی كــە بەشــدار ب ــەو ئافرەتان ئ
رووداوەكانــی رابردوویــان وەك كابوســێك دێتــەوە بەرچاویــان هەمیشــە هەســت بــە فشــارێكی دەروونــی دەكــەن بەهــۆی ئــەو رووداوانــەوە. وەك راســتەخۆ ئــەو پرســیارەمان ئاراســتەی 
خۆیــان كــرد بــۆ ئــەوەی لــە زاری خۆیانــەوە وەاڵمــی پرســیارەكەی ئێمەیــان دایــەوە كــەوا لــە كــۆی )44( ئافــرەت تەنهــا )10( ئافرەتیــان بــە نەخێــر وەاڵمیــان داینــەوە و بــاری دەروونیــان 

بــە ئاســایی دەبینــن لــە ئێســتادا ئەوانــی دیكــە وەاڵمیــان بەڵــێ بــوو و تووشــی فشــاری دەروونــی بــوون و پێــی دەناڵێنــن.
32-ئایا وێنەیەك لە رابردوو ماوە لە یادەوەریت؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا وێنەیەك لە رابردوو ماوە لە یادەوەریت؟ 

وەاڵمیان داوەتەوە

4193.293.293.2بەڵێ

36.86.8100.0نەخێر

 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-32-
ــەو  ــۆ كەســانێك كــە ب ــە تایبــەت ب ــە و ب ــردوو كارێكــی ئاســان نیی ــی راب ــە بیركردن ــەوە ل ــە دڵنیایی ــە ب ــەرووداوە ناخۆشــەكانیان بۆی یادەوەرییــەكان هەمیشــە ئازارمــان دەدەن ب
ئاســتەنگی و زەحمەتییــەدا تێپــەڕن كــە ئافرەتانــی ئێزیــدی پێیــدا تێپەڕیــوون كــە تێیــدا لــە خــزم و كەســوكارییان دابــڕاون و رووبــەڕووی توندوتیــژی جەســتەیی و دەروونــی بوونەتــەوە، 
بۆیــە بــەردەوام لــە یادەوەرییــان ئــەو رووداو و وێنانــەی لــە رابــردوو رووبەڕوویــان بۆتــەوە بوونــی هەیــە هــەروەك لــە وەاڵمــی ئــەو پرســیارەی ئاراســتەمان كــردن لــەو بارەیــەوە رێــژەی )%93.2( 

بــە بەڵــێ وەاڵمیــان دایــەوە كــە یادەوەریــان زۆر ئازاربەخشــە و تەنهــا )6.8% ( وەاڵمیــان نەخێــر بــوو.
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33-ئایا هەست دەكەیت لە ژێر هەڕەشە دایت؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا هەست دەكەیت لە ژێر هەڕەشە دایت؟ 

وەاڵمیان داوەتەوە

1534.135.735.7بەڵێ

1738.640.576.2نەخێر

1022.723.8100.0هەتا رادەیەك

 4295.5100.0كۆی گشتی

  24.5بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

  44100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-33-
ســەرەڕای رزگار بوونیــان لــە ژێــر ســتەمی تیرۆریســتانی چەكدارانــی داعــش و گەیشــتنەوەی هەندێكیــان بــە كەســوكاریان و مــاڵ و منداڵییــان و هەتــا رادەیەكیــش بەرقــەرار 
بوونــی ئەمــن و ئاســایش بۆیــان، بــەاڵم تاوەكــو ئێســتاش تــرس هەیــە لــە دڵیــان و هەســت دەكــەن ئێستاشــی لەگــەڵ بێــت لــە ژێــر بوونــی هەڕەشــەدان و ژیانیــان لــە ئارامییەكــی وا 
دا نییــە كــە ئاســودە بژیــن، لــە خشــتەی -33- دا دیــارە كــە )17( ئافــرەت لــەو )44( ئافرەتــەی بەشــداری راپرســیەكەیان كردبــوو هەســت بــەوە ناكــەن كــە لەژێــر هەڕەشــە دابــن 

و )15( ئافــرەت بــە بەڵــێ وەاڵمیــان دایــەوە و )10( یــان هەتــا رادەیــەك پێیــان وایــە هێشــتا هەڕەشــە لەســەر ژیانیــان بوونــی هەیــە.

34-ئایا بیر لە رووداوێك دەكەیتەوە؟
رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیان ئایا بیر لە رووداوێك دەكەیتەوە؟

وەاڵمیان داوەتەوە

3681.883.783.7بەڵی

715.916.3100.0نەخێر

 4397.7100.0كۆی گشتی

  12.3بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
  44100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-34-
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گومــان لــەوەدا نییــە كــە ئــەو رووداوانــەی بەســەر ئافرەتانــی ئێزیــدی زوڵملێكــراودا هاتــووە بــەردەوام لــە بیــر و هزریانــدا دەخولێتــەوە، بــە شــێوەیەك كــە )36( ئافــرەت لــە بەرامبــەر 
ئــەو پرســیارەی ئایــا بیــر لــە هیــچ رووداوێــك دەكەیتــەوە؟ وەاڵمیــان داینــەوە بــە بەڵــێ و ) 7( ئافرەتیــش لــە ئێســتادا بیــر لــە هیــچ رووداوێــك ناكەنــەوە.

35-ئەگەر هەیە، چییە؟

رێژەی سەدی كۆكراوە رێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئەگەر هەیە، چییە؟

1943.243.243.2وەاڵمیان نەداوەتەوە 

ەوە
وەت

 دا
یان

اڵم
وە

12.32.345.5لەدەست دانی 21 لە ئەندامانی خێزانەكەم تاكو ئێستا
12.32.347.7لێدان و ریسواكردن
12.32.350.0ئازاردان و خێزانەكەم

12.32.352.3دەستدرێژیكردنە سەرو لێدان و بردن و ئازاردانم
12.32.354.5رووداوەكانی كڕین و فرۆشتن/ جیابوونەوە لە خێزانەكەم

12.32.356.8لەدەستدانی منداڵەكانم و ماندوو بوون لەوەی كە داعش كڕین و فرۆشتنمان پێبكات
12.32.359.1هاوسەرەكەم لەدەست دا

12.32.361.4بە بەردەوامی داعش لەخەونەكانمدا دەبینم
12.32.363.6هەموو شتێكیان كاول كرد و لەپێش چاوەكانم باوكمیان برد

12.32.365.9كوشتن و سەربڕینی ئێزیدییەكان
24.54.570.5كچێنی و هەموو شتێكم

12.32.372.7كاتیك داعش هاوسەرەكەیان بردم و ماڵیان رووخاندم
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رێژەی سەدی كۆكراوە رێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئەگەر هەیە، چییە؟

وە 
ەتە

داو
ن 

میا
ەاڵ

و

12.32.375.0كاتێك داعش ئێمەی كۆكردەوە و دایكم و باوكم و دوو كوڕەكەمیان برد
12.32.377.3كوڕەكەم لەدەست دا و لە سوریا كوشتیان

12.32.379.5لەدەستدانی خوشك و براكانم
12.32.381.8لەدەستدانی منداڵەكانم
12.32.384.1خێزانەكەم لەدەست دا
12.32.386.4خانەوادەكەم لەدەست دا

12.32.388.6لەدەستدانی هاوسەر و 4 منداڵ و ماڵ و موڵكم
12.32.390.9لەدەستدانی هاوسەرەكەم و 5 لە منداڵەكانی

12.32.393.2لەدەستدانی هاوسەر و 5 لە برایەكانم
12.32.395.5لەدەستدانی هاوسەر و خێزانەكەم

24.54.5100.0لەدەستدانی خێزانەكەم
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-35-

هــەروەك پێشــتر باســمان لــەوە كــرد ئــەو رووداوانــەی بەســەر ئافرەتانــی ئێزیدییــەوە هاتــووە رووداوێكــی وا ســادە و ســاكار نییــە كــە بــە ئاســانی لەبیرییــان بچێــت و بــەردەوام بیــری 
لێدەكەنــەوە، لــە پرســیاری ئەمجــارە كــە ئاڕاســتەمان كــردن، هەرچەنــدە ئــەو پرســیارە بۆیــان بــووە هــۆی كوالنــەوەی برینەكانیــان و وەبیرهێنانــەوەی ئــەو دیمەنــە ناشــرین و دزێوانــەی 
لــە كاتــی دەســت بەســەرداگرتنیانەوە بینیبوویــان. بــەاڵم ئــەوە بــۆ ئێمــە گرنگــە كــە هەمــوو الیەنــە پەیوەندیدارەكانــی ســەر بــەو بابەتــە ئــاگادار بــن لــەو ئازارانــەی ئافرەتانــی 
ئێزیدیمــان بینیویانــە وەك لــە وتــەی خۆیــان دا دیــارە كــە بەشــێكیان منــداڵ و هاوســەر و دایــك و بــاوك و خــزم و كەســوكارییان لەبــەر چاوەكانــی خۆیــان لــە دەســتداوە و لێیــان 
دابــڕاون و كچانــی هــەرزەكار و گەنجمــان رووبــەڕووی دەســتدرێژی بوونەتــەوە لەالیــەن چەكدارانــی گرووپــی تونــدڕەوی داعــش و كچێنــی خۆیــان بــە داخــەوە لــە دەســتداوە، ئــەوان 

تاوەكــو ئێســتاش رووداوەكانــی كڕیــن و فرۆشــتن و دەستاودەســتكردنی خۆیــان بیــر نەچۆتــەوە بــەردەوام لــە خەوەكانیــان بۆتــە كابوســێك.
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36-ئایا هەست بەهەڵچوون و خەمباری دەكەی بەبێ بوونی هۆكارێكی روون؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا هەست بەهەڵچوون و خەمباری دەكەی بەبێ بوونی هۆكارێكی روون؟ 

وەاڵمیان داوەتەوە

3170.572.172.1بەڵێ
1022.723.395.3نەخێر

24.54.7100.0هەتا رادەیەك
 4397.7100.0كۆی گشتی

  12.3بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
  44100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە36-
رێكخــراوی داعــش دۆزەخێكیــان بــۆ خوڵقانــدوون لەســەر دونیــا، بۆیــە بــەردەوام بەهــۆی ئــەو بــارە دەروونییــە خراپــەی كــە تێیــدان هەســت بــە خەمبــاری و هەڵچــوون دەكــەن، هەتــا 
ئەگــەر هیــچ هۆكارێكیــش نەبێــت هــەروەك لــە وتــەی خۆیــان ئــەوە ئاشــكرا دەبێــت كــە وەاڵمــی )31( ئافــرەت بەڵــێ بــوو بەرامبــەر ئــەو پرســیارەی لێمــان كــردن كــە دەكاتــە 
رێــژەی )70.5%( ئــەوەش ریژەیەكــی كــەم نییــە و شــایانی گرنگــی پێدانــە ئــەوان پێویســتیان بەوەیــە لــەڕووی دەروونییــەوە هــاوكاری بكرێــن، چونكــە بــاری دەروونــی ئــەو ئافرەتانــە 

ناجێگیــر و بــاش نیــن.

37-ئایا كێشەكانت كاریگەرییان لەسەرت هەبووە؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا كێشەكانت كاریگەرییان لەسەرت هەبووە؟ 

وەاڵمیان داوەتەوە

2454.554.554.5بەڵێ

1022.722.777.3نەخێر

1022.722.7100.0هەتا رادەیەك

 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-37-
ئــەو رووداوەی كــەوا روویــداوە كاریگــەری نەرێنــی لەســەر هــەر ئافرەتێــك كــردووە بەشــێوەیەكی زۆرخــراپ و هەمیشــە لەترســدان ناتوانــن متمانــە بەدەوروبەریــان بكــەن، ئــەو 
خشــتەیەی ســەرەوە وەاڵمــی ئــەو ئافرەتانــە روون دەكاتــەوە بــۆ پرســیاری )ئایــا ئــەو كێشــانەی كــە بەســەریان هاتــووە كاریگــەری دروســت كــردووە لەســەر ژیانیــان؟( ئەوانیــش 
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بەمشــێوەیە وەاڵمــی پرســیارەكەمانیان دایــەوە:
ئەوانەی بەڵێ بوو وەاڵمەكانیان رێژەیان )54.5%( بوو و و رێژەی )22.7 %( بە نەخێر وەاڵمیان داینەوە.

38-ئایا خۆت قبوڵە )لە خۆت رازیت(؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا خۆت قبوڵە )لە خۆت رازیت(؟ 

وەاڵمیان داوەتەوە

2352.352.352.3بەڵێ
818.218.270.5نەخێر

1329.529.5100.0هەتا رادەیەك
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-38-
رازیبــوون لــە خــوود كاریگــەری تــەواوی هەیــە لەســەر ژیانــی تــاك و رەنگدانــەوەی دەبێــت لەســەر كاروبــاری ڕۆژانەیــان و بیركردنەوەكانیــان، ئایــا تــا چەنــد ئــەو ئافرەتانــەی ئێســتا 
رزگاربــووی دەســتی داعــش بــوون لــە خــودی خۆیــان رازییــن؟ لــە كــۆی )44( ئافــرەت تەنهــا )13( ئافرەتیــان بــە نەخێــر وەاڵمیــان دایــەوە و ئەوانیــش هــۆكاری ئەوەیــە كــە خۆیــان بــە 
جۆرێــك بــە بەرپرســیارو تاوانبــار دەبینــن كــە ئــەوان نەیانتوانیــوە پارێــزگاری لەخۆیــان بكــەن بیرۆكەكانیــان ژیانیــان لــێ كــردوون بەتاریكــی لــە كاتێكــدا كــە هیــچ تاوانــی 

ئەوانــی تێــدا نییــە و بــێ ویســتی خۆیــان تووشــی ئــەم كارەســاتەبوون.

39-حەز بە تەنیایی دەكەیت؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانحەز بە تەنیایی دەكەیت؟ 
2863.663.663.6بەڵێوەاڵمیان داوەتەوە

1125.025.088.6نەخێر
511.411.4100.0هەتا رادەیەك
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-39-
ــە  ــرو بۆچــوون و بەشــێك ل ــی بی ــوون و ئاڵوگۆڕكردن ــەردەوام ب ــۆ ب ــە ب ــەری هەی ــە كەســانی دەورووب ــە كــە هەمیشــە پێویســی ب ــە و سروشــتی مــرۆڤ وای ــۆ خودای ــا ب ــای تەنه تەنی
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ئازارەكانیــان بەمەبەســتی كەمبوونــەوەی و هەســتكردن بــە ئاســودەیی، بــەاڵم ئــەوەی جێــگای ســەرنجدان بێــت بەشــی هــەرە زۆری ئــەو ئافرەتانــەی لــە راپرســیەكەی ئێمــە بەشــدار 
بــوون بــە داخــەوە تەنیایــی و دووربــوون لــە دەوروو بــەر و كۆمەڵگــە بــە باشــتر دەزانــن حــەز بــەوە دەكــەن بــە تەنیــا بــن، چونكــە ئــەو خانمانــە ژیانیــان ناخوشــەو نایانەوێــت ئاســایی 

ژیــان بكــەن، هەمیشــە گۆشــەگیرن بەدەســت ئــەو رروداوەی بەســەریان هاتــووە دەناڵێنــن كــە ژمارەیــان )28( ئافــرەت بــوو لــەو )44( ئافرەتــەدا. 

40-ئایا هیچ ئارەزووێكت هەیە و بتەوێ بیهێنیتە جێ؟
 

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیان ئایا هیچ ئارەزووێكت هەیە و بتەوێ بیهێنیتە جێ؟

وەاڵمیان داوەتەوە

3784.184.184.1بەڵێ
613.613.697.7نەخێر

12.32.3100.0هەتا رادەیەك
 44100.0100.0كۆی گشتی

خستەی ژمارە-40-

لــەو خشــتەیەی ســەرەوەدا جۆرێــك لــە هیــوا و ئومێــد هەســت پێدەكەیــن كــە ســەرەڕای ئــەو زەحمەتیانــەی پێیــدا تێپەڕیــوون و خۆیــان بــە دەســتەوە نــەداوە ئارەزوویــان بــۆ ژیــان كــردن و 
چێژوەرگرتــن لەجوانیەكانــی ژیــان مــاوە ســەرەڕای ئــەو نەهامەتییــەی رووبەڕوویــان بۆتــەوە دەجەنگــن و لەســەر حكومــەت و دام و دەزگاكانــی پەیوەنــد بــە ئافرەتــان و مافەكانــی 

مرۆڤــەوە هەیــە كاری جــدی بكــەن بۆیــان.
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41-ئایا پارەی تەواوت لەبەر دەستە بۆ هێنانە دی ئارەزووەكەت؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا پارەی تەواوت لەبەر دەستە بۆ هێنانە دی ئارەزووەكەت؟ 
24.54.54.5بەڵێوەاڵمیان داوەتەوە

3784.184.188.6نەخێر
511.411.4100.0هەتا رادەیەك
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-41-

وەك دەزانیــن لــە ئێســتا بــە ئەنــدازەی بوونــی توانــا و بەهــرە و ئەزمــوون، بــواری ماددیــش گرنگــە بــۆ جێبەجێكردنــی ئــەو خولیــا و بیرۆكانــەی كــە لــە بیــری هــەر تاكێــك هەیــە 
بەبــێ بوونــی بــڕی پــارەی پێویســت ناتوانــن پــڕۆژە و بیرۆكەكانیــان بخەنــە بــواری جێبەجێكردنــەوە كــە بەهۆیــەوە هــەم بتوانــن ببنــە مایــەی ســوود گەیانــدن بــە كۆمەڵگــە و خــودی 

كەســەكە خــۆی كــە دەبێتــە هۆكارێــك بــۆ بژێــوی ژیانــی خــۆی و هەنــدێ جاریــش كەســوكاریش.
خشــتەی -41-نمونــەی وەاڵمــی ئــەو ئافرەتانەیــە كــە ئارەزوویەكیــان هەبــوو و ویســتی ئەوەیــان هەبــوو كــە ئــەو ئارەزوویەیــان بێننــە دی، بــەاڵم وەك ئــەوەی لــە خشــتەكەدا روونــە 
كــە رێــژەی )84.1%( بــڕی پــارەی پێویســتیان لەبــەر دەســت دا نییــە بــۆ ئــەوەی بتوانــن ئــەو توانــا و ئــارەزووەی هەیانــە بیهێننــە دی و ســوودێك بــە كۆمەڵگەكــەی خۆیــان بگەیەنــن 

رێكخراوەكانــی خێرخــوازی و كۆمەڵگــەی میوانــدار دەبێــت دەســتی هاوكاریــان بــۆ درێــژ بكــەن تــا بەهرەكانیــان بكەنــە كردەیــی.
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42-ئایا الیەنی مادی یارمەتی داویت لە ژیان؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا الیەنی مادی یارمەتی داویت لە ژیان؟ 

1840.940.940.9بەڵێوەاڵمیان داوەتەوە
1636.436.477.3نەخێر

1022.722.7100.0هەتا رادەیەك
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-42-
لــەو خشــتەیەی ســەرەوەدا ئەوەمــان بــۆ روون دەبێتــەوە كــە ئایــا هــەر یــەك لــەو ئافرەتانــەی بەشــدارییان لــە راپرســییەكەمان كــردووە هەتــا چ رادەیــەك الیەنــی مــاددی یارمەتیــدەر 
بــووە لــە ژیانیــان، رێــژەی )40.9%( بــە بەڵــێ وەاڵمیــان داینــەوە و رێــژەی )22.7%( پێیــان وایــە هەتــا رادەیــەك الیەنــی مــاددی یارمەتیــدەرە لــە ژیانیــان و لــە هەمانكاتــدا رێــژەی )%36.4( 

الیەنی ماددی بە گرنگ نابینن لە ژیانی خۆیان. 

43-ئەگەر كارێكی گونجاوت پێبدەن، دەیكەیت؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئەگەر كارێكی گونجاوت پێبدەن، دەیكەیت؟ 
3375.075.075.0بەڵێوەاڵمیان داوەتەوە

920.520.595.5نەخێر
24.54.5100.0هەتا رادەیەك
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-43-
خشــتەی ژمــارە-43- ئــەوە دەردەخــات كــە ئایــا ئــەو ئافرەتانــەی رزگاربــووی دەســتی چەكدارانــی داعــش بــوون لــە ئێســتادا خولیایــان بــۆ كاركــردن هەتــا چ رادەیەكــە، ئایــا ئــەو 
كارەســات و تەنــگ و چەڵەمانــەی تووشــیان هاتــوون وای لێیــان كــردووە كــە ئارەزوویــان بــۆ كاركــردن نەبێــت؟ بــەاڵم خۆشــبەختانە ئــەوەی جێــگای خۆشــحاڵییە هێشــتا ئــەو 
ــەوە لــە  ــان ئاســودە دەبێــت وادەكــەن زۆر بیرنەكەن ــان هەیــە كــە ئەگــەر كارێكــی گونجاوییــان پێبــدەن ئامــادەن كار بكــەن ئەمــەش ســەرقاڵیان دەكات و دەروونی توانایەی

رابردوویــان لــەو )44( ئافرەتــە ئەوانــەی بــە بەڵــێ وەاڵمیــان داینــەوە ژمارەیــان )33( ئافــرەت بــوو و )9( ئافــرەت ئامــادە نیــن كار بكــەن.
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44-ژیان لە ئاوارەیی سوودی پێگەیاندووی بۆ دۆزینەوەی كارێك؟
 

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیان-ژیان لە ئاوارەیی سوودی پێگەیاندووی بۆ دۆزینەوەی كارێك؟ 

وەاڵمیان داوەتەوە

12.32.42.4بەڵێ

3784.188.190.5نەخێر

49.19.5100.0هەتا رادەیەك

 4295.5100.0كۆی گشتی

  24.5بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە

  44100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-44-

بــە دڵنیاییــەوە ئــەو ئافرەتانــەی كــە پێشــتر خاوەنكاریــش بووبــن لــە پــاش ئــاوارە بــوون و ئــەو كارەســاتە دڵتەزێنانــەی بەســەرییان هــات لــە ئێســتادا بێــكار ماونەتــەوە ســەرەڕای ئــەو 
ئافرەتانــەی كــە خوێندنیــان هەبــوو و لــە خوێنــدن دابــڕاون، بۆیــە كاتێــك پرســیاری ئەوەمــان ئاراســتەكردن كــە لــە دوای ئــەو رووداوانــەی بەســەرییان هاتــووە توانیویانــە لــە ژیانــی 

ئاوارەییــان كارێــك بدۆزنــەوە؟ 
رێــژەی )84.1%( هیــچ ســوودێكیان وەرنەگرتــووە لــە ژیانــی ئاوارەیــی بــۆ دۆزینــەوەی كارێكــی گونجــاو و تەنهــا یــەك ئافــرەت توانیویەتــی لــە ژیانــی ئاوارەیــی كارێــك بدۆزێتــەوە. 
بــەاڵم ئەگــەر رێكخــراوەكان و الیەنــی پەیوەندیــدار بەبارودۆخــی ئــاوارەكان خولــی جیاجیایــان بــۆ بكەنــەوە و پســپۆرییەكانیان بخەنەگــەڕ تــا ســوودیان هەبێــت و بتوانــن هەلــی 

كار فەراهــەم بكــەن.
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45-ئایا دەتوانیت لەگەڵ كۆمەڵێك ئافرەت بژیت لە شوێنێكدا؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیان ئایا دەتوانیت لەگەڵ كۆمەڵێك ئافرەت بژیت لە شوێنێكدا؟ 

وەاڵمیان داوەتەوە

1943.243.243.2بەڵێ

1840.940.984.1نەخێر

715.915.9100.0هەتا رادەیەك

 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-45-
لێــرەدا مەبەســتمان لــەو پرســیارە ئەوەبــوو بۆمــان روون بێتــەوە كــە گیانــی پێكەوەژیــان لــە نــاو ئــەو ئافرەتانــەی رزگاریــان بــووە لــە دەســتی داعــش تاكــو چ رادەیەكــە، بۆیــە ئــەو 

پرســیارەمان ئاراســتەكردن و وەاڵمەكانیــان بــەو شــێوەیە بــوو:
وەاڵمــی بەڵــێ رێژەكــەی )43.2%( بــوو و ئەوانــەی بــە نەخێــر وەاڵمیــان دایــەوە رێژەكەیــان )40.9%( بــوو ئامادەیــی ئەوەیــان نییــە رووبــەڕووی پــرس و گفتوگــۆ ببنــەوە لەبــارەی ئــەو 
كارەســاتەی تووشــی هاتــوون كــە بەشــێوەیەك ئــەو پــەڕەی رابــردوو هەڵدەدرێتــەوە گــەر كۆمەڵێــك ئافــرەت پێكــەوە بژیــن، بۆیــە وتیــان نەخێــر بــۆ پرســمان. ) 15.9%(یــش هەتــا 

رادەیــەك پێیانوایــە دەتوانــن لــە نــاو كۆمەڵێــك ئافرەتــدا ژیــان ببەنــە ســەر.

46-ئایا بەدەست هیچ نەخۆشییەكەوە دەناڵێنی؟ 

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیانئایا بەدەست هیچ نەخۆشییەكەوە دەناڵێنی؟ 

وەاڵمیان 
داوەتەوە

2761.461.461.4بەڵێ

1738.638.6100.0نەخێر

 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-46-
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رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیان نەخۆشیەكەت چییە؟

وەاڵمیان 
داوەتەوە

1840.940.940.9وەاڵمیان نەداوەتەوە 
12.32.343.2جومگە ئاوسان

12.32.345.5هەوكردنی گورچیلە
12.32.347.7هەوكردن

12.32.350.0هەوكردنی منداڵدان و سرع كاتێك خێزانەكەم بەبیر دێتەوە
12.32.352.3هەوكردنی زۆر و نەشتەرگەری منداڵدانم كرد

12.32.354.5هەوكردن و ئازاری چاو
12.32.356.8هەوكردن و گرێ لە منداڵدان
12.32.359.1پەستی و دڵ توندی درێژخایەن

12.32.361.4رۆچوونی بڕبڕەی پشت و هەوكردن
12.32.363.6تیفۆ

12.32.365.9گرانەتا و هەوكردن 
12.32.368.2نەخۆشی گورچیلەو سەرسوڕانێكی توند

12.32.370.5سۆفان
12.32.372.7السەرئێشە

12.32.375.0السەرئێشە و تیفۆ
12.32.377.3فشاری خوێن

12.32.379.5فشاری خوێن و هەوكردنی جومگە
12.32.381.8فشاری خوێن و رومانتیزم و هەوكردنی ناوەوە

12.32.384.1فشاری خوێن و شەكرە
12.32.386.4چاو

12.32.388.6چۆك ئێشان و هەوكردنی ناوەوە
12.32.390.9كەمخوێنی/ السەرئێشە / هەوكردنی ناوەوە

12.32.393.2كێشەی لە هێلكەدان هەیە
12.32.395.5نەخۆشی غودە

12.32.397.7نەخۆشی دەروونی
12.32.3100.0كێشەی دەروونی
 44100.0100.0كۆی گشتی

لێــرەدا هاتینــە ســەر باســی تەندروســتی دوای ئــەوەی كۆمەڵێــك پرســیاری پەیوەســت بــە بــاری دەروونیمــان ئاراســتەی ئافرەتــەكان كــرد و بــاری دەروونیمــان بــۆ روون بوویــەوە، بێگومــان 
دوای ئــەو رووداو و دەســتدرێژی كردنانــەی كراوەتــە ســەرییان دووچــاری چەنــدان نەخۆشــی بوونەتــەوە و پێیــەوە دەناڵێنــن كــە )27( ئافــرەت كــە دەكاتــە رێــژەی )61.4%( لــە دوای 
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ئــەو رووداو و ناخۆشــیانەی بــە ســەریان هاتــووە لــە ئێســتادا بــە دەســت نەخۆشــییەوە دەناڵێنــن و پێویســتان بــە چاودێــری تەندروســتی و چارەســەر هەیــە.

47-ئەگەر وەاڵمەكەت بەڵێیە، نەخۆشیەكەت چییە؟
خشتەی ژمارە-47-

خشــتەی ژمــارە -47- ئــەو نەخۆشــیانە روون دەكاتــەوە كــە ئافرەتانــی رزگاربــووی ژێــر دەســتی چەكدارانــی داعــش بــە دەســتییەوە دەناڵێنــن كــە بەشــێكی زۆرییــان تووشــی 
هەوكــردن و فشــاری خوێــن بوونەتــەوە و تێیاندایــە كــە بەبیــر هاتنــەوەی رووداوەكانــی رابــردوو تووشــی ســەرعیان دەكات، هەروەهــا بەشــێكیان تووشــی هەوكردنــی منداڵــدان 

ــەوە، بوونەت
ســەرەڕای خــەم و ئــازاری رووداوەكانــی رابــردوو لــە ئێســتادا بــەو نەخۆشــیانەوە دەناڵێنــن و هــەر جارێــك بەهــۆی ئــازاری جەســتەیان دووبــارە برینەكانیــان دەكولێتــەوە و ئازارەكانیــان 

ســەر هەڵدەداتــەوە. 

48-ئایا چارەسەری پێویست وەردەگریت بۆ ئەو نەخۆشییە؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیان ئایا چارەسەری پێویستت وەردەگریت بۆ ئەو نەخۆشییە؟

1022.740.040.0بەڵێوەاڵمیان داوەتەوە
1431.856.096.0نەخێر

12.34.0100.0هەتا رادەیەك
 2556.8100.0كۆی گشتی

  1943.2بێ وەاڵموەاڵمیان نەداوەتەوە
  44100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-48-

ســەبارەت بــە وەرگرتنــی چارەســەر بــۆ ئــەو نەخۆشــیانەی كــە ئافرەتــەكان پێیــەوە دەناڵێنــن لــە دوای رزگار بوونیــان لــە ژێــر دەســتی گرووپــی تیرۆریســتی داعشــەوە. ئافرەتــەكان 
بــەم شــێوەیە وەاڵمیــان دایــەوە كــە )10( ئافــرەت لــە كــۆی ئــەو )27( ئافرەتــەی كــە تووشــی نەخۆشــی ببــوون لــە ئێســتادا چارەســەر وەردەگــرن و ) 14( ئافــرەت هیــچ چارەســەرێك 
بــۆ نەخۆشــییەكەیان وەرناگــرن، ئــەو ئافرەتانــە پێویســتیان بەوەیــە كــە هیــچ نەبێــت لــەڕووی جەســتەییەوە تەندروســت بــن لــە دوای ئــەو ئازارانــەی كــە پێیــدا تێپەڕیــوون ئەویــش 
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لەڕێــگای حكومــەت و دامــەزراوە خێرخوازییــەكان بــۆ چاودێریكردنــی بــاری تەندروســتی ئــەو ئافرەتانــە و پێدانــی چارەســەری پێویســت بــۆ دەســتەبەر كردنــی تەندروســتییەكی 
جێگیــر بۆیــان، چونكــە ئــەوە مافێكــی ســەرەتایی خۆیانــە شــایەنی ئــەوەن كــە لــەڕووی جەســتەییەوە هەســت بــە ئارامــی بكــەن. 

ســەبارەت بــە شــوێنی وەرگرتنــی چارەســەر تەنهــا )10( ئافــرەت لــە كــۆی ئــەو )27( ئافرەتــە لــە بــارەی شــوێنی وەرگرتنــی چارەســەر بــۆ نەخۆشــییەكەیان بۆمــان دووان ئەوانیــش 
لــە كەمــپ و ماڵــەوە و نۆرینگــەكان چارەســەر وەردەگــرن ئەوانــەی دیكــە بــۆی هەیــە تاوەكــو ئێســتاش چارەســەر وەرنەگــرن بــۆ نەخۆشــییەكەیان یــان وەاڵمیــان نەداوەتــەوە. 

بەهەرحــاڵ ئــەوەی جێــگای گرنگــی پێــدان بێــت بــۆ باســكردن ئــەو ئافرەتانــە پێویســتییان و مافــی خۆشــیانە كــە چارەســەرەكانیان بێبەرامبــەر بــۆ دەســتەبەر بكرێــت.
49-لە كوێ چارەسەر وەردەگریت؟

رێژەی سەدی كۆكراوەرێژەی سەدی وەاڵمدراوەرێژەی سەدیژمارەیان 
3477.377.377.3 وەاڵمیان نەداوەتەوە

وەاڵمیان داوەتەوە

24.54.581.8لە ماڵەوە دەرمان وەردەگرم
12.32.384.1پزیشك لە خانكێ

12.32.386.4د.ئاواز لە دهۆك
12.32.388.6دهۆك نۆرینگەی دكتۆر بورهان

12.32.390.9سیمیل
12.32.393.2شروب لە دەرمانخانە

12.32.395.5دكتۆری دەروونی
12.32.397.7نەخۆشخانە

12.32.3100.0نەخۆشخانەی كەمپ )سەردانی دكتۆری دەروونی(
 44100.0100.0كۆی گشتی

خشتەی ژمارە-49-
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ئەنجامەكان:

1- ئــەو ئافرەتانــەی رزگاركــراون لەژێــر دەســتی رێكخــراوی تونــدڕەوی داعــش پێویســتیان بــە چاودێــری تــەواو هەیــە بــۆ ئــەوەی دەســت بەژیــان بكەنــەوە، چونكــە تووشــی داڕمانــی 
الینــی دەروونــی و جەســتەیی بوونەتــەوەو هەمیشــە لەناكۆكــی چەكــداری ئافرەتــان و منــدااڵن زۆرتریــن زیانیــان پێــدەگات و رووبــەڕووی دەســتدرێژی دەبنــەوە لەالیــەن شــەڕكەران 
كــە وەك كااڵیــەك كڕیــن و فرۆشــتنیان پێدەكــەن و لەبازنــەی مــرۆڤ بــوون دایــان دەماڵــن، بۆیــە زۆرێــك لــەو ئافرەتانــە هەوڵــی خۆكوشــتنیان داوە بەرێگــەی جیــاواز، بۆیــە لەســەر 

رێكخــراوی مافــی مــرۆڤ و رێكخــراوی تایبــەت بەژنــان و رێكخــراوە خێرخوازییــەكان یارمەتیدەربــن بۆیــان تاكــو ئاشــنایان بكەنــەوە بــە ژیــان و چاالكییەكانــی رۆژانەیــان. 
2-بەهــۆی ئــەو بارودۆخــەی كــەوا ژنــان و كچانــی ئێزیــدی تووشــی هاتــوون هەمیشــە لەتــرس و دڵەڕاوكــێ دەژیــن وا هەســت دەكــەن لەژێــر هەڕەشــەدان ئەمــەش كاریگــەری خراپــی 

لەســەر تەندروســتیان جێهیشــتووە دەبێــت بــاری ئاســایش و ئارامییــان بــۆ فەراهــەم بكرێــت مافــی ســەرەتایی هــەر مرۆڤێكــە ئازادبــن.
3-ســەرەڕای ئــەو بارودۆخانــە بەســەریان هاتــووە توانــای كاركردنیــان هەیــە پێویســتە لەســەر رێكخــراوەكان و الیەنەكانــی حكومــەت بەرپــرس لەمافــی پەنابــەرو ئــاوارەكان هەلــی 

كاریــان بــو بڕەخســێن و خولــی جیاجیایــان بــۆ بكرێتــەوە بــۆ ئــەوەی خۆیــان رابهێنــن بــۆ كارو رابــردوو لەبیربكــەن.
4- ئــەو ژن و ئافرەتــە ئێزدییانــەی پاكیزەیــی خۆیــان لەدەســتداوە دەناڵێنــن بەدەســت ئــەو رووداوە قێزەونــەی بەســەریان هاتــووە، بۆیــە هەمیشــە حــەز بەگۆشــەگیری دەكــەن و نایانەوێــت 
دووبــارە تێكــەاڵوی دەورووبــەر ببنــەوە، بــەاڵم گــەر دەنگــی پڕهاواریــان بگاتــە جیهــان ئــەوا لەئازاریــان تێدەگــەن و بڕیــارو رێســای نــوێ دەردەكرێــت بــۆ پاراســتنی ئافرەتــان لــە 
كاتــی بوونــی ناكۆكــی شــەڕو وەك نادیــە مــوراد نمونــەی ئــەو ئافرەتــە بــوو ســەراری ئــەوەی رووبــەڕووی دەســتدرێژی بــووە لەالیــەن ئەندامانــی رێكخــراوی داعــش، بــەاڵم بێدەنــگ 

نەبــوو دەنگــی پــڕ ئــازاری گەیانــدە جیهــان و رێگەخوشــكەربوو بــۆ زۆرێــك لــەو ئافرەتانــەی خۆیــان گۆشــەگیركردووە بەهــۆی ئــەو كارەســاتە بەســەریاندا هاتــووە.
5- لەبواری پەروەردە و فێركردن و پێویستیانە دەرفەتیان بۆ بڕەخسێنرێت تا هۆشیاری بەدەست بهێنرێت بتوانن لە هەموو بارودۆخەكان خۆیان بگونجێنن.

6- رێكخــراوەكان دەبێــت لەڕێگــەی ســیمینارو كــۆڕو كۆبوونــەوەی تایبــەت ئەنجامبــدەن و وشــیاری و رێگەچــارەی پێویســت شــیبكەنەوە بــۆ ئــاوەراكان تــا لەبارودۆخــی لەنــاكاو 
بزانــن چــۆن مامەڵــە بكــەن. 

7-رێكخراوەكان دەبێت پێویستی تەندروستیەكان و یارمەتی ئابوری و كۆمەاڵیەتی بۆ ئەو ئافرەتانە دابین بكات. 
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پێشنیارەكان : 
ــەواو  ــی جــدی و ت ــان هەوڵ ــی ئافرەت ــی و رێكخراوەكان ــی مافــی مــرۆڤ و كۆمەڵگــەی مەدەن ــەكان رێكخراوەكان ــدارەكان و رێكخــراوە خێرخوازی ــە پەیوەندی پێویســتە الیەن
بــدەن كەشــێكی پــڕ لەئارامــی و ئاســودەی ئــازادی بۆیــان فەراهــەم بكــەن و چارەســەری تەندروســتی پێویســت بــۆ ئــەو ئافرەتانــە بكــەن كــەوا بەهــۆی ئــازاری جەســتەیی و دەروونــی 
دەناڵێنــن لەســەر پەرلەمــان پێویســتە رێنمایــی نــوێ دەربــكات بەشــێوەیەك لەبەرژەوەنــدی ئــەو ژن و كچانــە بیــت كــەوا تووشــی نەهامەتــی و بوونەتــە قوربانــی شــەڕی چەكــداری و 
جێبەجێكردنــی بڕگەكانــی مافــی مرۆڤــی جیهانــی كــە دەرچــووە بــۆ پاراســتنی گیانــی تاكــەكان و لــەرووی تەندروســتی و شــكۆمەندیان لەحاڵەتــی شــەڕ، ئــەو یاســایە جێبەجــێ 

دەكرێــت و دابینكردنــی پێویســتیەكانیان كــە دەبێــت دابیــن بكرێــت.
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