
 ١٠\١٠\ ٢٠١٨

 به ڕێزانی الیه نگرانی عیڕاق کویر و مافی کۆمه ڵه ی هاوڕه گه زخوازان له جیهاندا

 ئه ندامانی عیڕاق کویر دڵگرانن له دوای کوژرانی دوو تاکی کۆمه ڵه ی هاوڕه گه زخواز له  دوو ڕۆژی پێشوودا له  عیڕاق. حه مودی

 ال موته یری ۱۷ سااڵن که  وێنه ی له  تۆڕه  کۆمه اڵیه تیه کان باڵو بوبۆوه ، به ر چه قۆ درابوو تا مردبوو له  گه ڕه کی زه عفه رانیه  له 

 به غداد له  به رواری ٨\١٠\٢٠١٨. وه  گرته  ڤیدیۆی گیرابوو له کاتی مردنیدا. دوهه م قوربانی که  به  نادیاری ده یهێڵینه وه  له سه ر

 داواکاری خۆشه ویسته که ی، گوله  نرابوو به  سه ریه وه  له  شاری که رکوک له  هه مان ڕۆژ له الیه ن که سێکه وه  که  هاواری کردبوو و

 گوتبووی "شاره که م پاک ده که مه وه ." پێش کوشتنی قوربانیه که . به پێی ئه و زانیاریانه ی که  له م ساته دا الی عیراق کویره ، ئه م

  تاوانانه  ته نها دژه  هاوره گه زخوازن وه  له  دژی .ئه و که سانه  کراوه  که  واده زانرێ کۆمه ڵه ی .هاوڕه گه زخوازن

 ئه مه  یه که م جار نیه  که  کۆمه ڵه  گروپی رادیکاڵ ئه م تاوانانه  بکه ن دژی که سانی کۆمه ڵه ی هاوڕه گه زخواز وه  که سانی دیکه ش له 

 عێراق. چه نده ها ژنیش کوژران له  مانگی پێشودا له به ر چاالکیان له  تۆڕه  کۆمه اڵیه تیه کان. له  هه مان ساتدا که  تاکی کۆمه ڵه ی

 هاوڕه گه زخوازڕوبه ڕوی کوشنت بونه ته وه  هه مو ساڵێک له  ۲۰۰٦ه وه . ته نانه ت یه ک که سیش به رپرس نه کراوه  له م کوشتنانه .

 ئه م جۆره  توندوتیژیه  وای له  تاکه کانی کۆمه ڵه ی هاوڕه گه زخوازی عیڕاقی کردووه  که  زیاتر گۆشه گیر بن و بترسن. ئه مه  

 کاریگه ریه کی نێگه تیڤی هه بوه  له سه ر توانامان بۆ داواکردنی به رپرسیاری. تاکه کانی کۆمه ڵه ی هاوڕه گه زخوازله  عێراق به رده وام

  پشتگوێ ده خرێن .له الیه ن حکومه تی عێراق و الیه نه  به رپرسیاره کان

 ئێمه  له  عیڕاق کویر ڕێزی خۆمان ستایشی دوو قوربانه که  ده که ین له ڕێگای به رده وام بونمان له  جه نگکردن له پێناو مافی

 که سانی کۆمه ڵه ی هاوڕه گه زخواز. به اڵم ناتوانین به رده وام بین به  بێ پشتگیری. عیڕاق کویر داوا له  حکومه تی تازه ی عیڕاق وه 

 کۆمه ڵگه ی نێوده وڵه تی ده کات که  دان به  دادگا بنێت، له م تاوانانه  بکۆڵێته ووه، وه  کۆتایی بێنێت به  کوشتنی که سانی کۆمه ڵه ی

 هاوڕه گه زخواز. مافی ژیان ساده ترین مافی مرۆڤه  وه  حکومه تی عیڕاق به رپرسه  له  پاراستنی ژیانی تاکه کانی به پێی یاسای

 نێوده وڵه تی ونیشتیمانیش. عیڕاق کویر داوا ده کات که  حکومه تی عێراق که  درێژه  بات به  پاراستنێکی گرانتی کراو له  ژێر

 یاسای عیڕاقدا بۆ هه موو دانیشتوان به بێ جیاوازی. ئه و که سانه ی نیشان ده گرنه وه  له  کۆمه ڵه ی هاوڕه گه زخواز  وه  ئافره ت

   پێویسته  ڕوبه ڕوی به رپرسینه وه  بن

 له گه ڵ ڕێزدا،

ئه ندامانی عیڕاق كویر


