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 ناوبردنی کورد لە شەنگاڵ بە "یەزیدیيەکان" دەستدرێژیی و جوداکاریيە
 

و  ی ئه مغه ر ته ، به وه ست داعشه ده  توشی کوشتارو ماڵوێرانيی بوون به  ی که وه له  کوردانی شەنگاڵ جگه
کانيان" لێ  زیدیيه ر مۆری "یه کسه یه . کوردانی شەنگاڵ کانی کوردستانه یرانه ری قه دروستکه  وتن که ش که   قڵه ئه

بوون. ئێستا ميدیاکانی جيهانيش لەمانەوە کوردانی شەنگاڵ  لێدانه  قه ره م ته ی ئه رچاوه کان سه درا. ميدیا کوردیيه
کان و  هزیدیي کان، یه سيحييه بيسترێت: مه مڕۆ ده �تی کورددا ئه سته ی ده ژێر سایه  ن. له به کان" ناو ده زیدیيه "یه  به

ليک  ردان، مه حمود بۆ سه ليک مه الی مه  چۆته  کات که نی بلوریان باس ده غه  کاتێکدا که  له  مه کان. ئه که به شه
و  وه ناکۆکيی بخەنە ناو کورده  وه زیدیی و ئایينه ناوی یه  دوژمنان بگرن سەربکەون به  رێگا له  که  ئاگاداریی داوه

چی  تکردنی گەالنی داگيرکراو یەکێک بوو لە چەکە سياسييەکانی ئينگليزەکان. کهن. ناکۆکيی و پەر رتی بکه په
  پياده  وه رێگای کورد خۆیه  له  یه رنامه م به ئه  وه تی کوردیيه بوونی سياسه هۆی نه  ساڵ به 90  ئێستا دوای زیاد له

  وه ناوی ئيسالمه  وق به سک و بێ زه ته قڵ سانی ئه که  ی که یه و راده ئه  شتۆته گه  که وتوویيه کرێت. دواکه ده
ن. سۆرانی مامە حەمە لە کوردستاندا  که �ڵ ده زیدیی و نائيسالم حه خوێنی هەڵگرانی باوەڕی یه  داعشانه

جێگای نابێتەوە بە�م ئەمانە دەنگيان تيایدا دلێرە بە بێ ئەوەی ئەندامانی کۆمەڵ هەڵوێستێکی جدیيان لێ بگرن. 
  بۆ کوڕی خۆی، که  سيحيی هێناوه ر ژنی مه وبه مه ساڵ له ۱٥۰  دی شێخ زیاد له حمه کاک ئه  کدا کهکاتێ  له  مه ئه

 کانی ژنيان لێ هێناون. و خزمه زیووه دابه  که ماڵی جوله  �ت له بۆ کوردستانی رۆژهه  چووه
 

دا.  که ناوچه  ی دیموکراتيی له نموونه  هکات ب عێراق ده  تادا گفتی دا که ره سه  ریکا له مه کانی ئه کگرتووه یه  و�ته
  یی و چاولێکراو له و�تێکی نموونه  بێته عێراق ده  بوون که  وه ڕوانی ئه خۆش بوو چاوه  م گفته ی دڵيان به وانه ئه

ن  هالی  دوای داگيرکردنی عێراق له  �م له بێت. به ددام کۆتایی دیکتاتۆریی ده ڕاستدا. روخانی سه �تی ناوه رۆژهه
ریکا،  مه کانی ئه کگرتووه یه  ی و�ته و گفته جياتی ئه  ین، له ددام حسه و روخاندنی رژێمی سه ریتانياوه ریکاو و به مه ئه

جياتی   کانی عێراق له رجی ناکۆکيی و ناشارستانيی. پارته لومه ی هه ر بناغه سه  ی عێراق خرایه وه دروستکردنه
،  ش ببن بوون پارتی شيعه کو دیموکراتيی، سۆشياليستيی و ليبراڵيی دابه جيی وهی ئایدۆلۆ ر بناغه سه ی له وه ئه

خانی  ی دروستکردنی خێڵ و دیوه رنامه �تی کوردیی به سته کوردستانيشدا ده  ، کورد و تورکمان. له سوننه
کرد. هەر کەسێک کە  رج ده خاندا خه دیوه  یان له ڵ پاره پێدانی مرۆڤ و کۆمه  شه جياتی گه  جێ کرد. له جێبه

  شێکه ش به مه پۆستێک وەردەگرێت ژمارەیەک کۆیلەشی ئەدەنێ کە بە ناوی حيمایەوە بەکار دەهێنرێن. بێگومان ئه
 . ڵگاوه بردنی کۆمه ڕێوه یی و به وه ته تی نه سياسه  له  دوره  تی "پيسخۆرکراتيی" که کانی سياسه چاالکييه  له

  ناو چياکاندا جياواز بوون له  له  وه هۆی دابڕاویيانه  ناوخۆیاندا به  کورد له  نده رچه هه  کات که مينۆڕسکی باس ده
و  د ساڵ له چی ئێستا دوای سه موویان تيایدا کورد بوون. که �م زمانێک هەبووە کە بە گوێرەی ناوبراو هه کتریی به یه

ش  دابه  ، کورد تازه ستدایه ده  مۆبایلێکی له  که ر یه هه  یسبوکدا که می فه رده سه  ، له وه ی مينۆڕسکييه تێبينييه
داخيی و ...هتد. لە ژێر  ره وراميی، هەولێریی و کەرکوکيی، قه سيحيی، جاف، هه زیدیی، مه ر یه سه کرێت به ده

سایەی ئەم دەستە�تەو ميدیاکەیدا مرۆڤ زیاتر سەر بە گوند، خێڵ، شارو گەڕەکە. لە پاشناوی مرۆڤەکان ورد 
کە ژمارەیەکی زۆر ناوی گوند، ناوچە یان تەنانەت گەڕەکی لە خۆی داوە. حيزبایەتيش لە سەر هەمان ببنەوە 

پرەنسيپ دەڕوات. نيشتيمان و نەتەوە هەر قسەن. حيزب بۆ هەر کوێيەک بڕوات مرۆڤەکە هەر نەفەرەو دانەبەزێت 
 ئەگەرچی حيزب لە هەموو خەتە سورەکانيش بدات.

 انی "کورد لە شەنگاڵ" بۆ نموونە تەماشای سەردێڕێکی سایتی ئاوێنە بکەن:دەربارەی چۆنيەتيی ناوهێن
 

 ئێزیدیەکان: و�تمان لێکرا بە دۆزەخ
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 هەروەها هەمان سایت دەنوسێت:

 چەکداری داعش دەکوژن ۲۲ئێزیدیيەکان "خۆبەخشە 
چەكداری داعش لەنزیك قەزای شنگال لە خۆرئاوای شاری موسڵ  22چەكدارە خۆبەخشەكانی ئێزیدیيەكان 

 دەكوژن. 
و ناسراون  ئەم خۆبەخشانە یەكێكن لەرێكخستنە چەكداریيەكانی ئێزدیيەكان بۆ روبەروبونەوەی چەكدارانی داعش

 يك" كەلەژمارەیەك گەنجی ئێزیدی خۆبەخش پێكهاتوون."بە "فيدایيەكانی تاوس مەل
 

http://awene.com/article/2014/08/21/35078 
 

ناوە. ئەگەر ورد ببنەوە لەو نوسينەی ئاوێنە وشەی چەکداری بۆ هەر یەک لە کوردانی شەنگال و داعش بەکار هێ
ئەمەش ئەوە دەگەیەنێت کە لە زمانەکەدا لە یەک ئاستدا دایناون و کوردانی شەنگالی وەکو پێشمەرگەو کورد 

حساب نەکردووە. پێشمەرگە یەعنی کەسێک کە خۆبەخشانە گيانی خۆی فيدا دەکات بۆ کوردستان. ئاوێنە ئەوە 
 نەیبينيوون.دەزانێت کە گيانفيداکارن بە�م لەگەڵ ئەوەشدا وەکو پێشمەرگە 

 دیارە ئەمە نموونەی ميدیاکانە بەگشتيی نەک تەنها ئاوێنە.
 

 راگەیاندنی "سەنتەری لێکۆڵينەوەی کۆنتراکت":
یەکێک لە پرەنسيپەکانی بزووتنەوەی کۆنتراکت ئەوەیە کە: "هيچ کەسێک مافی ئەوەی نييە بڕیار بدات یەکێکی تر 

 ێ جياوازیی رەگەزو جنس."چۆن بير بکاتەوە یان چۆن هەبێت لە ژیاندا، بەب
بە گوێرەی ئەو پرەنسيپەی سەرەوە جوداکاریی ناکرێت لە نێوانی مرۆڤدا بە گوێرەی ئایين و باوەڕ. مافی رەهای 

هەر مرۆڤێکی تاکە چ ئایين و بڕوایەکی هەبێت لە ژیاندا. پرەنسيپە سياسييەکانی بزووتنەوەی کۆنتراکت سەرچاوە 
تيایدا مرۆڤەکان پەیوەندیيە سياسييەکان دروست دەکەن بۆ پاراستنی خاک و لە دەرەوەی مرۆڤەکان دەگرن کە 

بەڕێوەبردنی کۆمەڵگا. بە رستەیەکی تر، پرەنسيپە سياسييەکانی بزووتنەوەی کۆنتراکت تا سنوری خودی مرۆڤ 
هەرچييەک  دەڕۆن، لەوێدا ئيتر کۆتایيان دێن و مرۆڤەکە خۆی لە جيهانی ناوەوەی بەرپرسيارە. بۆیە مرۆڤ بڕوای

بێت ئيسالم، مەسيحيی، زەردەشتيی یان بودیی ناچێتە ناو هاوکێشەی بەرگریی لە نيشتيمان و بەڕێوەبردنی 
 کۆمەڵگاوە.

ناوبردنی "کورد لە شەنگال، دانيشتوانی شەنگال، هاو�تيانی شەنگال و خەڵکی شەنگال" بە "یەزیدیيەکان" 
داکاریيە لەگەڵيان. بۆیە "سەنتەری لێکۆڵينەوەی کۆنتراکت" داوا لە تەمغەلێدان و دەست درێژکردنە بۆ باوەڕیان و جو

هەموو ميدیا و نوسەران دەکات کە رەچاوی پرەنسيپە زانستييەکان بکەن بۆ بيرکردنەوەو گوزارشت. بە کورد لە 
 شەنگال مەڵێن یەزیدیيەکان!

 
 ناسر حەفيد

 
 کۆنتراکت  وه ری لێکۆڵينه نته سه
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