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بهڕێزانی الیهنگرانی عیڕاق کویر و مافی کۆمهڵهی هاوڕهگهزخوازان لهجیهاندا

ئهندامانی عیڕاق کویر دڵگرانن لهدوای کوژرانی دوو تاکی کۆمهڵهی هاوڕهگهزخواز له دوو ڕۆژی پێشوودا له عیڕاق .حهمودی
ال موتهیری  ۱۷سااڵن که وێنهی له تۆڕه کۆمهاڵیهتیهکان باڵو بوبۆوه ،بهر چهقۆ درابوو تا مردبوو له گهڕهکی زهعفهرانیه له
بهغداد له بهرواری  .٢٠١٨\١٠\٨وه گرته ڤیدیۆی گیرابوو لهکاتی مردنیدا .دوههم قوربانی که به نادیاری دهیهێڵینهوه لهسهر
داواکاری خۆشهویستهکهی ،گوله نرابوو به سهریهوه له شاری کهرکوک له ههمان ڕۆژ لهالیهن کهسێکهوه که هاواری کردبوو و
گوتبووی "شارهکهم پاک دهکهمهوه ".پێش کوشتنی قوربانیهکه .بهپێی ئهو زانیاریانهی که لهم ساتهدا الی عیراق کویره ،ئهم
تاوانانه تهنها دژه هاورهگهزخوازن وه له دژی .ئهو کهسانه کراوه که وادهزانرێ کۆمهڵهی .هاوڕهگهزخوازن
ئهمه یهکهم جار نیه که کۆمهڵه گروپی رادیکاڵ ئهم تاوانانه بکهن دژی کهسانی کۆمهڵهی هاوڕهگهزخواز وه کهسانی دیکهش له
عێراق .چهندهها ژنیش کوژران له مانگی پێشودا لهبهر چاالکیان له تۆڕه کۆمهاڵیهتیهکان .له ههمان ساتدا که تاکی کۆمهڵهی
هاوڕهگهزخوازڕوبهڕوی کوشنت بونهتهوه ههمو ساڵێک له ۲۰۰٦هوه .تهنانهت یهک کهسیش بهرپرس نهکراوه لهم کوشتنانه.
ئهم جۆره توندوتیژیه وای له تاکهکانی کۆمهڵهی هاوڕهگهزخوازی عیڕاقی کردووه که زیاتر گۆشهگیر بن و بترسن .ئهمه
کاریگهریهکی نێگهتیڤی ههبوه لهسهر توانامان بۆ داواکردنی بهرپرسیاری .تاکهکانی کۆمهڵهی هاوڕهگهزخوازله عێراق بهردهوام
پشتگوێ دهخرێن .لهالیهن حکومهتی عێراق و الیهنه بهرپرسیارهکان
ئێمه له عیڕاق کویر ڕێزی خۆمان ستایشی دوو قوربانهکه دهکهین لهڕێگای بهردهوام بونمان له جهنگکردن لهپێناو مافی
کهسانی کۆمهڵهی هاوڕهگهزخواز .بهاڵم ناتوانین بهردهوام بین به بێ پشتگیری .عیڕاق کویر داوا له حکومهتی تازهی عیڕاق وه
کۆمهڵگهی نێودهوڵهتی دهکات که دان به دادگا بنێت ،لهم تاوانانه بکۆڵێتهووه ،وه کۆتایی بێنێت به کوشتنی کهسانی کۆمهڵهی
هاوڕهگهزخواز .مافی ژیان سادهترین مافی مرۆڤه وه حکومهتی عیڕاق بهرپرسه له پاراستنی ژیانی تاکهکانی بهپێی یاسای
نێودهوڵهتی ونیشتیمانیش .عیڕاق کویر داوا دهکات که حکومهتی عێراق که درێژه بات به پاراستنێکی گرانتی کراو له ژێر
یاسای عیڕاقدا بۆ ههموو دانیشتوان بهبێ جیاوازی .ئهو کهسانهی نیشان دهگرنهوه له کۆمهڵهی هاوڕهگهزخواز وه ئافرهت
پێویسته ڕوبهڕوی بهرپرسینهوه بن

له گه ڵ ڕێزدا،
ئهندامانی عیڕاق كویر

