
 

 

 

 کە خەڵکی عێراقە "هانا"

هانا پاش ئەوەی  ئەمە چیرۆکی هانایە، کە کوردێکە و خەڵکی شارێکی بچوکە لە پارێزگای سلێمانیی لە عێراق. 

 گەڕایەوە بۆ واڵتی خۆی. ٢٠١٥حەوت ساڵ لە نەرویج ژیا، ساڵی 

گەیشتە نەرویج. لە ساڵەکانی یەکەمدا دوای گەیشتنی، لە قوتابخانەی ئامادەیی خوێندی، هەروەها  ٢٠٠٨هانا ساڵی 

تزادا هەندێک پارەی جار جارەش دەرفەتی دەبوو کار بکات، وە لەڕێگەی کارکردن لە دوکان و شوێنی فرۆشتنی پی

 پاشەکەوت کرد. 

بەاڵم لە نەرویج ڕوخسەتی مانەوەی پێ نەدرا، وە دواتر مافی ئەوەشی نەما کار بکات. هانا باسی ئەوە دەکات کە 

بەهۆی دانیشتن لە کامپدا بەبێ سەرقاڵیی و کار، نەخۆش کەوت. لە کۆتاییدا بڕیاری دا بگەڕیتەوە بۆ عێراق، چونکە 

نەرویج وەرنەگرت، وە ترسی هەبوو پۆلیس لە واڵتی نەرویج دەریبکاتە دەرەوە. ئەگەر ئەو  مافی مانەوەی لە

 یارمەتییە مادییە نەبوایە کە لە کاتی گەڕانەوەی پاڵپشتییکراودا دەدرێت، بڕیاری نەدەدا بگەڕێتەوە بۆ واڵتی خۆی.

ەدا بۆ واڵتی خۆی، بەکاری هێنا بۆ کە گەیشتەوە واڵتی خۆی، ئەو پارەیەی کە پێی درابوو لەبەرامبەر گەڕانەو

کڕینی بەشێکی شەراکەت لە خاوەنداریی دوکانێکی کۆمپیتەردا. بەاڵم لەبەر ئەو دۆخە ئابورییە خراپەی کە لە 
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عێراقدا هەیە، بەشەکەی خۆی فرۆشت و لەبری ئەوە قاوەخانەیەک / دوکانێکی بچوکی لە نزیک پەیمانگایەک 

ارکردی بەسەر ئەم کارەشیەوە هەیە، بەاڵم هانا ئەوەندەی لەو کارە دەست کردەوە. ئەگەرچی باری ئابوریی ک

 دەکەوێت کە ژیانی خۆی پێ دابین بکات.

 

هانا ئەو کاتەی کە گەڕایەوە بۆ واڵتی خۆی، هیوای هەبوو ئەوەندە بارودۆخی ژیانی لەڕووی ئابورییەوە باش ببێت 

ات و منداڵی ببێت. بەهۆی بارودۆخی خراپی کە بتوانێت خانوو بۆ خۆی دروست بکات، هاوسەرگیریی بک

 ئابورییەوە لە عێراق، ئەو پالنانەی جارێ ڕاگرتووە.

ئەگەر بەر لەو قەیرانە ئابورییە بوایە کە لە عێراق هەیە، هانا هەموو ئەو عێراقیانەی لە نەرویجن هان دەدا 

ر لە مەسەلەکە بکاتەوە ئینجا بڕیار بدات. بگەڕێنەوە بۆ واڵتی خۆیان. بەاڵم ئێستا دەڵێت: ئینسان دەبێت زۆرچاک بی

خەڵک دەبێت ئەوە لێک بدەنەوە ئایا پارەی دانراویان هەیە یان نا، ئایا فرسەتی کاریان دەست دەکەوێت یان نا، ئایا 

کاتێک دەگەڕینەوە بۆ واڵتی خۆیان، لەوێ کەسوکاریان هەیە کە کاتی گەڕانەوەیان پێشوازیان لێ بکەن یان نا. هانا 

بەاڵم ئیتر هەرچییەک بێت، ژیانێکی خۆش نییە لە کامپدا بژیت و هیچ نەکەیت، ڕەنگە باشتر بێت »ت: دەڵێ

 «بگەڕێیتەوە بۆ ئێرە.

 

 

 



 

  

 کە خەڵکی عێراقە " مەمۆ"

چیرۆکی مەمۆیە، کە کوردێکە و خەڵکی شاری سلێمانییە لە عێراق. مەمۆ دوای پێنج ساڵ ژیانکردن لە  ئەمە

 ۆ عێراق.گەڕایەوە ب ٢٠١٣نەرویج، ساڵی 

مەمۆ دوای ئەوەی پێی ڕاگەیەندرا کە بڕیاری دەرکردنی لە نەرویج دەرچووە چونکە ناو و زانیاریی شەخسیی 

 هەڵەی دابووە دەسەاڵتدارانی نەرویجیی، بڕیاری دا بگەڕیتەوە بۆ واڵتی خۆی.

دواتر بارودۆخی  مەمۆ کەسوکاری لە سلێمانیین، بەاڵم ماوەی سەرەتا دوای گەڕانەوەی بۆ عێراق قورس بوو.

کرۆنی  ٤٠٠٠باشتر بوو دوای ئەوەی لە دوکانێکی جلوبەرگ شوێنی ڕاهێنانی دەست کەوت و لەو کارە مانگانە 

دەست دەکەوت. دوای پێنج مانگ بوو بە شەریک لە دوکانەکەدا. بەاڵم دووکانەکە قازانجی زۆری نەکرد، بۆیە 

کاری کاشیچێتیی لە سلێمانیی، وە پێشتر لە نەرویجیش مەمۆ بەشەکەی خۆی فرۆشت. دوای ئەوە دەستی کرد بە 

کاری کاشیچێتیی کردبوو. بەاڵم لەبەر ئەوەی بارودۆخی ئابوریی عێراق خراپ ببوو، موشتەریی زۆر کەم بوو. لە 

دا نانەواخانەیەکی کردوە و ئێستا کارەکەی باشە. مەمۆ ڕازییە لەو چاودێریی و پاڵپشتییەی -٢٠١٥مانگی دوانزەی 

 ( بۆی کردوون.IOMێکخراوی کۆچی نێودەوڵەتیی )کە ڕ

قسەی مەمۆ بۆ ئەو عێراقییانەی کە لە نەرویجن و ڕوخسەتی مانەوەیان وەرنەگرتووە، زۆر ڕوونە. ئەو دەڵێت: 

ئەگەر ڕوخسەتی مانەوەت نییە و کارتی باجت لە نەرویج پێ نەدراوە، باشترە بێیتەوە بۆ عێراق. چونکە هیچ »

. بەاڵم ئەگەر بڕیارت دا بگەڕێیتەوە بۆ عێراق، دەبێت خۆت و خانەوادەکەت بۆ گەڕانەوەکە ئامادە هیوایەکی تیا نییە

بکەیت. پرسیارێکی گرنگ ئەوەیە ئایا لە عێراق ئیشت دەست دەکەوێت و ئیشت دەبێت. گرفت ئەوەیە کە نەرویج 

 پێشوەخت کار بۆ ئەوانە نادۆزێتەوە کە دەگەڕینەوە بۆ واڵتی خۆیان.

ەک بێت، مەمۆ پێی وایە کە گەڕانەوەکەی باشتر بوو لەوەی بەبێ ئیش و کار لە نەرویج دانیشێت. پالنی هەرچیی

 مەمۆ ئەوەیە کە خۆی و ژنەکەی و منداڵەکەی لە سلێمانیی بمێننەوە.

 


