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ئگر پغمبری ئیسالم ( د.خ) 
رەفتاری داعشی برامبر ئزدییكان 

ببینیای فرمسك ب چاوانیدا 
دەھاتخوارەوە
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پویست ئوەندەی دەكرت 
جیھان و ھروەھا حكومتی 

عراقیش یارمتی كورد بدەن، 
لبر ئوەی ئوان وەك ھی 
برگری یكمن ك دژی داعش 

شڕ دەكن

كورد بوونت نموونیكی 
پرشنگدار ل بارەی مانای 

راستقینی ئیسالموە، ئویش 
 ندانخاوەتمك سكات

دادە و پناگیان بۆ ئاوارە 
ناموسمانكان كردەوە

 ،و سونن ی شیعو كاتتا ئ
یاخود باوەڕدارانی ئایینكانی 

دیك شڕ لگڵ یكتردا بكن، 
ئوا ئاشتی دروست نابت و 

نایتئاراوە
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 رشــــــھــــــۆی ھمــــــی كوردســــــتاندا برھ لــــــ *
تیرۆریســــــتییكانی داعشــــــوە پتر ل ملیۆنك ئاوارەی 
ناوخۆیی ھن ك پكھاتوون ل مسیحی و ئزدییكان و 
ب سدان كس لو پكھاتانش كۆمكوژ كران، لبر 
ئــــــوەی ئامادە نبوون ببن ئیســــــالم، ئایا چۆن جیھان 
 م دیاردەیڕووی ئكدا رووبدەی بیســــــت و یســــــ ل

دەبتوە؟ چۆن وەك ژینۆساید سیر دەكرت؟
- رككوتنی ژینۆســــــایدی سای ١٩٤٨ و بنمای 
 تییودەوكی یاسای نمایبن تی پاراستن كرپرسیارب
داوا لــــــ دەوتان دەكات، ھبســــــتن بــــــ رگلگرتن 
و برپگرتن و ســــــزادانی ئو كســــــانی برپرسیارن 
 كانی دژ بكردەوەكانی ژینۆســــــاید، یاخــــــود تاوان ل
 تدا رەنگندێ حاھ ل .یوە یاســــــاكتی. ئمرۆڤای
كاری پاراســــــتنك پویست ب دەستوەردانی سربازی 
 وەیئ كسیاســــــیی ت، واقیعــــــك برچۆنبكات. ھ
دەوتان ھمیشــــــ ئامادە نیــــــن بودجیكی گورە بۆ 
سوپا ترخان بكن، تنھا ئو كات نبت ك ب شوەیك 
ل شوەكان ھســــــت بكن رووبڕووی ھڕەشلكردن و 
 ندە بتی بودەوزیی یاسای نھوە. بتترسی بوونم
بھزیی ئیرادەی دەوتوە بۆ جبجكردنی. پۆلیسی 
جیھانی ل ئارادا نیی. ســــــبارەت بم پرس من لرەدا 
 وە كمی جان جاك رۆســــــۆ دووبارە دەكیو قســــــئ
دەــــــت: «من ئو كتبان دەكموە ك باس ل ماف و 
ئخالقیات دەكن، من گوم بۆ پۆفیســــــۆر و زاناكان 
دەگرم، و ھزرم پە ل بیر و باوەڕە سرنجاكشكانیان، 
من سرســــــامم بو ئاشــــــتی و دادپروەرییی بھۆی 
 نراون، من پشتیوانی لدی ھوە بدەنییسیســــــتمی م
ژیریی دامزراوە سیاسییكانمان دەكم و كاتك درك بوە 
دەكم ك ھاووتیم، ئوا چیتر حســــــرەت ھناكشم و 
بم مرۆڤكم. ب تواوەتی و ب پانری جبجكردنی 
ئرككانم و بھۆی دخۆشی و خۆشحایموە، كتبكم 
دادەخم و، ل ژووری وانك دم دەرەوە و ل دەوری خۆم 
دەڕوانم. نتوە تكشكاوەكان دەبینم ك كوتوونت ژر 
كۆت و بندی ئاسنینوە. دەبینم مرۆڤكان لالین چند 
كسكی كمی داپۆســــــنرەوە سووكایتییان پكراوە، 
ئاپۆڕایكی زۆر برســــــی دەبینم ك نھامتی و ئازار و 
 ندەكان بمكدا دەوكات تی كردوون، لكتی شبرس
ئاسانی خون و ئارەقی قوربانییكان دەخۆنوە. ل ھر 
الیكوە باسكی ئستوور و دەست مترسیدارەكانی 
یاســــــا دژ ب الوازەكان دەبینم. ل پیوەندیدا بوەی پی 
دەن: یاسای نتوەكان، ئوە روون ك ب بوونی ھیچ 
ســــــزایك، ئم یاســــــایان تنھا وەھمكن و زۆر الوازترن 
تنانت ل بیرۆكی یاسای سرووشتی. بالی كموە 

پۆفیســــــۆر مایكل بۆلندەر، ســــــرۆكی بشــــــی 
دیراســــــاتی براوردكاریی یاســــــای تاوانی نیودەوتی 
ل زانكۆی دۆرھام لــــــ بریتانیا، رۆژی ٢٩ی ئابی 
رابردوو ل وتاركیدا ب ناونیشــــــانی: «پویست ھیچ 
دوودڵ نبیــــــن لوەی تاوانكانی دەوتی ئیســــــالمی 
داعش ب ژینۆساید بناسنین»، لو وتارەیدا ئاماژەی 
بوە كردووە ك ھرشــــــی تیرۆریستانی داعش بۆ سر 
ئزدییكان و بردوامیی ھرشكانیان بۆ سر كوردستان 
 كری، پرسربنجامدانی كاری تیرۆریســــــتی و بو ئ
نابــــــت كمترخمی تیا بكرــــــت و دەبت ب زوویی 
برپــــــرچ بدرتوە، لمش زیاتر جخت لوە دەكاتوە 
ك داعش ب شــــــوەیكی منھجی ب حیسابكردن بۆ 
ھیچ شــــــتك ھاووتی مدەنی بئنقست دەكوژت، 
بتایبتــــــی ئوانــــــی ك ئامادە نیــــــن ئایینی خۆیان 
بگۆڕن، ئــــــوەش دەخاتڕوو ك ئــــــم رەفتاران بپی 
 ی ژینۆســــــاید ١٩٤٨ بیماننامندی دووەمــــــی پب
تاوانی شــــــڕ و دژی مرۆڤایتی لقم دەدرن. بۆ 
زیاتر قسكردن لسر ئم پرس و ھرشی داعش بۆ سر 
كوردستان، چند پرســــــیاركمان ئاراستی پۆفیسۆر 
مایــــــكل بۆلندەر كرد و ل میانــــــی وەمكانیدا بۆ 
گون رایگیاند: ئگر پغمبری ئیســــــالم (د.خ) 
 دەســــــتی دەكرد ب ی داعشــــــی ببینیایو رەفتارانئ

گریان و فرمسك ب چاوەكانیدا دەھاتخوارەوە.
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دووەمیــــــان  ئمــــــی 
 ی تاكد رووی لــــــ
كسكان، ل كاتكدا 
ئو بیارانی لسر 
یاســــــای  بنمــــــای 
نتــــــوەكان دەردەچن، 
 ،كی نییتھیچ زەمان
تنھا ســــــوودمندبوونی 
نبــــــت   نــــــالی ئــــــو 
دەكات  ملكچــــــی   كــــــ
 و كاتنھــــــا ئبۆیــــــان و ت
رزیــــــان لدەگرــــــت ك ئو 
لگڵ  بتوە  ھاوتا   یارانب
ئو  خودی  برژەوەندییكانــــــی 
دەكن.»  جبجــــــی  كســــــانی 
 .(١٧٥٦-١٧٥٨)  Rousseau،٬  The  State  of  War

پم وای ھشتا نووسینكانی رۆسۆ شایستی 
خوندنوەن. 

*  ئــــــم بارودۆخــــــی دوای دامزراندنی 
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دەوتی بناو ئیســــــالمی داعش ئوە روون 
دەكاتوە، ك دەوت شكستخواردووەكان 
بنمای  لســــــر  توندوتیــــــژی 
دروســــــت  ئایینی  و  ئیتنی 
 تدەب ئمــــــش  دەكن، 
ھۆی كۆمكوژی، ئایا 
 ل پكوەژیان  و  ئاشتی 
دەوت شكستخواردەكاندا 

دت ئاراوە؟
- ئم پرسیاركی زۆر 
قورس بۆ كسك ك شش 
ھــــــزار میل دوور دەژیت 
 وە، كمی بداتتاوەكو وە
ئو ئزموون ناخۆشانی 
نبینیــــــوە كــــــ خكی 
ناوچك پیدا تپڕیون 
و بینویان. لبر ئوە 
ناتوانــــــم وا پیشــــــانی 
وەمكی   ك بدەم 
 موایپ بم  دەزانم. 
ب شوەیكی گشتی 
یاخــــــود  رۆژئــــــاوا، 
دەرەكی  ھزكــــــی  ھر 
دەتوانــــــت ھــــــاوكار بت بۆ 
سقامگیری  و  ئاشتی  بنیاتنانی 
 دانیشــــــتووان مرجك   بــــــ بم 
خوازیاری  بڕاســــــتی   كلییحم
ئــــــوە بــــــن و، ئگر باقــــــی جیھان 
 ن خۆیــــــان دوای ئامانجڕیــــــان بگل
جیوپۆلتیكییكانی خۆیان بكون.  تا ئو 
كاتی شیع و سونن، یاخود باوەڕدارانی ئایینكانی 
دیك شڕ لگڵ یكتردا بكن، ئوا ئاشتی دروست 
نابت و نایتئــــــاراوە. تنانت گورە موفتی وتی 
عرەبستانی ســــــعودی رایگیاند ك داعش «ب ھیچ 
شوەیك بشك نیی ل ئیمان»، ئوان بیدعن، بم 
چارەسركردنی ئم مسلی زیاتر ل قسكردنی دەوت. 
كورد بوونت نموونیكی پرشنگدار ل بارەی مانای 
 ندانخاوەتمك سویش كاتوە، ئی ئیسالمقینراست
دادە و پناگیان بۆ ئاوارە ناموسمانكان كردەوە. ئم 
پرۆسی كاتی دەوت، كوردەكانیش ل پگیكی زۆر 
 وڵ و كۆششانم ھنگی ئشــــــوەی پباشــــــدان بۆ ئ

بكن. 
* كــــــورد ب درژایی مــــــژووی خۆی رووبڕووی 

كۆمكــــــوژی و ژینۆســــــاید و بۆردومانــــــی كیمایی 
بۆتوە ل زەمن جیاوازەكاندا، بم دوای دەركوتنی 
دەوتی ئیســــــالمی ل عراق و شــــــام، ك ب داعش 
ناسراوە، زیاتر ل ٣٠٠ ھزار كوردی ئزدی رووبڕووی 
كۆمكوژی بوونوە، تنھا لبر ئوەی ئوان جیاوازن 
ل ئیسالم، ھروەھا چكدارانی داعش كچ و ئافرەتانی 
 ن و دەیانفرۆشــــــن، پرسیارەكســــــیحی دەبزدی و مئ
 م كارەساتئاست ئ تی لودەوی نگكۆم :وەیئ

مرۆییدا دەبت چ ھوستكی ھبت؟
- پموای ل وەمی پرســــــیاری یكمدا زۆربی 
ئم پرســــــیارەم وەم دایوە. بردنــــــی ئافرەتان و كچان 
و فرۆشــــــتنیان وەك كۆیل، بو شــــــوەیی ك داعش 
دەیكات ب ناوی فۆرمكی تواو شواوی ئیسالموە، 
 ،موایمان پكی ناموســــــســــــمن وەك ك ك كالدان
ئگر پغمبری ئیسالم (د.خ) بمابای و ئو تاوانی 
ببینیای ك داعش كردوویتی دەبووە ھۆكاری ئوەی 

بگریت و فرمسك ل چاوی بتخوارێ. 
لــــــ رووی یاســــــاییوە، ئمــــــ دەوەســــــتت ســــــر 
بارودۆخكــــــ: دەكرــــــت ئم فۆرمكی ژینۆســــــاید 
بت، بــــــم ب دنیاییوە تاوانك دژ ب مرۆڤایتی. 
ھربۆی پویســــــت ئوەندەی دەكرت جیھان و ھروەھا 
حكومتی عراقیش یارمتی كورد بدەن، لبر ئوەی 
ئــــــوان وەك ھی برگــــــری یكمن ك دژی داعش 
شــــــڕ دەكن. پموای حكومتكانی جیھان درك بوە 
 ك وەیئ وەی زۆر گرنگت، ئك برچۆنن. ھدەك
زۆرك ل وت موســــــمانكان ب شوەیكی برچاو 

 .نوم ھپاڵ ئ دەچن
* ئگر پرسیاری ئوەتان ل بكین تا چ راددەیك 
جیھان پشتیوانی ل سربخۆیی كوردستان دەكات، بۆ 
ئوەی جاركی دیك رووبڕووی جینۆساید نبتوە، 

وەمتان چی دەبت؟
ئم پرسیاركی سیاســــــی زۆر قورس و ھستیارە 
ك تنانت ناتوانم ھوی ئوە بدەم وەمی بدەموە، 
ب تایبتــــــی ب ھۆی ئوەی وەك كــــــورد بارودۆخی 
جیوپۆلتیكی ئوە زۆر ئاۆزە و چوار وت توەگالون 
ل پرســــــی ئــــــوەی ئایــــــا دەبت خاكــــــی دەوتكی 
ســــــربخۆی لم چشن كوێ بت. ھرچۆنك بت، 
من دنیــــــا نیم، لوەی ك ئایا ســــــربخۆییكی لم 
شــــــوەی وەك پویست لو ھرشــــــان دەتانپارزن، ئو 
كسانی ژینۆساید ئنجام دەدەن دیان سارد نابتوە 
تنھا لبر ئوەی ك دەبت سنووری دەوتك ببن بۆ 
ئنجامدانی تاوانكانیان، ب تایبتی ئگر پاراستن و 

كۆنتۆكردنی ئم سنووران كاركی قورس بن. 

ئو كسانی ژینۆساید ئنجام 
دەدەن دیان سارد نابتوە 

تنھا لبر ئوەی ك دەبت 
سنووری دەوتك ببن بۆ 

 كانیان، بنجامدانی تاوانئ
تایبتی ئگر پاراستنی و 
 م سنوورانكردنی ئۆكۆنت

كاركی قورس بن

رۆژئاوا، یاخود ھر ھزكی 
دەرەكی دەتوانت ھاوكار بت بۆ 
بنیاتنانی ئاشتی و سقامگیری 
 ك دانیشتووانرجم م بب
محلییك بڕاستی خوازیاری 

ئوە بن


