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ئەم کتێبەم پێشکەشە بە:
* دایکی ئازیزم، بەماندوبوون و شه ونخوونی و چاوه ڕوانییه كانی. 
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* شەهید نیگار حوسێنی  7-9-2014 له  كه ركوك  بەدەستی داعش شه هید کرا.

* شەهیدی رۆژنامه نووس ده نیز فورات، ٨-٨- 2014 لەنزیك شارۆچکەی مه خمور 
بەدەستی داعش شه هید كرا.
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پێشه كی

له  ماوەی ساڵێکی شەڕی نێوان چەکدارانی داعش و هێزه كانی پێشمه رگه دا ئه وه ی بینیومه  
به  دروشمی ئایینی به  ناسنامه  به جێماوه كانی چەکدارانی داعش، ئه وان ئایینی ئیسالمیان 
ال په سه ند بووه ، سه له فی ئاسا ره نگ و روخسارو جۆری جل و به رگیان له گه ڵ چه كدارانی 
رێكخراوی ئه لقاعیده و چه كداره  توندڕه وه كانی شیش���ان و ئه نسارولئیسالم له  هه ورامانی 
س���ه ر به  پارێزگای ئێس���تای هه ڵه بجه  یه ك جۆر و ره نگ بوونه و جیاكردنه وه یان لەیەکتر 

ئاسان نیه .
داعش لە پێناو گرتنە دەستی دەسەاڵتی ده یویست و ئێستاش كه  له  گۆڕه پانه كه  ئاماده ی 
هه یه و كۆتایی نه هاتووه . دەیەوێت بەشمش���ێر دونیا بەرێوە ببات و لەروێکی تریش���ەوە، 
هەمان شمش���ێر بۆ کوش���تنی مرۆڤ به كاردێنێت، گوایە پێی دەگات بەدونیایەکی تر و 
خۆشیەکانی ئەو دیوو بەنموونە کوشتنی ئێزیدی و مەسیحیەکان، هه روه ها شه ڕ به رامبه ر 
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پێشمه رگه و ئه و جه نگه  ده رونیەیی به رامبه ر كوشتنی پێشمه رگه  دیلەکان ئه نجامی دا وه كو 
سه ربڕینی هوجام سورچی و چه ندان هاواڵتی تری عێراقی و بیانی له  عێراق و سوریا.

س���ه ركردایه تی كورد پێشبینی ش���ەڕێکی لەو جۆرەی نەدەکرد بەرامبەر بەکورد، چونکە 
هیچ ئاماده كاریه ك نه كرابوو بۆ رووبه ڕووبوونه وه ی رێكخراوێكی تیرۆریس���تی وه ك داعش، 
بۆیە داعش توانی بەماوەی چەند ڕۆژێک نزیك پایتەختی هەرێمی کوردس���تان ببێتەوەو 

لەرۆژئاوای  شارەکە تەنها 25 كیلۆمه تر لە شاری هەولێری پایتەخت دوور بوو.
بەاڵم تائێس���تاش هەندێک لەخەڵک و سیاسی و چاودێرانی بارودۆخەکە نزیك بوونه وه ی 
داعش له هه وڵیر به  سیاسه ت و به رنامه  دانراوە دادەنێن و کشانەوەی هێزەکانی پێشمەرگەش 
بۆ ئەوە دەگەڕێنەوە  تا واڵتانی هاوپه یمان بێن به ده م كورده وه ، ئه وه ی له  نزیكه وه  خۆم 
بینیم له  خازر و مه خمور پێشمه رگه  هیچ كۆنتاك و په یوه ندیه كیان له  نێواندا نه بوو، بۆیە 
هەر یەکەو یان هەر گروپەی الی خۆیه وه  سواری ئۆتۆمبێل ده بوون، بۆ سنووره كانی نزیك 

شاری هه ولێر پاشه كشه یان ده كرد.
له به رامبه ر ئه م بۆچوونانه ش  س���ه ركردایه تی كورد وتیان "داعش هێزێكی به رفراوان بووه ، 
هیچ کەموکوڕیەکی لەکەل و پەلی س���ەربازی نەبووە، بۆی���ه  توانیویانه  خۆیان بگه یه ننه  

نزیكی هه ولێر و له  شنگالیش پێشمه رگه  شكستی خوارد".
له م س���اڵه دا خه ڵكی كوردس���تان، رووبه ڕووی ئازار و ده رده س���ه ری زۆر بوونه وه ، ئه وان 
س���ه ره ڕایی بوونی قه یرانی داراییش كه چی   ئاس���ۆیه كی روون نابین بۆ داهاتوو پێیانوایه  
جه نگی داعش تیرۆری جه سته ی و رۆحی و ئابوری و فه رهه نگیشی به دوای خۆیدا هێناوه ، 
ئه وهی پش���تیان پێ به ستووه ، پێشمه رگه و خۆڕاگری ئه وان بووه ،  کە لەسه نگه ره كاندا به  
هەبوونی و نه بوونی و ژیانێكی خراپیشەوە بووبن، بەاڵم به رۆحیه تی به رخودان و نیشتمان 
په روه ریان له  زه هنیه ت و هه ڵسوكه وتیاندا به رجه سته  بووه ، به كردار دژی چه كدارانی داعش 

وه ستانه وه .
لەماوەی ئەو ساڵەدا رووماڵكردنی جه نگی داعش ماندوبوون و ده رده سه ری زۆری هه بوو، 
ب���ۆ هه موو میدیاكاران چ ئه وانه ی بۆ مێدیای ناوخۆ یان ئه وانه ی بۆ مێدیای بیانی كاریان 

كردوه ، هه واڵ و زانیارییه كانی به ره كانی شه ڕیان گواسته وه .
به ش به حاڵی خۆم كه  بۆ ئاژانس���ی هه واڵی "ئانادۆڵ"ی توركی كارم كرد ئه و مێدیایه  من 
كارم بۆی كرد مێدیای كوردی ناوخۆیی نه بوو جیاوازی نێوان كاری مێدیای كوردی و بیانی 
به تایبه تی له ڕووماڵی شه ڕی داعش وه ك یه ك بووهو جیاوازیەکی ئاوای نییە، پێشمه رگه  

هه میشه  هاوكار و رێزی رۆژنامه وانیان گرتووه .
ئه وه  راسته   به شی زۆری به رپرسه كان، پێیان خۆش بووه  زیاتر بۆ میدیای بیانی قسه  بكه ن، 
هۆكاره كه شی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە لێدوان و په یامه كانیان ده نگدانه وه ی زیاتریان ده بێت، 
هه روه ها مێدیای بیانیش له  هه ندێ بابه ت ناپرسن، بۆنموونه  یه كخستنی هێزی پێشمه رگه  
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یان زیاتر هه واڵی دابه ش���كردن و دواكه وتنی مووچه و باش���تركردنی ژیانی پێشمه رگه  بۆ 
پێشمه رگه و خێزانی پێشمه رگه  ئه م هه وااڵنه  گرنگه ،  بۆیه  مێدیای ناوخۆ گرنگی پێده دات 
و به رده وام وه ك پرس���یار رووبه ڕووی به رپرس���انی ده كه نه وه . به اڵم مێدیای بیانی گرنگی 
به وه ها هه واڵێك نادات بۆیه  هه ر دوورخستنه وه ی كێشه كانی پێشمه رگه  الی به رپرسه كان 

وا ده كات، كه  ئه وان زیاتر بۆ مێدیای بیانی قسه  بكه ن.
دەمەوێ ئاماژە بۆ ئەوە بکەم دەمێکە سەرقالی نوسینەوەی ئەو یاداشتانەم کە لەماوەی 
س���اڵێکی کارکردنم لەبەرەکانی شەڕی نێوان هێزەکانی پێشمەرگەو داعش بینیومە، هەر 
ئ���ەوەش وایکردوە کە کۆی یاداش���ت وکارکارەکاتم لەبەرگی ئ���ەو کتێبێک کۆبکەمەوەو 
پێشکەش بەخوێنەرانی بکەم، لەم ماوەیەشدا نزیكه ی 3٨ جار چوومه ته  به ره كانی شه ڕ و 
میحوه ره كانی پێشمه رگه  له  كه ركوكەوە تا ناحیه ی ره بیعه ی هاوسنوری سوریا، هەروەها 
لە میحوه ره كانیش "مه خموور، گوێڕ، خازر، چیای زه ردك، به عش���یقه ، به نداوی مووسڵ، 

زوومار، ره بیعه ، شنگال".
له ماوەی ئەو س���اڵەدا تەواوی ئەو گه ڕان و به دواداچوونانه ی بۆ میحوه ره كانی پێشمه رگه  
کردم زۆر ش���تم بینی، ته نانه ت زۆرجار مەترس���ی گیانی بۆ س���ەر خۆم و هاوکارەکانم 
دروس���ت دەبوو. بەاڵم ته جروبه یه كی گرنگیش بوو بۆ كاری میدیایم و لێی په شیمان نیم، 
ئێستاش شانازی پێوه  ده كه م کارە ڕۆژنامەوانیەکانم هەوڵی زۆریشم دا هاوسەنگی رابگرم 
و هەن���دێ تایبەتمەندی و نهێنی ژیانی پێش���مەرگە وەک خ���ۆی بەنهێنی بهێڵمەوە وەک 
هه ڵهاتن، شكست، ژماره ی شه هید و بریندار، كه  هه موو ئه وانه م بینی و به  به ڵگه ش المه  
به اڵم به پێویس���تم نه زانیوه  له  مێدیاكاندا باڵوبكرینه وه ، چونكه  به راس���تی پێشمه رگه  بێ 
پشتیوانه  له س���ه ر ئاستی ناوخۆ و دونیاش. ئه وه ی پشتیوانی ئه وانه  ته نیا خۆیانن. هه ر 
به خۆی���ان ئومێد ده كه ن به  به ر ژیانیاندا، ئه گینا وه ك پێویس���ت مووچه و ئیمتیازیان پێ 
نابڕێت، له گه ڵ ئه وه ش به م سیاسه ت و سیسته مه  حوكمڕانیه  كه  به رپرسی پێشمه رگه ن، 

داهاتوویه كی باش چاوه ڕێی  خۆیان خێزان و منداڵه كانیان ناكات.
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داعش له  گروپێكی یاخی، بۆ  
دامه زراندنی ئیمراتۆرێكی ئیسالمی

پێناس���ه یه كی گه لێك ئاسان و ساده  بۆ كاری رۆژنامه وانی و ئه و په یامنێره ی كه  ده چێته  
به ره كان���ی جه نگ، ئەویش ئه وه ی���ه  چی بینیوه  بۆ خوێنه ر و بینه ری باس بكات، له كاتی 
رووداوه كاندا خاڵه  پۆزه تێڤ و نیگه تێڤه كان یاداش���ت بكات، له كاتی چاوپێكه وتن له گه ڵ 
ئه و كه سانه ی به شدارن له  جه نگه كه ، هه روه ها قوربانیان و زیانلێكه وتوان له  چوار چێوه ی 
چی گرنگه  بۆ باڵوكردنه وه ، لەگەڵ ئەوەش���دا تاچه ند زانیاریه كان نابن بە هۆکاری زیانی 
زیاتر به و ناوه نده  ی كاره كه ی تێدا ده کات، ده شێ باڵو بكرێنه وه ، به تایبه تی له  مه یدانێكدا 
مرۆڤ���ی تێدا بووبێته  قوربانی "كوش���تن، بریندار، ئاواره  ب���وون، به دیلگیراو" بۆ ئه وه ی 
هه موو دونی���ا بزانێت لێكه وته كانی جه نگه كه  كامانه ن، چونکە  ئه وه ش  ده بێته  به ش���ێك 
له  مێژوو بۆ نەوەکانی داهاتوو مێژوونوس���ان س���ودی زۆر گرنگ���ی لێوەردەگرن. خه ڵكی 
نیش���ته جێی كوردستانی باشور، كه  ئێس���تا نموونه یه كی زیندون له م نووسینه دا باس له  

رووداوه  ناخۆشه كانی ساڵێك ده كه ین له  جه نگی داعش.
نەت���ەوەی کورد بەدرێژایی مێژوو رووب���ه ڕووی زۆر جه نگی ناوخۆی و ده ره كی بووه ته وه ، 
ئه مڕۆش ساڵێک بەسەر شەڕی نێوان کوردو داعش تێدەپەڕێت و قۆناغێکی تری لەمێژووی 
هەبوونیدا بینی، کە ئەویش شەڕکردنە بەرامبەر تیرۆریست ترین رێکخراوی جیهان، بۆیه  
گێڕانه وه ی ئه م جه نگه  به  شێوه یه كی هاوسه نگ، یان بڵێین بێالیه ن و له نزیكه وه  كه  خودی 
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خۆم گوێبیس���ت و بینینی دیمه كان بووم ئه وا گێڕانه وه یانم به  پێویس���ت زانیوه ، له  چوار 
چێ���وه ی به رگێكدا، چونكه  پێموایه  ئه وه ی من ده توانم خ���ۆم وه كو كاره كته ر هه م وه ك 
رۆژنامه وانێك رووداوه كان كه  یاداشتمكردوه  لێره  بیخه مه ڕوو به دڵنیا كه سێك كه له ده ره وه ی 

راستی و روواوه كان بێت سه ركه وتوو نابێت.
لێره دا زیاتر تیش���كم خس���تۆ ته  سه ر كاره كانی داعش و زیان و لێكه وته كانی ئه و جه نگه، 
کە ماوەی یەک س���اڵە لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە کردویەتی، لێرەدا بەپێویستی دەزانم 
وردت���ر و زیاتر بچمە نێو کرۆکی داعش ل���ەم ماوەیەی کاری مەیدانیم کردوەو نزیک بووم 
لەهێزەکانی پێشمەرگەو شەڕەکانی نێوان داعش و هێزەکانی پێشمەرگە،  داعش كێیه؟  كێ 
ه���اوكاری بووه ؟ بۆچی هاتوه ته  عێ���راق، یان بۆ له  عێراق خه ڵكێك دوای كه وتووه ، ئەی 

بۆچی داعش له  دژی كورد و هه رێمی كوردستان شه ڕی كرد؟.
هه موو ئه و پرس���یارانه  پێویستی به  راڤه و ش���یکاری و لێوردبوونه وه ی زۆر  هه یه ، ره نگه  
ئاراس���ته ی ئه و بابه تانه ی لێده ره دا ئاماده كراون، به  دیوێكی تردا بگۆڕێت، وەک ئاشكرایه  
داعش رێكخراوێكی رادیكاڵ  دروش���مه و پره نسیپه كانی كه  له سه ری ده ڕوات به ناوی ئایینی 
ئیس���المه  ده یانه وێ مرۆڤایه تی به پێی حه زو ئاره زووی ئه وان بێت و ره فتار بكات، به پێی 
بنەماکانی ئه م رێكخراوه ش الدان له پره نس���یپه  گش���تیه  نه گۆڕه كانیان سزایه كی قورسی 

له سه ره  .
له  ئاستی سیاسی و نێوده ڵه تیش خوێندنه وه ی جیا جیا بۆ ئەو رێكخراوه  كراوه ، واڵتانی 
س���وونە مەزهەب وه كو توركیاو س���عودیه و قه ته ر بە كه مته رخه م له ئاست پێشڕه ویه كانی 

داعش له ناوچه كه  تۆمه تبار ده كرێن.
هه ر له باره ی داعشه وه  له  سه ره تای ساڵی 2015 له  دیدارێكی باراك ئۆباما سەرۆكی ئەمریكا 
لەگه ڵ ماڵپەری )فایس( ده ڵێت: "سەرهەڵدانی گروپە چەكدارەكانی داعش دەرئەنجامێكی 

بە دەست ئەنقەست نەبووە، لەجەنگی سەر عێراق لە )2003(وە سەری هەڵداوە.
هه روەها س���ەرۆكی ئەمریكا ئه وه شی خس���ته  روو له وكاته دا داعش بەرهەمی راستەوخۆو 
درێژك���راوەی رێكخ���راوی قاعیدەیە لەعێراق، بەپێی قس���ەكانی ئ���ەو گروپە دەرەنجامی 
ئ���ەو جەنگه یه  كه  دروس���ت بووه  له عێراق به تایبه تی ب���ۆ رووبه ڕبوونه وه ی ئه و جه نگه ش 
هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بۆ ش���ەڕی گروپە چەكدارەكانی داعش دروس���تكراوه ، زیاتر لە 
شه ست واڵتیش تێیدا ئەندامن، تاكو ئێستاش گورزەكانیان لەموڵگەو گروپە چەكدارەكانی 

داعش دەوەشێنن.
دەوڵەتی ئیس���المی پێش���تر ناوی دەوڵەتی ئیسالمی عێراق و ش���ام )بەعەرەبی: الدوله  
االس���المیه  فی العراق والش���ام( بووه  بە کورتی ناوی داعش بوو، گرووپێکی ئیس���المی 
ڕاپەڕیوی یاخی لە عێراق و سوریایە کە خۆیان بە واڵت و دەوڵەتێکی سەربەخۆ دەزانن و 

چندین ناوچە لە باشووری عێراق و سوریا کۆنترۆڵ كرد.
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ئەم گرووپە ئیسالمیه  كه  ئااڵیه كه یان ره شه و "ال اله اال الله- له  سه ره وه  نووسراوه ، له ناو 
ئااڵكه ش كه وانێكی ره نگی سپی كێشراوه و نووسیویانه  الله رسول محمد". له الیه ن ئه بوبه كر 
به غدادی كه  ئه ویش پێشتر لە شۆڕشگێڕانی جیاوەبوو لە تۆڕی ئه لقائیده . داعش تا ئەو 
ڕادە توند و تیژە کە لەگەڵ گرووپە ئیسالمییەکانی تریشدا )وەک لقی ئەننەسرە- به ره ی 

نوسره ( بە شەڕ هاتووە.
دوای راگه یاندنی رێكخراوی داش له  پێش ساڵی 2014 راسته وخۆ ئه یمه ن زه واهیری رێبه ری 

ئه لقائیده  گوتی "دەوڵەتی ئیسالمی عیراق و شام هیچ پێوەندییەکی به  ئێمه وه  نیه ".
پاشان داعش توانی له  حوزه یرانی 2014 شاری موسڵ و به شێكی زۆر له  خاكی پارێزگای 
نه ینه وا كۆنترۆڵ بكات. دواتر هه نگاوی نا به ره و ناوچه كانی تری باشووری عێراق و هه رێمی 
كوردس���تان، له  س���ه ره تاكانی مانگی ئابی هه مان س���اڵ توانیان خۆیان بگه یه ننه  ناوچه  
نزیكه كانی شاری هه ولێر و له  رێگای سنووری ناحیه ی گوێڕ و قه زای مه خموور له  سنووری 

پارێزگای كه ركووكیش پێشڕه ویان كرد.
ئامانج���ی ئه م رێكخراوه ، وه ك گه رانێك بۆ دروس���تبوونه وه ی ده وڵه تێكی ئیمپراتۆری له  
شێوه ی ئیمپراتۆری عوسمانی له  سه ر خاكی سوریاو عێراق، به گوێره ی تۆمارێكی ده نگی 
ك���ه  ماڵپ���ه ری "ویكیبیدیا" ده قه كه ی ب���اڵو كردوه ته وه  هاتووه  ل���ه  نامەیەک و دواتریش 
تۆمارێکی دەنگیی لەالیەن ئه یمه ن ئه لزه واهیری سەرکردەی ئێستای ئه لقائیده  لە 2013دا 
کە تێیدا بەش���ی سووریا لە دەوڵەتی ئیسالمیی هەڵدەوەشێنێتەوە. بەاڵم ئەمیر دەوڵەتی 
ئیس���المی،ئه بووبه كر به غدادی ڕەتیکردەوە. کە پەیوەس���ت بێت بەو فەرمانەوە ئەویش 
بەهۆکاری ئەوەی لەس���ەر بنەمایەکی فیقهیی ئیسالمی، پاش���ان دەوڵەتەکە لەو کاتەوە 
ئۆپەراسیۆنەکانی لە سووریا بەردەوامە. لە ڕاگەیەندراوێکی کانوونی دووەمی 2014 �شدا، 
ئه لقائیده   ڕایگەیاند کە دەوڵەتی ئیس���المیی لە عێراق و ش���ام بەهیچ جۆرێک پەیوەندی 

پێیانەوە نەماوە و سەر بەوان نەماون.
هه روه ه���ا چەكدارانی رێكخراوی "دەوڵەتی ئیس���المی" بەنیاز بوون هێرش بكەنە س���ەر 
ش���اری به غدادی  پایتەخی عێراق ، بۆ ئەو مەبەستەش پالن  و بەرنامەیان داڕشتبوو. ئەو 
پالنە خۆی لە چەن هەنگاوێکدا دەبینیەوە، كە تێیدا كاتژمێری س���فریان دیاریكردبوو بۆ 
هێرشەكە، هەنگاوی یەکەم ئامادە بوونی ژمارەیەکی زۆری چەکدار لە ناو شاری بەغداد کە 
وەک "شانەی نووستوو" کار دەکەن، لە کاتی هێرشی چەکداران بۆ سەربەغداد لە هەنگاوی 

دووهەمدا دەکەونە کار و کۆنترۆڵی شار دەگرنە دەست.
داعش له و ساڵه ی شه ڕی له گه ڵ هێزه كانی پێشمه رگه و كورد به گوێری لێدوانی به رپرسانی 
كورد داعش كه  پێش���تر به شێكی زۆر خاكی كوردستانی له  ناوچه كانی ده ره وه ی هه رێمی 
كوردستان له  ژێر ده سه اڵتدا بووه ، به اڵم تا كۆتایی ئه م ساڵه ی جه نگە داعش سه دا 10ی 
سنووری خاكی كوردستانیشی له ده ستدا نه ماوه . له كاتێكدا پێشتر بۆ سه دا 20 زیاتر خاكی 
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ناوچه كانی ده ره وه ی هه رێمی كوردستان له ژێر ده سه اڵتدابوو.
له س���اڵی رابووردو ت���ەواوی کارە رۆژنامەوانیەکانم وەک پەیامنێ���ر لەبەرەکانی جەنگ بۆ 
ئاژانس���ی هه واڵی ئانادۆڵ بووه ، زۆر به ربه س���ت و ناڕه حه تی و ئازارم چه شت، چوار جار 
 مه ترسی بۆ سه ر گیانی خۆم هاوكارانم دروست بوو ، چه ندین شه و له ناو ئۆتۆمبێل له گه ڵ 
هاورێكانم ش���ه و رۆژمان كردوته وه ، س���ه ره ڕایی چه شتنی بێ ئاوی و برسێتی ترسیشمان 
له وه  هه بووه ، بكه وینه  ده ست چه كدارانی داعش، بێگومان ئه گه ر بكه وتینایه ته  ده ست ئه و 

چه كدارانه  به  ئاسانی لێیان ده رنه ده چووین.
لە31ی ئابی 2014 کاتژمێر 12 له  ده روازه ی چوونه  ناوه وه ی ناحیه ی زوممار بووم، له گه ڵ 
هێزه كانی پێش���مه رگه  ش���ه ڕێكی سه خت له  ئارادا بوو پێش���مه رگه و داعش هه موو جۆره  
چه كێكیان به رامبه ر یه ك به كار ده هێنا، هێزه كانی پێشمه رگه  ده كشانه وه  بۆ دواوه ، ساتێكی 
ناخۆش بوو ئۆتۆمبێلی واتده بینی )20( پێش���مه رگه  خۆی پێ هه ڵواس���ی بوو بۆ ئه وه ی 
بكشێنه وه ، من و هه ردوو ئیمرای هاوكاریشم له گه ڵ هێزه كانی فه رمانده ی سه فین بووین، 
زۆر به  ناڕه حه تی به  ئوتومبێلێكی سه ربازی پێشمه رگه یه ك ناوی )شۆڕش هه ڵگورد( بوو 
گه ڕاندینه وه  بۆ دواوه  كاتێ هاتینه  نزیك ئه و به رزایانه ی پااڵوگه ی نه وتی عه ین زاله ، له سه ر 
جاده كه  فه رمانده ی هێزه كانی پێش���مه رگه  زه عیم عه لی به رنامه یه كی داڕش���تبوو نه ده بوو 
هیچ پێش���مه رگه یه ك بگه ڕێته وه ، ته نانه ت ئوتومبێلی بارهه ڵگریشی هێنابوو به  پێچه وانه  

رایگرتبوو بۆ رێگه گرتن له  هێزه كانی پێشمه رگه  بۆ ئەوەی نەتوانن بکشێنەوە.
ناكرێت لێره  هه موو روداوه كان بگێڕینه وه ، ئه وه ی من س���ه رفراز ده كات ئه ویش توانیومه  
تاڕاده یه ك جێده س���تم له  میدیای كوردی و میدیاكانی تریش به تایبه تی میدیای توركی و 
عه ره بی دیاربێت، هه ڵبه ت ئه مه  ته نیا قسه ی خۆم نییه ، به ڵكو كۆكردنه وه ی ئه رشیفه كانم 
و باڵوكردنه وه ی هه واڵ و زانیاریه كان كه  میدیاكان به تایبه تی میدیای كوردی له ئاژانس���ی 
ئانادۆڵ هه واڵه كانیان وه رگرتووه  و باڵویان كردوه ته وه ، به ڵگه یه  بۆ ئه وه ی كه به شێوه یه كی 
هاوس���ه نگ بابه تیانه  مامه ڵه م له گه ڵ رووداوه كاندا كردوه ، هه وڵیش���مداوه  ته نیا باس له  
رووداوه كان بكه م وه كو خۆی بیگێڕمه وه . ش���اهیدی ئه وه ن له  نزیكه وه  توانیومه  ره وشی 

به ره كانی جه نگ و پێشمه رگه و چه كدارانی داعشیش به  ئاسانی و روونتر رووماڵ بكه م.
ده مه وێت، دانیش به و راس���تیه دا ده نێم كه  تاڕاده یه كی زۆر نه متوانیوه  هاوس���ه نگی له م 
جه نگه دا له  باڵوكردنه وه ی زانیاریه كان له  نێوان داعش و پێش���مه رگه  وه كو یه ك بپارێزم، 
هۆكاره كه ش���ی ئه وه یه  زیاتر كوردستان رووبه ڕووی هێزێك بوویه وه  كه  ئاینده یه كی روون 
و ئاش���كرایان لێ چاوه ڕوان ناكرێت، داعش زوو ناسنامه ی خۆی ئاشكرا كرد ئه وان دژ به  
ره نگه  جیاوازه كان و ئازادی و پێكه وه  ژیانن، بێگومان هێزێكش ئه مه  قه ناعه ت و باوه ڕی 
بێت، ناکرێ بەو شێوەیەی مامەلە لەگەڵ هێزەکانی پێشمەرگە دەکەین بەهەمان شێوەش 

لەگەڵ رێکخراوێکی نیرۆریستی و دوور لەبەها مرۆییەکان بکەین.
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س���ه ره ڕایی ئه وه ش هه رگیز له گه ڵ ئه وه  نه بووم ریكاڵم و بانگه یه ش���ه كی زیاتر له  تواناو 
قه بارەی خۆی بۆ هێزه كانی پێشمه رگه  بكه م. له سه نگه ره  جیاجیاكاندا هێزه كانی پێشمه رگه  
رووداوه كانیان به  دژایه تی داعش زیاد له  قه باره ی خۆی گه وره  ده كرد یه كێك له وانه  له كاتی 
پێشڕه وی پێشمه رگه  بوو 10 كیلۆ مه تر ده چوونه  پێشه وه  ده یانوت 20 كیلۆمه تر له كاتێكدا 
دیار بوو پێش���مه رگه  چه ند پێش���ڕه وی كردوه ، یان له ئامار و بریندار و ده ستگیركراوانی 
چه كدارانی داعش له زۆر سه نگه ر جاری وا هه بوو چوار ته رمی چه كدارانی داعشت به رچاو 
نه ده كه وت، كه چی پێش���مه رگه كان ده یانوت: نزیكه ی 25 چه كدار یان 15 چه كدار هه ندێ 
جار ژماره ی خه یاڵیشیان ده وت بۆ کوژرانی داعش، ئه مه ش زۆرجار رۆژنامه وانیان به هه ڵه دا 

ده برد.
به ش به حاڵی خۆم پێمباش بوو خۆم له  باس���كردنی هه ڵهاتنی پێشمه رگه  نه ده م چه ندین 
جار هه ڵهاتنی پێش���مه رگه م له  میحوه ره كانی زوممار و گوێڕ بینیوه ، بەاڵم وه كو زانیاری 
ب���اڵوم نه كردوه ته وه ، ئه مه ش هۆكاره كه ی بۆ ئه وه  دەگەڕێتەوە کە نەمویس���توە خه ڵكی 
هه رێمی كوردستان، تووشی دڵه ڕاوكێ و بیر له  هه ڵهاتن، یان هه ر ئه گه رێكی تر بكه نه وه ، 
بۆ تواناو به رگری هێزه كانی پێش���مه رگه ش خراپ بوو جگە لەمەش بۆ دونیای ده ره وه ش 
كاریگه ری خراپی ده بوو بۆ ناوی هه رێمی كوردس���تان و كاردانه وه ی واڵتان به رامبه ر به و 
هاواڵتیانه یان له  كوردس���تانن، له گه ڵ بوونی سه دان كۆمپانیای بیانی بۆ كارو وه به رهێنان 

لێره ن.
هه روه ه���ا ل���ه  هه مانكاتدا به  باشیش���م نه ده زانی 20 كیلۆ مه تر بكه م���ه  30 یان 40 كیلۆ 
مه ت���ر، یان زیادكردن���ی ئاماری كوژراوانی داعش، ناكرێ كوژرانی س���ێ چه كداری داعش 
بكرێت���ه  10 چه كدار، چونكه  باوه ڕپێكراو نه ب���وو. چونكه  باڵوكردنه وه ی هه واڵ و راپۆرتی 
رۆژنامه وانییه كانم ته نیا گواس���تنه وه ی ئه و زانیاریانه  بوو كه  وه رم ده گرت و به شێكیشی 
بینین���ی وێنه كان بوو ئه گینا هیچ زیاد و كه مێك نه بوو له  هه واڵه كاندا له به ر ئه وه ی ئێمه  
رۆڵی گه یاندنمان له  ئه س���تۆ گرتبوو، چونکە گه یاندنی راستی و ناڕاستی ده بێته  مێژوو، 
ناکرێ مێژوویه كی درۆ بۆ خۆمان تۆمار بكه ین، له كاتێكدا ش���ته كه  به و شێوه ش نه بێت، 

كه  ڕووی داوه .
ئه وه ی له باره ی په یامنێری جه نگه وه  بیس���توومانه،  یان خوێندومانه ته وه ، هه ر دوو الیه نی 
هه ی���ه  په یامنێری بێ چه ك و په یامنێری چه كدار، به اڵم ئه وه ی ئێمه  كردومانه  په یامنێری 
بێ چه ك بووه ، دووروو نزیك په یوه ندیمان به  ئۆرگانه كانی جه نگ و سیاس���یه تی شه ڕی 
پێشمه رگه  نه بووه ، ته نیا ئه وه  نه بێت رووداوه كانمان یاداشتكردوه ، ئه وه ی پێویست بووه  
وه ك خۆی به  رێگای نووس���راو ڤیدیۆ و فۆتۆ له  مێدیاكاندا باڵومانكردونه ته وه ، به شێكی 
تریشی وه ك ئه زموون و بینینی رووداوه كان له  نزیكه وه  له  زه هنیه ت و بیرمان ماوه ، باڵو 
كردنه وه ی ئه و چه ند به شه ی بیره وه ریه كان و به شێك له  رووداوه كان بۆ ئه وه یه  كه  خوێنه ر 



A Year of Journalism during ISIS›s bloody war Under Islamic State›s Sword

13

و كه سانی جدی سوودی لێ وه ربگرن.
نموونه ی���ه ك له  په یامنێری چه كدار بهێنینه وه ، ك���ه  له لێكۆڵینه وه یه كدا هارۆلد ئێڤان كه  
به ناوی پهی امنێر له كاتی ش���ه ڕدا ئه و جیاوازیه كی گرنگ ده رده خات له  نێوان په یامنێری 
چه كدار و په یامنێری بێ چه ك، له راس���تیدا له  زۆرب���ه ی جه نگه كان هه ردوو په یامنێره كه  
به رچاو ده كه ون به شی زۆری سه نگه ره كان له الیه نه  چه كداره كه وه  كه سانێكیان راسپاردوه  
به كامێ���راو ڤیدیۆ رۆڵی په یامنێری جه نگ ببینێ هه موو رووداوه كانیان پێ س���پاردوه  كه  

تۆماری بكات.
به اڵم وه ك له  لێكۆڵینه وه كه دا ده رده كه وێت، له  نێوان په یامنێری چه كدار و په یامنێری بێ 
چه ك كه  زیاتر پرۆفیش���ناڵی بوونی پێوه  دیاره و ئه زموونی راسته وخۆی به شداری شه ڕی 
هه یه  به بێ هیچ جۆره  سانسۆرێك له الیه ن رژێمی سیاسی و پڕوپاگەنده وه،  یان نیگه رانی 
خێ���رای گه یاندنی هه واڵی ش���ه ڕ بۆ مێدیاكان، یان ئه و راس���تیه ی ك���ه  له وانه یه  تەواوی 
رووداوه كانیان وەک خۆی رۆماڵ نه كردبێت وه ك چۆن له م س���ه رده مه ی ئێستادا په یڕه وی 
لێ ده كرێن، وایكردوه  په یامنێری شه ڕكه ر، یان جه نگاوه ر رووماڵی چیرۆك و رووداوه كانی 
جه نگ به  شێوه یه كی ره سه نانه  یان ئۆرجینااڵنە  تۆمار بكه ن وه ك ئەوەی كه  خۆیان شاهید 

حاڵی رووداوه كان بوون.
به ڕای هارۆلد ئیڤان، ئۆرجیناڵبوونی ئه و چیرۆكانه  نكۆڵی لێ ناكرێت، هه رگیز ناكرێت ئه و 
رووداوه  مه زنانه  وه كو بابه تی ریپۆرتاژی ئه م سه رده مه  دابنرێت، چونكه  په یامنێری پڕچه ك 
یان چه كدار كاتی زیادی نیه ، تاوه كو بیرله هه س���ت و س���ۆز و الیه نی رۆمانسی له  شه ردا 
بكاته وه ، لەبەرئەوەی به الیه نی كه م جه نگ بواری بۆ هه ست و سۆز ناهێڵیته وه،  نموونه ش 
ئیرنست هیمنگوای نووسه ر و رۆمانووس و په یامنێری جه نگی به ناوبانگی ئه مریكی و جۆرج 
ئۆروێل و وینس���تن چه رچلی به ریتانی، كه  كاری هه واڵنێری جه نگیان كردوه بە  پیش���ه ی 

خۆیان و به  به رده وامی گیانی خۆیان ده خسته  مه ترسیه وه  له  پێناو كاره كه یاندا.
توس���ایدیدس، وه ك مێژوونووس و په یامنێری جه نگ ده ناسرێ ئه و له تۆماركردنی جه نگی 
مێژووی شه ڕی پیلۆپۆنیشانی نێوان ئه سیناو سپارتا ده ستێكی بااڵی هه یه ، ئه مه ش وای 
ك���رد به  یه كه مین په یامنێری جه نگ و مێژوونووس���ی یۆنان���ی دابنرێت، ئه و جه نه ڕالێكی 
ئه س���یناییش بووه  له  س���اڵی 424ی پێش زاین، له م ج���ۆره  په یامنێرانه ی جه نگ بووه . 
ئ���ه و تایبه تمه ندیانه ی واده كات ئه و مێژووه ی ئه و جێ���ی متمانه  بێت الیه نی ئۆریجیناڵی 
روون، وێن���ه و بینین و ده نگ و ناوه رۆك و ش���ێوازی گێڕانه وه  ی فره  ره هه ندی واده كات 
كه  مێژووه كه ی به  نه مری بمێنێته وه ، وه كو مێژوو نووس و رۆژنامه نووسی جه نگ هه رگیز 

پشتگیری له  شه ڕه كه  نه كردوه .
شه ڕی نێوان هێزه كانی پێشمه رگه و چه كدارانی داعش ساڵێكی تەواوی خایاندوە. دیار نیه  
پاش ئه مساڵه  ئه م جه نگه  له كوێدا كۆتایی دێت. به اڵم ئه وه ی ئاشكرایه  له  كۆتایی ماوه ی 
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س���اڵه كه  داعش ئه و هێزه ی جاران، یاخود ئه گه ر بگه ڕێینه وه  بۆ ش���ه ش مانگی نیوه ی 
ئه م ساڵه  ئه وا داعش توانای هێرشكردنی زۆر الواز بووه ، لەئێستا زیاتر بەرگری دەکات،  
به رگریه كی زۆر نێگه تێڤ و خراپ، به اڵم پێشتر هێرشی ده كرد له  زۆربه ی میحوه ره كان به  
توانایه كی باش���ی سه ربازی له ڕووی هونه ری و تواناو هێزو لۆجستیه وه ، توانی به  ئاسانی 

بێته  خاكی كوردستان و ناوچه كانی ده ره وه ی هه رێمی كوردستان.
كه واته  هه رێمی كوردس���تان س���اڵێكی له  نێو جه نگ و  شه ڕ به سه ر برد  له گه ڵ رێكخراوی 
ده وڵه تی ئیس���المی له  عێراق و شام ناس���راو به داعش، حكوومه تی هه رێمی كوردستان، 
تێچووی ئه و شه ڕه ی ئاشكرا كردووه،  كه  له و ساڵه دا وه زاره تی پێشمه رگه  ٨4 ملیار دیناری 
له  حكومه ت وه رگرتووه  بۆ به رێوه بردنی جه نگه كه و ئه و بڕه  پاره یه  له  دوای مانگی شوبات 
كۆتایی هاتووه ، جارێكی تر حكومه ت نزیكه ی)20( ملیارد دینار و نزیكه ی هه شت ملیۆن 

یۆرۆی بۆ وه زاره تی پێشمه رگه  خه رج كردووه .
هه روه ها به پێی دواین زانیاری وه زاره تی پێش���مه رگه ی هه رێمی كوردس���تان، كه وه زیری 
پێش���مه رگه  مس���ته فا س���ه ید قادر به  ئاژانس���ی ئانادۆڵی راگه یاندوه، كه   "ژمارەی ئەو 
پێش���مەرگانەی لەشەڕی داعش شەهید بوون گەیشتووەتە هەزار و 212 شەهید، هەروەها 
بریندارەكانیش لەحەوت هەزار پێشمەرگە نزیكە، بەپێی زانیارییەكانی ئێمە و هاوپەیمانان 
داعش زیاتر لە 14 هەزار كەسیان لەشەڕەكان لێ كوژراوە، چ بەهێرشی ئاسمانی بێت، یان 

بە هێرشی پێشمەرگە بێت".
وه زیری پێش���مه رگه  ئاشكراش���یكردوه  كه  "بریندارەكان ژمارەكەیان زۆربوون، ژمارەیەكی 
زۆرمان لەو پێش���مەرگانە بە مەبەس���تی چارەس���ەركردن ناردووەتە دەرەوە و بۆ واڵتانی 

جیاجیا كە ژمارەی ئەو بریندارانە زیاتر لە 400 پێشمەرگە دەبن".
س���ه رچاوه : كتێبی ئی جی كریگار توسایدیدس له  كوریه وه  یه كه مین په یامنێری جه نگ و 

مێژوونووسی یۆنانی.
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دیدی كورد بۆ داعش و پێشبینی رووداوه كان

ل���ه  دوای 10ی حوزه یران���ی 2014 له  س���ه روبه ندی هاتنی داعش بۆ عێ���راق و ناوچه كه،  
ته وه رێكی گرنگم بۆ ئاژانسی ئانادۆڵ هه ڵبژارد ئەویش ئەوەبوو چه ندین كه سایه تی سیاسی 
و س���ه ربازی و ئه منی و كاروباری پێشمه رگه  له  هه رێمی كوردستان شرۆڤه ی بارودۆخەکە 
بكه ن. لەماوەى کارکردنەکەشم رووداوه كان به خێرای ده ڕۆیشتن و رووداوی تر رووی ده دا، 
بۆیە پێشبینیه كان بۆ چه كدارانی داعش و گۆڕانكاری ناوچه كه  له و قۆناغه و بۆ داهاتووش 

ئاسان نه بوو.
خه الفه  ده یانه وێت،  ده ست به سه ر ناوچه كه دا بگرن

15ی ته مووزی 2014 له  دیدارێكی ئاژانسی ئانادۆڵ به رێوه به ری ئاژانسی پاراستنی ئاسایشی 
هه رێمی كوردستان، نه زهه ت حالی جه ختی له سه ر ئه وه  ده كرده وه ، كه  هه رێمی كوردستان, 
ئاسایش���ی باش���ى هه یه  سه قامگیری سیاس���ی هه یه  هه رچه نده  ره وشی ئاسایشی عێراق 
خراپه ، به تایبه تی لەدوای رووداوه كانی مانگی حوزه یران، زۆر ناوچه ی موس���ڵ و هه ندیێ 
شوێنی نزیك له  كه ركوك كه وتنه  ده ست چه كدارانی داعش، کە ئەمەش تاڕاده یه ك هه ندێ 
گۆڕانكاری هێنایه  ئاراوه ، هەروەها هه ڕه ش���ه ی دروس���تكرد بۆ سه ر ئاسایشی هه رێمیش، 
بەاڵم خۆش���به ختانه  به  لێهاتووی پێشمه رگه و ده زگا هه واڵگرییه كان و به هاوكاری خه ڵكی 

كوردستان، توانراوه   رووبه ڕووی ئه و مه ترسی و هه ڕه شه كانی داعش ببنه وه .
نه زهه ت حالی، پیاوێكی ئه منیه و زۆر کەم لەمیدیاکان دەردەکەوێ، لەسەر هەموو بابەتێک 
قس���ە ناکات، هەروەها ب���ۆ دیدارى ڕۆژنامەوانى و رۆژنامەنوس���ان ئەوا کاتى دەوێ تاکو 
ڕەزامەندى و کاتى دیدار دیارى دەکات، بەاڵم ئەو رەزامەندیدا لەسەر ئەوەى دیدارى لەگەڵ 

بکەم و هیچ مەرجێکى دانەنا بۆ پرسیارکردن.
لەکاتى گفتوگۆکەشمان پرس���یارم لەبارەى ئەوە لێکرد بۆچى وەکو دەزگایەکى ئەمنى و 
سەر بەپارتى دیموکراتى کوردستان، تا ئێستاش وه اڵمی قه ناعه ت پێكراویان سه باره ت به  

كه یسی سه رده شت عوسمان نه داوه ته وه  به  كه سوكاری؟
له  وه اڵمدا وتی "خۆمان به  به رپرسیار ده زانین له به رامبه ر پاراستنی ئاسایشی هاواڵتیانی 

كوردستان".
سه رده ش���ت عوسمان   له  19٨7/12/25 له گه ڕه كی  كرێكارانی  شاری  هەو لێر له خێزانێكی  
هه ژار و جوتیاری  ده شتی  شه مامك له  دایك بووه ، ئه و خوێندكاری كۆلێژ بوو له  هه مانكاتدا 
له  چه ند سایت و ماڵپه ره كاندا وتاری رۆژنامه وانی ده نووسی  له 2010/5/3 له  ناوه ڕاستی 
ش���اری هه ولێر له  نزی���ك كۆلێژی ئادابی زانكۆی س���ه الحه دین، ڕفێن���راو پاش دوو ڕۆژ 
ته رمه كه ی له شاری موسڵ دۆزرایه وه ، ڕفاندن  و تیرۆركردنی ئه و رۆژنامه نووسه ، ناڕه زایی 
رۆژنامه نوسان  و شه قامی كوردیی به دوای خۆیدا هێناو به چه ندین خۆپیشاندان ئیدانه كراو 
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پێیانوابوو سه رده ش���ت له  پێناو رێگه ی ئازادی له ناوبراوه ، چونكه  به رده وام ره خنه ی له  
ده سه اڵتداران گرتوه .

نه زه���ه ت حال���ی، لەبەرامبەر تیرۆرکردنى سەردەش���ت وتى: "ئێمه ش پێمان ناخۆش���ە، 
به داخه وه ، ئه گه ر پێش رووداوه كه  به  پیالنی وه ها كارێكمان بزانیبایه  گیانی سه رده ش���ت 

عوسمانمان ده پاراست".
به  هه رحاڵ هاتینه وه  س���ه ر پرس���ی داعش و مه ترس���یه كانی له و كاته و له  داهاتووشدا. 
لەبارەى ئەوەى مەترسى داعش بۆ سەر هەرێمى کوردستان لەچیدا دەبینیتەوە؟  لەوەاڵمدا 
وتى: "پاش رووداوه كانی موسڵ پێش���مه رگه  له  ناوچه  كوردستانیەكانی ده ره وه ی هه رێم 
جێگیرك���ران، ئ���ه وه ی ئێمه  تێبینی ده كه ین، مه ترس���ی هێرش هه یه  بۆ س���ه ر هه رێمی 
كوردس���تان، بەاڵم خۆش���به ختانه  پێش���مه رگه  تاكه  هێزه  به رگری بكات. پاراستنی ئه م 
ئاسایش���ه یه  ده الله تی ئه وه یه  پێش���مه رگه ی ئێمه  له  كوردستان خاوه ن باوه ڕێكی بته وه و 
خاكی خۆی ال گرنگه  وه كو ده زگا ئاسایشپارێزه كانیش كارێكی باشمان كردووه،  بۆ ئه وه ی 

هه رچی بكه ین، به رگری له  ئاسایشی هه رێمی كوردستان بكه ین".
هه ر له وكاته دا، كه  چه كدارانی ده وڵه تی ئیسالمی له  عێراق و شام ناسراو به  داعش، هاتبوونه  
سنوره كانی نزیك ناوچه  كوردستانیه كانی ده ره وه ی هه رێم، به ڕێوه به ری ئاژانسی پاراستنی 
هه رێمی كوردس���تان، نه زهه ت حالی، زانیاری زیاتری له باره وه  خستنه ڕوو "ئه و چه كدارانه  
ناویان ئاشكرایەو ئه وان خه الفه تی ئیسالمیان راگه یاندووه ، كه  داعش سه رپه رشتی ده كات 
هۆی راگه یاندنی ئه م خه الفەتە  ئیسالمیه و بااڵده ستیان له ناوچه كه  په یوه سته  به وه ی ئه وان 
ئیمكانی دارایی و چه ك و ته قه مه نیان له به رده سته ، به داخه وه  حكومه تی عێراق نه یتوانی 
له وناوچانه  خۆی بگرێت و شكستی هێنا. خاڵێكی جه وهه ری هه یه  ده بێ ئاماژه ی بۆ بكه ین 
له ناوچه  سووننه كان تێكه ڵه ك هه یه  له سه ره تاوه  هه ندێ داواكاری خه ڵك هه بوو به تایبه تی 
له ناوچ���ه ی فه لوجه  كه  ژماره یه كی زۆر خه ڵك له  ژێر ناوی تیرۆر گیرابوون ژنیش���ی تێدا 
بوو داواكانیان بۆ جێبه جێ نه كرا. مه له فی سیاس���ی بۆش���ایی ئه منی تریش هه یه  خراپی 
ئه و دۆخه  به گشتی وایكردوه ، لەناوچه  سوننه كان خه ڵك هاوكاری داعش بكه ن، خه ڵكانی 

تریش هه یه  له ناوچه  سوننەكان بۆچوونیان له گه ڵ داعش جیایه .
لەبارەى  توانای ده وڵه تداربوونى داعش، نه زهه ت حالی، بۆچوونی وابوو  كه  داعش ناتوانێ 
ده وڵه تداری  بكات، چونكه  كارێكی ئاسان نیه  "به پێی ئه و راگه یه نراوه ی ئێستا خه الفەتیان  

هه یه  و ده یانه وێت، ناوچه ی تریش ده ست به سه ردا بگرن".
هەروەها باسى لەوەشکرد کە به پێی ئه و ته جروبه ی هه یانه و ئه و زانیاریانه ی باڵو ده كرێنه وه  
داعش رووبه ڕووی كێش���ه ی ناوخۆی بۆته وه ، بۆیه  ده وڵه تداری پێویس���تی به  په یوه ندی 
سیاسی و دبلۆماسی و دارایه كی به هێز هه یه،  ده وڵه ت داری بۆ داعش زۆر ئه سته مه  ئه وه ی 
ده یكه ن ئێستا ده یانه وێ ئه جێندای خۆیان به سه ر هاواڵتیاندا بسه پێنن ئه مه  ئاسان نییە، 
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له م سه ده ی بیست و یه كه .
پێش���بینى خۆشى بۆ ئەو سنورانە خستە روو کە داعش دەسەاڵتى تێدا هەیە، ئەو وتى: 
"پێشبینی ده كه ین له  ئاینده  پێكدادان له  نێوان داعش و هاواڵتیان رووبدا ته جروبه ی داعش 
هه مان ته جروبه ی تالیبانه  له  ئه فغانستان بۆیه  ئاسان نییە بتوانن به رده وامی به  سیاسه ت 

و حكومڕانی خۆیان بده ن".
به ڕێوه به ری ئاژانس���ی پاراستنی هه رێمی كوردستان، له و دیداره  زیاتر له سه ر چه كدارانی 
داعش زانیاری خس���ته ڕوو كه  ئه وان چه كی قورسیان ده ستكه وتووه و به پێی زانیارییه كان 
له  س���وریاو هه ندێ ناوچه ی عێراق چه كیان ده ستكه وتووه . چه كه كانیش بریتین له  جۆری 
كاڵشینكۆف و بیكەیسى  و دۆشكه و هاوانات و چه ند جۆرە چه كێكی ئه مریكی، له  ئێستاش 
هه وڵ ده ده ن س���اروخی ئاراسته  كراویش به ده س���ت بهێنن. ئه وه ی په یوه ندی به  چه كی 
کیمیایی هه یه  هه رچه نده  لێره و له وێ ده گوترێ "داعش چه كی کیمیایی ده س���تكه وتووه ، 

به اڵم ئه و زانیاریانه  بۆ ده زگاى ئاسایش  پشتڕاست نه بۆته وه ".
له كاتی كه وتنی موسڵ و شكستی سوپای عێراق له و پارێزگایه  سه رۆكی هه رێمی كوردستان، 
مه س���عود بارزانی جه ختی له وه  كرده وه ، ك���ه  حكومه تی عێراقیان ئاگادار كردوه ته وه ، له  
روودانی ئه و شكس���ته  گه وه ره یه  به س���ه ر سوپاو حكومه تی عێراق دێت له  موسڵ، كه چی 

سه رۆك وه زیران، نوری مالكی گوێی بۆ نه گرتوون.
هه ر له و باره یه وه ، نه زهه ت حالی ده ڵێت "زانیاریمان البوو پێشتر كه  داعش مه ترسیه  بۆ 
س���ه ر پارێزگای موس���ڵ و چه ند ناوچه یه كی تری عێراق، بەاڵم داخه وه  قه ت پێشبینیمان 
نه ده كرد به  ئاس���انی موس���ڵ بكه وێته  ژێر ركێفی داعش، ئه گه ر به راوردی بكه ین، هێزی 
داع���ش نه ده ك���را به راورد بكرێت، به رامب���ه ر هێزی عێراقی له  موس���ڵ نزیكه ی 40 هه زار 
چه كداری عێراقی له وێ بووه . یه كێك له  هه ڵه كانی هێزی عێراقی و سیاس���ه تی ئاسایشی 
عێراق ئه وه بوو ئه وان هاتن هێزیان له  ناو ش���اره كان دانابوو، كه ئه مه  هه ڵه یه  ده بوایه  هێز 

سنووره كانی پاراستبایه ".
هاتنی چه كدارانی داعش بۆ نێوخاكی عێراق الپه ره كی نوێی له  دۆخی سیاسی و ئاسایش 
له  ناوچه كه  هه ڵدایه وه ، چوونه  ریزی هاواڵتییانی عێراقی كه  كوردیش تێیدا بابه تێكی گرنگ 

بوو له  ئاستی میدیایی و شرۆڤه ی شرۆڤه كاران.
به ڕێوه به ری ئاژانسی پاراستنی هه رێمی كوردستان، نه زهه ت حالی، وتى: "به ڵێ، كوردیان 
تێدایه ، به داخه وه  ئه و كوردانه ی په یوه ندی به  باشوری كوردستانه وه  هەیە،  ئه وان پێشتر 

چوونه ته  سوریاو پاشان گه ڕاونه ته وه  بۆ موسڵ".
وتیش���ى: "ئه وه ی كه  باس ده كرێ خه ڵك لێ���ره ش چوونه ته  ناویان، ره نگه  ئه مه  به هۆی 
په یوه ندی سۆشیال میدیاو فراوانبوونی تۆڕه كۆمه اڵیه ته كان هه بووبێ، كه  په یوه ندی له گه ڵ 

داعش ئاسان كردبێت".
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دواتریش روونى کردەوە کە ئه وه ی په یوه ندی به ئەوانه وه  هه یه  "ده بێ به شداربین لەدژایه تی 
داعش و به رنامه یه كمان هه بێ بۆ ئه وه ی خۆمان له  هه ڕه شه كان بپارێزین، راسته ، توانای 

ئێمه  سنووردارتره ، به اڵم پارێزگاری له خۆمان ده كه ین".
نه زه���ه ت حالی، پێیوای���ە واڵتانی ئیقلیمی ه���اوكارى داعش دەکەن و ئ���ه وان له ناوچه  
سوننیە كانن، ئەو بۆچونیش وایە کە "زۆربه ی خه ڵكی سوننە  توندڕه و نین، به ڵكو ئه وان 

قوربانی سیاسه تی حكومه تێكن كه  په راوێزخراون".
ئەوەشى خستەر روو کە "داعش گروپێكن سڵ له هیچ ناكه نه وه  و  ئێستا خۆیان دامه زراندوه ، 

نه وت ده فرۆشن چه كی باشیان هه یه ".
هه روه ها ره تیشیكرده وه ، كه  هەم وه كو كورد و هه م وه ك ده زگایه كی ئه منی له ناوچه كه  كه  
رۆڵیان هه بوو بێت لەدروستکردنى لەگەڵ داعش، یان زانیاری بۆ یه ك بگوازنه وه، چونكه  
له وكاته كا هێش���تا چه كدارانی داعش هێرشیان نه كردبووه  سه ر ناوچه  كوردستانییه كان و 

له گه ڵ پێشمه ركه ش به شه ڕ نه هاتبوون.
حالى وتى: "نه خێر، هیچ په یوه ندیه كمان له گه ڵ داعش نییە، به داخه وه ، ئه وه  پروپاگەندەی 
مالیکی بوو گوایه  هه رێمی كوردس���تان په یوه ندی له گه ڵ داعش هه یه،  ئه مه  درۆیه  وه كو 

ئاژانسی ئاسایشی پاراستن ئه م تۆمه تانه  ره تده كه ینه وه ".
ئەوەش ئاش���کرا دەکات کە هیچ پەیوەندیەکانى نییە لەگەڵ گروپە تیرۆریستیەکان نییەو 
دەڵێ���ت: "داعش، خاوه ن به رنامه یه كی سیاس���ی نین، به پێچه وان���ه وه  ئه وان دژی ئێمه و 

كوردستان و كوردو ئاینی ئیسالمن".
هەروەها ئاماژەى بۆ ئەوەش���کرد کە ئەو تۆمەتتانە تۆمەتى س���ەرۆک وەزیرانى رابردووى 
عێراق بووە )نورى مالیکى( وتیشى: "نوری مالیكی زۆر مه ترسیداره،  له بیرمان ناچێته وه  
ل���ه  رابردوودا ژماره یه كی زۆر كادیری سیاس���ی پارتی دیموكراتی كوردس���تان و یه كێتی 
نیشتمانی كوردستان له  شاری هه ولێر بوونه  قوربانی ده ستی تیرۆر له  شاری كه ركوكیش 

هێزه  ئاسایش پارێزه كانمان قۆربانی زۆریان داوه ".
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پێشمه رگه  به رگری ده كاو ناكشێته وه 
دوای وه رگرتنی پۆستی وه زیری كاروباری پێشمه رگه ، زۆر هه وڵمدا دیدارێكی رۆژنامه وانی 
له گه ڵ ئه نجام بده م به  ته له فۆن قس���ه م له گه ڵ كرد ئه و واده كه ی دوا ده خس���ت ئه وه ش 
به  ته نیا بۆ من وانه بوو بۆ میدیاكانی تریش به هه مان ش���ێوه بوو ، یه كێك له و ره خنانه ی 
له )مس���ته فای س���ه ید قادر( وەزیرى پێش���مەرگە ده گیرا خۆ به  دوورگرتن بوو له  میدیاو 

رۆژنامه نووسان.
سه رئه نجام رۆژی 24ی ته مووزی 2014 مسته فا سه ید قادر وه زیری كاروباری پێشمه رگه ی 
هه رێمی كوردستان، رازی بوو دیدارێكی  رۆژنامه وانی  له گه ڵ ئه نجام بده م.  هه ڵه  نه بم ئه وه  

یه كه م دیداری رۆژنامه وانی بوو پاش ده ستبه كاربوونی وه ك وه زیری پێشمه رگه .
یەکێک لەو تایبەتمەندیانەى لەوەزیرى پێش���مەرگە بەدیم کرد ئەوەبوو پرسیارەکان چەند 

درێژ بن، ئەوا بەکورتى و راشکاوى وەالمم دەداتەوە.
لەنوسینگەى تایبەتى خۆى بۆ ماوە 25) خولەک( دیدارم لەگەڵ وەزیرى پێشمەرگە کرد 
بۆ ئاژانشى ئانادۆل، ئه و زۆر جه ختی له سه ر ره وشی ئاسایشی ناوچه  ده كرد، به اڵم پێش 
دیداره ك���ه  ره خنه ی له  هه ندێ راگه یاندنه  كوردیه كان هه بوو به تایبه تی ئاس���مانیه كان كه  

ره چاوی پاراستنی شوێن و نهێنی كاری پێشمه رگه و سه ربازی ناكه ن.
س���ەبارەت بەوەى پاش كشانه وه ی هێزی عێراقی له ناوچه  كوردیه كانی ده ره وه ی هه رێمی 
كوردس���تان، حكومه تی هه رێمی كوردستان، به  درێژایی هەزار و 50کم هێزی پێشمه رگه ی 
جێگیركرد، مس���ته فا س���ه ید قادر وتی: "هێزه كانی پێش���مه رگه   له و ناوچانه  هه موویان 
جێگركراون و پارێزگاری له  سنووره كان ده كه ن، پێشتر به هۆی رووداوه كانی مانگی حوزه یرانی 
رابردووەوە ناوچه  كوردستانیه كانی ده ره وه ی هه رێم رووبه ڕووی مه ترسی ئاسایش بوونه وه ، 
بۆی���ه  هێزه كانمان برده  ئه و ناوچانه  بۆ ئه وه ی پارێزگاری له  خه ڵكی خۆمان بكه ین، ئه و 
بۆش���اییه  ئاسایش���یه ی هه بوو نه یهێڵین و ماوه یه كه  به  هاوكاری الیه نه  ئیدارییه كانی ئه و 
س���نورانه  هێزی پێشمه رگه  جێگیركراون، ئێستا له  قۆناغی خۆڕێكخستنه وه ین بۆ ئه وه ی 

زیاتر بتوانین پارێزگاری له و ناوچانه  بكه ین".
وه زیری پێش���مه رگه ی هه رێمی كوردستان، پێداگیری له س���ه ر ئه وه  ده كرد كه  هێزه كانی 
پێشمه رگه  توانای به رگرییان هه یه  ئه گه ر بێت و هێرشێكی فراوانیان بكرێته  سه ر له الیه ن 
چه كدارانی داعش له و س���نوره ، هەروەها دەش���یوت: "ئه وان مه ترسین بۆ سه ر ئاسایشی 
هه مووالیه ك، تا ئێستا چه ند شه ڕێك له  نێوان هێزه كانی پێشمه رگه  و ئه واندا روویانداوه ، 

ئه مه ش چه ند نیشانه یه كه  ئه و گروپه  چه كدارانه  مه ترسین بۆ سه ر ئاسایشمان".
ئه و باس���ی له وه شكرد كه  هه رێمی كوردستان پێویستی به  هاوكاری سیاسی و مه عنه وی 
و سه ربازی و ئیداری هه یه ، هه موو الیه كیش ده زانن ژماره یه كی زۆر په نابه ری ناوچه كانی 
دیکەی عێراق روویان له  هه رێمی كوردستان كردووه ، ته نانه ت پێویستمان بەهاوكاری چه ك 
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و ته قه مه نیش هەیە، بێگومان ئه م هاوكارییانه ش ده مانه وێ به  رێی ئوسوڵی خۆی بێت.
مس���ته فا سه ید قادر دەیوت: "پێویستمان به وه  نییه  سه ربازی واڵتانی دیکە بێته  ئێره  به  

ناوی پارێزگاری لێمان، چونکە توانیومانه  رووبه ڕووی مه ترسی و هه ڕه شه كان ببینه وه ".
ئەو دەشیوت: "پرسی تیرۆریش بابه تێكی گشتییه ، ئه مه  ته نیا په یوه ندی به  ئێمه وه  نییه  

و پرسێکی جیهانییه ، ئێمه ش سه ره تا پشت به  خۆمان ده به ستین".
هه ر له و دیمانه یە دا مس���ته فا سه ید قادر، باسى لەوەش���کرد "پێشمه رگه  له و ناوچانه ی 
جێگربوون كوردستانین، سااڵنێكه  ده مانه وێ به پێی ده ستوور ناوچه كان بگه ڕێنه وه  بۆ سه ر 
هه رێمی كوردستان، ئێستا كه  پێشمه رگه  جێگربووه ، ناكشێته وه ، ئه گه ر بكشێته وه ش ئەوا 

ده بێ به  رێكکه وتنی سیاسی بێت".

داعش، تیرۆریزمه،  یان داگیركه ر؟
رۆژه كان به خێرای تێپه ڕده بوون، ئه وه ی پێشبینی ده كرا وه ها ده رنه چوو زۆرێك لەحزبەکان 
به تایبه تی پارتی دیموكراتی كوردستان و به رپرسانی ئیداره ی ئه و حزبه  بەجۆرێک باسى 
داعش-یان بۆ خه ڵكی كوردس���تان دەکرد کە په الماری كوردستان نادان، یان  ئاسان نیه  
ش���ه ڕ له گه ڵ هێزه كانی پێش���مه رگه دا بكات، به اڵم وه ها ده رنه چوو، له گه ڵ ئه وه ش نه یان 
ده ش���ارده وه ، كه  داعش مه ترس���یه  بۆ سه ر ئاسایش���ی هه رێمی كوردستان، دوای چه ند 
رۆژێك هه موو ش���تێك گۆڕاو له  س���ه ره تای مانگی ئابی 2014 داعش نزیك بۆوە له ناوچه  
كوردستانیه كانی ده ره وه ی هه رێمی كوردستان، له  ره بیعه وه  بیگره  بۆ شنگال و زوممار و 
تا ده گاته  باشیك و به نداوی موسڵ، پاشان سنووری خازر و بۆ گوێڕ و قه زای مه خموور 
داعش نه گه یش���ته  15ی ئابی 2014 به هۆی كشانه وه ی پێشمه رگه ، ئه وان هاتن بۆ ته واوی 
ناوچه كه ، ته نانه ت نزیكی ش���اری هه ولێریش بوونه وه  له ڕووی رۆژئاواوه  30 كیلۆمه تریش 

نێوانی سنوری داعش و ئیداره ی حوکمڕانی كورد نه بوو له  هه ولێر.
16ی ئاب���ی 2014 دیدارێكم له گه ڵ ئه میری كۆمه ڵی ئیس���المی م. عه لی باپیر، ئەنجامدا 
له باره ی داعش  ئه و زیاد له جارێك پێداگرى لەسەر ئەوەدەکرد كه  داعش واته  رێكخراوی 
ده وڵه تی ئیس���المی له  عێراق و شام، كه  سنووری پارێزگایه كی گه وره ی وه كو نه ینه وایان 
كۆنتڕۆڵك���ردوه ، هۆكاره كه ی بۆ خراپی حوکمڕانی له عێراق ده گه رێته وه ، ئەمیرى کۆمەلى 

ئیسالمى به ڕاشكاوی له جێی تیرۆر چه مكی داگیركه ری ده دایه  پاڵ داعش.
ئه میری كۆمه ڵی ئیسالمی، ئه وه  یه كه م دیداری بوو له  باره ی داعش سێ رۆژ پێش كاتی 
گفتوگۆكه مان، وه كو په یامنێری ئانادۆڵ رێککەوتین لەس���ەر كات و ش���وێنی دیداره كه ، 

له نوسینگه ی تایبه تی خۆی له  شاری هه ولێر پێش نیوه رۆیه كه ی دیداره كه مان ئه نجامدا.
له  س���ه ره تای دیمانه كه دا ئەمیرى کۆمەلى ئیسالمى بەو شێوە باسى داعشى کرد "ئه وان 
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پێشتر له  سوریا بوون، دواتر به هۆی ئه و شێوه  حوكمڕانیه ی له  چه ند ناوچه یه كی سونی 
له  عێراق په یدابوو  و به  هۆی سیاسه تی تاكڕه وی نوری مالكی بۆشایه ك په یدا بوو، ئه وه ش 

وایكرد داعش بێت ئه و بۆشاییه  پڕبكاته وه ".
دەشیوت: "ئه نجامه كه ی ئه وه بوو سوپای عێراق شكا و هه ڵهات، داعش هاته  عێراق".

سەبارەت بەهەڵوێست و بەرنامەکانى داعش م. عەلى وتى: "داعش كۆمه ڵێك بانگه شه  و 
ئیدیعایان هه یه  به ڕاستی پشت ئه ستور نییه  به  ئیسالمه وه  هه رچه نده  به ناوی ئیسالم قسه  

ده كه ن وه ناشڵین نا موسڵمانن، به اڵم ئیدیعاكانیان پشت ئه ستورنییه  به  شه رع".
ئەو ئاماژەى بۆ ئەوەدەکرد ئه وان )داعش( باس���ی ده وڵه تداری ده كه ن، ئێ باشه  ئیسالم 
ئاوا ده وڵه ت بونیات ده نێ؟ كۆمه ڵێك كه س به بێ پرس و ویس���تی خه ڵك هه ڵ بكوتێته  
سه ر خه ڵك كه  ئێستا داعش ئه مه  ده كات ئه مه  ئیسالمه تیه ؟ پێغه مبه ری خوا )د.خ( چۆن 
ده وڵه تی دامه زراند؟ 13 ساڵ خۆڕاگربوو له به رامبه ر ئه و ئێش و ئازاره ی رووبه ڕووی بۆ وه ، 
دواتر خه ڵكی یه سرب كه  پاشان ناونرا مه دینه ، هاتن جارێكیان 12 كه س په یمانی یه كه می 
عه قه به یان له گه ڵ پێغه مبه ر به س���ت پاشان 75 كه س كه  دوانیان ئافره ت بوون، په یمانی 
دووه می عه قه به یان به س���ت، له سه ر ئه و دوو په یمانه  پێغه مبه ری خوا )د.خ( موڵه تیدا به  
یاوه رانی كۆچ بكه ن بۆ مه دینه  و خۆیش���ی كۆچیكرد، كه واته  ده بێ ده وڵه تی ئیس���المی 
له سه ر بنه مای ئاره زوومه ندانه  بێ و خه ڵك رازی بێت، نه وەك به زۆر خۆت بسه پێنی به سه ر 
میله تان، خۆ س���ه پاندن ش���ه رعی نییه ، ئه گه ر له  داعش ورد ببینه وه ، هاتووه  خه لیفه ی 
داناوه  بێ ئه وه ی موسڵمانان بیناسن، هیچ به رنامه  و ته قه وایه كی دیارنییه ، ئه وان موسڵیان 
داگیركردوه ، كه چی خه لیفه یان بۆ هه موو شوێنه كانی دیكه  داناوه ، ئه مه  زۆر نامه نتقییه ، 

نه  خه لیفه ی موسڵمانان وا ده بێ و نه  ده وڵه تی ئیسالمی به و شێوه یه .
ئەمیرى کۆمەلى ئیسالم لەدرێژەى قسەکانى خۆى پرسیارى سەبارەت بەچۆنیەتى حوکمى 
داعش دەکرد و وەالمەکەشى دەداوە لەبارەى حوکمەکە، ئەو دەیوت: "باشه  ئه وه ی ئیستا 
داعش ده یكات، ش���ه ریعه ت وا جێبه جێ ده كرێت؟ شه ریعه ت بۆ به خته وه ری و دادوه ری و 
په روه رده  و په یوه ستكردنه  به  خوای گه وره ، جارێ ده بێ هه مووالیه ك بزانن شه ریعه ت له  
خزمه تگوزاری و په روه رده كردنه وه  ده س���ت پێ ده كات، نه ك له  سزادان، به اڵم ئه وان دێن 

حوكمی ئیسالم له  سزاداندا ده بیننه وه  كه  ئه مه ش پێچه وانه ی شه رعه".
هەروەها دەشیوت:  "سزادان له  كۆتایی حوكمی شه ریعه ت ئه نجام ده درێت، ئه گه ر سه یری 
سه رده می پێغه مبه ری خوا بكه ین، سزای كوشتنه وه  و داوێن پیسی و زۆر شتی دیكه  پاش 
ئ���ه وه  جێبه جێكراوه  كه  كۆمه ڵگا په روه رده كراوه ، خزمه تگوزرای بۆ دابینكراوه  و حوكمی 
ئیس���الم وه رگیراوه ، به اڵم هه ر له  ئێس���تاوه  بێیت خه ڵك س���زا بده ی به بێ ئه وه ی بزانی 

حوكمی ئیسالمیان ده وێ، ئه مه  پێچه وانه ی شه رعه" .
عه لی باپیر، جه خت له س���ه ر ئه وه ش ده كات���ه وه  ئه وه ی داعش كردویه تی له عێراق ئه وه ی 



A Year of Journalism during ISIS›s bloody war Under Islamic State›s Sword

25

به س���ه ر خه ڵكی ش���نگال و ناوچه كه ى هێنا  له رۆژانی 3ی ئاب "جۆرێكه  له  داگیركاری، 
چونكه  ئه وان به زۆر هاتوونه ته  سنوره كه  به بێ ئه وه ی پرس به خه ڵكی ناوچه كه  بكه ن، ئه مه  

پێی ناگوترێ ده وڵه تی ئیسالمی و جێبه جێكردنی شه ریعه ت و خه الفه ت".
س���ەبارەت بەئێزیدى و مەس���یحیەکانیش م. عەلى وتى:  "ئەوەى ئێستا داعش بەرامبەر 
بە مەس���یحى و ئێزیدیەکان دەیکات و دەریان دەکات، ئەگەر پێشتر هه بوایه  ده مێك بوو 
له  ماوه ی 13 س���ه ده  له  واڵتانی ئیس���المی ش���وێن كه وتوانی ئایینه كانی دیكه  جێگایان 

نه ده بۆوه ".
ئه میری كۆمه ڵی ئیس���المی بڕواى وایه  هه ركه س���ێك زوڵم له  كه سێكی تر بكات پێویسته  
وه اڵم بدرێته وه  "خوای په روه ردگار به پێویستی زانیوه  زوڵملێكراو به رگری له خۆی بكات به 
 به ڵگه ی چی؟ خوای گه وره  ده فه رموێ هه ركه سێك ده ست درێژی كردنه  سه ر، ده ستدرێژی 
بكه نه وه س���ه ر واته  وه اڵمی بده نه وه،  ئێستاش ئه وه ی داعش به رامبه ر هه رێمی كوردستان 

ده یكات، حه قی خۆیه تی به ر په رچی بده یته وه  و وه اڵمی ده ستدرێژیه كه ی بده ینه وه" .
لەبەرامبەر داوای داعش له  كورد، م. عەلى، وتى: "ئه وان وه اڵمی ئه و پرسیاره  بده نه وه ،  ئه و 
رێكخراوه  ئه گه ر پابه ندبونایه  به  بنه ماكانی ئایینی ئیسالم و له شه ریعه ت تێگەیشتبونایە، 
جارێ نه ده بوو هه ڵبكوتنه  سه ر خه ڵك به وشێوه ی ئیستا، پاشان ئه وان ده ڵێن بۆ به رگری 
له  خه ڵكی سوننه  هاتووینه ته  عێراق، ئێ خۆ نیوه ی سوننه كان هه رێمی كوردستان هاوكاری 
كردوون و په نای داون، ده بوایه  س���وپاس و ده ستخۆشی هه رێمیان بكردایه  نه ك شه ڕمان 
پێ بفرۆش���ن، ئێستا ئه وان له  موس���ڵ ئه وه ی من بزانم خه ڵكیان بێزار كردوه ، مه زارگه ی 
ئایینیان ته قاندۆتۆته وه،  ئه مه  كه ی دینی ئیسالم وای گوتووه ، ئه مه  پێچه وانه ی شه رعه" .
لەبارەى ئەوەى ئایا ئەوان وەک حیزبێکى ئیسالمى ئامادەن شەڕى داعش بکەن ؟ ئه میری 
كۆمه ڵى ئیس���المى وتی: "وه ك كۆمه ڵی ئیس���المی هێزی چه كدارمان نییه ، كاتی خۆی 
كه  ئه مریكا عێراقی داگیركرد، باره گاكانمان موش���ه ك باران كران، خۆم ده س���تگیركرام و 

مه كته بی عه سكه ریمان هه ڵوه شانده وه".
وتیشى:  "به داخه وه  حزبه  حوكمڕانه كانی ئه وسا كه  ئێستاش حوكمڕانن، ئه وانیش هاوكاری 
ئێمه یان نه كرد به پێچه وانه وه  كادری زۆری ئێمه یان ده س���تگیركرد  و هێزی پێش���مه رگه ی 
ئێمه  بێ به شكراو ده رگا به ڕووماندا داخرا، ئێستا هێزی سه ربازیمان نییه ، به اڵم كۆمه ڵی 

ئیسالمی ئه وه ی پێی ده كرێ بەرگرى له كوردستان ده كات".
ئەو ئاماژەى بۆ ئەوەشکرد لەکوردستان هێزى پێشمەرگەى زۆرمان هەیە و "له خوا به زیاد 
ب���ێ، ئه گه ر باش ئاماده  بكرێن هه ر كاتێكیش پێویس���ت ب���وو  ئێمه  ئاماده ین بەرگرى له  

هه رێمی كوردستان بكه ین".
سه باره ت به  گفتوگۆكردنیش له گه ڵ چه كدارانی داعش كه  بۆ 15 رۆژ ده بێت شه ر له  دژی 
كورد ده كه ن و زیانی زۆر به هاواڵتیانی كورد گه یشتووه  له  ناوچه كانی ده ره وه ، به تایبه تی 
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له  شنگال و ده وروبه ری مووسڵ، م. عه لی باپیر ده ڵێت: "گفتوگۆ بۆچی؟ ئه گه ر گفتوگۆ بۆ 
ئه وه بێت رۆژێك ئه وان ئه م شه ڕه ی خۆیان له  كۆڵی ئێمه  بكه نه وه ، گفتوگۆ شتێكی باشه  
ش���ه ڕ به گفتوگۆ له  خۆمان دوور بخه ینه وه ، به اڵم ئه وان گوێ له كه س ناگرن ده یان زانای 

ئایینی باوه ڕپێكراو رێنمایی داعشیان كردوه ، به اڵم ئه وان گوێ له كه س ناگرن".
ئه و ره تیشیكرده وه ، كه  ئیسالمییه كان بێده نگ بن به رامبه ر به  چه كدارانی داعش و ده ڵێت 
"نه خێر بێده نگ نین، راگه یاندن كاریگه ری هه یه  بۆ گه یاندنی ده نگمان پێش���تریش له سه ر 
داعش قسه م بۆ ئاژانسی ئانادۆڵ و سكای نیوز كردووه ، پێموایه  یه كگرتووی ئیسالمی و 

خه ڵكی تریش قسه یان كردوه .
هه روه ها بۆچوونیش���ی وایه  له سه ر ده س���تگیركردنی ژنانی مه سیحی و ئێزدی، كه  وه ك 
س���ه بایه  مامه ڵه یان له گه ڵ ده كرێت له  الیه ن چه كدارانی داعش، وتی "ئه س���ڵی ده ركردن 
و ده س���ت به سه ركردنی خه ڵك به  هه ڵه  ده زانین، ئه گه ر داعش ئه مه  به كاری ده وڵه تداری 
ده زانێ، ئه وان پرس���یان به كێ كردوه ؟ خۆ داعش خه ڵك هه ڵی نه بژرادوون، به دیلگرتنی 

ئافره تان و كوشتنی هاواڵتی بێ گوناح له به رنامه  و پرۆگرامی شه رعدا جێی نابێته وه" .

گه ڕانه وه ی پێشمه رگه  دێرینه كان، بۆ شه ڕی نوێ
له گه ڵ هاتنی چه كدارانی داعش بۆ عێراق، ئیدی كورد ورده  ورده  كه وته  خۆ كۆكردنه وه ، 
ماڵی كورد پێش���تر بیروبۆچوون و پرۆس���ه ی هه ڵبژاردن و كێش���مه كێش له سه ر كورسی 
ده س���ه اڵت هه موو الیه نه كانی په رت كردبوو پێش���مه رگه  دێرینه كانی سه رده می شۆڕشی 
ئه یلوول و گواڵن و شۆڕشی نوێ به شی زۆریان خانه نشین كرابوون، یان له  سلكی سه ربازی 

دوور كه وتبوونه وه ، له  شوێنی ئه وان گه نجان شوێنیانی گرتبوونه وه .
به اڵم ش���ه ڕی داعش و نزیك بوونه وه ی ئه و رێكخراوه  له  ك���ورد بارودۆخه كه ی پێچه وانه  
كرده وه ، پێش���مه رگه  دێرینه كان به شی زۆریان گه ڕانه وه  بۆ س���ه نگه ره كان، رۆڵ دووباره  

درایه وه  به و كه سانه ی كه  پێشتر به رپرسی سه ربازی و پێشمه رگه  بوون له  شه ڕه كاندا. 
یه كیك له و س���ه ركرده  حزبی و پێشمه رگه  دێرینه ی كورد محه مه دی حاجی مه حمود بوو 
ئه و س���ااڵنێك بوو وازی له  كاری س���ه ربازی و پێشمه رگایه تی هێنابوو له  خوولی دووه می 
په رله مانی كوردستان ئه ندام په رله مان بوو هه روه ها له دوای رووخانی رژێمی به عس كاكه  

حه مه  له به غدا خوولێك ئه ندامی ئه نجومه نی نوێنه رانی عێراق بوو.
له  30ی حوزه یرانی 2014 چووم بۆ ش���اری كه ركوک،  بەرپرس���ى میحوەرکە ماوەى چوار 
رۆژ بوو وەک بەرپرس دەس���ت بەکار بوو محەمەدى حاجى مەحمود، س���کرتێرى حیزبى 
سۆسالیس���تى بوو، بەاڵم لەس���ەر بڕیارى س���ەرۆکى هەرێم کرابوو بە بەرپرسى میحوەر، 
کەرکوک و دەوروبەرەکەى مەترس���ى زۆرى لێدەکرا کەوا بکەوێتە بەر دەستى چەکدارانى 
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داعش، ئەمەش لەوە سەرچاوەى گرت بوو داعش به هێزێكی زۆره وه  هاتبوون بۆ ناوچه كه،  
سوپاكه ی عێراقیش پاش شكانی په رته وازه  ببوون، ئه و شکستەى سوپاى عێراق لەشەڕى 
کەنداو توشى بوو ئەوا لەم شەڕەى داعش خراپتریشى بەسەرهات، ئەو سوپایە بەهاوکارى 
ئەمریکا و واڵتانى هاوپەیمانان بنیاتنرایەوە بە باش���ترین جۆری چه ك و پێشكه وتووترین 
كه ره س���ته ی س���ه ربازیان لەوالتانی  رۆژئاواو ئه مریكا بۆ دابین ک���را بوو، به اڵم ئه م هێزه  
پرچه كراوه ، خه ونی حكومه تی عێراق و خه ڵكی ناوچه كه ش���ی له  سنووری سووننه  نشین 
نه هێنای���ه  دی و هیچ به رگریه كیان نه كرد له به رامبه ر داگیركردنی س���نووره كه یان له الیه ن 

چه كدارانی داعش.
سه رپه رش���تیاری پالنی س���ه ربازیی بۆ پاراس���تنی پارێزگای كه ركوك محه مه دی حاجی 
مەحمود، بۆ ئاژانسى ئانادۆل باسى لەوەکرد  “تەواوى هێزەکانی پێشمەرگە و پۆلیس و 

دژە تیرۆری کورد، بە یەک تیم کار دەکەن بۆ پاراستنی سنورەکانی پارێزگا کەرکوک” .
محەمەد کە لە کوردس���تان بە "کاکە حەمە" ن���اوی دەهێنن، رۆژی 26ی حوزەیران دوای 
گەیش���تنی مەسعود بارزانی بۆ ش���اری کەرکوک، وەک سەرپەرش���تیاری هێزی پ.م لە 
کەرکوک دەست نیش���انکرا، سەبارەت بەچۆنیەتى دەستنیش���انکردنى وتى: "بۆ پۆست 
نەهاتوومەتە کەرکوک، بەڵکو باوەڕێکی تەواوم بە کوردس���تانیی بوونی ئەم شارە هەیە و 

ئامادەم تا دوا هەناسەم خەباتی بۆ بکەم".
ئاماژەى بۆ ئەوەشکرد  لەشەڕی رزگارکردنی شارى کەرکوک لەساڵى 1991 کە ئەو کات 
رژێمى بەعس حوکمڕان بوو بریندار بووە. ئەو وتیش���ى "ئێس���تاش ئامادەم هەروەکو ئەو 

کات لەپێناویدا بجەنگم".
دواى چۆڵكردنی هه ندێ ناوچه  له  الیه ن س���وپای عێراق، دواتر داعش ده س���تی به س���ه ر 
ناوچەکان داگرت، بەاڵم لەماوەیەکى کورتدا پێشمه رگه  دەستى بەسەر ناوچەکاندا گرتەوەو 
تا ئێستاش رەوشە ئالۆزە و هەندێک جار شەڕ لەنێوان هێزەکانى پێشمەرگەو داعش روو 

دەدات.
کاکە حەمە، ئەوەش���ى رونکردەوە کە هێڵێکیان دروستکردوە هاواڵتیان لەتکریتەوە بەرەو 
کەرکوک دێن لەترسى داعش، هەروەها پێیوابوو کە ئێستا دەرفەتێکى باشە بۆ کورد تاکو 
بڕیارى خۆی بدات، چونکە لە1991 و 2003 وە سێیەم دەرفەت بۆ کورد هاتۆتە پێشەوە، 
لەبەر ئەوەى "جاران له  كه ركوك پێشمه رگه  ره ت ده كرایه وه ، ئێستا پێشوازیی لێ ده كرێ".
بەگوێرەی قسەکانی کاکە حەمە، هێشتا 25%ی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی هەرێم 

لەژێر دەستی چەکدارانی داعشدایە و پێشمەرگەی بۆ نەچووە.
لەبارەى ناس���نامەى ئەو چەکدارانەى روو بەرووى هێزەکانى پێش���مەرگە دەبنەوە، کاکە 
حەمە وتى:  "ئه وان یه ك گروپی چه كدار نین، نزیكه ی دوانزه  گروپ و حزبن، ئه وانه ی زۆر 
ئاشكران داعش و به عسییه كان و ئه و گروپانه ن کە خەڵکانی یه مه نی و چیچانیان تێدایه  
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و ل���ه  ده ره وه ی عێراقەوە هاتوون، بێجگه  له وه  خه ڵكی عه ش���ایری ناوچەکە هاوكارییان 
ده كه ن".

به رپرس���ی پالنی سەربازیی پاراستنی ش���اری كه ركوك، پێداویستی چه كدارانی داعش و 
گروپه كانى ئاشكرا کردو وتى: "له  سه دا هه شتای چه ك و كه ره سه  سه ربازییه كانی سوپای 
عێراق، کەوتوونەتە ده ست داعش، به پێی زانیارییه كانی ئێمه  ئه و چه كدارانه  چه كی هه شت 
لیوای عێراقیان چنگ کەوتووە، ئەوان قورس���ترین چه كیان پێیه  و زۆر له  ئامر لیواکانی 

سوپای پێشووی عێراق سه رپه رشتیان ده كه ن".
کاکە حەمە ئەوەش���ى راگەیاند: "پێشمه رگه  ئاماده یەو  پێداویستیی و چه كی باشی هه یه ، 
ئێس���تا ته نیا فڕۆكه مان نییە و دابه شبوون به سه ر چه ند لیوا و یه كینه یه كدا له گه ڵ هێزی 
ناوخ���ۆ و پۆلیس و دژه  تیرۆر، پێك���ه وه  هه موویان په یوه ندییان هه یه  و به  یه ك تیم كار 

ده كه ن".
لەبارەى پێش���بینى کردن بۆ کۆتایى ش���ەڕو ئەو ناوچەیە کە ئایا دەکەوێ�تەوە دەس���ت 
سوپاى عێراق، یان هێزە کوردییەکان، کاکە حەمە، وتى: "نازانین كه ی شه ڕ كۆتایی دێت 
وناوچەکەش  ده كه وێته  ده ست كێ و حكومه تی عێراق به  زوویی ده یگرێته وه ، یاخود نا، 

تائێستاش دیار نییە کێ سەرپەرشتى چەکدارەکان دەکات".
هەروەها وتیشى: "ئێستا دراوسێیه كمان بۆ دروست بووه ، نازانین كێن و چۆن مامه ڵه یان 
له گه ڵ ده كه ین، بۆیه  بڕیارمانداوه  ئه و سه نگه رانه ی پێشمه رگه ی تێدایه  جارێكی تر چۆڵی 
نه كه ین، چونکە رەوش���ەکە ناگه ڕێته وه  بۆ پێش رووداوه كانی مووسڵ و گۆڕانگاری دیکە 

دروست ده بێ".
ئەو لەدرێژەى قسەکانیدا باسى لەوەکرد کە پێشبینی زۆر ده كرێ ئه م واڵته  پارچ پارچه  
بێ، لەئێس���تادا چەن���د ناوچەیەک ماوە کورد کۆنتڕلى ب���کات، ئەگەرنا زۆرى ناوچەکانى 
کۆنتڕۆڵکردوە، تەنانەت خه ریكه  لەرووى جوگرافییەوە شتێك نەمێنێت به ناوی عێراق، بۆیە 
پێموایە: "ته نیا كۆنفیدراڵی چاره س���ه ری كێشه كان ده كات، چونكه  له ڕووی سه ربازییه وه  

ماده ی 140 جێبه جێكراوه  و ماوه ته وه  سه ر بڕیاری سیاسی".
كاكه  حه مه،  جگه  له خۆی كه سانی ناسراویشی له گه ڵ خۆیدا بۆ به ره کانی جه نگ هێنابوو، 
ته نانه ت كوڕه كه ش���ی، ئه وه ی چاوه ڕوان نه كراو بوو لەم ش���ەڕانەدا روویان دەدا، خه ڵكی 
كوردستان و كه سوكاری پێشمه رگه  هه میشه  دڵیان الی كه سوكار و كوڕه  پێشمه رگه كانیان 
بو كه  ترسیان هەبوو لەپێگەیشتنى هه واڵی ناخۆش، به اڵم کاکە حەمە لەتەنیشت خۆیەوە 
لەبەرەکانى شەڕ کوڕەکەى شەهید بوو ئەو گوێى لەدەنگى ئەو فیشەکانە بوو کە کوڕەکەى 

پێى برینداربوو، دواتریش لەخەستخانە ژیانى کۆتایى پێهات.
عه تا محه مه د حاجی مه حمود له دایكبووی ساڵی 1979  له کۆنگره ی  )چواره م و پێنجه م  و 
شه شه م(ی حزبی سۆسیالیستى دیموكراتی كوردستان،   ئه ندامی ئه نجومه نی سه رکردایه تی 
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ئ���ه و حزبه  بووه ، ئێواره ی  ڕۆژی 26,11,2014 له  ش���ه ڕی هێزه كانی پێش���مه رگه  دژی 
چه كدارانی داعش له  میحوه ری ته للوه رد بریندار ده بێت، دوای گه یاندنی بۆ نه خۆش���خانه  

گیان له  ده ست ده دات.
شه هیدبوونی كوڕی كاكه  حه مه  هه موانی تاساندو خه ڵكی كوردستانی هێنایه  قسه،  زۆربه ی 
س���ه ركرده كانی كورد په یامیان باڵوكرده وه ، حزبه كان پرسه نامه یان راگه یاند هاواڵتیان له  
هه موو ئاسته  جیاجیاكاندا په رۆشی خۆیان بۆ ماڵباتی كاكه  حه مه  ده ربڕی و نیگه ران بوون 

به  شه هید بوونی كوڕی سه ركرده یه كی پێشمه رگه .
رۆیشتنی كوڕەکەی كاكه  حه مه  خه بات و نیشتمان په روه ری سااڵنى رابردووى كاكه  حه مه ی 
الی خه ڵكی كوردس���تان دووپاتكرده وه ، به ش���ی زۆری هاواڵتیان له  ن���او روبه ری میدیاو 
ماڵپه ره  كۆمه الیه تیه كاندا شه هید عه تا-یان به  شه هیدی خۆیان ده بینی و ته نانه ت چوونی 
كوڕی سه ركرده یه كیش بۆ به ره كانی جه نگ به نیشانه ی دڵسۆزی محه مه دی حاجی مه حمود 
و كوڕه كه ی بۆ كوردس���تانیان پێناس���ه  ده كرد هیوای ئه وه یان ده خواست سه ركرده كانی 
تری���ش وه ك چۆن كوڕی ه���ه ژار و فه قیر ده چنه  به ره كانی جه ن���گ و به رگری له  خاكی 
كوردستان ده كه ن، كوڕ و كه سوكاری به رپرسانی تریش به هه مان شێوه  ئاماده یان هه بێت 

له سه نگه ره كاندا، چونكه  خۆ ئه وانیش هیچیان له  كوڕی هه ژار و پێشمه رگه  زیاتر نیه .
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ریپۆرتاژهكان
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 ئاوارەکانى کەمپى خازر چیان بەسەر هات؟!
پێش هه ڵگیرسانی شه ر له  نێوان چه كدارانی داعش و هێزه كانی پێشمه رگه  كورد هێزێكی 
زۆری له  نێو شاری موسڵدا هه بوو، بەاڵم له  10ی مانگی حوزه یران داعش توانى بێتە ناو 
خاكی عێراق و سنوری پارێزگای نه ینه وا- مووسڵ داگیر بکات، لەو کاتەدا هێزه  كوردیه كان 
كش���انه وه  بۆ ده روازه كانی موسڵ كه  هاوس���نورى شاره  كوردییه كانن به تایبه تی موسڵ و 

هه ولێر.
بازگەیەک، سنوری نێوان پارێزگای هه ولێر و موسڵ لەیەکتر جیادەکاتەوە، ئەویش بازگەى 
گۆپجەلى، کە هه موو جار پێش���مه رگه كان ده یانوت: تا س���ه ره تای مانگی ئاب هێزه كانی 
پێش���مه رگه ی تێدا بوو خاڵی په رینه وه ی پێش���مه رگه و چه كداران���ی داعش بوو، تەنانەت 
خەڵکى موس���ل هەر بەم بازگەیە داهاتن بۆ هەولێرو خەڵکیش هەولێریش بەهەمان بازگە 

دەچوون بۆ موسڵ".
 تا كۆتای مانگی ته موزی 2014 س���نورى نێوان جێنفوزی پێشمه رگه و چه كدارانی داعش 
ئاس���ایی بوو، دواتر له  س���ه ره تای مانگی ئاب ناوچه که  گرژی تێكه وت و رۆژ به دوای رۆژ 
سنوره كه  ئاڵۆزبوو جار جار ته قه و شه ڕ له  نێوان هێزه كانی پێشمه رگه و چه كدارانی داعش 
رووی ده دا. رێگای هاتووچۆكردنی ئۆتۆمبێل بۆ موسڵ قورس بوو په یتا په یتا سه ربازانی 
سوپای عێراقیش هه ڵده هاتن بۆ ناوچه كانی ژێر ده سه اڵتی پێشمه رگه،  ژماره یه كی زۆریش 

له  هاواڵتییانی ده وروبه ری موسڵ ئاواره ی ناوچه ی پێشمه رگه  بوون.
له وكاته دا حكومه تی هه رێم ناچاربوو كه مپێك له ناوچه ی خازر بکاتەوە کە دەکەوێتە نزیك 
كه ڵه ك ب���ۆ حەوانەوەى ئاواره كان، لەماوەیەکى کەمدا ژم���اره ی ئاوارەکانى کەمپى خازر 

گەیشتە پێنج هه زار كه سێك.
لەو کات و س���اتى هاتنى ئاوارەکان بۆ کەمپى خازر بەرپرس���ی پەیوەندیەكانی دەرەوەی 
حكومەتی هەرێمی كوردستان، فه الح مسته فا بەئاژانسی ئانادۆڵی راگەیاند "نزیكەی 250 
هەزار ئاوارەی ش���ارەكانی موسڵ و به گشتی ش���اره كانی تری عێراق هاتوونەتە هەرێم و 
س���ەرەڕایی گەمارۆكانی ئابووری بەغدا بۆ سەر هەرێم،  بەاڵم  هیچ هاوكارییەكی كردەیی 

لەالیەن بەغداوە نەنێراوە و بارگرانییەكی زۆریش كەوتۆتە سەر هەرێم".
بەش���ى زۆرى ئاوارەکانى موس���ڵ روویان لەهەرێمى کوردس���تان ک���رد و لەکەمپى خازر 
جێگیرکران، هەرچەندە ئاوارەکان کێشەى خۆراک و ئاو و شوێنى مانەوەو خزمەتگوزاریان 
هەبوو، بەاڵم کێش���ەى سەرەڕاى ئەو کێش���انە کەش و هەواى وەرزەکە دۆخێکى خراپى 
بەسەر ئەو خەڵکە هێنابوو، ئەوەى گرنگ بوو لەکەمپى خازر لەرووى ئاسایشەوە ژیانیان 

پارێزراو بوو.
چه ند جارێك بۆ كاری رۆژنامه وانی سه ردانی ئه و كه مپه م  كرد ئه وان ئاواتیان به  "مردن"ی 
خۆیان ده خواست به اڵم له پاڵ ئه وه ش به  "باش" وه سفی حكومه تی هه رێم-یان ده كرد كه  
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به هانایانه وه  هاتبوون، بەاڵم ره خنه یان له  ده سه اڵتدارانی به غدا ده گرت كه  وه ك پێویست 
هاوكاری نه كردوون و به هانایانه وه  نه هاتوون.

ل���ەدواى گڵەیى و رەخنەى ئاوارەکانى نێو کەمپى خازر س���ه رۆكی ئه نجومه نی نوێنه رانی 
عێراق، س���ه لیم جبوری س���ه ردانی كه مپه كه یكردو خه ڵكه كەش  توڕه بوون و نه یانهێش���ت 

جبوری په یامی خۆی بگه یه نێت،
چونك���ه  له  هه ر چ���وار الی ده وروبه ری پاریزگای نه ینه وا خه ڵكه ك���ه ی رایان ده كرد هه ر 
له وكاته ش���دا هاواڵتییانی تەلەعفەر ک���ە زۆرینەیان خێزان ب���وون، لەکاتی هەاڵتنیان بۆ 
س���نورەکانی هەرێمی کوردس���تان، لە نێوان رێگای موس���ڵ و رەبیعە کەوتبوونە بۆسەی 
چەکدارانی داعش،  بەهۆی بەرزی پلەکانی گەرماوە ئەو خێزانانە توش���ی چەندین کێشە 

ببونەوە، بەو هۆیەوە چوار منداڵ گیانیان لەدەستدا.
هه روه ه���ا لەکاتی گەیش���تنی کۆمەک���ی هاوکاری بۆ ئاواره كان له  كه مپ���ی خازر، بەهۆی 
زۆری پێدوایس���تی ئەو پەنابەرانە ئاڵوزی و قەرەباڵغیەکی زۆر کەوتبووه ، نێو خه كه كه . 

به رده وامیش بارگرژی دروست ده بوو به دوای ئاو هاوكاری رێكخراوه اندا رایان ده كرد.
ف���ازل عەباس، یەکێک بوو ل���ەو هاواڵتیانەى لەقەزاى تەلەعف���ەر رایکردبوو بە ئانادۆڵی 
راگەیاند:  "پێنج رۆژە لەپشت بازگەی خازری نزیک شاری هەولێرین بۆ ماوەی مانگێکیش 
لە شنگال بووین، بەاڵم بە هۆی نەبوونی خزمەتگوزارى لەناوچەکە بەرەو  هەولێر هاتووین 

تا چارەسەریەک بۆ خراپی حاڵمان بدۆزینەوە".
به شی زۆری شیعه كانی سنوری ته لەعه فه ری موسڵ هه وڵی چوونیان بۆ نه جه ف و كه ربه ال 
ده دا، چونك���ه  پێیانوابوو له وێ ژیانیان پارێزراوتره ، چه كدارانی داعش���یش جیاوازیان له  
نێوان مه زهەبە كاندا ده كرد دوای ئێزدیه كان ش���یعه كانی ده كرده   ئامانج، به اڵم ئه و زیانەى  
بەر ئێزدیه كان کەوتبوو له الیه ن داعشه وه  زیاتر بوو لەزیانى مه سیحیه كان، راسته  ئه وانیش 
كه سوكاریان به تایبه تی ئافره ته كانیان له الیه ن داعش ده ست به سه ركرابوو، به اڵم ئێزدیه كان 
تاوانێك���ی گه وره یان ده رهه ق كرا، تەنها گەر س���ەدام تاوانى ب���ەو جۆرەى ئەنجامدا بێت 

بەرامبەر بەکورد.
كه مپ���ی خازر زوو زوو به رپرس���انی حكومه تی و رێكخراوه  بیانیه كان س���ه ردانیان ده كرد 
رۆژی 30ی تەمموزى 2014 له  سه ردانێكی چاوه ڕوان نه كراو سه رۆكی هه رێمی كوردستان، 
مه سعود بارزانی گه یشته  كه مپه كه و له ناو ئاپۆڕای خه ڵكه كه  رایگه یاند "ئاگاداری كێشە و 
گرفت و خراپى گوزەران و ناخۆش���ی ئاوارەكانە، لەگەڵ ئەوەشدا داوای لە ئاوارەكان كرد 
كە خۆڕاگر بن، چونكە ئەم دۆخە كاتییە و ئاوارەكان بە سەربەرزی بۆ شاری موسڵ و بۆ 

سەر ماڵ و حاڵی خۆیان دەگەڕێنەوە".
لە 7ى تەباغ کەمپەکە چۆڵکرا، به هۆی خراپی باری ئاس���ایش لەس���نووره كه  هه موو ئه و 
خه ڵك���ه ی تێیدابوون دووباره  ئاواره ی ناوچه كانی ده وروبه ری ش���اری هه ولێربوون، ژیانی 
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خه ڵكه كه  پێشتر ناخۆش بوو به شێكیان له سه ر زه وی شه و و رۆژیان ده كرده وه ، چه ندین 
دیمه نی تراژیدیت به رچاو ده كه وت، دایك منداڵه كه ی له س���ه ر پارچه  کارتۆنێک خه واندبوو 
خۆش���ی له ناو خۆڵه كه  راكشابوو نه خۆشی و بێ پاره یی و زۆرشتی تر رووی له و خه ڵكه  
كردبوو ئه وان زۆربه یان هاواری ئاو خۆراكیان ده كرد بۆ منداڵه كانیان، بەاڵم ئەوەى زیاتر 
جێگاى نیگەران بوو جارێکى تر لەکەمپ ئاوارەبوون بۆ ناحیه ی خه بات و شوێنه كانی تر 

هه ڵهاتن.
كاته كان گرێدرابوون به یه كه وه ، كه مپ چۆڵكرا، خه ڵكه كه ی رایانكرد و هه ڵهاتن، هێزه كانی 
پێشمه رگه  كه وتبوونه  ئاماده باشی "ئینزار" كه س نه یده زانی بارودۆخه كه  چی به سه ردێت، 

جگه  له  سه ركردایه تی كورد خۆی نه بێت.
بریاره  قورسه كه  24کاتژمێر دوای چۆڵكردنی كه مپی خازرى نه خایاند رۆژی هه شتی ته باغ 
هێزه كانی پێش���مه رگه  له چه ند ناوچه یه كی نزیك موس���ڵ كشانه وه ، ئه مه ش جێی سه رنج 
بوو، چونکە هیچ کەس چاوه روانی بریارێكی وه هاى نەدەکرد  له الیه ن سه ركردایه تی كورد، 
لەبەرئەوەى  ئه و ناوچانه  بۆ كورد گرنگ بوون هه روه ها سنوورێكی فراوانی هه یه و مه ترسی 

له سه ر ئاسایشی هه ولێر دروست ده كات. 
سەڕەراى ئەوەش هه زاران هاواڵتی موسڵ و ده وروبه ری له كه مپی خازر نیشته جێ بووبوون، 
ئه وانیش دووباره  ئاواره  بوونه وه ، هه زاران خێزانی تر له  موس���ڵ و ناوچه كانی ده وروبه ری 

ئه و شاره  به ره و شاری هه ولێر چوون.
به یان���ی زووى ٨ى مانگ هێزەكانی پێش���مەرگە لەناوچەكانی "عەل���ی رەش و بەرتەلە و 
س���فەیە" كشانەوە،  هێزەكانی پێشمەرگە لە دەورووبەری خوارووی ناوچەی خازر جێگیر 
كران، له و كاتانه دا، بەش���ێك لە ناوچەكانی دیكە وەكو س���فەیە كوردنشینن و كاكەیین 

روبەڕووی چەكدارانی داعش بوونەوەو بەرگرییان لە ناوچەكانی خۆیان كرد.
ئ���ه و دیمه نانه ی به رچاو ده كه وتن، یه كێك له و حاڵه ته  خراپانه  بریتی بوو له  پش���تكردنه  
"سه نگه ر"له الیه ن هێزه كانی پێشمه رگه و چه كداره  كورده كان، هەروەها كشانه وه یان به ره و 
شار، هه ڵهاتنی ده یان هه زار هاواڵتی ناوچه كه  هەمان دیمه نه كانى "كۆڕه وی ساڵی 1991" 
بیر ده كه وته وه ، به هه مان ئه ندازه  خه ڵكه كه  برسی و تێنو به شی زۆریان به پێ له ناوچه كانی 
ده وروپش���تی موسڵ هه ڵهاتبوون، به شێكی تریشیان ئۆتۆمبیلیان پێبوو به شی زۆری ئه و 
هاواڵییانه ش كه هه ڵهاتبوون كورد بوون، ده یانوت "شه به ك و كاكه یین" له  ترسی چه كدارانی 
ده وڵه تی ئیسالمی داعش و خه ڵكه  عه ره به كان كه  ده ستیان تێكه ڵ به  داعش كردوه ، بۆیە 

رایانكردوه . 
ئه وه ی جێگاى سه رنج بوو كه س بیری الی ئاواره كانی ناوكه مپی خازر نه مابوو له تاو هاتنی 
ژماره یه ك���ی نوێی زیاتری ئاوارەکان ، کە به ره و قه زای خه بات دەڕۆیش���تن ئه و قه زایه ش 
ته واوی سه ر رێگا سه ره كیه كانی له  ئۆتۆمبێلی هێزه كانی پێشمه رگه  ته نرابوو قه ره باڵغیەکى 
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زۆر دروست ببوو بیرت بۆ الی ئه نجامدانی كۆڕه وێكی گه وره  ده چوو.
به ره به یانی رۆژى ٨ى مانگ قایمقامی قه زای خه بات رزگار عه بدواڵ، له سه ر پردی گه وره ی 
خه بات وه ستابوو لێدوانم لێوه رگرت ئەو وتی: "قه زای خه بات هیچ مه ترسیه كی له سه ر نیه ، 
بارودۆخه كه ش به ره و ئاس���ای ده ڕوات و چاوه ڕوان ده كرێت تەواوى هێزه كانی پێشمه رگه  
كۆبكرێنه وه ، له و ناوچانه ی كه  كش���اونه ته وه ، هێڵیكی به رگری دروست بكه ن، بۆ ئه وه ی 

رێگری له هاتنی چه كدارانی داعش بكه ن".
ئه و رۆژه  پێنج ش���ه ممه  بوو وه ك دەبینرا هێزێكی نوێی پێش���مەرگە رەوانەی ناوچەكانی 
پێش���ەوە كرابوون و زیاتر ل���ە 5 كیلۆمەتر لەخواروی خازر جێگر کراب���وون، له وكاته دا 
ئەفس���ەرێكی هێزەكانی زێرەڤانی پێی وتم: "هۆكاری كش���انەوەی هێزەکانى پێشمەركە 
لەبەرتەلەو شەاللەت بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە چاوەڕوان دەكرا لە نزیك ئەو سنورانە فڕۆكە 

جەنگیەكانی عێراق مۆڵگەكانی داعش بۆردومان بكەن، بەاڵم فڕۆكەكان نەهاتن".
هێزه كانی پێشمه رگه ی هه رێمی كوردس���تان، دوای چه ند رۆژ ناوچه یه كی فراوانی موسڵ 
كه  به  خازرو ناوچه ی حه س���ه ن شام ناسراوه ، له ڕووی ئیداریه وه  سه ربه ناحیه ی به رته له ن 
دانیشتوانه كه ی تێكه ڵه ن مه سیحی و عه ره ب و كوردی شه به كی تێدایه ، له ڕووی ئیداریه وه  
سه ربه  پارێزگای نه ینه وایه و ناوچه كه ش به پێی مادده ی 140 سه ر به  ناوچه  جێناكۆكه كان- 

بەناوچه  كوردستانیه كانی ده ره وه ی هه رێمی كوردستان داده نرێت.
رۆژی س���ێ ش���ه ممه  2014/9/16 هێزه كانی پێش���مه رگه  به هاوكاری فڕۆكه  جەنگیەکانى 
هاوپه یمانان، هێرش���ێكی فراوانیان كرده  س���ه ر ش���وێن و مانه وه ی چه كدارانی داعش له  
س���نووری ناوچه ی خازر دوای ش���ه ڕێكی به رده وام كه  نزیكه ی 4٨کاتژمێر به رده وام بوو 
هێزه كانی پێش���مه رگه  توانیان گونده كانی "حس���ن شام، س���ێودینان، مەندوبەی سەرو� 

مەندوبەی خوارو، و ئاشقەاڵی بچوك" لە دەست چه كدارانی داعش وه ربگرنه وه .
یه كێ���ك له  گه وره تری���ن، گونده كانی ئه و ناوچه یه  گوندی حه س���ه ن ش���امه،  كه  رێژه ی 
دانیشتوانه كه ی نزیكه ی 700 ماڵ ده بێت، زۆربه ی دانیشتوانه كه ی عه ره ب-ن كاتێ هێزه كانی 
پێشمه رگه  چوونە  گونده كه وه  دانیشتوانه كه ی ماڵ وحاڵیان به جێهێشت، گونده كه  ئاوه دان 
و خانوو بالەخانەى باشی له  چاو گونده كانی تردا تێدا دروستكرابوو. لەوەدەچوو خه ڵكی 
دانیشتووی حه سه ن شام بژێوی ژیانیان باشتر بێت له چاو شوێنه كانی تری سنوری خازر.
هێزه كانی پێشمه رگه و چه كدارانی داعش له و ئۆپه راسیۆنه  زیانی زۆریان پێگه یشت ئه وه ی 
ئاش���كرابوو ئاماری كوژراوانی داعش بوو، كه  به پێی گوته ی ئه فس���ه رێكی س���ه ربازی بۆ 
خه ندان رایگه یاند  بوو"لە ئەنجامی هێرش���ی هێزەكانی پێش���مەرگە، توانرا پێنج گوند لە 

داعش پاكبكرێتەوە و بەشێكی زۆر لە چەك و تەقەمەنیش دەستیان بەسەر گیراوە".
هه روه ها لە ئەنجامی هێرەش���ەكانی  16ی سێبته مبه ر  17 چەكداری داعش كوژران و 6 
ئۆتۆمبێلی هەمەریش بەهۆی بۆردوومانەكانی فڕۆكە جەنگییەكانی ئەمریكا و هێرشەكانی 
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پێشمەرگە سوتێنرابوون.
به ره به ی���ان له گ���ه ل حه میدی هاوڕێم چووین���ه  نزیك ناوچه ی خازر بۆ ئ���ه وه ی رووماڵی 
دواین پێش���هاتی ئه و ئۆپه راسیۆنه  بكه ین، كە نزیك بووینه وه له  بازگه ی خازر هێزه كانی 
پێشمه رگه و ئاس���ایش رێگریان له  رۆژنامه ووسان كرد به پاساوى ئه وه ی شه ڕ به رده وامه و 

نابێ رۆژنامه نووسان بڕۆنە ناوچه كه  بۆ ئه وه ی مه ترسی دروست نه بێت بۆ سه ر ژیانیان.
یه كێك له و مه ترس���یانه ی رووبه ڕووی رۆژنامه نووسان ده بۆوه ، به شێكی په یوه ندی به  بێ 
ئه زموونی و ناش���اره زای ناوچه كه  بوو، بەشێکى تریشى هێزه كانی پێشمه رگه  مامەلەیان 
له گه ڵ میدیاكاران باش نه بوو راسته  رێزیان ده گرتین، به اڵم ئه وان نه یانده زانی چۆن له گه ڵ 
رۆژنامه نووسان هه ڵسوكه وت بكه ن، بۆ نزیكه  شه ڕه كه  هاوكاریان بن، ئه وان خۆیان ئه وه یان 
ئاشكرا ده كرد كه  ئه م شه ڕه  هیچ پەیوەندى و ته نسیقێكی له گه ڵ یه كدا نیه ، چونكه  الیه نی 
به رامبه ر كه  چه كدارانی داعش بوون، شوێنه كانیان وه ك پێویست ئاشكرا نه بوو ناوه  ناوه  
كه س���ێكیان به  ئۆتۆمبێلێکی بۆمب رێژکراویان ده هات و ده یویس���ت خۆی به  هێزه كانی 
پێش���مه رگه دا بته قێنێته وه ، هه روه ها الیه نێكی تریش ئه وه  بوو كه  هێزه كانی پێشمه رگه  
خۆشیان شاره زایه كی باشی ناوچه كه  نه بوون، بۆنموونه  ئه و هێزه ی كه  شه ڕیان ده كرد له  
سنوری خازر به شی زۆریان خه ڵكی ناوچه كانی سلێمانی و كه ركووك و گه رمیان بوون. 

له  بازگه ى نزیك پردی خازر زۆر هه وڵماندا بێ س���وود بوو به باش���مانزانی بڕۆینه  سنوری 
به رده ره ش و له وێوه  بگه ڕێنه وه  بۆ چیای زه ردك، چونکە ش���ه ڕ كه وتبووه  ئه و سنووره ش 
ل���ه  قه زای خه باته وه  به رێكه وتین به ن���او چیای زه ردك كه  چه ند رۆژێك بوو ئه و چیایه ش 
ئازادكرابوو خۆمان گه یاندنه  نزیك گوندی حه سه ن شام و له  سه نگه ری پێشه وه ی هێزه كانی 
پێشمه رگه  له گوندی حه سه ن شام نزیک بووینەوە، پێش ئه وه ی بگه ینه  حه سه ن شام كه  
هێش���تا به  ت���ه واوی كۆنترۆڵ نه كراب���وو له كاتی نزیك بوونه وه مان له  گونده كه   ش���ه ڕی 
هێزه كانی پێش���مه رگه  له گه ڵ چه ند چه كدارێكی داعش له  باكوری حه س���ه ن شام دەبینرا 
چه كداره كانیش به رگریان ده كرد دواى چه ند کاتژمێرێک لەتەواوبوونى شه ڕ پێشمه رگه كان 
پێیانوتم: ئه وان توانیویانه  ده ربازیان ببێت، له  گونده كه وه  خۆیان گه یاندبووه  گوندی زارا 

خاتوون كه  ئه و گونده ش كه وتووه ته  رۆژئاوای حه سه ن شامه وه .
له كاتی هێرشه كه ی پێشمه رگه  بۆ سنوری حه سه ن شام فه رمانده ی هێزه كانی پێشمه رگه ی 
زێره ڤانی عه مید ئه حمه د-م دواند بۆ ئاژانسی ئانادۆڵ ئه و باسی له وه  ده كرد كه  له کاتژمێر 
)5(ى به یانیه وه  فڕۆكه  جه نگیه كانی هاوپه یمانان، هێرش���یان كرده  سه ر "بنكه و باره گای 
چه كدارانی دوژمن، دواتر کاتژمێر )7( هێزه كانی پێشمه رگه ی كوردستان كه  پێكهاتبوون 
له  س���وپای چوار و پێنج و هێزی تایبه ت، هێرش���مان كرده  س���ه ر داعش و توانیمان له  
ماوه یه كی كه مدا گوندی حه س���ه ن ش���ام و س���ێودینان و چه ند گوندێكی دیکە له داعش 

پاكبكه ینه وه ".
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چه كدارانی داعش ژماره یه كی زۆر بۆمبی ده ستكردیان له سه ر رێگاكان و شوێنه  گشتیه كانی 
ناو گون���ده كان داناب���ۆوە ، به رله وه ی هێزه كانی پێش���مه رگه  بچنه  ئه و ش���وێنانه  تیمی 
پوچه ڵكردنه وه ی مین و ته قه مه نی هه وڵیاندەدا ئه و ناوچانه  پاكبكه نه وه  له و ته قه مه نییانه ی 

كه  چه كداره كانى داعش دایاننابوو.
هێزه كانی پێش���مه رگه  جه ختیان له س���ه ر ئەوە ده ك���رده وه،  ئه و بۆم���ب و ته قه مه نیانه  
داعش دایناوه ، به  س���ه دان كیلۆ گرام ده خه ڵمێنرێت، ئه و بۆمبانه ی له  الیه ن تیمەکانەوە 
پۆچه ڵده كرایەوە به ش���ی زۆریان له  شێوه ی قوتوبه ند ئاماده كرابوون، به شێكی تریان له م 

به رو ئه وبه ری سه ر رێگا سه ره كیه كان، ئاماده كرابوو به  جواڵندنێكی دەتەقییەوە.
هه ندێک لەبۆمبەکان ه���ەر دانەیەکى هێنده ی ته نه كه یه كی رۆنی 20 كیلۆی ده بوو قه باره  
خڕ و په نجا س���انتیم به رز به  دووری سه دان مه تر زیانى ده گه یاند به  ده وروبه ری خۆی و 

بۆمبه كانیش به  دژه  تانك و ئۆتۆمبێلی هەمه ر ناسراون.
ئه و ناوچانه ی پێشمه رگه  له  ده ست چه كدارانی داعشی سه ند بووه وه ، نزیكه ی 30 كیلۆمه تر 
له  ش���اری موس���ڵه وه  دووربوون و نزیکى دوو مانگ ئەو ناوچانە لەژێر دەسەاڵتى داعش 
بوون. ش���ه ڕی خازر و گوندی حه سه ن شام بۆ هێزه كانی پێشمه رگه  شه ڕی یه كالكه ره وه  
بوو، ئه وان توانییان به  زیانێكی كه م، كه  باس له گیان له ده ستدانی تەنها یەک پێشمه رگه  

ده كرا، ناوچه كه  كۆنتڕۆڵ بكه نەوە.
هه رچه نده  چه كدارانی داعش پردی ناوه ندی گوندی حه سه ن شامیان ته قاندبۆوە،   بۆ ئه وه ی 
پێش���مه رگه  پێشڕه وی نه كه ن، به اڵم دوای چه ند رۆژێك پێشمه رگه  هه وڵی چاكکردنه وه ی 

پرده كه ی دا كه  لێیىنووسرابوو توانای هه ڵگرتنی 40 تەنی هه یه .
لەهه مان رۆژی ئۆپه راسیۆنی هێزه كانی پێشمه رگه  له میحوه ری خازر ئەنجومەنی ئاسایشی 
هه رێم���ی كوردس���تان، به یاننامه یه كی باڵوكرده وه ، لەبەیاننامەک���ە رایگه یاند بوو "گەورە 
تیرۆریست )ئەبو عەبدوڵاڵ( بەرپرسی سەربازیی ویالیەتی موسڵ لەناوچەی خازر کوژراوە".
تیرۆریست ئەبو عەبدولاڵ ناوی تەواوی )یاسین عەلی سلێمان شالش(ە و خەلکی موسڵ-ە، 
لە دایکبووی 1974 دەرچووی کۆلێجی ئاداب بەشی عەرەبی بووە، بۆ ماوەیەک مامۆستا 
بووە، ناوبراو لە2003 پەیوەندی بە رێکخراوی تیرۆریستی تەوحید و جیهاد کردبوو لەنێو 

ئەوانیش نازناوی حەجی تارقی هەبوو.
به پێی به یاننامه كه ی ئه نجومه نی ئاسایش���ی هه رێم، لەساڵى 2006 ناوبراو بەیعەتی داوه تە 
رێکخ���روای قاعیدەو کەس���ێکی نزیکی زەرقاوی بوو و بە ئەبوو س���ومەیە دەناس���را، لە 
ساڵی 2007 ئەم تیرۆریس���تە سەرپەرشت و پیالندانەری سەرەکیی تەقینەوەی رێکەوتی 
9.5.2007ی بەردەم وەزارەتی ناوخۆ بوو لە شارى هەولێر، هەروەها لەسالێ 2010 ناوبراو 
لە الیەن هێزەکانی ئەمەریکا دەس���تگیر کراوەو دواتریش رادەستی الیەنی عێراقی کراوە، 

دواى ئەوەش  بە هەتاهەتایی حوکم دراوەو ڕەوانەی زیندانی ئەبو غرێب کراوە.
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لە س���اڵی 2013 کاتێک زیندانى ئەبو غرێب شکێندرا، لەگەل ژمارەیەک تیرۆریست بەرەو 
سوریا ڕایان کرد و لە هەمان ساڵ پەیوەندی بە داعش کردوە لە ناو ئەم گروپەدا بە ئەبو 

عەبدواڵ ناسرا.
دواتر ئەبو عەبدواڵ، بووە بەرپرس���ی گشتیی سەربازیی ویالیەتی نەینەوا، لەچەند مانگی 
رابردوودا سەرپەرش���تی هەموو کردارە س���ەربازییەکانی سنوری نەینەوای دەکرد، ناوبراو 

بەرپرسی یەکەمی کرداری رفاندنی ئافرەتانی کوردی ئێزدی و شوێن بزرکردنیان بووە.
له كۆتای به یاننامه كه دا ئه وه ش خراوەتە  ڕوو كه  ئەو تیرۆریس���تە "لەکاتى ئۆپەراس���یۆنی 
ئازادکردنی حەس���ەن ش���ام و دەوروبەری کە بە هەماهەنگیی هێزی پێش���مەرگە و هێزی 
ئاس���مانی ئه مریکا ئەنجامدرا لەگەل ژمارەیەک تیرۆریستی تری هاورێی کوژراو بە سزای 

خۆی گەیشت".
خازر، ناوچەیەکى گرنگە بۆ هێزەکانى پێشمەرگەو بۆ چەکدارانى داعش، چونكه  ده روازه یە 
بۆ چونه  ناو ش���اری موسڵ، هه روه ها هاوسنوری پارێزگای هه ولێرە، بۆیه  هه ر زوو كورد 
هه وڵی كۆنتڕۆڵكردنه وه ی دا داعش ش���ه رێكی س���ه ختی له و ناوچه یه  كرد ته نانه ت دوای 
پێش���ڕه وی هێزه كانی پێش���مه رگه ش بۆ ده ره وه ی ناوچه ی حه سه ن شام و ئه و به ری ئاو 
هێزه كانی پێش���مه رگه  به دووری 15 كیلۆمه تر له  ش���اری موس���ڵ له نگه ریان گرت و هیچ 
پێشڕه ویه كیان نه كرد، كه چی به رده وام چه كدارانی داعش هێرشیان ده كرده  سه ر هێزه كانی 

پێشمه رگه و زیانی گیانیشى لێدەکەوتەوە.
له رۆژانی دواى ئۆپه راس���یۆنەکە، چه كدارانی داعش هێرش���یان كردبووه  س���ه رهێزه كانی 
پێشمه رگه ، به یانی زووه كه ی گه یشتمه  سه نگه ره كان لەکەش و هەوایەکى سارد دا هێزەکانى 

پێشمەرگە لەچوار الوە سەنگەرەکانیان بەساتره  خۆڵ و خه نده ق پاراست بوو.
 چەکدارانى داعش-یش له ناو کارگەیەکى  كاشی بوون لەنزیك گوندی حه سه ن شام، شوێنی 
حه وانه وه و پشوو شه ڕی رووبه ڕووبوونه وه یان له گه ڵ پێشمه رگه  نه ده كرد، بەڵکو ماوه  ماوه  
ئاماده كاریه كیان ده كرد و به  ئۆتۆمبێلی بۆمبڕێژكراو و كه سانی خۆكوژ هێریشان ده هێنایه  
س���ه ر پێشمه رگه ، بەاڵم ئه نجامی هێرشه كانیش له  ش���ێوه ی یه ك بوون، به زیانی زیاتری 
چه كدرانی داعش ده ش���كایه وه،  چونكه  پێشمه رگه  س���ه نگه ره كانی خۆی توندوتۆڵكردبوو 
چه كی نوێیان پێشگه یش���تبوو له كاتی روودانی ش���ه ڕیش فڕۆكه ی سه ربازی به هانایانه وه  

ده هاتن.
له سه ره تای شوباتی 2015 چەكی ئیتاڵی میالن لەجۆری )٨0 و 60(ی دژە تانكی ئیتاڵی، 
گەیش���تە میحوەری خازر چەند ڕۆژێك بوو هێزه كانی پێشمه رگه ش دەستیان بە ڕاهێنان 
لە س���ەر ئەو جۆرە چەكانە ده كرد بۆ ئه وه ی به باشی سوودى لێوه ربگرن، هاتنی چه كی 
نوێ بۆ هێزه كانی پێشمه رگه  سه ركه وتنه كانی ئه م هێزه ی به سه ر چه كدارانی داعشدا زیاتر 

مسۆگه ر ده كرد.
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یه كێك له و چه كانه  چه كی "میالن" بوو کە لەنێو خەڵک بە )میالنۆ( ناو دەبرا، ئه و چه كه  
دژه  تانک و ئۆتۆمبێلی درع بوو هه وڵ و هێرش���ی دوژمنى به  ئاسانی پوچه ڵ ده كردە وه ، 
چه كدارانی داعش له جیاتی ش���ه ڕی رووبه ڕبوونه وه  سودیان له  ئۆتۆمبیڵی بۆمبڕێژ و درع 
وه رده گرت ئه مه ش بۆ پێش���مه رگه  قورس بوو رێگری بكات، چه ندین پێش���مه رگه  به هۆی 
ئۆتۆمبێلی خۆكوژ ببوونه  قوربانی و نه یانده توانی ئه و ئۆتۆمبێالنه ی داعش تێكبشكێنن، 

چونكه  چه كی پێشمه رگه  كۆن بوون.
به اڵم دوای هاتنی چه كی دژه  تانگ و ئۆتۆمبێلی گوللە نه بڕ پێشمه رگه  سه ركه وتنی تۆمار 
ده كرد تازه  ش���ه ڕی داعش و پێش���مه رگه  له ناحیه ی گوێر سه ری هه ڵدابوو، ئه و ئێواره یه  
تا دره نگ له گه ڵ هێزه كانی پێش���مه رگه  بووم له  به رزاییه كانی گوندی زمماره  ئۆتۆمبێلی 
چه كدارانی داعش كه چه كی دۆش���كه ی له سه ر بوو به  ئاسانی هاتووچۆی ده كرد و ته قه ی 
له  هێزه كانی پێش���مه رگه  ده كرد، بەاڵم پێشمه رگه  ته نیا چه كی بیكەیسى  و دۆشكه ی 12 
ملیمیان البوو هه رچۆنێك وه اڵمی داعش���یان ده دایه وه  بێ سود بوو، چونكه  چه كه كانیان 
كاریگه ر نه بوو، به اڵم ئه گه ر بهاتبوایه  چه كی "میالنۆ"یان هه بوایه  چه كدارانی داعش هه روا 

به ئاسانی نه ده بوونه  مه ترسی بۆ سه ر هێزه كانی پێشمه رگه .
له هێرشی به ره به یانی رۆژی هه یینی 30ی كانوونی دووه م رۆژی هێرشی داعش بوو بۆسه ر 
پێش���مه رگه ، کە زیاتر له پێنج میحوه ر هێرشیان كردبووه  سه ر سه نگه ره كانی پێشمه رگه  
ئه م قۆناغی جه نگه  وه ها لێك ده درایه وه ، كه  داعش ده یه وێ وه اڵمی هێره شه كانی پێشتری 

پێشمه رگه  بداته وه .
له هێرشەکانی میحوه ری خازر و حه سه ن شام، چه كدارانی داعش به  سێ ئۆتۆمبێلی "هامه ر، 
شۆفڵ، فۆرد" له سه رجاده ی سه ره كی مووسڵ بۆ هه ولێر بەرەو سەنگەرەکانى پێشمەرگە 
هاتبوون، ش���ۆفڵه كه  بۆ پاكردنه وه ی رێگاكه  هاتبوو ئۆتۆمبێله  فۆرده كه ش له  پش���ته وه  
دۆشكه ی به سه ره وه  بوو هامه ره كه ش بۆمبڕێژكرابوو دوای ته قه یه كی زۆر و رووبه ڕبوونه وه ، 

هێزه كانی پێشمه رگه  به  چه كی "میالنۆ" هه رسی ئۆتۆمبێله كه یان كرده  ئامانج.
یه كێك له و پێش���مه رگەکان كه  ئەلمانى-یەکان راهێنانى پێکردبوو لەسەر چەکى "میالنۆ" 
پێی وتم: "ئه گه ر چەک���ى میالنۆو فرۆکە نەبوایە، ئەوا داعش ده یتوانی نزیكی هێزه كانی 
پێشمه رگه  ببێته وه ، چونكه  چه كی بیكه سی و كه اڵشینكۆف و ته نانه ت دۆشكه ش كاریگه ری 
واى نابێت و به  ئاسانی هێرشی وا تێك ناشكێنێت، به اڵم چه كی "میالنۆ" له  شوێنی خۆی 

سه دا هه شتا ئامانج ده پێكێت".
به ش���ی زۆری گوندى حەسەن شام، پێش���مەرگەى تێدا جێگیربوو، وەک سوپای چواری 
زێره ڤانى، کە دانیشتووی سلێمانی و هه ڵه بجه و شاره زوو و كه ركووك بوون، شاره زاییه كی 
زۆری ناوچه ك���ه  ب���وون، چونكه  له دوای 2003 رووخانی رژێمی به عس له  عێراق، كورد له و 
ناوچه یه  جێگربوون، كه  به شێكیشه  له ناوچه ی جێناكۆك به پێی مادده ی 140 دانیشتوانه كه ی 
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تێكه ڵن له  كورد و عه ره ب.
داعش هه وڵی زۆری دا له ده رگای خازره وه  به ره و هه ولێر پێش���ڕه وی بكات و چه ندین جار 
هێرشی كرده  سه رهێزه كانی پێشمه رگه،  به اڵم به هۆی جێگیربوون و دیواربه ندی هێزه كانی 
پێشمه رگه  له  به رزایه كانی حه سه ن  شام و ناوچه كانی تری خازر رێگری كرا له  پێشڕه وی 

چه كدارانی داعش ئه وانیش ناچار به  پاشه كشه  كردن ده بوون.
مه حمود گردی ش���ه ریفی، فه رمانده  له  س���وپای چواری زێره ڤانی به  پله ی عه مید ده ڵێت 
"داعش بۆیه  زوو زوو له  خارزو حه س���ه ن شامه وه  هێرش ده كات، ده یه وێ له م ناوچه یه وه  
بااڵده ست بێت، چونكه  شوێنێكی ستراتیژه و ئه گه ر ئه وان بێنه  حه سه ن شام و به رزاییه كانی 
خازر، ئەوا ئاسانتر ده توانن ئامانجه كانیان بپێكن، ئەگەر به  چه كی دوور مه وداش بێت".

له  دوای هاتنی چه كدارانی داعش بۆ سنووری پارێزگای نه ینه وا داعش دووجار به  رۆكیه ت 
و مووشه ك قه زای خه باتی كرده  ئامانج جاری یه كه م هیچ زیانێكی گیانی لێ نه كه وته وه ، 
بەاڵم جاری دووه م منداڵێك بووه  قوربانی، هه ڵدانی ئه م مووشه كانه ش به رپرسانی كوردی 
ناچار كرد بیر له وه  بكه نه وه ، به هه رشێوه یه ك بووبێت، نابێت ده رفه ت به چه كدارانی داعش 
بدرێت، له ناوچه كه  نزیك ببنه وه و ببنه  هۆی مه ترسی له سه ر ئاسایشی پارێزگای هه ولێر.

هه ر له سه ره تای دروستبوونی شه ڕی داعش و پێشمه رگه  ترسی به رپرسانی پارێزگای هه ولێر 
و حكومه تی هه رێمی كوردستان له  فڕۆكه خانه ی هه ولێر بوو، چونكه  ئه گه ر هه ر حاڵه تێكی 
نه خوازراوی وه ك پێكانی فرۆكه ، یان پێكانی فرۆكه خانه كه  له الیه ن چه كدارانی داعش���ه وه  
ئ���ه وه  زیانی زۆری ده گه یاند به  ئاسایش���ی فڕۆكه خانه ، هه روه ه���ا لەرێگاى فرۆکەخانەى 

هەولێرەوە هاوكاریی  سه ربازیى واڵتان دەگەینرایە هێزەکانى پێشمەرگە.
جگه  له وه ش ش���ه ڕی داعش وایكرد تا مانگی ئایار به هۆی ش���ه ڕی هێزه كانی پێشمه رگه  
له گه ڵ داعش  چه ندین گه وره  به رپرسی سه ربازی و سیاسی و دیبلۆماسی واڵتان له  ئاستی 
سه رۆكوه زیران، س���ه رۆكی ئه ركان، وه زیرانی ده ره وه ، ناوخۆ، به رگری، ده یان راوێژكاری 
س���ه ربازی له  واڵتانی ئه مری���كا، به ریتانیا، ئه ڵمانیا، فه ره نس���ا، كه نه دا، چیك، توركیا، 
ئیتاڵیا، ئێران، هتد كه  له  به ره ی دژی داعش هاوكاری سه ربازی و سیاسیان گه یاندوه ته  
هه رێمی كوردستان، ئه مه ش له  ده رگای فڕۆكه خانه وه  دەهاتن ، ئه گه ر ئه م ده رگایه  مه ترسی 
ئاسایش���ی بۆ درووست بوایه   بێگومان ئاس���ان نه بوو واڵتانی بیانی وه ها به  ئاسانی بێنه  

پایته ختی هه رێمی كوردستان و هاوكاریه  سه ربازیه كانیان بگه ینن به  هێزی پێشمه رگه .
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  گوێڕ شكست و سه ركه وتنی پێشمه رگه و داعشی دیاریكرد

كات به ره و ئێواره  ده ڕۆیشت، كه ش وهه واش تاڕاده یه ك گه رم بوو  له گه ڵ حه میدی هاورێم 
به ره و ناحیه ی گوێڕ به ڕێكه وتین، بەاڵم بەهۆی نا ش���ارەزایی و ترس لەڕەوشی ئاسایشی 

ناوچەکە زیاتر له چوار جار پرسیارمان کرد تاکو گەیشتینە سەنتەری ناحیەی گوێر.
گوێڕ هاوس���نوری ش���اری هه ولێرو قه زای مه خمورە، له ڕووی ئیداریه وه  سه ربه و قه زایه  و 
كه وتۆته  باشوری شاری موسڵ، ژمارەی دانیشتوانەکەی زیاتر لە50 هەزار کەس  دەبێت و 

بەشی زۆری کوردن و بەشێکیش تێیدا عەرەبن.
ش���ه ڕی داعش به رامبه ر پێش���مه رگه  له  6ی ئابی 2014 لەگوندی کشاف دەستی پێکرد 
نزیکەی 10 کیلۆمەتر لەس���ەنتەری شارەوە دوورە، بەر لەوەش چەند جارێکی تر ته قه  له  
نێوان هێزه كانی پێشمه رگه و چه كدارانی داعشدا روویدابوو، کە هۆکاری ئەوەش دەگەڕێتەوە 
بۆ چەکی نوێ و ئوتومبێلی س���ەربازی چەکدارانی داعش، کە لەکاتی داگیرکردنی موسڵ 
دەستیان بەسەردا گرت بوو بەو هۆیەشەوە توانیبویان لەسەر چەند تەپۆلکەو بەرزاییەک 

زاڵبن بەسەر هێزەکانی پێشمەرگە.
رۆژی 6ی ئاب، كە گه یشتینه  ناو ناحیه كه  دانیشتوانه كه ی چۆڵیان كردبوو پێشمه رگه یەکی  
زۆر ده بینرا پرس���یاری شوێنی شه ڕمان كرد، بەاڵم بەالیانەوە سه یر بوو ئێمه  بێ چه ك و 

به ئۆتۆمبێلی مه ده نی ده چینه  ئه و شوێنه ، پێمان وتن: "رۆژنامه نووسین".
گوێڕ ناوچه یه كی به پیته  بۆ كش���توكاڵ زۆربه ی دانیشتوانه كه شی  كشتوكاڵ و ئاژه ڵداری 
دەکەن، هه رچه نده  له دوای رووخانی رژێمی بەعس له الیه ن هاوپه یمانانه وه  ئیداره ی ناوچه كه  

كه وتوه ته  ده ست كورد، به اڵم له ڕووی ئیداریه وه  سه ربه  پارێزگای نه ینه وایه .
له گه ڵ دروستبوونی شه ڕی داعش به رپرسه كانی وه ك به ڕێوه به ری ناحیه و شاره وانی و ئاو 
كاره با له گه ڵ هاواڵتییان ش���اره كه یان جێهێش���تبوو ئه وه ی مابۆوە  چه ند هاواڵتیه ك بوون 

ئەوانیش له نزیك هێزه كانی پێشمه رگه  ده بینران.
نزیكه ی س���ێ رۆژ ش���ه ڕ له  خوارووی ناحیه ی گوێڕ شەڕ به رده وام بوو دواجار وه كو چۆن 
پێش���مه رگه  به  بڕیاری س���ه ركردایه تی كورد پاكشه ی كرد بۆ ناوچه كانی نزیك له  هه ولێر 

به هه مان شێوه ش له  میحوه ری گوێڕ پێشمه رگه  پاشه كشه ی كرد.
لەسەرەتای دروستبوونی شەڕەکەشدا زوو بڕیارمدا له م سنووره  قسه  له سه ر مه رگ و نهێنی 
ژیانی پشمه رگه ی شه هید و بریندار ناكه م و بۆ راگه یاندیش باڵوی ناكه مه وه ، چونكه  بڕوام 
وابوو  ئه و جه نگه ی رووبه ڕووی كورد بوویتەوە شه ڕی تاریكیه  له گه ڵ رووناكی شه ڕی كۆنه  
په ره س���تیه  به رامبه ر شارس���تانی ئه مڕۆ كه  هێزێكی وه كو داعش ده یه وێت به  زۆر خۆی 

بسه پێنێت، هیچ ئاینده یه كی باش و رووناكی لێ چاوه ڕێ ناكرێت.
لەم شەڕەدا ئه وه ی بۆ من و خەڵکیش روون وئاشکرابوو كوڕی فه قیره  شه ڕی ده كرد، بەاڵم 
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خاوه ن مه رزه عه و بالەخانە و ڤێالكان هه موویان رایانكرد بوو.
له س���ه ر رێگای گوێڕ هه ولێر خانوێكی تازە زۆر دروستكراون، بەاڵم خاوه نه كانیان جێیان 
هێش���تبوون، ته نانه ت له ناو شه ڕیش���دا پێش���مه رگه کان ره خنه ی ئه وه یان هه بوو كوڕی 
به رپرسه كان كه متر له  پێشه وه ن ئەوانەی لەبەرەی پێشەوە شەڕ دەکەن هه موویان كوڕی 
هەژارو بێ دەس���ەاڵتەکانن ئەوان دەشیانوت "كوڕی هەژارو بێ دەسەاڵت و زه حمه تكێش 
ش���ه ڕ ده كات و دەخرێنە بەرەی پێشەوەی ش���ەڕەکان، بەاڵم كوڕی به رپرس و كه سانی 
ده ست رۆیشتوو ناخرێنه  پێشه وه  بۆ ئەوەی جیاوازی خوێنی ئێمەو ئەوان نەبیت لەکاتی 

شەڕکردندا".
 س���ه ره تای ڕۆژەکانی ش���ه ڕی نێوان پێش���مه رگه و داعش بوو ئێواره یه ك ت���ا دره نگانێ 
له ده ره وه ی گوێر مابووینەوە، كه  ناوچه كه  به ته واوی له  رۆژئاواوه  ده ریاچه یه و س���نووری 
گوێر و ناوچه كانی تری س���ه ر به  پارێزگای نه ینه وا بەیەکەوە ده به ستێته وه ، بەاڵم به شی 
زۆری پێشمەرگەکان توڕه و نا ئارام بوون، هۆكاره كه ی ئەوەبوو ماندووبوونێکی زۆریان پێوە 
دیار بوو، هەروەها كێش���ه ی پێداویستی س���ه ربازی و خۆراك و ئاویشیان هه بوو، چونكه  
كێشه ی پێشمه رگه  ئه وه  بوو پێداویستیه كانیان بۆ ته رخان نه كرابوو ئه وه ش بووبوه  هۆی 
ئه وه ی ئه وان بێهیوابن هه ر كه سێكیانت دەدواند ره خنه یان له  به رپرسان ده گرت، له گوندی 
زمماره ی گه وره  پێشمه رگه یه ك ده یوت: له باره گا پێنج هه زار فیشه كی بیكه سیان داوه  پێم 

پێیانوتووم ده بێ ئاگاداری فیشه كه كان بیت له  ته قاندنیان، چونكه  فیشه ك كه مه . 
بەرەبەیانی رۆژی یه ك شه ممه  فڕۆكه  جه نگیه كانی هاوپه یمانان دوای زیاتر له  4٨ کاتژمێر 
به س���ه ر مانه وه ی داعش له  گوێڕو له پاڵ ئه و هێرش���ه ی بۆسه ر قه زای مه خمور ده ستیان 
پێكرد بوو به هه مان شێوه ش هێرشی ئاسمانیان كرده  سه ر ناحیه ی گوێڕ و چه ند شوێنێكی 
مانه وه ی چه كدارانی داعش���یان كرده  ئامانج دواتر هێزه كانی پێش���مه رگه  پێش نیوه ڕۆی 

هه مان رۆژ چوونه  ناو ناحیه كه وه .
ش���ه وێك پێش بۆردومانی هێزه كانی هاوپه یمانان له گه ڵ هەردوو هاوپیش���ەم هێمن بابان 
و عه لی ش���ێخۆ كه  رۆژنامه نووسێكی خه ڵكی رۆژئاوای كوردستانه  چووینه  هێڵی كۆتایی 
هێزه كانی پێشمه رگه  له وێ چاومان به  فه رمانده یه كی هێزه كانی پێشمه رگه  كه وت به ناوی 
تاهیر عه بدواڵ،هەڵە نەبم به  تاهیره  سوریش به ناو بانگه  ئه و خۆشی به رپرسێكی بااڵ بوو 

له  ئاسایشی پ.د.ك.
لەبەرئەوەی گوێر نزیکە لەپایتەختی هەرێمی کوردستان و فرۆکەخانە، ئەگەر چەکدارانی 
داعش لەوێ ناحیە بن ئەوا مه ترسی بۆ سه ر ئاسایشی هه ولێر دروستكرد، بۆیه  ئیداره ی 

هه ولێر زۆر به  وردیه وه  له  دۆخی گوێڕی ده ڕوانی.
هه ر ئه و ش���ه وه  پێشمه رگه یه ك باس���ی ئه وه ی ده كرد پیاوێك به ماتۆڕێكه وه  له  گوێڕه وه  
به ره و هه ولێر هاتووه ، له  بازگه ی هێزه كانی پێشمه رگه  رایانگرتوه،  دوای لێكۆڵینه وه و لێ 
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وردبوونه وه ، ئه و كه س���ه  ویستویه تی زانیاری له باره ی پێشمه رگه و دووری نێوان هه ولێر و 
گوێر كۆبكاته وه  بۆ چه كدارانی داعش ئه مه ش زیاتر له وه دا ئاشكرا بووه  كه  ماتۆرسكیله كه  

ئامێرێكی كیلۆمه تری بەستووە.
کاتژمێر یەکی نیوه ڕۆی رۆژی یه ك شه مه  دوای بۆردومانی فرۆكه  ئاسمانیه كان، پێشمه رگه  
گه ڕایه وه  ناحیەی گوێر ئه م جاره ش رێكه وت وابوو له گه ڵ هێمن بابان و عه لی شێخۆ بووم.
لەده روازه كان���ی گوێر چه ند ئۆتۆمبێلێ���ك دەبینرا کە له الی���ه ن فڕۆكه كانی هاوپەیمانان  
پێكراب���وون، لەس���ەر ڕێگاکانیش ژماره یه كی زۆریش لەهاواڵتی خۆبه خش و پێش���مه رگه  
ده بینران، کە چه پڵه و هۆڕێنی ئۆتۆمبێلیان لێ ده دا، به شێك له و خه ڵكه  دانیشتووی گوێڕ 
بوون، هه موویان له  هه ولێره وه  گه ڕابوونه وه ، به اڵم كه سیان خێزان و ماڵیان له گه ڵ نه بوو، 

ته نیا پیاوه كان گەڕابوونەوە.
لەن���او ناحیەی گوێر بووی���ن کات 4ی ئێوارە بوو گوێت لەدەنگ���ی تەقە دەبوو جار جار 
پێش���مه رگه و خه ڵكی خۆبه خش له نێ���و گوێڕ به  كۆاڵن و گه ڕه كه كان���دا ده گه ڕان، چه ند 
خانوویه كمان به رچاو كه وت له الیه ن فرۆكه كانه وه  بۆردومان كرابوون و هەموو لەگەڵ زەوی 

ببوون بەیەک و سوتا بوون.
ئه وه ی له گوێڕ به رچاوم كه وت و له نزیكه وه  له گه ڵ چه ند هاواڵتی و ژماره یه ك پێش���مه رگه  
قس���ه مان كرد چ���وار ئۆتۆمبێل له الیه ن فڕۆكه وه  لێی دراب���وو، هەروەها چه ند گه ڕه كێك 
گه ڕاین سێ خانووی گه وره  له الیه ن فرۆكه كانه وه  كرابوونه  ئامانج و چه ند دوكان و بازارێك 
تااڵنكرابوو خاوه نی دوكانێك پێیوتم بای 13 ملیۆن دینار كه لوپه لی هه بووه ، كه چی تااڵن 

كراوه . ئه و داعشی له سه ر ئه و كاره  تۆمه تبار ده كرد.
هه روه ها له  چه ند شوێنێك چه كدارانی داعش ئااڵی ره ش و تابلۆیان هه ڵواسی بوو به وته ی 
پێش���مه رگه كان  له و شه ڕه دا داعش كوژراو ده س���تگیركراویان هه بووه  تا کاتژمێر 7 و 30 
خولەک له وێ بووین دواتر گه ڕاینه وه  بۆ هه ولێر ئه و ناحیه  35 كیلۆمه تر له  هه ولێر دووره و 

پێشتر 13 كیلۆمه تری له ده ست داعش بوو.
دوای كۆنترۆڵكردن���ه وه ی گوێڕ ئێواره ی رۆژی 10ی ئابی 2010 له كۆنگره یه كی رۆژنامه وانی 
هه ڵگورد حیكمه ت، به ڕێوه به ری راگه یاندنی وه زاره تی پێشمه رگه  دوازانیاری  سه باره ت به  
شه ڕه كانی   هێزی  پێشمه رگه  له سه رجه م به ره كان خسته  ڕوو ئەو وتی:"ئه مڕۆ له  گوێڕ 24 
تیرۆریستی داعش كوژراون و 1٨ برینداریشیان هه بووه ، له نێو كوژراوه كانیش سه ركرده یه ک 

هه یه  به  ناوی )ئه بو موسلیم توركی( كه  بااڵبه رزێكی سووركه اڵنه  بووه ".
به اڵم به پێی به دواداچوونه كانم و ئه و زانیاریانه ی له نێوهێزه كانی پێشمه رگه  ده ستم كه وت 
ژماره ی كوژراوانی چه كدارانی نه گه یشتبوونه  )10( چه كدار به گشی ژماره ی هێزه كانی داعش 
له  گوێڕ له نێوان )100 بۆ 150( چه كدار بوون، له  به رامبه ردا هێزه كانی پێشمه رگه  زیاتر له  
سێ هه زار ده بوون، جۆری چه ك و پێداویستییه  سه ربازییه كانیش له گه ڵ چه كدارانی داعش 
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له سه ره تای شه ڕ تا كۆنتڕۆڵكردنی شاره كه  وه ك یه ك بووه .
ناحیه ی گوێر هاوشێوه ی شارۆچکەی مه خموور كۆنترۆڵ نه كردنه وه ی به شێك له  گونده كانی 
هاوسنوری ئاو كێشه ی بۆ هێزی پێشمه رگه  دروستكردبوو، چونكه  چه كداره كان به ئاسانی 
هاتووچۆیان ده كرد له  ناوچه كانی نزیك موسڵ و ناحیه ی گه یاره و كه ره سته ی سه ربازی و 

هێزیشیان هاتووچۆ پێده كرد.
ش���ه ڕی گوێڕ زۆر درێژه ی كێش���ا چه ندین جار بۆ دیدار و راپۆرتی رۆژنامه وانی رووم له م 
س���نووره  كرد رۆژی )11,9,2014( چوومه  گوێر پێش���مه رگه  زۆر جه ختیان له سه ر ئه وه  
ده كرده وه  داعش پاشه كشه ی كردوه  منیش له زاری پێشمه رگه وه  راپۆرتێكم نووسی "داعش 

له  به رگریه وه  بۆ پاشه كشه ".
رۆژی 23ی ئۆگه ستی )2014( چوومه وه  گوێر له نزیكه وه  سه ردانی هێزه كانی پێشمه رگه م 
كرد ئه وان له  گونده كانی هاوس���نووری زماره ی گه وره و كوش���اف و سه یاف شه ڕیان كرد 
بوو له  به رامبه ر چه كدارانی داعش ته نانه ت گوندی زماره شیان له ده ست داعش وه رگرتبوو، 

بەاڵم لەهه مان رۆژدا پاشه  كشه یان كردبۆوە.
جگه  له و س���ه ردانانه م بۆ گوێر دواتر چه ند جارێكی تر ناو به ناو س���ه ردانی ئه و ده ڤه ره م 
ده كرد بۆ ئه وه ی له نزیكه وه  گوێبیستی قسه ی هێزه كانی پێشمه رگه  بم و باشتر لەگه یاندنی 

زانیاریەکانی به ره ی شه ڕ دڵنیا ببینه وه .
ناحیه ی گوێر هه میش���ه  ترس���ی هه بوو كه  داعش جارێکی تر هێرش���ی بكاته وه  سه ر بۆ 
ئه وه ی كۆنترۆڵی بكا یه كێك له و هۆیانه ش ئه وه بوو گوێر ش���وێنیكی ستراتیژیە و نزیكه  
له هه ولێر، نێوانی داعش و پێشمه رگه ش ئاوێك بوو، هەر ئەوەش وایکرد بوو پێشمەرگەو 
یەکەی ئیداریی هەولێر مەترسی زیاتریان هەبیت لەدزەکردنی داعش بەنێو ئاو لەم بەرەوە 

بپەڕنەوە و زیان بگەینن.
به اڵم ئه وه ی به بیری داعش و به شێك له  خه ڵكی ناوچه کەدا دەهات، بەخەیاڵی به رپرسانی 
س���ه ربازی كورد نەهات بێت  تا س���ه رئه نجام ش���ه وی  10,1,2015  چه كدارانی داعش 
ویستیان خه ونه كه یان بهێننه  دی و به ڕێگای ئاو له  ده ریاچه كه وه  دزه یان كرده  ئه م به ر و 
توانیان خۆیان بگه یه ننه  سه نگه ره كانی پێشمه رگه له سه نته ری گوێڕ، چونكه  لەم ناوچەیە 
تەنها ئاو داعش و پێش���مه رگه ی لەیەکتر جیا ده كرده وه،  داعش لەرۆژئاوایی گوێر بوون و 

پێشمەرگەش لەبەرامبەریان بوو.
ئه و رووداوه ش له نێو هێزه كانی پێشمه رگه و هاوالتییانی كوردستان وه كو رووداوی شنگال 
زۆرترین قسه و باسی له سه ر كرا، چونكه  زیانی هێزه كانی پێشمه رگه و ئاسایش وه ك باسكرا 

له  100 چه كدار زیاتر بووه .
له وكاته دا پۆستێكی كورتم له  فه یسبووك نووسی و وێنه ی شوێنی دزه كردنی چه كدارانی 
داعش���م باڵوكردووه  وتم "دوێنی هه یینی دره نگانی ش���ەو داعش توانی بێته  ناو سه نته ری 
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ناحیه ی گوێر، بێگومان هۆكاره كه ی ئه وه یه  تا ئێستا پێشمه رگه  سنوری ئه و به ری ئاوی 
كۆنترۆڵ نه كردوه .

كه  له هه ولێرەوه  ده چیته  گوێر له ناوه ندی ناحیه كه  به ئاراسته ی راست پردێك هه یه  داعش 
له و به رن، به اڵم له نێوان پێشمه رگه و داعش پرده كه  ته قێنراوه ته وه ، لەسەنتەری گوێڕەوە 
داعش و پێشمەرگە چه ند سه د مه ترێك نێوانیانه ، لەهێرشەکە گەیشتن بەسەنتەری ناحیەی 

گوێڕ.
هه رچه نده  چه كداره كانی داعش چەند جارێکی تر له گونده كانی س���ه روی گوێڕ هێرش���ی 
هێناوه ، به اڵم سه ركه وتوو نه بوون، دوا رێگاشیان ئەوە بوو بە بەلەم هاتن و توانیان بگەن 
بەسەنتەری ناحیەکە و زەرەرو زیانێکی زۆرشیان بەپێشمەرگەو ئاسایش و خەڵکی سڤیل 

گەیاند.
به پێی زانیاریه كان چه كدارانی داعش ش���ەوێک له س���نوری رۆژهه اڵت���ی گوێر مابوونەوە، 
بەاڵم دوای شه ڕێكی قورس داعش شکستی خواردو به شوێنی خۆی هه ڵهاتەوه ، به شێكی 
تریشیان ش���ه ڕیان كردوه  تا كوژراون، لەگەڵ ئەوەشدا پێشمه رگه   زیانی زۆری بەرکەوت. 
ئه م میحوه ره  كه  س���یروان بارزانی برازای مه سعود بارزانی سه ر ۆكی هه رێمی كوردستان، 
سه رپه ر ش���تی ده كرد له وكات���ه دا بارزانی رووبه ڕووی ره خنه یه ك���ی زۆر بویه وه ، كه  گوایه  
سیروان بارزانی له كاتی ئه و رووداوه  له وێ نه بووه , به اڵم ئه و ره تیكرده وه و هۆكاره كه شی 
بۆ ئه وه  گه رانداوه،  كه  داعش س���ودیان له  خراپی كه ش���وهه واو و ته كنیكی نوێ وه رگرت 

ئه ویش رێگای ئاوی بووه .
له  دوای چه ندین مانگ چه كدارانی داعش هه وڵی زۆریاندا زیان به  هێزه كانی پێش���مه رگه  
بگه یه نن دوای چه ندین هێرش و په المار بۆ سه ر بنكه ی هێزه كانی پێشمه رگه  له  ئه نجامدا 
پێشمه رگه  گه یشته  ئه و بیرۆكه ی كه  دیوارێكی پۆاڵین له نێوان خۆیان و داعش دروست بکەن 
ئه م دیواره ش به  لێدانی خه نده قه ، هه روه ها دانانی لوغم له ده ورووبه ری ئه و س���ه نگه رانه ی 
كه  هاوسێی چه كدارانی داعشن، له  هه مانكاتدا به رده وام فرۆكه  جه نگیه كانیش له هاوكاری 

هێزه كانی پێشمه رگه دا بوون.
به اڵم بوونی ئه و دیواره  داعشی به ته واوی رانه گرت ئه وان به رده وام هه وڵی هێرشكردنیاندا 
بۆ سه ر پێشمه رگه  له  ناوچه  عه ره ب نشینه كاندا، ئه مجاره یان رێگایه كی تریان گرته  به ر بۆ 

ئه وه ی كاتێك هێرش ده كه نه  سه ر هێزه كانی پێشمه رگه  ئامانجی خۆیان بپێكن.
پێش���تر چه كدارانی داعش پردی كه ناش-یان تەقاندەوە، كه  زێی گه وره  و چه ند گوندێكی 
س���نووری ناحیەی گوێڕ به یه كه وه  ده به س���تێته وه و بۆ جارێكی تریش   له   14,3,2015  

له رووی خۆیانه وه  پرده كه یان ته قاندەوە.
به گوته ی هێزه كانی پێش���مه رگه  له ناحییەی گوێڕ چه كدارانی داعش نه هاتوونه ته  سنووری 
هێزه كانی پێش���مه رگه وه ، به اڵم بۆ ته قاندنه وه ی ئه و به شه ی تری پرده كه  به رووی خۆیان 
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سوودیان له  خراپی كه شوهه وا وه رگرتوه .
هێزه كانی پێشمه رگه  جه ختیان له سه ر ئه وەش  ده كرده وه،  كه  ئه مه  سێیه مین جاره  داعش 

ئه و پرده  بته قێنێته وه .
وەک پێشمەرگەکان له سنووری میحوه ری گوێڕ باسیان کرد ئامانجی داعش له ته قاندنه وه ی 
بەش���ەکەی تری پرده كه  ترسیان هەبووە لەده س���تپێكردنی ئۆپه راسیۆن بۆ ئازادكردنی 
ناوچه كانی ژێر ده س���ه اڵتی داعش بۆیە پردەکەیان تەقاندیتەوە تاکو بەربەس���ت دروست 

بکەن.
بە بەردەوامی ناوه  ناوه  شه ڕی هێزه كانی پێشمه رگه و چه كدارانی داعش هەیە،  به اڵم شه ڕه كه  
پێچەوانە بۆته وه ، داعش زیاتر هێرش ده كات بۆ س���ه ر پێش���مه رگه  نه ك به پێچه وانه وه ، 

به تایبه تی له ساڵی نوێ به دواوه .
رۆژی س���ێ ش���ه ممه  5,5,2015 کاتژمێر 10:30 هێزه كانی پێش���مه رگه ی كوردستان، له  
گوندی "سێ چاڵ "ی سه ر به  ناحیه ی گوێر فڕۆكه یه كی بێفڕۆكه وانی چه كدارانی داعشیان 
خس���ته  خواره وه ، ئاش���كراكردنی ئه و فرۆكه یه  دوای ئه وه  هات كه  هێزه كانی پێشمه رگه  
هه س���تیان به وه كردبوو  ئه و فرۆكه  هی هێزه  هاوپه یمانه كان نییه  دوای په یوه ندیكردن به  
ناوه ندی سه ربازی له  هه ولێر توانیان فرۆكه كه  بخه نه  خواره وه . ئه و جۆره  فرۆكه یه ش "بێ 
فڕۆك���ه وان" فرۆكه ی له و جۆره  زیاتر بۆ كۆكردنه وه ی زانیاری به كاردێت، له  ناوچه یه كه وه  
بۆ ناوچه یه كی تر، فڕۆكه  بێفڕۆكه وانه كه ی داعش ره نگی سپی بوو وه ك ئه وه ی هێزه كانی 
پێشمه رگه  رایانگه یاند چه كدارانی داعش كامێرایه كی چاودێریان پێوه  به ستبوو بۆ ئه وه ی 
ش���وێنی پێشمه رگه و دیمه نی ناوچه كه  تۆمار بكات، بۆ ئەوەی بتوانن له كاتی هێرشكردن 

به ئاسانی ئامانجەکانیان بپێکن.
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مه خمور چه قی ملمالنێى حزبى دوای كۆنترۆڵكردنه وه ی
سەرەتاى هەڵگیرسانى شه ڕی هێزه كانی پێشمه رگه و چه كدارانی داعش له  سنووری قه زای 
مه خمور ده گه ڕێته وه  بۆ س���ەرەتاى  ئابی 2014 کە ئ���ه وكات به  لێدانی خه نده ق له الیه ن 

هێزه كانی پێشمه رگه وه  داعش شه ڕی ده ستپێكرد.
بەوتەى بەرپرس���ى هێزەکانى پێش���مەرگە نەجات عەلى، کە دیدارێکم لەگەڵ سازکرد بۆ 
ئاژانسى ئانادۆل ئەنجامدا لەسنورى مەخمور لە 5ی ئابى 2014 كاتێ هێزه كانی پێشمه رگه  
له گوندی دوگردكان، کە دەکەوێتە نزیک قەزاى مەخمور س���ه رقاڵی لێدانی خه نده ق بوون 
بۆ ئه وه ی س���نوری خۆیان بزانن و بتوانن ئاسایش���ی ناوچه كه  بپارێ���زن، بەاڵم له الیه ن 
چه كداره  عه ره به كان و داعش هێرش كراوەتە سه ر هێزه كانی پێشمه رگه  ئه وەش  ده ستپێكی 

هه ڵگیرسانی شه ڕ بووە له و میحوه ره .
رۆژى چوار ش���ەممە 6ى ئاب لەگەڵ حەمیدى هاوڕێم ب���ۆ مەخمور بەڕێکەوتین، کە ئەو 
ڕۆژەش یەکەم ڕۆژمان بوو لەنزیکەوە گوێبیس���تى تەقەکردن و ش���ەڕى نێوان هێزەکانى 

پێشمەرگەو چەکدارانى داعش بین.
جه نگێ���ك كه  هیچ داهاتووی دیارنه بوو ملمالنێیه ك له  ئ���ه رزی واقیعدا كه م كه س هه بوو 
وه اڵمی ئه و پرس���یاره  بداته وه ، كه  ئه م جه نگه  چه ند رۆژ ده خایه نێ و كه ی ته واو ده بێت، 
یان ئه م جه نگه  په ره  ده س���تێنێت له نێوان نه ت���ه وه ی كورد و عه ره ب به ناوچه كه ، چونكه  
قه زای مه خمووریش به ناوچه ی جێناكۆك داده نرێ و به پێی ده س���تووری عێراقیش له چوار 
چێوه ی مادده ی 140 دایه ، به شێكی ناوچه كه ش له  عه ره ب پێكدێن، له  هه مانكاتدا مه خمور 

به ناوچەیەکى كوردستانى داده نرێت.
پێش ئه وه ی بچین بۆ  نزیك س���ه نگه ره كانی پێشمه رگه  له ده ره وه ی مه خمور چوین بۆ  الی 
هێزه كانی پێشمه رگه و ئاسایش ئه وان هاوكارمان بوون و ئۆتۆمبێلێكی سه ربازی له جۆری 
تویوتا- میكزه مین، کە چه ند چه كدارێكی تێدابوو پێیان وتین "شوێنمان بكه ون، به اڵم با 
نێوانمان هه بێ و ئێوه ش ئاگاداری خۆتان بن". بەاڵم ئۆتۆمبێله كه ی ئێمه  باش نەبوو بۆ 
بەرەکانى ش���ەڕ و بەکەڵکى ئەو شوێنانە نەدەهات، لەگەڵئەوەشدا ناچار بووین و بەدواى 

ئەواندا ڕۆیشتین.
هۆکارى ئەوەى کە ئێمە بەو ئوتومبێلەوە بەشوێنیان کەوتین دەگەڕێتەوە بۆ: 

یه كه م: په یوه ندی به نه بوونی ئه زموونی خۆمانه وه  هه بوو. 
دووه م: كاربه ده س���تانی ئیداری ل���ه  ئانادۆڵ بیریان له وه  نه كردبووه،  كه  پێویس���ته  ئه و 
په یامنێرانه ی ده چنه  به ره كانی ش���ه ڕ هه موو پێداویستی و كه ره سته یه كی خۆپاراستنیان 

پێبێت له نزیك به ره كانی جه نگ.
به هه رحاڵ كه  گه یش���تنه  هێڵی دووه می س���ه نگه ره كانی هێزی پێشمه رگه  ژماره یه كی زۆر 
پێشمه رگه و ئاسایش و خه ڵكی جۆراو جۆر له  خۆبه خش به هه موو ره نگێكه وه  له وێ بوون، 
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خۆی���ان پڕچه ك كردبوو ئاماده باش بوون، بۆ ئه گه ری هه ر رووداوێكی نه خوازراو به دووری 
كیلۆ مه ترێكیش له  پێش���ه وه  ده نگی فیشه ك ده بیسترا، هێزه كانی پێشمه رگه  خه نده قیان 

لێ دابوو.
دواى گفتوگۆیه كم له گه ڵ نه جات عه لی فاتم به رپرس���ی هێزه كانی پێشمه رگه  له  مه خمور، 
کە لەنێو کەپرێکى سەر بەرزایى بوو دەیڕوانییە شەڕى هێزەکانى پێشمەرگەو چەکدارانى 

داعش.

پاش نیو کاتژمێر مانه وه ، له گه ڵ حه مید بیرمان له وه  كرده وه   بچینه  الی ئه و پێشمه رگانه ی 
له نێو ئۆتۆمبێله  هامه ره كاندا لەبەرەى پێشەوەى شەڕکردن بوون.

له  نزیكه وه  گوێبیس���تی ده نگی فیش���ه ك و چه كی قورس ده بووین، پێمانوابوو به چاوی 
خۆمان دیمه نه كان ببینین باشتره  لەوەى به رپرسێك یان چه ند كه سێك بۆمان بگێڕنه وه .

به  ئۆتۆمبێله كه ی خۆمان به خێرایه كی زۆر خۆمان گه یانده  هامه ره كانی پێشمه رگه  كاتێك 
له گه رمه ی قس���ه  كردبووین، له گه ڵ پێش���مه رگه كان، چه كدارانی داعش هێرشیان بۆ سه ر 
پێش���مه رگه  زیاتر كرد به تایبه تی به چه كی قه ن���اس، هه روه ها تا ئه و كاته ش له وێ بووین 
چه ند گوللە هاوه نێكیان گرته  هێزه كانی پێش���مه رگه  ئه وه ش بارودۆخه كه ی ئاڵۆزتر كردو 
باڵوەی به  پێشمه رگه كانی پشته وه ش كرد، چونكه  هاوه نه كان زیانیان زیاتره  ئه گه ر بێت و 

له  نزیك پێشمه رگه كه كان بكه ونه  خواره وه  و به  شوێنی ره قیدا به ركه ون.
بۆ گه ڕانه وه مان من و حه مید له الی هامه ره كانی پێش���مه رگه  بۆ هێڵی دووه می هێزه كانی 
پێشمه رگه  كه  زۆرێك له  به رپرسه كان و كه سانی خۆ به خش له وێ بوون، زۆر قورس بوو 
فیش���ه كی قه ناسی چه كدارانی داعش مه ترسی دروس���تكردبوو كه  زیانمان پێ بگه یه نن، 

هه وڵی زۆرماندا تا گه ڕاینه وه  بۆ دواوه .
كات نزیك ده بۆوه  له  12ی پێش���نیوه ڕۆ له به ر ئه وه ی ره وش���ه كه  له نزیكه وه  باش نه بوو 
هێزه كانی پێش���مه رگه  له نێو ئۆتۆمبێله  هامه ره كاندابوون، ئه وه ش قه ڵغانێكی باش بوو بۆ 

پاراستنی گیانیان، چه كداره كانیش به رده وام ته قه یان ده كرد.
به هه رحاڵ له سه ر جاده ی خۆڵ به  خێرایه كی زۆر سه رمان نه وی كرد له نێو ئۆتۆمبێله كه و 
گه ڕاینه وه  بۆ هێڵی دواوه ی س���ه نگه ره كانی پێش���مه رگه  ئه و كاره ی ئێمه  كردمان، كه س 
نه یكرد ئه وه م ناونا "سه ركێش���ی بۆ ناو ش���ه ڕ". چونكه  نزیك بووینه وه  له  مه ترسیه كی 
گه وره  ئه گه ری هه مووش���تێكمان چاوه ڕێ ده كرد. متمانه ش به  شوێنه كه  نه بوو خۆ ئه گه ر 
ئۆتۆمبێلێكی داعش بهاتبایه  پێش���مه رگه  توانای گه ڕاندنه وه ی نه بوو به  ئاسانی ده یتوانی 
ئامانجی خۆی بپێكێت و ڕەنگە ئێمەش وەک پێش���مەرگەکانى بەرەى پێشەوەى شەڕەکە 

بووباینە قوربانى، بەاڵم ئەوە رووى نەدا.
له ده وروبه ری شارۆچکەى مه خمور شه ڕ به رده وام بوو ئه و چه ند رۆژه  پێشمه رگه ش هێزی 
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زیاتری كۆده كرده وه ، كورد چاوەڕوانى ئەوە نەبوو شه ڕه كه  زوو کۆتایى بێت، كه  گوزه رت 
به ناو شاری مه خموریش ده كرد خه ڵێكی كه م به رچاو ده كه وتن، دانیشتوانه كه ی هه موویان 
بۆ ناوچه  ئارامه كانی نزیك شاری هه ولێر و ده وروبه ری هه ڵهاتبوون. ناوه  ناوه  بازگه یه كت 
ده بینی پێش���مه رگه کان له  ئاماده باش���یدا بوون، چونکە"داعش" ترس���ی کرد بووە  دڵی 

هه موویان بۆیه  ده بوو به وریایه وه  پاسه وانی له  ناوچه كه یان بكه ن.
دوای دوو رۆژ له  ش���ه ڕوو رووبه ڕووبوونه وه یان له گه ڵ چه كدارانی داعش له  ش���ارۆچکەى 
مه خمور كه س نه یده زانی بارودۆخه كه  چی به سه ردێت، ته نانه ت له  به رپرسانی پێشمه رگه شت 
ده پرسی وه اڵمێكی روون و باوه ڕپێكراویان پێ نەبوو بۆ ناجێگری بارودۆخه کە، ئه وانیش 
ته نیا ده یان وت "پێشمه رگه  ئیرادەى به هێزی هه یه و ده توانێت رووبه ڕووی شه ڕ و په الماری 

چه كدارانی داعش بووه ستێته وه ".
رۆژانی 7 و ٨ و 9ی ئابی 2014 له  شارۆچکەى مه خمور هێزه كانی پێشمه رگه  له و سنووره  
كش���انه وه  بۆ ناوچه كانی ده وروبه ری ناحیه ی دیبه گه  به گش���تی ئه وماوه ی كه  چه كدارانی 
داعش له ناو شاره كه  مانه وه  زیاتر له  4٨ سه عات بوو ئه وان له ناو شاری  مه خمور مانه وه . 
پێش���تر چه كدارانی داعش به  شه ڕ نه هاتنه  ش���اره كه وه،  به ڵكو هێزه كانی پێشمه رگه  به  
بڕیاری س���ه روی خۆیان كش���انه وه ، ئه و كش���انه وه یه ش وه ك جۆرێك له  ته كتیك داده نرا 
به ش���ێكیش پێیانوابوو په یوه ندی به وه ی���ه  كورد له  ته واوی ئه و ناوچان���ه  به رده وامن له  

كشانه وه  كه  ناوچه كه.
  یه كه م: به جێناكۆك داده نرێت.

دووه م: س���نووری ده س���ه اڵته كانی حكومه تی هه رێم ده گه ڕێته وه  بۆ سااڵنی پێش 2003ى 
حكوومه تی عێراق.

ئەو ئێوارەى هێزەکانى پێش���مەرگە کشانەوە له هه ولێر بووم هه واڵی ده ست به سه ركردنی 
حه مید و مسته فام پێگه یشت كه  هه ردووكیان بۆ ئانادۆڵ كاریان ده كرد. له كاتی وێنه گرتنی 

پێشمه رگه و چه كدارانی په كه كه  له الیه ن ئاسایشی دیبه گه  دەسبەسەر کرابوون.
ورده كاری رووداوه كه  به وشێوه یه  بوو له كاتی پاشەكشه ی پێشمه رگه ، کە چه ند گه ریالیەکی 
په كه کە-شیان له گه ڵ بوو حه مید وێنه ی پێشمه رگه كانی گرتبوو ئه وانیش كامێراكانیان لێ 

سه ندبوون.
له كاتی چوونمان بۆ سه ر رێگای مه خمور له گه ڵ هێمن بابان و فه ریق هه ڵه بجه یی بووم كه  
گه یشتینه  بازگه ی زه رگه سۆر له وێ پێش ئه وه ی له  هێمن و ئه وان جیا ببمه وه ، گه یشتمه  
مس���ته فاو حه مید دواتر له گه ڵ دوو چه كداری ئاسایش رۆیشتین بۆ الی به رپرسی بنكه ی 

ئاسایشی دیبه گه  نزیكه ی )10( كیلۆ مه ترێك له  بازگه کە دوور بوو.
ت���ا درەنگانى ئێوارە هێزەکانى  پێش���مه رگه و چه كدارانی په كه ك���ه ش لەناحیەى دیبەگە 
ده كشانه وه ، ئێمه ش سه رقاڵ بووین به خۆمانه وه ، كه  چاومان به  به رپرسی بنكه ی ئاسایشی 
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دیبه گه  كه وت ئاسایش���ه كان به  "گه وره م" بانگیان ده كرد كابرا ئێمه ی بینی تۆزێك تووڕه  
بوو داوای ناس���نامه ی رۆژنامه نووس���ی كرد ئێمه ش پێماندا كه زانی به ئینگلیزی و توركی 

نووسراوه  هێنده ی تر توڕه  بوو پێیوابوو ده بوایه  به  كوردیش بنووسرێت.
له كاتی قسه كردندا بوو چه كدارێك به  په له  خۆی کرد  به ژوورەکەیدا وتى: "گه وره م" خشه  
خش دێت له پش���ته وه ؟ كابرای به ڕێوه به ریش به ده نگی به رز هاواریكرد "بیكه س���یه كه  ببه  
سه ربان و شریتێك فیش���ه كی پێوه  بنێ". پێشمه رگه كان ته قه یان نه كرد، چونكه  داعش 
له و سنووره  نه بوو راسته  دیبه گه  هه مووی هه ڵهاتبوو، به اڵم داعش هێزێكی وای نه بوو كه  

بتوانێت به دوای هێزه كانی پێشمه رگه  بكه وێت.
تا کاتژمێر ٨-ى ئێواره  له  دیبه گه  بووین، چه كداره كان لێی ده كش���انه وهو  پاشه كش���ه یان 
ده كرد بۆ بازگه ی زه رگه سۆر، بەاڵم ئەوەى بۆ ئێمە گرنگ بوو به رێوه به ری بنكه ی ئاسایش  
كامێراكانی بۆ هاورێكانم گه ڕانه وه  و ئێمه ش به و دره نگانێ به نێو س���ه دان پێش���مه رگه و 

هاواڵتی خۆبه خش و گه ریال گه ڕاینه وه  بۆ سنووری شاری هه ولێر.
چیرۆكی مانه وه ی چه كدارانی داعش  به خەیاڵی كه سدا نه ده هات ماوه یه كى كه م بخایه نێت، 
هه ر وه كو چۆن كه س بیری بۆ ئه وه  نه ده  چوو پێش���مه رگه  له و ش���اره  بكشێنه وه ، دواتر 

چه كدارانی داعش به بێ ته قه  روو له  مه خمور بكه ن.
كۆكردنه وه ی هێزه كانیان بۆ ده وروپشتی به رزایه كانی ناحیه ی دیبه گه   هێرشى وه اڵمدانه وه و 
گه ڕانه وه ی پێش���مه رگه  گه یش���ته  رۆژی 10,0٨,2014 به ره به یانی ئه و رۆژه  پێش���مه رگه  
به هاوكاری فڕۆكه  جه نگیه كانی هاوپه یمانان توانیان پێش���ڕەوەى بکەن بۆ   نێو ش���اری 
مه خم���ور تا دوای نیوه ڕۆی هه مان رۆژ چه كدارانی داعش���یان ناچار به  پاشه كش���ه  كرد 

به شێكیشیان كوژران. 
له گه ڵ باڵوبوونه وه ی هه واڵی كۆنترۆڵكردنه وه ی مه خمور له الیه ن پێشمه رگه وه ، له  ئاستی 
میدیایدا ناكۆكی كه وته  نێوان به رپرس���انی پارتی و یه كێتی به رپرس���انی پارتی ره تیان 
ده ك���رده وه ، چه كداری یه كێتی و هێزه  دژه  تیرۆر، كه  برازای جه الل تاڵه بانی س���كرتێری 
یه كێتی نیش���تمانی كورستان، الهۆر شێخ جه نگی سه رپه ر ش���تی ده كات یەکەم هێز بن 
چووبن بۆ ناو مەخمور، له به رامبه ریش���دا به رپرس���انی یه كێتی له  رێگه ی میدیاكانیانه وه  
به  به رپرس���انی پارتیان ده وت "ئێمه  یه كه م هێز و یه كه م حزب بووین چووینه  ناو شاری 

مه خمور".
له و رۆژه دا نه چووم بۆ  ش���ه ڕی مه خمور رۆژی دواتر له گه ڵ مسته فا كه ریم و كوڕێكی تری 
فۆتۆگرافه ر كه  له  باكوری كوردس���تان هاتبوو به ره به یانی زوو له  هه ولێره وه  به ڕێكه وتین 
بۆ نێو ش���اری مه خمور، كاتێ چووینه  شاره كه  یه ك پارچه  بوو بووه  چۆڵه وانی له  چه ند 
ش���وێنێك هێزی پێشمه رگه  ده بینران، له  س���نووری ناحیه ی دیبه گه ش  بۆ ناو سه نته ری 
مه خمور سێ بازگه ی تێدا دانرابوو تا شاره كه  له  نێوان ئاسایش و پێشمه رگه  چه كدارانی 
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په كه ك���ه  بازگه یان دانابوو هۆكاری بوون���ی په كه كه  له  مه خمور به حكومی ئه وه ی كه مپی 
مه خمور زۆربه ی دانیشتوانه كه ی هاواڵتی باكوری كوردستانن، ئه وانیش به شێك له  گه نجان 

و پیاوان چه كیان هه ڵگرتبوو ژنانیش ده بینران له  ریزه كانیان.
ئه و رۆژه  كه  گوزه رێكمانكرد به ناو شارۆچکەى مه خمور چۆڵ بوو له چه ند شوێنێك ته رمی 
چه كدارانی داعش كه وتبوون ئه مه  قس���ه ی پێش���مه رگه و خه ڵك���ی خۆبه خش بوو له وێ، 
به اڵم ته نیا ته رمی چه كدارێكی داعش���م بینی، ئەویش له ته نیشت دیواری سایلۆی شاره كه  
كه وتبوو، کە گه نجێكی مناڵ كاربوو رووخس���اری ره ش بوو خه ڵكێكی زۆر ده وریان دابوو 

وێنەى زۆریان لەتەنیشت تەرمەکەوە دەگرت.
زۆربه ی كه س���ه كان خه ڵكی مه خمور بوون چه ند پێش���مه رگەیەکیش  له وێ بوون، پیاوێک 
کە باوک���ى محەمەد-یان پێ دەوت، وتى: "ئه و كوره  كوژراوه ی داعش، کوڕى س���ەرۆکى 

عەشیرەتێکى عەرەبە لەسنورى مەخمور".
باوكی محه مه د ره خنه ی توندی له به رپرسانی كورد ده گرت و بەدەنگى بەرز لەنێو مەخمور 
دەیوت: "پاره ی زۆریان كرد به قوڕگی س���ه رۆك عه ش���یره ته  عه ره به كان، به  وه اڵ ئێس���تا 
ئه وانه ی له دژی پێشمه رگه و ئێمه ی كورد له  مه خموور شه ڕ ده كه ن، عه ره بن ئه وان چاویان 
به  ئێمه ی كورد هه ڵنایه،  كه چی سااڵنێكه  به رپرسانی كورد خه ریكی هاوكاری ئه و عه ره بانه  

بوون، به اڵم ئه وه تا ده یبینین عه ره به كان ده بینرێن له گه ڵ داعش".
ئ���ه و چه ند رۆژه  كه  چه كداره كانی داعش له ش���اره كه  بوون به هۆی بۆردومانكردنی فڕۆكه  
جه نگیه كانی هاوپه یمانانی واڵتان له دژی ئه و رێكخراوه ، چه ند خانوو و بالەخانە و ته نانه ت 
چێشتخانه و كارگه یه كی ئاویش له  رێگای سه ره كی ده روازه ی مه خمور زیانی پێگه یشتبوو.
لەش���ارۆچکەى مەخمور تااڵنکردنیش هەبوو ئەگەرچى خاوه ن ماڵ و دوكانه كان داعشیان 
تۆمه تبار ده كرد، به اڵم پێ نه ده چوو داعش���ه كان ئه و كاره یان كردبێ به  به ڵگه ی ئه وه ی 
چه كدارانى داعش به رده وام له  گه ڕان و هاتوچۆن له م ناوچه  بۆ ئه و ناوچه و له و ش���ار بۆ 

ئه و شارڕەنگە كاریان به وه نە بێت ئامێری كارگه یه کی ئاو، یان ئامێری كاره بای ببات.
به اڵم ئه وه یان راسته  چەکدارانى داعش  له نێو حه وشی كارگه یه كی ئاوی خواردنه وه ی بوتڵ 
جێگیر بوون، لەپاش���ماوه كانیان دەردەکەوت ده یان كارتۆن ئاویان خواردبۆوه ، ته نانه ت 

كاری ده ست نوێژ و چوونه  ده ست شۆریشیان به و ئاوه  کردبوو.
پێموانییە داعش كااڵو ش���ت و مه كى دزى بێت، بەاڵم دەکرێ ئەو عەرەبانەى کە بەگەر 
داعش کەوتبوون، شتى وایان کرد بێت، ئه وه ی جێی سه رنج بوو خاوه ن كارگه كه  ده یوت 

"ئه و چه كدارانه  ئامێرێكی كارگه كه میان بردووه  به های 2 ده فته ر دۆالری ئه مریكیه ".
ئه مه ش جێی باوه ڕنه بوو كه  داعشه كان ئه و ئامێره یان برد بێت، چونكه  شێوازی كردنه وه ی 
ئامێره كه  گرنگی بۆ داعش نه ب���وو، بۆیه  له وێدا وتم: ره نگه  هاواڵتیان بردبێتیان، چونكه  

داعش ئامێری كاریگه ری ئاوی ناوێت!.
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لەشارۆچکەى مەخموردا بەماوەى ڕۆژێک شەڕ کۆتایى پێهات، بەاڵم له  ناحیه و گونده كانی 
ده وروبەرى زۆری خایاند تا كۆتایی س���اڵی 2014 هێزەکانى پێشمەرگە توانیان بەته واوی 

ناوچه  كوردستانیه كان کۆنترۆڵبکەنەوە.
ئه وه ی مایه وه  بۆ س���اڵی نوێ چه ند گوند و ناحیه ك بوو له وانه  گوندی سوڵتان عه بدواڵو 
چه ند گوندێكی ترو ناحیه ی گه یاره  كه  به شوێنێكی ستراتیژ داده نرێ بۆ چه كدارانی داعش 

له  موسڵه وه  به ئاسانی چه ك و پێداویستی سه ربازی ده گوازنه وه .
مەخموور یەکێکە لەش���ارە کۆنەکانی عێراق و کوردستان کە دەکەوێتە سنوری پارێزگای 
هەولێر و سەرەتای دروستبوونی بۆ سەردەمی چاخە کۆنەکانی بەر لەمێژوو دەگەڕێتەوە.

ئه و قه زایه  یەکێکە لەشارەکانی پارێزگای هەولێر ناوەندی قەزای دەکەوێتە 67 کیلۆمەتری 
باشووری ڕۆژئاوای پارێزگای هەولێر ئەم قەزایە لە باکور لەگەڵ قەزاکانی دەشتی هەولێر و 
خەبات، لە باشوویش لەگەڵ ڕووباری دیجلە، لە ڕۆژهەاڵتدا لەگەڵ زێی بچوک و لە ڕۆژئاوادا 

لەگەڵ زێی گەورە هاوسنوورە.
هه روه ها بەش���ێوەیەکی بەردەوام ئاوەدانی و ژیانی تێدا هەبووە، ئەوەش پاڵپش���ت بەو 
پاشماوە مێژوویانەی لەدەڤەرەکە دۆزراونەتەوە و ئێستاش هەیە، لەسەردەمی عوسمانیەکان 
و ئینگلی���ز ل���ە عێراق مەخمور ناوچەیەک���ی گرنگ بووە و چەند بنکەیەکی سیاس���ی و 
س���ەربازی لێ دامەزراوە، وەک س���نورێکی گرنگ ڕۆڵی بینیەوە لە ڕووداوە سیاسیەکان و 

چارەسه رکردنی کێشمە کێشەکان.
هه روه ها دوای دروس���تبوونی دەوڵەتی پاش���ایەتی لەعێراق مەخمور لەساڵی 1924 بۆتە 
ناحیە بەناوی س���ولتانیە کە یەکەم بەڕێوەبەری بەناوی س���ەعیدە سۆر بووە، پاشان بە 
فەرمانی پاش���ایەتی ژمارە )45٨( لە15.3.1927لە پلەی ناحییە بۆ قەزا بەرزدەکرێتەوە 
لەس���ەر پارێزگای هەولێر دەکرێتە قایمقامیەتی قەزای مەخمور و عەبدولرەحمان سەعید 

بابان وەک یەکەم قایمقام دەست بەکار ده بێت.
به پێی زانیارییه كان كه  له  س���ایتی "ویکیپیدیاوە" باڵو كراوه ته وه ، ئەو قەزایە تا س���اڵی 
1996 س���ەر بەپارێزگای هەولێربووە، بەاڵم دواتر لەالیەن رژێمی بەعسەوە لەچوارچێوەی 
تەعریبکردنی ناوچە کوردیی و کوردستانیەکان و لەدوای ڕاپەرین و ئازاد بوونی پارێزگاکانی 
هەرێمی کوردس���تان و کشانەوە و نەمانی هێزی حکومەتی بەغدا لەم پارێزگایانەدا، بۆیە 
بەعس لە مانگی ش���وباتی 1992 پارێ���زگای هەولێری بەش���ێوەیەکی کارتۆنی لەقەزای 
مەخموری دامەزراند. کە پارێزگارەکەی فوئاد مس���تەفا خورش���ید دزەیی کوردی هەولێر 
ب���وو، هەموو دامودەزگاکانی پارێزگای هەولێر گواس���تەوە بۆ ئەو قەزاییە. ئەوەش تەنها 
شەش مانگی خەیاند و دواتر لە دوای هاتنەکایەوەی حکومەت و پەرلەمانی کوردستان، لە 
کۆتایی مانگی )ئاب( دامودەزگاکانی پارێزگا کارتۆنیەکەی گواستەوە موسڵ و لەو شارەی 

جێگیرکردو لەساڵى 1996 مەخمور بە پارێزگای موسڵ لکێندرا کە 120کم لێک دوورن.
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قەزای مەخموور سێ ناحیە لە خۆ دەگرێت ئەوانیش:-
1. قەراج-باقرت.

2. گوێڕ.
3. کەندێناوە-دیبەگە.

لەساڵی 1996یش دوای لکاندنی قەزاکە بە پارێزگای موسل رژێمی بەعس گوندی )مەالقەرە(
ی سەر بە ناحیەی کەندێناوەی بۆ عەرەبە هاوردە و تەعریب چیەکان بە فەرمانی دیوانی 
س���ەرۆکایەتی ژمارە )205٨4( لە بەروای 16.9.1996 کردە ناحیە و ناوی نا )عەدنانیە( 

ئەوەش بەناوی )عەدنان خه یروڵاڵ(ی کوڕە خەزوری دیکتاتۆر سەدام حسێن كرا.
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باشیك و چیای زه ردك

ئەو کاتەى هێزه كانی پێشمه رگه  ناوچه ی زه ردك و چیاكه یان له  ده ست چه كدارانی داعش 
س���ه نده وه ، "ته پڵی س���ه ركه وتنیان" لێدا، ئه و رۆژه یان به  رۆژێكی گرنگ وەس���ف دەکرد 
بەهۆى سەرکەوتنیان بەسەر چەکدارانى داعش، بەاڵم تاکو خۆم نه چوومه  ناوچه كه باوه رم 
نه ده كرد هێزه كانی پێشمه رگه  چه ند كیلۆمه تر له  ناوچه كانیان ئازاد كردوه و زه ره رو زیانی 
هه ردووال چه ند بووه . به تایبه تی زەرەرو زیانەکانى چه كدارانی داعش دیار بوون. راس���ته  
پێشمه رگه و داعش شه ڕی كۆاڵن به  كۆاڵن و كاڵشینكۆفیان له  نێوان یه كدا نه كردوه ، زیاتر 

جه نگه كه  به چه كی قورس و به هاوكاری فرۆكه ی هاوپه یمانان بووه .
ناوچ���ه ی زه ردك زنجیرە  چیایه كی درێژه ،    له ناحیه ی باش���یكه کە دەکەوێتە رۆژهەاڵتى 
موس���ڵ  ده ست پێده كات تا س���نووری خازر، ئه مه ش بۆ چه كدارانی داعش گرنگی خۆی 
هه بوو هەم وه ك شوێنێكی ستراتیژی و هه م وه ك ناوچه یه كی به رزیش به ئاسانی به  چه كی 
دوور مه ودا مه ترس���ی بۆ سه ر س���نووری پارێزگای هه ولێر و  قه زای به رده  ڕه ش دروست 

بکات، کە حه فتا كیلۆمه تر دوورە له  هه ولێر.
چه كدارانی داعش به  ئاسانی توانیبویان خۆیان بگه یه ننه  سه ر چیاو به رزاییه كانی باشیك 
و ناوچ���ه ی چی���ای زه ردك، کە نزیکە بۆ ماوەى مانگێک ل���ەوێ مانەوە، دواتر هێزه كانی 
پێش���مه رگه  له  چوار چێوه ی ئۆپه راسیۆنێک فراوانیان بەناوی ئازادكردنی ناوچه  كانی ژێر 
دەسەاڵتى چه كدارانى داعش ده ست پێكرد، کە چیای زه ردك و چه ند گوندێكی ده وروبه ری 

گرتەوە.
به ره به یانی  6,9,2014 هێزی پێش���مه رگه ی كوردس���تان، به  پش���تیوانیی راسته وخۆی 
فڕۆكه  جه نگییه كانی ئه مریكا و هاوپه یمانان، ناوچه ی چیای زه ردكی له  میحوه ری موسڵ، 

كۆنترۆڵ كردەوه .
دوا به دوای كۆنترۆڵكردنی ئه و ناوچه یه ش، هێزی پێش���مه رگه  به ره و ناوچه ی به عشیقه ی 
ش���اری موسڵ، له  پێش���ڕه ویدابوون و فڕۆكه  جه نگییه كانی ئه مریكاش به  چڕیی مۆڵگه ی 
چه كدارانی داعشیان له و ناوچه یه  بۆردومان ده كرد . دوای هێوربوونه وه ی ناوچه كه  ده ركه وت 
كه  پێشمه رگه  گوندی ئه سقوف، كانی كه وان، باعه درێ، قۆپان، بیر به نك و بیر حه الن-ى 

كۆنترۆڵكرد له گه ڵ چیای زه ردك.
به ره یانیه كه ی زوو حه وتی ئه یلولی 2014 له گه ڵ حه میدی هاوڕێم چووینه  قه زای به رده ڕه ش، 
کە بازگه یه كی زۆری س���ه ربازی لێ دانرابوو هێزه كانی پێشمه رگه ش رێگریان له  هاواڵتیان 
و رۆژنامه نووسان ده كرد ڕێگەیان نەدەدا لەسەنگەرەکانى هێزى پێشمەرگە نزیك ببنه وه، 
چونک���ە  ئه و ناوچانه ى پێش���مه رگه  له  به رامب���ه ر چه كدارانی داعش ب���ۆ رووبەروبونەوەو 

شەڕکردن.
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س���ه رله  به یانییه كه ی له  به رده ڕەش سه ردانی ماڵی س���ه عید مه موزینیمان كرد کارگێرى 
لقى موس���ڵى پارتى دیموکراتى کوردستان بۆ ئه وه ی له گه ڵ ئه و بچینه  ناوچه كانی نزیك 
به عش���یقه و زنجیرە چیاكانی زه ردك، چونکە ئەو بەبێ جیاوازى هاوکارى رۆژنامەنوسان 
دەکات لەناوچەکە بۆ چونى رۆژنامەنوسان بۆ سەنگەرى پێشمەرگە هەموو کات هاوکارمان 

بووە.
كه  له  قه زای به رده ڕه ش به رێكه وتین پێش ئه وه ی بچینه  گوندی ئه سقوف له  بناری چیای 
زه ردك به رپرس���ی هێزه كانی پێش���مه رگه  )حه میده  فه ندی(مان بینی ئه و پێشتر وه زیری 
پێش���مه رگه ی حكومه تی هه رێمی كوردستان بوو، هه روه ها كه سێكی دیاری نێو ریزه كانی 
پارتی دیموكراتی كوردس���تانە،  لەچاوپێکەوتنێکم لەگەڵیدا دەیوت: "به  ئاسانی ده توانین 
پێش���ره وی بكه ین، ش���ه ڕی داعش بۆ ئێمه  وه كو پێشمه رگه  ئاسانه ، به اڵم ئه وه ی گرفتی 

دروستكردوه ، خۆ ته قاندنه وه ی ئه و چه كدارانه ی داعشه ".
حه می���ده  فه ندی نكۆڵیش���ی له وه  نه ده كرد ك���ه  چه كدارانی داعش ش���ه ڕ ده كه ن "ئه وان 
بیروباوه رێكی س���ه یریان هه یه  فرۆكه  به  ئاس���مانه وه و پێشمه رگه  به  پیاده  لێیان ده ده ن، 
بەاڵم له شوێنه كانیان هه ڵناكنێن یان ئەوەتا ده كوژرێن، یانیش به  سه ختی بریندار ده بن".

ئه و هێرش���ه  فراوانه ی هێزه كانی پێشمه رگه  بۆ ناوچه ی زه رده ك و سنوره كانی ناحییه ی 
باشیك تا ده گاته وه  میحوه ری خازر له الیه ن هێزه كانی پێشمه رگه  كۆنترۆڵكرابوونه وه ، بەاڵم 

چه كدارانی داعش له ناو سه نته ری ناحیه كه  مابوونه وه .
ناحیه ی به عش���یقه  به كوردی باشیك له رووی ئیداریه وه  سه ربه  موسڵی ناوەندى پاریزگای 
نه ینه وایه  12 كیلۆمه تر له موسڵ دوورەو و كه وتۆ ته  رۆژئاوای شاره کە، باشیك ناوچه یه كی 
كشتوكاڵیه  به شی زۆری دانیشتوانه كه ی ئێزدین، بەاڵم بەشێک لەموسڵمان و مه سیحی و 
شه به كیشی تێدایه  ژماره ی دانیشتوانی نزیكه ی 70هه زار كه س ده بێ 17 گوند لەخۆدەگرێت.
ناحیه كه  هه ر له ده ست چه كدارانی داعش ماوه ، به اڵم به شێكی ناوچەکە كه وتبۆوه  ده ست 

پێشمه رگه ، گوندى ئەسقوف یەکێکە لەو گوندانەى زۆرترین داعشى تێدا کوژرا.
ئەو گوندە لەبنارى چیاى زەردک بوو، یەکێک لەو پێش���مەرگانەى ش���ارەزایەکى تەواوى 
هەبوو لەناوچەکە هاوکارى کردنى ئەو پێش���مەرگە ئەرکى ئێمەى ئاسانترکردو دلنیایەکى 

باش بوو بۆ سەالمەتیمان، چونکە شارەزایەکى تەواومان لەسەر ئەو گوندە نەبوو.
به ش���ی زۆری دانیش���توانى گوندەکە عه ره ب ب���وون، به  چه ند كۆاڵنێك���دا تێپەڕین بۆت 
دەردەکەوت ئەو گوندە شوێنى مانەوەو ژیانى چەکدارانى داعش بووە، لەیەکێک لەکۆاڵنەکان 
ئوتومبێلێکى هامەریان حەش���اردابوو بۆ ئەوەى روبەروى هێرشى فرۆکە نەبێتەوە، بەاڵم 
لەوالت���ر دوو هامەرى تر کراب���ووە ئامانج و لەناو یەکێک لەهامەرەکان تەرمى چەکدارێکى 
داعش هەبوو، تەرمى پێنج چەکدارى ترم بینى کە بەجلى س���ەربازى و دشداش���ە بوون 
تەمەنی���ان لەنێوان 25 بۆ 40 س���اڵ دەبوو. لەچیاکەش نزیک���ەى 15 تەرمى ترى داعش 
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هەبوو، کە ئەوانیش بەهۆى بۆردومانى فرۆکە جەنگیەکانى هاوپەیمانان کوژرابوون، چونکە 
تەرمەکان بەشێکیان پارچە پارچە ببوونو بەشێکى تریش سوتا بوون بەهۆى بەرزى پلەى 

گەرما بۆنى تەرمەکان ناوچەکەى پڕ کردبوو.
بەدرێژایى ئەو ماوەیە زۆرى بەرەکانى جەنگ و شوێنەکانم بینیوە کە دواى داعش لەالیەن 
پێشمەرگە ئازاد کرابونەوە، بەاڵم لەو ناوچەیە ئەوەى بینیم ئەوەبوو ئەو داعشانەى کرابونە 

ئامانج لەکاتى مەشقکردن و کۆبونەوەدا بوون.
مزگەوتى گونده  کە ش���وێنى مانەوەى چەکدارانى داعش ب���وو لەبەرامبەر مزگەوتەکەش 
بەس���ەر دیوارى چەند ماڵێکەوە بەعەرەبى نوسرابوو “کاتى لێکردنەوەىملى مورتەدەکان 
هاتووە” بەاڵم بەبینینى تەرمەکان لەیەک شوێن و بەکۆمەل بۆت دەردەکەوت کە لەالیەن 

فرۆکەکانى هاوپەیمانن بەبێ هیچ شەڕێک و ئاگاداریەک کۆتاییان پێهاتووە.
هێزه كانی پێشمه رگه  زۆر چیرۆكی سه یرى ئەو ڕۆژانەى رابردویان دەگێرایەوە کە هێرشێکى 
بەرفراوانیان بۆ چیاى زه ردك کرد بوو بەتایبەتیش له میحوه ری باشیك کە چه ند وێنه یەکى 
چه كدارانى داعش���یان پیش���اندام وێنەى ئەو چەکدارانەى له الیه ن هێزەکانى پێشمه رگه وه  

ده ستگیركرا بوون.
یه كێك له و چیرۆكانەى پێشمەرگەکان باسیان دەکرد ئه وە بوو كاتێك چه كدارێكی داعش 
به  برینداری ده س���تگیر ده كرێ و بۆ چاره سه رەکردن دەیهێنە الى پزیشكه كان کە له نزیك 
س���ه نگه ره كانی پێشمه رگه  دەبێت، لەکاتى تەداوى کردن هێرش دەکاتە سەر پزیشکەکەو 

هەوڵى خنکاندنى دەدات، بەاڵم پێشمەرگەکان پزیشکەکە دوور دەخەنەوە.
له باره ی دیل و به نكراوانی داعش حەمیدە فەندى وتى: "ئەگەر بزانین داعش���ەکان خۆیان 
تەس���لیم دەکەن، ئەوا به هیچ جۆرێك دیلەکان ناكوژین و رادەس���تى هێزە ئەمنییەکانان 
دەکەی���ن، ئیتر ئ���ەوان چۆن مامەلەیان لەگەڵدا دەکەن خۆیان لێى بەرپرس���یارن و ئێمە 

بەرپرسیار نین".
له س���نووری چیایى زەردک، یەکێک لەپلەدارەکانى هێزى پێش���مەرگەى کوردستان وەک 
کارێکى مرۆیى هه ستابوو  به  ناشتنی ته رمی 1٨ چه كداری داعش لەکاتى ئازادکردنى چیاکە 

کوژرابوون.
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بەنداوە مەترسیدارەکەی ژێر دەسەاڵتی داعش

ئەو کاتەی بەنداوی موسڵ کەوتە دەست داعش، لەهه ولێر بووم، بەاڵم ئاره زووم ده كرد لە 
نزیكه وه  ئه و به نداوه  ببینم، چونکە میدیا ناوخۆی و بیانیه كان خوێندنه وه ی جۆراوجۆریان 
بۆ ره وشی ده وروبه ری به نداوه كه  ده كرد، ئه مه ش له گرنگی به نداوه كه  و مه ترسییه كانی بوو 
بۆ س���ەر دانیشتوانەکەی، ئه گه ر چه كدارانی ده وڵه تی ئیسالمی له عێراق و شام ناسراو به 
" داعش" ئەو بەنداوەیان بتەقاندبوایەوە ئەوا مەترس���ی گەورەی بۆ سەر ژیانی دانیشتوانی 

پارێزگای موسڵ و دەوروبەرەکەی دەبوو، تەنانەت زیانی ئابوری زۆریشی لێدەکەوتەوە.
بەشێکی زۆری میدیای بیانی و چاودێرانی سیاسی و شرۆڤه كارانیش قسه ی خۆیان هه بوو، 
لەبەرامبەر مەترسی بەنداوەکە بۆ دانیشتوان و باری ئابوری، چونكه  به الی ئه وانه وه  داعش 
مه ترس���یه  بۆ ئه وه ی زیان به  خه ڵكی ناوچه كه  بگه یه نێت، تەنانەت بەالیەوە ئاساییە ئه و 
ناوچه   بكاته  ژێر ئاو، ئەمەش بەهۆی کردەوەکانیان بوو لەو ناوچانەی لەژێر دەستیان بوو.
س���ه رۆكی  مونته دای  خۆرهه اڵتی  ناوه ڕاست "دانییل بایبس" لەبەرامبەر مەترسی بەنداوی 
موسڵ رایگه یاند "گه ر به نداوه ی موسڵت له ژێر ده ستدا بێت، ده توانیت هه ر كه سێكت بوێت 
هه ڕه شه ی  لێبكه یت و هه ڕه ش���ه  له  به شێكی  گه وره ی  عیراقیش بكه یت، به  دروستكردنی  

الفاو و بڕینی  كاره با و ئاو، ئه وه ش ئاسۆیه كی  ترسناكه ".
تەنانەت س���وپای  ئه مریكاش نازناوی  "مه ترس���یدارترین به نداو له  جیهاندا"ی بە بەنداوی 
موسڵدا، هۆكاری ئەو نازناوشیان بۆ ئەوە گه ڕانده وه ،  بەتەقاندنەوەی ئەو بەنداوە گەورەترین 
زیانی بۆ س���ەر ژیانی هاواڵتیانی مەدەنی و کارمەندانی ئەمریکا دەبێت لەعێراق، چونكه  
مه سه له كه  ته نیا په یوه ندی  به  چاره نووسی  به نداوه كه وه نەبوو وه كو پرۆژه یه كی ئاو، یان 
ناوچه یه كی به رهه مهێنانی كاره با ، به ڵكو په یوه ندی  به  چاره نووس���ی  ملیۆنان عیراقێیه وه  
هه بوو  كه  له س���ه ر ئاوی ئەو بەنداوە دەژین، هەروەها ب���ه  گه وره ترین به نداوی  عیراقیش 

داده نرێت.
چه ند رۆژێك بەسەر مانەوەی داعش تێپه ڕی، بەاڵم چه كدارانی داعش كارێكی له و شێوه یان 
نه كرد زیان به  موسڵ بگه یه نێت كه  شوێنی مانه وه ی خۆیان و خه الفه ته  ئیسالمییه کەیان  

بوو.
له الیه كی ترەوە  پێش���مه رگه  زۆر هه وڵی ده دا له ماوه یه كی كه م ئه و به نداوه  له ژێر ده ستی 
چه كدارانی داعش ده ربهێنێته وه ، چونکە ئه مریكاو هاوپه یمانەکانیش مه ترسی ته قاندنه وه ی 
به نداوه كه یان راگه یاندبوو كه  داعش ده یه وێت بیته قێنێته وه ، به اڵم له  رۆژی دوو ش���ه ممه  
1٨ی ئابی 2014 هێزه كانی پێش���مه رگه  به هاوكاری فڕۆك���ه  جه نگییه كانی هاوپەیمانان، 
توانیان پاشەکش���ە بەچەکدارانی داعش بکەن و لەماوەی  یه ك دوو رۆژدا ته واوی سنوری 

به نداوه كه  له  چه كدارانی داعش پاك بكه نه وه .
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دوا به دوای ئەوەش فه رمانده ی ناوه ندی  هێزه كانی  ئه مریكا له  به یاننامه یه كدا چاالكییه كانی  
فڕۆكه  جه نگییه كانی  واڵته كه ی  له  عێراق خسته  ڕوو، کە تێیدا رایگەیاند بوو “فه رمانده یی 
ناوه ندی  هێزه كانی  ئه مریكا لە 14 هێرشی  ئاسمانییان بۆسه ر بنكه و باره گاكانی  رێكخراوی  

ده وڵه تی  ئیسالمی  )داعش( له نزیك به نداوی  موسڵ  ئه نجام داوه .
ه���اوكات فه رمانده یی ناوه ن���دی  هێزه كانی  ئه مریكا ئاماژه ی بۆ ئەوەش���کرد بوو ،  له نزیک 
بەنداوی موسڵ فڕۆكه ی  جه نگی  هه مه جۆر و موشه ك و فڕۆكه ی  دوور ڕه ویان به كارهێناوه و 

لەئامانجەکانیشاندا تێیدا سەرکەوتوو بوون.
لەمیدیا ناوەخۆیی و بیانیەکانیش ئۆپەراسیۆنەکە بەو جۆرە بالوکرایەوە، كه  هێزی  فیرقه ی  
ئاڵتونی  س���وپای  عیراق 20 هه مه ریان البووە له گه ڵ  چه كی  قورس و 10 كه س���ی  شاره زای  
ئه مریكی  به  هه ماهه نگی  لەگەڵ هێزه كانی  پێش���مه رگه  به رده وامبوون له هێرشكردنه  سه ر 

چه كدارانی  داعش بۆ كۆنترۆڵكردنه وه ی  به نداوی  موسڵ .
هه روه ها هێزه كانی ئه مریكا له  ٨ی ئابه وه  101 هێرش���ی چڕی ئاس���مانییان بۆسه ر خاكی 

عێراق ئه نجامدا،  کە تییدا خاڵ و مۆڵگەی داعشی کرد بووە ئامانج.
 به نداوه كه  هیچ مەترسیەکی نەما، چونکە هێزه كانی پێشمه رگه  بەنداوەکەی كۆنتڕۆڵكرده وه ، 
بەاڵم ئەوەی جێگای س���ەرنج بوو زیاتر میدیای ناوەخۆیی ) هه رێمی كوردس���تان( گرنگی 
پێ���درا، به بێ ئه وه ی ن���اوی فیرقه ی ئاڵتون بهێنرێت، له كاتێك���دا ئه وانیش ئاماده ی ئه و 

ئۆپه راسیۆنه  بوون و بەشێک بوون لەو هێزەی بەنداوەکەیان کۆنترۆلکردەوە.
فیرقه ی ئاڵتون، راسته وخۆ سه ربه  ئه نجومه نی وه زیرانی عێراقه، لەالیەن “فازڵ به رواری” 
سەرپەرشتی ده كرێت، کە کوردە، ئەو فیرقە لەچه ند شوێنێكی تری عێراق ئۆپه راسیۆنی 
ئه نجامداوه و لەس���ااڵنی راب���وردوش ڕۆڵێکی کاریگەریان هەبووە ب���ۆ   ڕووبه ڕووبوونه وه ی 

تیرۆریستانی قاعیده و "كۆنه " به عسییه كان به تایبه تی له  سنووری پارێزگای تكریت.
بەپێچەوانەی میحوەرەکانی تر کە ئۆپه راسیۆنیان بۆ کراوە گەیشتن بەراستی و دروستی 
روداوەکانی بەنداوی موس���ڵ زۆر س���ەخت و دژوار بوو بۆ رۆژنامەنوس و میدیاکان تاکو 
بیگوازنەوە، تەواوی ئه و ناوچه یه  له الیه ن له شكری تایبه ت كه  فه رمانده  “مه نسور بارزانی” 
كوڕی سه رۆكی هه رێمی كوردستان، سه رپه ر شتی ده كرا، به  هیچ شێوه یه ك موڵه تیان به  
مێدیاكان نه دەدا بۆ ئەوەی رومالی ئۆپەراس���یۆنەکە بکەن و روداوەکانی نزیک بەنداوەکە 

بگوازنەوە.
ب���ه رە به یان���ی 19,٨,2014 له گه ڵ حه میدی هاوڕێ���م،  لەهه ولێره وه  ب���ەرەو به نداوه كه  
به ڕێكه وتی���ن، ده بوو زوو بگه ینه ، بۆ ئەوەی ئاگاداری تەواومان هەبێت لەکۆی روداوەکانی 
ئ���ەو ڕۆژە، دووری نێوان هەولێرو میحوەرەکە ب���ه  ئۆتۆمبێل نزیكه ی دوو کاتژمێر ده بوو 
واته  130 كیلۆمه تر ڕێگای هاتوچۆش زۆر کات بەربەست بوو بۆ زوو گەیشتن بەو شوێنە، 

چونکە بەهۆی شەڕ بەشێکی رێگاوبان ئاستەنگ بوون بۆ ئەوەی زووتر بگەین.
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گەیشتینە بەنداوی موسڵ، بەاڵم پێشمەرگەکان ڕێگەیان پێنەداین بڕۆینە نزیکی بەنداوەکە، 
ئەم���ەش بۆ ک���ۆی میدی���اکاران و دەزگاکان بوو کە لەوێ ئامادەبونی���ان هەبوو،  میدیا 
کوردییەکان نەیانتوانی نزیک ببنەوە )روداو، کەی ئێن ئێن، وار(، بەاڵم ڕێگەیان بەچەند 

میدیایەکی ئەمریکی دا نزیک ببنەوە.
ئەوەی جێگای نیگەرانی رۆژنامەنوس���ان بوو ئەوە بوو بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک لەسەر 
جادە ماینەوەو زۆر هەوڵماندا قەناعەت بەپێش���مەرگەکان بێنین و بتوانین نزیک تر بین و 

بەتەواوی رومالی شەڕەکە بکەین، بەاڵم هەوڵەکان بێسوود بوون.
وەستان لەسەر جادە بۆ ماوەی چەند کاتژمێرێک و گەرما و برسێتی بێتاقەتی کردبووین، 
بەاڵم هەر هیوایەکمان هەبوو بۆئەوەی ڕێگەمان پێبدەن و لەدەروازەی میحوەرەکە بچینە 
ژوورەوە، س���ەرەڕای ئەوەش تاو نا تاوێک ئاسایش���ەکان لێمان توڕە دەبوون و دەیانوت: 
“ئێرە بەجێبهێڵن” وەاڵمی ئێم���ەش ئەوەبوو “ئێمە بۆ ئەوە هاتوین روماڵی بارودۆخەکە 
بکەین، ئێوە هاوکاریمان ناکەن و ڕێگەمان پێنادەن لێرەش بمێنینەوە، بەاڵم جیاوازیتان 
لەنێ���وان میدیایی کوردی و بیانی کردو کار ئاس���انیتان بۆ ئەوان کردو ڕێگەتان بە ئێمە 

نەدا”.
پێش ئه وه ی بازگه كه  به جێبهێڵین چه ند ئۆتۆمبێلێكی لیوای ئاڵ�تونی عێراقی كه  له الیه ن 
"فازڵ به رواری" سه رپه رش���تی ده كرێت، به ره و ناوچه كانی ژێر ده س���ه اڵتی پێش���مه رگه  
ده هاتن، لەرۆژنامەنوسان و بازگەکە نزیک بوونەوە، ئەوان )فيرقەی ئالتۆن( به ده نگی به رز 
ئااڵی عێراقیان ده شه كانده وه و هەندێکیان وه ك سه ركه وتن به سه ر داعشدا ئااڵكه یان پێبوو 
به رزیان ده كرده وه  و هاواریان كرد "شه ڕی به نداو ئێمه  كردمان، كاتێ هێزی ئاڵتون رۆیشته  
نزیك به نداوی موس���ڵ هێزی پێشمه رگه ی تێدا نه بوو". دیاره  ئه وان به شی زۆریان عه ره ب 
بوون، دروشمه كانیش���یان هه ر به  عه ره بی ده وته وه  ئه وه ش بۆ پێشمه رگه و ئاسایشه كان، 

جێی تێڕامان و تووڕه بوون بوو.
هێزه كانی پێشمه رگه  به و هه ڵوێس���ته ی لیوای ئاڵتون نا ڕه حه ت و بێزار بوون، زیاتریش 
ئاماده بوونی ئه و ژماره  رۆژنامه نووسه  له  بازگه كه  نریكه ی 13 كه س ده بووین، له  میدیای 
ناوخۆی و بیانی ئاسایشه كانی توڕە كرد چه كداره كانی لیوای ئاڵتونیش خۆیان ده رده خست 
و ئااڵی عێراقیان ده شه كانداوه ، یه كێكیشیان ئااڵی ره شی داعشی به رزكردبووه ، كه  وه ك 

هێمایه ك بوو به سه ركه وتن به سه ر داعشدا وەک ئەوەی شه ڕه كه  تەنها ئه وان كردویانه .
بۆ ئه وه ی رێگا بۆ هیزه كانی ئاڵت�ون بكه نه وه ، کە به ره و سنووری قه زای شێخان دەڕۆیشتن 
هێزه كانی پێش���مه رگه  ته قه یان به  ئاسماندا کرد بۆ باڵوه  پێكردنی رۆژنامه نووسان و زوو 

تێپه ڕبوونی كاروانی ئۆتۆمبێله كانی فیرقه ی ئاڵتون.
بەاڵم ئه و گرژیه ی كه  له  بازگه كه  دروست بوو هۆكاره كه ی له سه ر ئه وه بوو تیمی فیرقه ی 
ئاڵتون ده یانوت: به شداریمان كردوه ، له  شه ڕی به نداوی موسڵ و به شی زۆری ئه و چاالكیانه  



لەژێر شمشێرەکەی خەالفەتی ئیسالمی ساڵێک کاری ڕۆژنامەوانیم له شەڕە خوێناوییەکەی داعش

6٨

"ده ستی ئێمه "ی تێدابووه ، به اڵم پێشمه رگه  به و هه ڵوێستەی چه كدارانی فیرقه كه   كه مێك 
دڵگران بوو له وكاته دا بیرم لەداهاتووی  ئەو ناوچه یە دەکردەوەو دەموت: "ڕەنگە ڕۆژێک 
کورد له گه ڵ عه ره ب له م س���نوره  له س���ه ر مانه وه ی پێشمه رگه  كێشه یان بۆ دروست  بێت، 
له  راس���تیدا هه موو ئه گه رێك چاوه ڕوانكراوه . باوه ڕ به وه  ناكرێت، پێشمه رگه  له و ناوچانه  
پاش داعشیش ئبتوانن به رده وامی به مانه وه  بده ن، چونكه  عێراق قبوڵ ناكات، ئەگەرچی 
له ئێس���تادا سوپای عێراق شكستی هێناوه ، به اڵم مانه وه ی پێشمه رگه  له ناوچه كانی نزیك 
موسڵ و ئه وه ی پێیدەوترێت ناوچه ی كوردستانی كێشه  له سه ر ره هه ندێكی مێژووی هه یه  
و ده یان ساڵه  كورد و عه ره ب له سه ر ئەو ناوچانە ناكۆكیان هەیەو تائێستاش بەچارەسەر 

نەکراوی ماوەتەوە.
به هه ر ش���ێوەیەک بێت ئەو ڕۆژە تا کاتژمێر یەک له سه ر رێگای به نداوی موسڵ ماینه وه ، 
دوات���ر بیرمان له وه كرده وه  بۆ هه ولێر بگەڕێینەوە، دواتر لەگەڵ حەمیدی هاوکارم بیرمان 

لەوەکردەوە لەگەڕانەوەماندا لەگوندێکی نزیک بەنداوەکە دابەزین و هەندێ وێنە بگرین.
ئەگەرچی چوون بەو ڕێگایە جۆرێک بوو لەسەر کێشی و تا ڕادەیەکی زۆر شوێنەکە لەالیەن 
هێزەکانی پێشمەرگەوە نەپارێزراو بوو، بۆیە ئاسان نەبوو چوون بۆ ئەو ناوچەیە بەتایبەتیش 
بۆ رۆژنامەنوسان. بەاڵم ئێمە چووینه  نزیك گونده كه و بەرەو روبارەکە بەڕێکەوتین، له نزیك 
به نداوه كه  وه ستاین وێنه ی پردێك و روباره كه مان گرت له  كاتی خۆپێچانه وەماندا له  چوار 

الوه  میلی چه كیان لێ هێناینه وه  و به ده نگی به رز چه ند كه سێك هاواریان لێكردین.
دوو ئوتومبێلی چەکداربوون و  كه س���یان به قسه ی كه س���یانی نه ده كرد هه ر یه كه یان به  
ئاوازێك ده یان خوێند، له  به رامبه ر ئێمه  وەس���تابوون و لووله ی تفه نگه كانیان روو لەئێمە 

کرد بوو.
بەاڵم لەشانس���ی ئێمە یەکێک لەش���وفێرەکان پیاوێکی به ته مه ن بوو، کە هاته  خواره وه  
ده مانچه كه ی كرد به  القه دیی و لێمان نزیك بۆوە ، چه كداره كانی تر له  دووره وه  وه ستابوون، 

شوفێرەکە لێمان ورد بۆوەو زانی كه  "خراپه " كارنین و
دوای گفتوگۆ باوه ڕی كرد بۆ كاری رۆژنامه نووس���ی هاتووینه  سنووره كه یان، به اڵم خه می 
ئه وه ی خوارد كه  ترسیان هه بووه  شتێك روو بدا دواتر به ڵێنی پێداین هاوكاریمان بكات.

 ئه و پیاوه  ته مه نی په نجا س���اڵێك ده بوو چه كداره كانی تریشی بانگ كرد كه  پێنج كه س 
ب���وون، دواتر بۆمان روون بۆوه  خه ڵكی ناوچه كه  ب���ۆ ئەوەی خۆیان لەچەکدارانی داعش 
بپارێزن هه مووی���ان چه كیان هه ڵگرتوه ، لەبەر ئەوەی کورد ب���وون دیار بوو په یوه ندیان 
به هێزه كانی پێشمه رگه ش���ه وه  هه بوو، چه كداره كان له گه ڵمان هاتن بۆ نزیكی به نداوه كه و 

دوای ته واوكردنی ئیشوكاره كانمان به ڕێیانكردین.
به نداوی  موسڵ  له  ساڵی  19٨3 دروستكراوه  و ده كه وێته  سه ر رووباری  دیجله ، نزیكه ی  50 
كیلۆمه تر له  باشوری  موسڵه وه یه، وێستگه یه كی  سەرەکی به رهه مهێنانی  كاره بای   پارێزگای  
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نه ینه وا و ناوچه كانی  تری  باكوری  عیراقی  تێدایه ، هەروەها بەنداوی موسڵ بەسه رچاوه یەکی  
سەرەکی  دادەنرێت بۆ زەوییە کشتوکالیەکانی نەینەوا.

به نداوی موس���ڵ 3,2 كیلۆمه تر درێژه  و به گوێره ی  ئاماری  الیه نه  س���ه ربه خۆكان، 12,5 
ملیۆن مه تر سێجا ئاوی  تێدایه . ئەگەر هه ره س بهێنێت ئەوا ده بێته  هۆی  ژێر ئاو كه وتنی  
زه وییه كانی  ده وروبه ری  روباری  دیجله  تا ده گاته  موسڵ  كه  1,7 ملیۆن كه س تێیدا ده ژی ، 

هاو كات الفاویش له  چه ند ناوچه یه كی   عیراقدا دروست ده كات تاکو ده گاته  به غدا.
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لەزوممار شه ڕ كۆتایی نایه ت

بۆ یەکەم جار سه ردانی ناوچه ی زوممار کرد پێشتر تەنیا لەڕێگەى میدیا و نوسینەکانەوە 
ناوى زوممارم بیس���ت بوو، بەشێک له ئامانجی چوونم بۆ ئه و ناوچه یه   دوای دروستبوونى 
شه ڕی داعش بوو كه  بەپێویستم زانى خۆم ناوچەکە ببینم و کارى میدیایى لەسەر بکەم. 
بۆ ئه وه ی زانیارى تەواوم لەسەر ئەو ناوچانە هەبێت، کە بەبەشێک لەهەرێمى کوردستان 
دادەنرێت، بەاڵم حکومەتى ناوەندیش ملمالنێى لەس���ەر دەکات و بەدرێژایى مێژووش ئەو 

ناوچانە کێشەى لەسەر بووە لەنێوان کورد و عەرەب. 
زوممار، بەبەش���ێک لەهەرێمى کوردستان دادەنرێت و بەکش���توکال و سامانى سروشتى 
بەناوبانگ���ە، ناوچه كه  به  مادده ی 140 داده نرێت كوردی���ش به رده وام پێداگیریكردوه ، كه  

زوممارو ناوچه كه  به گشتی پارچه یه كن له  خاكی كوردستان، سازشی له سه ر ناكرێت.
ناحیەی زوممار دەکەوێتە باكوری رۆژهەاڵتی ش���اری موس���ڵ، لەڕووی ئیداریەوە س���ەر 
بەقەزای تەلعەفەرەو هاوس���نوری قەزای شنگالە، پارێزگای موسڵ و سوریاش به  یه كه وه  
ده به س���تێته وه،  كه  هاوسنوری ناحیه ی ره بیعه یەو دوو كیلۆمه تر لەسنوری سوریا دووره ، 

به پێی دواین ئامار ئه م سنووره  ژمارەی دانیشتوانەكەی سەد و 1٨ هەزار كەسن.
به گوێره ی س���ایتی " ویكیبیدیا" ژماره ی گوندەکانى س���ه ر بەناحیه ی زومماره  ژماره یان 

هه شتاو دوو گونده ".
له گه ڵ نزیك بوونه وه ی چه كدارانی داعش له  س���نورى میحوه ری ش���نگال، زومماریش له  
س���ه ره تای مانگی ئابی 2014 كه وته  ده س���ت داعش و پێش���مه رگه ش پاشه كشه یان كرد 

هه ندێكیش به "شكانه وه " ناویان برد.
چەکداران���ى داعش بۆ ماوه یه ك لەناحیەکە  بااڵ ده س���ت بوون، هێزه كانی پێش���مه رگه و 
سه ركردایه تی كوردیش له به رامبه ر بااڵده ستی داعش سه رقاڵی پالن و به رنامه  رێژی بوون 
و به رده وامیش لێدوانی توندیان ده دا كه  "نابێ" داعش له سه ر خاكی كوردستان بمێنێت.

له  3ی ئاب كه  داعش ناوچه كه ی كۆنترۆڵكرد،دواى چه ند رۆژێك پش���تیوانی س���ەربازیی 
کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بۆ هەرێمی کوردس���تان پێی نایه  قۆناغێكی نوێ، چونكه  لەکاتى 
هێرش���ەکانى داعش بۆ س���ەر ناوچەکە کورد لە جیاتی به رگری زیاتر پاشه كشه ی ده كرد 
چه كداره كانیش به شی زۆری چه ك و كه ره سته ی سه ربازی سوپای عێراقیان پێبوو ئه وه ش 
بووه  هۆی ئه وه ی بتوانن هێرش بكه نه  س���ه ر پێش���مه رگه و ئه وانیش ناچار به  پاشه كشه  

بكه ن.
لەوکاتدا پێشمه رگه  وه ك پێویست كه ره سته ی سه ربازی نه بوو، تەنانەت واڵتانی دراوسێی 
هه رێم���ی كوردس���تانیش به تایبه تی توركیا كه  هاوس���نوری ئیداره ی ده س���ه اڵتی پارتی 
دیموكراتی كوردس���تانه  هاوكاری حكومه تی هه رێمی كوردستانی نه كرد واڵتانی عه ره بیش 
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رۆڵی ته ماشاكه ریان ده گێڕا هەر ئه وه ش وایكرد داعش پێشڕه وی بكات.
له سه روبه ندی پێشڕه وی داعش بۆ ناوچە کوردییەکان، واڵتانی ئه وروپاو ئه مریكاش هاتنه  
ده نگ، چونکە هاتنى داعش-یان بۆ ئەو ناوچانە به مه ترسیه كی گه وره  ناوزه د كرد و بڕیاری 
دامه زراندنی هاوپه یمانیتیه كیان دا له دژی چه كدارانی داعش، لە)4(ى ئاب بەدواوە هێرشى 

ئاسمانى ئەمریکا و هاوپەیمانان بۆ سەر داعش دەستى پێکرد.
له  به رامبه ردا رەخنەى زۆر لەتورکیا گیرا، چونکە لەهەرێمى کوردس���تان پش���کى شێرى 
کۆمپانیا بیانیەکان بەر تورکیا کەوتوە، تا س���ه ره تای س���اڵی 2014 به گوێره ی  ئاماره كان 
ژماره ی  ئەو كۆمپانیا توركیانەى لەهەرێمى کوردس���تان کاریانکردوە نزیكه ی هه زارو چوار 
سەد کۆمپانیا بوون، به رده وامیش ژماره یان له زیابووندابووه و لە سه رجه م بواره كاندا كار و 

وه به رهێنانیان هه بووه  .
هه روه ها قه باره ی  ئاڵوگۆڕی  سه رمایه ی  توركیا له گه ڵ هه رێمی  كوردستان، له ساڵی  2012  
هه ش���ت ملیار دۆالر بووه ، له  ساڵی 2013 نزیكه ی 12 ملیار دۆالر بووه ، ئه مه  جگه له وه ی 
هه رێم و توركیا له سه ر هه نارده كردنی نه وتی كوردستان، بۆ به نده رە جیهانی-یەکان لەگەڵ 
توركی رێك كه وتوون، هه روه ها ئه م دوو الیه نه ش رێكه وتنی 50 ساله یان له  بواری نه وتدا 
هه ی���ه ، بەاڵم ئه نقه ره  هیچ هاوكاریه كی هه ولێری نه كرد ب���ە بیانووی ئه وەى زیاتر له  50 
دبلۆماتكاری له الی چه كدارانی داعش ده ست به سه رن، دواتر داعش دبلۆمتكاره كانی ئازاد 
ك���رد به بێ ئه وه ی زیانی گیانیان پێبگەینێت، به اڵم ه���اوکارى نەکردنى تورکیا بۆ هێزی 
پێشمه رگه  جێگای باوه ڕ نه بوو، چونکه  هه رێم چاوه ڕوان بوو واڵته  هاوسێ و هاوپه یمانه كه ی 
بەدەنگیەوە بێت، بەاڵم بەو جۆرە دەرنەچوو، دوای تێپەڕبوونى چوار مانگ به سه ر شه ڕی 
داعش،لەناوچەى رواندوز، تورکیا بنکەیەکى ڕاهێنانى بۆ هێزەکانى پێش���مەرگە کردەوەو 

شارەزایانى سەربازى تورکیا ڕاهێنانیان بەپێشمەرگە دەکرد.
لە22.11.2014، سەرۆک وەزیرانى تورکیا ئەحمەد داود ئۆغلو سەردانى هەرێمى کوردستانى 
کرد لەچوارچێوه ی  س���ه ردانه كه یدا پێش گەڕانەوەى لەگەڵ وەزیرى پێشمەرگەى هەرێمى 
کوردس���تان مستەفا سەید قادر، سەردانى بنکەى باپشتیانى سەر بەناحیەى دیانەى کرد 
کە ش���وێنى مەشقى پێشمەرگەکانى کوردستان بوو، هەروەها پاڵپشتى تورکیاى نیشاندا 

بۆ هێزەکانى پێشمەرگە.
دواى مانەوە چەکدارانى داعش لەناوچەکە، کە نزیکەى هەفتەیەک دەبوو، هێرشی ئاسمانی 
فڕۆكه  جه نگییه كانی ئه مریكا ده س���تی پێكرد له س���ه ره تای ئۆپه راس���یۆنه كه  هێزەکانی 
پێشمەرگە لە چەند ناوچەیەکی کێشە لەسەر لەپێشڕەویدابوون و بەشێکی ئەو ناوچانەیان 

کۆنترۆڵ کرده وه ، کە لە ژێر كۆنتڕۆڵی چەکدارانی داعشدا بوون.
هه ر له ناوەڕاس���تى مانگى ئاب-دا هێزەکانی پێشمەرگە بە پاڵپشتی فرۆکە جەنگییەکانی 
ئەمریکاو عیراق و بەهێزێکی پڕ چەکەوە لەچەند قۆڵێکەوە هێرش���یان کردە سەر گوندی 
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مەحمودیەی س���ەر بە ش���ارۆچکەی رەبیعە، کە ماوەیەک بوو لە ژێر دەستی چەکدارانی 
داعشدابوو، بەاڵم توانیان کۆنتڕۆڵی بکەنەوە.

هه روه ها هێزەکانی پێش���مەرگە هێرشیان کردە س���ەر گوندی تەلموسی سەر بە ناحیەی 
زومم���ار دوای چه ند کاتژمێك پێکدادان لەگەڵ چەکداران���ی داعش ناوچەکەیان کۆنتڕۆڵ 

کردەوە.
س���ات به س���ات جه نگه كه  به ره و ئاقارێكی جیاوازتر هه نگاوی ده نا هێزه كانی پێشمه رگه  
س���ه رقاڵی خۆ كۆكردنه وه  بوون و هاوپه یمانانیش له و ماوه یهدا  له سه ر ئاستی سیاسی و 

سه ربازی زوو زوو په یوه ندییان به  به رپرسانی بااڵی هه رێمی كوردستانه وه  ده كرد.
پاش 10 رۆژ به سه ر به رده وامی شه ڕ له میحوه ری زوممار شه ڕه كه  قۆناغێكی نوێی به خۆوه  
بینی كورد رۆژ به رۆژ خه ریكی خۆ ئاماده كردن بوو بۆ ئه وه ی به هه ر شێوه یه ك بێت بتوانن 
ناوچه كه ی ژێر ده سه اڵتی داعش كۆنترۆڵ بكه نه وه ، ئەوەبوو له رۆژانی 20ی ئاب هێزه كانی 
پێش���مه رگه  به هاوكاری فڕۆكه  جه نگییه كانی ئه مریكا توانی���ان چه ند گوندێكی نزیك له  

ناحیه ی زوممار كۆنترۆڵ بكه نه وه .
ش���ه ڕی هێزه كانی پێش���مه رگه  رۆژ به رۆژ له  میحوه ری زوممار كه  ب���ه  ناوچه ی رۆژئاوا و 
رۆژهه اڵت���ی دیجله داده نرێت له الیه ن زه عیم عه لى، ئه ندامی  مه كته بی سیاس���ی پ.د.ك 
سه رپه ر شتی ده كرا. نزیك ده بۆوه  له ناحیه كه و چه كدارانی داعشیش به پێچه وانه ی رۆژانی 
رابردوو، زیاد له وه ی به رگریان ده كرد كه متر هێرش���یان بۆسه ر سه نگه ره كانی پێشمه رگه  

ده هێنا.
له رۆژانی 2٨ تا  31 ئاب هێزی پێش���مه رگه  هێرش���ێكی به رفراوانی كرده  سه ر چه كدارانی 
داعش له  سنووری ناحیه ی زوممار ئه و ناوچه یه  بۆ هێزه كانی پێشمه رگ بوو، چونكه  كورد 
به  كۆنترۆڵكردنه وه ی زوممار ناحیه ی ره بیعه ی بۆ ئاسانتر دەبێت بۆ هێرشکردن، هه روه ها 

به ره و ناوچه كانی نزیكی قه زای شنگالیش ده توانێت پێشڕه وی بكات.
رۆژی 30ی ئاب���ی 2014 له گه ڵ هه ردوو هاوپیش���ه م "ئیمرا یورڵم���ازو ئیمرا ئیلیكان" له  
هه ولێره وه  به ره و زوممار به ڕێكه وتین، یێش ئه وه ی بگه یته  زوممار ده بوو به ڕێگای فیشخاپور 
له  زاخۆوه  خۆمان بگه یه نینه  ئه و ناوچانه، دوورى نێوان هەولێرو سنورى زوممار  نزیكه ی 

3٨0 كیلۆ مه تر ده بێت.
زاخۆ، زۆرترین په نابه رى ئێزدىو خه ڵكی ناوچه كانی زوممارو ره بیعه ی تێدابوو، له س���ه ر 
جاده و ش���وێنه  گش���تیه كان ده یان خێ���زان و ژن و منداڵت به رچاو ده ك���ه وت ته نانه ت 
له ده ره وه ی ئه و ش���اره  كه  به ره و زوممار ده رۆیشتی هاواڵتیانت به رچاو ده كه وت به ده ستی 
به تاڵ و به شێكیش���یان به پێ خاوس���ی ده هاتن و ده چوون، حكومه تی هه رێم-یش توانای 
هاوكاری بۆ ئه و ژماره  زۆره  ئاواره ی نه بوو، چونكه  به هۆی كۆنترۆڵكردنی ش���اری موسڵ 
له الیه ن داعشه وه  په نابه رێكی زۆر رووی له  هه رێمی كوردستان كرد به تایبه تی به شی زۆری 
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ئێزدییه كان روویان كرده  زاخۆ، به پێی ئامارێکی حكومه تی هه رێمی كوردس���تان، نزیكه ی 
600 هه زار هاواڵتی له  سنوری پارێزگای نه ینه وا ئاواره ی هه رێمی كوردستان بوون.

لە 30ی ئاب هێزه كانی پێش���مه رگه  توانییان نزیكه ی 40 كیلۆمه تر پاشه كشه  به هێزه كانی 
داعش بكه ن، گه رمی ناوچه كه و ده شتاییه كانی زومماریش پالەپەستۆى زۆری بۆ هێزه كانی 
پێشمه رگه  هێنابوو ئه وان ترسی بۆمبی چێنراوی داعش-یان هەبوو لەناوچەکە، بۆیە کەمتر 

بیریان لەخراپى دۆخەکەو کەش و هەواى ناوچەکە دەکردەوە.
هۆکارى ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەى رۆژی 30ی ئاب له نزیك ناحیه ی زوممار ئۆتۆمبیلێكی 
بۆمبڕێژكراوی چه كدارانی داعش به كاروانى ئوتومبێلەکانى هێزه كانی پێشمه رگه دا ته قیبووه  
له سه ر جاده ی گش���تی ئه وه  زیانی زۆری به هێزه كانی پێش���مه رگه  گه یاندبوو باسیان له  

شه هیدبوونی شه ش پێشمه رگه  چه ند بریندارێكی دی ده كرد.
به پێ���ی ئه و زانیاریانه ی كه  هێزه كانی پێش���مه رگه  ئاش���کرایان کرد "ل���ه و چه ند رۆژه ی 
ئۆپه راس���یۆنی هێزه كان���ی پێش���مه رگه  توانیویانه  زیاد له  50 چه ك���داری داعش بكوژن، 

ده ستگیركراویشیان هه بووه ".
به ره به یانى رۆژی 31ی ئاب له  زاخۆوه  به ره و ناوچه كانی به ره ی ش���ه ڕ له س���نوری زوممار 
به ڕێكه وتین، ناوچه كه  ژماره یه كی زۆر پێشمه رگه ی تێدا جێگركرابوو چه ندین خاڵی پشكنین 
هه بوو، به اڵم ئه وه ی ده تبینی هه موو هێزه كان له چوارچێوه ی سه ربازی رێكخرابوون، وه كو 

ناوچه كانی مه خموور و گوێڕ نه بوون.
ناوچه  ئازادكراوه كان كه  له ژێر ده س���ه اڵتی پێشمه رگه بوون، به هۆی بۆمبڕێژ و دانانه وه ی 
مین و ته قه مه نی له  خانوو و رێگا س���ه ره كییه كان، له الیه ن داعش���ه وه ، ئه ركی هێزه كانی 

پێشمه رگه ی قورستر كردبوو ئه وانیش به وریایه وه ، هه ڵسوكه وتیان ده كرد.
ئ���ه و به یانیه ی به ر له وه ی بگه ینه  نزیك به ره كانی ش���ه ڕ له نزیكه وه  گوێمان له  هۆڕێنێكی 
زۆری ئۆتۆمبێل بوو كاتێ زانیمان ئۆتۆمبێلێكی بارهه ڵگربوو چه ند پێش���مه رگه یه ك ئااڵی 
كوردستانیان به رزكردبۆوە ، پاش ئەوەى چه ندین پارچه  بۆمبی پڕ له  ته قه مه نی و تیئێنتی 
چه كدارانی داعش���یان پوچه ڵكردب���ۆوه ، بەپێى ئەو زانیاریان���ەى وەرم گرت لەهێزه كانی 
پێشمه رگه  مه زنده ی 500 كیلۆ تیئێنتی ده كرا. هه موو ئه و پارچه  ته قه مه نی و تیئێنتیانه  
له ناو مه نجه ڵ و قابلمه  ئاماده كرابوو چۆنیه تی ئاماده كردنه كه ش���ی وه ها بوو هه ركه سێك 

سه ری قابله مه كانی هه ڵبدابایه ته وه  ده ته قیه وه .
دوای چه ند رۆژێك له ش���ه ڕ و ئۆپه راسیۆنەکانى هێزی پێشمه رگه، لە 31ی ئاب هێزەکانى 
پێش���مەرگە توانیان بڕۆنه  ناو ش���اره دێی زوممار، بێگومان ئه مه ش ئاسان نه بوو داعش 
به رگریه كی به هێزی ده كرد، به اڵم پێشمه رگه  بڕیاری شه ڕی یه كالكه ره وه ی دابوو، هه روه ها 
فڕۆكه  جه نگییه كانی ئه مریكاش هاوكارێكی باش���ی پێشمه رگه  بوون بۆ کۆنترۆڵکردنەوەى 

ناوچەکە.
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له و ئۆپه راس���یۆنه  كورد ئامانجی سه ره كی ده ستبه سه ردا گرتنی پااڵوگه  نه وتییه كان بوو 
به تایبه تی "عه ین زاله " و ئه وانی تر، ئەوەى پێش���مەرگە توانى بیکات له زوممارن ئەوەبوو 
هه رزوو به بێ ئه وه ی داعش زیانی زۆر بگه یه نێت به  پرۆژه  نه وتییه كان،  هێزه كانی پێشمه رگه  

سنووره كه یان كۆنترۆڵ كرد.
كێڵگه ی نه وتی عه ین زاله،  له سێ بیری گه و رەی نه وت پێكهاتووه ، به پێی ئەو زانیاریانەى 
خراوەتە روو نه وتى ئەم کێلگەیە مێژووه كه ی دەگەڕێتەوە بۆ س���اڵی 1939، نه وته كه شی 

له الیه ن كۆمپانیای گه شه پێدانی به ریتانیه كان دۆزراوه ته وه .
ئه م كێڵگه یه  راس���ته وخۆ س���ه ر به  ناحیه ی زومماره ، ب���ه دووری ٨0 كیلۆمه تر ده كه وێته  
باكوری خۆرئاوای موس���ڵ، پێش هاتنی چه كدارانی ده وڵه تی ئیسالمی له حوه زیرانی 2014 

رۆژانه  20 هه زار به رمیل نه وتی لێ ده رده هێنرا.
له و کاتەى پێش���مەرگە چوونە ش���ارەکە، چاوەڕوان دەکرا پێش���ڕەوى زیاتر بکەن، بەاڵم 

چاوەڕوانیەکە پێچەوانە بۆوەو نەیانتوانى پێشڕەوەى بکەن.
لەو بازگەیەیى دەکەوێتە پێش هێڵى ش���ەڕەکە، له گه ڵ كوڕى بەرپرس���ێکى س���ەربازى 

لەفەرماندەى سەفین، قسەم کرد بە ناوى )شۆرش( قسه م كرد.
من و دوو هاوڕێکەم )ئیمرا(کان، کە خەڵکى باکورى کوردس���تانن، بەدرێژایى ئەو ماوەیە 
بەیەکەوە بووین و وەک سێ هاوڕێ بەیەکەوە بەسەر تەواوى نارەحەتیەکان سەردەکەوتین، 
خۆم���ان ئامادەکرد بۆ ڕۆیش���تن لەگەڵ کوڕى بەرپرس���ەکە، پیکابێکى س���ەربازى هێنا 

بەڕێکەوتین.
لەکات���ى چوونمان بۆ ناو زومم���ار زوو درکت بەوە دەکرد کە دوکەڵ تەواوى ئەو ناوچەیى 
داپۆش���یوە، شۆرش، ئێمەى بۆ س���ەرەتاى گەڕەکەکان برد، بەاڵم لەنێو ئوتومبێل دەبوو 
سەرت نەوى بکەى لەبەر مەترسى قەناس، چونكه  لەدواى بۆمبى چێنراو و هاوەن قەناس 

تاکە چەک بوو داعش بەکارى بهێنێت لەرێگا سەرەکیەکان و نێو ماڵەکاندا.
لەپشت خانوێکى تازە دروستکراو دانیشتبووین و پێشمەرگەکانى لەنێو خانوەکە شەڕیان 
بەرامبەر بەداعش دەکرد چەکى کالشینکۆف بەئاسان بڕى دەکرد، چونکە مەوداکەى نێوانیان 
زۆر نەبوو. كات نزیك ده بۆوە له نیوه ڕۆ، ش���ه ڕیش به رده وام بوو، یەکێک لەپێشمەرگەکان 
وتى:  "ئێوە شێتن، ئێمه  سه رمان لێ شێواوه و توشی شه ڕێكی خۆسه پێن بووین، بۆچی 
ئێوه  هاتوون بۆ ئێره ؟ له پێناو وێنه یه ك، یان پارچه  ڤیدیۆیه ك، به خوا شێتن، من 15 رۆژه  

ماڵه وه م نه بینیوه ".
له سه نگه ره كاندا ماندبوونت به رووخساری هێزه كانی پێشمه رگه وه  دەبینى، ئەگەر هێزەکە 
زۆر بوون، به اڵم پش���وودان و شوێنی مانه وه یان خراپ بوو، لەگەڵ ئەوەشدا شه ڕكردنیان 
له دژی داعش به ئه ركی خۆیان ده زانی، چونكه  پێیانوابوو "داعش خاكه كه یانی داگیركردوه و 

شه ڕی به  كورد فرۆشتووه و غه دری لێ كردوون، بۆیه  پێویسته  رووبه ڕووی ببنه وه .
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کاتژمێر  12:30 بوو ئۆتۆمبێلیكی زۆری هێزه كانی پێشمه رگه  بۆ دواوه  پاشه كشه یان کردو 
ده گه ڕێنه وه  بۆ به رزاییه كانی ده وروبه ری زوممار، ئەوەش وایکرد بپرس���م، ئایا پێشمەرگە 
دەکشێتەوە؟، لەوەاڵمدا پێش���مەرگەکان وتیان:  "نەخێر، ناکشێینەوە، له دوێنێوه  چه ند 

شه هیدێكمان داوه  چۆن ئێستا به رپرسه كان بڕیاری كشانه وه  ده ده ن".
له م گفتوگۆیانه  بووین، پێشمه رگه كانی ده وروپشتی خۆشمان خۆیان ئاماده كرد بۆ كشانه وه ، 
ئێمه ش له گه ڵ كوڕی به رپرس���ه  سه ربازیه كه  گه ڕاینه وه ، بۆ ده ره وه ی سه نته ری شاره دێی 

زوممار، به اڵم هێزه كانی پێشمه رگه  سنووری پااڵوگه ی "عه ین زاله "یان چۆڵ نه كرد.
له 31ی ئاب كه  پێشمه رگه  بۆ ده روازه كانی ده ره وه ی شاره دێكه  کشایەوە، ئیدی له وه  به دوا 
هێزه كانی پێشمه رگه  بۆ ماوه یه كی زۆر جێگربوون، كشانه وه ی پێشمه رگه  به بڕیاری سه رووی 
خۆیان بوو به شێكی زۆر له هێزه كان تووشی سه رسوڕمان بوون، تەنانەت بەشێکیان دڵگران 
بوون بەکشانەوە، چونکە بۆ چوونە ناوەوەى زوممار زۆر ماندوو بوون. بۆیە لەبەرامبەر ئەو 

بڕیارەدا نیگەرانیان پێوە دیار بوو.
هێزه كانی پێش���مه رگه  کێش���ەیان ئه وه بوو لەگەڵ یەکتر پالنێك���ی تۆكمه و په یوه ندیه كی 
باشیان نه بوو، ته نانه ت ئامێری په یوه ندی كردنیان بەیەکترەوە ته نیا بەمۆبایل بوو ئه وه ش 
كاریگه ری نه رێنی هه بوو، چونكه  چه ند پێش���مه رگه یه ك له ناو ش���اره كه  به هۆی نه بوونی 
په یوه ندی و ئاگاداركردنه وه ی س���ه رووی خۆیان له ن���او گه ڕه كه كاندا مابوونه وه ، دواتر كه  

زانیان پێشمه رگه  كشاوه ته وه  ئه وانیش به  خێرای پاشه كشه یان كرد.
لەس���نورى ناوچەکە ش���ەڕ هەر بەردەوام بوو، لەگەڵ ئەوەش بەردەوام دانیش���توانەکەى 
ئەوانەى مابوونەوە هەوڵیان دەدا بگەن بەو ناوچانەى پێشمەرگەى تێدایە، بۆیە بەردەوام 
خەڵکت دەبینى بەرەو سنورى پێش���مەرگە دەهاتن تەنانەت لەنێو ئوتومبێلى هێزەکانى 
پێش���مەرگە ئوتومبێلى مەدەنیت دەبینى کە لەترسى داعش هەلدەهاتن، ئەوانیش بەشى 

هەر زۆریان کورد بوون.
به اڵم ئه وه ی به المەوە س���ه رنج راکێشا بوو لەسندوقى ئوتومبێلەکان چه ند كچێكی گه نجم 
بینى بە به تانی و س���ه رچه ف س���ه ریان داپۆشی بوو، لەبەرامبەریش���دا کەس و کاریان 
بەالیانەوە شتێکى ئاسایى بوو، وایان نیشاندەدا کە کچەکان وایان پێخۆش بووە، بەاڵم من 
ئه مه م به پێچه وانه وه  ده بینی ئه و خێزانانه  به شێكیان له  ناو ده سه اڵتی داعش هه ڵهاتبوون، 
ترسیان له  ئافره ته  گه نجه كانیان هه بوو به شێكی تریش رێگای هاتووچۆ خراپ بوو ناوچه كه  
چۆڵه وانەکەش���ی بوو، هۆکارى دروستبوونى ئەو گومانانەم لەوە سەرچاوەى گرتبوو، کە 
بینیم پیاو و كوڕه  گه نجه كانیان له  پێشه وه ، یان له  ناوه ڕاست دانیشتوون، بەاڵم كچه كان 

له  سندوقی ئۆتۆمبێله كانن و به  به تانیان داوه  به سه ریاندا.
ئه و ناوچانه ی پێش���مه رگه  كۆنترۆڵی كردنه وه ، بارودۆخەکەى تا ڕادەیەک ئاسایى دەبۆوە 
بەهۆى نەمانى ش���ەڕ، پێشمه رگه ش سه رقاڵی هه ڵگرتنه وه ی مین و ته قه مه نی چه كدارانی 
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داعش بوون، هه ر له  رۆژانی مانگی9 بوو پێشمه رگه  چه ند خانوێكی ته قانده وه ، په یوه ندیم 
به  به رپرسێكی سه ربازی كرد وتی: "داعش خانوه كانی بۆمب ڕێژكردوه ، ئێمه ش هه ستاوین 

به  ته قاندنه وه یان".
س���نوری زوممار به شێكه  له میحوه ری ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوای دیجلە، زه عیم عه لی، ئه ندامی 
مه كته ب���ی سیاس���ی پارتی دیموكراتی كوردس���تان لەناوچەکە سه رپه رش���تی هێزه كانی 
پێش���مه رگه ی ده كرد، ئەو پێش���مەرگەیەکى دێرینى دیارى نێ���و هێزەکانى پارتى بووە، 
ناوچەک���ەش پێگەیەکى گرنگە بۆ کوردو ب���ۆ پارتى، ڕەنگە هەر ئەوەش هۆکار بوو بێ�ت 

)مەسعود بارزانى( زەعیمى هەڵبژارد بێت.
ئاس���ان نییە دواى ئەو ماوە زۆرەى ش���ەڕ لەناوچەکە بوو، کە زەرەرو زیانى بە بالەخانەو 
خانوەکان گەیاندووە زوو وەک خۆى لێ بێتەوە، هەندێ گوند بەجۆرێک زیانى بەرکەوتووە 
وا دێت���ە بەرچاو س���ااڵنێک بێ���ت ژیانى تێدا نەبوو بێت، ئەو گون���دەى کە خۆم بینیم و 
بووە جێگاى س���ەرنج و ورد بوونەوەم گوندى )بارزان کى( بوو کە دەکەوێتە الى چەپى 
پێش ش���اره دێی زوممار، گونده كه  هیچی به سه ر هیچه وه  نه مابوو بە تەواوى خاپور ببوو، 
ئه وه ش له  كاتێكدا بوو له  ئۆپه راس���یۆنی رۆژانی 29 تا 31 ئابی 2014 ئه و گونده  چه ند 
خانوێكی له الیه ن فرۆكه كانی هاوپه یمانانه وه  بۆردومان كرابوون، بەاڵم ئه وه ی س���ه رنجی 
رێبواران راده كێشێت  ته نیا مزگه وتێك به  تێك نه دراوی ماوه ته وه ، هه ر به  بینینی دیمه نی 
گونده كه  پرس���یارت ال دروست ده بێت، بۆچی ئه م گونده  وه ها خاپوور بووه ؟ ئایا هه موو 

دانیشتوانه كه ی كه  نزیكه ی 100 ماڵ ده بێت، الیه نگری داعش بوون؟.
رۆژی 27,4,2015  كاتێ���ك له  گون���دی عه ین فارس بووم بۆ چاوپێكه وتنی رۆژنامه وانی 
له گه ڵ زه عیم عه لی به رپرس���ی میحوه ری رۆژائاوا و رۆژهه اڵت، پرس���یارى ئەوە م لێ كرد 

بۆچی خانوه كانی ئه م گونده  وه ها رووخاون، وتی "داعش بوون".
رووخان و تێكدانی دوکان و خانوو له سنووری زوممارو ره بیعه  زۆر به رچاو ده كه وت، ئه مه ش 
دوای كۆنتڕۆڵكردن���ه وه ی ناوچه كان بوو له الیه ن هێزه كانی پێش���مه رگه وه  تێك ده دران، 

به شێكیش له و خانووانه  گومانیان لێ ده كرا له الیه ن چه كدارانی داعش بۆمبڕێژ كراو بن.
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زوممار. شارێكی وێران، له  نێوان سێ ده سه اڵتی ناوچه كه 
له  به رواری 25ی ئایاری 2015 له گه ڵ هاوكارانم ئاده م ده میر و ئیمرا یۆرڵماز چوومه وه  بۆ 
ناحیه ی زوممار، لەدوایى دروست بوونى شەڕ لەناوچەکە سێیەم جارم بوو بۆ  ناوچە بڕۆم 
ئەو چونانەم لەکاتێک بوو كه  ئه م ناوچه یه  یه ك پارچه  جه نگ بوو هاواڵتیه كی ئاس���ایی 
به تایبه ت���ی ژن و منداڵت به رچ���او نه ده كه وت، ب���ه اڵم دوای كۆنترۆڵكردنه وه ، هەندێ لە 
دانیشتوانه كه ی ده گه ڕانه وه  بۆ سه ر زێدى خۆیان، چونكه  زوممار ناوچەیەکى كشتوكاڵیه  

ئه مه ش به شێكی زۆری داهاتی خه ڵكه كه یه تی.
سنووری ناحیه ی زوممار له  17ی كانوونی یه كه م به  یه كجاری له الیه ن هێزه كانی پێشمه رگه  

له چه كدارانی رێكخراوی ده وڵه تی ئیسالمی له عێراق و شام ناسراو به داعش پاكرایه وه .
به ره به یانی رۆژی چوارشه ممه  17,12,2014 هێزه كانی پێشمه رگه ی كوردستان، به هاوكاری 
فڕۆكه  جه نگیه كان هێزی هاوپه یمان، له  سنووری میحوەری رۆژئاوای دیجلە هێرشیان كرده  
س���ه ر چه كدارانی رێكخراوی دەوڵەتی ئیس���المی و توانیان شه ش گوندی سه ر به ناحیه ی 

زوممار كۆنتڕۆڵ بكه ن.
هه م���ان رۆژ له گه ڵ هاوكارانم فه رهاد جه هان په ناو ئیمرا یورڵماز وه ك تیمی رۆژنامه وانی 

ئاژانسی هه واڵی ئانادۆڵ له به ره ی شه ڕه كه  ئاماده  بووین.
س���ه ره تای رۆژ ش���ه ری نێوان هێزه كانی پێش���مه رگه  و چه كدارانی داعش له  گونده كانی 
ده ورووبه ری ناحیه ی زوممار ده ستی پێكرد نزیكه ی 10 كاتژمێری خایاند ئێواره  دره نگانێ 

هێزه كانی پێشمه رگه  توانیان بچنه  نێو گوندی قه سه ریج.
له و هێرشه ی هێزه كانی پێشمه رگه ی كوردستان، بۆ سه ر چه كدارانی داعش گونده كانیش 
به هۆی فراوانی نێوانیان و پانتای جوگرافیای ناوچه كه  ژماره یه كی زۆر له هێزی پێشمه رگه  
باڵوه ی���ان پێكرابوو چه كی قورسیش���یان پێ بوو ته نانه ت ده باب���ه  و تۆپی دوورمه وداش 

ده بینرا.
دوای چوونه  نێو گوندی قه سه ریج له  نێو پێشمه رگه كان به رپرسی سوپای چواری هێزه كانی 
زێڕه ڤانی عه مید حه مه  ره شید حاجی رۆسته م  بۆ ئاژانسی ئانادۆڵ وتى: "له به ره  به یانی 
زوو هێرش���مان كردووەته  س���ه ر چه كدارانی داعش خۆشبه ختانه  توانیمان به زیانێكی كه م 

گورزی كوشنده  له  داعش بده ین".
ئه و پیاوێكی بااڵ به رزی ره ش���تاڵه  بوو خه ڵكی س���نووری ده ربه ندیخانه و له  عه ش���یره تی 
ش���ه مێرانی نزیك هه ڵه بجه یه  پیاوێكی زۆر بەجوڵه یه و له هه ر ش���وێنێك حزب بڕیار بدات، 

خۆی ده گه یه نێته  ناوچه كه ، چونكه  پێش چه ند رۆژێك له  سنووری میحوه ری خازر بوو.
له و شه ڕ و هێرشه ی هێزه كانی پێشمه رگه  بۆ سه ر داعش ژماره یه ك گوند ئازاد كرا له وانه  
)قەس���ەریج، فەقیرۆك، گرگامێش هه روه ها كۆبانك���ێ، حوگنە، كارێز له گه ڵ گونده كانی 

بەرشۆری گەورە و بچووک ئازاد(.
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هێزه كانی پێش���مه رگه و به رپرس���انیان به رده وام جه ختیان له وه  ده كرده وه  كه  چه كدارانی 
داعش توانای به رگریان نه ماوه ، ئه وان رۆژ به رۆژ هه ڵدێن، ئێمه ش وه ك هێزی پێشمه رگه ی 
كوردستان، بڕیاری سه رووی خۆمان جێبه جێ ده كه ین، هه ر شوێنێك كه  ناوچه ی كوردستان 

بێت، كۆنترۆڵی ده كه ینه وه .
له و چه ند کاتژمێرەى ش���ه ڕی نێوان پێش���مه رگه  و چه كدارانی داعش ژماره یه كی زۆر لەو 
گوندانەی س���ه ربه  ناحیه ی زوممار-ن كۆنتڕۆڵ كرانه وه و هێزه كانی پێشمه رگه  باسیان له  
زیانه كانی هه ردووال ده كرد، به اڵم به راورد به  داعش پێشمه رگه  شه هید و برینداری كه متر 

بوو،  لەدوو شوێنى جیاوازدا 21 تەرمى داعش هەبوو.
له وكاته دا، هێزێكی زۆری پێشمه رگه  به  چه كی قورسه وه ، له  سنووری زوممار كۆكرابوونه  وه ، 
لەو هەڵمەته دا هێزه كانی پێش���مه رگه ی كوردستان،  توانیان  سێ رێیانی ستراتیژیی شاری 
موس���ڵ و ناوچه ی كەس���كێ بە عوێنات و زوممارەوە به یه كەوە دەبەستێتەوە بخەنە ژێر 

كۆنترۆڵی خۆیانه وە.
گه وره تری���ن رووداو ل���ه  گوندی قەس���ەریج بوو له الیه ن چه كدارێك���ی خۆكوژی داعش بە 
ئۆتۆمبێلەکەی خۆی به  كاروانێكی ئۆتۆمبێله كانی هیزی پێشمه رگه دا ته قاندەوە، ئه مه ش 

دوای كۆنترۆڵكردنی چه ند گۆندێك بوو له  ناحیه ی زوممار، کە
ژماره یه ك بریندارو شه هیدی لێ كه وته وه و دیاریترین ئه و كه سانه  به رپرسێكی دژه  تیرۆری 

ئاسایشی دهۆك بوو ناوی ئه حمه د شێخ مزوری بوو.
چیرۆكی ئه حمه د مزوری به  ئاس���انی باس ناكرێت، چونك���ه  به ئۆتۆمبێله كه ی رێگری له  
ئۆتۆمبێلی كه س���ه  خۆكوژه كه ی داع���ش گرتبوو بۆ ئه وه ی كه متری���ن زیان به هێزه كانی 

پێشمه رگه  بگه یه نێت.
دوای رووداوه كه  كه  قوربانی لێكه وته وه ، ئه حمه د مزوریش یه كیك بوو له و پێشمه رگه كان، 
به هۆی ئەو ڕێگرى و گیان فیدایەى خۆى وه ك پاڵه وان پێناسه  ده كرا، لەالی پێشمه رگه كان 
بە"پیاوێك���ی جوان و م���ه رد" ناوى دەهێنرا. ئه مەش  بۆ هێزه كانی پێش���مه رگه و خه ڵكی 
كوردس���تان، جێی قس���ه و باس بوو ته نانه ت به ش���ی زۆری به كار  به رانی كورد له  تۆره  
كۆمه اڵیه تییه كان���ی ئینته رنێت بۆ ماوه یه ك باس هه ر باس���ی ئه حم���ه د مزوری بوو هۆی 
گرنگی پێدانی شه هیدان و قوربانییانی هێزه كانی پێشمه رگه  له شه ڕی داعش ئه وه بوو كه  
كورد به  هه موو ره نگ و ئایدیایه كه وه  پێیانوایه  داعش "هێزێكی به ربه ری تاریك په رستی 
كۆنخوازه ، ده یه وێ كۆمه ڵگا بگه ڕێنێته وه  بۆ چاخه  كۆنه كان و دژی ئازادی و یه كس���انی 
نێوان كۆمه ڵگاو ئایین و نه ته وه  جیاجیاكانه،  بۆیه  پێویسته  ئه و كه  هاتوه ته  سه ر خاكی 

كوردستان، كورد له دژی شه ڕ بكات".
دوای س���ێ مانگ كه  گه ڕامه وه  بۆ سنووری زوممار هێش���تا ناوچه كه  به دۆخێكی ئاسایدا 
تێنه ده په ڕی راس���ته  ئازادك���راوه  و چه ند ماڵێكیش گه ڕاونه ته وه ، ب���ه اڵم به و مانایه  نیه  
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دۆخه كه  وه ك جارانی لێ هاتووه ته وه ، چونكه  به شێكی زۆر له  خانووی ناحیه و ده وربه ری 
رووخێنرابوون، پرۆژه  خزمه تگوزارییه كانیش راگیرابوون.

دوای س���ه ردانمان ب���ۆ الی به رێوه به ری ناحیه كه  چه ند گه ڕه كێكی ش���اردێیه كه مان بینی 
به شێكی زۆر له خانوو بینایه كانی رووخابوون، ئه و خانوانه  به شێكیان به تایبه تی باڵه خانه  
حكوومیه كان به هۆی چه كدارانی داعش كرابوونه  ئامانجی فڕۆكه  سه ربازیه كانی هاوپه یمانان، 
به شێكی تری خانووه كان چه كدارانی داعش تیئێنتی رێژیانكردبوو ئه وه ش ئاشكرا بوو كه  
به شێكی تر خانووه كان به تایبه تی هی ئه و ماڵه  عه ره بانه ی كه  گومانیان لێ كرابوو له الیه ن 

هێزه كانی پێشمه رگه  ته قێنرابوونه وه .
له الیه كی تریش ئه م ناوچه یه  تایبه تی خۆی هه یه ، چونكه  له ڕووی ئیداری  سه ر به پارێزگای 
نه ینه وایه  و كورد تێیدا ده سه اڵتداره ، زومماریش وه ك ناوچه ی جێناكۆك داده نرێت، به اڵم 
س���ه یر تر دۆخی ئێس���تایه  كه  ناوه ندی پارێزگاكه  چه كدارانی داعش تێیدا ده سه اڵتدارن، 
هیچ په یوه ندیه كی ئابوری و سیاس���ی و كلتوری نیه  لەنێوان زوممار و موس���ڵ هاتووچۆ 
قه ده غه ی���ه  ئه وه ی هه یه و كراوه  حكوومه تی هه رێم ه���اوكاری ئیداره و خه ڵكه كه ی كردوه  
له رووی خزمه تگوزاری ئاو كاره باو ئاسایش... ئه مه ی خواره وه  ده قی راپۆرتێكمه  كه  هه مان 
راپۆرت له  به شی توركی ئاژانسی ئانادۆڵ باڵو كراته وه ، چه ندین مێدیای نێوخۆی و بیانی 

باڵویان كردوه ته وه .
شاری زوممار لە  25ى مانگی تشرینی یەكەمی رابردوو لەلەالیەن هێزەكانی پێشمەرگەوە 
كۆنتڕۆڵكرات���ەوە، پێش���تر چەكدارانی رێكخراوی دەوڵەتی ئیس���المی ناس���راو بە داعش 

دەسەاڵتداربوون.
لەئێس���تا ژمارەیەك���ی زۆر خانووی هاوواڵتیی���ان و باڵەخانەی حكووم���ی بە بۆردومانی 

فڕۆكەكانی جەنگی و تی ئێن تی تەقێنراونەتەوە.
گەڕەك���ەكان چۆڵن، ناوە ناوە، مندااڵن و گەنجانت بەرچ���او دەكەوێت چەند دووكانێكی 

خواردەمەنی كراونەتەوە.
بەڕێوەبەری ناحیەكە مزاحم س���لێمان س���ەعدون، لە دیدارێكی ئاژانسی ئانادۆڵ دەڵێت: 
"س���ەدا ٨5 دانیش���توانی ناحیەی زوممار گەڕاونەتەوە بۆسەر ژیانی ئاساییان و بەشێكی 
تری ئەو هاوواڵتییانەی  نەگەڕاونەتەوە، هاوواڵتی عەرەبن چوونەتە نێو داعش بەش���ێكی 
تریش���یان،  تا ئێستا نەگەڕاونەتەوە. بەگشتی نزیكەی 13 هەزارو 500 خێزان گەڕاونەتەوە 
و خزمەتگوزاری ئاو و كارەبا و قوتابخانە و نەخۆشخانە هەیە ئەوەش حكوومەتی هەرێم 

دابینیكردووە".
بینای ناحیەی ش���ارەكە پێشتر چەكدارانی داعشی تێدابووە، لەالیەن فڕۆكەكانی جەنگی 

رووخێنراوە، ئێستا كاروباری ئیداری لە خانووی هاوواڵتیەكی عەرەب رایی دەكرێت.
راس���تە شارەكە لەرووی ئاسایش���ەوە پارێزراوە، بەاڵم چەكدارێكی زۆر بەرچاو دەكەوێت 
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كەسانی دەورووپشتی بەڕێوەبەری ناحیەكەش چەكیان هەڵگرتووە.
مزاحم س���لێمان، لەژوورەكەی دەمانچەیەكی الی راس���تی داناب���وو لەدرێژەی دیدارەكەی 
لەگەڵ پەیامنێری ئانادۆڵو بەڕێوەبەری ناحیەكە رەخنە لە حكومەتی ناوەند گرت دەڵێت: 
"بەداخەوە حكوومەتی ناوەند هیچ هاوكاریەكی نەكردووین، ش���ارەكەمان بەهۆی ش���ەڕی 
داعش ژێرخانی ئابووری و خزمەتگوزارییەوە رووخاوە، هەتا ئێستا بەغدا بوودجەی 2014 

و 2015ی بۆ خەرج نەكردووین".
لەپاڵ رەخنەی كاربەدەستانی ئیداری شارەكە بەاڵم حكوومەتی عێراق مووچەی فەرمانبەران 

و ئیدارەی زوممار خەرج دەكات.
بەڕێوەبەری ناحیەكە دەڵێت: "ناوچەكەی ئێمە س���ەربە پارێزگای مووسڵە و حكوومەتی 

ناوەند دوو مانگ جارێك مووچەی فەرمانبەران دەدات".
مزاحم وتیش���ی: "هیچ پەیوەندیەكمان بە پارێزگای مووسڵەوە نییە ئێستا چونكە داعش 
دەس���ەاڵتدارە و س���ەردان و هاتووچۆ لەنێوانماندا نییە خۆراك و پێداویستییەكانیش لە 

سنووری پارێزگای دهۆك دەیهێنین".
هەر هاوواڵتیەك زیانی ماددی بەركەوتبێت س���ەردانی پۆلیسی شارەكە دەكات و دەڕواتە 

دادگا بۆ ئەوەی سكااڵ تۆمار بكات، قەرەبوو بكرێتەوە.
مزاحم س���لێمان، دەڵێت "ئەوە بڕیارێكی ئیدارییە دەمانەوێت بزانین هاواڵتیان، لە شەڕی 
داعش چ زیانێكیان بەركەوتووە، بۆ ئەوەی بتوانین لەداهاتوودا لەالیەن حكومەتی ناوەند 

قەرەبوو بكرێنەوە،  بەاڵم تا ئێستا نەچووینەتە بەغدا".
پێش حوزەیرانی س���اڵی رابردوو ناحیەی زوممار لە نێ���وان حكومەتی ناوەندی عێراق و 
هەرێمی كوردستان، هەندی جار باجی ملمالنێ سیاسیەكانی داوە، بۆ ساڵێكیش دەڕوات 

كە چەكدارانی داعش لەپارێزگاكە دەسەاڵتدارن، ئەم ناحیە كێشەكانی زیاتر بووە.
بەرێوەبەری ناحیەكە گوتی: "كێشەكان زیاتربوون، بەوپێیەی ئەم سنوورە سەربە ماددەی 
140 و ناوچە كێش���ە لەسەرەكانە سەرەڕای ئەوەی كێش���ەی ناوچەكە چارەسەرنەكراوە، 
داعش���یش هات كێشەكانی ئاڵۆزتر كرد ژێرخانی ئابووری و خزمەتگوزاری لە شارەكەمان 
تێك چووە، لەسااڵنی رابردوو بوودجەی ناوچەكەمان هەشت و نۆ ملیار دینار بووە، ئەمرۆ 

پێویستمان بە دوو ئەوەندەیە بۆ ئاوەدانكردنەوەی شارەكە".
مزاحم وتیشی: "پێش���تر چەندین پرۆژەی جۆراوجۆر لەبواری تەندورستی ئاو و كارەبا و 
خوێندن ئەنجامدراون، گوند نەمابوو كارەبای بۆ رانەكێشرێت بێگومان حكوومەتی هەرێم 
رۆڵی باش���ی هەبووە، بەاڵم ئێستا بارودۆخەكە گۆڕاوە، چونكە داعش ئیدارەی پارێزگای 
مووسڵ دەكات و ئێمەش پەیوەندیمان لەگەڵیان نیە هەروەها بوودجەش لە بەغداوە نایەت 

و بارودۆخی حكوومەتی هەرێمیش هەمووالیەك دەزانێت چۆنە".
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شنگال برینە سارێژ نەکراوەکە
شارۆچکەى شنگال ده كه وێته  رۆژئاوای كوردستانی باشوور- هه رێمی كوردستان، هەروەها 
120 كیلۆمه تر له ش���اری موس���ڵی ناوه ندی پارێزگای نه ینه وا دووره ، شنگال یەکێکە لەو 
شارە کۆنانەى بەدرێژایى مێژوو ژیان تێیدا بەردەوام بووە، تەواوى ئەو گەەشتیارو مێژوو 
نوسانەى سەردانى شوێنە دێرین و مێژووییەکانیان کردوە ئەو راستیەیان ئاشکرا کردوەو 
ئێس���تاش ئاس���ه واری نه خش و نیگار له س���ه ر به رده كانی ئه م ناوچه یه و شاخی شنگال 

به جێهێشتووه و ده بینرێت.
ته نانه ت پێش حوکمڕانی عوس���مانیه كان، 1500ی زایینی و دواتریش له ماوه ی حوكمڕانی 
ئیمپراتۆریه تی عوسمانی ش���نگال رووبه ڕووی گه لێك ئاسته نگ و شه ڕو قڕكردن بۆ ته وه ، 
هۆكاره ك���ه ی دەگەڕێت���ەوە بۆ ئەوەى بەردەوام ژیانى تێدا کراوە، لەو کاتیش���ەوە هاتنى 
داگیرکەران بۆ هەر ناوچەیەک بوو بێت بەشەڕو خۆسەپاندن بووە بەسەر ناوچەکان، وه ك 
له  كتێبی رۆژ ژمێری موس���ڵ كه  له الیه ن تۆفیق فكره ته وه  ئاماده كراوه،  له  س���اڵی 1٨93 
باس له وه  ده كات، كه  رێژه ی خانوو له  ناوچه ی ش���نگال پێش هێرشی سه لجوقیه كان 35 

هه زار بووه .
ئ���ه م ناوچه یه  چه ندین جار رووبه ڕووی ته عریب و به عه ره بكردن و راگواس���تن بووه ته وه ، 
له  س���اڵی 1963 دوای كوده تای حزبی به عس ش���ااڵوی به  عه ره بكردنی شاری شنگال و 
ده وروبه ری زیادیكرد، به اڵم فراوانتری ش���ااڵوی گۆڕان���كاری دیمۆگرافی و قه اڵچۆكردنی 
دانیش���توانی ئێزیدی كه  كوردن له  س���اڵی 1975 دوای نسكۆی شۆڕشی ئه یلول ده ستی 
پێكرد هه ر له و ساڵه دا پێنج گه ره كی ئه و شاره  "برج، كالهی. برسهی، جوسقی، پیرزگر" 
و %60ی بربروش ته ختكران و دانیتش���وانەکەیان ده ركران، زیاتر له  133 خێزان ره وانه ی 

ناوچه كانی تری كوردستان كران.
هه ر له درێژه ی ش���ااڵوى دەرکردن و ته عریبەى لەالیەن ده س���ه اڵتدارانی پێش���ووی عێراق 
لەساڵی 19٨0 به دواوه  كاره كانی حكومه تی به عس بۆ ته ریبكردنی ناوچه ی شنگال ده ستی 
پێكرد، کە مه ترسی دارترین شت ئه وه بوو حكومه ت 3976 پارچه  زه وی به خۆڕای به سه ر 
هۆزه  عه ره بەكاندا له  ش���نگال و ده ورووبه ری دابه ش���كرد. هه روه ها به پێی ئاماری 1997 
ژماره ی دانیشتوانی شنگال و ناوچه و گونده كانی له  110٨7 خێزان پێكهاتبوون و 15479 

خانووی تێدابووه .
دوای رووخان���ی رژێمی به عس له عێ���راق هه لومه رجی ش���نگال و ناوچه كانی ده وروبه ری 
به ش���ێوه یه كی روونتر ئامار و رێژەى دانیش���توانەکەی خرای���ە روو، بەپێى ئامارەکانیش 
ناوه ندی قه زاو ده وروبه ری شنگال له  ٨1 هەزار كه س پێکهاتووە، کە رێژه ی كوردی ئێزیدی 
لە%٨4ى ژمارەىدانیشتوانەکەى پێک دەهێنێت، كوردی موسڵمان لە%25و  عه ره بیش 4% 
پێک دێنن لەقەزاکە، ئه مه ش به پێی ئاماری ده سته ی گشتی ناوچه كانی ده ره وه ی هه رێمی 
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كوردستان، قه زاكه  پێكهاتووه  له  ناحیه ی گرعوزێر، شنگال، سنوون، زوممار".
لە3ى ئابی 2014 کاتێ چه كدارانی داعش هێرش���یان بۆ سەر ناوچه كانی موسڵ و نه ینه وا 
کرد توانیان ش���اری ش���نگال و ده ورووبه ریشى كۆنترۆڵ بكه ن، له و سه روبه نده دا 30هه زار 
کەس له دانیشتوانی شنگال روویان له  ناوچه  ئارامه كانی هه رێمی كوردستان كرد به تایبه ت 
له كه مپی باجد كه ندااڵ له  پارێزگای دهۆك نیش���ته جێبوون، ئاوارەکان خەڵکى ش���یخان و 

تلكێف بوون، کە ئەوان جیاواز بوون لەدانیشتوانی شنگال.
دواى ئەوەى داعش ناوچەکەى کۆنتڕۆڵکرد لە%25ى دانیش���توانەکە هەڵهاتن و شنگاڵیان 
جێهێش���ت، لەکاتێکدا 75% لەنێو ش���نگاڵ و دەوربەرى مابوونەوە کە دەکاتە 200 هه زار 
كه س روویان له س���ه ر چیای شنگال كرد ئاواره كان به زۆری دانیشتوانی شنگال شاره كه و 
ناحیه ی سنوونێ بوون. به پێی زانیارییه كان لە%95ى  ئه وانه ی چوونه  سه ر چیاكه  ئێزدی 
بوون%5ى  ش���یعه و كریس���تیان و 4%یان منداڵ بوون 2%یان ته مه نیان له س���ه رووی 60 

ساڵیه وه  بوو.
زیات���ر له  430 هه زار كوردی ئێ���زدی ئاوارەبوون و   نزیكه ی 140هه زار کەس-یش زیاتر له  
)10( رۆژ بێ خۆراك له  سه ر چیای شنگال گیریان خواردبوو توانای هاتوچۆكردنی پیاده  
نه بوو بۆ ئه و س���ه ر چیایه  نزیكه ی 290هه زار كه سی تریشیان ئاواره ی شاره كانی هه رێمی 

كوردستان بوون، به شێكیش روویان له  توركیاو سوریا كرد.
له دوای هاتنی داعش سەدان هاواڵتى ئێزیدى بێ سەرو شوێن بوون و تا ئێستا دیار نین، 
به پێی ئامارێكی نافه رمی نزیكه ی پێنج هەزار كه س  چاره نووس و ناسنامه یان دیار نیه ، 
ئه وانەى تائێستاش بێ سەرو شوێنن لەهەموو چین وتوێژێک و رەگەزو تەمەنێکى تێدایە، 
تا مانگی ئایاری 2015 نزیكه ی ش���ەش س���ەد كه س له و هاواڵتیه  ئێزدیانه  ئازادكراون كه  
نزیكه ی 350 لەوانە ئافرەت و ژنن لەتەمەنى جیاوازدان لەدایک بووى 1922 تێدایه  تا 19٨0 
و 1990 و هه روه ها لەدایک بووى 2000یشى تێدایە،  بەهەمان شێوە رەگەزى نێرینەش لە 

تەمەنى یەک ساڵى تا سەروى پەنجا ساڵى تێدایە.
له سه رەتای داگیرکردنى ناوچه ی شنگال له الیه ن داعشه وه  به پێی ئامارێك زیاتر له  1٨00 
كه س دووچاری كوشتنی به  كۆمه ڵ بوونه ته وه ، ته نیا له  گوندی كۆچۆ چوارسەد كه س كه  

پیاوبوون له  گۆڕێكی به كۆمه ڵ نێژراون.
هه روه ها رفاندنیش به ش���ێكی تره  له و كاره ساته ی به سه ر ئێزدیه كاندا هات زیاتر له  سێ 
هەزار كچ و ژن و منداڵ جیاكراونه ته وه و  به زۆر ده س���تدرێژی سێكسی كراوه ته  سه ریان، 

جگه له وه ش به زۆر ئاینیان پێگۆڕاوه  ئائینی ئیسالمیان به سه ردا سه پاندون .
له  س���ه روبه ندی دیارنه مانی كچان و ژنانی ئێزدی، ژمارەیەک کچ و ژنى مەسیحیش���یان 
لەناودا هەبووە، به اڵم به رێژه یه كی كه متر له و س���اته دا ده س���ته ی بیت المال"ی رێكخراوی 
ده وڵه تی ئیس���المی له  عێراق و شام ناس���راو به داعش به پێی به ڵگه نامه یه ك كه  باڵویان 
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كردوه ، بریاریانداوه  نرخ له س���ه ر ئافره تان و ژنانی ئێزیدی و مه سیحی دابنێن هەر نرخەو 
بەپێى تەمەن بێت بۆ ئه وه ی هه موو پابه ند بێت به  یاس���او ئه و نرخانه ی كه  رێكخراوه كه  

دیاریكردوه ، سزای له  سێداره دانیشی تێدا ئاماژه  بۆ كردوه .
نرخه كانی ژنان و كچانیش به ش���ێوه یه ك له  ش���ێوه كانی دیاریكراوه ، ژنێكی پێگه یشتوو 
ته مه نی له  نێوان 30بۆ40 س���اڵ بێت، ئێزدی و مه س���یحی نرخه ك���ه ی 75 هه زار دیناری 
عێراقی بووە، هه روه ها ژنێكی پێگه یشتوو  له تەمەنى نێوان 20بۆ 30 ساڵیدا، ئه وا ئێزدی 

و مه سیحیش بێت نرخه كه ی 100 هه زار دیناره .
هه روه ها بۆ مێینه ی پێگه یشتوو تازه  گه یشتبێته  قۆناغی هه رزه كاری باڵغبوون ته مه نی له  
نێوان 10 بۆ 20 ساڵ بێت له سه ر ئاینی مه سیحی و ئێزدی نرخه كه ی له  ته واوی ته مه نه كانی 

تر زیاتره  150 هه زار دیناره .
رێكخراوه كه  ژنانی ته مه نی نێوان40 بۆ 50 ساڵیشی به ده ر نه كردوه  له و كڕین و فرۆشتن بۆ 
ئەوانیش   50 هه زار دینارى داناوە مەسیحى بێت ، یان ئێزیدى جیاوازى نییە لەنرخەکاندا، 
هەروەها خراپترین کارى قێزەونى داعش کڕین و فرۆشتنى مندااڵنە، کە بۆ هه ر منداڵیكی 

ئێزیدی و مه سیحی 200 هه زار دیناری داناوه .
له كۆتایش���دا به ڵگه نامه و بڕیاره كه ی چه كدارانی داعش باس له وه  ده كات كه  رێگه  نادرێت 
هیچ كه س���ێك له  سێ ده س���تكه وت زیاتر بكرێت، جگه له  بیانییه كانی ناو داعش نه بێت، 
هەروەها لەگەڵ تورك، سوری، كه نداوییه كان، كه  له ریزی رێكخراوی ده وڵه تی ئیسالمیدان.
سه باره ت بە ونبووەکانیش زیاتر له  پێنج سەد كه س ونبووه،  كه ناوی 254 كه سیان له الیه ن 
كه سوكاریانه وه  پشتڕاستکراوه ته وهو تائێستاش  بێ سه روشوێنن، لەگەڵئەوەشدا زیاتر لە 
شەش سەد کەس مردون، کە هۆکارى سەرەکى دەگەڕێتەوە بۆ برسێتى و تێنوێتى بەشى 

زۆریش لەوانەى گیانیان لەدەستداوە ژن و منداڵبوون.
په ر ستگاو شوێنه  ئاینیه كانی ئێزیدی وه كو گیانی مرۆڤه كان رووبه ری له ناو بردن بوونه وه  
له الی���ه ن چه كدارانی داعش چواردە په ر س���تگا رووخێنراون كه  پەرس���تگاى ئێزدیه كانەو 

مێژووەکەى   بۆ هه زاران ساڵ پێش ئه مڕۆ ده گه ڕێته وه .
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كۆنترۆڵكردنه وه ی شنگال ته حه دای داعش

3ى ئابی 2014 رۆژێك كه  كورد له  ئه رشیفی یادگاری و بیره وه رییه  تاڵه كانی یاداشتی كرد 
و بیری ناچێته وه ، گه رمیانی وته نی كورد گه لێك رۆژی تاڵ و رووداوی خراپی به س���ه ردا 
هاتووه ، هێنده  زۆرن له  ژماره  نایه ن، كاتێك له  3-٨-2014 چه كدارانی رێكخراوی ده وڵه تی 
ئیسالمی له  عێراق و شام ناسراو به داعش لەسنورى شنگال هێرشیان كرده  سه ر هێزه كانی 

پێشمه رگە بەماوه یه كی كه م توانیان شاره كه  كۆنتڕۆڵ بكه ن.
له وكاته ش هێزه كانی پێشمه رگه  به  تایبه تی زۆریان سه ر به  پارتی دیموكراتی كوردستان 
بوون، پاراس���تنی ناوچه كه یان گرتبووه  ئه ستۆ به  حوکمی ئه وه ی له دوای رووخانی رژێمی 
به عس له  2003 پارتی له و ناوچه یه  بااڵ ده س���ت بوو هەر ئەوەش وایکردوە له هه ڵبژاردنی 
ئه نجوومه نی نوێنه رانی عێراق و ئه نجوومه نی پارێزگای نه ینه وایش پ.د.ك زۆرینه ی ده نگی 

ئێزدیه كانی بۆ خۆی مسۆگه ر ده كرد.
به  كه وتنی شنگال، دیمەنى تراژیدى زۆر دروست بوو هه زاران هاواڵتی ئێزیدی و دانیشتوانی 
ناوچه و قه زای ش���نگال بوون به  س���ێ به ش، ژماره یه كی زۆریان هانایان بۆ چیای شنگال 
برد، به شێكی تریان به ره و رۆژئاوای كوردستان ئاوارەبوون له وكاته دا چه كدارانی یه په گه  له  
رۆژئاوای كوردستان به هانایانه وه  هاتن. ژماره یه كی تریش له  ئێزدیه كان، ناچاربوون به ره و 
موسڵ رابكه ن، جگه له وه ش  ژماره یه كی زۆر كچان و ژنان كه وتنه  ده ست چه كدارانی داعش 
تا كارگه یش���ته  ئه وه ی وه ك كۆیله و كااڵیه ك مامه ڵه ی كڕین و فرۆشتنیان پێوه  بكه ن، له  

موسڵ و ناوچه كانی تری ژێر ده سه اڵتی داعش.
ه���ه ر زوو دوا به داوی ئه و کارەس���اتەى به س���ه ر ئێزدییه كاندا ه���ات، حكومه تی هه رێم و 
په رله م���ان رووداوه كه یان به  جینۆس���اید ده رهه ق به  خه ڵكی ئێ���زدی ناوبرد و داوایان له  

كۆمه ڵگه ی نێونه ته وه ی كرد به فریاى لێقه وماوان و دۆسیه ی شنگاله وه  بێن.
ئه و کارەس���اتەى به س���ه ر ئێزدیه كاندا هات وه ها به  ئاسانی له  بیر ناچێته وه ، جگه له وه ی 
ئێزدیه كان ناوچه كه یان له  ده س���تداو زیانی ئابوری و كلتوری و مرۆی زۆریان به ر كه وت، 
ه���ه زاران هاواڵتی كه  به ش���ی زۆریان ژن و منداڵ بوون له ن���او چوون، خه ڵكه كه ی تریش 

ئاواره و سه رگه ردان بوون.
له 21-12-2014 چووم بۆ س���ه رچیای ش���نگال، دواتر چووم بۆ نزیك ش���اره كه  له وكاته دا 
دیمه نەکان���م دەبین���ى س���ه دان ئۆتۆمبێلی ئیزدی���ه كان به جێ ماب���وون و خاوه نه كانیان 
هه ڵهاتبوون، دوكان و بازاڕه كانیان تێك درابوو ناس���نامه و جل و به رگی هاواڵتیان له سه ر 
جاده كان كه وتبوون، كه سێكت به رچاو نه ده كه وت لێی بپرسی خاوه نی ئه م وێنه و ناسنامانه  

چیان به سه ردا هاتووه .
ش���ه وی 23 له سه ر 24ی مانگى 12 له سه ر چیای شنگال باران ده باری و كه شوهه وایه كی 
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س���اردو ره ش���ه به یایه كی ناخۆش���ی هه بوو له گه ڵ هاوڕێکانم فه رهاد و ئیمرا له  ئۆتۆمبێل 
ده خه وتی���ن، جار جار ناچ���ار ده بووم بۆ خۆ گه رمكردنه وه  په نام بۆ ناو خێمه كان ده برد. 
له سه ر ئه و چیایه  ئاشنای پیاوێكی به ته مه ن بووم به  مام ره شۆ ناوی ده هات ئه و به ته نیا 
هاوش���یوه ی ئه و هه زاران هاواڵتیانەى له سه ر چیاكه  مابونەوه  خێزان و كه سوكاری به شی 
زۆریان هاتبوونه  ناوچه  ئارامه كانی نزیك له زاخۆ دیاربوو توانای رێكردنی نه مابوو، چونكه  
له سه ر چیاكه وه  بۆ ناوچه  ئارامه كان مه ودایه كی زۆر بوو هه موو كه س توانای ئه وه ی نه بوو 

به  پیاده  خۆی بگه یه نێته  ئه وێ.
ئێزدی���ه كان وه ك���و هاواڵتیانی تر نین ئ���ه وان به هۆی هه ژاری و نەدارییه وه  زۆر ش���تیان 
له ده س���تدابوو ته نانه ت ژیانیش���یان له  قۆناغی سه ره تادا بوو وه كو چۆن خه ڵكی هه رێمی 
كوردستان، له  نه وه ده كانی رابردوو بۆ پارویه ك نان و په یداكردنی بژێوی ژیانیان زه حمه تی 
زۆری���ان ده كێش���ا بیریان له وه  نه ده كردوه ، جل و ب���ه رگ و جۆری خۆاردنیان چۆن بێت، 
چونكه  پاره  كه م بووه  كارو كه س���ابه ت نه بوو ئاب���وری واڵت به هۆی ئه وكاته ی مانه وه ی 
ده سه اڵته كه ی سه دام واڵتانی رۆژئاوا ئابڵوقه ی ئابوری و سیاسیان خستبووه  سه ر عێراق.
به پێی ئامارێكی س���اڵی 2007 تا 2012 كه  ئه وه  راپۆرتی ته ندروس���تی جیهانیه  له  ساڵی 
2007 نزیكه ی 70%ی دانیش���توانی ش���نگال بژێوی ژیانیان له  ژێر هێڵی هه ژاریه وه  بووه ، 
ئه مه ش به پێی هه مان راپۆرت قه زای شنگال به راورد به  قه زاكانی تری سه ر به  پارێزگای 
نه ینه وا، شنگال به دووه م قه زا دێت له  ئاستی هه ژاریدا، ئه مه ش له كاتێكدایه  نه ینه وا خۆی 
هه ژارترین پارێزگای عێراق بووه  كه  26%ی دانیشتوانی ئه م پارێزگایه  له  ژێر هێڵی هه ژاریدا 
ب���وون، به اڵم به رارود به  ئاماری رێژه ی هه ژاری پاش پێنج س���اڵ به پێی هه مان راپۆرتی 
ته ندروس���تی جیهانی رێژه ی هه ژاری له  شنگال رووی له  دابه زین كردوه ، له  ساڵی 2012دا 

رێژه ی هه ژاری 62%بووه .
مام ره ش���ۆ ریش و س���مێڵێكی درێژی هەبوو، توتنی به  ده س���ت ده پێچایه وه و ده یكرده  
جگه ره و زوو زوو ده یكێشا ئه وه نده  گرنگی به  پاكو خاوێنی و خۆشۆردن نه دابوو ره نگ و 
رووخس���اری یه ك پارچه  زه ردو بۆر هه ڵگه ڕابوو وه كو چۆن ریش و سمێڵی له تاو دوكه ڵی 
جگه ره زه رد هه ڵگه ڕا بوو  ده یوت "ئێمه ی ئێزیدی هه رده م ژیانمان وه ها بووه ، كاتی خۆی 
له  سه رده می رژێمی به عسیش ئازاد نه بووین، بیرمان بۆ ژیانێكی باشتر نه ده چوو، چونكه  
رێگه یان پێ نه ده داین، به هۆی خراپی گوزه رانمان و كورد بوونمان، ئێستاش داعش سه ری 

لێ تێكداین".
ئه و پیاوه  زۆر به  په رت و شێواوی قسه ی ده كرد ئاخافتنه كانی تێكه ڵ ببوون، به شی زۆری 
قس���ه كانی عه ره بی بوون، یه كێك له و كاره س���اتانه ی به سه ر ئێزدیه كاندا هاتبوون له دوای 
رووخانی رژێمی س���ه دام و پێشتریش كێشه ی نه خوێنده واری بوو، له  نێویاندا ژماره یه كی 
زۆریان به  ده س���ت نه خوێنده واریه وه  گیرۆده  بووبوون، له م چه ند س���اڵه ی دوایش به هۆی 
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كرانه وه ی س���نووره كانیان به ڕووی ئیداره ی هه رێمی كوردس���تان، ئاستی خوێنده واری و 
بژێوی ژیانیان كه مێك باشتر گۆڕابوو، به اڵم به هاتنی داعش كۆتایی به و باشیه  هات.

له  شنگال ریژه ی خوێنده واری  به پێی راپۆرتێك كه  له  یه كه مین كۆنفرانسی اللش بۆ ئاشتی 
و پێكه وه  ژیان خراوه ته ڕوو  4-3-2014  له  ریزبه ندی ئه وانه ی ته مه نیان له  12 ساڵ زیاتره  
به پێی رووپێوی نه ته وه یه كگرتووه كان، له س���ه ر ئاستی پاریزگای نه ینه وا شنگال له  پله ی 
دووه مدایه  له به ر زۆری رێژه ی نه خوێنده واری له  ریزی ئه و كه سانه ی ته مه نیان سه رووی 12 

ساڵیه وه یه  ده گاته  40% ئه مه ش ریژه یه كی به رزه .
له  3ی ئابی 2014 له الیه ن چه كدارانی داعشه وه  شنگال كۆنترۆڵكرا، شنگالییه كان، ئه وانه ی 
كه  رۆیشتنه  رۆژئاوا به شێكیان توانیان له  رۆژئاواوه  به هاوكاری هێزه  كوردییه كانی رۆژئاوای 
كوردس���تان، له  ژێر ناوی یه په گ���ه  بگه ڕێنه وه  بۆ ناوچه كانی ده وروب���ه ری زاخۆو له وێوه  

كه مپیان بۆ كرایه وه .
به اڵم ئه و دوو به شه كه ی تری خه ڵكی شنگال و ده وروبه ری زۆریان هانایان بۆ سه ر چیاكه  
برد كه ده كه وێته  باكوری ش���اری شنگال، ژماره یه كی تریشی ئێزدیه كان ناچاربوون به ره و 
ناوچه كانی خوارووی موس���ڵ كۆچ بكه ن، له وكاته دا كه وتنه  ژێر ده س���ه اڵتی داعش. ته نیا 
ژماره یه كی كه م له  ئێزدیه كانی س���نوری ناحیه ی سنوونێ پەنایان بۆ مه زاری شه ره فه دین 

برد.
رۆژی  17,12,2014 بریار له س���ه ر ئۆپه راسیۆنی كۆنتڕۆڵكردنه وه ی ناوچه كانی ناحیه ی 
زومم���ار و ره بیع���ه و س���نوونێ درا تا ئه و به رواره   به ش���ێكی زۆر له  ت���ه واوی ناحیه ی 
زوممار و ره بیعه  له الیه ن هێزه كانی پێش���مه رگه وه  كۆنترۆڵكرابوون، به اڵم به  ئه نجامدانی 
ئۆپه راسیۆنه كه  تا 20ی مانگ دۆخی ناوچه كه  گۆڕدرا، ته واوی سنووری گوندو ناوچه كانی 
هه ردوو ناحیه ی ره بیعه ی هاوسنوری سوریاو زوممار پاشان ناحیه ی سنوونێ و كردنه وه ی 

رێگای هاتووچۆی چیای شنگال.
له و ئۆپه راسیۆنه  له گه ڵ هێزه كانی پێشمه رگه دا بووین، بارودۆخ و پێشڕه وییه كان هه موو له  
به رژه وه ندی هێزی پێشمه رگه  بوون، چه كدارانی داعش به رده وام له  پاشه كشه دا بوون، له و 
چه ند رۆژه ی كه  له گه ڵ هێزه كانی پێشمه رگه بووین، كه  تا 24ی مانگ ماینه وه  له گه ڵیاندا. 
كه متری���ن رووبه ڕبوونه وه  رووی ده دا له  نێوان چه كدارانی داعش و هێزه كانی پێش���مه رگه  
به رده وامیش فرۆكه  جه نگیه كان به  ئاس���مانی ناوچه كه  هاوكار و پشتیوانیان له هێزه كانی 
پێش���مه رگه  ده كرد ئه م���ه ش وای له  چه كدارانی داعش ده كرد به رده وامبن له  پاشه كش���ه  
ته نیا ئه وه نده یان پێده كرا كه  هه ستن به  چاندن و نانه وه ی بۆمبی ده ستكرد و ته قه مه نی 
ئاماده كراو له سه ر رێگا سه ره كییه كان بۆ ئه وه ی زیان به  كاروانی ئۆتۆمبێله كانی هێزه كانی 

پێشمه رگه  بگه یه نن.
ناوچه ی ش���نگال به ته واوی س���نووره كه  له  3ی ئابی 2014 له الیه ن داعشه وه  كۆنترۆڵكرا 
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ئۆپراس���یۆنی دووباره  كۆنترۆڵكردنه وه ی له الیه ن هێزه كانی پێشمه رگه وه  زۆر دواكه وت بۆ 
ماوه ی چوار مانگ یه كه م رۆژی ده ستپێكی به ره و شنگال هه رچه نده  پێشتر ره بیعه و زوممار 
كۆنترۆڵكرابوونه وه ، به اڵم رۆژی كۆنترۆڵكردنه وه ی س���نوری شنگال له  )12,2014,1٨( 
ده س���تی پێكرد  تا دوای نیوه رۆ پیش���مه رگه  توانیان رێگای ناوچه ی زوممار به  سنووری 

په ره ستگای ئیزدیه كان كه  ناوی شه ره فیدن بوو كۆنترۆڵ بکەنەوە.
له 1٨ى 12 دواى نیوەڕۆ هێزەکانی پێش���مه رگه  به نێو گوندی ته لشوت بۆ  سنوری قه زای 
شنگال ده رۆیشتن، ئێمه  له گه ڵیاندا بووین، ته نیا كه ناڵێكی مێدیای له وكاته  هه بێت له گه ڵ 
پێش���مه رگه  كه  چوو بێتە ناو گونده كه  ئێمه  بووین، له گه ڵ هاوكارانم فه رهاد جه هان په نا 
كه  كامیرامان بوو ئه و گه نجێكی دانیشتووی ئورمیه  بوو له  ئێران جگه له وه ی خۆی تورك 
بوو زمانی كوردیه كه شی باش بوو تا بڵێی كه سێكى چاالك و له سه رخۆ و ئیشكه ربوو كه م 
كه س وه ك و ئه و ئاشنایه تی ته واوی له گه ڵ كاره كه ی هه یه ، هه روه ها ئیمرا یورڵمازیشمان 
له گه ڵ بوو ئه ویش گه نجێكی دانیش���تووی باكوری كوردس���تان بوو كه  ماڵباتی خه ڵكی 
ئاگ���ری بوون، ئیمراش فۆتۆگرافه ر بوو بۆ هه مان كاریش له  توركیاوه  هاتووه  بۆ هه رێمی 
كوردستان، ئه وه ی ئه م گه نجه  بۆی هه وڵ ده دا له  واڵتێكه وه  بۆ واڵتیكی تر هاتووه  بۆیە 
به  باش���ی ئامانجه كه ی دەپێکا، چونكه  له  ش���ه ڕی داعش ژماره یه كی زۆر له  وێنه كانی له  
مێدیا ناوخۆییه كانی هه رێمی كوردستان و واڵتی توركیاو واڵتانی تریش باڵو كرابوونه وه .

گوندی ته لش���وت، تەواوى دانیش���توانه كه ی عه ره ب بن. خانووه كانیش له  خشتی قوڕین 
دروس���تكراون پێده چوو بژێوی ژیانیان له سه ر كش���توكاڵ و ئاژه ڵداری بێت. كه  چووینه  
گونده كه  كه وتینه  كه مینی چه كدارانی داعش دواى 15 خووله ك شه ڕ سێ چه كداری داعش 

كوژراو پێشمه رگه یه ك بریندار بوو.
ئه و رووداوه ، بۆ ئێمه  ناخۆش و جێی مه ترس���ی بوو ئۆتۆمبێله كه مان له نێوان ئۆتۆمبیلی 
پیش���مه رگه و خانوویه كی قوڕ راگرتبوو ئه و ده مه ی داعش���ه كان و پێشمه رگه  به  خه ستی 
ته قه ی���ان له یه ك ده كرد ئێمه ش له ته نیش���ت تایه ی ئوتومبێلەکە خۆمان حه ش���ار دابوو 
دەرفەت���ى وینه گرتنمان نه بوو، چونكه  رووی ته قه كان دی���ار نه بوو له  هه رچوارالوه  ته قه  
ده كرا به تایبه تی پێش���مه رگه  زیاتر ش���ه ڕی تۆقاندنیان به رامبه ر داعش ده كرد بۆ ئه وه ی 

توانای به رگریان نه بێت هه ڵبێن، یان خۆیان راده ست بكه ن.
كاتێ ته قه كان تەواو بوون ش���وێنی داعشه كان ئاش���كرابوو یەکێک لەخانوەکان لەالیەن 
پێش���مەرگە ئاگرى تێبەردرا وەک وتیان داعشه كان له وێوه  ته قه یان له  پێشمه رگه  كردوه ، 
پاشان پێش���مه رگه كان ده ستیانكرد به  پش���كنینی ماڵه كان، له یه كێك له ماڵه كاندا زیاتر 
له چوار ماڵی تر كۆبووبونه وه  له ترسی شه ڕو ته قه كان، پێشمه رگه كان هه ندێكیان توندبوون، 
له گه ڵیان پێشمه رگه یه ك میلی چه كی هێنایه وه  داوای كرد ژن و پیاوی منداڵ بێنه  ده ره وه  

له و خانوه و ده ست به رز بكه نه وه ، بۆ ئه وه ی ماڵه كانیان بپشكنرێت.
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ش���ه ره فه دین، ئه و په ره س���تگایه  بۆ ئیزدیه كان ش���وێنێكی پیرۆزه و گرنگى هەیە، ده یان 
ماڵ و خێزان له  ده وروپش���تی  ژیان ده گوزه رێنن، كاتێ داعش هاته  سنووره كه  چه كداره  
خۆبه خش���ه  ئیزیدیه كان توانیان به رگری له  په ره ستگاكه  بكه ن داعش چه ند جار هه وڵیدا 
په ره س���تگاكه  كۆنترۆڵ بكات، به اڵم ئه وان خۆبه خشانه  به رگریان كرد، هه وڵی داعش بۆ 
ئه وه  بوو شه ره فه دین كه وتوته  الی باكور و خۆرهه اڵتی ناحیه ی سنوونێ به  ئۆتۆمبێلیش 

دووری له  سنوونێ ته نیا 10 كیلۆمه تره و دەیویست دەستى بەناوچەکانى تریش بگات.
لە رۆژی س���ێیه می ئۆپەراسیۆنی هێزه كانی پێش���مه ر گه  بۆ سه ر چه كدارانی داعش توانرا 
رێگای نێوان ناوچه ی زوممار و شه ره فه دین كه  زۆربه ی دانیشتوانه كه ی ئێزدین ئازاد بكەن، 
ناوچه ی شه ره فه ندینیش بۆ چوار مانگ ده بوو  له الیه ن ژماره یه كی زۆر له  خه ڵكی ناوچه كه و 

پێشمه رگه ی كوردستان، پارێزگاری لێوە ده كرا.
دوای ش���ه ڕێكی به رده وام هێزەکانى پێشمەرگە توانیان سنورێکى فراوان له قەزاى شنگال 

کۆنترۆڵبکەنەوەو ناوچەکەیان پاککردەوە لەچەکدارانى داعش.
پێش نیوه رۆی رۆژی 19ی 12 چووینه  مه زاری  ش���ه ره فه دین ژماره یه كی زۆرى پێشمه رگه  
له گه ڵ خه ڵكی ناوچه ك���ه  كۆبوونه وه ، زه رده خه نه  به  رووخس���اری خه ڵكه كه وه  دیار بوو 
به ش���ێكیان پێده كه نین هه بوو سه ری س���وڕمابوو له  ش���كانی ئه و ئابڵوقه ی به سه ریاندا 
سه پێنرابوو ئه وان خۆشحاڵ بوون به  هاتنی هێزی پێشمه رگه  بۆ سنووره كه یان، هه ر زوو 
ده س���ته  ده سته  دەچون بۆ پێشوازیکردن لەهێزەکانى  پێشمه رگه و بەتامەزرۆییەوە لێیان 

دەڕوانین.
له و كاته دا فه رمانده ی هێزه كانی پێشمه رگه  قاسم شه شۆ-م دواند ئه و پیاوێكی به  ته مه ن و 
چوار شانە بوو، به ردەوام چه كی له شان بوو كه  باسی داعشی ده كرد بێ شاردنه وه و پاساو 

بۆ ئه و رێكخراوه  ده یوت "داعشی سه گبابی قه حبه  باب".
شەشۆ دەش���یوت: "ئه مڕۆ جه ژنی ئێمه یه، توانیومانه  به رگری له ناوچه كه مان بكه ین، بۆ 
چوار مانگه  له  دژی چه كدارانی تیرۆریس���تی داعش ش���ه ڕ ده كه ین، خۆشبه ختانه  داعش 

تێكشكاون و خه ریكی راكردنن".
زیاتر بۆم دواو وتى: "داعش���ی هیچی به ده س���ته وه  نه ماوه ، خه ڵكی ئێمه  چه ند مانگێكه  
هێرش���یان کراوەتەسه ر به اڵم تا ئاس���تێكی باش به رگریمان له خۆمان كردووه ، هێزه كانی 

پێشمه رگه  له  شه ره فه دین، سه لماندیان كه  دوژمن ناتوانێ ماڵ و حاڵمان داگیر بكات".
ش���ه وی 19 له س���ه ر 20ى مانگ ئێواره یه كی درەنگ له گه ڵ كاروانی هێزه كانی پێشمه رگه  
بووین، دوای چه ند س���ه عات له  رێكردن به  پێ و ب���ه  ئۆتۆمبێل به ناو رێگای خراپ و پر 
مه ترس���ی پێشمه رگه كان دابه ش بوون به س���ه ر هه ردوو گوند، گوندی حه ردانی بچووك و 
حه ردانی گه وره  ئێمه ش رێمان كه وته  گوندی حه ردانی بچووك، ئەو گونده  به ش���ی زۆری 
ماڵه كانی عه ره ب بوون، نزیكه ی 30 ماڵێكی تێدابوو به ش���ێك له  خه ڵكه كه ی مابوونه وەو 
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خه ریكی ئاژه ڵداری بوون.
زۆری پێشمه رگه و ناسه قامگیری ئاسایشی ناوچه كه  وایكرد به شی زۆری پێشمه رگه  نه رۆنه  
بۆ نێو خانووه كان پش���وو بده ن تا خۆرهەاڵتن پێشمه رگه کان هاتووچۆی ده كرد. ئێمه ش 

ناچاربووین تا دره نگ له ده ره وه  بین، بەاڵم دواتر لەنێو ئوتومبێل كه مێك پشووماندا.
مانه وه  له گه ڵ پێشمه رگه  جێی متمانه  بوو، چونکە له و چه ند میحوه ره ی له گه ڵیان بووین 
بەردەوام هاوكاریان كردوین، هه رچه نده  ئه وانیش زۆر ماندوو بوون و به شی زۆریان شاره زایی 
میحوه ره كانیش نه بوون كه  بۆیان ده ناردن، له و ئۆپه راسیۆنه  به شی زۆری پێشمەرگەکان 
خه ڵكی ناوچه ی دهۆك بوون، به ش���ێكیش سه ر به  لیوا تێكه ڵه كانی وه زاره تی پێشمه رگه  
بوون، کە خه ڵكی سنوری سلێمانی و هه ولێر و گه رمیانیشی تێدابوو ئه وه ش وایكرد ئه وان 
ش���اره زایی ناوچه كه  نه بن، چونكه  هه بوو ده یوت "به  ژیانم زوممار و ناوچه كانی ش���نگالم 

نه دیوه ".
ش���ه وی حه ردان یه كه م ش���ه وى مانەوەم بوو له گه ڵ پێش���مه رگه ، ئەگەرچى پێش���تر له  
میحوه ری گوێڕ پێش���مه رگه كان زۆر هه وڵیان���دا له گه ڵیان بمێنینه وه ، بەاڵم بەهۆى نزیکى 
هەولێر نەدەماینەوەو دەگەڕاینەوە، به اڵم سنوری نێوان شنگال و هه ولێر به گشتی زیاتر لە 
چوار سەد كیلۆ مه تر دوور بوو ئه وه ش وایكرد هه موو پێداویستیه ك لەگەڵ خۆمان ببەین 

و بمێنینەوە.
ئەو ش���ەوەى لەگوندى حەردان ماینەوە لەنێو ئوتومبێل خەوت بووین، به یانی زووه كه ی 
پێش ئه وه ی به ڕێبكه وین له گه ڵ چه ند پێشمه رگه یه ك داوامان له ماڵێكی عه ره ب كرد، به ڵكو 

مۆلیده ی كاره با یان هه ڵبكه ن تا كه مێك مۆبایل و كۆمپیوته ره كانمان شه حن بكه ینه وه .
ماڵی ئه بوو محه مه د خێزانێكی گه وره و خانه دانی گونده كه  بوون، دیكۆری ماڵ و راخه ف و 
مێزو كه لوپه لی ماڵه كه یان دیزاینی كۆن بوون، ده تگوت ئه م ماڵه  نه یانویستوه  ده ستكاری 
دیكۆرات و جوانكاری له  ناوماڵیان بكه ن و ویس���تویانە هه ر ئاوا بە س���اده یی وه ك خۆی 
بمێنێت���ه وه ، یان ژیانی ئێره  ه���ه ر ئه وهایه  له  دیواره كانی ژوره وه ی���ان وێنه ی ئه ندامانی 

خێزانه كانیان هه ڵواسیبوو ته نیا پیاوه كانیان وێنه ی ئافره تم نه دی.
شه و،و رۆژێك به سه ر هه ڵهاتن و رۆیشتنی داعش له و گوندانه  تێپەڕى و خه ڵكه كه ی په یتا 
په یتا ده گه ڕانه وه  بۆ س���ه رماڵ و حاڵیان به شێكیان ده ترسان له  پێشمه رگه  به شێكیشیان 
دڵخۆش بوون، پێشمه رگه ش بۆ هیچ الیه كیان خراپ نه بوو ته نیا داوای هاوكاری لێ ده كردن 
ئه گینا ئه وه ی من دیتم ئه و ش���ه وه  له  حه ردان پێشمه رگه  ده ستكاری ماڵه كانیشی نه كرد 
ته نانه ت ش���ه و دره نگانێ پێشمه رگه یه ك ده یویست كه ڵه شێرێكی یه كێك له  ماڵه كان سه ر 
ببڕێت ئەفسەرى ئێشکگر كه  پیاوێكی به ته مه ن و چاو نه ترس دیار بوو به ناو پێشمه رگه كاندا 
ده هاتوو ده چوو به و شه وه  نه یهێشت ئه و پێشمه رگه یه  كه ڵه شێره كه  سه رببڕێت به  كرمانجی 

هاواریكردو پێى وت: "تۆ ئێواره  گۆشتت خواردوه ، حه رامه  بیال حه رامه ".
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به شی زۆری رێگا س���ه ره كیه كان به  بۆمبی ده ستكرد و ته قه مه نی چێنرابوون، هێزه كانی 
پێشمه رگه  ئه و ته كنیكه ی داعشیان بۆ ئاشكرا بوو پێش گه یشتنی كاروانی ئۆتۆمبێله كانی 
پێش���مه رگه  تیمی پوچه ڵكردن���ه وه ی مین و ته قه مه نی هه م���وو ته قه مه نیه  چێنراوه كانی 
داعش���یان پوچه ڵ ده كرده وه . چه كداره كان چه ند جۆر ته قه مه نیه كیان له س���ه ر رێگاكان 
دانابوو ئه و ته قه مه نیانه  زیاتر مه ترسی دروستكردبوو له سه ر پێشمه رگه  له مبه ر بۆ ئه مبه ر 
و ئه وبه ری رێگاكه  به  س���یمێكی باریك ته قه مه نیه كان ئاماده  باش كردبوو بۆ ته قاندنه وه  
ته نیا تایه ی ئۆتۆمبێل بچێت به س���ه ر سیمه كه دا ده ته قێته وه . من ئه و تیئێنتیانه م پێشتر 
له  نزیك گوندی حه س���ه ن شام بینی بوو داعش���ه كان هه موو تیئێنتیه كه یان كردبووه  ناو 

مه نجه ڵی گه وره ، یان سه تڵی گه وره  كه  بۆ ئاو و دۆشاو به كار دێت.
سه ره ڕای ماندووبوون وێنه  گرتن و ترسیش له گه ڵ هه ردوو هاوڕێم فه رهاد و ئیمرا به رده وام 
بووین له س���ه ر به ڵێنه كه مان، تا كۆتایی ئۆپه راس���یۆنه كه  له گه ڵ هێزه كانی پێش���مه رگه  
بمێنینه وه ، تا بڵێی كارێكی زه حمه ت بوو پێش���مه رگه كان فه رمانیان له  به رپرس���ه كانیان 
وه رده گ���رت ئێمه  كه س نه بوو فه رمانی لێ وه ربگرین، پێش���مه رگه  رووی له  هه ركوێیه ك 
بكردبایه  ده بوو له گه ڵیان بین، له كاتی ش���ه ڕ و ماندووبوون و پش���ووه كانیش هه ر له گه ڵ 

ئه وان ده ماینه وه .
ئۆپه راس���یۆنەکە ش به رفراوان بوو به شێك له  هێزه كانی پێشمه رگه  له  ناحیه ی ره بیعه وه  
به ره و ناوچه كانی س���نونێ و خانه سوور ده هاتن به شێكی تریش له  هێزه كانی پێشمه رگه  
ك���ه  ئێمه ش له گه ڵیان بووین له رووی رۆژهه اڵته وه  ئۆپه راس���یۆنه كه یان ده س���تپێكردبوو. 
دوای  پاكکردنه وه ی  ناوچه ی  ڕه بیعه  تاوه كو ناحیه ی  س���نونێ  پێشمه رگه  به درێژایی  په نجا 
كیلۆمه تر له الیه ن هێزه كانی  حه فتا و هه ش���تا و لیوای  حه وت و هه شت و دوانزه و فه رمانده یی  
سه فین  و فه رمانده یی  هه ڵگورد پالنی ئۆپه راسیۆنه كه یان هێنابوو ده یان ویست سه رجه م 
رێگا سه ره كیه كان كه  ناحیه ی سنوونێ وره بیعه  ده به ستێته وه  به یه كه وه  به  زووی كۆنترۆڵی 

بكه ن.
ئێواره ی دره نگانێ له گه ڵ كاروانی هێزه كانی پێشمه رگه  چووینه  شارۆچكه یه ك بەناو خانوو 
گه ره كه كانم بینی وتم تۆ بڵێی ئه مه  ش���نگال بێت؟ كه  ل���ه  ئۆتۆمبێل هاتمه خواره وه  بۆ 

وێنه گرتن له  پێشمه رگه یه كم پرسی ئێره  كوێیه ؟ وتی "سنونێ"یه .
گرنگ���ی ناحیه ی س���نونێ له وه دایه ، ئه و ناحیه یه  له ڕووی باك���وره وه  ناحیه ی ره بیعه و له  
رۆژئاواو رۆژهه اڵته وه  سنووری چیای شنگال و ناوچه كانی زوممار به یه كه وه  ده به ستێته وه،  
هه روه ها له  خۆرئاواش���ه وه  خانه س���وور و رێگای سه ره كی ش���نگال بۆ موسڵ و هه روه ها 
سوریاش تا 12/20 هێزه كانی پێشمه رگه  توانیان ته واوی سنوری ره بیعه و زومارو سنوونێ 

كۆنترۆڵ بكه نەوە، كه  رێگای سه ره كی چیای شنگالیشی له گه ڵدا بوو.
راوێژكاری ئه نجوومه نی ئاسایشی نه ته وه یی هه رێمی كوردستان، مه سرور بارزانی له ناوچەى 
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سحێالن، لەكۆنگره یه كی رۆژنامه وانی رایگه یاند "هێزه كانی پێشمه رگه  گه یشتنه  سه ر چیای 
ش���نگال و له گه ڵ هێزه كانی پاراستنی چیای ش���ه نگال یه كیان گرتووه ته وه  و له  ئێستا دا 

رێگه ی دهۆك-چیای شنگال كراوه ته وه  و هاواڵتیانیش ده توانن هاتووچۆی پێدا بكه ن".
ئه و ئۆپه راس���یۆنه  راس���ته  هێزه كانی پێشمه رگه  سه رپه رش���تیان كرد، به اڵم به رپرسانی 
پارت���ی دیموكراتی كوردس���تان، رۆڵی س���ه ره كیان هه بوو ئه وانی���ش رێنوێنی هێزه كانی 
پێشمه رگه یان ده كرد دواتریش وه كو ده ستكه وتێك به رپرسه كانی پارتی بۆ راگه یاندنه كان 
ئۆپه راس���یۆنه كه یان به  به رنامه ی خۆیان دانا له سه ر هه مووش���یانه وه  بەبڕیاری سه رۆكی 
هه رێمی كوردستان )مه س���عود بارزانی( له هه مانكاتدا بارزانی سه رۆكی پارتی دیموكراتی 

كوردستانیشه .
هه روه ها مه س���رور بارزانی باسی له  سه ركه وتن و پێشڕه وییه كانی هێزه كانی پێشمه رگه ی 
كوردس���تانی له  چه ند رۆژی رابردوودا كرد و ئاش���كرایكرد كه  هێزه كانی پێش���مه رگه ی 

كوردستان له و ئۆپه راسیۆنه  740 كم چوارگۆشه  له  خاكی كوردستانیان ئازاد كردووه".
ئ���ه و ئێواره ی گه یش���تینه   ناو ناحیه ی س���نونێ درنگانێك بوو ناچاربووین ش���ه و له وێ 
بمێنینه وه ، ناحیه كه ش چۆڵ بوو هه زاران پێش���مه رگه ش پ���ه رت و باڵوبووبوونه وه  به ناو 
شارۆچكه كه دا شه و له گه ڵ تیمێكی پزیشكی هێزه كانی زێره ڤانیدا ماینه وه ، له ناوخانوویه كی 
تازه  دروس���تكرابوو كاره باو ئاو نه بوو زۆریش ساردبوو پێده چوو ئه و ماڵه ی پێشتر له ناو 
خانوه كه دا بوون، الیه نگری یه كێتی بن، چه ند ره س���ێكی مام جه الل س���كرتێری گش���تی 
یه كێتی نیشتمانی كوردستان، به دیوار و كه وانته ری پێخه فی ماڵه كه دا هه ڵواسرابوو به هه ر 
ش���ێوه یه ك بێت شه ومان به سه ر برد باشی پێش���مه رگه و له بزی قسه كردنیان هه ستت به  
ماندوب���وون یان جیای نه ده كرد له گه ڵیان به رده وام پێیان ده گوتین چیتان پێوس���ته  بۆ 

ئه وه ی هاوكاریمان بكه ن.
ناحیه ی  سنونێ نزیكه ی  25 كیلۆمه تر له  قه زای  شنگاله وه  دووره ، له ڕووی ئیداریشه وه  سه ر 
به هه مان قه زایه  پێكهاته كه ی كورد و عه ره بی تێدا نیش���ته جێیه  به شی زۆری خه ڵكه كه ی 
له سه ر ئایینی ئێزدین، ژماره یه كی زۆریش گوند سه ربه و ناحیه یین له وانه  گوهبه ل، دوگور، 
بورك، زۆراڤا و دهۆالی بێگومان ناوی گوندەكان به  ئاس���انی له  س���ه رو وه ختێكی وه ها 

ده ست ناكه وێت .
سه رلەبه یانی 20.12.2014 له ناو ناحیه ی سنونێ بووین، هه واڵ هات كه  رێگای ناحیه كه  بۆ 
سه ر چیای شنگال كراوه ته وه ، چیاكه  له ناو سه نته ری سنوونێ به  ئۆتۆمبێل به  25خوله ك 
ده چوویته  س���ه ر چیاكه  ئه و رۆژه  نزیكەى 12ى نیوەڕۆ بوو لەچوار ریانی ناو س���ه نته ری 
س���نوونێ وه ستابووین له گه ڵ چه ند پێشمه رگه یه ك ئه وان پێیان وتین جارێ ناتوانن بچنه  
س���ه رچیاكه  تیمی پوچه ڵكردنه وه ی مین و ته قه مه نی س���ه رقاڵی پاكردنه وه ی رێگاكه ن، 

ئێمه ش له  چاوه روانیدا بووین.
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ئه و چوار ریانه  فولكه یه كی بازنه ی بوو له ناو فولكه كه  چه كدارانی داعش س���ێ چه كداری 
یه په گه یان ش���ه هید كردبوو له ناو فولكه كه  خس���تبوویاننه  ژێر خ���ۆڵ هه ر كه س ده هات 
سه یرێكی ئه وێی ده كرد و ئاخیان بۆ شه هید بوونی ئه و سێ چه كداره ی یه په گه  هه ڵده كێشا 
یه په گه  له  س���نوونێ بۆ س���ه ر چیای ش���نگال له  دوای س���ێی ئابی 2014 كاتێ شنگال 
كه وته  ده س���ت داعش ئه وان هاوكاریه كی زۆری لێقه وماوانی ئێزیدیان كردبوو توانیبوویان 
ژماره یه كی زۆر هاواڵتی ئێزیدی له  برسێتی و ترسی داعش رزگار بكه ن و به ره و رۆژئاوای 

كوردستانیان ببه ن.
له ناحیه ی س���نونێ چه كدارانی داعش به ش���ێك له  دوكانه كانیان تێك دابوو ژماره یه ك له  
دوكانی مه ی فرۆش���تنیش هه بوو ده ستكاری نه كرابوون ته نیا ده رگاو ده ڕابه كیانیان تێك 
درابوو دوكانی ترشیان هه بوو ئاگریان تێبه ردابوو چه ندین دروشمی جیاجیا كه  گوزارشتی 
له  پابه ندبوونی ئینسان ده كرد به  ئایینی ئیسالمه وه  چه كدارانی داعش له  دیوار و باڵه خانه و 

ده رگای دوكانه كان نووسیبوویان.
س���ه عات یه كی دوای نیوه رۆى هه مان رۆژ گه یشتینه  سه ر چیای شنگال ئه و شوێنه ی له  
ته واوی جیهان له دوای 3ی ئابه وه  به هۆی داعشه وه  بووبووه  جێی سه رنج و تێرامان، ئێمه  
به چاوێك سه یری خه ڵكه كه مان ده كرد ئه وان به دووچاو ئێمه  سه یریمان له وان ده هات چۆن 
ئ���ه وان زیاتر له  چ���وار مانگ كه  ئابڵوقه ی ئابووری و هاتووچۆ و ژیانیان له س���ه ر ئه وان 
هێشتا ماون و ده ژین، ئه وانیش وه ها له  ئێمه یان ده روانی هاوكاریمان بۆ هێناون، چونكه  
بیركردنه وه ی ئه وان ته نیا بۆ هاوكاری ده چوو له به ر ئه وه ی پێویس���تیان به  سه ره تایترین 

كااڵو خۆراك و خزمه تگوزاری بوو.
به ش���ی زۆری منداڵه كان له سه ر چیای ش���نگال به پێ خاوسی هاتووچۆیان ده كرد ژنان و 
كچان زۆر ماندو دیاربوون، به  ته مه نه كان جل و به رگی س���پیان له به ردابوو به هۆی خۆڵ 
و پیس���ی كه  ماوه یه كی زۆریش نه یان ش���ۆردبوو ره نگی بۆر و خۆڵه مێشی هه ڵگرتبوو، 
پیاوه كانیش ریشو س���مێڵیان یه كجار به زۆری هاتبوو به ته مه نه كانیان ته واو ده ستیان له  
ژیان شۆری بوو باوه رت نه ده كرد چوار مانگه  ده موچاویان نه شۆردبێت مووی روخسارییان 

له گه ڵ ریش و سمێڵ تێكه ڵ به یه ك بووبوون.
به هه رح���اڵ ئه وان له  ژیانێكی ناهه مواردابوون، ئێمه ش رۆژنامه نووس بووین، هیچمان پێ 
نه ده كرا هه ر ئه وه نده  نه بێ ته نیا ده نگ و ره نگیان بگه یه نین، له و س���ه روبه نده  ژماره یه ك 
وێنه مان گرت گفتوگۆم له گه ڵ چه ند كه س���ێكدا كرد ئ���ه وه ی باش بوو ئێمه  كۆمپیوته رو 
ئینته رنێتم���ان پێ ب���وو هه ركات هه واڵ و وێنه و ڤیدیۆمان البوایه  په خش���مان ده كرد له و 
چه ند رۆژه ی كه  له  ئۆپه راس���یۆنه كه دا به ش���داربووین، چه ندین هه واڵ به  وێنه و ڤیدیۆمان 
باڵوكرده وه ،  س���ه دان كه ناڵ و مێدیای ناوخۆی و بیانی س���وودیان لێ وه رگرت، بێگومان 
ئێمه ش روماڵێكی بێالیه ن و هاوس���ه نگمان ده كرد هی���چ كات هه واڵێكم په خش نه ده كرد 
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زیانی بۆ س���ه ر هێزه كانی پێش���مه رگه  هه بێت، بێگومان ئه مه یان زیات���ر په یوه ندی به و 
به رپرسیاریه ته وه بوو كه  پێشمه رگه  له گه ڵ الیه نێك كه  داعشه  شه ڕ ده كات، ئه م رێكخراوە 

دژی هه موو پره نسپێكی ئینسانی و ئایینی و كه لتوریی سه رده مین.
سه ر له  ئێواره ی هەمان رۆژ هه واڵ هات له  هه ولێره وه،  گوایه  شنگال كۆنترۆڵكراوه ، مێدیاكانی 
نزیك له  پارتی دیموكراتی كوردستان و میدیاكانی ئه و حزبه  به تایبه تی بانگه شه ی ئه وه یان 
كرد كه  ش���نگال كۆنترۆڵ كراوه ته وه  ، ئه م هه واڵه  بۆ ئێمه ی مایه ی سه رنج و تێرامان بوو 
خۆم باوه ڕم به م ده نگۆیانه  نه كرد له الیه كی تریش گومانم ال دروست بوو له وه ی كه  پارتی 
ده یه وێت ش���ه ڕێكی ده روونی له گه ڵ یه كێتی و ئه و الیه نانه  بكات، كه  پارتی له  ش���نگال 
شكس���تی خواردوه  و ناتوانێ كۆنترۆڵی بكاته وه ، چونگه  له  هه رێمی كوردس���تان دۆخێك 
دروس���ت بوو له میحوه ره كاندا شه ڕی ده س���ته و یه خه ی داعش و پێشمه رگه بوو له  ئاستی 
مێدیایش مێدیای پارتی و یه كێتی و نزیكه كانیان میدیای "سێبه ریان" پێ ده وترێت، شه ری 
ده رونی و س���ایكۆلۆژیان ده رهه ق به یه ك ده كرد وه ك چۆن پێشتر بانگه شهی چۆڵكردنی 
مه خمور كرا له الیه ن مێدیای نزیكی یه كێتی و ته نانه ت په كه كه ش، به اڵم هه واڵه كه  راست 
نه بوو ته نیا بۆ دژایه تی پارتی و ش���كانی ئه و حزبه  بوو. بۆ هه ولێریش به هه مان ش���ێوه 
بانگه شه ی چۆڵكردن و راكردنی خه ڵكی هه ولێریان له قه باره ی خۆی گه وره  تر كردبوو كه  

له  بنه ڕه ته دا ئه وه ش ده نگۆ بوو هیچ ئه سڵی نه بوو.
کات نزیکەى٨ی ئێواره  بوو به ره و تاریكی ده رۆیشت نزیكی هێزه كانی پێشمه رگه  بووینه وه  
له  خواروی چیای ش���نگال كه  ده كه وێته  باكوری ش���اره كه وه ، پێشمه رگه و داعش شه ڕی 
ده س���ته و یه خه یان ده كرد ش���ه ڕه كه ش له  نزیك ده روازه ی چوونه  ناوه وه ی شاری شنگال 
بوو نه ك ناو ش���اری شنگال وه ك هه ندێ راگه یاندن هه واڵی كۆنترۆڵكردنه وه ی شنگالیان 

باڵوكردبووه .
ش���ه ڕه كه  تا بڵێی س���ه خت بوو له  یه كاتدا هه زاران فیشه ك و هه موو جۆره كانی چه ك و 
ته قه مه نی له  نێوان هه ردووال ده ته قینران، چه كی قورس كاری ده كرد فرۆكه ی هاوپه یمانان، 
كه  په یوه ندی باشیان له گه ڵ پێشمه رگه دا هه بوو به  ئاسمانی ناوچه كه دا ده سوڕانه وه ، جار 
جارێكیش چه ند چه كدارێكی په كه كه ت به رچاو ده كه وت ئه وان وه كو خه ڵكه  خۆبه خشه كه  
نارێكخراوب���وون، جلوبه رگی كوردیان له به ردابوو به ش���ی زۆریان هه ندێكیش���یان به رگی 
سه ربازی بوو به اڵم هیچ جۆره  به رگێكی دژه  فیشه كیان نه پۆشی بوو یان ته نانه ت كاڵو،و-
خوده ی سه ربازیشیان له سه ر نه كردبوو به گشتی بارودۆخه كه  ئاڵۆز بوو  هه ر چۆنێك بێت 
خۆمان گه یانده  نزیك ش���ه ڕه كه  چووینه  ناو چه ند دوكانێكى تازه  دروستكراو كه  سه یری 
ناو دوكانه كانم كرد جل و به رگ و پێخه ف و ته نانه ت خواردنی تازه ی چه كدارانی داعشی 

تێدابوو به جێیان هێشتبوو. 
ت���ا دره نگان���ی ئێواره ی رۆژی 20ی 12 له  ده روازه ی ش���اری ش���نگال له نزیك هێزه كانی 
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پێشمه رگه  ماینه وه  شه ڕیش به رده وام بوو به رده وامیش هه واڵ ده هات له  هه ولێره وه  ده یان 
وت شنگال كۆنترۆڵكراوه ، كه  ده موت نه خێر باوه ڕیان نه ده كرد، به اڵم راستیه كه  ئه وه  بوو 
پێش���مه رگه  ته نیا ئه و شوێنانه  رۆیش���تبوو ئێمه ش له وێ بووین، ئیدی هه ر هه واڵێك باڵو 

ده كرێته وه  گوایه  شنگال ئازاد كراوه  ئه وه  هه ڵه یه و هیچ راست نیه .
یه كێك له و گرفتانه ی كه هه ب���وو نەبوونى یه ك گوتاری بوو له نێوان هێزه كان و بۆچوونی 
سیاس���ی جیاواز بوو له  نێوان پارتی و په كه كه و یه كێتی هه رچی په یوه ندی به  په كه كه و 
یه كێتیه وه  هه بوو له دژی به رپرس���انی پارتی قسه یان ده كرد یه كێتیش وه كو حزب و هه م 
وه كو چه كداری له  سنووره كه  وه ك پێویست نه بوو كه چی كه وتبووه ، ژێر كاریگه ری په كه كه و 
راگه یاندن���ی ئه و حزبه ش خرابوونه  خزمه تی ئامانجی په كه كه  بێگومان مێدیای په كه كه ش 
هاوشێوه ی مێدیای پ.د.ك به الی به رژه وه ندی و سیاسه تی خۆیان رووداوه كانیان په خش 

ده كرد.
ده توانین دوو نموونه ی سیاس���ه تكردنی په كه كه و پارتی لێره دا ئاشكرا بكه ین، له  شنگال 

په كه كه  ده یانوت "ئێمه  پالنی رزگاركردنی شنگالمان ده ستپێكردوه ".
له  به رامبه ردا به رپرس���انی پارتیش ده یانوت "به پێی ئه و ئۆپه راسیۆنه ی ده ستمانپێكردوه  
ده بوو پێش���مه رگه  تا سنووری خانه سوور برۆن ئیدی ئۆپه راس���یۆن راده گیرێت، كه چی 
په كه كه  بێ ئه وه ی حیساب بۆ قسه ی ئێمه  بكه ن، هێرشیان كردوه ته  سه ر شاری شنگال 

داعشیش به رگری ده كات".
ئه م بێنه و به رده ی پارتی و په كه كه  له  ش���نگال خه ڵكی بەخۆیەوە س���ه رقاڵ كرد، به اڵم 
ئه وه ی پارتی و به رپرس���انی سه ربازی پێش���مه رگه  ده یانزانی په كه كه  نه یده زانی، چونكه  
پارت���ی له ناوچه كه  زۆرینه یه و هاوپه یمانان له  رێی فڕۆكه و راوێژكاری س���ه ربازیش له گه ڵ 
به رپرسانی هه رێمی كوردستان كۆنتاك و په یوه ندیان هه بوو هاتنه  سه رخه تی په كه كه ش 
زیاتر هۆكاره كه ی بۆ ئه وه  ده گه ڕایه وه  ئه و حزبه  ده یوت له  كاره ساتی شنگال ئه وان به هاناو 
فریای خه ڵكی ش���نگاله وه  هاتوون، بۆیه  ئێستاش ده یانه وێت رۆڵی ئازادكردنی شنگالیان 

هه بێت.
په كه كه  پێش���مه رگه كانیان، یان بابڵێین گه ریال، چونكه  ئه وان ناڵێن پێش���مه رگه  و ئااڵو 
دروش���می تایبه ت به خۆیان هه یه  ئااڵی هه رێمی كوردس���تان به رز ناكه نه وه . گه ریال وه ك 
زاراوه و هه م ناویش له  پێناس���ه كاندا به  "پارتیزان" پێناس���ه  كراوه ، ئه و چه ند رۆژه ی له  
ش���نگال بووم چه ند جارێك هاوشیوه ی پێش���مه رگه كان گفتوگۆم له گه ڵ ئه وانیش ده كرد 
ب���ه ش به حاڵی خۆم وه كو رۆژنامه نووس هه م وه كو كوردیش هیچ بیركردنه وه یه كی حزبیم 
له  پشته وه  نه بوو و بڕواشم به  ناوچه چێتی ئه فكاری حزبی ته نانه ت رقم له  هه ڵگری فكری 
نه ته وه یی رادیكاڵیش هه یه ، بۆیه  تێكه ڵی هه موویان ده بووم له نزیكه وه  چه كداره كانم به بێ 

جیاوازی ده دواند.
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له ناو په كه كه  چه ند باڵێكی س���ه ربازی یان چه ند گروپێ���ك  هه بوون ئه وان پێیان ده وت 
"هێزی پاراستنی شنگال. یه په گه  و هه روه ها په كه كه ش ئه م هێزو گروپانه  به یه كه وه  بوون، 
پێكهاته یه كی تاراده یه ك تێكه ڵه  له  هه ردوو ره گه ز زۆربه یان ته مه نیان له  نێوان 15 بۆ 30 
س���اڵ بوون، به اڵم كچه كان زیاتر خه ڵكی باكووری كوردستان بوون. له ناو پیاوه كانیشدا 
جیا له  خه ڵكی باش���وور كه  هه بوون زۆربه یان ئێزدی ب���وون. خه ڵكی باكور، رۆژهه اڵتی 

كوردستان-یش هه بوون.
چه كدارانی په كه كه  زۆر حه زیان به  پرس���یار بوو، به اڵم كه  تۆ پرس���یارت ده كرد پێیان 

ناخۆش بوو وه اڵمی راستت بده نه وه ، 
ته نان���ه ت زۆری گه نجه كانییان، ئه وان كه متر ئاش���نایه تیان له گه ڵ مێدیاكان هه بوو، به اڵم 
وش���یاربوون، حه زیان نه ده كرد وێنه ی شه خس���یان بگیردرێت خۆیان وته نی "له  واڵتییان 

قاچاغن و بۆ كه سوكاریشیان جێی مه ترسیه ".
له دوا س���ه نگه ری په كه كه  به رامبه ر داعش له  سه روش���یانه وه  هێزی پێشمه رگه ی تێدابوو 
له گه ڵ كچه  گه ریالیه ك كه وتینه  گفتوگۆ ئه و به قسه ی خۆی ده یوت "خه ڵكی وان"ی باكوری 
كوردس���تان، زیاتر له  چوار ساڵه  هاتوومه ته  ریزی په كه كه وه ، باسی بارگوزه رانی خۆیانی 
ده كرد له  سه نگه ره كان ده یوت "كاربه ده ستانی پێشمه رگه  وه ك پێویست هاوكاری له ڕووی 
س���ه ربازی و خۆراكمان ناكه ن، ئێمه  ته نیا ئه وه مان هه یه  قه ناعه تین و به  باوه ڕه وه  ش���ه ڕ 

ده كه ین".
كچه  گه ریالكه  جگه ره كه ی ده رهێناو دایگیرس���اند پێی وتم هه ڤاڵ "پێش���مه رگه  سیاسه ت 
به سه ر خه ڵكی شنگاله وه  ده كه ن، نامووسی شنگالیه كان چوو تازه  كێ قه ره بووی مه عنه ی 
ئه وان ده كاته وه ، ئه وه ی به سه ر ئێزدییه كان هات، تراژیدیاو جینۆساید بوو ده بێ ئێمه  ئه وه  

له به رچاو بگرین".
چه كدارانی په كه كه  چاونه ترس���ی وه های لێكرد بوون سڵ له  بینینی ته رم و ده نگی ته قه  
نه كه نه وه  لەنزیك یه كێك له  س���ه نگه ره كان كه  په كه كه ی تێدابوو چوار ته رمی چه كداری 
داعش كه وتبوو ئێواره ی رۆژی 20ی 12 له الیه ن فرۆكه  جه نگیه كانه وه  لێیاندرا بوو، ته نانه ت 
شوێنی مانه وه شیان كه  باڵه خانه یه ك بوو رووخابوو به سه ریاندا، بەاڵم گەریالکانى په كه كه  
دانیش���تبوون نانیان ده خ���وارد وه ك ئه وه ی ئەو چوار كه س دراوس���ێیان بێت و خه ویان 

لێکەوت بێت.
له  پاڵ چه كدارانی په كه كه و پێش���مه رگه  خه ڵكی خۆبه خش���ی شنگال و ئێزدی هاوشانی 
پێش���مه رگه  ش���ه ڕیان له  دژی داعش ده كرد ئه وان زۆر ناڕێكخراوبوون هه ركه سه و بۆخۆی 
ده س���تی له  چه ك دابوو هاتبووه  سه نگه ره كانی پێش���ه وه  له كاتێك هیچ جۆره  جلوبه رگو 

پێداویستیه كی خۆ پاراستیان له  دژه  گولڵه و ته قه مه نی پێ نه بوو.
لەوە دەچوو ئێزدیەکان بۆیە دەستیان دابێتە چەک، چونکە "ماران گه ست"بوو بن، ئەوان 
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له رابردوودا به هۆی به رگری نه كردنی پێش���مه رگه  له  ناوچه كه یان داعش توانی س���ه یته ره  
بكات. بۆیه  به  ته واوی هه ستی دژی به رپرسانی پارتی دیموكراتی كوردستیانیان الدروست 
بب���وو گه نجه كانیان به تایبه تی ره خنه ی زۆریان له  به رپرس���انی پ.د.ك ده گرت، به اڵم به  
س���ااڵچوانیان كه متر ئه وان الریان نه بوو له وه ی كه  ده ب���ێ كه مته رخه مان رووبه ڕووی لێ 

پێچینه وه  بكرێن.
هه ر له و س���ه روبه نده ی له  شنگال بووم، دواى نیوه رۆیه ك بوو له  نزیك سه نته ری شنگال 
له گه ڵ ژماره یه ك پێش���مه رگه  دانیشتبووم دواتر سێ گه نجی ئێزدیم بینی ئه وان چه كداری 
په كه كه  بوون، دیاره  ئێزدیه كانیش له دوای ئه وكاره س���اته ی به سه ریاندا هات په رت و باڵو 
ب���وون. له و کات بەچەکدارەکانم وت :تەمەنى یەکێکتان زۆر منداڵه و چه كیش���یتان پێیه ، 
ئێس���تا تیمێكی فه ره نس���ی نازانم سه ربازین، یان هه رش���تێكی تر دێته  ئێره  وا باشتره ، 
چەکەکەت النەبێت با نه ڵێن كورد منداڵ بۆ شه ڕ به كاردێنێت. له سه ر جاده  مه رۆن، خۆتان 
بپارێزێن، چونكه  به پێی یاسایی نێوده وڵه تی و رێكه وتنامه ی مافه كانی مرۆڤ نابێ كه سێك 
له  ته مه نی 1٨ س���اڵ بە خواره وه  بێت، له الیه ن رێكخراوه  چه كداریه كانه وه  به كاربهێنرێت، 
ئه گه ر هه ر رێكخراوێكیش ئه و كاره  بكات ئه وان ده چێته  خانه ی فریودان و پێش���ڵكردنی 

مافه كانی منداڵ.
له بەرامبەر قس���ەکانمدا، ئەو قسانەشى کردم له سۆنگه ی كورد بوونه وه  ئه و قسه یه م كرد 
زانیم تیمه  بیانی و چاودێره كانی به دوای هه موو ش���تێكدا ده گه ڕێن و الی خۆیان یاداشتی 
ده كه ن، یه كێك له  چه كداره كان وتی "ئێوه  بۆ ده چنه  الی پێش���مه رگه  ئه وان سیاس���ه ت 

ده كه ن. به اڵم ئێمه  به رخودان ده كه ین".
زانیم ئه و گه نجانه  وا هه س���ت ده كه ن من دژیان وه س���تاومه ته وه  كه  له  ریزی په كه كه- ن، 
به اڵم له راس���تیدا بۆ من هه موو حزبه  كوردیه كان وه ك یه كن، له  رووماڵی رووداوه كانیش 
هه وڵى هاوسه نگیم داوه . ئه وه م وت "جیاوازیتان نیه  ئێوه ش چۆن بیر ده كه نه وه ، ئاره زووی 

خۆتانه  به رخودان سه المه ت".
دوای 3ی ئابی 2014 كاره س���اتی ش���نگال. په كه ك���ه و یه كێتیش هه وڵیان���دا پ.د.ك و 
ئێزدیه كان له یه ك جیا بكه نه وه ، سیاس���ه تی ئه م دوو حزبه  سه ركه وتوو نه بوو له و روه وه  
خوێندنه وه یه كی وردیان نه بوو كه س���انێك ل���ه  ده وری په كه كه و یه كێتی كۆبوونه وه  له ناو 
ئێزدیه كان ژماره  نه بوون، پێگه یه كی گرنگیان له ناو ئێزدیه كاندا نه بوو هۆكاره كه شی ئه وه  
بوو پارتی دیموكراتی كوردستان كه مێژوویه كی له گه ڵ كۆمه ڵگای ئێزدی په یدا كردوه ، بۆیه  

ئاسان نیه  كورسی پارتی و پێگه ی ئه و حزبه  له ناو ئێزدیه كاندا له ق بكه یت.
له ن���او ئێزدیه كانیش كلتوری خێڵ و میر و ش���ێخه كان باوه و ئێزدیه كان زۆر وابه س���ته ی 
بڕیاره كانی میرو ش���ێخه كانیانن، ئه م میرو ش���ێخانه ش بیر له  ده س���تكه وت بۆ خۆیان و 
شوێن كه وتوه كانیان ده كه نه وه ، چینی خواره وه  نابینن. ئیتر واهاتووه  و ئێستاش وه هایه  
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ئه وانه ش كه  قوربانی ده ده ن و ده بنه  قوربانی هه ر چینی خواره وه ن، هۆكاری ئه م جۆره  
ژیان���ه و دروس���تبوونی فه زایه كی وه ها په یوه ندی به  حكوومه ت���ه  یه ك له  دوای یه كه كانی 
ناوچه كه وه یه  دیاره  هیچ له و ده سه اڵتدارانه  به  ده سه اڵتی حزبێكی وه كو پارتی دیموكراتیش 
نه یانویس���تووه  بنه مایه كی هاواڵتی بوون و هۆشیاری گش���تی له سه ر ئاستی تاك له  ناو 
ئێزدیه كاندا دروست ببێت، له  به رامبه ردا دونیایه ك پاره و داهاتیان بۆ میر و شێخ و بنه ماڵه  
ده سترۆیش���توه كان خه رج كردوه ، به خاتری ئه وه ش ئه و كاره یان كردوه ، له  چوار چێوه ی 

به رژه وه ندیه كانی حزبدا بن، ئه مرۆ پارتی دیموكراتی كوردستان به تایبه تی.
كه واته  پ.د.ك زۆر زانایانە توانیویه تی له م روه وه  س���ه ركه وتوو بێت، به  ئێزدیه كان بڵێت 
ئه وه ت���ا ته نیا پارتی ئێوه ى له  بیره، هه ر بۆیه  ئه م مه رجه عانه ی ئێزدیه كان و كه س���انی 
دیاریان زیاتر له خۆی نزیك بكاته وه  به  پاره و پۆست و ئیمتیازیش زیاتر هاوسه نگیه كه ی 
راگرت���وه ، بۆنموونه  دوو په رله مانتاری ئێزدی هه ی���ه  له  به غدا ڤیان ده خیل و له  هه رێمی 

كوردستانیش شێخ شامۆ شێخۆ.
باش���ی په یوه ندیه كانی پارتی و ئێزدییه كان ئه وه نده  لێ���ك نزیكن رۆژی 11ی ئابی 2015 
سه باره ت به  مانه وه ی مه س���عود بارزانی له  پۆسته كه یدا وه ك سه رۆكی هه رێم رۆژی سێ 
شه ممه  وه كیلی میری ئێزدیان حازم میر ته حسین به گ یاداشتی میر ته حسینی سه باره ت 
پرسی سه رۆكایه تی هه رێمی كوردستان له  په رستگای اللش خوێندنه وه  و داوای مانه وه ی 

مه سعود بارزانی له  پۆستی سه رۆكایه تی هه رێمی کرد.
ش���ه وێك له س���ه ر چیاكه  له  خێمه ی چه ند گه نجێكی ئێزدی خۆبه خش دانیشتبووم ئه وان 
هه رگیز تاوانه كانی داعش و رووداوه كانی سه ره تای مانگی ئابی 2014 یان له  بیر ناچێته وه ، 
جیا له  هه ژاری خه ڵكه كه یان و نه داری به هۆی خراپی سیاس���ه تی حكومه ته  یه ك له دوای 
یه كه كانی عێراق، كه چی رووبه ڕووی جینۆس���اید و ئاواره ب���وون و راوه دونانیش بوونه وه  

له سه ر ده ستی داعش.
دوای هاتن���ی داع���ش بۆ ناوچه كه یان ئێزدی���ه كان په رته وازه ش بوون كه وتنه  به رداش���ی 
نێوان الیه نه  سیاس���ییه كان و هه ر الیه ن و به  به رژه وه ندی خۆیدا كااڵی به بااڵی ئێزدی و 

شنگالیه كاندا ده دووری.
 رۆژی یه كش���ه ممه   21.12.2014  مەس���عود بارزانی، س���ەرۆكی هەرێمی كوردستان، له  
سه ردانێكی رانه گه یه نراودا گه یشته  سەر چیای شنگال كه  ده كه وێت باكوری شاری شنگال 
و چیاكه ش به س���ه ر ناوچه كه دا ده ڕوانێت پێشتر و له كاتی هاتنی داعشیش رێژه یه كی زۆر 
هاواڵتیان���ی ئێزدی لێ نیش���ته جێ ببوو هه ر چه نده  ئه و رێكخ���راوه  نه یتوانی جه نگاوه ره  
ئێزدیه كان و پێش���مه رگه  چه كدارانی یه په گه  بشكێنێت، بۆیه  نه یتوانی بگاته  سه ر چیاكه  
به هۆی ئه وه ی داعش نه یتوانی بگاته  سه رچیاكه  هه زاران هاواڵتی له سه ر ئه و چیایه  مانه وه  
له دوای 3ی ئابه وه  تا 20ی 12 ئه و هاواڵتیانه ی له سه ر چیاكه بوون رووبه ڕووی ره وشێكی 



لەژێر شمشێرەکەی خەالفەتی ئیسالمی ساڵێک کاری ڕۆژنامەوانیم له شەڕە خوێناوییەکەی داعش

9٨

ناخۆش و دژوار بوونه وه . برسێتی. بێ ئاوی و خراپی باری ته ندروستی هه موو ئه وانه  وه ك 
قه یرانێك رووی كرده  ئێزدیه كان.

س���ه رۆكی هه رێم له سه ر چیای چیاكه  رایگه یاند "سوپاسی پێشمه رگه  ده كه م كه  توانیان 
داستانێكی مێژوویی تۆمار بكەن و له  میانه ی 24 سه عاتدا دوو رێگای سه ره كی ڕەبیعە و 

زوومار بۆ چیای شنگال بكەنەوە .
س���ەرۆك بارزانی پیرۆزبایی لە خوشك و برایانی ئێزدی كرد بەبۆنەی كۆنترۆڵكردنەوەی 
بەش���ێكی زۆری ناوچەكانیان لەالیەن پێش���مەرگەوە و ئاماژەی بەوەدا كە ئاواتێكی ئه وه  
بوو كه  بێته  سه ر چیای شنگال و پیرۆزبایی سەركەوتن له  خوشك و برایانی خۆی بكات. 

دەستخۆشیی لە پێشمەرگە ده كه م داستانێكی مێژووییان تۆماركرد".
ئ���ه و رۆژه ی بارزانی هاته  س���ه رچیاكه  ئێمه  له  ناو به ره ی ش���ه ڕ بووین له الی هێزه كانی 
پێش���مه رگه  رۆژ نزیك ده بوویه وه  بۆ سه عات یه كی پاش نیوه رۆ به درێژایه ی زیاتر له  دوو 
كیلۆمه تر له دووری بناری چیاكه  دانیش���تبووین چووینه  الی تیمی پزیش���که كان كه مێك 
پشووماندا له و كاته دا پێشمه رگه یه كیان به  برینداری هێنا الی ئه و پزیشكانه  كه  ئه مبواڵسیان 
البوو ته نیا چاره س���ه ری سه ره تایی بۆ برینداره كان ده كرا، به اڵم ئه و پێشمه رگه یه  دیاربوو 
برینكه ی قورس بوو یه كێك له  كارمه نده كانی ته ندروستی به ده نگی به رز هاواری كرد "ئه م 

پێشمه رگه یه  به  خێرای بگه یه ننه  سه رچیاكه  حاڵی باش نیه ".
ده رگای دیوی چوونه  ژووره وه  بۆ سه ر چیاكه ش كه  هاوشێوه ی قه اڵی هه ولێره  ته نیا رێگای 
چوون و ده رچوون هه یه  دیاربوو به هۆی قه ره باڵغی و زۆری كاروانی ئۆتۆمبێله كانی سه رۆكی 
هه رێم بوونی ژماره یه ك كه سایه تی سه ربازی له سه ر چیاكه  ئاسته نگ بۆ ڕه وانه كردنی ئه و 

پێشمه رگه  برینداره  دروست بوو، چونكه  رێگاو بانه كان هه موویان كۆنتڕۆڵكرابوون.
پێنج رۆژێك له  ش���نگال بووین، ش���ه و له س���ه ر چیاكه  ده ماینه وه  به یانیان زوو ده هاتینه  
خواره وه  بۆ نزیك به ره كانی ش���ه ڕ، چیاكه  كه وتۆته  باكووری ش���نگال له  ئاس���تی شاری 
شنگال و ناوچه كه  زۆر به رزه  شنگالیش كه وتۆته  ناو قواڵیه ییه ك به شی زۆری ده وروپشتی 
به  ش���اخ و ته پۆڵكه  ته نراوه . یه كێك له و ناوچه  به رزیانه  به ڕووی به ش���ێكی ش���اره كه دا 
ده روانێ گردی به رۆژه  ئه و گرده  له  رۆژی 19ی 12 به  ده س���ت چه كدارانی داعش���ه وه  بوو، 

به اڵم دواتر كه وته  ده ست هێزه كانی پێشمه رگه .
ش���ه وی 21 له س���ه ر 22ی 12 یەکێک بوو لەشەوە ناخۆش���ەکانم کە له سه ر چیاكه  بووم 
ش���ەوێکى زۆر س���ارد بوو ئاو كاره با نه بوو خواردنیش زۆر كه مبوو خەڵکەکە بۆ ئه وه ی 
گه رمیان بێته وه  په نایان بۆ دار سوتاندن ده برد چه ندین رۆژنامه نووس و مێدیای بیانی و 

نێوخۆیش بۆ رووماڵی شه ڕو رووداوه كان هاتبوونه  شنگال.
ئه و ش���ه وه  سه ركرده ی پێش���مه رگه و ئێزدیه  خۆبه خشه كان قاسم شه ش���ۆ-م بینی ئه و 
پیاوێك���ی چاو بچووكی س���میڵ گه وره  ب���وو بۆ ئه وه ی خۆی بپارێزێت دوو قه مس���ەڵه ی 
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له به ركردبوو ته نانه ت له  ش���وێنه  ئه مینه كانیش چه كی له  ش���ان بوو ژماره یه ك چه كداری 
ئێزدی له ده وروپشت بوو. ئه وه ی شه شۆی جیا ده كرده وه  له  به رپرسه كانی تر ئه م یه كێك 
بوو له و به رپرسانه  كه  له ناو مه زارگه ی شه ره فه دین دوای 3ی ئاب تا سه ره تای مانگی 12ی 

2014 له دژی چه كدارانی داعش به رگریان له  مه زاری شه ره فه دین كرد.
به  باشمزانی قاسم شه شۆ بدوێنم له سه ر دواین گۆڕانكاری ناوچه كه  ئه و هه ر له سه ره تاوه  
ده س���تیكرد به  "جنێو"دان به  چه كدارانی داعش ئه مه ش بۆ من و بۆ كاری مێدیا گونحاو 
نیه  وه ها لێدوانێكی رۆژنامه وانی باڵو بكرێته وه  ئەو دەیوت: "داعش���ی سه گبابی خوێڕی و 

قه حبانه ".
چه كداره  ئێزدیه كان دابه ش���بووبوون به سه ر چه ند به ره یه كدا كه مێكیان چه كی په كه كه یان 
هه ڵگرتب���وو گروپێكی تری���ش هه بوو ئه وان له  نزیك مه زاری ش���ه ره فدین زیاتر ده بینران 
كه  حه یده ر شه ش���ۆ سه رپه رش���تی ده كردن خۆیان ناونابوو "هێزی پاراس���تنی شنگال". 
به ش���ێكی تریش هه ر له ناو ئێزدیه كان س���ه ربه خۆ و به بێ به رنامه  هاتبوونه  ناو ش���ه ڕه و 
له نزیك سه نگه ره كانی پێشمه رگه  ده بینران، باقی تری ئێزدییه كان له گه ڵ پارتی دیموكراتی 
كوردستان بوون. به شێكیان له ناو لق و له ڕیزی سوپا و ئاسایش و پۆلیس بوون. به شێكی 
تریان سه ركرده  ئێزدیه كان وه كو قاسم شه شۆ و قاسم سمێڵ و قاسم ده ربۆر ئه وانه  ته به نی 

ریزه كانی پارتیان ده كرد.
قۆناغ���ی دوای ئۆپه راس���یۆنه كه ی 17ی 12 به دواوه  ئیدی پێش���مه رگه  له ش���وێنی خۆی 
پێش���ره وی نه كرد له ده روازه ی چوونه  ژووره وه ی شاری شنگال به ڕووی چیاكه  پێشمه رگه  
جێگیر بوو پاش گه ڕانه وه م له  ش���نگال بۆ هه ولێر دواتر له  رۆژی 2٨.4.2015گه رامه وه  بۆ 
ش���نگال دیمه نه كانی ئه و ناوچه یه م بینی سه رم س���وڕما بۆچی پێشمه رگه  هه ر له شوێنی 
خۆیدایه و هیچ پێش���ره ویه كیان نه كردوه . له جیاتی چوونه  پێشه وه  هێزه كانی پێشمه رگه  
س���ه نگه ره كانیان باشتر توندوتۆڵكردبوو له  به رزایی گردی به رۆژ به سه ر به شێكی شنگال 
ده ڕوانی پێشمه رگه  شوینه كانیان ئاماده باش كردبوو له  خواره وه ش سه نگه رێكی چه كدارانی 

په كه كه ی تێدابوو.
له ماوه ی زیاتر له  هه ش���ت مانگ كه  پێش���مه رگه  ته نیا له  ده روازه كانی سه نته ری شنگال 
جێگیر ببوون چه ندین جار داعش هێرشی كرده  سه ر پێشمه رگه ، به اڵم پێشمه رگه  وه اڵمی 
ده دانه وه  به رده وامیش فرۆكه  جه نگیه كانی هاوپه یمانان به  ئاس���مانی شاره كه و ناوچه كه دا 
ده سووڕانه وه  بۆ به رگریكردن له  سه نگه ره كانی پێشمه رگه و الوازكردنی تواناكانی چه كدارانی 

داعش.
ش���اری شنگال به ش���ی زۆری به ده ست چه كدارانی داعش���ه وه  بوو ته نیا ئه و به رزاییانه ی 
به تایبه تی گه ڕه كی حه ی نه س���ر و به رزاییه كانی به رۆژ، كه  به ڕووی شاره كه دا ده ڕوانێت، 
به ده س���ت هێزه كانی پێش���مه رگه وه بوون ، هەروەها هاوش���انی هێزی پێشمه رگه ش چەند 
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شەڕڤانێکی یەپەگەش ده بینرێن.
فڕۆكه کانی جه نگ���ی هاوپه یمانان هاوكاریەكی ته واوی هێزه كانی پێش���مه رگه یان دەکرد، 
هه ركاتێ���ك چه كدارانی داعش هێرش بكه نه  س���ه ر هێزه كانی پێش���مه رگه  فڕۆكه  به زووی 

ده گاته  ئاسمانی ناوچه كه  و به هانای پێشمه رگه وه  ده چن.
له ڕووی باكوری شاره كه وه  كه  به  رێگای چیای شنگال ده چێته  خواره وه ، به رزایی "به ڕۆژ" 
هه یه  به ڕووی ش���نگالدا ده ڕوانێت، هاتووچۆی كاروانی ئۆتۆمبێلی س���ه ربازی چه كدارانی 
داعش و ئۆتۆمبێلی بارهه ڵگری لۆری و تانكه ر ده بینرێت، به  رێگای سه ره كی شنگال بۆ 

سووریا و به پێچه وانه شه وه  دێن و ده ڕۆن.
فه رمانده ی هێزه كانی پێش���مه رگه  له  ش���نگال، عه قید عیس���ا زێوه یی ده ڵێت "رۆژ به ڕۆژ 
مه عنه ویاتی هێزه كانی پێشمه رگه  به رز ده بێته وه ، له  به رامبه ریشدا چه كدارانی تیرۆریستی 

داعش به ره و شكان ده ڕۆن".
ئه و وتیشى: "به پێی زانیارییه كانی ئێمه  چه كدارانی داعش له ناوخۆیاندا دووبه ره كیان تێدا 
دروست بووه ، ئه وه ش وای كردووه  نه توانن هێرش بكه نه  سه ر هێزه كانی پێشمه رگه  ته نیا 
ش���ه ڕی قه ناسیان هه یه  ئێمه ش به  بڕیاری سه ركردایه تی خۆمان له  سه نگه ره كاندا جێگیر 

بووین و هه ركاتێك داعش هێرشی كردبێت به توندی وه اڵممان داونه ته وه ".
فه رمانده ی هێزه كانی پێشمه رگه  جه ختی له سه ر ئه وه شكرده وه كه  چوونی ئه وان بۆ ته واوی 
س���نووری شنگال گرێ دراوه  به بڕیاری س���ه رۆكی هه رێمی كوردستان مه سعود بارزانی و 
به شێكی تریشی په یوه سته  به  كۆنترۆڵكردنه وه ی ناوچه كانی مووسڵ و ناحیه ی ته لعه فه ر.
ئه و عه قیده ی هێزه كانی پێشمه رگه  باسی له وه شكرد "چه كدارانی داعش زیاتر له  خه ڵكی 
ناوچه كه  كه س���انی بیانیش���یان له گه ڵه ، به اڵم ئ���ه وه  نه بووه ته  هۆی ئ���ه وه ی بتوانن له  
هێرشه كانیان، سه ركه وتووبن كه  دوایین هێرشیان له م مانگه دا بوو به  درووشمی الله  اكبر 

ئه نجامیان دا و تێكمان شكاند".
شنگال به  عه ره بی سنجاره ، له ڕووی جوگرافییه وه  كه وتووه ته  رۆژئاوای پارێزگای نه ینه وا، 
120كم دووره  له  مووس���ڵ، هه روه ها ده كه وێته  ئه وپه ڕی خۆرئاوای هه رێمی كوردس���تان، 
قه زایه كی گرنگی عێراقه  و به شێكیش���ه  له ناوچه ی جێناكۆك له س���ه ر ماده ی 140 زۆربه ی 
دانیش���توانه كه ی كوردن و به  ئایین ئێزدین. ژماره ی دانیش���توانی به پێی ئاماری نافه رمی 

نزیكه ی 120هه زار كه سه .
دوای هاتنی داعش بۆ عێراق، له  حوزه یرانی 2014 له س���ه ره تای مانگی ئابی هه مان ساڵ 

شنگال كه وته  ده ست ئه و چه كدارانه  و زیانێكی زۆر به  ناوچه كه  گه یشت.
چوار مانگ به س���ه ر كۆنترۆڵكردنه وه ی به شی زۆری سنووری قه زای شنگالدا تێده په ڕێت، 
به تایبه تی كۆنترۆڵكردنه وه ی ناحیه ی سنوونێ و مه زارگه ی شه ره فه دین و رێگای هاتووچۆی 
چیای ش���نگال و رێگای ناحیه ی تەلعه فه ر س���نوونێ، ژماره یه كی كه می دانیشتوانه كه ی 
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گه ڕاونه ته وه  بۆ جێی و رێی خۆیان.
لەده روازه كانی ش���اره  تەنها هێزه كانی پێشمه رگه  ده بینرێن، له گه ڵ یه ك بنكه ی سه ربازی 
یه په گه و په كه كه  پێكه وه ، ئه گینا ئێزدیه كان، له س���ه ر چیاكه و له  چه ند ش���وێنێك و له  

په رستگای شه ره فه دین هه ن.
رووداوه كانی دوای هاتنی داعش، به ڕووخس���اری ئێزدییه كانه وه  دیاره  كه  داعش "دوژمنی" 
سه رس���ه ختی ئێزدییه كانه  و هه وڵی داوه ، پاكتاویان بكات، ئ���ه وه ش وای له ئێزدییه كان 
كردوه ، له رێگا س���ه ره كییه كان و نزیك مه زارگه ی شه ره فه دین، چه ندین درووشمی جیاجیا 
كه  گوزارشت له  مانه وه  و مێژوو كولتووری ئێزدییه كان ده كات باڵو بكه نه وه  كه  نووسیویانه  

"بژی كورد، بژی ئێزدییه ت، بژی پێشمه رگه ، به رخۆدانی ئێزدییه كان، یا تاوس".
ئێزدییه كانیش دابه ش بوون، به ش���ی زۆریان له  ریزه كانی پارتی دیموكراتی كوردستانن، 
به شێكی تریش���یان له  نێو چه كدارانی یه په گه ن، هێزیكی تریشیان له ناودا دروست بووه ، 

هێزی پاراستنی شنگال، حه یده ر شه شۆ سه رپه ر شتی ده كرد.
له  مه زارگه ی شه ره فه دین، هه وڵی زۆرمدا به رپرسانی هێزی پاراستنی شنگال قسه  بكه ن، 
به اڵم ئه وان به بیانووی ئه وه ی به رپرس���ه كه یان حه یده ر شه ش���ۆ گه ڕاوه ته وه  بۆ ئه ورووپا 

ناتوانن لێدوانی رۆژنامه وانی بده ن، هەوڵەکەمان بێ ئاکام مایەوە.
شه شۆ له  ماوه كانی رابردوودا به بریاری سه ركردایه تی هه رێمی كوردستان، له الیه ن ئاسایشی 
پارێزگای دهۆك به تۆمەتی ئه وه ی "حه ش���دی شه عبی" دروست كردووه ، ده ستگیر كرا و 

دواتر ئازادكرا.
یه كێك له  به رپرس���ه كانی هێزی پاراستنی ش���نگال زیاد له  جارێك ئه و قسه یه ی دووباره  
ده كردوه ، كه  ئه و هێزه  "ئێزدین" كوردن و شه هید و قوربانیان داوه ، رۆڵی باشیان بینیوه  

له  شه ڕكردن، له دژی چه كدارانی داعش. ئێستاش له  چه ند شوێنێك هێزیان هه یه .
چه كدارانی هێزی پاراس���تنی گه ل كه  حه یده ر شه شۆ سه رپه رش���تی ده كات، چاوه ڕوانی 
به رپرس���انی خۆیان ده كه ن، چی بڕیارێك بده ن، س���ه ربه خۆبن یان ل���ه  ریزی وه زاره تی 

پێشمه رگه دا بن.
ئه وه ش���یان نه ده شارده وه  كه  ئه وان ئاماده ن بچنه  س���ه ر وه زاره تی پێشمه رگه  به اڵم به و 

مه رجه ی كه  "شه ڕڤانن و هێزه كه شیان به ناوی هێزی پاراستنی شه نگال ده بێت".
ره وش���ی شنگال و ده وروبه ری به د ۆخێكی نائاسایدا تێده په رێت، له و ڕووه ی هێشتا شاری 
شنگال به ده ست داعشه  هه روه ها هاوواڵتییانی ئێزدیش نه گه ڕاونه ته وه ، ئاواره  و په رته وازه  
بوون، ناوچه كه ش  زیانێكی زۆری به ركه وتووه  و كێشه ی ئاو و كاره بای هه یه  و رێگاوبان و 

به شێك له  خانوو و بیناكان رووخێنراون.
چه كدارانی  داعش به رده وام توانای س���ه ربازی له  نوێ بوونه وه و هێرش و به رگریش���دا بوو 
پێشمه رگه ش به هه مان شێوه  له  شنگال پێشمه رگه  بۆ جاری دووه م بینیم چه ندین چه كی 
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جۆراوجۆر و پێش���كه وتوویان البوو به رده وام كه  داعش هێرش���ی ده كرده  سه ریان ئه وان 
وه اڵمیان ده دایه وه .

هۆكاری ئه و به رده وامییه ی داعش له  ش���نگال و ناوچه كه  به پاڵپشتی سوریابوو هه روه ها 
شاری موسڵیش چونكه  شنگال له  هه ردوو میحوه ره كه وه  نزیك و هاوسنوور بووو ته نانه ت 
بۆ ئه وه ی هه مووالیه ك الی ئاشكرابێت رۆژی 2٨ی نیسان كاتێ له سه ر گردی به رۆژبووین 
به  دووربین له سه ر گرده گه وه  كاروانی ئۆتۆمبێلی بارهه ڵگر و سه ربازی چه كدارانی داعشت 
ده بینی له نێوان هێڵی سوریا بۆ موسڵ و ناوچه كانی شنگال هاتووچۆیان ده كرد فڕۆكه ی 

هاوپه یمانانیش بۆردومانی نه ده كرد.
ئه فس���ه رێكی پێش���مه رگه  له سه ر ئه و دیمه نانه  ش���تێكی بۆ باس���كردم و تی "له رۆژانی 
رابردوو قه ناس���ێكی داعش له ناو ئه و خانوان���ه ی به رامبه رمان ئیزعاجی كردبووین. خه وی 
ل���ێ تاڵكردبووین. دواتر هه رچۆنێكمان ك���رد داوامان له س���ه رووی خۆمانكرد فرۆكه كان 
ئاگاداربكه نه وه له سه ر ئه و قه ناسه یه  باش بوو فڕۆكه  لێیدا ئه وه  چه ند رۆژێكه  قه ناسه كه  

ده نگی نیه ".
ئه و ئه فس���ه ره  ته مه نێكی له  ریزه كانی پێشمه رگه  به سه ربردوو پێشتریش چه ندین شه ڕی 
بینی بوو خۆی گوته نی س���ه ری له ناو ش���ه ڕو ش���ۆڕ س���پی كردوه  به  توانجه وه  ده یگوت 
"ئه مریكی و ئه جنه بیه كان س���ه یاره ی داعش ده بینین قس���ه ی له گه ڵ ناكه ن به اڵم داعش 

نزیكی ئێمه  بكه وێته وه  ناگاته  20 خووله ك فڕۆكه  لێیان ده دا".
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پێنج مانگ گەڕان و فرمێسک ڕشتن
پێنج رۆژ له  شنگال مامه وه  زۆر چیرۆك و به سه رهات و دیمه نی سه ر سوڕهێنه رم  بینى و 
بیست، چیرۆك گه لێكی تریش له چاوی مندااڵن و ژنان و پیره  پیاوان و گه نجانی سه رچیا 
دەبین���را، لەناخەوە مرۆڤەیان دەهێنایە هەژان، دڵى ئەو مرۆڤانە نەبیت کە بوونتە هۆکار 
بۆ دروست بوونى ئەو هەموو تراژیدیایەى ئێزیدیەکات، هەر مرۆڤێکى تر گەر دڵى بەردیش 
بێت ئەوا دەبێت بەئاو، ئه گه ر رۆماننووس و چیرۆك نووس���ێك چه ند رۆژێك له م ناوچه یه  
بمێنێتەوە، ئەوا سەختى ژیانى ئێزیدیەکان بۆى دەبێتە هۆى نوسینى تراژیدیاترین رۆمان 

لەم سەدەیەدا.
له گه ل هاورێكانم فه رهاد و ئیمرا، بەهۆى كه م ئاوی و خراپی خواردن و ساردی ناوچه كه  
روو به ڕووی ئازار و ناخۆش���ی زۆر بووینەوە ، به اڵم له سه رووی هه موو ئه و چیرۆكانه ی له م 
ناوچه یه  به دی ده كرا چیرۆكی “ئه لیاس” تاڵترین و ناخۆشترین تراژیدیایى ئێزیدیەکان بوو. 
چونكه  سه دان ژن و پیاوم  لەسەر چیاى شنگال بینى کە دواى هاتنى داعش لەسەرەتاى 
مانگى ئاب هەاڵتبوون، هەر یەکێک بۆ سەر چیاى شنگال  بچوبوایە ئەوا خەڵکەکە داواى 
یارمەتیان لێدەکرد بەهۆى خراپی باری ژیان و برس���ێتی وئازاره كانی ژیان كه  رووبەرویان 
بوویتەوە ، له م ماوەیەدا ژنان ڕێگەیەکى زۆریان دەبڕى و دەرۆیشتن بەشان ئاویان دەهێنا 
و منداڵەکانیش بەبرسێتى و جلى دڕاو چاویان دەبڕییە ئەوانەى سەردانى چیاى شنگال-یان 

دەکرد بۆ ئەوەى خواردن و یارى مندااڵنیان پێبدەن.
ئ���ه وه ی مایه ی تێڕامان ب���وودژواری ژیانی رۆژانه  و بێئاگا بوون ل���ەوەى لەداهاتوو چی 
چاوه ڕێیان ده كات، بەاڵم لەگەڵئەوەش���دا ئێزدییه كان له  ژیانی جڤاكیدا زۆر په یوه س���ت 
بوون به  عاده ت و دابوونه ریت و داس���ه پاندنی نه ریته كانی كۆمه ڵ به سه ر تاكدا به تایبه تی 
كچان و ژنان. له و دیده وه  وه ها ده ڵێم به ناو چه ندین خێمه  گه ڕام و هاتووچۆمكرد به شی 
زۆری كچان هه ر چه نده  گه رم و تاریكیش بوو كه چی له ناو خێمه كان دا نیشتبوون ئه وه ش 
به  پێچه وانه ی پیاوان بوو ئه وان ده گ���ه ران و ده رده كه وتن. تەنانەت له كاتی گفتوگۆكاندا 
ده مویس���ت بیاندوێنم بۆ ریپۆرتاژه  رۆژنامه وانیه كانم، بەاڵم ئەوان خۆیان له  كامیرا به دوور 
ده گرت كه مێكیان نه بێت ئه وانیش هێنده  خه می ژیان و تراژیدی رووداوه كان كه  به سه ریاندا 
هاتبوو خه ریك بوو خۆیان بیر بچێته وه،  بۆیه  ئاس���ان نه بوو بتوانن گوزارشت له  ژیانیان 

بكه ن.
ئەوان دەیانوت: "خۆتان هه موو ش���تێك ده بینن، دەتوانن وه اڵمی کۆى پرس���یاره كانتان 

خۆتان وەاڵمتان بۆیان هەبێت، چونکە خۆتان ژیان و حاڵى ئێمە دەبینن".
به ره به یان���ی رۆژی 25ی کانونى یەکەم، پێنجەم ڕۆژى مانەوەمان بوو لەش���نگال ، بەرەو 
پێش���ەوەى بەرەکانى شەڕ رۆیش���تین، بەنیاز بووین دوای گه ڕانه وه مان له  دامێنی یەکێک 
لەچیاكان  پشوێك بده ین،  بەاڵم لەگەڕانەوەماندا ژماره یه ك ئۆتۆمبێلی هاواڵتیانی ئێزدى-
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م���ان بینى كه  له ترس���ی گیانی خۆیان ئۆتۆمبێله كانیان جێهێش���تبوو، لەنێو ئەو هەموو 
ئوتومبێلە پیاوێكی  بااڵ به رزى جل وبەرگ رەشم بینى وه ستا بوو. ئەو جگە لەگریان جار 
جار سەیرى ناسنامەو بەلگەنامەکانى دەستى دەکرد و جارێکى تر فرمێسکەکانى بەروویدا 

دەهاتنە خوارەوە.
وەک هەر کەس���ێکى ئاس���ایى هەس���تم بەوەکرد دەبێت چیرۆکێکى تراژیدیا لەپشت ئەو 
فرمێس���کانەوە بێت، بۆیە لێى نزیک بوومەوە بۆ ئەوەى چیرۆکى فرمێس���ک رشتنەکەى  
لەزارى خۆیەوە ببیس���تم و چیرۆکەکەى وەک خۆى بنوسمەوە، ئەو ناوى )ئەلیاس( بوو 
کە داوام لێکرد چیرۆکەکەى خۆیم بۆ باس بکات ڕەزامەندى خۆى نیشاندام و هەستم کرد 
دەیەوێت هەموو کەس چیرۆکى ئەو ببیستێ دواى بالوکردنەوەشم لەئاژانسى ئەنادۆل، زۆر 

لەمیدیاکان گرنگیان بەچیرۆکەکە دابوو بالویان کردبۆوە.
ئەلیاس، له  ته نیش���ت ئۆتۆمبێله  به جێماوه ك���ه ی باوكی چیرۆكی  ونبوونی  خێزانه کە ی  بۆ 

ده گێڕامەوە.
هێرشی  چه كدارانی داعش بۆ شنگال، كه  به  جینۆسایدكردنێكی  دیكه ی  كورد و به  تایبه ت 
كورده  ئێزدییه كان ناوده برێت، س���ه دان چیرۆكی  پڕ له  نه هامه تیی  و سته می  خسته  سه ر 

دیرۆكی  پڕ له  نه هامه تیی  كورد.
هاتنی چه كدارانی داعش بۆ س���نووری ش���نگال ئێزدییه كانی رووب���ه ڕووی كۆچ و دابڕان 
كردەوە، دوای گه ڕانه وه ی پێش���مه رگه  و هێزه کانی كورد، خه ڵكه  ده ربازبووه كه  به  دوای 

كه سوكاریاندا ده گه ڕێن.
ئه لیاس خزر، ئەو گەنجەى بەس���ەیرکردنى روخسارى درکت بەوە دەکرد ماوەیەکى زۆرە 
بەماندووێتى ماوەتەوەو هیچ پشوێکى نەداوە، جل و بەرگ و روخسارى کۆى چیرۆکەکەى 
ژیانى نەبوو، چونکە فرمێسکەکانى تەنها بۆ خۆى نەبوو کە دابڕاوە، بۆیە دواى داگیرکردنى 
شنگاڵ بەبێ وەستان شەو و ڕۆژ بۆ سۆراخى خێزانەکەى دەگەڕێت و پرسیاریان دەکات. 
بەاڵم پێنج مانگ بەسەر دیار نەمانى خێزانەکەى تێپەڕیوەو تا ئێستاش هیچ هەواڵێکیان 

نییە، ئەو نازانێت خێزانەکەى لەژیان ماون، یان نە ماون.
لە سەرەتای مانگی حوزەیرانی )2014( چەكدارانی رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمیی عێراق- 
شام ناسراو بە )داعش( شاری موسڵیان كۆنتڕۆڵ كرد، دوا بەدوای ئەوە هێرشیان كردە 

سه ر سنوری قەزای شنگال و لە 3ی ئاب قەزاکەیان كۆنترۆڵ كرد.
ئێزدییه كان بەش���ێکى زۆریان ئاوارەبوون و بەشێکى تریشیان لەالیەن چەکدارانى داعش 
دەس���ت بەسەرکران و بەشێکیش���یان بەکۆمەڵ کوژران و بەشێکى تریش لەیەکتر دابڕان 
و هیچ هەواڵى یەکتریان نەدەزانى، چونکە هاتنى داعش بۆ ش���نگال ش���تێکى چاوەڕوان 
نەکراو بوو، بۆیە تائێس���تاش ئەلیاس یەکێکە لەو کەسانەى دواى پێنج مانگ نەیتوانیوە 

خێزانەکەى بدۆزێتەوە.
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ل���ە 20ی ئه م مانگه دا له  چوارچێوه ی ئۆپەڕاس���یۆنی هێزه كانی پێش���مه رگه  بۆ كۆنترۆڵ 
كردنه وه ی ناوچه  كوردییەکانى ده وروبه ری پارێزگای نەینەوا، لەم ئۆپەراسۆنەدا پێشمه رگه  

توانی چه ندین كیلۆمه تر كۆنترۆڵ بكاته وه  و تا ده روازەی قه زاكه ش بڕوات.
دوا به دوای چوونەوەی پێش���مه رگه  بۆ ناوچهکانى  ش���نگال، بەش���ێک لەکوڕە گەنجەکان 
دەگەڕێنەوە بۆ بەس���ەرکردنەوەى ماڵ و موڵکیان، به شێكی دیکەشیان بە دوای سۆراخى 

كه سوكاریان دەگەڕێن.
ئه لیاس خزر، جگە لەدایک و باوکى هەش���ت ئەندامى ترى خێزانەکەى ون بوون، کە دوو 
لەئەندامى خێزانەکەى کچن و تەمەنیان لە نێوان )13بۆ16( ساڵە، ئەو سەرەڕاى دڵتەنگى 
بۆ دایک و باوک و ئەندامانى ترى خێزانەکەى، زیاتر دڵتەنگ بوو بۆ ئەو دوو خوشکەى، 
ئەو دەس���تێکى خس���تبووە س���ەر ئوتومبێلە بەجێماوەکەى باوکى و بەدەستەکى تریش 
ئاماژەى بۆ ئەو شوێنانە دەکرد کە خەڵک چۆن شنگاڵیان چۆڵکردوە، ئەلیاس بۆ ئاژانسى 
ئانادۆل وتى:"ئه و رۆژه ی داعش هاته  قه زای شنگال هه موومان بڕیارماندا ماڵ بەجێبهێڵین، 
من له گه ڵ ژن و منداڵه كانم رۆیش���تم به  هه ر ش���ێوه یه ك بێت خۆمان گه یانده  ناوچه یەکى 
ژێر ده سه اڵتی پێشمه رگه ، چاوه ڕێ بووم باوك و دایكم و خوشك و براكانیشم زوو بگه ن، 
بەاڵم ئه وان نه یانتوانی بگه نه  نزیك چیای شنگال و ناچار بوون بۆ چه ند رۆژێك له  شنگال 

بمێننه وه ".
ئه لیاس، سەیرى ئەو شوێنەى دەکرد کە خۆى پێیدا دەرباز ببوو بەحەسرەتێکى زۆرەوە 
باسى بینینەوەى خانەوادەکەى و چۆنیەتى جێهێشتنى شنگالى دەکرد "دوای هاتنى داعش 
بۆ  نێو قه زای ش���نگال یه ك دوو رۆژ په یوه ندیم به  خێزانه كه مه وه  هه بوو، به اڵم دواتر ئه و 
په یوه ندییه  پچڕا و بۆ ماوەى پێنج مانگه  ئاگامان له  یه كتر نەماوە، نازانم دایك و باوك و 

خوشك و براكانم له  ژیاندا ماون، یان نا".

ئه لیاس، خۆى س���ەرباز بووە لەسوپاى عێراق، باوکیشى خانەنشینە و خوشک و براکانى 
بەشێکیان خوێندکاربوون و ئەوانەى تریش کاسبکاربوون.

ئەلیاس، بێ هیوا نەبووە لەدۆزینەوەى کەس و کارى، بەاڵم ئەو باسى لەوەکرد کە بەتەنها 
خۆى س���ەختە بۆ دۆزینەوەى خێزانەکەى، بۆیە  داواى ل���ه  الیه نە په یوه ندارەکان و لەو 
رێكخراوانە دەکرد کە له بواری مافی مرۆڤ كار ده كه ن، بەدواداچوون بۆ كه س���وكاره كه ی 

بكه ن بۆ ئه وه ی به یه ك شاد ببنه وه .
ئەو بۆ پەیامنێری ئاژانسی ئانادۆڵ وتی: "زۆر خێزانی دیکە له یه ك دابڕان، ئێستاش ڕۆژانە 
لەس���نورى شنگاڵ دام بۆ ئەوەى زانیاریەکم دەس���ت بکەوێت لەسەر خێزانەکەم، چونکە 
تەواوى چیا گەڕاوم نەمدۆزینەوە، زۆر هەواڵم پرس���یون، بەاڵم هیچ هەواڵێکم نەزانیون و 

ئێستاش نازانم لەکوێن".
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لەکۆتایى ئەلیاس تەواوى ناسنامەى خێزانەکەى بەدەستەوە گرت و بە هەنسک و گریانەوە 
وتى: "ئه و رووداوه ی بەسه ر خێزانی من و خه ڵكی شنگال-دا هات  بە ئاسانی باس ناكرێت، 
لەم سەدەیە ئەوەى بەسەر ئێمەى ئێزیدى هاتوە باوەڕ ناکەم بەسەر هیچ نەتەوەو خاوەن 
ئاینێک���ى ت���ر هات بێت، چونکە ئەوەى بەس���ەرمان هات بەهۆى ئێزی���دى بوون و کورد 

بوونمانەوە بووە".
دوا قس���ەى ئەلیاس ئەوە بوو "جینۆسایدکردنى ئێزیدییەکان لەالیەن داعش، گەورەترین 

تاوان بوو بەرامبەر بەمرۆڤایەتى ".
25 كانوونی یه كه م 2014
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هوجام چیرۆكێكی بێ كۆتا

 شه ڕی داعش له  دژی كورد یان بڵێین هێزه كانی پێشمه رگه  ته نیا شه ڕ به  تفه نگ و چه كه  
قورس���ه كان نه بوو، یان هه وڵی خۆكوژی بۆ نێو هێزه كانی پێشمه رگه  له  پێناو  ئه وه ی كه  
زۆرترین زیان به  پێشمه رگه  بگه یه نن، داعش شه ڕێكی ده روونی سه ختیشی له  دژی كورد 
و هێزه كانی پێش���مه رگه  به رپا كرد ئه وان به  هونه ر و ته كنیكێكی نوێ توانیان س���وود له  
ئینته رنێت و ماڵپه ڕه  كۆمه اڵیه كان وه ربگرن، تا ئه وه ی كه  كۆمه ڵگای نێوده وڵه تی و ئه و 
كۆمه ڵگانه ی له دژی ده جه نگن تێیان بگه یه نن، كه  توانای چه كداری و كاری ئه م رێكخراوه  

له  چی ئاستێكدایه .
یه كێك له كاره  ترس���ناكه كانی رێکخراوى داعش كوشتنی پێشمه رگه  بوو به  دڕندانه  ترین 
ش���ێوه ، ئەویش  س���ه ربڕین بوو، بەڵکو ته نیا به  سه ربڕینی پێش���مه رگه  به دیلگیراوه كان 
نه وه ستان، هاتن كات و ساتی عه مه لیه كه شیان باڵو كرده وه ، بۆ ئه وه ی كۆمه ڵگای كوردی 
و كه سوكاری پێشمه رگه ی پێ بترسێنن و کاریگەریان بەسەر کەس و کارى پێشمەرگەوە 

هەبێت.
له ماوه ی ئه م س���اڵه  زیاتر له  20 پێشمه رگه  له الیه ن چه كدارانی داعش بەدیلگیران، چه ند 
پێش���مه رگه یه كی به  خراپترین شێوه  شه هید كرد یه كێك له و پێشمه رگانه  كه  چیرۆكێكی 
تاڵی هه یه  ش���ەهید )هوجام س���ورچی( بوو لەنزیک موسڵ س���ەریان برى و ڤیدیۆکەیان 

بالوکردەوە، دوای چەند رۆژێک سه ردانی خێزان و منداڵه كانیم كرد.
كەم كورد هەیە چیرۆكی "س���ەربڕین"ی هوجام سورچی نەبیستبێ، خێزانەكەی چیرۆكی 

ژیانی بەو جۆرە دەگێڕنەوە:-
ل���ەدوای ئەو ئێوارەی هوجام بە توڕەبوون و خێراییەوە هاواری بەس���ەر كچ و كوڕەكانی 
كرد بۆ ئەوەی جل و بەرگ و پێداویس���تییە س���ەربازییەكانی بۆ ئامادە بكەن تاکو بچێتە 

سەنگەرەگان، بەاڵم دواى ئەو گەەڕانەوەى بۆ بەرەى شەڕ جارێکى تر نەگەڕایەوە.
ئەڤی���ن، كچە گەورەى هوجام ب���وو، ئەو لەچاوەڕوانی ئەودا ب���وو باوکى بگەڕێتەوەو بۆ 

نەخۆشخانەى ببات، بەاڵم "مەرگ" رێگەی نەدا.
هوجام عەبدولڕەحمان خزر، ئەو پێش���مەرگەیەکى تەمەن 45 ساڵ بوو. لە6ى ئابى 2014 
لەس���نووری شەالالتی نزیك موسڵ بەبرینداری دەکەوێتە دەست چەکدارانى داعش لەگەڵ 

دوو پێشمەرگەی تر.
شەهید هوجام ساڵی 1970 لەگوندی بەردەسۆرى سەر بەشارەدێى رۆڤیاى سەر بەقەزاى 
بەردەڕەش لەدایک بووە کە 10 کیلۆمەتر لەپارێزگاى دهۆک دوورە، لەساڵی1991 بووه ته  
پێش���مەرگەی پارتی دیموكراتی كوردستان، لە 25,1,2015  لە گەڕەكی عەرەبی شاری 
موسڵ لەالیەن چەکدارێکی کوردی داعش بەناوی موه فەق ئەسعەد وه ك له  گرته  ڤیدیۆكه شدا 
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دیاره  به شێوه یه كی دڕاندانه  سه ری لەجەستەى جیاکرایەوە، کە ئەمەش کاردانەوەى خراپى 
لێکەوتەوە.

هوجام، لەو ماوەی الی چەكدارەكان دەستبەسەر بووە، لەڕێگەی خەڵك بەبێ ئەوەی ناوی 
شوێن و مانەوەی ئاشكرا بكەن، پەیوەندیان بە عومەری كوڕیەوە كردووە، تەنیا وتوویانە 

"هوجام لە ژیاندا" ماوە، تا ئەو کاتەى  گرتەیەکى ڤیدیۆی سەربڕینەکەی باڵو کرایەوە.
ماڵەكەیان لە گوندی بەردە سورە، عومەر، کوڕى شەهید هوجام-ە، ئەو قسەی بۆ كردم 
وه ك نێردراوی ئاژانس���ی هه واڵی ئانادۆڵ و وتی "لەدواى هاتنى داعش بۆ ناوچەکە باوکم 
بێ سەروشوێن بوو، لەڕێگەی پیاوێكی عەرەب هەواڵیان پێداین ئەو لە ژیاندا ماوە، بەاڵم 
ناونیش���انی هیچ شوێنێكیان بۆ ئاشكرا نەكردین، نەماندەزانی ئەو شەش مانگە باوكم لە 

موسڵە، یان لە شوێنێكی ترە".
چەكدارانی داعش گرتەیەكی ڤیدیۆییان باڵوكردەوە، تێیدا پێشمەرگەیەكی كورد سەردەبڕن، 
سەربڕەكەش���ی خۆی ئاشكرا دەكات، كەس���ێكی كوردە و وەك ئەوەی ئاشكرا بووە ناوی 
”موەفەق ئەس���عەد” خەڵكی قەزای بەردەڕەش���ە و سەری ”هوجام سورچی ” دەبڕی كە 
دانیشتووی گوندی بەردەس���ووری ناحیەى رۆڤیای سەر بە قەزای بەردەڕەشی پارێزگای 

دهۆكە  و نزیكەی 6 مانگ لەالیەن چەكدارانی داعش دە ستبەسەر بووە.
10 رۆژ بەس���ەر هەواڵی سەربڕینی ش���ەهید هوجام سورچی تێپەڕیوە، بەاڵم هێشتا وەك 

یەكەم رۆژی گەیاندنی هەواڵەكە خەڵكێكی زۆر سەردانی خێزانەكەی دەكەن.
مراری عەلی هاوس���ەری هوجام دەیوت: "ئەوە ش���ەش مانگە لەماڵی ئێمە پرسەیە شەو 
رۆژم���ان وەك یەك بەرێ كردوە، هەر رۆژە لە چاوەڕێ���ی گەڕانەوەی هوجام بووم، بەاڵم 

دواجار تیرێكیان لە جەرگمدا بۆهەتا هەتایە خۆشی لەخۆم نەبینم".
مراری تەمەنی 43 ساڵە توانای قسەكردی نەبوو بە دەم هەنسك و گریانەوە نەی دەتوانی 

زووخاوی دڵی هەڵبڕێژی جار جارە سارای كچە چوار سااڵنەكەی لە باوەش دەگرت.
ماوەى شەش مانگە خێزانەكەی هوجام رەشیان پۆشیوە، بەهۆی باڵو كردنەوەی ئەو گرتە 

ڤیدیۆییە لەالیەن چەكدارانی داعش الی خەڵكی كوردستان، ناسراون.
هوجام و مراری هاوس���ەری 11 منداڵیان هێناوەتە دونیا، ش���ەش كوڕ و پێنج كچ دوو لە 
منداڵەكانیان كە یەكێكیان كچە گەورەكەیەتی ناوی ئەڤینە كەمئەندامە دوو لە كوڕەكانیشی 

وەك باوكیان پێشمەرگەن.
ئەڤین هوجام، كە تەمەنی 25 س���اڵە دەڵێت: "بەمنداڵی تووش���ی ئازاری جەستە بووم 
چەند جارێك باوكم بردمی بۆ الی پزیش���ك ئەوانیش وتیان لەدەرەوەی واڵت چارەسەرت 
بۆ دەكرێت، بەاڵم بەهۆی خراپی باری ئابوری باوكم نەیتوانی من و براكەم بباتە دەرەوە 

یان پزیشكێكی باش".
ئەڤین ئەوەشی لەدڵ دەرناچێ وەك خۆی وتی "یەكێك لە ئاواتەكانی باوكم ئەوەبوو من 
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چارەسەر بكرێم، تەنانەت باوكم بەڵێنی دا كە گەڕایەوە بمباتە الی پزیشكێكی باش، بەاڵم 
بەداخەوە ئاواتەكەی نەهاتە دی".

عومەر كوڕی دووەمی هوجام س���ورچیە بۆ دووساڵ دەچێ پێشمەرگەیە ئەو وەكو دایكی 
و خوش���ك و براكانی ش���ەش مانگە جل و بەرگی رەشی پۆشیوە. عومەر دەڵێت: "كاتێ 
وێنەی باوكم دەبینم بەو جۆرە شەهیدی دەكەن، قارەمانیەتی ئەو پیاوەم دێتە پێش چاو 
ئەو كەس���ێكی زۆر دڵسۆزی خاك و نیش���تمانەكەی بوو بەڕاستی پێشمەرگە بوو رقی لە 
خۆ پەرستی و خیانەت بوو لەوێنەكەشدا دیارە سەری بۆ داعش شۆڕ نەكرد ئەمە هەموو 

شتێكە كە باوكم بۆ ئێمەی جێهێشتووە".
ژیان���ی خێزانی و باری ئابوری هوجام بەدۆخێكی دژواردا تێپەڕیوە، زۆری منداڵ و بوونی 
دوو نەخۆش���ی بەردەوام لە ماڵەكەی زیاتر فش���اری خستبووە سەر ئەو پیاوە، ناچار بێ 

لەدوای گەڕانەوەی لە دەوامی پێشمەرگایەتی كرێكاری، یان كاری تر بكات.
هوجام زیاترلە 20 س���اڵ پێش���مەرگە بووە، بەپێچەوان���ەی هاوڕێكانی تری ئەو كەمترین 
قۆناغی پلەی سەربازیی بڕیوە، كە پلەى کۆمیسەر )مفوەز( بووە، موچەكەی لە بەرامبەر 

پێشمەرگەیەكی ئاسایی شتێكی وەها زیاتری وه رنه گرتووه .
مراری هاوسەری هوجام وتی: "هەر بەهەژاری ژیانمان بەسەر بردووە، هەتا دەستگیریش كرا 
هوجام قەرزاری خەڵك بوو ئەو قەرزانەش هی ئەوە بوو كە منداڵەكان بباتە نەخۆشخانە، 

یان پێداویستی ماڵی پێ كڕیوە".
دیمەنە كان���ى ن���او ماڵ و ده ره وه ی ماڵی هوجام خۆی���ان ده دوان، چیرۆكه كان بە بینینی 
وێنه كانیشه وه  ده نووسرێته وه ، كاتێك منداڵه كانی ئه و پێشمه رگه یه  ده بینی دەزانى بێبه شن 
له  مافه  س���ه ره تاییه كانی ژیان، ئیدی شتێك نامێنێته وه  بۆ وتن، مرۆڤ به سروشتی خۆی 
توڕه  ده بێت، له م به س���ه رهاته ی له نزیكه وه  ده یبیس���تی و وێنه كانیش ده بینیت پرسیاری 
ئه وه ت ال دروست ده بێت، ئه م ناعه داله تیه  له  پای چیه ؟ خێزانه كه ی هوجام وه ها وه اڵمیان 

ده داته وه ، بۆیه  ئاوا به  هه ژاری ژیاون بێده سه اڵتن.
بكوژی هوجام سورچی خەڵكی ناوچەكەیە و الی هەمووان ناسراوە. ئەو كە ناوی موەفەقە 
پێش ئەوەی بڕواتە ریزی چەكدارانی رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و شام ناسراو 

بەداعش لە گوندی عەلی شانەی سەر بەقەزای بەردەرەش نیشتەجێ بووە.
ئەو کەسەى هوجام سورچی سەربڕیوە، لەهێرشی ماوەكانی رابردوو بۆ سنوری ناوەرانی 
نزیك موسڵ وەك كەسوكاری هوجام باسی دەكەن، دوو برای لە ریزی چەكدارانی داعش 
لەالیەن پێش���مەرگەوە كوژراوە، بۆیە وەك تۆڵە سەندەوە لە خوێنی براكانی هەستاوە بە 

كوشتنی هوجام و ڤیدیۆكەی باڵوكردۆتەوە.
عومەر-ى تەمەن 1٨ س���اڵ زیاتر قس���ەى بۆ دەکردم بەناوى كەسوكاری هوجامی باوكی 
دەیوت: "راس���تە ئەو كەسەی باوكمی شەهید كردووە، ناسراوە و لە عەشیرەتی زێباریە، 
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بەاڵم ئێمە هیچ كاتێك كێشەمان لەگەڵ ئەو عەشیرەتە نییە و نابێ بەپێچەوانەوە هەندێ 
كەس���ی ناس���راوی ئەو كابرایەی باوكمی كوشت هاتە پرسەكەمان و وتیان ئەو كەسە بێ 

بەرییە الی ئێمە".
عومەر هوجام وتیش���ی: "كەیس���ی باوكم زۆر لە كەیسی عەشیرەتێك گەورە ترە ئێمە لە 
ش���ەڕی داعشداین ئەو رێكخراوە تیرۆریستییە دژی نەتەوەی كوردە دەبێ بەهەموومانەوە 
لەدژی بوەس���تینەوە بەڵێنمان بەخوێنی باوكمان داوە، تا لە ژیاندا بین لەدژی داعش و 

دوژمنانی گەلی كورد شەڕ بكەین".
ئەوەی مایەی سەرنجە لەكاتی باڵوكردنەوەی ئەو گرتە ڤیدیۆیە هوجام هیچ جموجوڵێكی 
نییە تەنیا بەنیگایەكەوە سەیری كامێرا دەكات و بكوژەكەش بەدەنگی بەرز چەقۆ لە ژێر 

چەناكەی دادەنێ.
چیرۆك���ی هوجام الی هەموو تاكێكی كورد بەگرنگیەوە س���ەیر دەكرێ. زۆر نووس���ەرو 
رۆژنامەن���ووس و هونەرمەن���دی كورد وتار و هۆنراوەیان لەس���ەر ئەو پێش���مەرگە باڵو 
كردووەتەوە. ئەو چیرۆكە س���نورەكانی باشووری كوردستانیشی بەزاند و لە سەرانسەری 

جیهان گەلی كورد بەو تاوانەی داعش سڕ بوو.
رۆژنامەنووس چیمەن س���اڵح وێنەی ئەكت���ەری بەناوبانگی هۆلیۆدی جۆرج كلۆنی لەگەڵ 
وێن���ەی هوجام باڵو كردبووە، نووس���یبووی: "هوجام تۆ ئەكت���ەری هۆلیۆد نەبووی ئەو 
ئاكشنەت لە كوێ هێنا، هۆلیۆد قارەمانێكی وەكو تۆیان دەست ناكەوێ تا شێری زێڕینی 

پێ ببەخشن".
هونەرمەندى ش���انۆكار كاروخ ئیبراهیم-یش نووسیبووي: "هوجام مردم ئەوەندەی سەیری 
چاوەكان���ت بكەم، یەك دونیا وێنەی تێدا دەبینم تا لەدەرگایەك دەچمە دەرەوە، هەزاران 
دەرگای تر دێتە سەر رێم ئەوە چ سەیر كردنێكە چ قسە و بەیت و بالۆرە و مەقامێكە چ 
ئاوازێكی غەمگینە چی گێڕانەوەیەكی سەیرە، هەندێك جار لەگەڵ ئەو نیگایەت، لە دایك 

دەبم تا تێر بگریم".
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هه ڵه ی رۆژنامه نووس

له و رۆژەی ش���ه ڕی چه کدارانی داعش و س���وپای عێراق  و پێش���مه رگه  ده ستیپێکرد وە، 
هاواڵتیانى عێراق و هەرێمى کوردستان روو به ڕووی ترس و دڵه ڕاوکێ بوونه تەوه  ، بەهۆى 
نیشاندانى کردەوە نامرۆییەکان و قێزەونەکانى رێکخراوى داعش کە بەرامبەر بەهاواڵتیانى 

ئەو ناوچانەى لەژێر دەستیدایە کردویەتى.
لەالیەکیترەوە گه وره کردنی رێکخراوى داعش بەهۆى گواس���تنەوەى ش���ەڕەکان له هه ردوو 
پارێزگای نه ینه واو که رکووک لەالیەن میدیاو رۆژنامەنوسانەوە، کە ئەمەش هۆکار بووە بۆ 

ئەوەى مەترسى زیاترى لەسەر خەڵک هەبێت.
له  دواى داگیرکردنى موسڵ و چەند ناوچەیەکى ترى دەوروبەرى موسڵ لەالیەن رێکخراوى 
داعش دەزگاکانى راگەیاندن پێش���برکێیان بوو لەسەر گواستنەوەى چۆنیەتى داگیرکردنى 
موسڵ، میدیاکان بەتایبەت )تى ڤى( ڕۆلێکى سلبى بینى لەگواستنەوەى بەشێک لەشەڕى 
نێوان داعش و سوپاى عێراق و پێشمەرگە، چونکە بەشێکیان وەک پالەوان باسى داعش-
یان دەکرد بۆ داگیرکردنى موس���ڵ، تەنانەت بەشێک لەگرتە ڤیدیۆکانى ئەو رێکخراوەیان 
بالودەک���ردەوە، بۆیە رێکخ���راوى داعش وەک دێوەزمەیەک بوو ل���ەالى خەڵکى هەرێمى 
کوردستان و عێراق، تەنانەت لەالیەن ئەو سوپایانەى رووبەروویان دەبوونەوە لەبەرەکانى 

جەنگ.
هەڵەى میدی���اکان بەهۆى نەبوونى پەیامنێرى ڕاهێنراو دیاریکراو )مختص( بووە لەبەرەى 
شەڕو گواستنەوەى شەڕو زانیارییەکان بەتایبەت لەرووى )ئاسایشى کۆمەالیەتى، ئاسایشى 
نیشتمانى، ئیتیکى رۆژنامەنوسى( کە ئەمەش تەنها پێشبرکێیەکى نا دروست بوو بەداخەوە 

لەبەشێکى زۆرى میدیاکان دەبینرا.
ئەگەر بەشێوەیەکى تریش س���ەیرى بارودۆخ و ئەزمونى میدیایى کوردى بکەین دەبێنین 
بەش���ى هەرە زۆرى رۆژنامەنوس و میدیاکاران س���ەرەڕاى ب���ێ ئەزمونى لەکارى میدیایى 
نەیانتوانیوە لەس���نورى پارێزگایەک دەربچێت و  کار ب���کات لەکاتێکدا بەرنامەو رومالى 
راس���تەوخۆى کردوە لەبەرەکانى ش���ەڕدا، ک���ە بەبۆچونى من ئەوە هەڵ���ەى بەرێوەبەرو 
سەرپەرش���تیارى دەزگاکەیە، چونکە رۆژنامەنوس���م بینیوە لەبەرەکانى شەڕى میحوەرى 
موسڵ، یاخود کەرکوک دووجار ئەو ناوچەیەى نەبینیوە، تەنانەت هەبووە زانیارى لەسەر 
ش���ەڕى گەڕەکێک نەبوو، بەاڵم لەم شەڕانەدا رومالى راستەوخۆى شەڕى کردوە، دەکرێت 
کۆى ئەو بێ ئەزمونیە بخرێتە ئەستۆى بەرپرسى یەکەمى دەزگاکە، چونکە ئەگەر خولێک 
لەدەرەوەى واڵت هەبێت ئەوا خۆى دەچێت، بەاڵم بۆ بەرەى شەڕ خۆى لەئۆفیس نایەتە 
دەرەوەو پەیامنێرێک دەنێرێت ئەگەر ئەزمونیش نەبێت، ئامانجى تەنها ئەوەیە پەیامنێرى 

دەزگاکەیان بوونى هەبێت لەو شوێنە.
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لەئێس���تادا چوونی په یامنێره کان بۆ به ره ی شه ڕ خۆشحاڵیان ده کات، چونکە بەجۆرێک 
بیرده که نه وه  کە ده بنه  پاڵه وان له ناو رۆژنامه نوسان و کۆمه ڵگا بۆ سەلماندنى ئەو راستیەش 
رۆژنامەنوسێکی هاورێم پێی وتم »ئه گه ر بچمه  ناو شه ڕه که وه  ده بمه  یه که م رۆژنامه نووسی 
کورد له به ره ی ش���ه ڕ« بەاڵم ئەو بێئاگایە لەوەى چى له پش���ت شه ڕه که وه  ده گوزه رێت، 
لەکاتى ش���ەڕو لەیەکتر نزیکبوونەوەى هەردووال کێ ئەوى رۆژنامه نووس ده پارێزێت، بۆیە 
ئاس���ان نییە رۆژنامەنوس بە دۆخێک���ى وا دژوار تێپەڕێت و دەبێ���ت چاوەڕوانى هەموو 

ئەگەرێک بێت لەکاتى شەڕو رووبەروو بوونەوە. 
10ی حوزه یرانی 2014 رۆژی كۆنترۆڵكردنی ته واوی ش���اری موسڵ بوو له الیه ن چه كدارانی 
ده وڵه تی ئیس���المی له عێراق و ش���ام )داعش( له گه ڵ دوو هاوڕێی رۆژنامه نووسم چوومه  
سنووری نێوان موسڵ و هه ولێر بازگه ی گوبجه لیان پێده وت دوا خاڵی هێزه كانی پێشمه رگه  

بوو به رامبه ر چه كدارانی داعش، به  کۆمەڵ هاواڵتیانی موسڵ ڕایان ده كرد.
رۆیش���تن بۆ شوێنێکی وه ها به هه مان ش���ێوه ی رۆژانی ئاس���ایی بوو هیچ جلوبه رگێکی 
تایبه تمان له گه ڵ خۆمان نه برد ته نانه ت ئۆتۆمبێلکه ش���مان بۆ ئه و ش���وێنه  نه  ده گونجا 
ئەمەش هەڵە بوو، چونکە دەبێت هەر ڕۆژنامەنوس لەهاواڵتى جیابکرێتەوەو بەرگى تایبەت 
بەراگەیاندن لەبەر بکات دواتر چه ند رۆژنامه نووسێکی تریشم بینى هه مان هه ڵه ی ئێمه یان 

دووباره  کردبۆوە .
به پێچه وانه ی به شێك له  میدیای بیانی و هه ندێ له  میدیاکانی عه ره بی میدیای کوردی بۆ 
روماڵکردنی روداوه کان، هێشتا وه ک پێویست خۆیان ئاماده نه کردوه ، له جۆری ئۆتۆمبێل و 
جلوبه رگی دیاریکراوى په یامنێران و ئه و که ره ستانه ی پێویستن رۆژنامه نووس له گه ڵ خۆی 

بیبات و بۆ هه موو ئه گه رێک خۆی ئاماده کردبێت.
له  گرته یه کی ڤیدیۆی له که رکوک ده رده که وێت، رۆژنامه نووس���ه کان زۆر په رته وازه ن، له ناو 
پۆلیس و پێش���مه رگه  هه واڵنێری ده زگایه کی زل و زه به ال حه  که چی په یامنێره که  کراس و 
پانتۆڵ و پێاڵوی پالسته ری له پێدایه و سه رقاڵی لێدوان وه رگرتنه  ، ئه گه ر هێزه  چه کداره کان 

بکه ونه  جه نگێکی سه خت ئه و په یامنێرە به ئاسانی ناتوانێ پارێزگاری له خۆی بکات.
لەکاتى رومالکردنى روداوەکانى شەڕ ده بێ رۆژنامه نوس چ جۆره  که ره سته و پێداویستیه کی 
پێبێ���ت، به پێی رێنمایی ئه و کۆرس و راهێنانه  رۆژنامه وانیانەى  که  بینیومانن پێویس���ته  
رۆژنامه نوس ئه م تایبه تمه ندیانه ی تێدابێ و هه موو ئه و که ره س���تانه ی پێبێت که پێویستن 

بۆ کاتی چوونه بەرەکانى شه ڕ:-
یه ک���ه م: دەبێت رۆژنامه نووس توانای جه س���ته یی و ده روونی ئاماده ب���ێ بۆ چوونه  ئه و 

شوێنانه ی که جه نگی تێدایه .
دووه م: پاڵپش���تی دارایی و مه عنه وی ئه و ده زگایه ی ب���ۆ یه کالی بووبێته وه  کە کاری بۆ 

ده کات.
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سێیه م: که ره سته ی باشی پێبێت، وه ک جلوبه رگی خۆپاراستن، هه روه ها جۆری پێاڵو ئه و 
پۆشاکانه ی له به ریدان النی که م گونجاو بێت، بۆ کاتی حه وانه وه و له کاتی دروست بوونى 

هەر حاڵەتێکى نەخوازراو.
چواره م: پێویستە ئۆتۆمبێل و که ره سته ی ته ندروستی بۆ راگەیاندنکار هەبێت بۆ ئەوەى 

لەکاتى برینداربوونیدا چارەسەرى سەرەتایى بۆ بکرێت تاکو دەگەینرێتە خستخانە.
پێنجه م: پێویس���تە شارەزاى ناوچەکە بێت و زمانى ئەو خەڵکەى ئەو شوێنە بزانێت کە 

بۆى دەچێت، ئەگەرنا دەبێت دەزگاکە وەرگێرێک بنێرێت لەگەڵ تیمەکەدا.
شەش���ەم: پێویس���تە ئەو بەرەیى بۆى دەچن الیەنى پەیوەندار ئاگادار بێت و ئاگاداریان 
بکەنەوە لەهاتنى تیمەکەیان و ژمارەى تیمەکە بۆ ئەوەى هیچ نەبێت لەکاتى رووبەرووبونەوەو 

هەر ئەگەرێکى تر پارێزگاریان لێبکرێت.
16ی حوزه یرانی 2014له  رۆژنامه ی هاواڵتی باڵوكراوه ته وه .

 



لەژێر شمشێرەکەی خەالفەتی ئیسالمی ساڵێک کاری ڕۆژنامەوانیم له شەڕە خوێناوییەکەی داعش

114

به حزبیکردنی شه ڕی داعش

له  ماوه ی رابردوو وە ها بیرمانده کرده وه ، که  ئیدی ورده  ورده  حوکمی حزبی و بنه ماڵه یی 
و بێ یاسایی کۆتایی هاتوه و به ره و ده وڵه تی سه ربه خۆ هه نگاو ده نێین.

به اڵم هاتن���ی گروپی تیرۆریس���تی چه کدارانی داعش بۆ ناوچه کان���ی ده ره وه ی هه رێمی 
کوردستان و نزیکبونه وه  له پارێزگای هه ولێرو دهۆک، له  ماوه ی پێنج رۆژدا بۆمان ده رکه وت 
که  ئه وه  ئێمه ین خوێندنه وه یه کی وردو زانستی  و ستراتیژمان نه بووه  بۆ دۆخی سیاسی و 

کۆمه اڵیه تی ئه م کۆمه ڵگاو ده سه اڵته ی پارتی و یه کێتی.
که  له ئه رزی واقیعدا هێشتا هێزه  سیاسیه کانی ئه م هه رێمه  کیانێکی نیشتمانی و مه ده نیان 
دروس���تنه کردوه ، گوزارشت له هه موو پێکهاته کان بکاو خاوه ن هێزو ده زگایه کی نیشتمانی 
بین له م واڵته  بۆ ئه وه ی ئه م ده زگا نیش���تمانیه  له ناویدا هێزێکی به رگریکار هه بێ دیفاع 
له و ده ستکه وتانه  بکات، که  ساڵه هایه  کورد خوێنی له پێناو رشتوه ، نه ته وه یه ک ئه نفال و 

کیمیایی و جینۆسایدکراوه  به هۆی کوردبونه وه .
 س���ه رله به یانی رۆژی یه کش���ه ممه  پێشمه رگه  هێرشی ده س���تپێکرد بۆ گرتنه وه ی قه زای 
مه خمور کاتێ میدیاکانی پارتی دیموکراتی کوردس���تان و یه کێتی نیشتمانی کوردستانمان 

بینی له  روماڵی جه نگه که  هه ستمان به وه کرد که  هه رکه س بۆخۆی حزبایه تی ده کات.

وه ک له  میدیاکانی ئه وان ده رده که وت یه کێتی مه خموری گرتۆته وه،  له الیه کی تر میدیاكانی 
پارتی دیموكراتی كوردس���تانیش به پێچه وانه وه  ئه وانیش به رپرسه  سه ربازی و ئیداره کانی 

ناوچه که یان ده هێنایه  سه رشاشه و نمایشی خۆیانیان ده کرد.
دیمه نی نێگه تێڤ و خراپ ئه وه بوو کاتێ چه کدارانی یه کێتی چونه  سه ر سایلۆی مه خمور 
وه ک له میدیای یه کێتی باڵوکرایه وه ، پێش���مه رگه یه ک ده بینرێ���ت، ئااڵی داعش داده گرێ 

که چی له جیاتی ئااڵی کوردسان هات ئااڵی سه وزی حزبه که ی جێگیرکرد.
مایه ی شه رمه زاریه  بۆ حزبی کوردی دواى سااڵنێکى زۆر تازه  دێن تۆوی حزبایه تی ده چێنن 
له کۆمه ڵگای کوردی، ئه م حیزبانه  له ش���ه ڕی داعش و ئه و ره وش���ه  خراپه ی که دروستبوو 
ده ریانخس���ت یه کێتی و و پارتی به تایبه ت حوکمی نیش���تمانیان ناوێ و هه روا ده یانه وێ 
هه رک���ه س بۆخ���ۆی کۆمه ڵێک گه نجی کورد به  پ���اره  راگرن، به ناوی پێش���مه رگە بوون 

چه کداریان بکه ن.
ئه م ماوه یه  به حوکمی ئه وه ی له س���نوری قه زای مه خمورو ناحیه ی گوێرو س���نوری خازر 
روماڵی روداوه کانم دەکرد زۆر ش���تی س���ه رنجڕاکێش وگرنگم بین���ى له به ره ی هێزه کانی 
پێش���مه رگه و خه ڵکی خۆبه خش به تایبه تی ئه و پرسه ی په یوه ندی به حزبایه تی یه کێتی و 

پارتی بونه وه  هه یه .
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رۆژی 6,٨,2014 وه ک تیمێکی رۆژنامه وانی چوینه  به ره کانی شه ڕ له وکاته دا هێشتا ناحیه ی 
گوێڕ چۆڵنه کرابوو ش���ه ڕی قورس که وتبوه س���نوری ئه ودیوی ناحیه که  دوای نیوه ڕۆکه ی 
ش���ه ڕی س���ه خت له گوندی کیشاف و س���یاف بوو له خواروی ناحیه ی گوێر بۆ قسه کردن 
له گه ڵ به رپرسی پپش���مه رگه  له و قۆڵه  حه زمکرد بزانم چی ده گوزه رێت بارودۆخه که  به چ 
ئاراسته یه ک دەڕوات ، دوای هاتووچۆیه ک له ناو پێشمه رگه  وەک بینیم ئه وان مه عنه ویتیان 
به رزو هه ندێکیان ته نانه ت گۆرانیشیان ده وت و بزه  له سه ر لێویان بوو. تەنها لەم میحورەدا 

ناوی سێ به رپرسی پێشمه رگه یان هێنا  دواتر وتیان: مام غه فه ش بەرپرسە لێره .
له م ماوه ی ئەوەى بینیم   ته نیا حزبایەتى له  نێو پێشمه رگه و به رهه می میدیاکانی یه کێتی 
و پارت���ی و ئه وانه ی نزیکی ئه م حزبانەن نه بوه ، بگ���ره  له ناو هاواڵتیانیش به حزبیکردنی 
دوژمنایه تی داعش الیه نێکی خراپ بوو پارتی و یه کێتی وایانکرد که  له نێو هاواڵتیان بوونى 

هەبێت و ببینرێت.
رۆژی ٨,٨,2014 ل���ه  رێگای نێوان هه ولێر ناحیه ی گوێڕ به دوری 10 کیلۆمه تر له هه ولێر 
ژماره یه کی زۆر هاواڵتی و پێشمه رگه ی خانه نشین له پشت هێزه کانی پێشمه رگه  وه ستابون، 

بۆ پاڵپشتی هاتبونه  سه رجاده و هوتاف و بژی کوردو کوردستانیان ده وته وه .
بەالم���ەوە گرنگ بوو یەکێک لەوانە بدوێنم، بۆیە پیاوێکی به ته مه نم هه ڵبژارد هه رئه وه نده  
مایکم بۆڕاگرت و قسه ی کرد دواتر پیاوێکی تر به ده نگی به رز هاواریکرد »ئه دی ئێمه  لۆ 

قسه  نه که ین؟«
تێگه یش���تم که  ئه و پیاوه ی قس���ه م له گه ڵی کرد پارتی بوه ، بەاڵم ئەویان یه کێتى-یه  زۆر 
الم ئاس���ایی بوو مایکیشم بۆ ئه و راگرت وتم: فه رموو چیت هه یه ؟ بۆچی هاتووی؟ کابرا 
هه ندێ قسه ی عاتفی و نه ته وییانه ی کرد دواتر به ده نگی به رز وتی: بژی کوردو کوردستان 

و یه کێتی نیشتمانی کوردستان«.
له  رۆژنامه ی هاواڵتی باڵوكراوه ته وه .
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میدیای كوردی و روماڵی شه ڕی شنگال
دوای روداوه کانی سه ره تای مانگی حوزه یرانی 2014 که چه کدارانی داعش توانیان پارێزگای 
موس���ڵ و چه ند ناوچه یه کی نزیک که رکوک و جه له وال کۆنترۆڵ بکه ن. له وماوه یه  چه ندین 
ش���ه ڕو پێکدانان له  نێوان هێزه  چه کداره کانی داعش و پێش���مه رگه ی کوردس���تان روویدا  
س���ه ره رایی شه هیدبوونی ژماره یه ک پێش���مه رگه،  به اڵم داعش نه یتوانی به سه ر هێزه کانی 

پێشمه رگەدا  سه ربکه وێت.
رۆژی یه کش���ه ممه  لەقەزاى شنگاڵ شه ڕ لەنێوان پێشمه رگه و داعش دەستى پێکرد، بەاڵم 
ئەمج���ارە به خت یاوه ری کورد نه بوو له ئه نجامدا ش���ه ڕه که  به دۆڕانی پێش���مه رگه  کۆتایی 
هات، ئەگەرچى پێش���مه رگه  تواناو ئیرا ده ی باشیان هه یه و ده توانن شه ڕ دژی چه کدارانی 
تیرۆرسس���تی داعش بکه ن، به اڵم راس���تیه ک هەیە نابێت نکۆڵى لێبکریت ئەویش قەزاى 

شنگاڵ لەالیەن هێزەکانى پێشمەرگەوە چۆڵکرا.
ش���ه ڕی شنگال کۆمه ڵێک پرسی به دوای خۆیدا هێنا به تایبه تی شه ڕی ساردى میدیاکانى 
نزی���ک له یه کێتی و پارتی به  ئاش���کرا بەدیار دەکەوێت، ئه گ���ه ر ئاوڕ له چۆنیه تی روماڵی 
ش���ه ڕه که  بده ینه وه دەبینین میدیای ئه م حزبانه  هه موو س���نورێکی به رژه وه ندی خه ڵکی 
کوردس���تانیان تێپه ڕاند له پێناو به رژه وه ندی سیاس���ی خۆیان گرفتیان له گه ڵ ئه وه نه بوو 
ته نانه ت »درۆ«ش بکه ن، یان زانیاری نا ڕاس���ت باڵوبکه نه وە بڕوانن رۆماڵی ئه م میدیانه  

چۆن بووه .
سه ره تا میدیایه کی ی.ن.ک » داعش شنگال داگیرده کات«.

دواتر میدیایه کی پ. د. ک  »ئه وه ی ده ڵێ ش���نگال کۆنترۆڵ کراوه و پێش���مه رگه  چۆڵی 
کردوه  راست نیه ».

هه روه ه���ا دواتر میدیایه ک���ی نزیک له  پارتی به ناوی س���ه رچاوه یه کی نزی���ک له و حزبه  
باڵویکرده وه . »هێزه کانی پێشمه رگه  به سه رۆکایه تی سکرتێری مه کته بی سیاسی پ.د.ک 

فازڵ میرانی و مه سعود بارزانی راسته وخۆ سه رپه ر شتی شه ڕی شنگال ده که ن«.
چه ند خووله کێک دواتر میدیایه کی ی.ن.ک به بێ ناوهێنانی که س باڵویکرده وه  »هێزه کانی 
پێشمه رگه  سه رقاڵی خۆسازدان و خۆئاماده کردنن بۆ ئه وه ی هێرشێکی فراوان بکه نه  سه ر 

شنگال و له  چه ند قۆڵێکه وه  کۆنترۆڵی شاره که  بکه نه وه ».
ش���ه ڕی س���اردی نێوان راگه یاندنه کانی پارتی دیموکراتی کوردستان و یه کێتی نیشتمانی 
کوردس���تان، ته نیا به وه  نه وه ستان ئه وان له سه ر هاتنی چه کدارانی رۆژئاواش بۆچوونیان 

جیاواز بوو.
زیات���ر له چه ند میدیایه کی یه کێتی و نزیکی ئه و حزب���ه  باڵویانکرده وه  » هه زار چه کداری 
یه په گه  به ڕێوه ن به ره و شنگال«. هه ندێکی تریان باڵویانکرده وه  »شه ڕوپێکدانان له نێوان 

چه کدارانی داعش و یه په گه  رویداوه  له  شنگال«.
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له به رامب���ه ردا زیاد له چه ن���د راگه یاندنێکی پارتی هه واڵی هاتن���ی چه کدارانی یه په گه یان 
ره تکرده وه،  بۆ شه نگال، تەنانەت کارگه یشته  ئه وه ی به رپرسێکی یه کێتی له  رادیۆی نه وا 
بڵێ: »پێشمه رگه  شه ڕی نه کردوه،  ئه وه ی شه ڕی کردوه  چه کدارانی یه په گه ی رۆژئاوا بوه ،  

که هاتونه ته  شنگال دژی داعش شه ڕ ده که ن«.
ئه م ملمالنێ حزبی و شه ڕی سارد ی نێوان پارتی و یه کێتی له ڕێی راگه یاندنه کانه وه ،  وه کو 
ئه وه یه  پارتی و یه کێتی که ڵه ش���ێر به خێو بکه ن ، ده نوک له هاواڵتیان بگرێت. مه به س���ت 
له ده ن���وک گرتن له هاواڵتییان ئه وه یه  ئه م میدیایانه  زانی���اری هه ڵه  باڵو ده که نه وه و دێن 
به رژه وه ندی گش���تی نه ته وه ی���ه ک ده که نه  قوربانی به رژه وه ن���دی حزبێک ئه وه تا میدیای 
بیانی سود له م ملمالنێیه  وه رده گرێ ئه وان زۆر به وردی چاودێری ئه م میدیایانه ی خۆمان 
ده که ن. هه ر زانیاریه ک بۆنی بوعدێکی نێوده وڵه تی لێبێت ئەوا وه ریده گرن بۆنمونه  کاتێک 
میدیایه کی حزبی ده ڵێ »به نداوی موسڵ له الیه ن داعشه وه  ده ستی به سه رداگیراوه ». که  

راستیش نه بوو. دواتر ئه م هه واڵه  له  میدیا بیانیه کان باڵوکرایه وه .
له  سه ره تای مانگی ئابی 2014 له  رۆژنامه ی هاواڵتی باڵوكراوه ته وه .



لەژێر شمشێرەکەی خەالفەتی ئیسالمی ساڵێک کاری ڕۆژنامەوانیم له شەڕە خوێناوییەکەی داعش

11٨

میدیای نا په سه ند

ش���ه ڕی داع���ش و رووبه ڕووبوونه وه ی تیرۆر كاریگه ری خس���تۆته  س���ه ر هه موو ئۆرگانه  
جیاوازه كان. كار، كه سابه ت، هونه ر، راگه یاندن، خوێندن، سیاسه ت، هه روه ها گه شتوگوزار 

و وه رزش و زۆر شتی تر له  كۆمه ڵگا، کە هه موویان له  ره گه وه  كپ كرد.
ش���ه ڕی س���ێ مانگی هه رێمی كوردس���تان، له گه ڵ داعش و به رده وامی شه ڕ له  رۆژئاوای 
كوردس���تان، وایكرد میدیاكانی هه رێمی كوردستان، تاڕاده یه كی زۆر هاوده نگ بن له سه ر 
پرس���ی تیرۆر هه روه ها ده رنه چوون، له و کۆ دەنگیەى كه دروس���ت بووه ، هه مووالیه كیان 

به پێویستیان زانی لێى دەرنەچن و لەسەرى کۆک بوون.
راسته  میدیا حزبیه كان تاڕاده یه كی زۆر هه وڵیاندا و درێخیان نەکرد لە به حزبیكردنی شه ڕی 
داعش���دا، به اڵم ئه و هه وڵه  كه م تا زۆر كورتی هێنا ، ئه گه ر ئه وان هه ر به رده وام بن، ئەوا 
متمانەى خۆیان زیاتر لەالى هاواڵتیان لەدەست دەدەن و خەڵک گوێیان لێناگرێت، چونكه  
ئینسانی كورد له وه  تێگه یشتوه ، داعش دژی گه لی كورده  و له گه ڵ به رژه وه ندیه كانی كورد 
ناكۆكه ، بۆیه  هه ر به حزبیکردنى ش���ه ڕ له  دژی تیرۆریستان به كارێكی قێزه ون و الده ر ناو 

ده برێ.
ئه وه ی په یوه ندی به  مێدیاوه یه  ئێستا ئه وان ئه م پێناسه یان تاڕاده یه كی زۆر به جێهێشتوه 

)راستگۆی، وردبینی، راشكاوی، خستنه روی راستییه كان( له  هه واڵ و به رنامه كانیاندا.
كه  باس له  راستگۆی ده كه ین، مه رج نیه  ئه وه ی باڵوده كرێته وه ، ناراسته  نه خێر میدیاكارانی 
ئێمه  چاوپۆش���ی له هه ندێ روداوی ناو جه نگه كه  ده كه ن “شكس���ت، پاشه كشه ، ژماره ی 

بریندار و كوژراوان، هه ڵهاتن و به دیل گرتن”.
كه واته  ئه وه ی باڵوده كرێته وه  له  مێدیای ئێمه  له ئێس���تا بەجۆرێكه  ده كرێ بگوترێ مێدیاو 
راگه یاندنه كان شتێك باڵوده كه نه وه،  خه ڵكى كورد به گشتی هه ست به وه  بكا زانیاری میدیا 
هاوزمانه كه ی چاره س���ه ری برین و ناخۆش���یه كانیه تی نه ك هه واڵی جه رگ بڕ كه  باس له  

شكستی پێشمه رگه  یان شه ڕوانان بكا.
هۆکاری چاوپۆشیكردن له  شكستی پێشمه رگه،  یان چه كدارانی تری كورد له  پارچه كانی 
تری كوردستان، به شێكی په یوه ندی به  پرسی تیرۆرهوە  هه یه  به وپێیه ی میدیای ئێمه ش 
زیات���ر مێدیایه كی ناوخۆی و لۆكاڵه  ئیتر ده بێ ئه وها بێ ئه گینا له ناو كۆمه ڵگا به میدیای 

ناپه سه ند ناوزه د ده كرێت.
ئه گه ر مێدیایه ك���ی كوردی هه وڵی ئه وه  بدا چه كدارانی داع���ش وه ربگرێت، یان بایه تێك 
باڵوبكاته وه ، باس له شكس���تی پێشمه رگه و شه ڕوانان بكا له كاتێك شه هید هه یه و بریندارو 
شكستی پێشمه رگه ش هه بوه  ئه و مێدیایه  روبه ڕوی توانج و ره خنه ی هاواڵتیان ده بێته وه .
پرس���یاره كه  ئه وه یه  ئایا ناكرێ میدیای كوردی باس له  شكس���تی پێشمه رگه و شه ڕوانان 
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بكا؟ له كاتێك بابه ته كه  هه یه ؟ ئه ی بۆ باسی داعش ده كه ن؟ ئایا مێدیا به و نا هاوسه نگیه  
متمانه ی كاری خۆی له ده ست نادا؟ بینه رو بیسه رو خوێنەر ناچار بكا به دوای به دیلی تردا 

بگه ڕێن؟
وه اڵمی ئه م پرسیارانه  دووالیه نه یه  وه ك ئاماژەم پێکرد مێدیای ئێمه  زیاتر مێدیای ناوخۆی 
و ی���ه ك زمانه و كوردیش وه كو نه ته وه  كه وتۆته  به ر په الم���اری دوژمنه كانی، بۆیه  ره نگه  
ئه وه ی بۆ میدیای بیانی ده ست كراوه بێ مێدیای ناوخۆی نەتوانێ وه ها ده ست كراوه بێ و 

هه مو بابه تێك باڵو بكه نه وه .
ب���ه اڵم له  ڕووی بابه تی و هاوس���ه نگیه وه  ده بێ الیه ن���ی به رامبه ریش وه ربگرێ، یان باس 
له  شكس���تی پێش���مه رگه ش بكرێت، ئه گینا ئه گه ر مێدیا بچێته  ژێرباری هه ست و سۆزو 
سیاسه ت و هه ر ئایدۆلۆژیه وه  بێگومان هاوسه نگی له ده ست ده دا ناتوانێ خوێنه ر راوبكا، 

بۆیه  خوێنه ر یان بینه رو بیسه ر ناچار ده بن رو له  مێدیایه كی تر بكه ن.
له  ئێس���تا میدیای كوردی له دۆخێكدایه  بیسه ر و بینه ره كانی به جێی هێشتوه ، ئه وه نده ی 
له  مێدیاكه ی خۆی ده ڕوانێ زیاتر به دوای مێدیای دوه مدا ده گه ڕێت كه  مێدیای بیانیه  یان 
مێدیایه كه  له ده ره وه ی مێدیای كوردیە، چونكه  مێدیاكه ی خۆی ته واوی شه ڕو رووداوه كان 

رووماڵ ناكات!.
وه ك كوردێك ناڵێم ته واوی زانیاری پێشمه رگه  باڵو بكرێته وه، به اڵم له ڕووی كاری مێدیایه وه  
ئه گه ر وابزانین باڵوكردنه وه ی دروشم و بابه تی الیه نێك له  شه ڕه كه  كه  زۆرجار كه سانێكی 
بێ ده س���ه اڵتیش لێدوان ده ده ن بۆ راگه یاندنه كان ئه وه  ته واوی مێدیاکان به هه ڵه دا چوین، 
ناتوانین بگه ینه  ئه و ئه نجامه ی كه  ئێمه  میدیایه كی هاوس���ه نگمان هه یه و رو له  مێدیاكانی 

تر نه كه ین.
له  رۆژنامه ی هاواڵتی مانگی12ی 2014 باڵوكراوه ته وه. 
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