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پێشەكی

بمانەوێ  گەر  ئێستادا  وەكــو  ڕۆژگارێكی  لە 
یاخود  سیاسی  یــان  مــێــژوویــی  هەڵوێستێكی 
و  نــووســیــن  لــەڕێــگــای  تۆماربكەین  نیشتمانی 
بابەتێكی دیاریكراوەوە بێگومان ئەبێت پەنابەرین 
بــاوكــراوەیــەكــی  ــان  ی میدیایی  دەزگــایــەكــی  بــۆ 
چاپەمەنی دیجیتاڵی تاكو بۆمان باوبكەنەوە، ئەو 
نووسین و بابەتەش لەچوارچێوەی ئەرشیفی ئەو 
ناوەندو دەزگا میدیایەوە دەمێنێ تا ئەو دەمەی كە 
بمێنێتەوە!، خۆئەگەر  ناوی دەزگاكە بەزیندوویی 
میدیای  تێكدەرانی  و  هاككەران  رەشــی  دەستی 
دیجیتاڵی بگاتە ئەو ناوەندە میدیاییە ئەوا هەموو 
دەكەونە  نــاوەنــدەش  ئــەو  ئەرشیفی  و  نووسین 
بابەتە  و  نووسین  لــەپــاڵ  ســڕیــنــەوەو  بـــەردەم 
باوكراوەكانیتریش ئەو نووسینەی تۆ دەمرێت!.
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نزیكەی  ــەدوای  ل بەندە  ڕوانگەیەوە  لــەو 
ڕێكخراوی  سەرهەڵدانی  پاش  لە  ساڵ  دوو 
تیرۆریستی داعش لەعیراقدا، چەندین بابەت و 
تێڕوانینم باوكردەوەتەوە چ وەكو نووسینی 
بۆ  خوێندنەوە  یاخوود  وەرگێڕان  یان  خۆم 
لەبارەی  نــووســرابــوون  كە  بابەتانەی  ئــەو 
تیرۆریستە  شــەڕەنــگــێــزو  رێــكــخــراوە  ئــەو 
بەربەستی  و  مــرۆڤــایــەتــی  دووژمـــنـــی  ــە  ك
سەرخستنی پێشكەوتنە بەهەموو شێوەیەك، 
ئەوە جگە لەوەی كە پەالماردانی كوردستان 
ئەم  ستراتیژیەكانی  لەهەنگاوە  بوو  یەكێك 
بوو  دەرگایەكیش  شەڕەنگێزەو  رێكخراوە 
ــی  ــن ـــورد كـــرایـــەوە كــە دووژم ـــەبـــەردەم ك ل
تیرۆریستی  ــكــخــراوی  ڕێ بــنــاســێــت،  خـــۆی 
رابردووی  ساڵی  دوو  لەسەروبەندی  داعش 
زۆر  بەشێوەیەكی  ـــەوەدا  ـــوون ـــەڕووب رووب
ــی  ــان ــەك ــەوت ــەدەســك دڕنــــدانــــە بـــەرامـــبـــەر ب
چەقی  بەجۆرێک  وەستاوەتەوە،  كوردستان 
شەڕی ئەم رێكخراوە لەباشوورو رۆژئاواو 
تا باكووری كوردستان بەئاشكرا دەبینرێت، 
لەپاشماوەكانی  هاوپەیمانەكانیان  و  داعش 
بەعس و رێكخراوی قاعیدە بەسن بۆ ئەوەی 
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كە بناسرێن كە چەند دڵڕەقانە وەستاونەتەوە 
حوكمڕانی  ئەزموونی  لەباربردنی  لەپێناوی 
ــوردان  ك بەختی  ئەستێرەی  و  كــوردســتــان 

بكوژێننەوە.
ئەم چەند بابەت و نووسینە گوزارشتێكن 
لەئاست  خراونەتەڕوو  نووسەرەوە  لەالیەن 
كە  رووداوەكــــان  و  گۆڕانكاری  و  پێشهات 
بەرەنگاربوونەوەی  سەر  دەخاتە  قورسایی 
تێكۆشەرانەی كورد كە چۆن لەم هەلومەرجە 
بووەتە  كورد  ناوچەكە  دژووارەی  و  ناسك 
ــڕۆ شــانــبــەشــانــی كــۆمــەڵــگــای  ــەم ژمـــــارەو ئ
تیرۆریزمی  بــە  دژ  دەجەنگێ  نێودەوڵەتی 
جیهانی و سەلەفیەتی تووندڕەوی و بەخوێنی 
خــۆی ســەرلــەنــوێ مــێــژوو دەنــووســێــتــەوە، 
درووســتــكــراوەكــەی  نەخشە  لەهەمانكاتدا 
ــكــۆ( كـــە بــەلــم  ــی ــكــس-ب ــنــی )ســای ــكــكــەوت رێ
هەڵوێستی  ــتــەوە،  دەســڕێ درووســتــكــرابــوو 
ـــان هــەڵــوێــســتــگــەلــێــكــە  ـــی كـــوردســـت رۆشـــن
ئەگەرچی  رێزلێگیراوە  جیهانیش  لەئاست 

بێكەمووكوڕی نییە!.
پاكی  گیانی  بە  پێشكەشە  نامیلكەیە  ئەم 
سەرجەم شەهیدانی كوردستان لە قارەمانانی 
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خەباتگێڕەكان،  گەرێال  و  پێشمەرگە  هێزی 
مێژوو  بــۆ  ئێمە  ــە  ــەوان ئ ســەروەریــیــەكــانــی 
دوور  سبەینێیەكی  تاكو  دەكــەیــن،  تۆماری 
لە  باس  بەرێزەوە  كورد  نەوەكانی  نزیك  و 
هەلومەرجی خەباتی نەپساوەی نەتەوەكەمان 
ناسكەدا،  و  هەستیار  پڕ  قۆناغە  لەم  بكەن 
ــی  ــاوەڕۆك ــابــەت و ن ــرەوە نــاونــیــشــانــی ب ــێ ل
نووسینەكان خۆیان خوێنەر دەهێننە جووڵە 
ڕێكخراوی  شەڕەنگێزی  نەخشەی  ئاست  لە 
كورد  قوربانییەكانی  و  داعــش  تیرۆریستی 
ناتوانێت  و  مێژووییەدا  ساتەوەختە  لەم  كە 
فــەرامــۆشــی هــیــچ هــەنــگــاوێــكــی بــكــات، بە 
تایبەتی فیداكاری ڕوحی پێشمەرگە و گیانی 
تیرۆریزمی  بەرەنگاربوونەوەی  شەهیدانی 

داعش و هاوشێوەكانی.

 ئەسعەد جەباری حەمە ساڵح
1/4/2016     
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داعش بناسە، ژمارەو داتا

دوابەدوای كارو كردەوە تیرۆریستیەكانی 
ســوریــاو  لــە  داعـــش  تیرۆریستی  گــروپــی 
گەورە  دەستبەسەرداگرتنی چەند شارێكی 
ــــە، مــانــگــی حـــوزەیـــرانـــی ساڵی  ـــەو واڵت ل
ناكاو  پەالمارێكی  لــە  ـــردوو  ڕاب 2014ی 
لــەنــاو خاكی  روویــانــكــردە شــاری موسڵ 
عیراق و بێ رووبەڕووبونەوەیەكی ئەوتۆ، 
لەماوەی یەك هەفتەدا توانیان پارێزگاكانی 
لەئەنبارو  موسڵ و سەاڵحەدین و بەشێك 
ــكــەن، نـــاوەنـــدو دەزگـــا  ـــاال كــۆنــتــرۆڵ ب دی
كەوتنە  دواتــــر  جــیــهــان  هــەواڵــگــریــەكــانــی 
داتاو  لەبارەی  ورد  زانیاری  كۆكردنەوەی 
ژمارەو ناسینی كەسەكانی ناو ئەو گروپە 

تیرۆریستیە توندڕەوە سەلەفییە.
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توندڕەوی  گروپی  رابـــردوودا  لەماوی 
و  جموجۆڵ  فۆكسی  داعــش  تیرۆریستی 
كــوردســتــان  خــاكــی  لەنێو  چاالكییەكانی 
چڕكردەوە تا ئەندازەی ئەوەی كە پەالماری 
ناكۆكەكانی  شــوێــنــە  هێڵەكانی  هــەمــوو 
تایبەت بە مادەی 140یاندا، لەو ماوەیەشدا 
هێزەكانی بەرگری پێشمەرگە و دژە تیرۆر 
لەچوارچێوەی  توانایەكیانەوە  هەموو  بە 
هاوپەیمانان  واڵتانی  ئاسمانی  هــاوكــاری 
پەالمارێكی  و  هێرش  هەموو  بەرپەرچی 

دووژمنكارانەی داعشیان داوەتەوە.
نــاوەنــدەكــانــی كــۆكــردنــەوەی زانــیــاری 
ــەكــۆكــردنــەوەی  ل جیهانی  ــگــری  هــەواڵ و 
زانیاری وردن لەبارەی ناسینی كەسایەتی 
زیاتر  بتوانن  تا  داعش  پێگەی  و  و شوێن 
لەبازنەیەكدا  تیرۆریستیە  رێكخراوە  ئەو 
هەڵتەكاندنیان  بــەئــامــانــجــی  كــۆبــكــەنــەوە 
بەپێی  كــاتــدا  لەنزیكترین  بەیەكجارەكی 
ویالیەتە  ســەرۆكــی  لــێــدوانــی  دواهــەمــیــن 

یەكگرتووەكانی ئەمریكا »باراك ئۆباما«.
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لیستی ناوی سەركردەكانی داعش
ئەم لیستەی خوارەوە ناوی سەرەكیترین 
»چارلز  داعشە،  رێكخراوی  لەبەرپرسانی 
ــیــســتــر« وەكـــــو چـــاودێـــرێـــكـــی نـــاوەنـــدی  ل
ئامادەی  »دەوحــە«  لەشاری  »برۆكینگر« 

كردووە.

ئــەبــوبــەكــر  ــم-  ــراهــی ــب ــی ئ ــیــفــە  خــەل  -  1
ئەلبەغدادی. 

ــبــدری،  ــە خــێــڵــی ئــەل ــەو ل ــراق خــەڵــكــی عــی
دكتۆرای هێنا لە توێژینەوەكانی ئیسالمی لە 

زانكۆی بەغدا.
2 - ئەبو مسلم ئەلتركمانی- یاریدەدەری 

ئەلبەغدادی لەعیراق.
عەبدوڵا  ئەحمەد  ــەزل  ف تـــەواوی  ــاوی  ن
ئەلهیالی، پێشتر پلەی سەربازی عەقید بووە 
لە سوپای عیراق و ئەفسەری هێزی تایبەت 
بووە لەسوپای تایبەتی سەدام حسێن، خەڵكی 

تەلەعفەرە سەربە پارێزگای نەینەوا.
ئــەلــئــەنــبــاری- جێگری  عــەلــی  ئــەبــو   - 3

ئەلبەغدادی لەسوریا.
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ناوی تەواوی نەزانراوە، پلەی سەربازی عەمید 
بووە لە سوپای عیراق، خەڵكی پارێزگای ئەنبارە.

4 - وەزیری شەڕ- ئەبو سلێمان.
ناوی تەواوی، ناسردین الله ئەبو سلێمان.
سوریا-  لە  سەربازی  ســەركــردەی   -  5

عومەر شیشانی.
ئەشفیلی،  باتیر  تارخان  تـــەواوی،  نــاوی 

خەڵكی جۆرجیایە بەڕەچەڵەك شیشانییە.
ــەكــی  ــردەی ــو وەهـــیـــب- ســەرك ــەب ئ  - 6

سەربازی گەورە.
ئەلفەهداوی،  وەهیب  شاكر  تــەوای  ناوی 
ئەمریكاوە  هێزەكانی  لەالیەن   2006 ساڵی 
گیرا و بڕیاری لەسێدارەدانی بۆ دەرچوو، لە 
ئەیلولی 2012 لەبەندیخانەی تكریت هەڵهات.
ئەلعەدنانی-گەورە  محەمەد  ئەبو   -  7

قسەكەری داعش.
فــەالحــە،  تــەهــا سوبحی  تــــەواوی،  نـــاوی 

هاوواڵتی سوریایە لەپارێزگای ئیدلەب.
ئەبو  گــشــتــی-  ئـــیـــدارەی  ــــری  8 - وەزی

عەبدولقادر.
ناوی تەواوی شەوكەت حازم ئەلفەرحات.
9 - وەزیری بەندیخانە - ئەبو محەمەد.
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ناوی تەواوی بەشار ئیسماعیل ئەلحەمدانی.
ئەبو  گشتی-  ئاسایشی  وەزیـــری   -  10

لوئەی/ئەبو عەلی.
ناوی تەواوی عەبدولواحید قادر ئەحمەد.

11 - وەزیری ئابووری- ئەبو سەالح.
محەمەد  مستەفا  مــوفــەق  تــــەواوی،  نــاوی 

كەرموش.
ئەبو  گشتی-  پــەیــوەنــدی  ـــری  وەزی  -  12

هاجەر ئەلعسافی.
ئەلدلێمی،  حەمید  محەمەد  تـــەواوی  نــاوی 
كۆمەك  دابەشكردنی  و  پەیوەندی  بەرپرسی 

لەرێكخراوی داعش.
و  بیانی  شــەڕكــەرەكــانــی  وەزیـــری   -  13

خۆكوژەكان- ئەبو قاسم.
ــــــاوی تــــــــەواوی عــــەبــــدوڵــــا ئــەحــمــەد  ن

ئەلمەشهەدانی.
14 - وەزیری كاروباری كۆمەاڵیەتی-ئەبو 

سجی.
نـــاوی تـــــەواوی عـــەوف عــەبــدولــڕەحــمــان 

ئەلعرفی.
15 - وەزیری تەقینەوە- ئەبو كیفاح.

ناوی راستی خەیری عەبدولحەكمود ئەلتائی.
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16 - وەزیری چەك پەیداكردن- ئەبو سەما.
ناوی تەواوی، فارس ریاز ئەلنعێمی.

17 - والی بەغدا- ئەبو مەیسەر.
ناوی تەواوی ئەحنەد عەبدولقادر ئەلجاز.

عەبدولسەالم/  ئەبو  ئەنبار-  والی   -  18
ئەبو محەمەد ئەلسویداوی.

حەمید  لەتیف  عــەدنــان  تــــەواوی،  نـــاوی 
ئەلسویداوی.

19 - والی سەالحەدین- ئەبو نەبیل.
ناوی تەواوی وسام عەبدو زید ئەلزبیدی.

20 - والی كەركوك- ئەبو فاتمە.
ــــــەواوی، نــەعــیــم عــەبــدولــنــایــف  ــــاوی ت ن

ئەلجبوری.
21 - والی فورات باشوورو ناوەڕاست-

ئەبو فاتمە.
خەڵەف  محسن  ئەحمەد  تـــەواوی  ــاوی  ن

ئەلجیوشی.
ئەبو  سنوریەكان-  پارێزگا  والــی   -  22

جەرناس.
حسێن  گــالــب  رەزوان  تــــەواوی  ـــاوی  ن

ئیسماعیل ئەلحەمدانی.
23 - والی نەینەوا- نەناسراوە. 
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24 - والی ئەرەقە - ئەبو لوقمانز.
ناوی تەواوی عەلی موسا ئەلحەویك، بەڕچەڵەك سوریە.
ئــەســیــر  ئــەبــو  ـــەب-  ـــەل ح والــــی   -  25

ئەلعەبەسی.
ناوی تەواوی نەزانراوە، بەاڵم برا بچوكی 
ئەبو  بەشێخ  نــاســراو  ئەلعەبەسی  فــیــراس 

محەمد ئەلعەبەسیز.
حــاجــی  ــــزور-  ــــەل ئ ــــر  دی ـــــی  وال  -  26

عەبدولناسر.
27 - والی دیمەشق- نەناسراو.

شــوعــێــب  حــومــس-ئــەبــو  ــــی  وال  -  28
ئەلمسری.

29 - والی حەسەكە-ئەبو سەما ئەلعیراقی.
كۆمەك-  و  ئاسانكاری  بەرپرسی   -  30

ئەبو عومەر.
ناوی تەواوی تارق بن ئەتاهیر بن ئەلفالح 
تونسیە  ئەلحەرزی،سەركردەیەكی  ئەلعەونی 

بەرپرسە لەدرەستكردنی چەكداری بیانی.
31 - بەرپرسی كاروباری میدیا.

ــــەحــــمــــەد ئـــەبـــو  ـــــــــــەواوی ئ ــــــــاوی ت ن
سەمرا،بەڕەچەڵەك سوری-ئەمریكیە،بارەگای 

لەحەلەبە.
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32 - سەركردەی سەربازی-ئەبو ئەحنەد 
ئەلعەلەوانی,

ناوی تەواوی،وەلید جاسم ئەلعەلەوانی و 
ئەفەسەری كۆنی سوپای عیراق.

هومام  شەریعە-ئەبو  بەرپرسی   -  33
ئەلئەسەری.

ئەلبنعلی،بەڕچەڵەك  تەواوی،توركی  ناوی 
خەڵكی واڵتی بەحرینە.

34 - كاروباری ژنە بەندكراوەكان-ئەبو 
سوجا.

ناوی تەواوی عەبدولڕەحمان ئەلعەفەوی.
ــو  ــەب ــازی-ئ ســەرب ســـەركـــردەی   -  35

عەبدوڵا ئەلكەسوفی.
نـــــــــــاوی تـــــــــــــــــەواوی، الفــــــــاداریــــــــم 
ــی  ــان ــب ــەل مـــوهـــاجـــری،ســـەركـــردەیـــەكـــی ئ
كۆسۆڤۆیە،چاالكیەكانی لەعیراق و سوریایە.

36 - سەركردەی سەربازی-ئەبو خەتاب 
ئەلكوردی.

ــــەواوی نــەزانــراوە،بــەڕچــەڵــەك  ـــاوی ت ن
شەڕەكانی  سەرپەرشتی  ئەویش  عیراقیەو 

داعش دەكات لەكۆبانی.
37 - سەركردەی سەربازی-ئەبو جندل 
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ئەلمسری.
38 - سەركردەی سەربازی- ئەبو حەزیفە ئەلیمەنی.
39 - شارەزای تەقینەوەكان-ئەبو عومەر 

قەرداش.
ــك خــەڵــكــی تــوركــمــانــســتــانــە و  ــەڕەچــەڵ ب

لەسوپای عیراقدا خزمەتی كردووە.
40 - سەركردە ئەبو عومە«ئەلموالكم«.

41 - سەركردە ئەبو ناسر ئەلئەمنی.
قادر،سەركردەیە  تەواوی،مەحمود  ناوی 
ــەشــاری رەقــە،دەمــوچــاوی بــەبــەردەوامــی  ل

دادەپیۆشی بەدەمامكدراوی.
ئەبو  نــــاوداریــــان  ســـەركـــردەی   -  42

موسعەب ئەلحلوس.
ناوی تەواوی خەڵەف ئەلزیاب ئەلحەلوس، 

بەڕچەڵەك خەڵكی سوریایە
ـــەواوی  ت ســـەركـــردەیـــەك-نـــاوی   -  43
فەڕەنسایە،پێشتر  خەڵكی  بــنــغــواڵم،  سالم 
بەپرسە  لەفەڕەنسا،  بــەنــدكــراوبــووە  خــۆی 

لەتاوانەكانی لەسێدارەدان.
گەورەی  سەركردەیەكی  لەالیەكیترەوە   
یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  روسیا،  سەربازی 
بەپشتیوانیكردنی  دەكــات  تاوانبار  ئەمریكا 
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رێكخراوی داعش، سەرۆكی ئەركانی روسیا 
سەربازی  پاشكۆكانی  دیدارێكیدا  لەمیانەی 
بــیــانــی لـــەواڵتـــەكـــەی خـــۆی وریــــاكــــردەوە 
لەگەشەپێدانی هاوكاریكردنی بیانی بۆ گروپە 

چەكدارەكانی ئۆپۆزسیۆنی سوریا.
ئەركانی  دەستەی  بۆچوونەكانی  بەپێی 
گشتی هێزە چەكدارەكانی روسیا، گروپەكانی 
ــان خۆی  ئێستا ژمــارەی داعــش  رێــكــخــراوی 
دەدات لە 70هەزار شەڕكەری تیرۆریست و 

لەهەموو رەگەزێكی تیایە.
جەنەڕاڵ »ڤالیری گیراسمۆڤ« سەرۆكی 
روسی  چەكدارەكانی  هێزە  گشتی  ئەركانی 
بەرلەئێستا  ماوەیەك  دیدارێكیدا  لەمیانەی 
سەربازی  لەپاشكۆكانی  ژمــارەیــەك  لەگەڵ 
وتی«  بەڕشكاوی  واڵتێكدا،  چەند  باڵوێزانی 
پێشتر  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  والیــەتــە 
گــروپ  ــەو  ئ دارایـــی  و  تەكنیكی  ــاری  ــاوك ه
ــەی دەكــــرد لــەچــوارچــێــوەی  ــكــخــراوان و رێ

شەڕكردن دژبە حكومەتی سوریا«.
ئەوەشی وت: »ئێستاش ئەمریكا هەڵدەسێ 
بۆ  نــێــودەوڵــەتــی  هاوپەیمانی  بەپێكهێنانی 

بەرپەرچدانەوەی هەمان رێكخراو«.
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»ڤالیری گیراسمۆڤ« ئاماژەی بۆ هەندێ 
پشتیوانی  ئێستا  تاكو  كە  كرد  بیانی  واڵتــی 
ئەو رێكخراوە توندڕەوە سەربازیانە دەكەن 
حومەتی  شەڕی  و  سورین  ئۆپزسیۆنی  كە 

سوریا دەكەن.
ئەو جەنەراڵەی روسی ئەوەش ئاشكراكرد 
كە ئاستی هاوكاریكردنی واڵتانی بیانی بۆ ئەو 
رێكخراوانە رۆژبەرۆژ گەشە دەكات، ئەوەش 
لەسەر  میدیایی  و  سیاسی  پاڵەپەستۆی 

سەركردایەتی سوریا فراوانتر كردووە.

داعش، رەگەزو داتا
ــگــری زۆربــــەی دەزگـــا  راپـــۆرتـــی هــەواڵ
دەكەن  تونسیەكان  بۆ  ئاماژە  هەواڵگریەكان 
لەسەروو لیستی هەناردەكردنی تیرۆریستانن 
بۆ نێو ریزەكانی داعش، كە مەزەندە دەكرێن 
بەپلەی  سعودیاش  و  تیرۆریست  بە4هەزار 
لیستەی  ئەم  تیرۆریست،  ــە3700  ب دووەم 
تشرینی  مانگی  تاكو  ئــامــاری  خـــوارەوەش 

دووەمی ساڵی 2014 یە:
4 هەزار تیرۆریستی تونسی
3700 تیرۆریستی سعودی
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1500 تیرۆریستی ئوردنی
كە  خەلیج  لەدەوڵەتانی  تیرۆریست   170

80 كەسیان كوەیتین
2000 تیرۆریستی مەغریبی

600 تیرۆریستی مسری
350 تیرۆریستی جەزائیری

900 تیرۆریستی لوبنانی
150 تیرۆریستی ئیسرائیلی و فەلەستینی

750 تیرۆریستی لیبی
و  سودانی  و  سۆماڵی  تیرۆریستی   500

مالی
350 تیرۆریستی یەمەنی

1100 تیرۆریستی فەڕەنسی
700 تیرۆریستی بەیتانی
550 تیرۆریستی ئەڵمانی
300 تیرۆریستی بەلژیكی

و  چیچانی  و  روســی  تیرۆریستی   1700
ئۆكرانی

850 تیرۆریستی توركی
250 تیرۆریستی ئوسترالی

نەرویژو  و  دانیماركی  تیرۆریستی   250
سوید
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120 تیرۆریستی هۆڵەندی
250 تیرۆریستی ئەمریكی و كەنەدی

هندو  و  پــاكــســتــانــی  تــیــرۆریــســتــی   950
بەنگادش

300 تیرۆریستی ئەفغانی
و  ــان  ــســت ــان ــم ــروك ت ــی  ــســت ــرۆری ــی ت  350

تاجیكستان 
200 تیرۆریستی فەنلەندی و سویسری

100 تیرۆریستی چین
و  كــۆســۆڤ  بــۆســنــەو  تیرۆریستی   350

ئەلبانیا
100 تیرۆریستی ئەندۆنیسیا

50 تیرۆریستی مالیزی
بچوكیش  ژمارەیەكی  چەند  هــەروەهــا 
بۆ  ئاماژە  راپۆرتەكان  جیاجیا،  لەواڵتانی 
%18 چەكدارانی تیرۆریستی  تاكو   15%
ئەمریكی  و  ــی  ــەوروپ ئ لــەواڵتــانــی  داعـــش 
چیچانی  و  رووســی   11% هەروەها  بن، 
دەمێنێتەوە  ئــەوەی  ئاسیا،  ناوەڕاستی  و 
ــاوەڕاســت و  لــەڕێــژەكــە هــی رۆژهــەاڵتــی ن
كــە نزیكەی  ـــە  ـــەوەش روون ئ ئــەفــریــقــایــە، 
مــوســڵ  ــی  ــن ــرت گ دوای  كــــەس  ــــــەزار  6ه
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بەتایەبتی  كردووە  بەداعشەوە  پەیوەندیان 
پارێزگاكانی  لەگرتوخانەكانی  كە  ئەوانەی 
نەینەواو سەاڵحەدین دەربازبوون، هەربۆیە 
گەیشتبێتە  دەكــرێ  مەزەندە  ژمارەكەیان 

20هەزار چەكداری تیرۆریست.

ئوردنو  لوبنانو  بگاتە  نییە داعش  دوور 
سعودیاو توركیا

»جۆن  بەناوی  خانەنشین  جەنەڕاڵێكی 
رێكخراوی  نییە  دوور  رایگەیاند  ئــالــن« 
ئوردن  و  لوبنان  بگاتە  داعش  تیرۆریستی 

و سعودیاو توركیا.
»وودرۆ  ـــدی  ـــاوەن ن ـــەردەم  ـــەب ل ــن  ــال ئ
بەرپرسانی  كە  كرد  ئاشكرای  ویلسۆن« 
چــاودێــری  بەهەستیارانە  زۆر  ئەمریكی 
تیرۆریستی  گروپی  فراوانبونەوەی  وردی 
داعش دەكەن لەدەرەوەی سوریاو عیراق، 
تێكشكاندنی  هەوڵی  هاوپەیمانان  لەكاتێكدا 

داعش دەدەن لەو دوو واڵتە.
ئەوەشی وت: »چاودێرییەكی  هەروەها 
لەبارەی گروپێك كەسۆزێكی  ورد دەكرێ 
گروپی  سەركردەكەی  بۆ  هەیە  گەورەیان 
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داعش ئەبوبەكری بەغدادی، ئەوەش دەبێتە 
هۆی ئەوەی داعش بگاتە چەند ناوچەیەك 

كە دوورنییە رۆژئاوای ئاسیابێت«. 
ــە زۆر  ــان ــەســەرم هـــەروەهـــا وتــــی: »ل
میدیاو  هۆكارەكانی  لەڕێگای  وریــابــیــن، 
داعش  دەسەاڵتی  تا  رێگاكانیترەوە  هەموو 
لەدەرەوەی سوریاو عیراق،  فراوان نەبێت 
دۆخی  بە  بەرامبەر  وشیارین  زۆر  ئێمە 
بارودۆخی  بێگومان   ، ئــوردن  و  سعودیا 

توركیاو لوبنانیش«.
دەڵێ  ئــەوەش  ئەمریكیە  جەنەراڵە  ئەو 
ـــان لــەگــەڵ  ـــەورەم روبـــەڕووبـــونـــەوەی گ
نەهێڵین  كە  ئەوەیە  داعــش  تیرۆریستانی 
خۆیانەوە  لەواڵتانی  بیانی  تیرۆریستانی 
بۆ سوریاو عیراق  بەرن و گەشت  هێرش 
تیرۆریستانی  كە  باسكرد  ئەوەشی  بكەن، 
ـــۆ والیـــەتـــە  ـــە مـــەتـــرســـی ب ـــن بــیــانــی دەب
ماوەیەكی  هەتا  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی 
ــەوەش كرد  دروورودرێــــژ، ئــامــاژەی بۆ ئ
ــە هــاوپــەیــمــانــان لــەجــیــهــانــدا هــەنــگــاوی  ك
دژ  چڕكردووەتەوە  لەئێستادا  سەرەكیان 

بەتیرۆریستانی داعشە.
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ــۆ ئــــەوەش دەكــــات كە  ئــالــن ئــامــاژە ب
راهێنانیان  ئەوەی  دوای  عیراق  هێزەكانی 
ئەنجامەكان  كاتدا  لەنزیكترین  پێدەكرێ 
خۆیانیش  زەویــەكــانــی  و  هــەڵــدەگــێــڕنــەوە 

وەردەگرنەوە لەدەستی داعش.

سەرچاوەكان:

-سایتی فورات نیوز.

-رۆژنامەی القبس.

-كەناڵی ئاسمانی دیجلە.

-میدیاكانی جیهانی.
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كوردستان و 
نەخشەی سیاسی داعش!

  
 سایتی ئەلسكینەی نیمچە ڕەسمی سعودی، 
داعش  بەناوی  خۆیدا  سیاسی  لەشرۆڤەیەكی 
هاتنی  لە  بــاس  یەمەن،  دیمەنی  لە  بــەشــدارە 
هێزە توندڕەوەكانی گروپی تیرۆریستی داعش 
لەداگیركردنی  هەیە  ڕۆڵیان  چۆن  كە  ئەكات 
ناوچەكە، بەتایبەتی عیراق و سوریا، هەروەها 
كە  لەناوچەكە  ئــەكــات  ئــێــران  لــەرۆڵــی  بــاس 
قــەڵــەمــڕوی دەســتــڕۆیــشــتــووی ئێران  چــۆن 
گەیشتوەتە بەشێكی گەورەی سوریا و لوبنان 
و عیراق تادەگاتە واڵتی یەمەن كە بەم دواییە 
توانیویەتی كۆنترۆڵی  لەالیەن حوسییەكانەوە 
هێزەكانی  لەڕێگای  بكات  بەرین  ناوچەیەكی 

دارایی و سیاسی خۆیەوە.
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بەشار  لەسیاسەتەكانی  ڕەخنە  ئەو سایتە 
دوو  وەكــو  دەگــرێ  مالكی  ــوری  ن و  ئەسەد 
دەســـەاڵتـــداری عــیــراق و ســوریــا كــە بوونە 
داعش  سەرهەڵدانی  درووستبوونی  مایەی 
ئەلبەغدادی  ئەبوبەكر  ــی  ــردن ــەروەردەك پ و 
لەبەندیخانەكانی بەغدا و پێدانی رۆڵێكی ئاكتیڤ 
بۆ  روویەك  وەك  دروستكردنی  بەمەبەستی 
سایتە  ئەو  داعش،  كاروبارەكانی  راپەڕاندنی 
لەو  داعــش  چــۆن  كە  ــات  دەك بۆئەوە  ئاماژە 
دوو واڵتە وە درووستبوو پاشان روویانكردە 
باكووری ئەفریقا، ئێستاش بەهەمان ناوەڕۆك 

دەیانەوێ لەیەمەن سەرهەڵبدات.
ئەو سایتە لەدرێژەی بابەتەكەدا دەنووسێ 
تــەقــانــدنــەوەی هــــەردوو مــزگــەوتــی بـــەدر و 
پایتەختی  لەسەنعای  شیعەكان  ئەلحشوشی 
شیعە  ئایین  مەرجەعی  كوشتنی  و  یــەمــەن 
مەزهەب مورتەزا بن ئەلمحتوری ئامانج تیایدا 
تەقینەوەی ملمالنێی مەزهەبی بوو تا سوونەو 
هاوشێوەی  هەڵگرن  چەك  یەمەن  شیعەكانی 
قوڵكردنەوەی  بەمەستی  ســوریــا  و  عــیــراق 

كێبڕكێی هەردوو مەزهەبی سوننەو شیعە.
ــەدیــمــەنــەكــانــی یــەمــەن  ئـــــەوەی ئــێــســتــا ل
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دەخوێنرێتەوە ئەوەیە كە حوسیەكانی یەمەن 
عەبدوڵا  عەلی  كۆنەكانی  هێزە  ــانــەوێ  دەی
ساڵحی سەرۆكی پێشوو لەخۆیان كۆبكەنەوە 
و بەهەردووال بەربەرەكانێی هەر كەسێك بكەن 
ئەگەرچی  كوشتنی،  تا  دەكــات  دژایەتیان  كە 
دواییەی سەنعا چەكی  ئەم  خۆپیشاندانەكانی 

تیادا بەكارهێنرا دژبە خۆپیشاندەران.
ئەم سایتە كە نەخشیەكی سیاسی خەالفەتی 
باوكردوەتەوە  داعش-ەوە  بەناوی  ئیسالمی 
ئەمانە  هــەمــوو  دەڵــــێ:  ــابــەتــەكــەدا  ب ــەگــەڵ  ل
بچوككردنەوەی  و  كورتكردنەوە  بەئامانجی 
ــە بــۆ ئــــەوەی هــەلــێــك بۆ  ــەمــەن ـــی ی ـــەت دەوڵ
حوسیەكان بڕەخسێنن تا دەوڵەتێك بۆخۆیان 
نادات بە قەدغەكردنی  ئیتر بوار  دابمەزرێنن، 
تەقاندنەوەی  یەمەن،  لە  بمێننەوە  كە  داعــش 
هەردوو مزگەوتەكەی رۆژی هەینی رابردوو 
ئەو دەخاتە ڕوو كە دیاردەیەك بن دروستكراو.
دەبینرێ  ئەم سایتە  لەنەخشەكەی  ئەوەی 
بیری داعش و ئەنزیمە سیاسیەكانی ئیسالمی 
سیاسیە لەناوچەكە كە چۆن ئەیانەوێ ناوچەی 
رۆژئاوای  دەگاتە  تا  ناوەڕاست  رۆژەهەاڵتی 
عەرەبی وێنا بكەن لەم نەخشەیە، پرسیارەكە 
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ئەوەیە كوردستان لە كوێی ئەم هاوكێشەیەدا 
سووتەمەنی  نەبێتە  ئەوەی  بۆ  دەبینێت  ڕۆڵ 
بەرداشی مەزهەبی سونە و شیعەیە كە  ئەم 
ئێستاش  تا  و  دەهـــاڕن  یەكتر  ساڵە  ســەدان 

ناتوانن داخوازیەكانی تر جێبەجێ بكەن.
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سایكس بیكۆ سنوورەكەی  بەلـم 
دروستكرا،  بەخوێن دەسڕدرێتەو.!                               

دیپلۆماتی  پێشووی  بەریتانیا  ولیامز  مایكل 
لــەنــوێــتــریــن وتـــاریـــدا كــە بــۆ زمــانــی  عەرەبی 
ـــعـــرب«دا  ـــامـــەی« ال ـــەرۆژن  وەرگـــــێـــــڕدراوەو ل
بیكۆ  بەناونیشانی« سایكس  ــەوە  ــاوكــراوەت ب
بەخوێن  دروستكرا،  ئێستا  سنوورەكەی  بەلم 
دەسڕدرێتەوە« ،  تیایدا هاتووە ) هەفتەی  ڕابردوو 
وەزیــــری  دەرەوەی  بەریتانی  هــامــونــد  فلیپ 
گوتی:  شەڕی  رێكخراوی  داعش   لەوتەیەكیدا 
دوا هەلی  عێراقە كەوەكو دەوڵەتێكی  نەتەوەیی 
دڵتەنگی  هاموند  بــۆچــوونــە   بمێنێتەوە،  ئەم 
راستەوخۆ دوای  ئەو گەشتەی  بۆ عێراق دێت 
كە چەند رۆژ پێش ئێستا لەوێ بوو دۆخی  پڕ 

 مەترسی  عێراقیشی  بە«دوا هەل«  نابرد(.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
نووسەر لەدەستپێكی  بابەتەكەیدا نووسیویەتی 
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» عێراق هەروەكو سوریا لەدەرئەنجامی  جەنگی 
ئەو  لــەچــاوی  عەرەبەوە   یەكەمی  جیهانی  كە 
لەنێوان  ناوبانگەیە  بێ  و  شــووم  رێككەوتنە 
بیكۆ  فرانسوا جۆرج  و  مارك سایكس  ئەلسێر 
مــایــەی  دابەشكردنی  دەستكەوتەكانی  بــووە 
 توركیای  عوسمانی  لەنێوان بەریتانیا و فەڕەنسا 
گەورەترین دوو هێزی  ئەورووپا،  ئەم رێككەوتنە 
نــزیــكــەی  100 ســاڵــی  بـــەســـەردا تــێــدەپــەڕێ، 
دەوڵــەت  ــەردوو  ه ســەر   قورسایی  خستووەتە 
دابەشكاری  تایەفی  و سوریا«  شەڕو  » عێراق 
ماندوویانی  و  هەڵیوەشاندوون  ساڵە   چەندین 
پێ   كردوون و هیچ چارەسەرێكی  ئاسانیشیان 
نییە«.  نووسەر لەدرێژەی  بابەتەكەیدا دەنووسێ 
» چیكسلۆڤاكیا و  یوگسالڤیا وەكو دوو دەوڵەت 
لەدوای  عێراق  و  سوریا  هەروەكو  دەركەوتن 
 جەنگی  یەكەمی  جیهانی  لە كۆنگرەی  ئاشتی  لە 
چۆن  هەروەكو  دەشێ  ڤێرسای  ساڵی  1919 
كراواتی  و  لەسلۆڤی  و  تێكەڵەیەكە   یۆگسالڤیا 
موسڵمان،  و  ئەرسەدۆكس  لەگەڵ  كاسۆلیك 
ئایینی  لەسوریاو  لەمۆزایكی  رەگەزی  و   زۆر 
عێراق بچێت« ،  هەردوو دەوڵەت لە ڕۆژهەاڵتی 
لوبنانێكی  بچووك/  لە  ــاڵ  ــەپ ل  ناوەڕاستن 
هەمەچەشنترە،  ئەم  واڵتانی  ناوچەكە  هەموو 
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شیعە،  عێراق،  سونە،  و  سوریا  دەوڵەتە  دوو 
ژمارەیەك  تیرەكان«  و  » لەهەموو  مەسیحی 
ئێزیدی  و عەلەوی  تیایە،  نزیكەی  لە درووز و 
 30   ملیۆن كورد لەو دوو دەوڵەتە دەژین كە 
بێ  ئێستا  تا  جیهاندا  لە  پێكهاتەن  گەورەترین 
لەبارەی  دەوڵەتی  نەتەوەیی  خۆیانن.  نووسەر 
دەنووسێت  عێراقەوە  و   دەسەاڵتدارێتی  سوریا 
بەدەستهێنانی  لەپاش  هەر  دەوڵــەت  » هەردوو 
 سەربەخۆییان لەبەریتانیا و فەڕەنسا بەمشتێكی 
بەهیچ  باوەڕیان  و  بەڕێوەدەبەن  واڵت   ئاسنین 
دوو  ســەرگــوزشــتــەیــەكــی  سیاسی  نییە،  ئەو 
كاتدا  وەلەهەمان  سەرەكیە  عەرەبیە  دەوڵەتە 
نــاوەڕۆكــێــكــی  دیموكراسی  بەهیچ  بــاوەڕیــان 

 نەبووە بەدرێژایی 
لەپاوانكردنی  دەگرێت  رەخنەی  توند  مایكڵ 
 دەسەاڵتی  عێراقی  نوێ لەالیەن شیعەوەو ئاماژە 
كۆنترۆڵكردنی  دەسەاڵتی  كە  دەكــات  ئــەوە  بۆ 
مایەی  سەرهەڵدانی  داعش،  ئەو  بــووە   شیعە 
خوێنێكی  تایەفی  زۆر  » لەعێراقدا  دەنــووســێ 
 ڕژا لەدوای  ساڵی  2003   و هاتنی  ئەمریكا و 
سەرەكیەكە  پێكهاتە  هەرسێ  لەنێوان  ئینگلیز 
ــەر ئــــەوەی  هەر  ــەب ـــورد ل ســونــنــەو شــیــعــەو ك
الیەنەو دەیویست بەڕێگای  خۆیدا بڕوات،  هەر 
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لەدوای  یەكەكانی  بەغداد  بۆیە حكوومەتە  یەك 
هاوكاری  ئێران  بە  تیایدا  بااڵدەستە  شیعە  كە 
ئەوەش  بارودۆخەكە،  هەر  لەسەر  رێككەوتن 
بووە هۆی  ئەوەی  رێكخراوی  داعش پشتگیری 
 گەورەی  دارایی  بەدەستبهێنێ بەچەندین جۆرو 
كەسایەتیەكانی  و  لەكەسان  پشتیوانیەكەش 
لــەواڵتــانــی  عـــەرەبـــی  و  هــەنــدێ   سعودی  و 
خەلیجی  بوو«.  هەروەها نووسەر درێژە دەدات 
ئەوە  هیچیان  دەڵــێ:  ئەمانە  وتــارەكــەی  و  بە 
كە  ڕێكخراوی  شتێكی  راستی  هەیە  ناگەیەنن 
ئامانجێكی  لەتێكشكاندنی  سایكس  چەند   داعش 
هەیە،  دامەزراندنی  خیالفەتی  ئیسالمی  بیكۆ-دا 
ــداوەوە بۆ دەریــای   و درێــژكــردنــەوەی  لە کــەن
 سپی  وەك دەربازبوون دەبینن،  ئەوەش جۆرە 
و  كــورد  بۆ شیعەو  پێگەیەك  هیچ  دەوڵــەتــەش 
كەمایەتیەكانی  تەنانەت  دانانێ  مەسیحیەكان 
 تریش لەهەموو رۆژهەاڵتی  ناوەڕاست.  نووسەر 
لەكۆتایی  بابەتەكەیدا ئاماژە بۆ ئەو مەترسیانە 
دەكات لەسوریاو عێراق كە ناهێڵن هیچ دەوڵەتێكی 
 تر لەناوچەكە لەدایك بێت هەر بۆیە دەنووسێ 
باشووری  و  تەیموری  رۆژهەاڵت  نییە  » زۆر 
كە  لەئەنجامی  ملمالنێی  هەرێمەكان   سودان 
پێشتر داگیركەران بۆیانیان پێكهێنابوو دەوڵەتی 
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 نوێی  خۆیانیان دامەزراند،  مەترسیە راستەكەش 
لێرەدا ئەوەیە سوریا و عێراق هەرگیز بوار نادەن 
كردنەوەی  رێگای  دروستكردنی  دەوڵەتی  بۆ 
دەوڵەتی  بۆ  گەڕانەوە  بەدڵنیایەوە   نوێ،  بەاڵم 
 سوریا  یان عێراقێكی  بەهێز وەكو لەڕێككەوتنی 
گەلەكۆمەیەكی  وردو  كە  پێماندەڵێت  وتارە  ئەم 
پلەی  یەكەم  ئارادایە،  بە  لە  بۆداڕێژراو  نەخشە 
بەرامبەر بە ئەزموونی  كوردستان و دەسەاڵتی 
 شەرعی  و دەسكەوتەكانی  پاش ساڵی  1991   
ئیدی  ئەو پالنە ژەهراوییە چ ناوچەیی  بێت  یاخود 
نێودەوڵەتی،  بۆیە نووسەری  ئەو بابەتە دەمانخاتە 
ئێستا  پێش  مێژووی  پێش  100  ساڵ  ــەردەم  ب
لە رێكەوتنی  سایكس بیكۆوە كە ئەوە سوریا و 
عێراقی  كۆن و نوێ ناهێڵن نەخشەی  رۆژهەاڵتی 
بیركردنەوەیەش  بــگــۆڕدرێــت!  ئەم   ناوەڕاست 
درێژكردنەوەی  هەمان  ئێستا  تاكو  ــردو  راب لە 
سیاسەتی  ڕەگەزپەرستانەی  عەرەبی  شۆڤێنییە 
ناودڵی  ناوچەكەو  دەخاتە  ترس  بــەردەوام  كە 
نەتەوەی  كورد  كە  جیهانی  ئیسالمیش  تەنانەت 
مەترسیین بۆ ئایندە و نابێت ئیسرائیلی  دووەم 
لە ناوچەكە درووست بێت،  ئەم بەیت و بالۆرەی 
بــۆ  یەك   نەیارەكانی  ئەزموونی  كوردستان 
فریودەدەن.  خەڵكی  پێ  و  دەوترێتەوە  سەدەیە 
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ــان چی  ــە ئێمە خــۆم ــرێ ك ــوت ـــاوە ب  ئــــەوەی  م
ئەوەیە  هەنگاو  كورد،  گرنگرترین  وەكو   بكەین 
بتوانین روحیەتی  حزبایەتی  زاڵ نەكەین بەسەر 
و  غەشەوە،  روحیەتی  كوردایەتیەكی  بێ  غەل 
بـــەرەی  پێشی  پێشەوەی  چــۆن  وەكـــو   ئەمڕۆ 
 شەڕ  پێشمەرگە  یەك دەست و  یەك سەنگەرن 
بەهەمانشێوە پێویستیمان بە  یەكگرتن و  یەكێتی 
سیاسی  كایە  لــەنــاو   گیانی  كوردایەتی  هەیە 
بدرێت  رێگاش  رێكخراوەییەكانمان،  نابێت   و 
بــەرژەوەنــدی  بۆ  هەبن  كەسانێک  لــەوێ  لێرەو 
فیتی  دەرەكـــی  قسەیەك   تایبەتی  خۆیان  یان 
ساردبكەنەوە،  جــەمــاوەری  كوردستان  بكەن 
ئاڵوگۆڕێكی  گەورەی  ناوچەیی  لەبەردەم   ئێمە 
 و تاقیكردنەوەیەكی  گەورەین چ لەالیەن خەڵكی 
كۆمەڵگەی  نێودەوڵەتی  و   كوردستان  یاخود 
لەم  واڵتانی  زلهێزی  دونیاوە،  بردنەوەی  كورد 
كێبڕكێیە دەسكەوتەكانمان زیاتر دەباتە پێشەوە 
بەرەو سەربەخۆیی  كوردستان بەدەلیلی  ئەوەی 
 كە دەرگا لە بەردەم كورد كراوەتەوە تا تێپەڕێ 
پردی  پەڕینەوەی  رزگاری  یەكجارەكی،  بەرەو 
ــەوەی  كورد  ــن ــەڕی پ نییە  ئــاســانــیــش   بێگومان 

لەوپردە،  دەبێت پێش هەموو هەنگاوێك 
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سەركردە تیرۆریستییەكانی 
داعش، دوژمنەكەت بناسە 

   پێش ساڵێك لەمەوبەر، لەمانگی رەمەزاندا 
هەنگاوێكی  داعــش،  تیرۆریستی  رێكخراوی 
و  خەالفەت  دەوڵــەتــی  ئیعالنكردنی  ــەرەو  ب نا 
ئەبوبەكر ئەلەبەغدادی-یش وەكو سەركردەی 
ــاوی  ــە ن ـــەتـــە نــاســێــنــرا ك یــەكــەمــی ئـــەو دەوڵ
راستەقینەی ئیبراهیم عەواد ئیبراهیم ئەلبەدری 

ئەلسامەڕائیە.
ئەم  كاتێ  ئەوەهات  دوای  هەنگاوەش  ئەم 
دەستی  تەكفیرییە  تیرۆرسیستیە  رێكخراوە 
بەسەر رووبەرێكی بەرفراواندا گرت كە ئەوەش 
خۆی لەنیوەی زەویەكانی سوریا و سێ بەشی 
رووبەری عیراق دەبینێتەوە، ئەمەش سەرەڕای 
جــرودی  لەزەویەكانی  بەشێك  داگیركردنی 
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ئەلقاع و رەئس بەعەلبەك كە مەزەندە ئەكرێ 
نزیكەی  واتا  گۆشە  چوار  كیلۆمەتر   250 بە 

2,4 لەكۆی گشتی زەوییەكانی لوبنان.
لەتەمەنی  رابــردوو،  ساڵی  یەك  بەدرێژایی 
ـــی خــەالفــەتــی تــیــرۆریــســتــی داعـــش  ـــەت دەوڵ
تــوانــیــویــەتــی ئــەو ســنــوورەی نــێــوان سوریا 
بــەســەر  دەســتــبــگــرێــت  و  بشكێنێ  ــراق  عــی و 
دەروازە  و  دەرگــــا  زۆری  ـــەرە  ه ــــەی  زۆرب
كۆنترۆڵ  دەوڵــەتــە  دوو  ئــەو  سنوورییەكانی 
داعــش  تیرۆریستیەكەی  ســەركــردە  بــكــات، 
مانگی  پاش  لە  نییە  دوور  بەغدادی  ئەبوبەكر 
ڕەمەزانی ئەمساڵ ستراتیجی خۆی گۆڕی بێت 
بە قازانجی زیاتر شكاندنی سنوورەكان وەك 
هەموو  بە  بەرامبەر  رووبــەڕووبــوونــەوەیــەك 
دەوڵەتە  و  هەرێمایەتی  ستراتیژیەكانی  هێڵە 

دژەكانی.
ــە كـــە ئــــەم رێـــكـــخـــراوە  ــی ــی شـــــــاراوە ن
ــوازە  تــیــرۆریــســتــیــیــە لـــەچـــوارچـــێـــوەی شــێ
جۆراوجۆرەكانی وەحشیگەرێتی لە كوشتن و 
لە سێدارەدان، ژمارەی قوربانیان بەدرێژایی 
دیمەنێك  توانیویەتی  درووستبوونی  دوای 
وێنەی  هاوچەرخدا  لەمێژووی  كە  بخوڵقێنێ 
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سەرسووڕمانیش  جێگەی  بێگومان  نەبووە.. 
هەنگاو  تیرۆریستیە  رێكخراوە  ئەو  كە  نییە 
بۆ شێوازی نوێ بنێت كە زیاتر خوێناوییە، 
لەمەی  قوربانییەكان  ژمارەی  نییە  دووریش 
سایەی  لە  تایبەتی  بە  بــن،  گــەروەتــر  ئێستا 
ئەو ئاسانكارییە نێودەوڵەتی و ناوچەگەرێتیە 
نییە  ــــش  دووری دەكــــات،  گــەشــە  ئێستا  كــە 
كارەكانیان فراوانتر بكەنەوە بە پێی فەرمان 

و وەزیفەكانیان.
سەركەوتنی  تیرۆریستییە  ڕێكخراوە  ئەم 
و  پڕچەككردن  هەوڵی  كاتێک  بەدەستهێنا 
خۆمەاڵسدانیدا كە بتوانێت بۆچەند ساڵێكیتر 
درێژە بەكاری تیرۆریستی خۆی بدات، بەپێی 
بەڵگەی  و  شــرۆڤــەكــاران  شیكردنەوەكانی 
ئەم  مەترسیەكانی  لەكاتێكدا  شـــارەزایـــان 
رێكخراوە لەناوچەكانی رۆژهەاڵت و رۆژئاوا 
بۆ  بەڵگەش  ئــەنــێ،  هەنگاو  ــی  ــراوان ــەرەوف ب
دواییەی  ئەم  تیرۆریستیەكانی  ئەوە كردەوە 
ئەو  فەڕەنسا،  و  تونس  و  لەكوێت  هەریەك 
نزیك  هەرشتێكی  تیرۆریستیانەش  كــردەوە 
بوون لەوەی كە لەیانزەی سیپتەمبەر روویدا 

لەوالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا.
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بەدرێژایی ساڵێك لەتەمەنی درووستبوونی 
خیالفەتی داعش كە سنووری سایكس بیكۆی 
هەڵوەشانەوە، ئەم رێكخراوە تیرۆریستیە توانی 
هەندێ هێرش بكاتە سەر باكوورو رۆژئاوای 
عیراق و باكووری سوریا و رۆهەاڵتی، لەهەندێ 
شوێندا ئەو هێزە تیرۆریستیە پاشەكشەی كرد 
بەسەركردایەتی  نێودەوڵەتییەكان  هێزە  كاتێ 
شاری  بەجێهێشتنی  كردن  ناچاریان  ئەمریكا 
تكریت-ی عیراق و هەردوو شاری كۆبانی و 

تەل ئەبیەزی سووری.
لەالیەكی ترەوە ئەم هێزە تیرۆریستیە دوو 
شوێنی ستراتیجی دەستبەسەردا گرت هەریەك 
تەدمر  شــاری  و  لەعیراق  روومــادی  لەشاری 
لەناوەڕاستی سوریا كە بووە هۆی كردنەوەی 
و  عیراق  سنووری  لەنێوان  ئــاوەدانــی  رێگای 

بەستنەوەی بەشارەكانی حومس و دیمەشق.
دەوڵــەتــەكــەی  بــۆ  ستراتیجیەتێكی  داعــش 
داناوە كە ئەویش لەچوارچێوەی درووشمێكی 
»مــانــەوەو  دەبینێتەوە  خــۆی  بەناوبانگیان 
ــشــان« ئــــەم هـــەنـــگـــاوەی رێــكــخــراوە  ــك ــەڵ ه
شــەڕەوە  قۆڵەكانی  تـــەواوی  لە  تەكفیرییەكە 
لەچوارچێوەی  بەتەنها  كە  بەروونی،  دەبینرێ 
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گۆڕەپانەكانی عیراق و سوریا خۆی نابینێتەوە.
بە تێپەڕبوونی یەك ساڵ بەسەر خەالفەتی 
ئێستا  داعــش  ئیسالمی  تیرۆریستی  دەوڵەتی 
10 لقی هەیە، دوای ئەوەی لەم چەند مانگەی 
گەیشتە  تیرۆریستیانەی  جموجۆڵی  رابــردوو 
و  عیراق  و  لەسوریا  هەریەك  گۆڕەپانەكانی 
جەزائیرو  لیبیاو  سعودیەو  میسرو  و  یەمەن 
ئــەفــغــانــســتــان و نــەیــجــیــریــاو دواهــەمــیــنــیــان 

ویالیەتەكانی قەوقاز.
»ئەبوبەكر  ــبــەدری  ئــەل عـــەواد  ئیبراهیم 
ئەلبەغدادی« خاوەنی بڕیاری سەرەتاو كۆتایی 
وەكو  ئەو  دوای  تیرۆریستیەكەیە،  رێكخراوە 
دێ  ئەلبەغدادی«  عەبدوڵا  »ئەبو  یاریدەدەر 
پێشووی  ئــەمــیــری  كوشتنی  دوای  ئــەمــەش 
وەزیــری  و  ئەلبەغدادی  عومەر  ئەبو  داعــش 
پەروەردەكەیان ئەبو حەمزە ئەلمهاجری پلەی 
یاریدەدریان دانا بۆ خەالفەتەكەیان، دانانی پلەی 
ئەگەر  لەكاتێكدا  ئەوەهات  لــەدوای  یاریدەدەر 
هەڕەمی  پێكهاتەی  لە  بوو  درووست  بۆشایی 

بەرپرسیارێتیان بەو شێوەیە پڕبكرێتەوە.
عەبدوڵا  ئەحمەد  »فــەزڵ  تیرۆریست  سەركردەی 
ئەلحیالی-ئەبو موسلم ئەلعفری ئەلتركمانی« یاریدەدەری 
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و  لەعیراق  داش-ە  تیرۆریستی  رێكخراوی  سەرۆكی 
بەسێیەم كەسی هەرەمی ئەو رێكخر اوە دەژمێردرێ.

رێكخراوی  بەرپرسیارێتیەكانی  زۆربــەی 
تــیــرۆریــســتــی داعـــش دابــــەش ئــەبــن بــەســەر 
هــەرەزۆریــان  بەشی  كە  ئەنجومەنێك  چەند 
لەالیەن ئەفسەرە كۆنەكانی سوپای عیراقەوە 
ــەو سوپایە  ـــەوەی ئ ئ ــاش  بــەڕێــوەدەبــرێــن پ
حسێن  ســەدام  رژێمی  رووخاندنی  لـــەدوای 
هەڵوەشایەوە، ئەو ئەنجومەنەنانەش ئەمانەن:

عیراقییەك  ســـەربـــازی:  ئــەنــجــومــەنــی   *
ئەحمەد  »ئەبو  ئەلعەلەوانی  وەلید  بــەنــاوی 
ئــەلــعــەلــەوانــی« ســەرپــەرشــتــی دەكــــات، ئەم 
ئەنجومەنە جگە لەسەرۆكەكەی سێ كەسی تر 
دادەنرێن،  خەلیفەوە  لەالیەن  تیایداو  ئەندامن 
كـــاری ئــــەوان ســەرپــەرشــتــیــكــردنــی پــرۆســە 
سەربازیەكانی رێكخراوی تیرۆریستی داعشە.
ئــاســایــش  و  ـــەرگـــری  ب ــەنــجــومــەنــی  ئ  *
ــەی ئــاســایــش و  ــژن ــی ـــان »ل و هــەواڵــگــری ی
ئەبو  بەناوی  عیراقییەك  لەالیەن  شەرعی«: 
ئەلبەغدادی  »یاریدەدەری  ئەلئەنباری  عەلی 
ـــی ئـــەكـــرێ،  ـــەت لــــەســــوریــــا«وە ســـەركـــردای
رێكخراوە  ئەم  پێكهاتەی  ئەڵقەی  بەگرنگترین 
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تیرۆریستیە ئەژمێردرێ، بەو پێیەی كە بەشێكن 
و  ئەلبەغدادی  خودی  پاراستنی  لەكارەكانی 
زانیاری  كۆكردنەوەی  پالن،  نەخشەو  دانانی 
هەواڵگری و هەڵسەنگاندن و دەركردنی بڕیار 

لەبارەیانەوە.
* ئەنجومەنی دادگایی: لەالیەن عیراقییەكەوە 
محەمەد  ئەبو  بەناوی  ئەكرێ  سەرپەرشتی 
سەرپەرشتیكردنی  ئـــەوان  كــاری  ئەلعانی، 
ســەرجــەم كــاروبــارەكــانــی پرسە شــەرعــی و 
خەالفەتی  دادگـــای  بە  تایبەت  مەسەلەكانی 

دەوڵەتی تیرۆریستی ئیسالمیەوەیە.
ــیــەك  ــی ــراق ئــەنــجــومــەنــی شــــــورا: عــی  *
ئەركان  ئەبو  بــەنــاوی  ئەكات  سەرپەرشتی 
ئەكات  ئەندامێتی  كەسیش   11 ئەلئەمیری، 
ئەوان  كاری  دادەنرێن،  خەلیفەوە  لەالیەن  و 
كاروبارەكانی  سەرجەم  سەرپەرشتیكردنی 

دەوڵەتی تیرۆریستی ئیسالمیە.
ــی دارایـــــــی: عــیــراقــیــیــەك  ــجــومــەن ــەن * ئ
مستەفا  موفەق  بەناوی  ئەكات  سەرپەرشتی 

محەمەد ئەلكرموش.
* ئەنجومەنی راگەیاندن: عیراقییەك سەرپەرشتی 
چەند  ئەلعەبسی،  عومەر  ئەسیر  ئەبو  بەناوی  ئەكات 
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شارەزایەكیش هاوكاری دەكەن لە بوارەكانی راگەیاندن 
و پێگەكانی تۆڕەكانی پێگەیاندن و پروپاگەندە.

وەزارەتەكانی داعش
شەش  لەو  داعــش  تیرۆریستی  ڕێكخراوی 
پێكهێناوە  وەزارەتێكی  چەند  ئەنجومەنانەوە 
یەكێكیان  هەر  كە  كاروبارەكان  ڕاییكردنی  بۆ 
وەزیرێك بەڕێوەی دەبات، ئەوەی مایەی تێڕامانە 
رێكخراوەكەدا  فەرهەنگی  لە  وەزارەتــانــە  ئــەم 
نەمان دوای ئەوەی كە ئەلبەغدادی سەركردایەتی 

رێكخراوەكەی گرتە دەست.
ئــەو  بـــەغـــدادی خستیە  ئــاڵــوگــۆڕەی  ئـــەو 
وەزارەتانەوە ئەوە بوو كە پۆستی نوێی بۆ ئەو 
وەزارەتانە داتاشی، رێك وەكو ئەو ئەنجومەنانەی 
پێشتر ناومان بردن، بەو بەڵگەیەی لەسەردەمی 
ئەودا هیچ وەزارەتێكی نوێ رانەگەیەندرا، هەر 
بۆ زانیاریش پێش ئەو ئەبو عەبدوڵا ئەلبەغدادی 
كاتێ حكومەتەكەی خۆی راگەیاند لە2009 كە 
ئەوەش بەدووەم حكومەت دێت لەدوای ئەوەی 
یەكەم حكومەتی »دەوڵەتی ئیسالمی عیراق«ی 

تیرۆریست لەساڵی 2006 ڕاگەیەنرا.
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دامەزراندنی والییەكان
ــدادی  ــەغ ــب ــەل ــان ئ ــســت ــرۆری ــی ــەی ت ــف ــی خــەل
دەوڵەتە  بۆ  دامــەزرانــدوە  ــی  وال  15 نزیكەی 

تیرۆریستیەكەی، هەندێكیان ناسراون لەوانە:
بەناوی  سوریایە  خەڵكی  ئەلرقە:  والــی   *
تەها سوبحی فەالح ناسراو بە »ئەبو محەمەد 
ــەو قــســەكــەری رەسمی  ــەر ئ ئــەلــعــەدنــانــی« ه
تیرۆریستی  رێــكــخــراوی  بــەنــاوی  راگەیاندنە 

داعشەوە.
نــاوی  بــەغــدایــەو  ــەغــداد: خەڵكی  ب * والــی 
ناسراوەبە  ئەلجەزاعە  عەبدولقادر  ئەحمەد 

»ئەبو مەیسەر«.
* والی سەاڵحەدین: خەڵكی عیراقەو ناوی 
وسام عەبد زەید ئەلزوبەیدییە ناسراوە بە »ئەبو 
نەبیل«، لەم دواییە پڕوپاگەندەیەك باوبویەوە 

كە كوژراوە یاخود گواستراوەتەوە بۆ لیبیا.
ناوی  عیراقەو  خەڵكی  كــەركــوك:  ــی  وال  *
»ئەبو  بــە  نــاســراوە  ئەلجبوریە  نایف  نەعمە 

فاتمە«.
* والی سنوور: ناوی رەزوان تاڵب حسێن 

ئیسماعیلە ناسراوە بە »ئەبو جەرناس«.
ناوەڕاستی  و  عیراق  بــاشــووری  ــی  وال  *
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فورات: خەڵكی عیراقە و ناوی ئەحمەد موحسن 
خەڵەف ئەلجەحیشیە ناسراوە بە »ئەبو فاتمە«.
* والی حەلەب: خەڵكی سوریایە ناوی عومەر 
ئەلعەبسی ناسراوە بە«ئەبو ئەسیر ئەلعەبسی«، 
ئەو هەواڵەش هەبوو كە لەپۆستەكەی البراوە 
داعش  تیرۆریستی  رێكخراوی  ئــەوەی  دوای 

پاشەكشەیان كرد لەباكووری حەلەب.
ناوی  عیراقەو  خەڵكی  دیمەشق:  والــی   *

»ئەبو ئەیوب«ە.
* والی دیر ئەلزوور: خەڵكی عیراقەو ناوی 

حاجی عەبدولناسرە.
* والی حومس: ناوی ئەبو یەحیا ئەلعراقییە.
ئوسامە  ئەبو  نــاوی  ئەلحەسەكە:  والــی:   *

ئەلعراقییە.
* والی نەینەوا: نەزانراوە.

عەدنان  كوشتنی  دوای  ئەلئەنبار:  والی   *
بوو  عیراقی  كــە  ئــەلــســویــداوی  حامد  لەتیف 
ناسراو بە »ئەبو موهەنەد« تا ئێستا نەزانراوە 

كێ شوێنی والی ئەنباری گرتوەتەوە.
هەندێ سەركردەی تر

ــدادی هــەنــدێ  ــەغ ــب ــەل لــەدەوروپــشــتــی ئ
سەركردەی جیاجیای رەگەزەكانی تر هەن، 
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ناسراوترینیان ئەمانەن:
- تارخان باتیراشفیلی )عومەر چیچانی(.

- وەهیب شاكر ئەلفەهداوی )ئەبو وەهیب 
ئەلعراقی(.

عەبدوڵال  )ئەبو  موهسكری  الفــادریــم   -
ئەلكۆسۆفی(.

)سەركرایەتی  ئەلكوردی  خەتاب  ئەبو   -
شەڕی كوبانێی كرد(.

- ئەبو حوزەیفەی یەمەنی.
- ئەبو عومەر )موالكمی عیراقی(.

- ئەحمەد ئەبو سەمرا، هەڵگری رەگەزنامەی 
ئەمریكی و بەئەسڵ سوری.

ئەلئەسەری  )ئەبو هومام  ئەلبەنعلی  توركی   -
سەركردەكانی  لەبەرزیترین  یەكێك  بەحرێنی(، 
بەبیرمەندی  و  داعــش  تیرۆریستی  رێكخراوی 
كوشتنی  دوای  بەتایبەتی  دادەنــرێ  رێكخراوەكە 

)عوسمان ئال نازح(.
- عەبدوڵا ئەحمەد ئەلمەشهەدانی )ئەبو قاسم 
ئەلعراقی(، بەرپرسە لەدابینكردنی كەرەسە بۆ ئەو 

كەسە عەرەبانەی كە خۆیان ئەتەقێننەوە.
- بەشار ئیسماعیل ئەلحەمدانی )ئەبو محەمەد 

ئەلعیراقی(، بەرپرسی دۆسیەی دیلەكان.
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)ئەبو  ئەحمەد  خــزەیــر  عەبدولواحید   -
ئاسایشی  بــەرپــرســی  ئــەلــعــیــراقــی(،  لــوئــەی 

گشتی.
- محەمەد حەمید ئەلدلێمی )ئەبو هاجەر 
ئەلعسافی ئەلعیراقی(، بەرپرسی پۆستگەیاندن 

لەنێوان والیەتەكاندا.
- عەوف عەبدولڕەحمان ئەلعەفوی )ئەبو 

سەجا ئەلعیراقی(.
- ئەبو عومەر ئەلقەرداش توركمانستانی.
ئەلعونی  ئەلفالح  بن  ئەلتاهیر  بن  تارق   -
ئەلتونسی(،  عــومــەر  ــو  ــەب )ئ ــحــەزەری  ــەل ئ
كە  رایگەیاند  ئەمریكا  بەرگری  ـــی  وەزارەت
ــی رابــــردوو  ــران كـــــوژراوە لــــە15ی حــوزەی
فرۆكەكانی  لــەبــۆردومــانــەكــانــی  لەیەكێك 
ئەمریكا كە تۆمەتباربوو بەكوشتنی باڵوێزی 

ئەمریكا لەبن غازی لە)لیبیا(.

سوپای خەلیفە
دوای دەستپێكردنی بۆردوومانی هاوپەیمانان 
بۆسەر مۆڵگەو بارەگاكانی رێكخراوی تیرۆریستی 
داعش لەسوریاو عیراق، داعش سەركردایەتیكانی 
خۆی دابەشكرد بۆسەر شەش والیات لەسوریا، 
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سەربەخۆی  ــەواوی  ت والیەتێكیش  هــەر  سوپای 
خۆی پێبەخشراوە بۆ هەر بڕیارێك، كە ئەمانەن:

ــرەقــە: گــەورەتــریــن  ــەل ــی ئ ــەت * ســوپــای والی
لەسوریا،  داعش-ە  تیرۆریستی  رێكخراو  سوپای 
ــە 11 هـــەزار  ــای مـــەزەنـــدە ئـــەكـــرێ ئـــەو ســوپ
ناسراو  ئەلحەموودی  عەلی  لەالیەن  تیرۆریستبن 
لــوقــمــان«ەوە  »ئــەبــو  ئــەلــشــەواخ  موسا  بەعەلی 
رژێمی  لــەالیــەن  پێشتر  دەكـــرێ،  سەركردایەتی 
لــەســەركــردە  بەیەكێك  بــەنــدكــرابــوو،  ــاوە  ســوری
چەند  هەروەها  دەژمێردرێ،  سوریا  یەكەمەكانی 
لــەشــاری  هــەن  تیرۆریستیتر  ســەركــردەیــەكــی 
بەرەگەز  كە  ئەلشوخ  عەبدوڵا  لەوانەش  ئەلرەقە 
ئەلعەبدلهادی  ئەلبریج  توباد  هەروەها  سووریە، 
بەڕەگەز عیراقیەو بەرپرسە لەدۆسیەی عەشایەر، 
ئەبو عەبدولرەحمان ئەلسهو بەرپرسی ئاسایشی 
شاری ئەلرەقە، ئەبو حەمزە ئەلریازیات بەرپرسی 
بەرپرسی  ئەلفوراتی  حەسەن  ئەبو  و  ئاسایش 
ئەبو  و  )ئەمیر(  ئەحالم  ئەبو  هەروەها  ئاسایش، 

عەقەبە ئەلجەزراوی.
دەكرێ  مەزەندە  حەلەب:  والیەتی  سوپای   *
ئوسامە  ئەبو  لەالیەن  تیرۆریست  هــەزار  بــە11 
بارەگاكەی  دەكرێت  سەركردایەتی  ئەلتونسیەوە 
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عبود  حەسان  حــەلــەب-ە،  لەریفی  بــاب  لەشاری 
داود(  لیوای  پێشووی  )ســەركــردەی  ئەلسرمینی 
بەیەكێك لەگەورەترین سەركردە مەیدانیەكانی ئەم 

سوپایە دەژمێردرێ لەسوپای والیەتی حەلەب.
مــەزەنــدە  ئەلحەسەكە:  والیــەتــی  ســوپــای   *
ئەحمەد  لەالیەن  تیرۆریست،  هەزار  بە6  دەكرێ 
ــرز(ەوە  ــەل ئ دجــانــە  )ئــەبــو  ئەلعوبید  ئەلمحەمەد 

سەركردایەتی دەكرێ.
دەكرێ  مەزەندە  حومس:  والیەتی  سوپای   *
تەڵحەی  ئەبو  لەالیەن  تیرۆریست،  هــەزار   4 بە 
ئــەڵــمــانــیــەوە ســەرپــەرشــتــی دەكــــرێ كــە پێشتر 
گۆرانیبێژی راپ بووە، ئەم سوپایە پێشتر لەالیەن 
محەمەد حسین حەمید سوری-یەوە سەركردایەتی 

دەكرا لەیەكێك لەشەڕەكان كوژرا.

بــە1500  دەكــرێ  مەزەندە  دیمەشق:  والیەتی  سوپای   *
تیرۆریست.
سەرچاوە:

 رۆژنامەی »السفیر«ی لوبنانی.
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بۆ كەركوك دەكرێتە ئامانج..!؟

ــك لـــەئـــەزەلـــەوە بۆ     كـــەركـــوك، شــارێ
كە  شــارەی  ئەو  درووستبووە،  پێكەوەژیان 
نەتەوە  مەزهەبو  ئایینو  لەهەمو  تێكەڵەیەكە 
الیەكی  هەمو  فۆكسی  مــێــژوش  بــەدرێــژایــی 

لەسەر بووە.
مێژووی هاوچەرخی ئەو شارە لێوانلێوە لە 
نەیاران و نەخشەی  گێڕانی پیالنی ژەهراوی 
و  كۆمەاڵیەتیەكان  بەها  هەمو  لەباربردنی 
ملمالنێ،  و  كێشە  لە  كــەركــوك  نغرۆبوونی 
دوژمنان ماوە نە ماوەیەك بابەتێكی لەبەردەم 
قوت ئەكەنەوە بۆ ئەوەی هەمیشە كێشەكانی 
كەركوك یەك لەدوای یەك كەڵەكە بكرێن تا 

چارەسەركردنی ئەستەم بێت!.
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لە 96 ساڵی رابردوی پێكهێنانی حكومەتی 
عیراق لەسەر دەستی ئینگلیزو دواتریش هەمو 
حكومەتە سەربازی و مەدەنیەكانی! كەركوك 
بووە،  بەغدا  دەسەاڵتی  گەرموگوڕی  بابەتی 
لێرەو لەوێ پێشنیارێك یاخود وتوێژێك كرابێت 
كورد  كۆمەاڵیەتیەكانی  سیاسیو  هێزە  لەگەڵ 
ئاماژەم  پێشتر  كە  ماوەیەی  ئەو  بەدرێژایی 
هەڵگرتنی  و  بەدواخستن  سیاسەتی  كرد  بۆ 
سەر  وێردی  بــەردەوام  كەركوك  بابەتەكانی 
ئەویش  بوە،  بەغداد  دەسەاڵتدارانی  زوبانی 
لەگەڵ  عیراق  هــەرجــارەی  ــەوەی  ئ بەبیانوی 
الیەنێكی دەرەكی لەنێو كێشەیەكدا ماوەیەكی 
بەو  ئیتر  دەكـــردو  خەریك  بەخۆیەوە  كاتی 
كەركوك  مەسەلەی  كــوردو  دۆزی  شێوەیە 
ــرو گـــەورەتـــر ئــەبــویــەوە  ــت رۆژ بــــەرۆژ زەق
ــەوەی  بــەجــۆرێــك كــە یــاســایــان دانــــاوە بــۆ ئ
رێگری لەیاسایەكیتر بكەن تا بابەتی كەركوك 

هەر بەهەڵپەساردو بمێنێتەوە!.
ـــاش دەگـــــــوزەرێـــــــت  ـــســـت ـــێ ئــــــــــەوەی ئ
ــی  لــــەڕووبــــەڕووبــــوونــــەوەمــــان بـــە گــرووپ
بەشێكە  ــیــســالمــی«داعــش«  ئ تــیــرۆریــســتــی 
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ـــردوی  ڕاب پیالنە ژەهـــراویـــەی ســااڵنــی  ــەو  ل
كوردستان  دووژمنانی  لەگەڵ  كێبڕكێكانمان 
توندڕەوی  سەلەفییە  هێزە  ئەو  كەركوك،  و 
ئیسالمییەوە  خیالفەتی  ــی  ــەت دەوڵ ــاوی  ــەن ب
لەئەسڵدا  كــەركــوك  قاپی  دەبــاتــە  شــەڕ  دێتو 
مەبەستی هەموو نەخشەی حكومەتی هەرێمی 
ئیسالمییە شەڕەنگێزە  هێزە  ئەو  كوردستانە، 
و  سوركردون  چاوی  توندوتیژی  سەقافەتی 
بەردەوام لەگەڵ خوێنو كوشتنو سەربڕیندان 
ئەو هێزە هیچ پەیامێكی ئاسمانی و مرۆییان 
خەڵك،  تەفرەدانی  و  ماڵوێرانی  لە  جگە  پێنیە 
نێو  بكاتە  دزە  دەیــەوێــت  هێزە  ئــەو  كاتێک 
بۆ  هەنگاو  و  كــەركــوكــەوە  وەكـــو  شارێكی 
ســەروەتــی  و  ســامــان  دەستبەسەرداگرتنی 
كەركوك بنێت، ئەوە ئەو هێزەیە كە لەبنەڕەتدا 
كار بۆ تێكدانی بەهای مرۆیی و كۆمەاڵیەتی 
و ئابوری ناوچەكە و كوردستان و كەركوك 
دەكات، تا سەدان ساڵیتر ئەم دۆخەی ئێستامان 

بەرێتە دواوە.
ــەر ئـــەمـــەدا كـــەركـــوك دەبــێــت  ــب ــەرام ــەب ل
كوردستانییەكان  حــزبــە  بــەســەركــردایــەتــی 
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تاكو  هەبێت  خۆیان  تایبەتی  پالنی  نەخشەو 
بەهێز  رووبەڕووبوونەوە  میكانیزمی  بتوانن 
ئیسالمییە  تیرۆریستییە  گروپە  ئەو  و  بكەن 
نەتوانن پەی بە دەسكەوتەكانی پاش پرۆسەی 
ئازادی بەرن كە ئەوەش بە قوربانییەكانی هێزە 
دەستەبەربووە،  كوردستان  سیاسییەكانی 
كوردستان  سیاسیەكانی  حزبە  بۆ  كەركوك 
بتوانێت  مــەحــاڵــە  و  وایــــە  هــەنــاســە  وەكــــو 
ــەو ڕێگایانەی  ئ بــۆیــە  بــژیــت،  كــەركــوك  بــێ 
دەگیرێنەبەر بۆ لەڕەگەوە هەڵتەكاندنی داعش 
لە كەركوك ئەوەیە سەرەتای هەر هەنگاوێك 
تا  بكەین  بەهێز  خۆمان  ڕیــزی  یــەك  دەبێت 
هەنگاوەكانمان  لــەبــەردەم  كەلێن  نــەتــوانــن 
جگە  كەركوكدا  لە  پێویستە  بكەن،  دروســت 
بۆ  كار  سەربازیمان،  هێزی  تۆكمەكردنی  لە 
گروپە  ئــەو  سەلەفیانەی  بیری  لەناوبردنی 
شەڕەنگێزە بكەین، بەوەش دەتوانین ڕێگاكان 
ـــەو هێزە  خـــۆش بــكــەیــن لــە ســڕیــنــەوەی ئ
تیرۆریستییە، كاتێک خەباتی ئێمە لە دووالوە 
زاڵدەبێت بەسەر هەموو  فیكری  سەربازی و 
شێوەیەكی  بە  دەتوانین  ئیدی  گۆڕەپانەكەدا 
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سەرنجڕاكێش ئەو هێزە لەناوبەرین.
لەبنەڕەتدا  ئامانج  دەكاتە  كەركوك  داعش 
بدات،  كوردستان  هەموو  پەالماری  دەیەوێت 
ــی خـــۆی خــســتــوەتــە ســەر  ــورســای داعــــش ق
خۆی  ئاسەواری شكستی  دەیەوێت  كەركوك 
لەسەر هەوادارانی بسڕێتەوە كاتێک لە كۆبانێ 
دووچاری داڕوخان و كەوتن دەبێت، دەیەوێت 
بە پەالماردانی كەركوك ورەی هێزە شكاوەكەی 
بەرزبكاتەوە و بڵێت هێشتا ماوم، بێئاگا لەوەی 
لەبەردەم  تیرۆر  دژە  لــەدەوری  جیهان  هەمو 
وەســتــاونــەتــەوەو  مێژوییدا  مەسئولیەتێكی 
لەبەرەیەكدان دژ بە داعش، ئەوەی دەمێنێتەوە 
داعش دوا گورزی خۆی وەشاندوە بەشكست 
پێهێنانیان لە كەركوك هەموو هێز و تواناكانیان 
دەكرێتەوە و سەرەتایەكیش  ئاودیوی سوریا 

دەبێت بۆ ئازادكردنی موسڵ و تكریت.
گرتنەوەی  وەرچەرخانی  خاڵی  كەركوك 
بااڵنسی هێزە، پێشمەرگە بەردەوام دەبێت لە 
تێكشكاندنی هێزی سەلەفی داعش، كەركوكیش 
ــە ئـــارامـــی دەمــێــنــێــتــەوە ســـــەرەڕای هەمو  ب

پیالنەكان.
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دوای  ئــایــا  بــووتــرێــت  پێویستە  ئــــەوەی 
دۆخە،  ئەم  تەواوبوونی  و  داعش  لەناوبردنی 
تری  سیاسیەتێكی  چ  ڕووبـــەڕوی  كــەركــوك 
دڕندانی دووژمنان دەبێتەوە، بۆیە ئەم شەڕەی 
كەركوك بەردەوام دەبێت تا هێنانەدی خەونی 
ئیدارە  سەر  بۆ  گەڕانەوەی  بە  كوردایەتیمان 
لە  كوردستان  هەرێمی  سیاسی  نەخشەی  و 
كاروانی قوربانیداندا ناسرەوین تاسەركەوتنی 

یەكجارەكیمان.
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داعش 50 ئایەتی قورئان 
بۆ پاساوەكانی دەهێنێتەوە

»شەوقی عەالم« موفتی میسر پێش كۆتایی 
ڕێكخراوی  ئەوەی  ڕایگەیاندبوو  ڕابردو  ساڵی 
و  ئیسالم  ــە  ل الدانـــە  پێیهەڵدەستێت  داعـــش 
یاساكانی مرۆیی، هەروەها دەڵێت ئەو ڕێكخراوە 
50 ئایەتی قورئانی بۆ پاساوەكانی دەهێنێتەوە.
السابع״ی میسری لەسەر  ״الیوم  ڕۆژنامەی 
زاری شــەوقــی عــەالمــەوە دەڵــێــت: داعــش 50 
رەوایــیــدان  بۆ  قــورئــان  لە  دەرهــێــنــاوە  ئایەتی 
گەنجانی  بــــەوەش  هـــەر  ـــی،  ـــان ـــردەوەك ك بــە 
ــوداوە، ئــامــاژە بۆ ئــەوەش دەكــات داعش  ــری ف
فەرموودەكانی خوا ئیستیغالل دەكات و خراپ 
بەكاریاندەهێنێت، سەرەڕای شیكردنەوەی هەڵە 

بۆ هەڵسوكەوتەكانی پێغەمبەری خودا. 



ئەسعەد جەباری 58

ئەوەی  كە  وتــووە  ئەوەشی  میسر  موفتی 
دەوڵەت  دامەزراندنی  بە  لێئەدات  داعش الفی 
بیابانێكدا  لە  هاتوو  ئەگەر  ڕەوایـــە  شتێكی 
لەناو  كە  ڕەوانییە  ئەوە  بەاڵم  ڕایانگەیاندبا، 
خاكێكی ئیسالمیدا ئەم دەوڵەتە ڕادەگەیەنن و 

ئەمەش قابیلی قبووڵ نییە.
ڕاستییەكانی  لە  ڕێزگرتن  دەڵێت:  پاشان 
كە  بـــەوەی  دەدات  ـــەرم  ن هێزێكی  ئیسالم 
ئەگەر  تەنانەت  ئیسالم،  لە  نزیكبێتەوە  خەڵك 
ئاماژە  بن.  موسڵمانان  دژی  ڕاستیانەش  ئەو 
ـــات رێــكــخــراوی داعـــش كە  ـــەوەش دەك بــۆ ئ
ناوی خۆی ناوە »دەوڵەتی ئیسالمی« لێرەو 
بۆ  پاساو  هێنانەوەی  بە  هەڵدەستێت  لــەوێ 
لە عێراق و  تەقینەوە  كردەوەكانی كوشتن و 
سووریا لەژێر درووشمەكانی ئیسالم. شەوقی 
تێگەیشتووە  داعش  مەترسییەكانی  لە  عەالم 
ئــەو ڕێكخراوە  كــە  ــەوە دەكـــات  ل بــاس  بۆیە 
تیرۆریستییە لە سەرانسەری دەقەكانی قورئاندا 
پشت بە 50 ئایەتی قورئانی دەبەستێت، بەاڵم 
كامانەن،  كە  ناهێنێت  ئایەتەكان  ناوی  عەالم 
دواتــر ئــەوەی بــەالوە ڕەوایــە داعش دەوڵەت 
موسڵمانان  خاكی  لەسەر  بەاڵم  دابمەزرێنن، 
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قسانەی  و  لێدوان  لەم  وردبینەوە  كاتێک  نا!. 
 50 كــە دەڵــێــت  تایبەتی  بــە  عـــەالم  شــەوقــی 
ئایەت هەیە بۆ هەڵسوڕاندنی كارەكانی دعش 
مــرۆڤ  تیرۆریستیان،  ــاری  ك راییكردنی  و 
میسر  موفتییەكی  دەبێت  بۆ  دەبێت  سەرسام 
تیرۆریستانی  ڕووبـــــەڕووی  ــەكــەی  واڵت كــە 
ئەم  وەســتــاوەتــەوە  هاوشێوەكانی  و  داعــش 
بكات بۆ رەوایی  بكات و رێگە خۆش  قسانە 
دەبێت  باشە  داعـــش،  هەنگاوەكانی  بــە  دان 
كردەی باشی داعش لەچیدابێت، ئەوی شارەزا 
دەبووا سەرزەنشتی هەموو كارێكی قێزەونی 
بێ  بكردباو  داعشی  تیرۆریستی  رێكخراوی 
پێچوپەنا رایەكانی خۆی ئاشكرابكات كە یان 
ئەوەتا پشتیوانی داعش دەكات یان بێدەنگ بێت 
باشترە، هیچ نەبێت لەبەر واڵتەكەی كە ئێستا 
تیرۆریستییە  گرووپە  بە  دژ  دایــە  جەنگ  لە 

سەلەفییەكانی دەورووپشت. 
شەوقییە  ئــەم  چیدایە  لە  حیكمەت  باشە 
ئاماژە بۆ ئەوەبكات كە ئاساییە داعش دەوڵەت 
لە  دروستکردنە  ئەو  بەاڵم  بكات،  درووســت 
بە  دیسانەوە  ئەمەش  نا!  موسڵمانان  خاكی 
ناڕاستەوخۆ پشتیوانییە لە هێزی تیرۆریستی 
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داعش كە دەتوانن سنووری قەڵەمڕەوی خۆیان 
لە خاكی موسڵمانان دووربخەنەوەو ئاڕاستەی 
و  رۆژئــاوا  بەرنە  تیرۆریستیەكانیان  كردەوە 
قسەیەش  ئەم  نیین!  موسڵمان  واڵتانەی  ئەو 
ناڕاستەوخۆ  یان  بەڕاستەوخۆبێت  دیسانەوە 
توندوتیژییەكانی  پشتیوانیكردنی  لە  داكۆكییە 
داعش و ڕێگایان بۆ خۆش دەكات كە درێژە بە 
تاوانی گەورەتر بدەن بە تایبەتی لە دەرەوەی 
عــەالم  شــەوقــی  قــســەی  موسڵمانان،  خــاكــی 
وەكو پیاوێكی ئایینی بە تەنیشت ئەزهەرەوە 
مایەی هەڵوەستە لەسەركردنە، بە تایبەتی كە 
شێخ ئەحمەد تەیب شێخی ئەزهەر لە ڕۆژی 
بەیاننامەیەكدا  لە   4/2/2015 چوارشەممە 
ئیدانەی كوشتنی مەعاز كەساسبە، فڕۆكەوانە 
ئوردنیەكە دەكات كە بەشێوەیەكی زۆر دڕندانە 
شێخ  ئیدانەكردنەكەی  مردن!  تا  دەیسووتێنن 
تیرۆیستانی  قاچی  و  »دەست  هاتووە  تیایدا 
رێكخراوە توندڕەوەكە ببڕنەوە و لە خاچیان 
پێمان  دەستەواژانە  ئەم  بیانكوژن«  و  بدەن 
دەڵێت كە گرووپەكانی ئیسالم لەگەڵ كوشتن 
هێند  ئــەوان  فتواكانی  و  راهــاتــوون  بڕیندا  و 
باشە  تیانییە،  بەخشندەیی  ئــەوەنــدە  تــونــدە 
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خوا  كە  تیرۆریست  و  بــەربــەری  داعشێكی 
هەمان  دامــــەزراوەش  مەالیەكی  و  ناناسێت 
لەوەدایە  هەیە، سەیر  توندوتیژیان  بەرنامەی 
سڕینەوەی  بۆ  ــەوان  ئ هەنگاوەكانی  هەموو 
میانڕەو  ئایینی  پیاوانی  ــەڕەگــەوە،  ل مرۆڤە 
لەگەڵ پیاوانی ئایینی توندڕەو یەك گوتاریان 
هەیە، ئەمە پێماندەڵێت كە ناوچەكە زیاتر بۆنی 
خوێنی لێدێت، پێمان دەڵێت بەسوود وەرگرتن 
كەسێ  هەموو  پیرۆز  قورئانی  دەقەكانی  لە 
بە  دەیەوێت  ئــەوەی  و  بدات  فەتوا  دەتوانێت 
ئارەزووی خۆی بەیانی بكات! ماوەتەوە بڵێین 
بێ  و  ڕەحم  بێ  دەوروپشتێكی  لەگەڵ  كورد 
بتوانێت  چۆن  بۆتەوە،  ڕووبـــەڕوو  بەزەییدا 
ـــەدا بــكــات، شــەڕی  ــەو دۆخ لــەگــەڵ ئ مامەڵە 
ـــەوان شـــەڕی مــەزهــەب و دەقـــی ئــایــەت و  ئ
بەرگری  بۆ  ئێمەش  شــەڕی  فەرموودەكانە، 
زوڵملێكراوی  نەتەوەیەكی  مانەوەی  لە  كردن 
لەهەموو هەنگاوێكمان  بەر  پێویستە  مێژووە، 
ستراتیژێكی  و  یەكبخەین  خۆمان  تواناكانی 
ئایندەمان  راســتــەڕێــی  بــۆ  نــوێ  هــاوبــەشــی 
دیاری بكەین، داعش ئێستا بەهێزی سەربازی 
بە  دژ  شـــەڕە  لــەمــەیــدانــی  تیرۆریستییەوە 
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ئەوەیە  مەترسییە  ئــەوەی  ئەزموونەكەمان، 
داعــش  ــازی  ســەرب هــێــزی  نەمانی  دوای  كــە 
بەكام رێگا دێنەوە بۆ رووبەڕووبوونەوەمان،  
ئەبێت  ـــەردەوام  ب پرسیارەیە  ئــەو  ئەمە 

لەزیهنماندا گەاڵڵەی بكەین؟!.
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شەڕە گەورەكەی نەوت؟ 

   ڕۆژنامەنووسی میسری عەبدولمونعیم 
بەڕێوەبەری  ئەنجومەنی  سەرۆكی  سەعید 
ئەنجومەنی  الــیــوم«و  ڕۆژنــامــەی«الــمــصــری 
بــنــكــەی  بــــەڕێــــوەبــــەری  بــــەڕێــــوەبــــردن و 
لە  ستراتیژی  تووێژینەوەی  بۆ  هەرێمایەتی 
قاهیرە، لەدوایین وتاری خۆیدا بەناونیشانی« 
ڕۆژنامەی  لە  كە  نەوت؟«  گەورەكەی  شەڕە 
رۆژی  ــــارە)13168(ی  ژم شەرقولئەوسەت 
باوكراوەتەوە،   17/12/2014 چوارشەممە 
تیشكدەخاتە سەر كانزایەكی گرنگ وەك بەها 

و وەكو بەكاربەر.
ــی  ــگ ــێ:«جــەن ـــای بــاســەكــەی دەڵ ســـەرەت
جــیــاوازتــری  نیشانەیەكی  دووەم  جیهانی 
ئەویش  هاوچەرخدا  مێژووی  لە  دەرخست 
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لەو  یەكێك  هــەبــوو،  خــۆی  هۆكارێكی  چەند 
جیهان  بوو  ئەوە  پڕوپاگەندەییەی  دەركەوتە 
دوو  بۆ  گواسترایەوە  فرەجەمسەرییەوە  لە 
جەمسەری لەنێوان والیەتە یەكگرتووەكان و 
یەكێتی سۆڤێتدا كە سەرئەنجام شەڕی ساردی 
لێكەوتەوە و چەند دەیەیەكی خایاند، بە تەنیا 
زۆر  بەڵكو  نەگۆڕا  جیهانی  نوێی  سیستمی 
گرنگترینیان  بەسەرداهات،  ئاڵوگۆڕی  بابەت 
بەكارهێنانی ئۆتۆمبێل بەڕێژەیەكی فراوان بە 
هەموو شێوە و چەشنێك، هەروەها دواتر بۆ 
تانك و فڕۆكەو تا كەشتی سەربازییش، ئەمانە 
تەنانەت  دەكــرد  كاریان  نەوت  بە  هەموویان 
بۆ  هۆكارەكەی  ئەڵمانیاش  دۆڕانی  و  كەوتن 
گرتنەوەی نەوت بوو لەو واڵتەدا، بەم شێوەیە 
نەوت وەك كااڵیەكی ئاسایی نەمایەوە بەڵكو 
فۆرم  لەڕووی  پێدرا  فراوانی  ستراتیژیەتێكی 
و ماناوە، بە تایبەتی ژیانی مرۆڤ گۆڕانكاری 
و  كشتوكاڵ  و  لەپیشەسازی  هات  بەسەردا 
شەڕ و ئاشتیدا پشت بە جوڵە و پێشكەوتنی 

نەوت دەبەسترا«.
بابەتەكەی عەبدولمونعیم  ئەم سەرەتایەی 
سەدەی  دووەمــی  چارەكی  كە  دەڵێت  پێمان 
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كێبڕكێكان  ســەرهــەڵــدانــی  هــۆی  بــە  بیستەم 
ــنــەوەی نــەوت و ســوودوەرگــرتــن لە  و دۆزی
هەندێك  مرۆڤایەتی  نەوتییەكان،  بەرهەمە 
هەنگاوی گەورەی نا بە جۆرێك كە تەنانەت 
شەڕی جیهانی دووەمیش ملمالنێكە بەشێكی بۆ 
كۆنترۆڵكردنی بەرهەمە نەوتیەكان بوو، چونكە 
سۆڤێتی جاران خاوەنی ژێرخانێكی گەورەی 
ئەڵمانیاش  تەماحی  بوو،  نەوت  سووتەمەنی 
جگە لەخاكەكەی بەشە ئابوورییەكەی سۆڤێت 
بوو، وەلێ سۆڤێت بەخۆڕاگری خۆیو ملمالنێ 
سەرسەختەكەی شەڕی خاكو نەوتی بەرپاكرد 

تا ئەڵمانیای خست.
بابەتەكەیدا  ــری  ت بەشێكی  لــە  نــووســەر 
دەڵێت«شەڕی ئۆكتۆبەری 1973 نیشانەیەكی 
تربوو بۆ كاریگەری نەوت لەسیستم و ژیانی 
دەڵێت«حیكایەتی  هــەروەهــا  مــرۆڤــایــەتــی«، 
لەسەر  ــریــن قسەی  ــەم ســاڵــدا زۆرت ل نــەوت 
لەسەر  نیگاكان  هەموو  ئــەوەی  دوای  بــووە، 
ئەمریكابوو، ئەوە ئێستا ئەمریكاش نەوت بۆ 
هاوپەیمانەكانی هەناردە دەكات دوای ئەوەی 
بەردین  ڕەقەڵەی  شوێنی  هەندێک  لە  نــەوت 
دۆزرایەوە لە ئەمریكا، ئەمە و لە گەڵ باسی 
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یەكەمیش بەسەربەخۆیی كردنی روسیابوو بۆ 
هەناردەكردنی غاز بۆ ئەوروپا، بەاڵم هەواڵی 
ئەمساڵەوە  لەناوەڕاستی  كە  ئەوەیە  دووەم 
نرخی نەوت زۆر بەخێرایی دابەزی هەروەك 
بۆ  دۆالرەوە  ــە110  ل تسونامی  خێرایەكەی 
بۆ  دۆالر   70 بۆ   65 گەیشتە  بەرمیل  یــەك 
یەك بەرمیل، ئەمەش وەك خۆشحاڵیەك وایە 
بۆ ڕۆژئاوا، بەاڵم دابەزینی نرخ بۆ ئەم ئاستە 
ناخۆش  ئابووری  دەبێتە هۆكارێكی گەورەی 
ئەمانەش  فــەنــزویــال،  ئــێــران و  ــاو  بــۆ ڕوســی
بــەڕۆژئــاوا  بەرامبەر  تیمن  یــەك  هەموویان 
هەواڵی  تایبەتی،  بە  ئەمریكاش  و  بەگشتی 
سێیەمیش ئەوەیە كە ئەو نەوتەی ئەمریكا كە 
تێچوونی  بڕی  ناودەبرێت،  بەردین  نەوتی  بە 
ئەمەش  بەرمیل  یــەك  بۆ  دۆالر   70 دەگاتە 
بۆیە  ئەمریكا،  بۆ  نییە  خۆش  زۆر  هەواڵێكی 
ئەم بڕە نرخەی ئێستای نەوت زیانێكی زۆر 
لە كۆمپانیا ئەمریكیەكان دەدات كە پارەیەكی 

زۆری بۆ نەوتی بەردین تەرخانكردووە«.
و  هێنان  حیكایەتەكانی  نــووســەر  لــێــرەدا 
بردنی نەوتمان بۆ دەخاتەڕوو كە چۆن كۆمپانیا 
زەبەالحەكان ملمالنێیانە بۆ دەستبەسەراگرتنی 
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نـــەوت،  جیهانی  ــــازاڕی  ب و  جــیــهــان  نــەوتــی 
نەوت  سروشتییەكانی  سەرچاوە  هەوروەها 
ئەمانەش  ــەردوون دەكــەن، هەموو  گ شــەڕی 
بەناوی  جیهان  زلهێزەكانی  ئابووریە  شەڕی 
ئاڵوگۆڕكردنی بازرگانییەوە بەرامبەر بەیەكتر 
شكاندنی  و  خستن  لەپێناوی  دەوەســتــنــەوە 

ئەویدی.
بــابــەتــەكــەیــدا  تـــری  بەشێكی  ــە  ل نــووســەر 
خاوەن  عەرەبی  واڵتانی  بڵێت  پێمان  دەیەوێت 
لە  بەشێوەیەك  ــن  ــوان دەت و  نــەوتــن  ژێــرخــانــی 
دنیاوە  سیاسییەكانی  گەمە  نێو  بچنە  شێوەكان 
و دەتوانن هەمەچەشنەی كاری بازرگانی نەوت 

و غاز بكەن.
دواتر نووسەر ئاماژە بۆ ئەوە دەكات و دەڵێت 
ئەم قۆناغە بەرەو كوێ دەڕوا بە تایبەتی بەرەو 
ساڵی 2015 زۆر بەخێرایی هەنگاو دەنێن، دەڵێت 
دەڕۆن،  كــوێ  ــەرەو  ب ئاڕاستەكان  نییە  ڕوون 
ئەو  كە  دەخاتەڕوو  ئەوەش  مەترسی  نووسەر 
تێدەچێت  زۆر  نرخی  ئەمریكا  بەردینەی  نەوتە 
جگەلەوەی  ئەوە  دەوێــت  نوێی  تەكنەلۆژیای  و 
كاتێكی زۆریـــش، هــەروەهــا دەڵــێــت گـــەردوون 
زیادبووندایە  و  بــوون  فــراوان  لە  ــەڕۆژ  ب ڕۆژ 
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ئەوان  بازاڕەكانی  چین  و  هندستان  تایبەتی  بە 
تینووی نەوتی هەرزانن، كاریگەرییەكانی ڕوسیا 
ئەوان  تایبەتی  بە  نرخ  دابەزینی  بۆ  ئێرانیش  و 
شەڕێكەوە  چەند  نێو  كەوتوونەتە  هەردووكیان 
لەسەر  ناكۆكیەكانیان  تەنانەت  رۆژئــاوا  لەگەڵ 
نووسەر  فەلەستین،  و  لوبنان  عیراقو  سوریاو 
بووە  خااڵنەی  لەو  یەكێك  باسدەكات  ئــەوەش 
سەدەی  هەشتاكانی  لە  نەوت  دابەزینی  مایەی 
رابردوودا هۆكارەكەی هەڵوەشاندنەوەی یەكێتی 
وایە  ئێستاش  هـــەورەك  بــوو  جــاران  سۆڤێتی 
چۆن روسیا هەموو تواناكانی لەسەر نەوت چڕ 
كردۆتەوە نووسەر دەڵێت ئایا هیچ لەمەسەلەكە 
دواوە  بەرەو  ئابووریان  ئەوەی  پێش  گۆڕاوە؟، 
بن  سیاسی  روخــانــی  دووچـــاری  بگەڕێتەوەو 
تارانو مۆسكۆ دەتوانن ریشەی جیاكارییەكانیانو 

بۆچونەكانیان البەرن لەپێناوی مرۆڤایەتیدا.
نووسەر لە كۆتاییدا پێیوایە شەڕی گەورەی 
نەوت لە بنەڕەتدا بۆ خواستی بازاڕەكانی جیهانی 
تەكنەلۆژیای  بــەرهــەمــو  دەبــێــت  بــۆیــە  ــە،  ــەوت ن
نرخێكی  دانــانــی  مایەی  ببێتە  نــەوت  دەكــردنــی 
گونجاو بۆ هەمووان، پێیوایە ئەوەش ئاسان نییە.
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نهێنیی سەرهەڵدانی داعش و
10 ئەنجامی چاوەڕواننەكراو

ــــگ، هــــەمــــوو شــت  پـــێـــش شـــــەش مــــان
چاوەڕوانكراو بوو، دەزانرا كەچی دەگوزەرێت 
چەند  لە  هەنجنكراودا،  هەنجن  عیراقی  لە 
دیدارێكدا پێش ئەوەی داعش موسڵ بگرێت 
و دواتریش ئەم ڕاپۆرتە ڕۆژنامەوانییە بووە 
جێگەی تێڕامانی من و سەرنجی وردم دەدایە 
كە كۆكردنەوەی ئەو هەموو نهێنی و پێشهاتە 
bbc پەیامنێری  رۆژنامەنووسێكی  لەالیەن 
دروســت  لــەال  یەقینەی  ئــەو  چــۆن  دەبــێــت 
بووبێت بۆ ئایندەی رووداوەكان، جاروباریش 
خۆم بیرم دەكردەوە كە ئەوە سەرئەنجامی 
بەئەزمونە  میدیاكارێكی  خوێندنەوەی قووڵی 
دەتوانێت شەنوكەوی رووداوەكان  كە چۆن 

بكات و دواتریش وەكو خۆی دەربچێت!.
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ئەو پێشبینییەی »كیڤن كونولی« پەیامنێری  
دەزگاو  پەیامنێرانی  كە  بەڵگەیە  bbcباشترین 
راپۆرتێك  هەر  بۆ  جیهان  گەورەكانی  ناوەندە 
خۆیان ماندوو دەكەن تاكو ڕاستی قسەكانیان 
زانیاریدا  وردترین  بەدوای  ئەوان  دەسەلمێنن. 
ــش ســەد  ــی ــەك دەگــــەڕێــــن و بـــۆ هــــەر وشــەی
حیسابی بۆ دەكەن. ئەم وتارەی لەبەردەستی 
لە  دروســت  ئێستا  پێش  ساڵ  یەك  ئێوەدایە، 
bbcباوكراوەتەوە  لەسایتی    14/12/2013
كونولی«  »كیڤن  ــووس  ــەن ــام ڕۆرژن لــەالیــەن 
ئەنجامی   10 عەرەبی:  »بەهاری  بەناونیشانی 
بابەتەكە،  گرنگی  لەبەر  چــاوەڕوانــنــەكــراو«. 
هاوكات بۆ تێپەڕبوونی باوكردنەوەی هەمان 
بابەت، بەندە بەپێویستم زانی وەریگێڕمە سەر 
زمانی كوردی تا خوێنەرو سیاسییەكانی كورد 

و میدیاكارانمان سودی لێوەربگرن. 

كیڤن كونولی*
لە  بــی ســی  بــی  پەیامنێری  ــــارەدا  وت ــەم  ل
رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، كیڤن كونولی، باس لە 
عەرەبی  شۆڕشەكانی  كە  دەكــات  ئەنجام   10

نەیانتوانیوە بەدی بهێنن.
دەبن  خۆڕاگر  پاشایەتی  رژێمەكانی   -  1
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لەبەردەم زریانەكە.
پاشایەتی  ــی  ــان ــەوادەك خــان ئێستا  هــەتــا 
ـــاوەڕاســـت خــۆشــحــاڵــن بە  لـــەرۆژهـــەاڵتـــی ن
ــەوەی  ــی، یــاخــود بــاشــتــرە ل ــەرەب بــەهــاری ع
وەكو  لێی،  دەتــرســان  هەندێكیان  بووترێت 
كەنداویش  و  مەغریب  و  ــوردن  ئ لە  ــەوەی  ئ
روویدا، بەاڵم ئەو حكومەتانەی كە لەرزین و 
كەوتن، زۆربەیان هاوشێوەی سۆڤێت بوون، 
هەروەها  بــوو،  بااڵدەست  تیایدا  حزب  یەك 
دامەزراوەی ئەمنی بەهێز پشتیوانیانی دەكرد. 
پاشایەتی هەموو  بەحرەینی  بینرا كە رژێمی 
شێوازێكی توندوتیژی بەكارهێنا، بەاڵم ئەوەی 
پاشاكانی تری راگرتبوو، ئەو رێكارە ئەمنییە 

نەرمونیانانە بوو كە پەیڕەویان دەكرد. 
دەسەاڵتدارانی قەتەر هەر لەیەكەم مانگی 
شەپۆلی توندوتیژییەكانی عەرەبییەوە هەڵسان 
گشتی،  كەرتی  وەزیفەكانی  كرێی  بەالبردنی 
هەناردەكردنی  تــوانــای  كــەنــداو  دەوڵــەتــانــی 
خۆیان،  دەرەوەی  بۆ  هەیە  تووڕەبوونیان 
زۆربەی وەزیفەكانی كرێیەكی كەم وەردەگرن، 
دراوە بەكرێكارانی بیانی، ئەگەر سكااڵیەكیش 
زۆر  ئەوكاتە  كاركردنیان،  لــەدۆخــی  بكەن 

بەئاسانی دەیاننێرنەوە بۆ واڵتەكانی خۆیان.
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چیتر  یـــەكـــگـــرتـــووەكـــان  ویـــالیـــەتـــە   -  2
هەڵسوڕاوی گەمەكە نابێت

بــەهــاری عــەربــی قــازانــجــی تێدا نــەبــوو بۆ 
ــەر لــەســەرتــاوە  ویــالیــەتــە یــەكــگــرتــووەكــان، ه
بە  بەرامبەر  ئیستێك  دەبێتە  ئەوە  وابــوو  پێی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، چێژ لە هاوپەیمانێتییەكان 
دەبینێت، دەشێت بەشێك وەكو واڵتانی میسرو 
هاوپەیمانێتییە  بەو  پشت  و سعودیە  ئیسرائیل 
یەك  ڕووداوە  لەگەڵ  نەیتوانی  بەاڵم  ببەستن، 
لەدوای یەكەكانی میسر بڕوات كە سەرۆكێكی 
ئیسالمییان هەڵبژارد. »محەمەد مورسی«، دوای 
ساڵێكیش سوپا خستی، ئەویش لەچوارچێوەی 

داواكارییەكی میللی بۆ دوورخستنەوەی.
ئیدارەكەی ئۆباما حەز بەهەڵبژاردن دەكات، 
دەبینێت  كە  ناكات  ئەنجامەكانی  لە  بەاڵم حەز 
لەمیسر  هــەڵــبــژاردنــەكــە  موسلمین  ئــیــخــوان 

دەباتەوە.
ــكــا حــــەز بـــەكـــودەتـــای  ــەمــری هــــەروەهــــا ئ
سەربازیش ناكات )النیكەم لەسەدەی بیست و 
یەكەمدا(، بەاڵم بەختەوەرە بەوەی كە ڕژێمێك 
و  لێدەكرێت  پشتیوانی  سوپاكەیەوە  لەالیەن 
هەوڵی پاراستنی پرۆسەی ئاشتی دەدات لەگەڵ 

ئیسرائیل.
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وەكــو  ــەاڵم  ب ــە،  گــەورەی هێزێكی  ئەمریكا 
جاران هەوڵ نادات كۆنتڕۆڵی بارودۆخ بكات لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت 
بۆ  ناچێژێت  ئــازار  بەتەنیا  خۆی  ئەمریكا  كە 
ئەم شكستە، توركیاش ئەو الیەنە براوەیەی لە 
ئەوەشی  توركیا  تەنانەت  هەڵنەبژارد،  میسردا 
لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  كــە  هەڵنەكەوت  بــۆ 

شۆڕشگێڕانی سوریا چارەسەر بكات.
3 - سوننە لەڕووبەڕووبوونەوەی شیعەدا

بــێ چــەكــەكــەی  ــە راپــەڕیــنــە  ــەل ــەپ ب زۆر 
ــەر،  ــك ــوت ـــای ســەرك ــی ســـوری ــەت ــوم ــەحــك دژب
ــۆی ســەرهــەڵــدانــی شــەڕێــكــی ئەهلی  بـــووە ه
هەموو  كە  تایەفیدا  شــەڕی  چوارچێوەی  لە 
یەكتر  ــەڕووی  ڕووب خۆیاندا  لەناو  الیەنەكان 

بوونەوە. 
بەرەو  بەڕۆژ  كاتێكدا كە دۆخەكە ڕۆژ  لە 
سوننەی  و  ئێران  شیعەی  دەچێت،  هەڵكشان 
سعودیە شەڕێك بەوەكالەت بۆ سوریا دەكەن. 
هەر بۆیە قووڵبوونەوەی دووبەرەكی لەنێوان 
ئەم دوو تایفەیە بووە هۆی دەرخستنی ئاستی 
تۆقین و توندوتیژی تایفی لەعیراقدا، كە دەشێت 
گرنگترین خاڵی بۆماوەیی بمێنێتەوە بۆ چەندین 

ساڵیتر لە گۆڕانكارییەكانی ناوچەكەدا.



ئەسعەد جەباری 74

4 - ئێران براوەیە
نەدەكرد  بــەوە  بــاوەڕی  لەسەرەتادا  كەس 
لە بەهاری عەرەبی دەبینێت،  كە ئێران سوود 
پەراوێزخرابوو،  ئێران  رووداوەكان  سەرەتای 
بەسەریەوە  سەپێنرابوو  قورسە  ئابڵوقە  ئەو 
بەهۆی خواستە ناوەكیەكانییەوە، بەاڵم ئەمڕۆ 
باوەڕ بەوە ناكەی كە هەر چارەسەرێك لەسوریا 
سەربگرێت،  مەحاڵە  ئــێــران  خواستی  بــەبــێ 
رۆژئــاوا  لەگەڵ  وتووێژكردن  كەوتە  تەنانەت 
ناوی  لەژێر  ناوەكیەكانییەوە  بەرنامە  لەبارەی 

سەرۆكایەتی تازەدا.
ـــد  ورووژان ئەمریكای  ئــامــادەگــی  ئــەمــەش 
بەرامبەر بە رێكارەكانی وتووێژ لەگەڵ ئێراندا، 
لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  وەرگــرتــنــی  بەهەند 
هەر  تـــرەوە،  لەالیەكی  ئیسرائیل  و  سعودیە 
بابەتێكیش جێگەی سەرنج بوو لەالیەن ئەو دوو 
دەوڵەتەوە، پێكەوە لەگەڵیان دادەنیشێت بەجیا 
دانیشتنانە  ئەو  بێگومان  كە  گفتوگۆكردن  بۆ 

مێژوویی دەبن.
5 - براوە دۆڕاوەكان

لــەنــێــوان  دۆڕاو  ـــــراوەو  ب ــی  ــردن ــك ــاری دی
گەورە،  فێڵێكی  دەبێتە  بێگومان  هەریەكێكدا، 
لەبارەی  تێڕوانینێك دەربڕین  بدەین  با هەوڵ 



75داعشیزم.. خەالفەت و تیرۆر

ئیخوان موسلمینەوە لەمیسر، كە سەركەوتنێكی 
دوای  لەهەڵبژاردنی  هێنا  بەدەست  گەورەیان 
 80 دوای  مــوبــارەك«،  »حوسنی  رووخــانــی 
خۆیان  ــە  ــرووپ گ ئــەو  نهێنی  ــاری  ــەك ل ســاڵ 
پێكهێنانەوەی  ســەرلــەنــوێ  بــۆ  ــرد  ك ــامــادە  ئ
نــاوەڕاســت.  لەرۆژهەاڵتی  واڵت  گەورەترین 
ئەو گرووپەی  بەاڵم سوپای میسر هەر زوو 
جارێكیتر  ـــرد،  الب میسر  ــی  دەســەاڵت لــەســەر 
گەڕانەوە بۆ كاری نهێنی خۆیان پاش ئەوەی 
وەكو گروپێكی یاساغ سەرلەنوێ راگەیەنران، 
دادگا،  درانە  ناسراوەكانیان  پاشان سەركردە 
كە  دەكــــران  ســەیــر  وا  ساڵیش  یــەك  دوای 
بردویانەتەوە، بەاڵم دۆخەكەیان ئێستا گۆڕاوە. 
ئەو هەواڵەش خۆش نەبوو بۆ واڵتێكی وەكو 
كە  كــەنــداو  بچوكەی  میرنشینە  ئــەو  قــەتــەر، 
دژ  بوو  ئیخوان موسلمین  پشتیوانی گرووپی 
لەگەڵ سەرەتای  بە شەڕی دەسەاڵتی میسر، 
قەتەر  واڵتی  عەرەبیش  بەهاری  سەرهەڵدانی 
بەپێی  دەكرد،  لیبیای  پشتیوانی شۆڕشگێڕانی 
فراوان  بۆ  هەیبوو  ستراتیژیەی  نەخشە  ئەو 
بوونەوەی دەسەاڵتی لەناوچەكەدا، بەاڵم ئێستا 
دۆخەكە وانییە و بەو شێوەیەش دەرنەچوو بۆ 

ئەوان.
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خۆیان  دەستكەوتەكانی  كــوردەكــان   -  6
دەچننەوە

ــراق وەكــو  ــی كــوردســتــانــی عــی ــان ــوردەك ك
تەنانەت  دەبینرێن،  بــارودۆخــە  ئــەم  بـــراوەی 
دەمێكە  كــە  ڕێگایەی  ئــەو  بگەنە  نییە  دوور 
دروستبوونی  ئەویش  دەبینن،  پێوە  خەونی 
عیراق  باكووری  لە  ئــەوان  خۆیانە،  دەوڵەتی 
بەنەوت،  دەوڵەمەندە  ناوچەكەیان  نیشتەجێن، 
بەهێزیان  سەربەخۆی  ئابوورییەكی  ئــەوان 
و  ئااڵ  خاوەنی  هەروەها  توركیا،  لەگەڵ  هەیە 
چەكداری  هێزی  خۆیانن،  نیشتمانی  ســرودی 

خۆیان هەیە.
دوور نییە كوردستان یەكێك بێت لەوانەی 
قــازانــج دەكـــەن بــەهــەڵــوەشــانــدنــەوەی ئــەوەی 
عیراق  دەبینرێت  وەك  دەدات.  روو  لەعیراقدا 
وەكو دەوڵەتێكی یەكگرتوو مامەڵە ناكات، بەاڵم 
لەقەیران،  نابێت  خاڵی  ناوچەكە  پــاشــەڕۆژی 
كوردەكان بەدرێژایی سنوری ئێران و سوریا 
و توركیا نیشتەجێن، بەاڵم كوردەكان شارێكی 
دەكــرێــت  پێشبینی  هــەیــە،  هــەولــێــریــان  وەكـــو 
پاشەڕۆژێكی پرشنگدار و پڕ لەئازادی هەبێت، 
بەرلەهاتنی  لەكوردستان  گۆڕانكاری  شەپۆلی 
كوردەكان  بەاڵم  سەریهەڵدا،  عەرەبی  بەهاری 
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گــۆڕانــەی  شەپۆلە  ــەو  ل دەبینن  ســـوود  هــەر 
لەپێناوی  پــێــیــەتــی،  پێویستی  نــاوچــەكــە  كــە 

بەهێزكردنی مافەكانیان.
7 - ژن قوربانییە

ــی بــــەهــــاری عــــەرەبــــی و  ــان ــشــەك ــێ ــاوك ه
ئێستاش  هەتا  كەمەوە  بەالی  دەرئەنجامەكانی 
وشە.  مانایەكی  بەهەموو  داخــە،  جێگەی  زۆر 
لەناوەندی قەرەباڵغی خۆپیشاندەرانی مەیدانی 
سەرهەڵدانەكانەوە  لەسەرەتای  هەر  تەحریر 
مافە  داوای  هەبوون  ژن  كۆمەڵێك  لەمیسر، 
مافە  لــەپــاڵ  دەكــــرد،  خــۆیــان  تایبەتییەكانی 
قورساییان  خۆپیشاندەران  كە  سیاسییەكان 
خستبووە سەری، بەاڵم دۆخەكە بە تایبەتی بۆ 
ئەو ژنانە بێ هیوا بوو، پەالمارە سێكسییەكان 
كە دەدران زۆر مەترسیدار بوو، ئامارەكانیش 
ئەوەیان بۆ رای گشتی دەرخست دامەزراوەی 
میسر  رێكیخستبوو،  رۆتــــەرز«  »تــۆمــســۆن 
بەژنان،  بەرامبەر  بووە  واڵت  دواكەوتووترین 
ــرە، ئــامــاژە  ــت ــە ســعــودیــەش خــراپ ــانــەت ل تــەن
مافی  و  سێكسی  تــونــدوتــیــژی  خــراپــەكــانــی 
بۆ  تۆماركرد  خراپی  نیشانەیەكی  منداڵبوون 
لەنێو خێزاندا،  میسر، هەروەها مامەڵەی ژنان 
سەرەڕای تێكەڵبوونی بەسیاسەت و ئابووری.
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8 - رۆڵی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان
نــاڕەزایــەتــیــەكــان  جموجۆڵی  لــەســەرەتــای 
ــان  ــــــاوا ســەری ــای رۆژئ ــدی هــۆكــارەكــانــی مــی
ــازەكــان،  ســووڕمــابــوو لــە ڕۆڵـــی داهــێــنــەرە ت
فەیسبوك  كۆمەاڵیەتیی  تۆڕی  پێگەكانی  وەكو 
ئــەوە دەگــەڕێــتــەوە كە  ــەوەش بۆ  ئ و تویتەر، 
بە  حــەز  عــەرەب  ڕۆژنامەنووسانی  زۆربــەی 
فەیسبوك  كۆمەاڵیەتی  تــۆڕی  هــۆكــارەكــانــی 
دەكەن. هۆكارەكانی تری كۆمەاڵیەتی رۆڵێكی 
گرنگ دەگێڕن لەهەندێك واڵتدا وەكو سعودیە، 
ئەم هۆكارە جەماوەرییە توانیویەتی لە شانشینی 
بــەرامــبــەر  بــكــاتــەوە  ســعــودیــە جێگەی خــۆی 
بۆ  وشكە  میدیایەكی  كە  پــاڕانــەوە  بەمیدیای 
دەربڕین. سەرەڕای ئەوەی ئەو میدیایە لەكاتی 
ناڕەزایەتییەكاندا رۆڵێكی بەرچاوی گێڕا، بەاڵم 
بەشێوەیەكی فراوان شارەزایان و دەوڵەمەندە 
ئەوەش  دەهێنا،  بەكاریان  لیبراڵیەكان  بــژاردە 
ـــــووە مـــایـــەی بـــاوبـــوونـــەوەو  زۆرجـــــار دەب
ئەو  ســـەرەڕای  تێڕوانینەكان،  گواستنەوەی 
هاتن  شكست  دووچــاری  هەنگاوەش  هەموو 
لــەســنــدوقــەكــانــی هـــەڵـــبـــژاردن. بــەوشــێــوەیــە 
كەناڵەكانی ئاسمانی زۆرترین بایەخیان هەبوو 
لەخەڵكی  ئەوانەی كە رێژەیەكی زۆربوون  بۆ 
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كە خوێندەوارییان نەبوو، نەشیاندەتوانی بگەنە 
ئینتەرنێت.

ــكــی  ــۆرێ ــت ـــــو دك »بـــاســـم یـــوســـف« وەك
لەخۆی  باس  كورتی  بە  لەمیسر  دڵ  هەناوی 
تەلەفزیۆن،  بــێــژەری  بۆتە  چــۆن  كــە  دەكـــات 
حیكایەتەكەشی بەگشتی ئەوەیە كە یوسف كارە 
گاڵتەئامێزەكانی خۆی لەسەر ئینتەرنێت دادەنا 
دیاردەیەكی  دەبووە  دەگوازرایەوەو  دواتر  كە 
دەبــووە  ــر  دوات كە  ــەوەی  ئ پــاش  نێودەوڵەتی 
بەوەش  هەر  تەلەفزیۆنی،  بەرنامەی  كارێكی 

ناسرا بە »جۆن ستیورات-ی میسری«.
9 - بازدانی موڵكدارێتی لە دوبەی

لە  ـــــان  ڕووداوەك دەرئــەنــجــامــی  تائێستاش 
ئــامــادەگــیــان هەیە لە  ــاوەڕاســت  ن خــۆرهــەاڵتــی 
دەرەوەی سنووری ئەو واڵتانەی كە سەرهەڵدانی 
ــازاڕی  ب دەوتـــرێ  كــە  هەیە  بۆچونێك  تیابوو، 
موڵكدارێتی لەدوبەی بازدانێكی گەورە بەخۆیەوە 
سەرمایەكان  خاوەن  كە  ئەوەی  دوای  دەبینێت 
بۆ  دەگــەڕێــن  نین  لــەو واڵتــانــەی كە سەقامگیر 
شوێنێكی باشتر، هەم بۆ خانەوادەكانیان و هەم 
بۆ وەبەرهێنانیش، ئەو دەرئەنجامەش لەئاستێكی 
و  پاریس  موڵكدارێتی  لەبازاڕەكانی  توندا  زۆر 

لەندەن دەبینرێ.



ئەسعەد جەباری 80

10 - چوارگۆشەی سفر
بەریتانیاو  پێشتر  كــە  نــەخــشــەیــەی  ئـــەو 
وێنەیان  یەكەمدا  جیهانی  لەجەنگی  فەرەنسا 
دەچێت،  هەڵوەشاندنەوە  بەرەو  كێشابوو،  بۆ 
سوریا و عیراق كە نەخشەیان بۆ دانرا وەكو 
هــەروەكــو  ئایا  نــازانــرێــت  ئێستایان،  ئـــەوەی 
یەكگرتوو  دەوڵەتێكی  وەكو  دەمێننەوە  خۆیان 

لە پێنج ساڵی ئایندەدا یان نا؟
هەروەها لیبیاش مرۆڤ ناتوانێت پێشبینی بۆ 
كاروباری بكات، لیبیا هاوكارییەكی سنوورداری 
ئاسمانی  هێزەكانی  لەالیەن ڕۆژئــاواوە،  بۆكرا 
بەریتانیا و فەرەنسا سەركەوتنیان بە دەستهێنا 
نەیانتوانی  بەاڵم  ڕژێمەكەیدا،  ڕووخاندنی  لە 
سەقامگیری  و  دیموكراسی  ئــەوە  لەجیاتی 

مسۆگەر بكەن.
جارێكیتر  جیهان  هــەیــە،  كــۆن  وانــەیــەكــی 
پێشبینی  ناتوانی  ئەویش  دەبێت،  فێر  لێوەی 
دەچێت  لەوە  بەاڵم  بكەی،  شۆڕشێك  هیچ  بۆ 
ئەوەی  پێش  بێت،  بــەردەوام  بۆ چەند ساڵێك 

دەرئەنجامەكانی روون ببنەوە.

* پەیامنێری بی بی سی لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
- قودس
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كێ كەركوك بباتەوە ئەوە حوكمی 
عیراق و بەشێك لەناوچەكەش دەكات

لەم  دوای رۆیشتنی دەسەاڵتی عوسمانی 
لەپاش نەمانی جەنگی جیهانی یەكەم  واڵتەو 
و هێشتا دەوڵەتی عیراق تەنها 5ساڵ تێپەڕی 
لەساڵی  درووســت  دامەزراندنی  بەسەر  بوو 
1927ز لەشاری كەركوك یەكەم بیرە نەوت 
لێدراو ئیدی لەوڕۆژەوە كەركوك بوە جێگەی 
تێڕوانینی دەوڵەتی تازە دامەزراوی توركیاو 
كێبڕكێی ناوخۆی عیراق و واڵتانی دەروپشت 
ــــەوت بــــوە ســـەرەتـــای  ــــەوەی ن ــــن كـــە دۆزی
سەرهەڵدانی ملمالنێی ناوچەكەو جیهان، ئەوی 
ڕۆژێ ئەم سامانە بوە تاقیگەیەكی گەورە بۆ 
بۆ  خێروبێری  كەركوك  جگەلە  چــواردەورو 

سەرجەم ناوچەكەدایەوە! 
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رۆژ  و  مــلــمــالنــێ  چــەقــی  ـــوك  ـــەرك ك  
لـــەدوای رۆژیــش قــەبــەكــردنــەوەی بازنەی 
كێشەكان و هەمیشە داخستن و دواخستنی 
دۆزینەوەی چارەسەری بنەڕەتی بەئامانجی 
كە  گرتوە  بەردەركی  مەحاڵ  لێكتێگەیشتن 
بەردەوامی  بە  نادیاربێت،  ئەوسەری  ڕێگا 
ئەو  دۆزیــنــەوەی  وێڵی  خۆمدا  خەیاڵی  لە 
گرێكوێرەم كە دەبێت نهێنی چیبێت كەركوك 
لەنێوان سەدەیەك پڕ لەملمالنێ و كێبڕكێی 
هەموو  لەسەرتایە،  هــەر  هێشتا  سەختدا 
كەركوك  پرسی  دۆسیەكانی  و  ئەرشیف 
دەوڵــەتــی  نامەخانەكانی  لــە  هــەڵــدەیــنــەوە 
عیراقی  و  داگیركەر  ئینگلیزی  و  عوسمانی 
پادشایی و كۆماری تروسكایەك چارەسەر 
بكات  پێشكەش  فراوانت  ئاسۆیەكی  نابینی 
و  هەموان  بۆ  هیوایەك  ببێتە  كەركوك  كە 
چەترێكیش بۆ پێكەوەژیان!، ئەگەرنا لۆژیك 
ــەو بە  ــی ئــەو هــەمــوو ســاڵ ــژای ــەدرێ چیە ب
جیاوازەكان  سەردەمە  و  كات  تێپەڕبوونی 
و ئاڵوگۆڕە ئیداری و سیاسییەكان كێشەی 

كەركوك لە شوێن خۆیدا دەخولێتەوە. 
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ئەمڕۆ كەركوك ئەو بەرمیلە باروتەیە كە 
تەرازووی سیاسەتی  بتەقێتەوە  هەرساتێک 
نەك هەر واڵت، بەڵكو ناوچەكەش دەگۆڕێت. 
وەكو  تیرۆریستی  هێزێكی  گردبوونەوەی 
لەناوبردنی  بۆ  تەنها  بنەڕەتدا  لە  داعــش 
تــازەدا،  عیراقی  لە  نییە  شیعە  دەســەاڵتــی 
ــاســەواری دەســەاڵتــی  ئ بەڵكو ســڕیــنــەوەی 
هەرێمێكە  ئــــازادی  ــی  23ســاڵ كـــوردانـــەی 
بووەتە جێی مشتومڕی ناحەزانی ئەزموونی 
شەڕی  تەنها  بە  كــوردە  ئــەوە  كوردستان، 
كە  ــات  دەك و  تــونــدڕە  ئیسالمی  خەالفەتی 
یەك  لە  خەباتی  و  رەنج  هەموو  دەیەوێت 
ساتەوەختدا بكات بەڕابردوو! ئێمەی كورد 
ئەگەر دووچاری كارەسات بین بە پیالنێكی 
بۆ  ئەزمونەكەمان  ئاسانی  بە  نێودەوڵەتی 
كۆنابێتەوە وەكو ئەوەی ئێستا هەمانە، چونكە 
مامەڵەیان  زاڵمانە  هەردەم  دەورووپشتمان 
لەگەڵ پرسی كوردستان كردووە، ئێستاش 
كەركوك لەنێوان چەندین ئەگەردا كەوتوەتە 
ــەنــەو  ــارەوە هـــەر الی ــی گــەمــەیــەكــی هــەســت
كەركوك،  شــاری  بۆ  هەیە  ــڕۆژەی خۆی  پ
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بەاڵم ئەوەی گرنگە لە ئێستادا كورد سازش 
نەكات لەسەر هیچ كام لەو پرۆژانە جگەلە 
مادەی 140ی دەستوری هەمیشەیی عیراق 
پارێزگای  بــۆ  نەخشەڕێگایەك  وەكــو  كــە 
ــی بــەفــەڕمــی  ــان ــوەك ــاوشــێ كـــەركـــوك و ه
دەكات  پشتیوانی  یاساش  ــراوەو  ك دیــاری 
بۆساغكردنەوەی  نیە  دەروازەیەكیترمان 

ناوچە كێشەلەسەرەكان.
داعش لەبنەڕەتدا بۆلێدانی كۆی پرۆسەی 
ــان  دەســـكـــەوتـــە ســیــاســیــەكــانــی كــوردســت
لــەرۆژئــاوای  هــەم  لەباشوور و  هــەم  بــوو 
ــگــەش بـــۆ ســەلــمــانــدنــی  ــەڵ كـــوردســـتـــان، ب
ئــاشــكــرا،  یـــان  بــێــت  بەنهێنی  قــســەكــەمــان 
داعش  هــاوكــاری  و  كۆمەكی  لەسەر  قسە 
ناڕاستەوخۆ  یان  بەڕاستەوخۆبێت  كــراوە 
مەعنەوی،  و  بەمادی  كردنیان  لەپشتیوانی 
پێدانی چەك، تەقەمەنی و خۆتەسلیمكردنی 
سوپاو بەجێهێشتنی جبەخانەیەكی زۆر بۆ 
گروپی تیرۆریستی داعش لەدوای ڕووخانی 
سەاڵحەدین  نەینەواو  پارێزگای  ــەردوو  ه
جگە  ئــەوە  ئەنباریش،  و  دیالە  بەشێكی  و 
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دەوڵەتی  جیاجیای  پارێزگای  چەندین  لە 
خەالفەتی  ڕاگەیاندنی  بـــەوەش  و  ســوریــا 
ـــــەت بــۆ ئــیــســالم لــەژێــرنــاونــیــشــانــی  دەوڵ
دەزانێت  الیەنێك  و  كەس  هەموو  )داعــش( 
خودی  جێبەجێبێت  نەخشەیە  ئــەو  ئەگەر 
واتا  ناوچەكە  دوژمنانی  تێڕوانینی  لە  شام 
هەر  كەواتە  كوردستان،  خاكی  سەرجەم 
دامەزراندنی  دامەزراوەكەو  درووستبوونی 
ئەو خەالفەتە بێ شیكردنەوەی هیچ رستیەك 
دووژمنێكی  كــە  ــەڕوو  ــۆدەخــات ب ــەوەمــان  ئ
كوردستاندا  قاپی  بــەرەدەم  لە  سەرسەخت 
بیەوێت  هەرساتێكیش  و  گورگێك  بووەتە 
ئەوەیە  لــێــرەدا  گرنگ  دەدات،  پەالمارمان 
هەموو  مەترسییەكانی  بــە  دەرك  كـــورد 
داعــش  تیرۆریستی  تاقمی  جــووڵــەیــەكــی 
هێنانە سەرخەتی  ئەوەیە  ئەویش  كە  بكات 
ئەزمونی  دڵسۆزانی  و  جیهانی  دۆستانی 
فاكتەری  دنیا  سەرانسەری  لە  كوردستان 
بەهێزبوونی حكومەتی هەرێمی كوردستانە، 
ئەم گردبونەوەیە لە چوارچێوەی مەنزومەی 
دژەتــــیــــرۆری جــیــهــانــیــدا كـــوردیـــش وەك 
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پێدەبەخشێت  دەرفەتێكی  پشتیوان  هێزێكی 
كــە هــاوكــێــشــە ســیــاســیــیــەكــانــی خـــۆی لە 
فۆرمەلە  ــووش  ــات داه ئێستاو  بــۆ  ـــردو  ڕاب
پێی  بە  دایبڕێژیتەوە  سەرلەنوێ  و  بكات 
لە  هەندوەرگرتن  بە  و  خۆی  بەرژەوەندی 

هەڵە و كەموكوڕییەكان.
پێویستە ئەمڕۆ سیاسیەكانی عەرەب بە 
هەردوو بەشەكەی سوننە و شیعەی عیراق 
دژوارە  پڕ  و  زبــر  خەیاڵە  ئــەو  تەوقی  لە 
بەردەمدا  لە  رێگایەك  هیچ  كە  دەربــازبــن 
دیفاكتۆیەو  بەو  دانپێدانان  لە  جگە  نەماوە 
ــۆ ســێ هــەرێــمــی  ــراق ب ــی ــی ع ــردن ــەشــك داب
جیاجیا، بێگومان بەرلەوەش ساغكردنەوەی 
هەروەكو  كەركوك  پارێزگای  یاساییانەی 
ئاماژەم پێدا بە جێبەجێكردنی مادەی 140، 
بەناوچەكەو  دەبەخشێتەوە  ئــارامــی  ئەمە 
عیراق، پێویستە كورد لەئێستادا بانگەشە بۆ 
گردبوونەوە لە دەوری دیالۆگێكی راستگۆیانە 
گرنگە  زۆر  كە  سێیەم  الیەنی  بەچاودێری 
بدات  ڕاستییەكان  لەسەر  مێژوو حوكم  بۆ 
داماڵینی  و  ڕوون  ئاسۆیەكی  بۆ  ڕێگایەكە 
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عەقڵیەتی شەڕو پیالنگێڕی و بەخشینەوەی 
متمانەو رێزدانان بۆ نەوەی ئێستاو ئایندە، 
ئێمەبێت  ژیــرانــەی  هەنگاوی  تاكە  ئەمانە 
لــەڕابــردوو  ئــەمــڕۆ  جیهان  ــەوەی  ــەرئ ــەب ل
زیاتر ڕاستیەكانی بۆدەركەوتووە كە كورد 
بێوەیە دەیەوێت  ئاشتیخواز و  نەتەوەیەكی 
بگونجێت،  دەوروپشت  نەتەوەكانی  لەگەڵ 
بەاڵم ئەوە حكومەتەكانە بەردەوام لەمپەرو 
سەرخستنی  لەبەردەم  دیــوار  و  بەربەست 
دادەنێن  كورد  چارەسەرەكانی  دۆزینەوەی 
خەباتی  ئەزمونی  دەرەوەشــدا  دنیای  لە  و 
دەشێوێنن چۆنیان بوێت وەها دەیهۆننەوە.

ــەم دۆخـــەدا بــردنــەوەی  گـــرەوی ئێمە ل
كوردستانیمان  ناوچەكانی  كــە  شەڕێكە 
پێشتر  ــەوەی  ئ دەلیلی  بە  دەگێڕێتەوە  بۆ 
دەبێت  كــورد  ــان وت  دەی عیراق  دەوڵــەتــی 
پرۆسەی  پێش  ســنــووری  بــۆ  بگەڕێتەوە 
تێكۆشان  و  خەبات  كــورد  ئەمڕۆ  ــازادی،  ئ
دەكات و بەرخودانی كوردایەتی هەیە، خوێن 
دەڕێژێت و شەهید دەدات بۆ پارێزگاری لەو 
هیچ  ئیدی  مێژوو،  زەوتكراوانەی  سنوورە 
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ناحەزان  گومانەكانی  بۆ  نامێنێت  پاساوێك 
ڕوونــوایــە  ڕۆژی  وەكــو  ڕاستیەش  ئــەو  و 
ئاو  بەخوێن  سنوورێكە  ئێمە  سنووری  كە 
موزایەدەی  ناچێتە  زەوی  كەواتە  دەدرێت، 
ئێمەی  سیاسییەوە، ئەوە حوكمی ڕۆژگارە 
بردوەتەوە بۆ سەر سنوورە حەقیقییەكانی 
خۆمان، بۆیە دەبێت كەركوك بپارێزین دەنا 
ئەو راستییە هەیە كە ئەم شارە بۆ هەمووال 
كەركوك  كێ  یەكالكەرەوەیە،  ئێستادا  لە 
لە  بەشێك  و  عیراق  حوكمی  ئەوە  بباتەوە 

ناوچەكەش دەكات!!.
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منداڵ وەك جەلالد!
تەجنیدكردنی منداڵ لەالیەن داعش-ەوە 

ــە لــەم  ــانــەی ك ــن زۆربــــەی ئـــەو ڤــیــدیــۆ و وی
دوایـــیـــەدا لـــەتـــۆڕە كــۆمــەاڵیــەتــیــیــەكــانــی وەك 
كە  پیشاندەدەن  ئەوە  باودەكرێنەوە،  فەیسبوك 
هەرزەكارەكان دەخزێنرێنە نێو ریزەكانی گروپە 
تیرۆریستییەكانی داعشەوە. بەشی زۆری ئەوانەی 
شەڕی  فێری  و  منداڵن  پێدەكەن،  ڕاهێنانیان  كە 
چەتەیی و شەڕی شەقامەكانیان دەكەن. زۆرێكی 
توندڕەوەكانی  گروپە  لەالیەن  دیمەنانەش  ئەو 
داعشەوە باودەكرێنەوە لە عیراق و سوریا، بە 
كە  تۆقاندن  و  ترس  درووستكردنی  مەبەستی 

بووەتە كردەی ئەو گروپە تیرۆریستییە.
زۆربەی ئەوانەی كە هەڵدەستن بە كردەوەی 
سااڵنن،   14-16 لەنێوان  تەمەنیان  خۆكوژی، 
ئەوە  جیهان  میدیاكانی  ڕاپۆرتەكانی  لە  زۆرێك 
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ــەزۆر مــنــدااڵن دەبەنە  دەخــەنــەڕوو كە داعــش ب
ریزەكانی خۆیانەوە، بەتایبەتی ئەوانەی تەمەنیان 
چۆن  كە  رایاندەهێنن  ساڵیەوەیە،   18 لەخوار 
بتوانن پاسەوانی بازگەكان بن یان چۆن خۆیان 
تازەترین  بەپێی  پێشڕەویدا.  لەكاتی  بتەقێننەوە 
مافەكانی  بۆ  ســوری  لێژنەی  لەالیەن  كە  ئامار 
لەخوار  منداڵ   800 كــراونــەتــەوە،  بــاو  مــرۆڤ 
بۆ  كراون  تەجنید  بەزۆر  ساڵییەوە   18 تەمەنی 

ریزەكانی گروپی تیرۆریستی داعش.
راپۆرتەكانی نێو ئەو گروپانە ئەوە دەخەنەڕوو 
رێگایەك  هەموو  مندااڵن  هاندانی  بۆ  داعش  كە 
دەگرێتەبەر لەپێناوی هاندانی مندااڵن بۆ خزاندنیان 
داعــش.  تیرۆریستی  گروپی  رێزەكانی  نێو  بۆ 
كەش و هەوایەكی گونجاویان بۆ دەڕەخسێنێت 
كۆنگرەی  تــا  مزگەوتەكان  و  لەقوتابخانەكان 
خۆیان ببەستن و فێری زانستی شەڕیان دەكەن. 
بەشی هەرە زۆری ئەو مندااڵنەش تەمەنیان 13 
سااڵنە. ئەوە جگە لەوەی كە گروپی تیرۆریستی 
داعش هانی مندااڵن دەدات دەست لەقوتابخانە و 

خوێندن هەڵگرن بەبیانوی جیهاد.
گروپی  ــەی  ــی دوای ــەم  ئ ڤیدیۆییەكانی  گرتە 
ـــاو كـــراونـــەتـــەوە،  تــیــرۆریــســتــی داعــــش كــە ب
پێكراوی  مەشق  خولێكی  دەرچوونی  ئاهەنگێكی 
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مندااڵن پیشان دەدات كە چەكیان هەڵگرتووە و 
بەدەمامكەوە خۆیان نمایش دەكەن.

ئـــەوەی   Business Insider راپـــۆرتـــی 
دواییەی  ئــەم  لەشەڕەكانی  كە  خستووەتەڕوو 
كوردستان،  رۆژئــاوای  »كۆبانێ«ی  ئازادكردنی 
زیاتر لە 30 منداڵ لە ریزەكانی داعش كوژراون 
لەسەر دەستی هێزەكانی پێشمەرگەو شەڕەڤانانی 
بەریتانی  إندبندنت  رۆژنامەی  یەپەژە.  یەپەگەو 
وێنەی منداڵێكی تەمەن 10 سااڵنی تیرۆریستی 
داعش-ی باو كردووەتەوە كە كوژراوە، هەروەها 
 Independent رۆژنــامــەی  شوبات  لەمانگی 
هەرزەكارێكی  لەگەڵ  رۆژنــامــەوانــی  دیدارێكی 
تەمەن 17 سااڵن باو كردووەتەوە كە پێش ئەوەی 
بتەقێنێتەوە،  خۆی  تیرۆریستیدا  لەكردەوەیەكی 
پەشیمان  دواتر  ئەو گەنجە كە  كراوە.  دەستگیر 
بووەتەوە، لەجۆری رەفتارەكانی پێشووی ئەوەی 
راگەیاندبوو بۆ رۆژنامەكە كە زۆرێك لەهێرشبەرە 

خۆكوژەكان تەمەنیان لەنێوان 15-13 سااڵنن.
باو  ئەوەیان  فەرەنسا  میدیاكانی  ئاژانسی 
چاالكوانانی  كە  پێشوو  مانگەكانی  لە  كــردەوە 
سوریا بەچاوی خۆیان لەكانتۆنی كۆبانێ بینیویانە 
منداڵ كوژراوە لە شەڕەكان لەریزەكانی داعش و 
تەمەنیان 14 ساڵ بووە و بەچاوی خۆیان بینیویانە 
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لــەو مندااڵنە كە دووانــیــان  4 داعــش كـــوژراون 
تەمەنیان نزیكەی 14 سااڵن بوون و بەشدارییان 
كردووە لە هەڵمەتی هێرشی خۆكوژی، هەروەها 
ئەو چاالكوانانە منداڵیان بینیوە لە شاری حەلەب 

كە لە ڕیزەكانی داعش دابوون.
زۆرێك لەراپۆرتەكانی میدیایی و رێكخراوەكانی 
جیهانی ئەوەیان ئاشكرا كردووە كە چەند منداڵێك 
بە  تیرۆریستی  قێزەونی  بەكردەوەی  هەڵساون 
سەربڕینی دیل و كەسانی بیانی بێتاوان، بۆیەش 
زۆرێك لە ڕێكخراوە جیهانییەكان هەڵستاون بە 
گروپی  شەڕەنگێزانەی  ڕفتارە  ئەو  ئیدانەكردنی 
تیرۆریستی داعش كە منداڵ وەك جەالد نمایش 

دەكات.
ــەی داعــش  ــاران ــت ئـــەم ڕەف بڵێین  مـــاوەتـــەوە 
هەڵوەشاوە  بەعسی  حزبی  كۆنی  دابونەریتی 
منداڵیان  چــۆن  كــە  نــاوچــەكــە  بیری  ــەوە  دەخــات
دەبردە ڕیزەكانی هێزە میلیشیا و نافەرمییەكانی 
خۆیانەوە، بە چەككردن و لەبەركردنی جلوبەرگی 
لەكاتێكدا  توندوتیژی،  بۆ  هاندانیان  و  سەربازی 
منداڵ دوورە لەو ڕەفتارانە و پێویستە گۆشەگیر 
بكرێت بە داهێنانەكانی خۆیەوە بۆ پاشەڕۆژێكی 
و  توندوتیژی  و  نەك شەڕەنگێزی  پڕشنگدارتر، 
تۆقین و تیرۆرەوە كە ئایندەی منداڵ تاریك بكات.
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كەركوك، 
بەرمیلێ باروت بوو!! 

ــــردوودا     كــێ هــەیــە لــە 90 ســاڵــی ڕاب
نــەیــبــیــســتــبــێــت كــــەركــــوك چــــۆن بـــووەتـــە 
و  نــەیــاران  دەستی  گەمەی  و  سووتەمەنی 
تاكو  ئەم شارە  دووژمنان، خاوەنی حەقیقی 
بــەردەم  دەخرێتە  و  دەهەژێنرێت  ئێستاش 
ڕۆژیــش  لـــەدوای  ڕۆژ  و  ـــراوی  ژەه پیالنی 
كــەركــوك دۆخــی دەئــاوســێــت بــە ئــەنــدازەی 
ئەوەی كردنەوەی دەرگاكانی چارەسەركردن 

زۆر ستەم بێت.
شارە  ئەو  نەخستبێتە  دەستی  هەیە  كێ 
دووژمنێكی  دیوویە  كێ  ئاخر  كوردستانییە، 
ئەوسەری ئەوسەر لەالی خۆرهەاڵتەوە تاكو 
ئەم  لەسەر  زۆرێكیتر  و  عەرەب  خۆرئاوای 
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گۆی زەوییە، كاتێک كە قسە لەسەر كەركوك 
دەمڕاست  و  دەم سپی  دەبێتە  ئەو  دەكرێت، 
لەبەردەم لێڵكردنی مێژوو، هەروەها دەیەوێت 
لەخواست  بەرگری  دۆسییەكان بشێوێنێت و 
و ویستی شۆڤێنیانەی بیری كۆنەپەرستی و 
بنوێنێت،  كورد  بە  بەرامبەر  دووژمنكارانی 
بۆ  ئەوان  بیری  بە  لەناوچەكە  كورد  تاوەكو 
بێت،  ئەوان  كۆیلەی  دەستەمۆو  هەتایە  هەتا 
سەدەی  ئێستا  زەمەنی  كە  لــەوەی  ئاگا  بێ 
بیستویەكەمەو رێگای نەجات بوون ئاسانترە 
چ  زەوی  ڕووی  سەر  نەتەوەیەكی  هەر  بۆ 
خاوەنی  ساڵە   24 نزیكەی  كە  كورد  بۆ  جا 
ئەزموونی حوكمڕانی خۆیەتی و دەرگایەكی 
لەبەردەمدا كراوەتەوە كە دۆست و دووژمن 

دەرك بە هەبوونی دەكات!.
ـــەدا ئــەوەیــە  ــەم دۆخ ــــارەزووی كـــورد ل ئ
لەخەیاڵدانی  و  بگێڕێت  ئاشتی  ڕۆڵـــی  كــە 
هەموو  بۆ  برایانەیە  دەستدرێژیكردنی  كورد 
دەبێت  بۆ  ئیدی  نەخشەكەی!،  چـــواردەوری 
لەبەردەم گەلەكۆمەی دەوروپشتدا بسووتێت، 
وەكو لە مێژوودا هەمیشە سووتاوە، ئەوەی 
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ڕووداوەكــانــی  هەناوی  لە  ــداوە  ڕووی ئەمڕۆ 
چەند رۆژی رابردووی كەركوك پێمان دەڵێت 
لەكەركوكەوەو  هەیە  گەورە  موئامەرەیەكی 
دەیانەوێت دەستی پێبكەن، لەوێوە دەیانەوێت 
گەورەی  ئامانجی  بهاڕن،  دەسكەوتەكانمان 
دووژمــنــانــی نــەتــەوەی كــورد، كــۆی هەموو 
ــەو جـــۆرەی كــە ئێستا  ئــەزمــوونــەكــەیــەتــی ب
الیەنی  دەبیستین  كاتێک  كە  ڕووندەبێتەوە، 
دەرەكی بەشدارە لەسەرخستنی بیری داعش 
و پشتیوانیكردنی داعش لە دەرەوەی سنوور، 
خۆیەكالیی  ــۆ  ب نــامــێــنــێــتــەوە  شتێك  ئــیــدی 
دەبێت  و  دووژمــــن  و  دۆســـت  كـــردنـــەوەی 
بەڕاست بڵێین؛ ڕاست و بەهەڵەش بڵێین هەڵە، 
شۆڕشە  بەسەرچووە،  موجامەلە  سەردەمی 
عەفەویانە  كوردیش  یەكەكانی  لەدوای  یەك 
رووداوەكــــان  لــەگــەڵ  مامەڵەی  هەندێكجار 
كردووە، بۆیە لێرەو لەوێ دەكەوێتە بەردەم 

رەخنەو توانج!.
ــارووت؟  ب بەرمیلی  دەبێتە  بۆ  كــەركــوك 
دووژمنان  زیاتر  كە  پرسیارەیە  ئــەو  ئەمە 
ئێمە  دەبــوو  ئــەوەی  وەكو  زیاتر  دەیڵێنەوە، 
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شــارەكــە  هــاوچــەرخــی  مــێــژووی  بمانوتبا!، 
شەنوكەوی  ئەگەر  سەدەیەكدا،  چــارەك  لە 
بكەین دەبینین كورد چۆن مامەڵەی كردووە 
بۆ  دڵسۆزیمان  بەڵگەی  شــارەدا،  ئەم  لەگەڵ 
ئەوەیە، كە كورد كێشەی  هەموو مەسەلەكە 
یاساوە!،  بازنەی  نێو  خستۆەتە  كەركوكی 
بە  و  بكات  دەستەبەر  بۆی  یاسا  دەیەوێت 
یاسا یەكالیی بكرێتەوە، سڵ لەوەش ناكاتەوە 
نەك بۆ ئێستا بگرە بۆ دوا ڕۆژیش نانەوێت 
كەركوك  و  دووژمنان  خواستی  بــەردەم  لە 
كوردستان  تــەواوی  لەشی  لە  پارچەیەك  بە 
دەزانـــێـــت، ئـــەوە نــەیــارەكــانــمــان بــــەردەوام 
دەیانەوێت ئێمە بە كەركوكەوە سەرقاڵ بكەن 
گەمەیەكی  نێو  دەمانخەنە  ڕۆژەی  هــەر  و 
بكوژن  پێ  کاتی  تا  دریژخایەنەوە،  سیاسی 
ئەو  ببێتە  لەمۆلەقدا  هــەردەم  كەركوكیش  و 

بابەتەی كەس نەوێرێت دەستی بۆ ببات.
شۆڕشەكانی  هەموو  چــۆن  وەكــو  كــورد 
ئێستاش  ــەوە،  ــوك ــەرك ك خــزمــەت  خستۆتە 
هەموو تواناكانی بۆ كەركوك خستوەتەگەڕو 
دەرەكــی  و  ناوخۆیی  الیەنێكی  و  هێز  هیچ 
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خواستەی  ــەم  ئ ناتوانێت  دەورووپـــشـــت  و 
رەشــی  هێزی  هاتنی  ســاردبــكــاتــەوە،  ــورد  ك
لێدانی كەركوك و  بۆ  بەناو داعش  ئیسالمی 
خەوێكی خۆش  لە  جگە  دەستبەسەرداگرتنی 

بۆ هەموو پیالنگێڕان هیچیتر نەبوو.
دەیەوێت  ئیسالمی  تیرۆریستی  لەشكری 
ــان و  ــەوە پـــەالمـــاری كــوردســت ــوك ــەرك ــە ك ل
ـــەاڵم كــەركــوك و  ــەكــەی بــــدات، ب ــەزمــوون ئ
و  بــــارووت  بەرمیلێك  دەبــێــتــە  پێشمەرگە 
دەتەوقێنێتەوەو  هــاوشــێــوەكــانــی  و  داعـــش 
چیتر  تا  ــات،  دەك زەمانەیان  پەندی  نغرۆی 
نەتوانن زاتی ئەوەبكەن سنووری كوردستان 
ـــەی پــێــشــمــەرگــە بە  ـــەی ـــەو وان ــن، ئ ــن ــەزێ ــب ب
نەبەردیەكانی  لە  داعش-یدا  لەشكری رەشی 
بەگ  مریم  و  ــوەرد  ــەل ت و  عــەبــدوڵــا  »مــەال 
ئەكادیمیای  لــە  دەبــێــت  خالید«  مەكتەب  و 
ئەوەی  بۆ  بخوێندرێت،  سەربازیدا  هونەری 
نەبووین  ئێمە  ئەوە  كە  بێت  شایەت  مێژوو 
و  كــەس  هیچ  ســنــووری  ســەر  هەڵبكوتینە 
نەتەوەی  دووژمنانی  ئــەوە  بەڵكو  الیەنێك، 
دەوڵــەتــی  بــەنــاوی  دەیانویست  ــوون  كــوردب
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بكەن  ئیسالمییەوە كەركوك  بەناو  خەالفەتی 
بە دۆزەخ و سنووری كوردستانیش لەتوپەت 
بەو  شانازی  كورد  رۆڵەكانی  دەبێت  بكەن، 
بەڕێوەبوو  پیالنێك  كە  بكەن،  بەرگرییانەوە 
پیالنەش وەكو  ئەو  نەبوو،  لە عەقڵی مرۆڤدا 

ئەوانیتر ڕیسەكەیانی كردەوە بە خووری.
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سوننەكان داوای %46 خاكی عێراق 
دەكەن

   سەركردەكانی عێراق پێشنیارێك دەدەنە 
كە  سوننی  هەرێمێكی  پێكهێنانی  بۆ  ئەمریكا 
دەوروپشتی  بە  لەخۆدەگرێت  عێراق   46%

بەغدادیشەوە.
لە كۆتایی ساڵی ڕابردوو ئیدارەی ئەمریكا 
پێشنیارێكی هەندێک سەركردە و سیاسی بااڵی 
سوننە و سەرۆك خێڵ و چەند پیاوێكی بازرگانی 
پشتیوانیكردنی  بۆ  كردووە  گەاڵڵە  سوننەیان 
لە  سوننی  هەرێمێكی  دامەزراندنی  پــڕۆژەی 
عێراقدا تا ئیدارەیەكی نیمچەخۆماڵی پێكبهێنن 
هاوشێوەی ئەزمونەكەی هەرێمی كوردستان، 
ئاشكرای  عێراق  بەرپرسێكی  ئەوكاتیش  هەر 
كرد پێشنیاری ئەم هەرێمە ناوچەكانی باكوور 
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ـــــاوای عــێــراق لــەخــۆدەگــرێــت وەكــو  و ڕۆژئ
پارێزگاكانی نەینەوا، سەاڵحەدین، ناوچەكانی 
باشووری ڕۆژئاوای كەركوك، دیالە، ئەنبارو 
بــاشــوورو  لـــەڕۆژئـــاواو  بــەغــداش  پشتێنەی 

باكوورەوە.
بااڵیەی عێراق كە بەشدارە  ئەو بەرپرسە 
 38 وتی  عەبادی  حەیدەر  حكومەتەكەی  لە 
زۆرینەیان  كە  عێراقی  سوننەی  كەسایەتی 
بەڕێوەبردنی  سیاسی  پرۆسەی  لە  بەشدارن 
بە  ــەك  ــرۆژەی پ بەپێدانی  هــەڵــســاون  ـــدا،  واڵت
بەرپرسانی ئەمریكی و وێنەیەكیشیان داوە بە 
«ستیۆرات جۆنز« باڵوێزی ئەمریكا لەبەغداد.
ئەو بەرپرسە ئاماژەش بۆ ئەوەدەكات كە 
ئەمریكا  بە  داوە  ڕاستەوخۆ  پێشنیارەكەیان 
دانانی هەرێمێكی  بە  لێبكەن  تاكو پشتیوانیان 
ــە عــێــراقــدا هـــەروەكـــو هــاوشــێــوەی  ســونــی ل
هەرێمی كوردستان، ئەو هەرێمەش لە%46ی 
ئەو  خۆبگرێت،  لە  عێراق  خاكی  ڕووبـــەری 
شوێناش بگرێتەوە كە زۆرینەی زۆری سونین 
بە بێ بەغداد كە هەروەكو خۆی بمێنێتەوە بە 

پایتەختی عێراق.
ئەو بەرپرسە بااڵ عیراقیە بەپێی لێدوانەكانی 
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بۆ سایتی «العربیە الجدید« و ئاژانسەكانیش 
زانیویانە كە پرۆژەكە نوسراوەتەوەو پێشكەش 
هەنگاوەباشەكانی  و  كراوە  ئەمریكییەكان  بە 
باس  هەرێمەكەش  دامــەزرانــدنــی  پێكهێنانی 
هێزەكانی  ڕۆڵــگــێــڕانــی  هـــەروەهـــا  دەكــــات، 
دابمەزرێت  كەبڕیاروایە  نیشتمانی  پاسەوانی 
پاراستنی  لە  دادەنــێــت  سەرەكی  ڕۆڵێكی  بە 
تایەفی و  ئاژاوەی  ئەمنیەت و كۆنترۆڵكردنی 
سەقامگیری و دوورخستنەوەی دەستێوەردانی 
ئێران بە قسەی ئەو بەرپرسە بااڵیە، هەروەها 
بەرچاو  ژمارەیەكی  كە  نەشاردەوە  ئەوەشی 
لە كەسایەتی و سیاسییەكانی سوننە سەردانی 
لەوبارەیەوە،  وتوێژ  بۆ  كــردووە  ئەمریكایان 
بەربەستەكانی  لــە  هــەبــوو  مــەتــرســی  بـــەاڵم 
وسعودیا  ئێران  وەكــو  عێراق  دراوسێكانی 
بەهەند  و  دەكــەن  پرۆژەیە  ئەو  دژایەتی  كە 
وەرگرتن بۆ بەرژەوەندیەكانی خۆیان تەمشای 

دۆخەكە دەكەن.
لە ڕاستیدا نەخشەی سیاسی و زەمینی لە 
عێراقدا لەحاڵی حازر دابەشكراوە، هەرلەدوای 
ئـــەو ڕاستیە  ــراقــەوە  ــــازادی عــێ ئ ــرۆســەی  پ
بە ڕوونــی بۆ هــەمــووالیــەك ڕوونــبــوویــەوە، 
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پەرلەمانی  چــوارخــوولــی  ئەمە  بــۆ  بەڵگەش 
عێراق  دەســتــووریــەكــانــی  ـــاددە  م و  دەق  و 
بەناڕاستەوخۆ ئەوەی سەلماند كە ئەم واڵتە 
هەرالیەنە  دابڕێژرێتەوەو  سەرلەنوێ  دەبێت 
پشكی تایبەتی خۆی پێبدرێت، بەاڵم ئەوە سونە 
بوو كە ملی بۆ ڕاستی ئەو مەسەلەیە نەدەدا و 
لە عەقڵدانی سوننەدا ئەوان بۆ ماوەی هەشتا 
ساڵ حوكمی عێراقیان كردبوو بەئاسانی ئەو 
خۆیان  ئەندێشەی  لەبیرو  تاڵەیان  ڕاستییە 
كاڵنەكردبوەوە كە ئەم عێراقی تازەیە ئەوەی 
ئەوەیە كە جارێكیتر كەس  لێناكرێتەوە  بیری 
بە  خۆی  و  بكات  فەرامۆش  ئەویتر  ناتوانێت 
بۆیە  بزانێت.  پێكهاتەكان  هەموو  گـــەورەی 
سەرهەڵدانی  هۆی  بە  ئێستادا  لە  سوننەكان 
گـــرووپـــی تــیــرۆریــســتــی داعـــشـــەوە ئـــەوەی 
لەماوەی نێوان 11 بۆ 12 ساڵی ڕابردووش 
بە  بوو  شەوڕۆژێكدا  لەنێوان  چنیبوویانەوە 
بڵقی سەر ئاو!، سەركردەكانی سوننە لەنێوان 
گرووپی  چەندین  بــۆ  دابــەشــبــوون  خۆیاندا 
واڵت  سیاسی  مامەڵەی  لە  شپرزە  جیاجیاو 
بیركردنەوەكانیان  و  لــێــدوان  لــە  ناڕێكی  و 
رۆژ  ـــەدوای  ل رۆژ  داخــوازیــەكــانــیــان  ئاستی 
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كە  جگەلەوەی  ئەوە  دیاربوو،  پێوە  ناڕوونی 
لە  بــەشــداری  بە  بــاوەڕیــان  لەسەرەتادا  هــەر 
بیانووی  بە  نەبوو  واڵتــدا  سیاسی  پڕۆسەی 
جیاجیاو خۆپەرێزخستن لە هەموو هەنگاوێكی 
ـــەوەی  ئ ئــەقــڵــیــەتــی  بـــە  پــێــشــكــەوتــنــی واڵت 
دەسكەوتەكانی دوای 2003 بۆ پێكهاتەكانیتر 
دەرچــوو  ڕاســت  ئــەوەش  پێچەوانەی  كاتین!، 
كە سوننە لەم بیركردنەوەیەیان هەڵەبوون و 
سەرئەنجام باجی قوورسیان دایەوە كە ئێستا 
هەستی پێدەكەن، هەروبۆیە لەدوای 12 ساڵ 
نەخشەڕێگایەك  بــەدۆزیــنــەوەی  دەركــكــردن 
وەكو دامەزراندنی هەرێمێكی سونە مەزهەب 
بــۆ داكــۆكــیــكــردن لــە داخــوازیــەكــانــیــان تاكە 
كایە  بۆنێو  هەڵسانەوەیان  بۆ  ئەلتەرناتیڤە 

سیاسەكانی واڵت.
ئەم باوەڕەی بەشێك لە سەرانی سیاسی 
لــەدوای  ئەگەربوایاو  سوننە  كۆمەاڵیەتی  و 
بەرجەستەبوایا،  عێراقەوە  ئــازادی  پرۆسەی 
بێگومان سونە ئێستا لەدۆخێكی وەكو ئەوەی 
ئێستا نەدەژیا كە داعش هەنجن هەنجنی كردن 
نەتوانن  ساڵیتریش   20 بۆ   15 دوورنــیــە  و 
داگیركردنی  پێش  كە  تەنانەت  شكۆیەی  ئەو 
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بۆ  بهێننەوە  وەدەســتــی  هــەیــانــبــوو  مــوســڵ 
جارێكیتر، بەڵگەش بۆ سەلماندنی قسەكەمان 
تــوانــای ســەركــردەكــانــی سونەوە  بــەهــەمــوو 
دەیانەوێ پرۆژەی بوون بەهەرێمێكی سووننە 
تێی  پــاشــاگــەردانــیــەی  ــەو  ل بكات  ــان  ــاری رزگ
ئەمریكا  باڵوێزی  خــودی  تەنانەت  كەوتوون 
سەرخستنی  بۆ  ئەكات  نێوانگیریان  لەعێراق 

پێشنیارەكەیان.
سونەی  چیە  نهێنیە  ئەو  بڵێن،  مــاوەتــەوە 
عێراق لەبنەڕەتدا هیچ هەماهەنگی و بڕوایەكی 
بەبوونی ئەمریكاو هاوپەیمانان نەبوو لەعێراقدا 
پێاویان  سونەكان  كە  ئــەوەی  ئــەنــدازەی  تا 
دەبلیو  »جــۆرج  ئەمریكا  سەرۆكی  هاویشتە 
گەڕاونەتەوە  پلە   180 ئێستا  كەچی  بوش«، 
پەشیمانی  كــرنــووشــی  و  مــلــكــەچــبــوون  ــۆ  ب
بەهیچیان  كەپێشتر  دائەنەوێن  ئەمریكا  بۆ 
نەدەزانین، ئێستا داوای تیماركردنی برینەكانی 
برینپێچێكی  ئەمریكاش  بێگومان  دەكــەن،  لێ 
دەرمان  كام  ئەزانێ  وریایە خۆی  و  زیــرەك 

بداتە نەخوشێكی لەخۆبایی بوو!!.
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بۆچی توركیا بایدایەوە؟ 

پێش 9ی حوزەرانی ساڵی رابردوو، پاش 
دراوسێی  توركیای  دەوڵەتی  بەروارەش  ئەو 
بینی  نێگەتیڤی  رۆڵــێــكــی  ــراق  عــی ســوریــاو 
لەهەڵسوڕاندنی دۆخی ئەوساو پاشتریش كە 

دەبوو ئەو رۆڵە نەگێڕێ!
توركیا ئەندامی پەیمانی ناتۆیەو یەكێكە لەو 
تۆقاندن  تیرۆرو  لەهەركوێیەك  كە  واڵتانەی 
هەبوو دەبێت دژی بوەستێتەوە، ئەوی رۆژێ 
بەرۆكی  ــدە  دڕن دێوەزمەیەكی  وەك  تیرۆر 
عیراقو سوریاو هەرێمی كوردستانی گرتەوە 
لەسەردەستی چەتەكانی داعش، ئەوەی مایەی 
توركیا  بوو ساردوسڕیی  ناوچەكە  نیگەرانی 
بوو بەرامبەرە بەدەستدرێژیەكانی داعش پاش 
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كەوتنی موسڵو دواتریش پەالماردانی هەرێمی 
ــان هــیــچ هــەنــگــاوێــكــی كــردەیــیــمــان  كــوردســت
بووە  ئەمەش  بەڕاستەوخۆ،  نەبینی  لەتوركیا 
مایەی نیگەرانییەكی قوڵی الیەنەكانی هەرێمی 
وتوێژە  چینو  تـــەواوی  عیراقو  كوردستانو 
بێهەوڵوێستە  توركیا  بۆچی  كە  جیاجیاكان 
بوو  تەنانەت  لەناوچەكەدا  بەتیرۆر  بەرامبەر 
بووە هاوكارو رێپیشاندەریان لەسنوورەكانی 

خۆی!
هەتا ئەودەمەی داعش فڕۆكەوانە دیلەكەی 
روویكردە  دواتــریــش  نەسووتاندو  ئوردنی 
داعش  دڕنــدانــەی  پەالماری  لیبیاو  دەوڵەتی 
21 هاوواڵتی میسریو سەربڕینیان  بۆ سەر 
بەناهەق داعش هێندەیتر كردەوكانی قێزەون 
هاوكار  توركیای  رایگشتیو  لــەبــەردەم  بــوو 
یارەمەتیدەری  راستەوخۆ  بەناڕاستەوخۆو 
داعش لەم رووداوانەدا كێرڤی پشتیوانیكردنی 
راستەقینەی  رووی  هێنایەخوارەوەو  داعشی 
پەیوەندییە  ئــەو  لەئاست  توركیا  دەوڵــەتــی 
هەڵماڵراو  زیاتر  داعش  لەگەڵ  ژێربەژێرانەی 
لەبەرامبەرە  میسر(  )ئوردنو  واڵتانەش  ئەو 
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توركیا  دەوڵەتی  هاوكاری  هەنگاوەكانی  بەو 
كە  بەجۆرێك  نەوەستانەوە  دەستەوەستان 
بەڕە،  سەر  خستیانە  بوو  لەژێربەڕە  ئەوەی 
دەوڵەتی  هەنگاوی  لەدواهەمین  بۆیە  هــەر 
دژ  تۆماركردوە  سكااڵیان  بەڕەسمی  میسر 
هاوكاریكردنی  بەهۆی  توركیا  بــەدەوڵــەتــی 
گروپەكانی ئیخوان موسلمینو كۆمەككردنیان 
دژ  پشتیوانیكردنیان  كــۆنــگــرەو  لەبەستنی 
بەدەوڵەتی میسر، ئەمەش دوای ئەو رووداوانە 
دیپلۆماسیەكانی  پەیوەندییە  هەموو  كە  دێت 
روخاندنی  بەبۆنەی  پچڕاوە  میسر  توركیاو 
سەرۆكی لەكاربراوی میسر محەمەد مورسیو 
سیسی  دەرچــوونــی  هەڵبژاردنو  سەرلەنوێ 
دەوڵەتی  بەالی  كە  میسر  ئێستای  سەرۆكی 
شەرعیەتی  تائێستاش  كودەتایەو  توركیاوە 

بەو هەڵبژاردنە پێنەبەخشیوە.
ـــی تــوركــیــا  ـــەت رۆژبـــــــەرۆژ دۆخــــی دەوڵ
ــەجــۆرێ  بــــەرەو گـــلـــۆربـــوونـــەوە، دەچــــێ ب
پشتیوانییەكانی توركیا بۆ داعش لەمیدیاكانی 
دۆكۆمێنتو  ئەكرێ،  باس  بەئاشكرا  رۆژئــاوا 
جــۆری  فــۆتــۆی  وێنەكانی  ڤیدیۆییو  بەڵگە 
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هاوكاریكردنەكانی ناڕەسمی توركیا بۆ داعش 
جارێكیتر  ــەردەم  ب خستوەتە  واڵتانی  تــەواو 
لەگەڵ  بەپەیوەندیەكانیان  بەخۆداچوونەوە 
ــی ســەرۆكــی  تــوركــیــا، دوواهــەمــیــن ســەردان
ئەنجومەنی وەزیرانی عیراق حەیدەر عەبادیو 
دواتریش سەردانی جێگری سەرۆكی كۆمار 
ــی  ســەردان ــاشــان  پ ئەلنوجەیفیو  ئــوســامــە 
هەرێمی  وەیــزیــرانــی  ئەنجومەنی  ســەرۆكــی 
وەفــدەی  و  بــارزانــی  نێچیرەڤان  كوردستان 
یاوەركەی بووە هۆی نزیكبوونەوەی توركیا 
ئەو  بـــەری  كــوردســتــان  هەرێمی  لەعیراقو 
هەنگاوانەش ناردنی دوو بارهەڵگری فرۆكەی 
بۆ  توركیا  سەربازی  لەهاوكاری  سەربازی 
عیراقو لەناویشیاندا بۆ كوردستان كردنەوەی 
نوێی جۆری گۆڕینی هەڵوێستی  الپەڕەیەكی 
ئــەدات  پیشان  توركیا  ســەربــازی  سیاسیو 
بەرامبەر بەدۆخی بااڵنسی سەربازی شەڕی 

دژی تیرۆر.
بەئاشكرا  توركیا  ئێستای  ئاڵوگۆڕەی  ئەم 
لەسەرەتاوە  بۆچی  كە  دەخــاتــەڕوو  گەمەكە 
سەربازی  بەهاوكاریكردنی  بــاوەڕی  توركیا 
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نەبوو  كوردستان  هەرێمی  سوریاو  عیراقو 
توركیا  بــۆچــی  ئێستا  ئـــەی  بـــەداعـــش،  دژ 
لەپێناوی  خستوەتەگەڕ  تواناكانی  هــەمــوو 
توركیا  كە  چییە  نهێنیە  ئەو  داعــش،  كەوتنی 
ناوچەكانی  لەكۆبانێو  داعــش  شكستی  پاش 
دەوروبــەری هەروەها دوای شكستی داعش 
لەهێرشەكانی شەوی 28/29ی مانگی كانونی 
مەال  گوندەكانی  بۆسەر  ئەمساڵ  دووەمـــی 
عەبدوڵاو تەل وەردو مەكتەب خالیدو مریەم 
بەگ بەمەستی گرتنی كەركوكو شكستەكانی 
ئەوەی  هاندەری  بوونە  لەجەولەوال  داعــش 
تكریت  لەناوچەكانی  عیراقیش  سوپای  كە 
پــێــشــڕەوی بــكــەن، ئــەوانــە هــانــدەربــوون كە 
توركیا پاشەكشە بكات لەساسەتەكانی خۆی 
و رێگەی خۆشكرد بۆ نزیكبوونەوە لەعیراقو 
بۆ  لەوێشەوە  تەنانەت  كوردستانو  هەرێمی 
ئاشتبوونەوە لەگەڵ پەیمانی ناتۆو كۆمەڵگای 
نێودەوڵەتی، توركیا بەهاتنی وەزیری بەرگری 
توركیا بۆ بەغداو پاشان هەولێری پایتەختی 
دەكاتەوە  دەروازەیــەك  كوردستان  هەرێمی 
لەبەردەم پەیوەندییەكانی خۆی كە بادانەوەی 
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بە  دەرئەخات  بۆ  توركیامان  پەیوەندییەكانی 
180 پلە لەهەڵگەڕانەوە!

بێت؟  چــی  ئەبێت  تــوركــیــا  نــیــەتــەی  ئــەم 
ـــە،  وەاڵم ســـەد  ــە  ب پێویستی  پــرســیــارێــكــەو 
كە  دەرئەكەون  بۆ  نوێمان  بابەتی  رۆژانیتر 
هەرگیز بەخەیاڵماندا نایات ...باچاوەڕوان بینو 

لەخۆمانەوە قسە نەكەین.
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عێراق،  قەیرانی  بێ متمانەیی

بڕیاری  بەرپرسانی  خاوەن  هەرچی  زووترە 
 سیاسی  لەم واڵتە دەبێت رێگە بۆ دروستكردنی 
قەیرانەی  ئێستای  ئــەم  كە  بكەن  خــۆش   پردێك 
 تێكەوتووە بگەیەنێتە ئەو دیوی  سەقامگیری!  كاتێ 
بەر لەپرۆسەی  ئازادی  عێراق خەمی  هەموومان 
بوو  دیكتاتۆری  سەردەم  رووخاندنی  دزێوترین 
هەوڵەكانمان دەخستە گەڕ  بۆ هێنانەدی  ئامانجە 
تیرەو  بــەســەرجــەم  گەشەكانی  گەالنی  عێراق 
نەتەوەكانییەوە،  ئەوێ رۆژێ كەوتنی  سەدام تاكە 
رێگە بوو بۆ هەڵسانەوەی  عێراق و بەرەو ژیانێكی 
ئاشتەوایی  كۆششەكان  شكۆمەندی  و   هەمیشە 

دەخرانە گەڕ.                                                                                                                                                                                                                                                           
چیرۆكەكانی  دوای  رووخانی  رژێمی  عێراق 
تێكشاندن!  بەجۆرێ  هەڵسانەوەو  لە  پــڕاوپــڕن 
گــێــڕانــەوەشــی  مـــرۆڤ ســەرســام دەكــــات،  هەر 
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پێكهێنانی  و  لەوەرگرتنی  دەسەاڵتی  هاوپەیمانان 
پێكهێنانی   ئەنجوومەنی  دەسەاڵتی  كاتی  و 
 كابینەیەكی  ریاییكردنی  دەسەاڵت و هەڵبژاردنەكانی 
پێكهێنانی  چەند  و   ئەنجوومەنی  نوێنەران 
دەسكەوتی  ئەمانە  كابینەیەكی  وەزاریی  هەموو 
كە  مــێــژووی  سیاسی  نوێی  عێراق  بــۆ   مەزنن 
گۆڕانكاری  ساڵدا  لەماوەی  12  هەیە  واڵت  كەم 
بێت  قــەدەری  عێراق  ببینێ،  رەنگە  بەخۆیەوە   وا 
ســەرووی  الی  ڕاستی  دەوڵەتانی  كەوتوەتە  كە 
 نیشتمانی  عەرەب و ئاوێتە بەكوردستانی  گەورەو 
توركی  دراوسێی  فارسی  ئێرانی  و  كاتدا  لەیەك 
و  جیاجیاكان  لەنەتەوە  تێكەڵەیەك   توركیایی  و 
تێكەڵیەی  فــرە  ئایینی  جیاجیا،  ئەم  و  مەزهەب 
 عێراق هەمیشە لەبازنەی  ملمالنێدا گەمەی  كردوەو 
بۆیە  بەبەشی  خۆی،  هەر  رازی  نەبووە  كــەس 
چەقی  ملمالنێكان تا هاتووە بەرەو ئاڵۆزی  دەڕوا 
بدۆزرێتەوە  ئەوەی  چارەسەرێكی  ڕەگی  بۆ  بێ 
كە ئەویش  یان » پەیمانی  لێكتێگەیشتن و بڕیاری 
» دابەشكردنی  هەتاییە«  یان   پێكەوەژیانی  هەتا 
 واڵتە بۆ چەند هەرێمێك بەویست و ئارەزوو بێ 
جەنگ و ئاشووب نانەوە«  تا چیتر نەوە لەدوای 
بەسیاسەتێكی  نــەهــاڕدرێ  عێراقە   نەوەی  ئەم 
 كوێرانەو سەركردەكانیشمان با چیتر ئاسوودەبن 
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ـــەم دوو رێــگــەیــە  بـــەمـــێـــژوودا،  ئ ــەر  ــب ــەرام ــەب ل
بكەینەوە  تۆخ  متمانە  ئەگەر  هەردووكی  ئاسانە 
گەالنی  و  بەعەقڵی  خۆمان  گەمە  و  بــۆ  یەكتر 
تا  بــەداخــەوە  نەكەین!.  شیرازەی  عێراق   عێراق 
هیچ  و  لێژی  دەپسێ  و  گلۆربوون  ــەرەو  ب بێت 
متمانەیەو  پێكهێنانی  ئەو  بۆ  نەماوە  ئومێدێك 
هەیە،  بەڵكو  لۆژیكی  ئەوەی  كە  بۆ  گــەڕانــەوە 
بانگەشەو  دەیــان  و  پێشنیار  دەیــان  بــەداخــەوە 
دەیان راگەیاندنی  ئاشتبوونەوەی  گشتی  و دەیان 
نافەڕمی  و  رێكەوتنی  فەڕمی  و  و  پرۆتۆكۆل 
ئیمزای  دووقۆڵی  نامەی  چاكسازیی  و  دەیــان 
بەرزترین  دەگاتە  قۆڵی  تا  پێنج  قۆڵی  تا  سێ   و 
لەچوارچێوەی  دەقی  ئاستی  رێكخستنی  ژیانمان 
 دەستووردا هەموو ئەمانە بۆچی  كاری  پێناكرێ 
ـــەزراوەی  یاسایی  دام چەندین  عێراق  لەكاتێكدا 
دەكــــات!؟  رێكخستنی  ژیانمان  بــۆ  كـــار   هەیە 
پێویستی  بەهەموومانە  عێراق  دەمانگوت  كاتێ 
دروشــمــەی  ئێمە  لەپەنای  ئەو  دەمانزانی  هەیە 
دەیەوێ هەم كاڵەكخۆر بێت هەم بێستانڕن!  ئەو 
دەمانەی  ئێمە لەخەمی  عێراق بووین الیەن هەبوو 
نێو  بۆ  لەملمالنێی  هێنانی  دەستی  دەرەكی  بوو 
خاكی  عێراق!  كە ئێمە دەستمان بۆ نووسینەوەی 
بگاتە سەرپێی  خۆی،  تا عێراق   دەستوور دەبرد 
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رەفز  سەرلەبەری  دەستووری  پێ  هەبوو   الیەن 
دەچووینە  دڵسۆزانە  رۆژانـــەی  ئێمە  بــوو!  ئەو 
و  پێشوازی  پێكهێنانی  ئەنجوومەنی  نوێنەران 
پێكهێنانی  دەوڵەتی  یاسایی،  الیەن هەبوو دەكەوتە 
دژایەتی  سەرنەكەوتنی  هەموو پرۆسەكەو هەوڵی 
دژایەتی  كردنی  بۆ  نەما   لەباربردنی  دەدا،  رێگە 
ـــازادی  ــانــەی  دوای  پرۆسەی  ئ دەســكــەوت  ئەو 
بەژێر و   نەخرابێتە گەڕ  تا دەگاتە كودەتای  ژێر 
پیالن بۆ  یەكتر رێكخستن و دەرپەڕاندنی  یەكترو 
سفركردنەوەی  خەباتی  یەكتر لەپێناوی  شكاندنی 
 یەكتردا!  ڕەنگە چارەنووسی  ئەم عێراقە لەڕەگەوە 
وەها هاتبێ كە بێ متمانەیی  هەمیشە ئەو دەردە 
خــوارەوەی  تا  لەسەری  سەرەوە  بووە  كوشندە 
مێژوو  كــە  ــەوە  كــردۆت  دووچـــاری  نەخۆشیەك 
هەبووە  دەستێك  هــەردەم  ئــەوەی  سەلماندووە 
بۆ لەباربردنی  سەركەوتنەكانی،  رووداوە كۆن و 
هەرگیزاو  عێراق  كە  دەڵێن  پێ  ئەوەمان  نوێكان 
كۆك  تا  نابینێ  سەقامگیری  بەخۆیەوە  هەرگیز 
نــەبــن،  ریگەی  دەربازبوونی  هاوهەڵوێست  و 
چەسپاندنی  متمانەیە   سەركەوتنی  عێراقیش 
كایەكانی  شۆڕكردنەوەشێتی  بەنێو  بەیەكترو 

 ژیاندا.
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بزووتنەوەكانی »تیرۆر« 
لەحەفتاكانەوە بۆ ئەمڕۆ

دەســتــەی ئــێــزگــەكــانــی بــەریــتــانــیــا )بــی 
مێژوویی  بابەتی  زنــجــیــرەیــەك  ســی(  بــی 
سەلەفیەتی  بزووتنەوەكانی  سەرهەڵدانی 
ـــردەوە، تــیــایــدا بــەڕوونــی  ـــاوك جــیــهــادی ب
لەدەركەوتن و شوێنی گەشەكردنیان  باس 
بەچەند  توانیان  چــۆن  هــەروەهــا  دەكـــات، 
هەفتاكانی  لـــەدوای  پێشبكەون  دەیــەیــەك 
لە«  هەر  ئێستا،  تاكو  ــردوەوە  راب ســەدەی 
مــحــەمــەد عــەبــدولــســەالم فــــــەرەج«ەوە تا 
ئێستایان  تیرۆریستی  سەركردەی  دەگاتە 

))ئەبوبەكر ئەلبەغدادی((.
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حەفتاكان: ״شۆڕشگێڕەكان״
ڕەگوڕیشەی بزووتنەوەكانی سەلەفیەتی 
هەفتاكانی  كۆتایی  بۆ  دەگەڕێتەوە  جیهادی 
ــــــــردوو، بــەدیــاریــكــراویــش  ســـــەدەی ڕاب
كۆمەڵێ  كاتێ  سەرهەڵدەدات،  لەمیسرەوە 
لێدانی  بــەئــامــانــجــی  پێكهێنران  چـــەكـــدار 
رژێمەكانی دەسەاڵتی جیهانی عەرەبی، ئەو 
دەركرد  بەناوبانگیان  نامیلەكەیەكی  كاتیش 
وەكو  كە  الغائبە«  »الفریچە  بەناونیشانی 

رێنومایی وابوو بۆ ئەو بزووتنەوانە.
بەڕەگەز  كە  نامیلەكەیە  ئەو  نووسەری 
عــەبــدولــســەالم  مــحــەمــەد  نـــاوی  میسریەو 
فەرەج-ە لەنامیلكەكەیدا بەموسڵمانان دەڵێ: 
ئایینەوە،  بەفەریزەكانی  پابەندن  »زۆر 
فــەرامــۆش  بنەڕەتیان  فەریزەیەكی  ــەاڵم  ب
بیرمەندە  ئەم  جیهادە«،  ئەویش  كە  كردوە 
ئیسالمیە داوا دەكات كە بایەخ بەشەڕ بدەن، 
مەبەستی  لێرەدا  نزیكە«،  »دوژمــن  دەڵــێ: 
كە  ــانــەن  واڵت ــەو  ئ دەســەاڵتــی  رژێمەكانی 
شەڕ  كە  دەكات  داوا  موسڵمانن،  زۆرینەی 
ــانــی دەرەكـــی  بــەرپــا بــكــرێ دژبـــە دووژمــن
ئەوكاتیش  هەر  دوور«.  »دووژمنانی  یان 
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جیهادی  لەخەڵكانی  پێكهێنران  كۆمەڵێك 
هەر  دەگــێــڕا،  رۆڵــیــان  كودەتاچی  وەكــو  و 
ساداتیان  ئەنوەر  محەمەد  كە  بوو  ئەوەش 

تیرۆركرد لەساڵی 1981.

هەشتاكان: ״جیهادی ئەفغانی״
دوای ئەوەی جیهادیەكانی میسر سادات-
هەڕەشەو  بــەردەم  كەوتنە  تیرۆركرد،  یان 
میسر،  دەرەوەی  بۆ  هەڵهاتن  بۆیە  گرتن، 
بوو  باشترین شوێن  كات  ئەو  ئەفغانستان 
بۆ ئەوان، كە دواتر بووبە گۆڕەپانی جیهاد، 
ــی كــەنــداوی  ــان ئــەوكــاتــیــش ئــەمــریــكــاو واڵت
ئەدا  موسڵمانەكانیان  گەنجە  هانی  عەرەبی 
تاكو بچن دژبە یەكێتی سۆڤێت و حكومەتی 

كۆمۆنیستی ئەوكاتی كابول بجەنگن.
ـــا عــــــەزام«ی  ـــدوڵ فـــەتـــواكـــانـــی »عـــەب
ئەو  بۆ  بــوون  هاندەر  ئوردنی  فەلەستینی 
مەبەستە. گەنجەكانی هاندا بە »جیهادكردن 
ئەگەر  موسڵمانێك،  هەموو  لەسەر  فــەرزە 

هاتوو زەوی موسڵمانیان داگیر كردبوو«.
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نەوەدەكان: ״ئەلقاعیدە״
بۆ  دەگەڕێتەوە  ناوی«القاعدە«  بناغەی 
لەیەكێك  كــە  عـــەزام«  »عــەبــدوڵــا  وتارێكی 
لەگۆڤارەكانی لەئەفغانستان دەردەچوو، باوی 
الصلبە«،  »القاعدە  بەناونیشانی:  كـــردەوە، 
قاعیدەیەك  دامەزراندنی  داوای  وتــارەدا  لەو 
لەئەفغانستان،  »مــوســڵــمــانــان«  بــۆ  ـــات  دەك
پێچەوانەكەی  رێك  دەیویست،  عەزام  ئەوەی 
بوو لەدروستكردنی قاعیدە كە خۆی لەساڵی 
بۆمبڕێژكراو،  بەئۆتۆمبیلی  كـــوژرا   1989
نــەكــردوە  كــەس خــۆی  ئێستاش  هــەتــاوەكــو 
بەساحێبـی كوشتنەكەی، لەو ڕۆژەوە فیكرەی 
سەرەكی  ناونیشانی  بــوو،  جیهانی  جیهادی 
سەركەوتنیش  دوای  قاعیدە،  چاالكیەكانی 
ئەو  لەئەفغانسان  سۆڤێت  هێزەكانی  بەسەر 

گروپە خۆیان پڕچەك كرد.
ئەم سەركەوتنە  هەوڵیاندا  هەندێك كەس 
بگوێزنەوە  دونیا  گەورەكانی  هێزە  بەسەر 
ـــان، هـــەربـــۆیـــە شــوێــنــە  ـــی خـــۆی ـــان بـــۆ واڵت
ئامانج،  كــرانــە  میسر  گەشتوگوزاریەكانی 
توندڕەوەی  شەپۆلە  ئەو  لیبیاش  هەروەها 
رووبەڕووی بوویەوە، تەقینەوەكان گەیشتنە 
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سعودیا، زۆرێك لەشانەی نوستوو لەئوردن-
ەوە رێكدەخران.

دەیــە رووبــەڕووی  یەك  واڵتــی جەزائیر 
ئەوە  بوویەوە،  خوێن  و  مەرگ  توندوتیژی 
سەرەڕای ئەوەی پەیوەندی بەئیسالمیەكانەوە 
ـــرت پاش  هــەبــوو، كاتێ دەســەاڵتــیــان وەرگ
ــی ســـەرەتـــای  ــژاردن ــب ــەڵ ــەه ـــان ل ـــەوەی ـــردن ب
ــەكــان لــەو واڵتــــەدا، بـــەاڵم ئــەوانــەی  ــەوەت ن
ســـەرەڕای  و  لەئەفغانسان  ــەوە  ــوون ــەڕاب گ
ــــەوەی بــەشــداریــشــیــان لــەهــەڵــبــژاردنــەكــە  ئ
بەپێكهێنانی  هەڵسابوون  پێشتر  نەكردبوو، 

گروپی چەكدار.
هــەنــدێــكــیــان لـــەوانـــەی لــەئــەفــغــانــســانــەوە 
ئەزمونی  هەمان  دەیانویست  گــەڕابــوونــەوە 
لەشوێنانیتر،  بــكــەنــەوە  ــــارە  دووب ئەفغانی 
لەبۆسنەو  كرد  شەڕیان  بەشداری  ئەوەبوو 

تاجیكستان و چیچان.
هەردوو فیكرەی »جیهادی« و »كودەتا« 
لەگەڵ  یەكتر.  بــەتــەواوكــەری  بــوون  لەمیسر 
فیكرەكانی ئەفغانستان ئاوێتەی یەكیتر بوون. 
ئەویش  ـــاراوە،  ئ هاتە  نــوێ  سەرئەنجامێكی 
ئەمەش  بـــوو،  جیهادیەكان«  »سەلەفیەتی 
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ئەیمەن  لەالیەن  كرا  پراكتیزە  ئــەوەی  دوای 
ئەلزەواهیری بەڕچەڵەك میسری و سەرۆكی 
ئێستای قاعیدەو سەركردەی پێشووی قاعیدە، 

ئوسامە بن الدن-ی ملیۆنێرەوە.
بڕیاریاندا   1998 ساڵی  ئــەوەبــوو  ئیتر 
جیهانی  ئیسالمی  »بـــەرەی  بــەدامــەزرانــدنــی 
سەلیبیەكان«،  یەهودیی  دژبە  شەڕكردن  بۆ 
جیهانی«  بە»جیهادی  ئەلقاعیدە  سەرەتاش 
جیهادیەكان  لەوساڵەدا  هەر  پێكرد،  دەستیان 
هەردوو باڵوێزخانەی ویالیەتە یەكگتروەكانی 
تەنزانیا،  لەكینیاو  تــەقــانــدەوە  ئەمریكایان 
كەشتیەكی  جیهادیەكان  ساڵیش  سێ  پــاش 
سەربازیی ئەمریكیان تەقاندەوە لەكەنارەكانی 

ئاوی یەمەن.

هەزارەی دووەم: ״تەقینەوەكانی ئەیلول״
سێبتەمبەر«ئەیلول«دا  11ی  لەبەرەبەیانی 
جیهادیەكان  كــە  شارستانی  فــڕۆكــەی  چـــوار 
كــردە  هێرشیان  بــەســەرداگــرتــبــوو،  دەســتــیــان 
نییۆرك و واشنتن-ی  بینا سەرەكیەكانی  سەر 

پایتەختی والیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا.
كــوژرانــی  هــۆی  بــوونــە  تەقینەوانەش  ــەو  ئ
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نزیكەی سێ هەزار كەس، دواتریش بوە مایەی 
راوەدوونانی  و  ئەفغانستان  سەر  هێرشكردنە 
ئەوكەسانەی تێوەگالبوون لەو هێرشەی 11ی 

سێبتەمبەر.
شێوازێكیتری  قاعیدە  جیهادیەكانی  دواتــر 
بوو  راهێنان  مەشقو  ئــەویــش  داهێنا  نوێیان 
ــــــان  ــهــادی و نـــاردنـــە دەرەوەی ـــی جــی ـــەالوان ب
لەئەفغانستانەوە بۆ واڵتانی خۆیان بەمەبەستی 
ئەوەی  وەكو  تەقینەوە،  بەكردەوی  هەڵسانیان 
رویدا،   2203 ساڵی  ئەندۆنیسیا  ی  لە«بالی« 
و   ،2003 ســاڵــی  ـــبـــەیـــزا«  »دارول هـــەروەهـــا 
»مەدرید« ساڵی 2004 ، و »لەندەن و عەمان« 

لەساڵی 2005.
هەروەها سعودیاش كەوتە بەردەم پەالماری 
جیهادیەكان لەنێوان سااڵنی 2003 بۆ 2007 ، 
بەاڵم دوای پەالماری ئەمریكا بۆ عیراق لەساڵی 
كە  سەریهەڵدا  چەكدار  نوێی  نەوەیەكی   2003
ئوردنی  بەڕەچەڵەك  زەرقــاوی  موسعەب  ئەبو 
لەعیراقدا  قاعیدە  هەربۆیە  ئەكرد،  رابەرایەتیانی 
نمونەیەكی  رافــەدەیــن  لەبیالدی  بوترێ  یاخود 
رادیكاالیانەی لەبزووتنەوەی جیهادی دەستپێكرد.
تۆمارئەكران  سەربڕین  و  كوشتن  ئەوەبوو 
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هەروەها  باوئەكرانەوە،  ئەنتەرنێتەوە  لەڕێی  و 
زەرقــاوی  ڕفاندنیش،  و  خۆكوژیەكان  كــردەوە 
ئەمریكا ساڵی  ئاسمانی  لەبۆردومانێكی سوپای 

2006 كوژرا.

لقەكانی ״ئەلقاعیدە״
لەدوای ساڵی 2008 رێكخراوی تیرۆریستی 
هاوپەیمانێتی  بەتێكەڵكردنی  هەڵسان  ئەلقاعیدە 
نوێ لەناوخۆدا، ئەوەبوو لقەكانی ئەم رێكخراوە 
لەعیراقدا  كرانەوە،  شوێن  لــەزۆر  تیرۆریستیە 
ئیسالمی  بە«دەوڵەتی  دەناسرێ  رێكخراوە  ئەم 

لەعیراق«دا.
لەژێر  یەكیانگرت  جیهادیەكان  لەیەمەن 
ناوی«قاعیدە لەجەزیرەی عەرەب«، هەروەها 
بەقاعیدەدا  دەنگیان  جیهادیەكان  لەجەزائیر 
»قاعید  بۆ  گــۆڕی  رێكخراوەكەیان  نــاوی  و 
پانتایی  ئــیــســالمــی«،  رۆژئـــــاوای  لــەواڵتــانــی 
چاالكیەكانیشیان فراوانكردەوە بۆ كەنارەكانی 

بیابانەكانی باشوور. 
بــزووتــنــەوەی الوانــــی جیهاد  هـــەروەهـــا 
پاش  كرد  بەقاعیدەوە  پەیوەندیان  لەسۆماڵ 
ئوسامە  رێكخراوە  ئەو  سەركردەی  كوشتنی 
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تایبەتدا  ســەربــازی  لەپرۆسەیەكی  الدن  بن 
لەساڵی 2011.

״بەهاری عەرەبی״و سوریا
وەك  قــاعــیــدە  بـــۆ  الدن  بـــن  كــوشــتــنــی 
بزووتنەوە  بۆ  وابــوو  رووبەڕووبونەوەیەك 
جــیــهــادیــەكــان، بـــەاڵم رووبـــەڕووبـــوونـــەوەی 

گەورە بەهاری عەرەبی بوو.
جیهانی  خۆپیشاندانیانەی  بزووتنەوە  ئەو 
چەند  رووخاندنی  مایەی  بوونە  كە  عەرەبی 
و  تونس  وەك  لەناوچەكە  بەهێز  رژێمێكی 
جیهادیەكانی  ئایدۆلۆژیەتی  یەمەن  و  میسر 

خستە پەراوێزەوە.
توندوتیژی  دەنگی  بــەرزبــونــەوەی  بــەاڵم 
لەزۆر شوێنی جیهانی عەرەبیەوە سەریهەڵدا، 
بەتایبەتی لەسوریا، قورساییەكیتری بەخشیەوە 
ناوچەیەكی  بوە  سوریاش  بزووتنەوانە،  بەو 
سەرنجڕاكێش بۆ جیهادیەكان لەسەرانسەری 
جیهادی  بــزووتــنــەوەی  چەندین  جیهانەوەو 

چەكداری لەخۆی كۆكردەوە.
ئەو رێكخراوانەش ملمالنێ كەوتە نێوانیانەوە 
بەتایبەتی لەنێوان«جبهە النصرە« كە پەیوەندیان 
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ئێستا  كە  »داعــش«  لەگەڵ  هەبوو  بەقاعیدەوە 
ناوچەیەكی فراوانیان لەژێر دەستدایا لەسوریاو 
عیراق، چەندجارێك ئەو رێكخراوانە ناوی خۆیان 
عیراقیان  گـــەورەی  شــاری  دووەم  ــەوە،  گــۆڕی
 ،2014 لەحوزەیرانی  داگیركرد  موسڵ  بەناوی 
سەرەتای بناغەی ئەم رێكخراوەش دەگەڕێتەوە 

بۆ رێكخراوی ئەلقاعیدە لەبیالدی نەهرین .
ئەو فراوانبوونەوەیەش پاڵی بەو رێكخراوەوە 
ناوە كە ئیعالنی خیالفەت بكەن لەوشوێنانەی كە 
وێنەكانی سەربڕینی  گرتوە،  بەسەردا  دەستیان 
رۆژنامەنووسان، بونە مایەی ئەوەی كە سوپای 
ئەمریكاو  یــەكــگــرتــوەكــانــی  ــە  ــەت والی ئاسمانی 
ــدەن بــەلــێــدانــی ئــەو  ــارب ــری هــاوپــەیــمــانــەكــانــی ب

رێكخراوە تیرۆریستیە. 
كۆمەڵێكی  دوایــیــە  بــەم  میسریش  لــەواڵتــی 
بیت  بەناوی«انصار  راگەیاند  خۆیان  توندڕەو 
لەپارێزگاكانی  چاالكیەكانیان  كــە  الــمــقــدس« 
پــەیــوەنــدیــان  ئــەوانــیــش  بـــوو،  بــاكــووری سینا 
بۆ  پەیمانیان  كــردو  داعـــش-ەوە  بەرێكخراوی 

ئەبو بەكر ئەلبەغدای راگەیاند.

BBC-سەرچاوە: لەندن



125داعشیزم.. خەالفەت و تیرۆر

ڕەنگدانەوەی بیری نووسەرێكی تورك 
لەمەڕ كوردستان

چوار ووتاری وەرگێڕدراو

)1(
كوردستان و ناوچە جوگرافیەكەی

نووسینی: عەلی بوالج

كــۆڕبــەنــدەی  ــەو  ئ لــەبــەشــداربــوانــی  یەكێك 
بەسترابوو بۆ هەریەك لە«ئەڵتان تان و محەمەد 
ئەلتان و محەمەد بكار ئۆغڵو« لەدیاربەكر پێش 
دوو هەفتە لەمەوبەر پێی ووتم«بۆچی ووشەی 
كوردستانت بەكارنەهێنا«، منیش لەوەاڵمدا پێم 
ووت«كوردستان الی من وەكو توركمانستان و 
عەرەبستان وایە، ئەم سێ ناوە ئاماژەیەكن بۆ 
چەند ناوچەیەكی جوگرافی مرۆیی، ئەوەش ئەزانم 
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كوردستانەو  ناوی  هەیە  جوگرافی  ناوچەیەكی 
كوردێكی زۆری تیادەژی«، بێگومان مەبەستی 
ئەو كەسەش لەمانا جوگرافیەكەی نەبوو بەڵكو 

مەبەستی وەكو قەوارەیەكی سیاسی بوو.
بەاڵم كەبیردەكەمەوە لەچارەسەر لەكۆنەوە 
لەنێوان  لەكۆكردنەوە  هەربریتیە  ئێستا  تا 
و  مەزهەبەكان  و  ئاینیەكان  كۆمەڵە  هەموو 
رەچەڵەكەكان، ئەوەیە كەپێی ئەڵێن یەكگرتنی 
ئیسالمی،  یەكگرتنیش زیاد لەالیەنێكی باشی 

هەیە.
تایبەتمەندیەكی  یەكگرتنیش  بۆنموونە 
فراوانی تەواوكاری لەسەر ئاستی هەرێمایەتی 
بۆ  ئەبێت  نــاوێــك  لــێــرەدا  ئیسالمیش  هــەیــە، 
بیروڕایەك كە بانگەشە ئەكات بۆ یەكگرتنێكی 
مەزهەبە  و  ئایین  لەنێوان  هاوبەش  سیاسی 
خودی  لێرەدا  مەبەسەت  واتــا  جیاجیاكاندا، 
بانگەشەی  بـــاوەڕداران  ئەوەندەی  نیە  ئایین 
بەجێبەجێكردنی  وەهــەڵــســانــە  دەكــــەن  ــۆ  ب
وەكو  تەنانەت  ئایین،  تایبەتیەكانی  فەریزە 
دەستەیەكی  لــەســەر  ــاف  م رێــكــخــراوەكــانــی 
مافەكانی  سیاسی  كۆمەاڵیەتی  رێكخراوی 
رۆشنبیری و مافە سیاسیەكان دابین بكات بۆ 

هەمووان.
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ئایینیەكانی  فــەریــزە  موسڵمانان  كــەواتــە 
خۆیان راییدەكەن، وەهەروەها ناموسڵمانانیش 
راییكردنی سرووتی  بۆ  هەیە  خۆیان  ئازادی 
ئــایــیــنــی و رۆشــنــبــیــریــیــان، وەپـــارێـــزگـــاری 
بەمەبەستی  ئــەكــەن  خــۆیــان  ــتــووری  ــەكــل ل
ــەكــەن  ـــــەوەی، ئـــــەوان بــــەشــــداری ئ ـــــوژان ب

لەیەكێتیەكی سیاسی هاوبەشدا.
بۆیە یەهودیەكان و مەسیحیەكانیش لە) رۆم 
و ئەرمەن و موارینەكان و سریانیەكان و...هتد( 
لەتوركەكان و كوردەكان  و عەرەب و فارس و 
زۆرێكیتر لەنەتەوەكان و ئەهلی سونەو شیعەو 
عەلوەیەكان ئەتوانن پێكەوە بژین و وەهەروەها 
بوونی خۆیشیان بسەلمێنن كەسیش دەسەاڵتی 
سەربازی  لەڕووی  نەسەپێنێ  ئەویتردا  بەسەر 
و سیاسیەوە بەبێ ئەوەی لەڕووی كلتووریەوە 

خۆی زاڵ بكات بەسەر ئەویتردا.
بونیادبنێین  هاوبەش  ماڵێكی  ئەتوانین  وە 
ــۆ هـــەمـــووان لــەتــێــڕوانــیــنــی ســەرچــاوەكــانــی  ب
كە  ناسیونالیستەكانی  رژێــمــە  ئیسالمیەوە، 
یاخوود  لیبراڵەوە  دیموكراسیەكی  بەچێژی 
رەگەزانە  ئەو  هەموو  ناتوانن  سۆسیالیستیەوە 
بنمیچێكدا،  لـــەژێـــر  ــەوە  ــەن ــك ــۆب ك لــەخــۆیــان 
ــرێ، رژێــمــە  ــن ــی ــەمــەش بــەڕونــو ئــاشــكــرا دەب ئ
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شوناسن  یەك  خاوەنی  كە  ناسیونالیستیەكان 
ئاینیی  و  مــەزهــەبــی  ملمالنێی  بــۆ  هۆكارێكن 
دەبینم،  راستیدا  لــەدوو  ئــەوەش  نەتەوەیی،  و 
تیایدا  ناوچەكە  كە  ملمالنێیەی  یەكەمیان:ئەو 
دەژی وریاكردنەوەیەكی شوومە بۆ داڕوخانی 
دووەمیان:ئەم  وە  بەگشتی،  ناوچەكە  هەموو 

بارودۆخەی ئێستاش ناكرێ درێژە بكێشێ.
نموونەیەكی  لەچوارچێوەی  لەئێستادا  ئێمە 
بە  مەحكومە  دەژیــن  كاریگەر  زۆر  قەیراناوی 
دەربڕین  شێوەی  و  دابــونــەریــت  زنجیرەیەك 
و  روون  زۆر  ئــەوەی  بــەاڵم   ،)paradigma(
دۆزی  قەیرانەدا  لەم  وێرانكەرە  مەترسیدارو 
ئەوەتا  یــان  مەزهەبیەكانە،  ملمالنێی  و  كــورد 
چارەسەرێكی راست و باوەڕپێكراوی بەردەوام 
لەبەردەم ئەم قەیرانەدا بدۆزینەوە لەبەر ئەوەی 
ئەوەتا  یان  نیشتەجێین،  لەناوچەكەدا  گەالنێكین 
الیەنێكی دەرەكی ڕای خۆی زاڵبكات بەسەرماندا 

وەكو ئەوەی كەخۆی چارەسەری بۆ دابنێ.
نەخشەی  ــەزووەوە  ل ئەمریكا  ئەزانین  ئێمە 
و  دایدەڕێژێ  و  دەكــات  درووســت  كوردستان 
بەئاشكرا قسەی  ئێستا  تەنانەت  باویدەكاتەوە، 
لەسەر ئەكرێ، رۆژی 12/3/2015 هەواڵەكانی 
»راند  ئەمریكی  سیناتۆری  رایانگەیاند  جیهان 
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سەرۆكایەتی  هەڵبژاردنەكانی  كاندیدی  پاوڵ« 
كــوردی  نــاوی  بەراشكاوی  لــە2016  ئەمریكا 
هەڵبژاردن،  بۆ  لەبەڵێنەكانی  یەكێك  وەك  هێنا 
هەروەها ئەوەشی رونكردەوە كە دەبێت دەوڵەت 
خاوەنی  پێبدرێ  بواریان  دابمەزرێ  كــورد  بۆ 
دەوڵەتی خۆیانبن، لەوبارەیەوە لێدوانیداو ووتی: 
لەپێناوی  دەكێشم  نۆێ  سنووری  »نەخشەی 
لەدامەزراندنی  پشتیوانی  منیش  و  كوردستان 

دەوڵەت دەكەم بۆیان«.
هەرچەندە ئەم چوار دەوڵەتە) توركیا و ئێران 
و عیراق و سوریا ( دانینناوە بەمافەكان ئەوەی 
كاتێ  نەتەوەكان،  بۆ  كــردوە  مسۆگەری  ئیسالم 
كە كوردستان دەبێتە هەڕەشە بۆ یەكێتی خاكی 
ئــەم چــوار دەوڵــەتــە، ئــەمــڕۆش بــاس لەپەیمانی  
لەم  كــوردیــش  ـــرێ،  دەك ئەمریكی  بەرپرسێكی 
سڕینەوەی  لە  واز  تێپەراند  ئــەوەیــان  قۆناغەدا 
دایكی  بەزمانی  فێربون  و  رەگـــەزی  شوناسی 
لەسەر  قسەی  ئێستاش  ئـــەوەی  بێنن،  خــۆیــان 
ئەكەن ئەویە داواكانیان دەسەتەبەر بكرێ وەكو 
بەخۆیان  تایبەت  چــارەســەرێــكــی  واتــا  گەلێك، 
ئەمریكیەكانیش  لــەنــاوچــەكــە،  بــدۆزرێــتــەوە  بــۆ 
هەبێت  تایبەتیان  دۆخێكی  كوردەكان  نایانەوێ 
بەخۆیان و رزگاركردنیان بەیەكجارەكی لەكێشە 
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ــان، بــەڵــكــو نــەخــشــەكــانــیــان بۆ  ــی ــان ــەك ــەردەوام ب
ئەم  ئاژاوەو ملمالنێیە بۆ ئەوەی  درووستكردنی 
كێشانە سەد ساڵیتر درێژەبكێشێ لەنێوان گەالنی 

ناوچەكەدا.
ــــەوەی خــواســتــوە  ـــش ئ ـــاوڵ«ی ســیــنــاتــۆر »پ
لەنیەتەكانی خۆی و دەڵێ:«ئەبێت كورد دەوڵەتی 
خۆی  پێببەخشرێ بۆ ئەوەی بەرگری لەخۆیان 
منیش  رادیكاڵەكان،  و  بەجیهادی  بەرامبەر  بكەن 
نەخشەی  ئەكەم،  زۆر  كۆششێكی  لەوبارەیەوە 
پەیمانیان  دەكێشم،  كوردستان  سنووری  تازەی 
بۆیان،  نوێ  دەوڵەتی  بەدامەزراندنی  دەدەم  پێ 
منیش گومانم نیە لەوەی ئەگەر هاتوو پەیمانمان 
پێدان بەدەوڵەتی تایبەتی خۆیان ئەوا شەڕ دەكەن 

تا دوا دڵۆپ«.
ـــێ كـــە رۆژئـــــاوا  ـــەن ـــەمـــەش ئـــــەوە دەگـــەی ئ
گەالنی  لەنێوان  دەدەن  لێ  ئاژاوەچێتی  تەپڵی 
ــــەش كــــوردەكــــان  ــــەوان ـــاو ئ ـــەن نــــاوچــــەكــــەدا ل
بەبیانووی«جیهادیەكان«..كەواتە چارەسەر چیە؟
قسەی  خــوا  بەپشتیوانی  ئایندەدا  لــەوتــاری 
پێشنیارەكەی  بــە  ــارەت  ســەب دەكــەیــن  خــۆمــان 

ئۆجەالن.

16مارس 2015
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)2(
دۆخێكی نوێ بۆ كوردەكان!

ـــی  ـــەاڵت ـــاوچـــەی رۆژه    گـــەالنـــی ن
ــای  ــوان ت ــــــەزووەوە  ل زۆر  ـــاوەڕاســـت  ن
خۆیانیان  كێشەكانی  چارەسەركردنی 
ــی رۆژئــــاوا  ــوون ــامــادەب لـــەدەســـتـــداوە، ئ
ــۆ پــاراســتــنــی  ــەدا بــەتــەنــهــا ب ــاوچــەك ــەن ل
ئاسایشی ئیسرائیل و بیرە نەوتەكان نیە، 
ئێمە پێویستمان بەرۆژئاوا هەیە بۆ دوو 
مەبەست: یەكەمیان لەبەر ئەوەی توانای 
خۆمانمان  كێشەكانی  چارەسەركردنی 
یەكێك  هەر  دووەمیش  بەتەنها،  نیە  پێ 
نەیتوانی مافەكانی خۆی دەستەبەر بكات 
بەو هێزەی كەهەیەتی ئەو كات پێویستی 

بەهاوكاریەكانی رۆژئاوا دەبێت.
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ـــەرابـــردوودا داوایـــان  گــەالنــی نــاوچــەكــە ل
لەموسڵمانان دەكرد بۆ پێشكەشكردنی دەستی 
ــاری لـــەڕوبـــەڕووبـــوونـــەوەی زووڵــمــو  ــاوك ه
و  بیزەنتینەیەكان  ئیمبراتۆریەتی  زۆری 
ساسانیەكان، بەو شێوەیە دەرگای قەاڵكانیان 
ئێمەی  ئەمڕۆ  بــەاڵم  لــەڕوویــان،  كردنەوە  بۆ 
لەڕۆژئاوا دەكەین  داوای كۆمەك  موسڵمانان 
لەكەسانێ  ــم  زووڵ ــەوەی  ــەڕووبــوون ڕووب بۆ 
گۆشتو ئێسقانی خۆمانن، ئەگەر ئێمە هەر لەم 
سەر  بخەینە  تۆمەتەكان  ناتوانین  دۆخەدابین 
رۆژئاوا، وەاڵمیش بۆ ئەمە الوازی ناوخۆیی 
ــە دەگــێــڕێ  ــەن خــۆمــانــە كــەڕۆڵــێــكــی یـــەك الی

لەهەموو شتێ زۆرتر. 
ناوچەكەمان خوێنی لێ دەچۆڕێ، لەكاتێكدا 
چــارەســەركــردنــی  بــۆ  هــەنــگــاو  ئەڵێین  ئێمە 
لەناوچەكاندا، كاتێ  لەیەكێك  تەواوەتی دەنێن 
گەڕاوینەتەوە  لەیەككاتدا  دەبینیەنەوە  خۆمان 
ئەوەی  ئەوە ســەرەڕای  خاڵی سەرەتایی،  بۆ 
ببینین  پێشكەوتنێك  كــە  بــوویــن  چــــاوەڕێ 
لەحكومەتی توركیا كە چەند هەنگاوێكی راست 
ئاشتی  گفتوگۆكانی  پشتیوانی  بۆ  بگرێتەبەر 
ئەردۆگان- سەرۆك  لەپڕ  كوردەكان،  لەگەڵ 
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ناوی  نیە  دەڵێ« شتێ  و  لێوەدەركەوت  مان 
كێشەی كورد بێت لەتوركیا!«، ئەم درووشمە 
لەرۆژی  هەر  گرتوە  بەردەوامی  شێوەیەكی 
دەوترێتەوە،  توركیاوە  كۆماری  دامەزراندنی 
دوورنیە ئەردۆگان ئەم رستەیەی بەكارهێنابێ 
بۆ وەستانی داچۆڕینی دەنگەكانی حزبی دادو 
بزووتنەوەی  پارتی  بەقازانجی  و  گەشەپێدان 
بەاڵم  ــر،  ــژراوت داڕێ بەشێوەیەكی  نەتەوەیی 
ئــەم دەســتــەواژانــە دەتوانێ  كــاردانــەوەكــانــی 
خودی  وتوێژەكانی  ســەر  بكاتە  كاریگەری 

ئاشتی.
ـــــداوە  كـــەواتـــە نــامــانــەوێ ئــــەوەی رووی
سوریا  و  لەعیراق  هەریەك  لەرووداوەكانی 
ئەوەیە  ئەویش  ببینین،  راستیانە  ئەو  دەبێت 
هـــەروەكـــو مــامــۆســتــا ســەعــیــد نـــەوڕەســـی 
ــان  ــــێ«چــــارەســــەری كــــۆن مـــەحـــاڵـــە، ی دەڵ

چارەسەری نوێ یاخود پوكانەوە!«. 
پەیوەندی  هەیە  كێشەیەك  لێرەدا  بەڵێ، 
بەكوردەكانەوە هەیە ئەویش«دۆزی كوردە«، 
هەر  بكرێت،  راستیە  ــەم  ل نكوڵی  ناشكرێ 
لــەڕەتــكــردنــەوەی  هــەمــوو كــوردەكــان سكااڵ 
لەوان دەخوازن  شوناسییان دەكەن، هەندێك 
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زمانی دایك بەكاربهێنن لەبوارەكانی فێركردن 
قسەكردنیان  باشە  پێیان  وەهەندێكیشیان 
كە  ناوچانەی  ئەو  بێت،  خۆیان  بەئارەزووی 
و  سوریا  و  عیراق  و  لەتوركیا  كــوردەكــان 
ئێران تیایدا دەژین لەخراپترین دۆخدان لەدوو 
بەبەراورد  ئابووری  و  كۆمەاڵیەتی  ڕووەوە 
ناوەندیش  حكومەتەكانی  ناوچەكانیتر،  لەگەڵ 
بەدرێژایی سەدەیەكە ئەو ناوچانەی فەرامۆش 

كردوە. 
ــەن كە  ــان ـــەو شــت ئـــــەوەی بــاســمــانــكــرد ئ
ئاماژەیەكن بۆ زۆرتر لەوە، ئەشێ نەگەیشتبا 
بەم بارودۆخە لەوەی كە لەئێستادا هەیە ئەگەر 
دامەزراندنی  رێبازی  رێچكەو  لەسەر  توركیا 
لەباری  نموونەیەكی  بڕۆشتبا«وەك  كۆماری 
ئــیــســالمــی كـــە هــــەر كـــەســـەو مــافــی خــۆی 
پێبدرێ«، یان هیچ نەبێت شوناسی نەتەوەی 
پێش  20ساڵ  لە  بەر  رەتنەكرابایاتەوە  كورد 
دانــی  ــــەت  دەوڵ نــەبــێــت  هــیــچ  ــاخــود  ی ئێستا، 
بۆ  دایك  بەزمانی  خوێندن  بەهەبوونی  بنایا 
رابــــردوودا،  لــەمــاوەی دە ساڵی  كــوردەكــان 
ــــووری و  ــكــی دەســــت ــاوێ ــگ ــەن ــچ ه ــی ئــێــمــە ه
یاساییمان نەبینی بنرێ لەوڕوانەوە، هەربۆیە 
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داواكـــاریـــەكـــان لــەوبــارەیــەوە زیـــادی كــرد، 
ئەگەرچی توێژێك هەن رازین بە راییكردن و 
دانانپێنان بەشوناس و خوێندن بەزمانی دایك 
لێرەشدا  دەجوڵێ،  ناوچەكە  بــارودۆخــدا  لەو 

توێژێكیتر هەن بەمانە ڕازی نابن وەكو:
أ-بەشی هەرە گەورەیان سیاسیەتی كورد 

دادەنێن و جێبەجێ دەكەن.
ب-نەوەیەك پەروەردە كراوە لەسەر رقو 
كینە دوای ئەوەی چاوی كراوەتەوە لەو كەشە 
پڕ ملمالنێی بەردەوامە كە بۆ سێ دەیە هەیە.

ج-هیزە نێودەوڵەتیەكان ئاماژە بۆ ئاسۆی 
تر دەكەن.  

ئیتر عیراق و سوریای كۆنیش نەما! زۆر 
ڕونو ئاشكرا بەچاو دەبینرێ كە رژێمی بەشار 
ئەسەد لەماوەیەكی نزیكیشدا ناڕوخێ، ئەسەد 
كــردوە  ــان  ــوردەك ــەك ب پێشكەش  نــامــەیــەكــی 
هەڵناگرم،  لەدەسەاڵت  دەست  هاتوە«  تیایدا 
كاتێ  نەبوو  تێدا  ــەوەی  ئ رێكەوتنەكەشمان 
حوكمی  بەجێهێشتن  بۆ  سوریامان  باكووری 
قەسابخانەیەك  ئەسەد  هەربۆیە  تیابكەن« 
هاوشێوەی  بەكوردەكان  بەرامبەر  دەخوڵێنێ 
نیە  ئــاســان  ئـــەوەش  ئەیكات،  ئێستا  ئـــەوەی 
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بەخوێنی  بەرامبەر  دەكــاتــەوە  دەرگــایــەك  و 
موسڵمانان سەرلەنوێ بەناهەق.

دەوڵەتێكی  لەعیراقدا  كورد-یش  هەرێمی 
ــاو ئــێــران  ــوركــی ــی كـــوردیـــە، بـــەاڵم ت ــدراڵ ــی ف
لــەچــارەســەركــردن  تــوانــایــان نیە رێــكــكــەون 
مەالیین  ــاوچــەكــە،  ن ســەرپــەرشــتــیــكــردنــی  و 
لەژێر  پلیشانەوە  و  تێكشكێنران  ســـووری 
پێیان و ملمالنێ دەكەن هەریەكەیان دەیەوێ 
هەردووكیانیش  ئەویتر،  بەسەر  سەركەوێت 
دووچــــاری هــەڵــەی گـــەورەبـــوون بــەرامــبــەر 

بەگەالنی ناوچەكە.
بەكورتی، كوردەكان داوای رەوشێكی نوێ 
نایانەوێ  ئەوان  لەناوچەكە،  بۆخۆیان  دەكەن 
بەڵكو  گەالنیتربن،  هەتاوی  سێبەری  لەژێر 
ئامادەگیەكی سەربەخۆیی  و  بوون  ئەیانەوێ 
خۆیان هەبێت، ئەمەش مافی خۆیانە!، گومانی 
دەوڵــەت  پشتیوانیكردنی  شنەبای  كە  تیانیە 
نابێت،  یــان  ئەبێت  یــان  یارمەتیدەرەبۆیان، 
لەكوردەكان  گرنگ  بەشێكی  بەوشێوەیەش 
یارمەتیدەر  بــارودۆخــێــك  هــەر  كــە  دەزانـــن 
بەبێ  ئیسرائیل  رۆژئـــاواو  بەپشتیوانی  بێت 
ئەوەندە  فارسەكان  و  عــەرەب  و  توركەكان 
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لەناوچەكە  درێژبكێشێ  ملمالنێكان  كە  بەسە 
بۆ سەت ساڵیتر.

ــە! بــاووشــەكــانــمــان  ــەك ــاوچ ــی ن ــەالن ئـــەی گ
لەنێوان  بكەین  بەگفتوگۆ  بادەست  یەكبخەین، 
خۆماندا، بگەڕێن نموونەیەك بدۆزینەوە تا مافی 
عەرەبی  و  توركی  مافی  چۆن  هەروەكو  كورد 
بكەین  دابین  بۆیان  دەستەبەركراوە  فارسی  و 
بــەردەم  دەكەوینە  ئەگەرنا  كــەم،  ــادو  زی بەبێ 
رەگــەز،  و  مەزهەب  و  ئاین  ریشەكێشكردنی  
لەشوناسی  گــوزارشــت  دەتــوانــن  هەمووانیش 
ــەهــەمــوو  ــش ل ــی ــك خـــۆتـــان بـــكـــەن، زمـــانـــی دای
بوارەكاندا بەكارببرێت، سەرچاوەو داهاتەكانیش 
بــەشــێــوەیــەكــی دادپـــــەروەرانـــــە دابــەشــبــكــرێ 
نموونەیەش  ــەم  ئ ســـەرچـــاوەی  لــەنــێــوانــمــانــدا، 
لەمێژووی ئیسالمدا هەن  بۆ ئەم بارودۆخەش 

دەست ئەدات. 
سێیەمیان  و  بژاردەین  دوو  لەبەردەم  ئێمە 
نیە، یان ئەبێت بەردەوامبین لەخوێنڕشتنی یەكتر 
بكەین  گفتوگۆ  ئەوەتا  یان  قیامەت،  هەتا رۆژی 
لەنێوان خۆمان تا تێبگەین و بژین شان بەشانی 

یەكتر بۆ ئاشتی وەكو دوانەیەك!.
چوارشەممە 25 ئازار 2015
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)3(
كورد لەگەڵ كێ دەژی؟

ئێرانیەكان  و  عەرەب  بەبێ  كوردەكان     
ناژین، ئەمەش لەم سااڵنەی دواییدا دەوترایەوە 
ــی  ــان ــارەك ــزك ــوحــاف ــەم ــەشــێــك ل لـــە الیــــەن ب
لەهێزە  بەشێكیتر  لەتوركیاو  نــەژادپــەرســت 

نێودەوڵەتیەكان لەالیەكیترەوە.
تیمەوە  دوو  لــەالیــەن  ئەمەش  لەڕاستیدا 
پێیان  و  كــوردەكــان  گوێیەكانی  دەچپێنرایە 
لەگەڵ  مەگەر  بژین  ناتوانن  ئێوە  دەوتـــن« 
ئێمە نەبێت یان لەگەڵ ئەو كەسانەی كە ئێمە 
لــەو كاتەشدا  هــەر  ــاری دەكــەیــن«،  دی بۆتان 
تۆویی لێكترازان دەچێنن لەنێوان كوردەكان و 

تەواوی گەالنی ناوچەكە.
بۆیە لەڕاستیدا دەبێت رەخنە لەهەردووالی 
ئێمەشە  ــەســەر  ل بــگــریــن،  ــگــەشــەكــەران  ــان ب



139داعشیزم.. خەالفەت و تیرۆر

مرۆڤایەتی  كــۆمــەڵــگــای  نابێت  بڵێن  پێیان 
پێیەی  بەو  یەكتر  شانبەشانی  نەژین  پێكەوە 
دوور  لەجیهاندا،  هەیە  بوونیان  مرۆڤەكان 
ڕەچــەڵــەك،  رەگـــەزو  و  مــەزهــەب  و  لەئایین 
هەموو مرۆڤ درووستكراوی پەروەردگارەو 
گیان  بۆ  هەیە  بونیادیان  ســەرچــاوەو  یــەك 
پەروەردگاری  بەفەرمانی  ئەویش  لەبەرگرتن 
بەشدارن  ئادەمیزاد  هەموو  كەواتە  خوایە، 
ــان، بناغەی  لــە ســەرچــاوەی بــونــیــادی خــۆی
پێكەوەیی  ژیانێكی  بــەبــێ  ــیــادەش  بــون ئــەم 

ناگوێزرێتەوە بۆ بوون.
پێغەمبەری ئیسالم »د خ« لەفەرموودەیەكیدا 
واتــا  تــــراب«،  مــن  وادم  الدم  دەڵــێ:«كــلــكــم 
لەخۆڵە،  ئادەمیش  و  لــەئــادەمــن  هــەمــووتــان 
لــەوەی  دەگێرێ  رۆڵ  خۆڵەش  ئــەو  سیفەتی 
رەنگەكەی  یاخود  نەرم  یان  تووندبوە  چەند 
بووە،  یان سوور  زەرد  یان  یان ڕەش  سپی 
نــاگــۆڕێ،  شتێ  هیچ  لەتایبەتمەندیەكانیدا 
پێست  بناغەی  تێكەڵبوونی  تێدەگەین  لەوەش 
ــای ئــێــمــەدا نــیــە، بەڵكو  ــوان لــەدەرئــەنــجــامــی ت
لەئەنجامی تێكڵبوونی ئەوخۆڵە لەگەڵ یەكترو 
لەهەموو  پیاو  و  ژن  نــێــوان  هاوسەرگیری 

رەنگوچەشنێ لەخۆدەگرێ.
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كلتووری  و  هەرێمایەتی  جیاوازیەكانی 
ــی كــۆمــەڵــگــاكــان  ــت ــەری ــون و رەگـــــەزی و داب
بەشێوەیەك  یــەكــەو  هــەر  جــیــاكــراونــەتــەوە 
هاتوە  پیرۆزدا  لەقورئانی  بەاڵم  لەشێوەكان، 
تێگەیشتنی  بــۆ  ئامرازێكن  جیاوازیانە  ئــەم 
ئادەمیزاد لەنێوان خۆیاندا هەروەها بۆ ناسینی 
ئەو  بژین،  پێكەوە  ئــەوەی  لەپێناوی  یەكتر 
دابڕان  بۆ  هۆكارێك  ببێتە  نابێت  جیاوازیەش 
كلتوورو  چۆن  هەروەكو  یەكتر،  ملمالنێی  و 
ئاوهاش  لەئاڵوگۆڕدایا،  بــەردەوام  دابونەریت 
لەیەكتریەوە شتی جیاجیا لەیەك وەردەگرن و 

لەو رێگایەشەوە دەوڵەندی دەكەن.
ــە هــــۆكــــاری ســـەرەكـــی  ــی ــان ــی گـــومـــانـــی ت
ـــان  ـــاوازەك ـــی كــــۆكــــردنــــەوەی كــۆمــەڵــگــا ج
یەكتر  بەشانی  شــان  راســـت  بەشێوەیەكی 
ئایین و باوەڕو بەرژەوەندیە هاوبەشەكانیانە، 
لەچوارچێوەی  ئیسالم  بەقەد  ئایینێكیش  هیچ 
ـــەداوە تــەنــانــەت بۆ  یــاســادا مــافــی بــەبــوون ن
بێگومان  نەبن،  ئایینەكەدا  كەلەنێو  ئەوانەش 
ئایینەن  لەو  نەتەوەو گەالنی جیاجیا ئەوانەی 
نیە  باشتر  لەویتر  كەسێكیش  هیچ  یەكسانن، 
جگەلەوانەی بە خواپەرستی و رەوشتی جوان 
هیچ  بڵێن  لەسەرمانە  بۆیە  بەرزترە،  پلەیان 
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بەربەستێكی ئایینی نیە وا لەكوردەكان بكات 
لەگەڵ عەرەب و توركەكان و فارسدا نەژین 
شان بەشانی یەكتر لەناوچەكەدا، بەڵكو زۆر 
موسڵمان  گەالنی  هەموو  بەپێچەوانەشەوە 
پەیوەستن بەیەك نەتەوەو كۆدەكرێنەوە لەژێر 
ئااڵی پێغەمبەر محەمەد »د خ« لەقیامەت بەو 

پێیەی »یەكێتیەكی باوەڕو سیاسیان هەیە«.
كورد  لەالی  هاوشێوەكانی  و  دابونەریت 
تایبەتمەندیەكی كۆمەاڵیەتی گشتی خۆی هەیە 
لەهەمان سەرچاوەوە دادەبارێ كە گەالنیتری 
ئەبێت  ئایا  شۆڕدەبێتەوە،  بۆیان  موسڵمانان 
بكەینەوە  تــونــدڕەوی  لەدیدوبۆچوونی  بیر 
بــەرامــبــەر بــەكــارەكــانــی ئــەحــمــەدی خــانــی و 
مەال  و  عــەرەبــی  ئیبن  و  نــەورۆســی  سەعید 
سەدرا و ئەلغەزالی و ئیبن تەیمیە بەشێوەیەكی 
گومانی  نەخێر!  حاڵ  بەسرووشتی  جیا،  جیا 
بڕوانینە  بەمەبەست  ناتوانین  ئێمە  كە  تیانیە 
بۆچوونە جیاوازیەكانی زمانەوانی و شێوەی 
بــیــركــردنــەوەی ئــەو كــەســانــە، بـــەاڵم نــاخ و 
دەكرێ  بەدی  تیایاندا  سرووشتی  یەكێتیەكی 

لەبوچوونەكانیاندا.
ئەو زوڵم و زۆرداریەی بەرامبەر بە كورد 
دەكرێ لەو شوینانەی تیایدا دەژین لەو چوار 
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ئەو  خراپی  دەرئەنجامێكی  جیاجیایە  واڵتــە 
ســەدام  چــۆن  كە  پێشتر  بینیمان  واڵتــانــەیــە، 
شەهیدكرد  بــەهــەزارانــی  لەهەڵەبجە  حسێن 
كردەوەیەی  ئەو  سەدام  بەاڵم   ،1988 ساڵی 
ــــــەوەی لـــەچـــوارچـــێـــوەی  ـــەر ئ ـــەب ـــرد ل ـــەك ن
ڵكو  بە ، بی« ر عە نی- نبو سی«موسڵما نا شو
نەتەوەیی  بەشوناسی«عەرەبی  كردەوەكەی 
هەزار  دەیــان  هەروەكو  راپــەڕانــد،  بەعسی« 
لەكوردەكان ژیانیان لەدەستدا لەتوركیا، بەاڵم 
ئەوەی كوردەكانی دوورخستەوە لەبەدیهێنانی 
مافەكانیان بۆ شوناس و زمانی كوردی ئەوە 
كە  بوو  دەوڵــەت  بەڵكو  نەبوو،  توركیا  گەلی 
تەتریك  توركەكانیش  تەنانەت  دەدات  هەوڵ 
بكات، ئەم بارودۆخەش بەهەمان شێوە لەسەر 
سوریا و ئێران هەیە و مافەكانی كورد لەوێش 

پێشێل دەكرێن.
لــەســووربــوونــی  ئــەبــیــنــیــن  الیــــەن  دوو 
دەڵێن«ناتوانین  كە  لەوبارەیەوە  كــوردەكــان 

بژین شانبەشانی عەرەب و ئێران«، ئەویش:
1 - نەژادپەرستە موحافزكارەكانی توركیا: 
دەستبەسەراگرتنی  بۆ  دەدەن  هــەوڵ  ــەوان  ئ
ناوچەكە، پرۆژەیەكی هەرێمایەتی نوێیان هەیە 
لەژێر چاودێری توركیا لەڕێی فیكرەیەك بەناوی 
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فیكرەی عوسمانی نوێوە، ئەوان ئەیانەوێ ئەم 
ژێرخانی  دامەزراندنی  بۆ  بقۆزنەوە  گوتارە 
بیری هاوپەیمانێتیەك بەناوی توركی-كوردی-
والەعەربیش  ئێران  ملمالنێی  بەمەبەستی  ەوە 

بكەن بچنە ژێر دەسەاڵتیانەوە.
ئەمانەش  نــێــودەوڵــەتــیــەكــان:  هــێــزە   -  2
ـــــان وەكــــــو هــێــزێــك  ـــــوردەك ئــــەیــــانــــەوێ ك
یاسا«  »جێبەجێكردنی  بەناوی  بەكاربهێنن 
لەرووبەڕووبوونەوەی عەرەب و توركەكان و 
ئێرانیەكان تا لەمەترسی لەدەستەبەسەراگرتنی 
نــاوچــەكــە تـــووشـــی پـــێـــكـــدادان نـــەبـــن، ئــەو 
گوزارشەتەی ئەوانیش هەیانە بۆ گەلی كورد 
ئەوەیە كە« گەلێكی شەڕخوازی عیلیمانین و 

هاوڕێی ئیسرائیل-ن«!.
ئــەوبــۆچــوونــەو  هـــەردوو  تیانیە  گومانی 
ــان و گەالنی  ــوردەك ــەك ب زیـــان  ــی  ــان ــرۆژەك پ
نــاوچــەكــە دەگــەیــەنــێ لــەالیــەكــەوە، هــەروەهــا 
ئایینیەی كە كوردەكان هەڵیانگرتوە  بڕوا  ئەو 
ــە  ــدی ــەرژەوەن و شــارەزایــیــشــیــان لــەمــێــژوو ب
هاوبەشەكانیان وایان لێدەكات ناچاربن لەگەڵ 
یەكتر  شانبەشانی  ناوچەكە  گەالنی  تــەواوی 

لەئاشتی و ئارامیدا درێژە بەژیان بدەن.
23 ئازار 2015



ئەسعەد جەباری 144

)4(
كانتۆن و فیدراڵیەت و والیەت!

ـــی  ـــەك ـــردەی ســـەرك وەك  ـــك  ـــای ب جـــەمـــیـــل 
ــی كــوردســتــان  ــكــاران رێــكــخــراوی پــارتــی كــرێ
بۆ  كاتێ  راگەیاندین  پێی  نامەیەكدا  لەئاگاهی 
تیایدا  دەكـــات،  گۆڤاری«زەئیكۆنۆمست«قسە 

ئاماژە بۆ سێ خاڵ دەكات لەلێدوانەكەیدا:
نین،  لینینی  ئێمە رێكخراوێكی ماركسی   - 1
هەموو زووڵم زۆرداریەكی چینایەتی یان حزبی 

رەتدەكەینەوە لەهەر كوێ بێت.
2 - نابێت سەیری ئۆتۆنۆمی بكرێ كەگوایە 
ســەربــەخــۆیــیــە، ئێمە نــامــانــەوێ هــەمــوو كــورد 
یاخود  ئێران  یان  لەتوركیا  ئەوانەی  یەكبخەین 
عیراق و سوریا دەژین و هەڵسین بەدامەزراندنی 
ــەگــەر  ــــــەت بـــۆ كــوردســتــانــی گــــــەورە، ئ دەوڵ



145داعشیزم.. خەالفەت و تیرۆر

دەوڵەتە  لەدانانی  حەزیان  عیراقیش  كوردەكانی 
پەیوەندی  و  سەرپشكن  ئــەوا  بەخۆیان  تایبەت 

بەخۆیانەوە هەیە.
رژێمێكیان  دەبێت  توركیا  كوردەكانی   -  3
ئۆتۆنۆمی  و  كــانــتــۆن  لــەچــوارچــێــوەی  هەبێت 
ـــردەی  ســـەرك ڕای  ئـــەمـــەش  هــــەر  فـــیـــدراڵـــی، 
رێــكــخــراوەكــەیــان عــەبــدوڵــال ئــۆجــەالنــە، ئەشێ 
یان  فیدراڵی  لەسویسرای  بێت  نموونەیەك  ئەمە 
تر.)باوكراوەكانی  ئــەوروپــی  دەوڵەتێكی  هــەر 

جیهان14/2/2015(
لەچارەسەری  بوەتەوە  نزیك  كــورد  دۆزی 
یەكجارەكی، ئەم پرسەش شێوەیەكی نوێ لەخۆی 
نزیك  ئایندەیەكی  سااڵنی  لەناوچەكەو  دەگــرێ 
تیانیە  گومانی  دەبــن،  بەرجەستە  راستیانە  ئەم 
4 دەوڵەت و  كە كوردەكان دابەشبوون بەسەر 
عەرەب  سەیری  نیە،  ئەمە  بنەڕەتیەكەش  كێشە 
واڵتێدا  چەند  لەنێو  دابــەشــبــوون،  چــۆن  بكەن 
زووڵمەكەش  بەسەریان!  دابەشبوون  و  دەژیــن 
ئەو بەربەستە نێودەوڵەتیەیە لەبەردەم كوردەكان 
ــن لەگەڵ خــزم و  ــەوان لــەچــوار دەوڵـــەت دەژی ئ
ئەوەیە  گەورەتر  زووڵمەش  لەو  دراوسێكانیان، 
بەتایبەت سڕینەوەی شوناسی كورد وەكو گەلێكی 
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بەتێكەڵكردن  ناچاركردنیان  سەربەخۆ، هەروەها 
دایكی  بەزمانی  تا  بكرێ  مافەكانیان  ملمالنێی  و 

خۆیان قسە نەكەن لەشوێنە گشتیەكاندا.   
ئێستا تێگەیشتین كە ئەو دۆخە بەردەوام 
نابێت تاسەر، ئێمە ئەمانویست كە دەوڵەتانی 
بێ  بهێنن  كــورد  گەلی  بەمافی  دان  ناوچەكە 
لەنێوانیاندا،  بێت  درووســت  پێكدادان  ئــەوەی 
هێزی  هەربۆیە  نەكرد،  ئەمەیان  ئەوان  بەاڵم 
دەركی هاتن و چارەسەری خۆیانیان بەسەر 
ــاوچــەكــەدا ســەپــانــد، ئــەمــڕۆش  ــانــی ن ــەت دەوڵ
دەوڵەتانی رۆژئاوا كوردەكان دەپارێزن نەك 

دەوڵەتانی ناوچەكە.
سەرەڕای ئەوەی كە بارودۆخەكە گەیشتە 
ئەم ئاستە، گومانێك لێرەدا دەمانباتە بەردەم 
ئەم  بۆ  دەگەڕێتەوە  هەمیشەیی  چارەسەری 
ئاسایشی  یەكەمیان  سەرەكیە:  هۆكارە  دوو 
كەسەرهەڵدانی  نەوتەكان،  بیرە  و  ئیسرائیل 
خاڵە  بەم  پەیوەندی  موسڵمانان  ملمالنێكانی 

گرنگەوە هەیە.
هۆكاری دووەمیش: ئەو مۆدێل و نموونانەن 
ئەگەرچی  ناوچەكە،  بەسەر  داسەپێنراون  كە 
نیەتییان باشە، ئەوەش دەرئەنجامی ئەزموونە 



147داعشیزم.. خەالفەت و تیرۆر

مێژوویەكانیان دەردەخات، سەرەڕای ئەوەی 
كە بۆ ناوچەكەش ناشێ.

ئینگلیزەكان میرنشینییان پێشنیار كرد وەك 
فەڕەنسیەكانیش  و  حوكمڕانی  بۆ  مۆدێلێك 
لەالیەن والیەتە  فیدراڵیش  كۆماری و رژێمی 
سەرجەم  پێشنیاركراون  یەكگرتوەكانەوە 
ــەو ناوچەیە  ئــەوانــە نــامــۆن بــۆ نــاوچــەكــە، ئ
بەدرێژایی مێژوو لەالیەن دەوڵەتە گەورەكان 
لەژێر  براوەبەڕێوە،  ئیمپراتۆریەتەكانەوە  و 
و  ئایین  خــاوەن  دەوڵەتانەشدا  ئــەو  سایەی 
شان  جیاجیاكان  كــۆمــەڵــە  و  مــەزهــەبــەكــان 
ئێستا رۆژئاوا  ئەوەی  ژیاون،  یەكتر  بەشانی 
بۆ  لەمۆدێلەكانی حوكم  دەكات  بۆ  پێشنیاری 
ناوچەكە پێشنیارێكە بۆ ریشەكێشكردنی ئایینی 
و مەزهەبی و رەگەزی، هەربۆنموونە رژێمی 
فیدراڵی سویسری كە جەمیل بایەك ئاماژەی 
بۆ دەكات لەسەر ئەم بڕوایە دەوەستێ«زەوی 
بەپێی  ئــایــیــنــەكــەیــانــە«  نـــەتـــەوەیـــەك  ـــەر  ه
 1648 لــەســاڵــی  كــە  ویستڤالیا  رێــكــەوتــنــی 
نیە  پرۆتستانتیەكان  بــۆ  كــە  كـــراوە،  ئیمزا 
كاسۆلیكی،  میرنشینی  فیدراڵیەتی  لە  بژین 
ئەو  پاشەڕۆژی  بەپێچەوانەشەوە،  هەروەها 
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لەو  چیبێت  دەبێت  نین  كورد  كە  رەگەزانەی 
كاتۆن و فیدراڵیەتانەی كە بژاردەیەك لەالیەن 
كوردەكانەوە پێشنیاری بۆ دەكەن؟ ئایا وەك 
كەمایەتیك دەژین؟ یاخود ئایا تێكەڵ دەكرێن؟ 
یان دەكەونە بەردەم نەشتەرگەریەكی پاكتاوی 
رەگەزی؟ بۆیە دەبێت نموونەیەك بدۆزینەوە 
بــۆ كـــوردەكـــان تــا ســـەرجـــەم مــافــەكــانــیــان 
دەستەبەر بكەن كەپێشتر بێ بەری بوون لێی، 
سەرجەم  دەخرێتەڕوو  ئــەوەی  ئەبێت  بــەاڵم 

رەگەزەكانیتر بێ بەش نەكات.
لەسەر  بكات  وتــوێــژێــك  نــەبــوو  كەسێك 
پێشنیارەكانی عەبدوڵالچ ئۆجەالن لەم پرسەدا 
لەتێبینیەكانی  هـــەروەهـــا  پــێــویــســت،  ـــو  وەك
گوتارەكەیدا ئاژانسی فوراتنیوز لە3/9/2010 
باویكردەوە تیایدا ئۆجەالن دەڵێ كوردەكانی 
ئەگەر  خۆیاندا  لەخەیاڵی  رۆژئاوا  نیشتەجێی 
وتــوێــژبــكــرێ لـــەبـــارەی پــرســی«ئــۆتــۆنــۆمــی 
دەكات،  ڕایەكانیان  بۆ  حیساب  دیموكراسی« 
و  ـــەزی  رەگ ــرۆژەی  ــەپ ب پشتبەستن  دەڵـــێ« 
دەوڵەتێكی  بەدوای  دەگەڕێ  ئەو  جوگرافی«، 
ــراســی، ئــەگــەر هــاتــوو پـــرۆژەكـــەی  ــوك ــم دی
بــەرگــری  ئـــەو  بــــەڕگــــەزەوە  پشتنەبەستێ 
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هاتوو  »ئەگەر  ناكات  نەتەوەیی  لەدەوڵەتی 
ئەو  جوگرافی  بەڕەگەزی  نەبەستێ  پشتیش 
ناكات«،  هەرێمایەتی  قەوارەیەكی  پێشنیاری 
ئۆجەالن هەواڵی ئەوەمان پێدەدات كە هەست 
»ویبەر«  كە  نەتەوەیی  دەوڵەتی  بەوەدەكات 
دەئاڵكێتە  ئاسنە«  دەكات«قەفەسێكی  باسی 
ئــەم رژێمەش  ــات،  دەك بەندی  گــەلــەوەو  ملی 
پــێــچــەوانــەی دۆخـــی تــوركــیــاو رۆژهــەاڵتــی 
ناوەڕاستە، ناڵێم هەر ئێستا دەوڵەتی نەتەوەیی 
بكەین  قبوڵی  ناتوانین  ئێمەش  رەتدەكەمەوە، 
وەكــو خــۆی، ئۆجەالن داوادەكـــات كە ئەوان 
بۆ  هــەر  نــەك  بكەن  نموونەیەك  پێشنیاری 
تـــەواوی  و  عــیــراق  بــۆ  بشێ  بەڵكو  تــوركــیــا 

ناوچەكەش.
چیە،  نموونەیە  ــەو  ئ نــازانــیــن  بــــەووردی 
رۆشنبیران و سیاسیەكان و ئەكادیمیەكانمان 
زۆر نامۆن بەناوهێنانی  نموونەیەكی تایبەت، 
لەنموونەكانی  بیر  بەردەوام  ئەوان  نەخاسمە 

باساك و ئێرلەندا و تامیل دەكەنەوە.
لەگەڵ  ئاشتی  گفتوگۆكانی  تیانیە  گومانی 
كـــوردەكـــان گــرنــگــە، لــێــرەدا جــەمــاوەرێــكــی 
گفتوگۆیە  ــەو  ل پشتیوانی  هەیە  پانوبەرین 
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دەكات، دووپاتكردنەوەی وەستانی خوێنڕشتن 
لەهەموو شتێ گرنگترە، ئالەو كاتەشدا وتوێژ 
ناوچەكە  هەموو  نموونەیەك  لەسەر  دەكەین 
رۆژهەاڵتی  »پــرۆژەی  كەرۆژئاوا  بگرێتەوە، 
ناوەڕاستی گەورە«ی پێبێ، ئەی ئێمە بۆچی 
پێ  هاوبەشمان  نموونەیەكی  و  پــرۆژەیــەك  

نەبێت؟

17ی مارس 2015
-------------------------------
* سەرچاوە: رۆژنامەی »الزمان«ی توركی بەزمانی 
عەرەبی.
* تێبینی: نووسەر »عەلی بوالج« بەڕەچەڵەك 
تورك-ە، لەڕۆژنامەی »الزمان« بەزمانی عەرەبی و 
توركی بابەتی سیاسی و شرۆڤەی رۆژ دەنووسێ، 
ئەم نووسەرە نزیكە لەفەتحوڵا گویلەن-ەوە.
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حەوت مەرجی سەركەوتن بەسەر 
تیرۆردا

 تونس بەنموونە

نوسینی: مونسف ئەلمەرزوق

ــرەی  ــگ ــۆن ــەگ نــــازانــــم چــــیــــدەگــــوزەرێ ل
كەبڕیار  تــیــرۆرەوە  ــارەی  ــەب ل رۆشــنــبــیــران 
12ئــاب/ئــۆگــســتــس  رۆژی  ــەتــونــس  ل وایــــە 
لــەكــۆنــگــرەی  یـــاخـــود  ــرێ،  ــەســت ــب ب  2015
ئۆكتۆبەر/ مانگی  چاوەڕوانكرای  نیشتمانی 
تشرینی یــەكــەم، بــەاڵم مــن ئــەمــەوێ وەكــو 
هاواڵتیەك و مافپەروەر، وەبەتایبەتیش وەكو 
ئاستدابوە  لەبڵندترین  كە  پێشوو  سەرۆكی 
ئەمەوێ  دۆسیەیە،  ئەو  بۆسەرپەرشتیكردنی 
هۆشداری  و  بكەم  خاڵێك  چەند  بۆ  ئاماژە 
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كە  ئەوسیاسەتانەی  لەمەترسیەكانی  بــدەم 
كە  بەودەرئەنجامانەی  گەیشتن  هۆی  دەبنە 

هەوڵەكان بۆئەوەنیە.
لەئاستی  بــەپــلــەیــەك  بــگــەیــن  بـــۆئـــەوەی 
مــەتــرســیــە چــارەنــووســســازەكــانــی پــرســی 
بەڵكو  بەتەنها،  تیرۆر، نەك وەكو دیاردەیەك 
هەڵەكانی  قــوڵــی  بــۆئــامــاژەی  بنەمایەكیشە 
دەروونی-رەوشت-ئابووری-كۆمەاڵیەتی-
دەناڵێنن،  پێوەی  كەكۆمەڵگاكانمان  سیاسی 
هــەڵــوســتــەو  بــەچــەنــدیــن  پێویستمان  بــۆیــە 
هەیە  گشتی  و  تایبەتی  ــاری  ــاك ئ مــامــەڵــەو 
خاڵدا  لەحەوت  ئەكەمەوە  كورتیان  كەلێرەدا 

بەمشێوەیەی خوارەوە.

یەكەم: دانانی سنوورێك بۆ گوتاری ڕق و 
كینە

ئــەم گــوتــارەی ئــەمــڕۆ لــەمــیــدیــاكــان یان 
ــدا هــەیــە ســەرچــاوەی  ــان ــاوەك ــەزا داســەپ ــەف ل
مەدەنیانە  ئاشتی  لەسەر  راستەقینەن  ڕاڕایی 
كـــەدەبـــێـــت ئــــەم بـــۆچـــوونـــە بــــــڕوات تــاكــو 
بــتــوانــیــن بــەهــەمــوومــانــەوە لــەچــوارچــێــوەی 
بۆ  بـــەدیـــوارێـــك  بــبــێــت  نیشتمانی  یــەكــێــتــی 
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ــە،  گــەورەك مەترسیە  ـــەوەی  ـــون ـــەڕووب ڕووب
سەلەفیەكان  شەیتانی  كە  نیە  لــەوەدا  گومان 
ئەوانەش  هەموو  و  میانڕەوەكان  هەموو  و 
مرۆڤ  مافەكانی  بەڕێزگرتنی  داوادەكــەن  كە 
دەكــات  الواز  تیرۆر  بەربەرەكانێی  بــەرەی 
ــیــدەوەشــێــنــێــتــەوە، ئــــەوە ســــەرەڕای  و هــەڵ
ئــەوەی كە زۆرتــریــن هــۆكــاری تــونــدڕەوەی 
بۆ  لەالیەكیتریشەوە  ــەوە،  ــەدەســت ب دەدات 

پاساوهێنانەوەی سیاسەتە هەڵەكانیان.
گوتارەو  ئەم  لەسەر  نموونەش  دواترین 
مەترسیەكانی بەئامانجگرتنی 10 پەرلەمانتار 
تونسی،  پــەرلــەمــانــتــاری   217 لــەكــۆی  ــوو  ب
هەبوو  تەحەفوزیان  و  تایبەت  كەبۆچوونی 
لەسەر دواهەمین یاسای تیرۆر، هەندێك لەوانە 
خەڵكانەش  ئەو  بكرێن،  كەداگایی  داوایانكرد 
داوای دیموكراسیان دەكرد، بەاڵم دەیانەوێت 
سەت  بــدەن  حكومەت  یاساكانی  بــۆ  دەنــگ 
فەرمانی  لەژێر  ئەوەی  وەكو  لەسەت100% 

بن عەلی هەبوو.
ــە ســەر  ــت ــرێ ــك پــێــش ئــــــەوەی هـــێـــرش ب
هەڵمەتێك  ڕووبــــەڕووی  من  پەرلەمانتاران 
ـــەوە كــەمــتــر نــەبــوو لــــەوەی ئــــەوان،  ـــووم ب
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تۆمەتباریان دەكردم بەپشتیوانیكردنی تیرۆر، 
و  خــۆم  ئەستۆی  دۆخــەم خستە  ئــەو  منیش 
مەنزڵگەی گشت شەهیدان  دوا  بۆ  سەرشانم 
ئــەوانــەی ئــەركــی پــیــرۆزی خــۆیــان ڕاپــەڕنــد، 
سوپاو ئاسایش نەیاندەزانی چۆن ئەو دۆخە 
ئامادەبكەن  خۆیان  بگوێزنەوەو  چەكداریە 
لەسەردەمی  پێیانزانی  دواتـــر  تــوانــا،  بەپێی 
بۆ  ستراتیژی  نەخشەی  مندا  سەرۆكایەتی 
ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر لەوماوەیەدا دانرا.
ئــــەوانــــە هیچ  ـــوەی  تـــۆمـــەتـــەی هـــاوشـــێ
كەخزمەتە  ــەوەی  جــگــەل ــاكــات  ن خــزمــەتــێــك 
بەتیرۆرو كارلەسەر دانانی نەخشەی بنەڕەتی 
باوكردنەوەی ترس لەناو كۆمەڵگاو لێكترازان 
دەگەیەنێ  سیاسیەكان  بەچینە  ئازار  دەكــات، 

ئەوەش هەر بەیەك دووژمن دەژمێردرێ.  
ـــەتـــونـــس و مــیــســرو  ل كـــێـــشـــەی گـــــــەورە 
زۆرێـــك لــەدەوڵــەتــەكــانــمــان كــە دووچــــاری ئەم 
دیـــاردە تــونــدڕەویــە دەبــنــەوە بــەرامــبــەر بــەدوو 
یان  عیلمانی)  و  ئاینی  تــونــدڕەویــن:  ئاڕاستەی 
پێكەنینە  ئەڵێن(.  مسریەكان  هەروەكو  لیبراڵی 
توندڕەوەكانی  كە  ئەوەیە  لێرەدا  گریاناویەكەش 
رقوكینەهەڵگرن  رەتدەكەنەوەو  یەكتر  هەردووال 
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كینەلەدڵن  بوغزو  زۆرتــر  نەخۆش  بەسیفەتی 
یان  ئیسالمیبن  كە  میانڕەوەكان  بە  بەرامبەر 
كە  لەمەسەلەكان،  جیاوازن  وایە  پێیان  عیلمانی 
سنگدا،  و  لەئێسك  لەیەكگرێدراون  دوانەیەكی 
ناژین بەبێ دووژمنەكانیان كە دواجار پێیان وایە 
بوونیان  بەمانەوەو  شەرعیەت  دووژمنە  ئــەوە 

دەدات.
شتێكدا،  لەهەموو  جیاوازن  بەڕواڵەت  ئەوان 
یەكتر  نموونەی  هەمان  لەسەر  عەقڵیان  بــەاڵم 
بەدەبەنگكردنی  ــەوەو  ــردن ــك رەت بــونــیــادنــراوە، 
ئەویتر، هەوڵدان بۆ دەستەبەركردنی تێكشكاندن 
بەیەكترو  بــەرامــبــەر  جەستەیی  توندوتیژی  و 
ــژی  ــی ــدوت ــون ــی ت ــان ــن ــێ ــەكــاره ـــەوخـــۆش ب ڕاســـت
ئەوجۆرە  بۆ  هەنگاودەنێ  قەدەغەكراو  زارەكــی 
بنەمای  لەسەر  هەڵوێستەیان  ئەم  توندوتیژیانە. 
یەكتریان  كە  بونیادناوە  مەترسیدار  نەزانینێكی 
رەقوكینە  رەتكەنەوەو  یەكتر  و  نەوێت  خــۆش 
ببەخشن بەیەكتر ئەمەش وەكو بەشێك لەكۆمەڵگاو 
لەپاشەڕۆژیشدا  جوگرافیا  هەم  مێژوو  حوكمی 
درێژەی پێبدەن و زیاتر  قوڵیبكەنەوە، دواتریش 
پەند لەفێربوونی پێكەوەژیان وەربگرین لەسایەی 
لەمافەكانی  رێزگرتن  و  دیموكراسی  دەوڵەتێكی 
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لەشەڕێكی ڕووبەڕووبوونەوەدابین  ئەویتر نەك 
كە هەرگیز كۆتایی پێنەیەت تەنها بەسەركەوتنی 

تێكدان و مردن نەبێت. 

دووەم: الیەنە سیاسیەكان واز لەئاژاوەگێڕی 
و هەڵخەڵتاندنی پرسەكەبهێنن

هیچ چانسێك نیە بۆ درێژپێدانی ئەم شەڕە 
دژ بەتیرۆر وەكو ئامرازێك بۆ ڕووماڵكردنی 
كەموكوڕیەكان تەنانەت شكستی سیاسەتەكانی 
دەگــەڕێ  هەلێك  لەدەسكەوتی  حكومەتیش 
ــەك بۆ  ــۆی ــەســت ــەپ ــاڵ بـــۆ درووســـتـــكـــردنـــی پ
و  حــكــومــەت  مــەرجــی  ــێ  ب پشتیوانیكردنی 
ئۆپۆزسیۆن،  سرووشتی  وەزیفەی  وەستانی 
تێكەاڵوكردنی  بــۆ  ــرێــن  دەن ــەی  ــەواڵن ه ــەو  ئ
بــەرامــبــەر  لەفێڵكردن  بەشێكە  دۆســیــەكــان 
تێكەاڵونەكردنە  مامەڵە  باشترین  بەیەكتر، 
لەنێوان ئەوەی دەمانەوێت كە یەكمان بخات بۆ 
ڕووبەڕووبوونەوەی توندوتیژی چەكداری و 
ئەوەی دەیبینین بەرامبەر بەبۆچوونە ئاسایی 
دۆسیەكانیتردا،  لەهەموو  سرووشتیەكان  و 
مەزەندەی  حكومەت  كە  ئــەوەی  پێچەوانەی 
پشتیوانیە  ئەو  تێكەڵبوونی  نرخی  بۆدەكات 
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هەرلەبەر  ســەری،  ناخاتە  هیچیش  و  دەدات 
حاڵەتێكدا  ــەهــەمــوو  ل تــێــكــەڵــكــردن  ئـــەوەیـــە 
تەنانەت  قورسترەو  بەڵكو  نابێت  فریادڕەس 

زیاتریشی دەكات.

ت��ەواو  بەسیاسەتی  پشتبەستن  سێیەم: 
لەهەموو  دەبێتەوە  دیاردەكان  رووبەڕووی 

ئاستەكانی پێكداداندا
و  كورت)سەربازی  ماوەیەكی  بۆ  لەوانە 
ئاسایش، چەسپاندنی ئازادیەكان، تێكەڵكردنی 
بەمەبەستی  لەسەلفیەكان  فـــراوان  چینێكی 
بەشداری لەگەمەی دیموكراسی(، بۆ ماوەیەكی 
مامناوەند)گەشەپێدانی ئابووری و كۆمەاڵیەتی 
فــەرامــۆشــكــراون(،  لەوشوێنانەی  بەتایبەت 
كلتوور  و  درێژ)فێربوون  بۆماوەی  هەروەها 

لەفراوانترین مانایدا(. 
ئالێرەدا پێویستە بۆ درێژەدان بەباسكردن 
بــیــرخــســتــنــەوەی ڕووبـــەڕووبـــوونـــەوەی  و 
بەشێك  هەروەكو  بێت  لەئاستێكدا  سەربازی 
شەڕی  بەاڵم  بەستەڵەك،  شاخی  لەدیاردەی 
و  ئابووری  و  كۆمەاڵیەتی  راستەقینە شەڕی 

فیكری و بەتایبەتیش شەڕی رەوشتە.
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چوارەم: گردبونەوەی گەل
بونیادبنرێ  نابێت  بەهێز  گردبونەوەیەكی 
لەسەر بنەمای ترس لەگروپە تیرۆریستیەكان 
ئەو  لەهەرچی  ــەت  ــەدەوڵ ب تەسلیمبوون  و 
دەیەوێت تەنانەت بۆ بێدەنگكردنی ئۆپزسیۆن 
پێویستە  دەســـەاڵتـــیـــان،   ــی  ــكــردن ــراوان ف و 
بەهاو  قــوڵــبــوونــەوەی  لــەســەر  بنەمایە  ئــەو 
كۆمەڵگا  هــەڵــبــژاردەی  و  مــرۆڤ  مافەكانی 
دەوڵەتی  و  بەلێبوردەیی  جــۆراوجــۆرەكــان 

دیموكراسی بونیادبنرێ.
بەپێی توانای هەر ئەوەی كە گەل ئەبینێ 
بەچاوی خۆی و هەموو ڕۆژێكیش لەسایەی 
داهاتەكانیش  دەژی  بینراوەكاندا  ئــازادیــە 
لەپێناو بەرژەوەندی هەموواندایەو ئەو گەلە 
دەوڵەتی شەرعی خۆی هەیە بەپێی توانا رێز 
لەو گردبونەوە دەگرێ لەبازنەی دەوڵەتەكەو 
تیرۆر  بەوشێوەیە  شەرعیەكانی،  دامــەزراوە 
لەباوەشگرتنێكی  لەهەر  ــتــەوە  دووردەخــرێ
ــــاشــــەڕۆژی هــەر  ــش پ ــی ــات ــەوك مــیــلــلــی و ئ
ئەو ماسیە دەبێت كە پاشەكشە  پاشەڕۆژی 

دەكات لەئاودا.
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پێنجەم: ئامادەكردنی گەل لەڕووی دەروونی و 
تواناوە

قوربانی  دەبێت  بەمیدیایەك  تەنها  ئەمەش 
تیراژو  ــن  ــری زۆرت فرۆشتنی  بەئامانجی  بــدات 
ــراوە وروژێــنــرەكــان  ــاوك ــەو ب ــام ـــارەی رۆژن ژم
بینەر،  زۆرترین  و  گەورەترین  راكێشانی  یاخود 
بەرزكردنەوەی  ئەو  ڕۆڵــی  كە  بزانێ  بۆئەوەی 
دوورخستنەوە  و  گــەل  مەعنەویاتی  متمانەی 
بەگوتاری  پابەندبوون  تــرس  لەبیركردنەوەی 
شرۆڤەو ئاگاداركردنەوە لە تێكەڵبوون بەتیرۆری 
دەروونی و مەعنەوی هەر بۆئەوەشە مەبەستەكانی 

تەقاندنەوەو تیرۆركردنە كەسیەكان.

شەشەم: هەماهەنگی بەبێ الیەنگری
لەم  بكەین  هەماهەنگی  لــەســەرمــانــە  بــەڵــێ 
لەگەڵ  هەماهەنگیەش  ئەو  بەتیرۆر،  دژ  شــەڕەدا 
ــمــان، بـــەاڵم بەبێ  ــان ــی دەوڵــەتــانــی بـــراو هــاوڕێ
شكۆی  بڕیارو  لەسەربەخۆیی  ملكەچبوونمان 
نیشتمانیمان بەتەواوی لەسەر زەوی و ئاسمان و 
دەریاكانمان، ئێمە ناتوانین پابەندبین بەوەی ببین 
بەسەرچاوەی زانیاریەكان و دواهەمین كەسیش 

بۆ سوود وەرگرتن.
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گرنگتر لەوە ئەوەیە بڕیارەكانی ئێمە نابێت 
لەژێر ترس و لێدانمان بێت بەهەر شێوەیەك 
لەشێوەكانی تیرۆر لێرەو لەوێ، لەبەر ئەوەی 
هەڕەشانەو  لەم جۆرە  دوورخراینەوە  ئەگەر 
ــەســەر  ــەشــێــك لــەســیــاســەتــەكــانــیــشــمــان ل ب
ئێمە  شێوەیە  بــەو  بونیادبنێین  ئەوبنەمایە 
دەكەین  مسۆگەر  لەسەربەخۆییمان  بەشێك 
بێت  كەسێك  بەهیچ  پێویستمان  ئەوەی  بەبێ 

تەنانەت لەوەشی كە داوامان لێدەكەن.

حەوتەم: بەهای بردنەوەی ئەم شەڕە
یەكەمین  گــریــمــان  دابنێین  وای  ئــەگــەر 
بووبێت  جێبەجێ  تیرۆریستان  سەركەوتنی 
لەدژمان كە ئەویش باوكردنەوەی ترس بێت 
باوكردنەوەی  و  گــەالن  ریزەكانی  لەنێوان 
سیاسیەكاندا،  چینە  لەڕیزەكانی  جیاكاری 
ـــە دووەمــــیــــن ســەركــەوتــنــی ئــــەوان  ـــەوات ك
لەمامەڵەكردنمان  ــە  ــەوەی ئ بەجێییدەهێنن 
جیاوازیەكی ئابروبەرمان هەبێت لەگەڵ ئامانج 

و باوەڕماندا.
ـــەوەم  ـــو ئ ـــەروەك ـــڕۆدا مـــن ه ـــەم ــێ ل ــەڵ ب
سەرقاڵم  زۆر  رابردوو  سەدەی  لەنەوتەكانی 
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ئەو  و  بەندیخانەكان  ناوخۆی  بەبارودۆخی 
ئەو  بەدرێژایی  بەلێشاو هەن  گیراوە زۆرەی 
ماوەیەش چاوەڕوانی دادگاكانن و زۆربوونی 

سكااڵش لەدژی ئەشكەنجەدان هەیە. 
و  شایەتە  خوا  سەرۆكایەتیم،  بەدرێژایی 
ئەنجومەنی  دانیشتنەكانی  ئەندامانی  هەموو 
ـــام  ــن، وری ــەت ــیــش شــای ــەوەی ــەت ئــاســایــشــی ن
ڕووبەڕووبوونەوەیەكی  لەهەر  كردونەتەوە 
تاوانكاری و ئەشكەنجەدان بانگێشتی هەموو 
كردوە  مرۆڤم  مافەكانی  بواری  چاالكەوانانی 
دۆسیەیەكی  هــەر  خــســتــنــەڕووی  لەپێناوی 
گرنگ تا ڕاستەوخۆ خۆم سەرپەرشتی بكەم.

لەسێدارەم  ســزای  دژی  من  سەرلەنوێ، 
ـــوو لــەســەر  ــاســای تــــــازەدا، پــێــویــســت ب ــەی ل
ئەو  هەموو  لەڕیزەكانی  بێتەوە  نزیك  تونس 
ــەو سزا  واڵتـــە پــێــشــكــەوتــووخــوازەكــان كــە ئ
دوورە  كە  هەڵوەشاندوتەوە  دیمۆگیایەیان 
فراوانكردنی  و  گۆڕین  لەبری  لەمرۆڤایەتی 
هەر  حاڵەت،  حەڤدە  بۆ  بڕیارە  ئــەم  پانتایی 
ئەوەش بوو كە بن عەلی خۆی لێ گێلكردبوو 

لەیاسای ساڵی 2003.
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ـــێـــدەگـــەن لــەمــیــســر  ـــەوەت كــــەی خـــەڵـــك ل
لەمەسەلەكە  هیچ  سزایە  ئەو  جێبەجێكردنی 
قوڕەێكە  گیرانەوەی  كە  لەوەی  ناگۆڕێ جگە 
و  لەبێتاوان  پڕن  بەندیخانەكانیش  بۆخۆیان، 
خراپی مامەڵەش لەگەڵیاندا دەبێتە مایەی ئەوەی 
تیرۆریستانیش  و  بەتاڵبن  قوتابخانەكان  كە 

شەڕیان بكەین.  
هــەمــوو  بەبەندیخانەكانیش  ســـەبـــارەت 
هەڵدەسام  یەكەم  دیسمبەرێك/كانونی  10ی 
بەسەردانیكردنی بەندكراوان ئەمەش پەیامێكی 
بەندیخانەكان  بەڕێوەبەرانی  بۆ  بوو  روون 
ئاگام  بەندكراوان دەكەم و  كە من چاودێری 
ئەوەی  لەبەر  هەیە  دامەزراوانە  ئەو  لەدۆخی 
رۆیشتبووم.  قۆناغانەدا  بەو  پێشتر  خۆیشم 
یــاوەرم  بەخت  كە  لەپرۆژەكانم  ژمــارەیــەك 
نەبوو جێبەجێكردنی چاكسازی ریشەیی بوو، 
هاوڕێیەكی فەڕەنسیم راسپارد بەناوی دكتۆر 
لــەگــەورە  یەكێكە  كــە  الزروس«  »ئــەنــتــوان 
هاوكاریم  بەندیخانەم  چاكسازی  پسپۆرانی 
سێ  بەدرێژایی  كە  پێشنیار  لەپێدانی  بكات 
دەیەی ساڵ خاوەن ئەزموون بوو لەو بوارەدا. 
ــە  وای ئێستاش  وابــــوو  بــــڕوام  هــــەروەك 
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كۆمەڵگایەكدا  لەهەر  پێشكەوتووخوازی  پلەی 
هەیە  مرۆڤدۆستانەوە  بەمامەڵەی  پەیوەندی 
ئەوانیش  بێدەسەاڵتەكانیان كە  پێكهاتە  لەگەڵ 
بەندكراوەكان و پەكەوتەكان و  وكەمایەتیەكانی 

رەگەزی و ئایینی و سیاسیەكانن.

لەكۆتاییدا:
دەكەین  تیرۆریستان  لەگەڵ  شەڕ  ئێمە 
بـــاوەڕمـــان وایـــە بــەبــاشــتــركــردنــی پــرۆژە 
پرۆژەكانیان،  بەسەر  كۆمەاڵیەتیەكانمان 
دەوڵەت  بینای  سەرلەنوێ  دەمانەوێ  ئێمە 
ڕێزو  بنەمای  لەسەر  بكەینەوە  كۆمەڵگا  و 
مــافــەكــانــی مـــرۆڤ و فــراوانــكــردنــەوەی 
قبوڵكردن  یەكتر  و  ئــازادیــەكــان  پانتایی 
تێكەڵكردنی  بۆ  كۆششكردن  و  فرەیی  و 
پێكهاتەی  لەناویاندا  كۆمەڵگا  پێكهاتەكانی 
ســـەرەڕای  نیشتمان  لــەچــنــیــنــەوەی  ئتنی 
هەمانە  تــوانــای  زۆرتــریــن  جێبەجێكردنی 

لەئاشتەوایی مەدەنییانە .
ئەگەر هاتوو لەم ئامانجانە دەرچووین و 
یەكترمان رەتكردەوەو خیانەت و تاوانمان 
خستەپاڵ یەكتر ئەوانەی كە بەرهەڵستكاری 
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ریشی  خاوەنی  یاخود  تیرۆرن  یاساكانی 
ئەو  بۆمەبەست  وتمان  وەئــەگــەر  ــژن،  درێ
بەلۆژیكیش  ئەگەر  بەكاردەهێنن،  ئامرازە 
بێت ئەوەمان قبوڵكرد كە«سووركردنەوەی 
هێلكە بەبێشكاندنی نابێت« هەوڵێكە بەرەو 
نائومێدی. كەواتە دەبێت وریابین لە یاسایەك 
كە فرۆید دەڵێت: تۆ لەگەڵ دووژمنێك شەڕ 
سەرئەنجام  درێــژ  ماوەیەكی  بۆ  دەكەیت 

تۆش هەروەكو ئەوی.
شێوەیەك  بــەهــەمــوو  وریــابــیــن  پێویستە 
پێویستیەكانی  ئــازارەو  پەتای  ئەم  ئەوەی  بۆ 
بەسەرماندا زاڵ نەبێت بۆ ئەوەی وەكو یەك 
دووژمنەكانماندا  لەگەڵ  پێنەیەت  كۆتاییمان 
لەبەر ئەوەی پرسیار لێرەدا ئەوسەیە: چیمان 
لەخەباتی  چنیەوە  چی  كۆمەڵگاش  چنیەوەو 

ئێمە ئەگەر هاتوو ئەمە ئەنجامەكەی بێت؟.
ـــە ئـــامـــرازەكـــانـــی  كـــێ ئـــــەوە نــــازانــــێ ك
كۆمەڵگاو  زووڵــمــی  ــرۆر  ــی ت ــی  ــدان ســەرهــەڵ
ــی ســیــاســی و  ــكــردن ـــووری و ســەركــوت ـــاب ئ
هەڵوەشاندنەوەی بەهاو سڕینەوەی شوناسە، 
ــازانــێ كە  ـــەوەش ن ــەزانــی ئ ـــەوەی ن ئــەگــەر ئ
ووتەیەكم  لێرەدا  چارەسەربكات،  هەڵەكان 
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بیركەوتەوە«چوەناویەوەو كوێری كرد«.
لەسایەی  بەتایبەتی  ئەترسم  زۆر  ئەترسم 
ئێمە  ئابووری-ئەوەی  تێكچوونی  بارودۆخی 
بەتایبەتی رووبەڕووی دەبینەوە كاتێك دەبینم:
بەخشینەوە  ــۆمــەت  ت ریــزبــەنــدكــردنــی   -
بەمەبەستی سەختكردنەوەی بارودۆخ بەتایەتی 

لەناو چینی ساسیەكاندا.
ــەوەی دەســكــەوتــەكــانــی  ــردن ــۆك - هــەلــی ك
بەمەبەستی  هەڕەشەلێكردنیان  و  ئۆپزسیۆن 

قەدەغەكردنی گێڕانی رۆڵیان.
رقوكینە  ــەوەی  ــردن ــاوك ب پــروپــاگــەنــدە   -
ـــەك تــەنــهــا دژ  ــتــر ن ـــەوەی ئــەوی ـــكـــردن و رەت
بەتیرۆریستان بەڵكو دژی بەشێك لەكۆمەڵگاو 
ــەوان  ئ كــە  سیاسیەكان  چینە  لــە  بەشێكیش 

كوێرانە ناكەونە دووی گوتارە داسەپاوەكان.
خوودی  بارودۆخێكی  گشت  -خوڵقاندنی 
بۆ  بەئاشكرا  بەندیخانەكان  لەناو  بابەتیانە  و 
هەڵوەشاندنەوەی تیرۆر ئەوە سەرەڕای ئەوەی 

كە زاڵ بین بەسەر تۆوی هەژاری و نەزانین.
هـــاواڵتـــیـــان و درۆكـــــردن  ــدنــی  تــرســان  -
لەگەڵیان)درووشمی تیرۆر كاتیە( لەسەردەمی 

هەڵمەتی ئەم دوایەی هەڵبژاردنەكانی تونس.
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- فراوانكردنی بەخشین بەهاواڵتیان لەبری 
رەحمپێكردن.

زۆر  لەهەڵمەتێكی  كە  یــاد  دێــتــەوە  ــەوەم  ئ
دڕندانەدا الیەنگرانی رژێمی كۆن و توندڕەوە 
لەبەرامبەر  گوتارمدا  لەیەكەم  عیلمانیەكان 
ڕۆڵی  ووتــم  كاتێ  دامــەزرانــدن  بەئەنجومەنی 
دەوڵەتی دیموكراسی ئەوەیە رێز لەبااڵپۆش و 

سفوور وەكو یەك بگرێت. 
قسەم  بـــەدوا  بــەرامــبــەر  هەڵسا  قــیــامــەت 
لەبری سفوور،  بەدرەوشت  وتبێتم  هەروەكو 
ئەوەبوو  هەڵمەتەوە  ئەو  لەپشتی  مەبەستیش 
كە بااڵپۆشی مافێكبێت رەتبكرێتەوە بەتایبەتی 
ئەوانەی دەموچاویان دادەپۆشن، راستیەكەشی 
مافەكانی  لەسەرەتای  بابەتە  ئەم  كە  ئەوەیە 

هەر كەسێكە.
سەر  كــرایــە  دڕنــدانــەشــم  زۆر  هێرشێكی 
داوام  و  كــرد  لەسەلەفیەك  پێشوازیم  كاتێ 
لەشێخ ئەلبەشیر بن حەسەن كرد كە هەڵسێ 
بەووتنەوەی وانەیەك لەكۆشكی سەرۆكایەتی 
من  سیاسەتی  هــەمــوو  سەلفیەت،  ــەبــارەی  ل
رابكێشم  كەس  زۆرترین  بتوانم  كە  ئەوەبوو 
لــەو رەوتـــە بـــەرەو ئــامــێــزی شــارســتــانــی و 
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دیمۆكراسی و كرنەوەی ئەو گرێیانەی نێوان 
زۆرینەی ئاشتیخوازان و كەمینەی توندڕەوی، 
بەشێك  كــە  بڵێم  ڕاســتــیــەش  ــەو  ئ پێویستە 
كە  بوون  پرۆژەكە  تێكەاڵوی  لەسەلەفیەكان 
توندوتیژیان  ئەوانەی  بەتایەبتی  مایەی ڕێزن 

رەتكردەوە.
ئەوەی ئێستا ئەمترسێنی لەدیدو بۆچوونی 
دەسەاڵت و چینێك لە«رۆشنبیران« هەڵگری 
ئەنجامەكەشی  پــێــچــەوانــەن،  سیاسەتێكی 
بەبێگومان پاڵنانی ژمارەیەكی زۆری سەلەفیە 
ــدڕەوی،  ــون ت ئامێزی  ـــەرەو  ب مــیــانــڕەوەكــانــە 
بەدرێژای تەمەن ئەمە سیاسەتێكی خۆكوژیە 

بەهەموو مانای ووشە.
بەهەموو  هەوڵبدەین  لەسەرمان  پێویستە 
لێبوردەیی  كلتووری  لەسەر  كار  شێوەیەك 
دیالۆگ  لەسەرمانە  بكەین،  ــڕەوی  راســت و 
پاكبێت  دیالۆگە  ئەو  بەمەرجێك  قوڵبكەینەوە 
تیرۆر  بەسەر  بێت  سەركەوتن  تیایدا  ئامانج 
دژ  تایبەت  حیساباتی  یەكالییكرنەوەی  نەك 
بەسیاسەتی بەرامبەر، ئەم جۆرە سیاسەتەش 
هاوكاردەبێت لەچارەسەركردنی ئەو نەخۆشیە 

باوە بەالی كەمەوە.
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بـــێـــگـــومـــان پـــێـــویـــســـتـــە پـــشـــتـــیـــوانـــی 
لـــەدامـــەزراوەكـــانـــی ئــاســایــش بــكــەیــن بەبێ 
پێویستە  لەهەمانكاتیشدا  و  دەستكردنەوەیان 
لەیاسا  تاكو  لەكارەكانیان  بكەین  چاودێریان 
دەرنەچن، لەوەش گرنگتر قۆڵی لێهەڵماڵین بۆ 
فێركردن  لەبوارەكانی  سەختەكان  چاكسازیە 
و رۆشنبیری و دادگای زاڵمانەو رووبەڕووی 
گەندەڵی و گەشەپێدان لەهەموو ئەو الیەنانەی 
نەكەین  ئەمە  ئەگەر  بۆنەچوە،  خزمەتیان  كە 
وەكو ئەوەیە چارەسەری نەخۆشی شێرپەنجە 

بكەین بەگژوگیاو سەاڵوات لێدان!.
دروود بۆ هەموو شەهیدەكانمان ئەوانەی 
تیرۆر تەمەنیانی هاڕی، دروود بۆ گیانی ئەو 
شێوە  بەو  تیرۆرستان  كە  منداڵەی  شەهیدە 
دڕندانەیە كوشتیان بەمەبەستی باوبوونەوەی 
لێنكات  هیچمان  ئــەمــە  دڵـــەڕوكـــێ،  و  تــرس 
بەرامبەر  ــات  دەك سوورترمان  ــەوەی  ل جگە 
پاشەڕۆژێكی  و  ــان  ژی بۆ  خۆهەڵواسینمان 

گەشتر. 

سەرچاوە: تونس الیوم 10/8/2015
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی

 چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

2014فازڵ حسێن مەال رەحیمماوتسی تۆنگكتێبی سور27

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34
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35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

2015سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسەجعان میالد ئەلقزی

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65
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66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98
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2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی 

عێراق - كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی

108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128
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2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان 

لە توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی 

كەنارو بیابان
2017شاناز هیرانی
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162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197
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2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210
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