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بەسەرهاتەكانی
دۆزەخی داعش

ئازارەكانی ڕۆژانی بندەستی بیست ئافرەتی ئێزیدی رزگاربوو لە دەستی داعش

ریسالە شەركانی
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لە چاپكراوەكانی بەشی راگەیاندن و توێژینەوەی 
دەزگای خێرخوازیی بارزانی

بەسەرهاتەكانی دۆزەخی داعش ناوی كتێب:   
بەسەرهات  بابه ت:   

ریسالە شەركانی ئاماده كردنی:   
زانكۆ محه مه د  پێداچوونه وه ی كوردی:  

ئه  یوب عومه ر وه رگێڕانی عەرەبی:   
دڵشاد عەلی وه رگێڕانی ئینگلیزی:  

جەوهەر فه تاح دیزاین:    
2019 ساڵی چاپ:  

1000 دانه   تیراژ:    
چاپخانه ی ماردین چاپخانه :    

)34( زنجیره :   
له  به ڕێوه به رایه تی گشتیی كتێبخانه  گشتییه كان ژماره ی سپاردنی )728(ی ساڵی )2019(ی پێدراوه .
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ئەم كتێبە:

ئازایانــە  كــە  ئێزدیــی  ڕووســوورەكانی  ئافرەتــە  هەمــوو  بــە   -
دانیــان  مەردانــە  بوونــەوە،  ئازارانــە  هەمــوو  ئــەو  رووبــەڕووی 

رزگاربــوون.  ســەربەرزانەش  گــرت،  بەخۆیانــدا 
- بە دای شەمێ..  ئەو ئافرەتەی هێز و ئازایەتی پێبەخشیم.

ــە ئێزیدییانــەی تــا ئــەم ســاتە لــە  - بەهەمــوو ئــەو ئافــرەت و منداڵ
ــە بندەســتیی ماونەتــەوە.  دەســتی ڕەشــی داعشــدا ب

 پێشكەشە
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سوپاس و پێزانین

 بۆ هەموو ئەو خوشــكانە و بنەماڵەكانیان كە متمانەیان پێكردم و بەســەرهاتەكانی 
خۆیــان بــۆ گێڕامــەوە، منیــش بەهاوكاریــی هەمــوو الیــەك وا بەڵێنــی خــۆم دەبەمــە 

ســەر و دەنــگ و ئازارەكانیــان دەگەیەنمــە میللەتەكەیــان و دنیــا. 
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روونكردنەوەیەكی پێویست:

1- تــەواوی ئــەم بەســەرهاتانە، لــە زاری قوربانییــەكان خۆیانــەوە گێڕدراونەتــەوە 

و تۆماركــراون. 
2- هەمــوو بەســەرهاتەكان، رۆژنامــەی ئازیــزی »بــاس« باڵوكراونەتــەوە و هــەر 

ســتافی بەڕێــزی »باس«یــش وەریانگێڕاوەتــە ســەر زمانــی شــیرینی كــوردی، 
چونكــە لــە بنەڕەتــدا بەعەرەبــی نوســراون، ئاخــر مــن وەك كچــە شــنگالییەكی 

قوربانــی دەســتی تەعریــب، كوردییەكــەم هێنــدە نەبــوو بەهانامــەوە بێــت. 
3- نــاوی زۆر لــە بەســەرهاتەكان، بــە پیــت نوســراون، ئەڵبــەت لەســەر داوای 

قوربانییــەكان خۆیــان كــە نەیانویســتووە نــاو و وێنەیان باڵوبێتــەوە، زیاتریش لەبەر 
ئــەوەی لــە كاتــی باڵوبوونەوەیانــدا، زۆربەیــان هێشــتا خێــزان و كەســوكارەكانیان 

لــە دەســتی داعشــدا بــوون. 
4- بەســەرهاتەكان زۆر لــەوە بەئازارتــرن كــە لێــرەدا هاتــوون، وەك ڕێزگرتــن لــە 

قوربانییــەكان و هەســتی هەمــووان، زۆر وردەكاریــی هەیــە المــداون.
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شنگال، زامێكی سارێژ نەبووی جەستەی كوردستان و مرۆڤایەتی..

كارەســاتی شــنگال زامێكــە تــا كوردســتان و مرۆڤایەتــی مابــێ لــە یــاد ناكرێــت، لــە 
شــنگال تراژیدیایــەك دروســت كــرا ویژدانــی مرۆڤایەتــی هەژانــد، كــەم كــەس هەبــوون 
بــاوەڕ بــەو مەرگەســاتە بكــەن و پێیــان وابــێ لــە ســەدەی بیســت و یــەك و لــە دونیــای 
تەكنەلۆژیــاو جیهانگیریــدا و لــەم زەوییــە مرۆڤگەلێــك هــەن دەســتیان بــەو شــێوە 
دڕندانەیــە بچێتــە زینــدە بەچاڵكــردن و كوشــتنی بەكۆمــەڵ و ئازاردانــی كەســانێك كــە 
نــەك ئازاریــان بــۆ هیــچ كــەس نەبــووە، بەڵكــو پەپولــە ئاســا هەمــوو هێڤییەكیــان تەنیــا 

بــۆ ژیــان بــووە.
ــری  ــوو، ســووتماككردنی الیەكــی ت ــری كوردســتان ب ــدا ئەنفالێكــی ت ــەوەی رووی ئ
جەســتەی كوردســتانی هەزارجــار ســووتماك كــراو بــوو، لــە ســاتەوەخێكدا ئەنجامــدرا 

كــە جیــاواز بــوو لــەو ئــان و ســاتەی مەرگەســاتی ئەنفالــی تێــدا ئەنجــام درا.
كوردانــی ئیزیــدی و كوردســتانییان جگــە لــەوەی تــەواو ناســراو بــوون چاوەڕوانــی 
پاداشــتكردن بــوون، بــەو پێیــەی نموونەیەكــی جوانــی پێكەوەژیــان و مرۆڤدۆســتیان لــە 

ناوچەكــەدا هێناوەتــە دی.
كوردســتانی میراتگــری ســەدان ســاڵ و چەوســاندنەوە و زوڵــم و ســتەم، كەچــی 

)لەبــەر چــاوی مرۆڤایەتــی( زامێكــی تــری ســاڕێژ نەبوویــان خســتە جەســتەیەوە.
كۆتاییهاتنــی  ســەردەمی  یــەك  و  بیســت  ســەدەی  ســەردەمی  وابــوو  پێمــان 
نەهامەتییەكانــی میللەتــی كــوردە و ئەوەندەمــان تاڵــی و ناســۆری چێشــت جارێكــی تــر 

واڵتــان دەرەتانــی هۆڤــەكان نــادەن مرۆڤــەكان ئەنفــال بكرێنــەوە.
كارەســاتی شــنگال ئەوەنــدە گــەورە بــوو هەرگیــز بەنووســین و فیلــم و گێڕانــەوە 

گوزارشــتی لــێ ناكــرێ.
بەداخــەوە الپەڕەكانــی مێــژوو وەك دەیــان هۆڤاتــی تــری لــەم شــێوەیە )بــەاڵم نــەك 
ــی  ــان و كچــان و مندااڵن ــی ژن ــێ كۆتای ــازاری ب ــەو ســەدەیە( كارەســاتی شــنگال و ئ ل
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كــوردی ئێزیــدی قــووت دەدات و دەیانشــارێتەوە.

تەنهــا ئەوانــەی شــایەتحاڵی دیمەنــە ترســناكەكان بوونــە، دەزانــن ئــەم زامــە چەنــدە 
بەئازارە.

چەندە بە ئازارە بە بەرچاوی ماڵباتەكەت و كۆمەڵێكی زۆر ناســیاوت جگەركۆشــە 
بەنــاز پەروەردەكــراوت لەنیوەشــەودا پەلكێشــی ژوورە تاریكــەكان بكرێــن و دڕنــدەكان 
بــە كۆمــەڵ بەرببنــە جەســتەی فریشتەئاســا و بەیانــی كەســێكی شــەكەت و بــێ هیــوا و 
زامــدار فڕێبدرێتــەوە بــاوەش كەســوكاری. چ ئازارێكــە منــداڵ لــە بەبــاوەش دایكــی بــە 
ــەر ژانــی ســكی  ــە ب ــدە( شــەو ل زكــی برســی ســەربنێتەوە و كۆمەڵێــك مرۆڤیــش )دڕن
ئاوســاو و پــڕ لــە خــواردن خــەو نەیــان باتــەوە. چ كارەســاتێكە رۆڵەكــەت بــە بەرچــاوی 

تــۆوە ئەونــدەی لــێ بــدرێ تــا گیانــی دەســپێرێت.
كامە مرۆڤ بەرگەی ئەم ئازارە دەروونیانەی كوردانی ئێزیدی دەگرێ.!

لێقەوماوەكانــەوە  زاری  لــە  راســتەوخۆ  كــە  بەردەســتان  بەســەرهاتانەی  ئــەم 
ترســناكانە. دیمەنــە  لــەو  پڕاوپــڕە  گوازراوەتــەوە، 

بۆیەشــە پڕ بەدڵ دەستخۆشــی لە خاتوو )ریســالە( و هەموو ئەو كوردە ئێزیدییانە 
دەكەین كە هەموو هەوڵێكیان خســتۆتەكار بۆ تۆماركردنی ئەو رووداوانە.

بەراســتی گــەورەن ئــەو مرۆڤانــەی كــە پەنجەكانیــان قەڵــەم دەگــرێ لــە تۆماركردنــی 
كارەســاتە مرۆییــەكان و بەســەرهاتە دیرۆكیەكانــی میللەتەكەیــان، چونكــە تاوانــە ئــەم 

راســتیانە نەنووســرێنەوە . هــەروەك چــۆن تاوانیشــە نەخوێنرێنــەوە.
ئــەوە نییــە هێشــتا )3075 ( ژن و منداڵــی ئێزیــدی لــە دەســتی ئــەو شەمشــەمە 

نەبــووە!!  مــاون و رزگاریــان  كوێرانــەدا 
ئــەوە نییــە هێشــتا ژنانێــك هــەن لــە جەرگــی خۆیــان دابــڕاون رەنگبــێ تــا بــۆ دواجــار 

چــاو لێــك دەنێــن و هەرگیــز نەتوانــن لــە ئامێزیــان بگــرن.
 

موسا ئەحمەد    
سەرۆكی دەزگای خێرخوازیی بارزانی    
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لە گوندی كۆجۆوە تا هەولێر

ئەو كچە كوردە ئێزیدییەی حەفتا رۆژ ملی بۆ داعش نەدا:
ــەرم  ــاڵ دوای پێشــوازییەكی گ ــدا، خــاوەن م ــە ماڵێك ــرد ب ــان ك ــن خۆم ــك هەڵهاتی كاتێ

تەســلیمی داعشــی كردینــەوە!

ئــەم بەســەرهاتە تراژیدییانــە، كچێكــی خەڵكــی گونــدی كۆجۆیــە كــە  پاڵەوانــی 
دەكەوێتــە 18كیلۆمەتــری باشــووری شــنگالەوە و تەمەنــی 21ســاڵە. گونــدی كۆجــۆ، 
ئــەو گوندەیــە كــە تیرۆریســتانی داعــش هەمــوو دڕندایەتــی و مەرامــی خۆیــان دەرهــەق 
ــۆكاری ڕوون  ــەر ه ــە لەب ــان ك ــەم كچەم ــردەوە. ئ ــی ك ــدا تاق ــدی تێ ــی ئێزی ــە كوردان ب
ــی و  ــان و رفاندن ــی گوندەكەی ــن، بەســەرهاتی قەتڵوعام ــاوی نادركێنی ــووان ن الی هەم

ــەوە.  ــۆ گێڕاین ــە دەســت داعــش ب ــی دوو جــار ل ــی داعــش و هەاڵتن تەحەداكردن
پــاش داگیركردنــی شــنگال لــە الیــەن داعشــەوە، دانیشــتووانی گونــدی كۆجــۆ، 
شــێخانی  لــە  ژمارەیــەك  بەڵێنــەی  ئــەو  بەپێــی  و  جێنەهێشــت  خۆیــان  گوندەكــەی 
عەشــیرەتی ئەلبومتێــوت پێیــان دابــوون پێیــان گوتبــوون: ئێمــە برایــن و نانونمەكمــان 
لەنێواندایە و خەمتان نەبێت لە جێی خۆتان دانیشــن. ئەوانیش دانیشــتن و نەڕۆیشــتن. 
بــۆ رۆژی دوایــی ئەمیــری داعــش كــە نــاوی »ئەبوحەمــزە متێوتــە« لەگــەڵ شــێخانی 
عەشــیرەتی متێــوت كۆبــووەوە بەئامادەبوونــی ئەحمــەدی جاســۆ موختــار و گــەورەی 
گونــدی كۆجــۆ. لەوێــش ئەمیرەكــەی داعــش هەمان قســەكانی شــێخانی متێوتــی دووپات 
كردووەتــەوە؛ ئێمــە دەوڵەتــی ئیســامین و ناهەقــی لــە كــەس ناكەیــن، بــا ئێزیدیــش بــن 
لــە مــاڵ و حاڵــی خۆتــان بمێننــەوە و كــەس ناتوانێــت دەســتتان بــۆ بەرێــت. گــەورەی 
ــێ  ــی ســەالمەتیان پ ــە بەڵێن ــن ك ــی گوتی ــردەوە و پێ ــی كۆك ــەوە هەمووان ــش هات گوندی

داوە، ئێمــەش هەموومــان دانیشــتین، هــەر كــەس لــە ماڵــی خــۆی. 
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ئــەم رەوشــە چەنــد رۆژێكــی خایانــد، دوای ئــەوە، جارێكــی تر گــەورەی گوندەكەیان 
بەڕوونــی  متێــوت  شــێخەكانی  بەئامادەبوونــی  داعــش،  ئەمیــری  كردینــەوە،  بانــگ 
هەڕەشــەی كوشــتنی لــێ كردبــوو و پێــی گوتبــوو بــڕۆ هەمــوو گونــد كۆبكــەرەوە. كاتێك 
كۆیانكردینــەوە، ئەمیرەكــەی داعــش پێــی راگەیاندیــن ســێ رێگەتــان لەبەردەمدایــە؛ یــان 
دەبنــە مســوڵمان و دادەنیشــن، یــان بەئێزیدێتــی بمێننــەوە، بەاڵم پێویســتە شــان بەشــانی 
ئێمــە شــەڕی كوردســتان و حكوومەتــی عێــراق بكــەن، یــان دەتانكوژیــن. ســێ رۆژ 
مۆڵەتیــان پێدایــن تــا خۆمــان ســاغ بكەینــەوە. لــە مــاوەی ئــەو ســێ رۆژەی مۆڵەتەكــەدا 
گــەورەی گونــد و ریشســپیانی گوندەكــە و ئێمــە هەموومــان بڕیارمانــدا نــە ئایینــی 

خۆمــان دەگۆڕیــن و نــە ئامادەشــین بچینــە پاڵیــان و چ دەبێــت بــا ببێــت. 
پــاش مۆڵەتەكــە، ئەمیــری داعــش هاتــەوە گوندەكــە بــە هێزێكــی زۆرەوە و بەئاشــكرا 
بــە هەمووانــی گــوت: ئەمجارەیــان دوو ڕێتــان لەبەردەمدایــە؛ دەبێــت ئەمــڕۆ تــا ئێــوارە 
بڕیــار بــدەن؛ دەبنــە مســوڵمان یــان هەموواتــان دەكوژیــن. خامۆشــی و ماتەمێــك گوندی 
ــە تەحــەدا  ــان دووپاتكــردەوە ئێم ــان بڕیارم ــد و هەمووم ــی گون ــەاڵم گەوران داگــرت، ب

دەكەیــن، نــە ئاییــن دەگۆڕیــن و نــە هاوكاریــان دەبیــن. چ دەكــەن بــا بیكــەن. 
پــاش  كەچــی  بێنــەوە،  ئێــوارە  بوویــن  چــاوەڕێ  ئەمیرەكەیــان  گوتــەی  بەپێــی 
ســەعاتێك هاتنــەوە و بانگیــان دا و هەمــوو گوندیــان بــە پیــاو ژن و منــداڵ و كــوڕ و 
كچــەوە كۆكــردەوە و ئەمیرەكەیــان فەرمانــی دا لەبەرچــاوی ئێمــە پیــاو و كوڕەكانیــان 
جیاكــردەوە و پــارە و مۆبایلەكانیــان لــێ ســەندن و ســواری ترۆمبێانیــان كــردن 
و بردیانــن، نازانیــن بــەرەو كوێیــان بــردن. ژن و منــداڵ ماینــەوە، هــەر هەموومــان 
ــەوە  ــاوای شــاری شــنگال، دوای ئ ــە باشــووری رۆژئ ــۆ ناوچــەی ســۆالغ ل ــن ب بردرای

هاتــن كچەكانیــان لــە ژن و منداڵــەكان جیــا كــردەوە. 
ئێمــەی كچــە گەنجەكانیــان ســواری ترۆمبێــل كــرد و بردیانیــن. كاتێكمــان زانــی 
گەیشــتینە نێو شــاری موســڵ و لەوێ لە نزیك پردی پێنجەم )بە تابلۆ نووســراوەكاندا 
دەمانزانــی كــە ئــەو شــوێنەیە(. لــەو نزیكانــە، هەموومانیــان كــە نزیكــەی شەســت كــچ 
دەبوویــن لــە ماڵێكــی گــەورەدا داگرتیــن و لــە یەكــەم ســاتەوە بــە كەلوپــەل و ســیمای 

ماڵەكــەدا دیــار بــوو، ماڵــی هاوواڵتییەكــی مەســیحییە. 
ئــەو شــەوە ماینــەوە، بــۆ ســبەی كردیانیــن بــە چەنــد كۆمەڵەیەكــەوە، هــەر كۆمەڵــەی 
چــوار كــچ. هــەر كۆمەڵــەش بــۆ ماڵێــك. مــن و هاوڕێكانــم بردیانیــن بــۆ ماڵێكــی تــر نزیــك 
لــە ناوجەرگــەی شــار و بــازاڕ. پــاش چــوار رۆژ هــەر چوارمــان بڕیارمانــدا رابكەیــن. 
بەراســتیش ســەعات دەی شــەو كاتێــك زانیمــان پاســەوانەكەمان غافڵــە، رامــان كــرد، تــا 
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دووركەوتینــەوە، ئەوجــا خۆمــان كــرد بــە ماڵێكــی موســاڵویدا، خــاوەن مــاڵ، پێشــوازیی 
كردیــن و گوتــی ئێــوە ئەمانەتــن الی مــن و خەمتــان نەبێــت. كەچــی هێنــدەی نەبــرد پــاش 
ــان  ــن و بۆم ــن و رادەســتی داعشــیان كردی ــی داعــش هات ــان زان دوو ســەعات كاتێكم
دەركــەوت خــاوەن ماڵەكــە خەبــەری لــێ داویــن. ئیتــر بردیانینــەوە بــۆ نێــو هەمــان 
ئــەو ماڵــەی لێــی بوویــن. ئــەو شــەوە هەرچــی خراپــە پێیــان كردیــن و زۆریــان لێدایــن 
و ئازاریاندایــن و پێیــان گوتیــن ســزای راكردنەكەتــان ئەوەیــە؛ یــان دەبنــە مســوڵمان، 
یــان ســبەی بەیانــی دەتانكوژیــن. ئێمــەش گوێمــان پێنــەدان و چەندیــان لێدایــن گوتمــان 
چ دەكــەن بیكــەن، ئاینــی خۆمــان و رێگــەی خۆمــان و خــوا ناگۆڕیــن. پــاش ئازاردانــی 
دوو رۆژ، دوو دوو جیایــان كردینــەوە، ئــەو دوو كەســە ماینــەوە و بــۆ مــاوەی دە رۆژ 
مامەڵــەی هــەرە خــراپ و لێــدان و ئــازار و ســووكایەتی هەمــوو رۆژێكیــش پــاش لێــدان 
دەیانگــوت ببنــە مســوڵمان، ئێمــەش هــەر نەبوویــن و دەمانگــوت بشــمانكوژن ئاینــی 
خۆمــان ناگۆڕیــن. دیســان مــن و كچەكــەی تریــان جیــا كــردەوە. منیــان بــردە ماڵێكــی 
تــر بــە تەنیــا و دوو رۆژ و شــەو مامــەوە و لــە هەیوانێكــدا نزیــك دەرگای دەرەوە 
بەســتمیانەوە، پاســەوانێكیش لەبەر دەرگا بوو، رۆژی ســێیەم دەســتوقاچیان كردمەوە 
و لەنێــو ماڵەكــەدا دەمتوانــی بێــم و بچــم. بەرێكــەوت مۆبایلێكــم لەنێــو چەكمەجەیەكــدا 
بینــی كــە ئیشــم پێكــرد یەكســەر بەدزییــەوە پەیوەندیــم بــە ماڵــی ماممــەوە كرد. ســەریان 
ســوڕما زۆر دڵخــۆش بــوون و وەزعەكەمــم بــۆ گێڕانــەوە و گوتــم هــەر چۆنێــك بێــت 
رادەكەمــەوە. بــۆ شــەوی دواتــر چاودێریــی بــەردەرگام كــرد، ســەیرم كــرد كەســی لــێ 

نییــە و پاســەوان نییــە، بۆیــە بڕیارمــدا رابكــەم و هەرواشــم كــرد.
ئەوەبــوو هێنــدە دوورنەكەوتبوومــەوە داعشــییەكان هەســتیان كــرد و دوامكەوتــن، 
بۆیــە رامكــرد، بــەاڵم چونكــە ماڵەكــە لەنێــو بــازاڕ و قەرەباڵغییەكــەدا بــوو توانیــم 
خۆمیــان لــێ ون بكــەم. لــە بــازاڕدا، هانــام بــۆ شــۆفێرێك بــرد، هــەر كــە گوتــم لــە 
داعــش هەڵهاتــووم؛ گوتــی خێــرا ســەركەوە، دەمودەســت ترۆمبێلەكــەی هاژووشــت و 
ــەوێ  ــی و ل ــی خۆیەت ــەوت ماڵ ــەوە، دەرك ــە ماڵێك ــەك چووین ــاش ماوەی ــن. پ دەرچووی
هاوســەرەكەی و كوڕێــك و كچێكــی هەبــوو. پرســیاریان لێكــردم لــە كەیــەوە الی 
بگەمــەوە  بكــەن  لێكــردن هاوكاریــم  داوام  مانــگ و دە رۆژە.  داعشــی، گوتــم دوو 
كەســوكارم، گوتیــان كەســوكارت لــە كوێنــە؟ گوتــم داعــش هەمووانــی كوشــتووە، 
ئاخــر خۆیــان هەواڵەكەیــان پــێ گوتیــن، گوتیــان كەواتــە بتبەینــەوە كــوێ؟ گوتــم بمبەنــە 
هەولێــر یــان دهــۆك. پیاوەكــە گوتــی: ئاخــر كچــم ئێمــە ناتوانیــن بڕۆینــە ئەوێنــدەر، 
چونكــە تۆمەتباریــن بــە هاوكاریــی داعــش. گوتــم ئێــوە مــن رزگار بكــەن منیــش ئێــوە 
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رزگار دەكــەم و ناهێڵــم چیتــان بــۆ ببێــت لــەوێ و بگــرە سوپاسیشــتان دەكــەن و 
رێزتــان دەگــرن. پــاش دوو رۆژ، پیاوەكــە بەبیانــووی نەخۆشــییەوە هــات بــۆ هەولێــر. 
ــی مامــم كــردەوە، ئەوانیــش  ــاگاداری ماڵ ــن ئ ــە ســنووری داعــش دەرچووی هــەر كــە ل
بەپەلــە هاتــن و وەریانگرتــم و زۆر سوپاســمان كــرد و بردمانــە نەخۆشــخانە و عیــادە 

و چارەسەریشــمان كــرد و گەڕاندمانــەوە بــۆ موســڵ. 
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لە تەل قەسەبەوە تا رەققە و لەوێوە بۆ كوردستان

كچە كوردێكی ئێزیدیی رزگاربوو: 
پیاوێكی كوردی رۆژئاوا بە ماتۆڕسكیل بە چوار سەعات منی گەیاندە كۆبانێ

ئەگــەر پــاش زیاتــر لــە بیســت و پێنــج ســاڵ، تــا ئێســتاش، بەســەرهاتەكانی ئەنفــال 
و قوربانیانــی ئەنفــال و كەســوكاریان و رزگاربووانــی ئــەو كارەســاتە نەتەوەییــە، 
برینەكانیــان هــەر بەســوێ بــن و هێشــتا لــە بــن نەهاتبــن، دەبێــت، بەســەرهاتگەلی 
كارەســاتی نەتەوەیــی شــنگالییان و كوردانــی ئێزیــدی كــە تا ئەم چركەســاتە بەردەوامە، 
چەنــد بەئــازار و ژانــوژوو بێــت؟ ئاخــر دڵ و دەروون و شــان و شــكۆی هەموومانــی 
وا رووشــاندووە، مەحاڵــە دەیــان ســاڵی دیكــەش لەبیرمــان بچێتــەوە. رەنگــە ئــەم 
بیرنەچوونەوەیــەش، تەنیــا الیەنــی چاكــی ئــەم كارەســاتە نەتەوەییمــان بێــت، وەك 
كــورد و وەك كوردســتانی، نــەك هێنــدە، بگــرە ئەركــی نەتەوەییمانــە، وەك هەمــوو 
گەالنــی زینــدووی دنیــا، نــە خۆمــان كارەســاتەكانمان و قوربانییەكانمــان لەبیــر بكەیــن، 

نــە بــوار بدەیــن بیــر دنیــا بچێتــەوە.
ئەڵبــەت، جێبەجێكردنــی ئــەو ئەركــە نەتەوەییــە، هەوڵێكــی هەمەالیەنــەی سیاســی و 

مەدەنــی و پەروەردەیــی و ئەدەبــی و هونەرییانــەی بــااڵ و بەردەوامــی پێویســتە. 

بۆچی بیگێڕینەوە؟
پێــش ئــەوەی بەســەرهاتی ئەمجارەتــان لــە زاری قوربانییەكە خۆیەوە بۆ بگێڕمەوە، 
ــەم بەســەرهاتانە، بەشــدارییەكی بچووكــە  ــەوەی ئ ــە باڵوكردن ــم، مەبەســت ل ــێ بڵێ دەب
ــە پێشــەوە ئاماژەمــان پێكــرد. ئاخــر، لەنێــو میللەتانــی  ــەو هەڵمەتــە نەتەوەییــەدا كــە ل ل
زینــدوودا، گێڕانــەوەی رووداوگەلــی كارەســاتەكان، تەنیــا برینــی دڵــی قوربانیانــی 
رزگاربــوو خۆیــان، یــان كەســوكارە نزیكەكانیــان ناكولێنێتــەوە، بگــرە دەروونــی هەمــوو 



ش
داع

ی 
ەخ

دۆز
ی 

كان
هاتە

سەر
بە

14
ــازاردان  ــەم ئ ــت، ئ ــوە دەنێ ــان پێ ــان دەهەژێنێــت و پاڵی ــازار دەدات و ویژدانی ــەوە ئ نەت
كوالندنەوانــەش پێویســتییەكە، تــا هەمیشــە هەموومــان بیرمــان بێــت، ئــەو قوربانییانــە 
ــان لەســەر  ــان، ئەركم ــە و جەالدەكانی ــەو قوربانییان ــەوەی ئێمــەن و دەرهــەق ئ هاونەت

شــانە.
ئێزیدییــە  پــڕ تراژیدیــای ئەمجارەمــان، كچــە كوردێكــی  قوربانیــی بەســەرهاتی 
»م . ل. خ« )نــاو و ناونیشــانی تــەواوی پارێــزراوە(، قوربانییەكــی دیكــەی دەســتی 
ــوی  ــچ نەدی ــی تیرۆریســتانی هی ــی و نائینســانییەتی ئیســامییە توندڕەوەكان هوڤییایەت

داعشــە. 
ــی رەشــی دەستبەســەری داعشــی  ــی رۆژان ــرس و تۆقین ــدم، هێشــتا ت ــك دوان كاتێ
دڕنــدە بــەری نەدابــوو، بۆیــە زۆر لــە وردەكارییەكانــی هــەر بیــر نەمابــوو، دیــار بــوو 
ــی و  ــارە دەروون ــەو ب ــەر ل ــەك ه ــی ئێمەشــە، ن ــە بڕێكیشــیان دەبــوارد. ئەرك خــۆی ل
ــت، )م(ی كچــە  ــك بێ ــن. هەرچۆنێ ــێ بگری ــن، بگــرە رێزێكــی زۆریشــی ل ویســتە تێبگەی
كــوردی شــازدە ســااڵن، ئــا بــەم شــێوەیە چیرۆكــی گیــران و رفانــدن و هەاڵتنــی خــۆی 

لــە دەســتی داعــش گێڕایــەوە.

سەرەتای بەسەرهاتەكە
پــاش دەستبەســەراگرتنی گوندەكەمــان، گونــدی تــەل قەســەبی كــۆن، تیرۆریســتانی 
داعــش، ئێمــەی ئافرەتانــی گوندیــان بــە منداڵەكانــەوە گــرت و كۆیــان كردینــەوە و بەكۆمــەڵ 
ــەل قەســەب  ــەرەو شــاری شــنگال )ت ــن ب ــن و بردیانی ــان كردی ــد ترۆمبێلێكی ســواری چەن
باشــووری شــنگالە و نزیكــەی چارەكــە ســەعاتێك بــە ترۆمبێــل لــە ســەنتەری شــاری 
و  ئاخنــی  شــنگال  دادگای  فەرمانگــەی  لەنێــو  هەمووانیــان  لــەوێ،  دوورە(.  شــنگالەوە 
دەرگەكانیــان لەســەر داخســتین. دوو رۆژیــان لــەوێ هێشــتینەوە و بــە دەستســینگە نــان 
و ئاویــان بــەو هەمــوو ژن و كــچ و منداڵــە دەدا. بــۆ رۆژی ســێیەم، ســواری ترۆمبێلیــان 
كردیــن و بــەرەو تەلەعفــەر بــەڕێ كەوتیــن. لەنێــو تەلەعفــەردا، هەموویــان لــە بینــای 
قوتابخانەیەكــدا بەنــد كردیــن. وەك شــنگال، بــە هــەزار حــاڵ نــان و ئاوێكــی خراپیــان 
دەداینــێ، هــەر هێنــدەی نەمریــن. هەفتەیــەك لەوێــش ماینــەوە، پــاش هەفتەكــە، بەیانییــەك 
كۆمەڵێــك داعــش هاتــن و دەســتیان كــرد بــە جیاكردنــەوەی كچــەكان لــە ژن و منداڵــەكان. 
یەكســەر، ئێمەیــان )كچــەكان( بــار كــرد و بــەرەو باشــوور بردیانیــن، دەمانزانــی ئیــدی 
ــا گەیشــتینە نێــو شــاری  بــەرەو ناوچــە عەرەبنشــینەكانی باشــووری شــنگال دەمانبــەن، ت
بەعــاج. لەوێــش بــە ژیــان و هەڵســوكەوتی كولەمەرگــی، چــوار رۆژ هێشــتیانینەوە. دواتــر، 
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ــە نزیكــەی چــل كــچ  ــن )ئێم ــەڕێ كەوتی ــن و ب ــی كۆســتەریان كردی ســواری ســێ ترۆمبێل
بوویــن( ئەڵبــەت بــەرودوا ترۆمبێلــی حیمایــەی داعشیشــمان لەگەڵــدا بــوو. ئێمــە لــەو جێیانــە 
شــارەزا نەبوویــن، بــەاڵم بــە بڕێــك گونــد و تابلــۆدا زانیمــان بــەرەو ســووریامان دەبــەن، 
زۆر رۆیشــتین و مانــدوو و برســی و بێــزار و وەزعێكــی خراپمــان هەبــوو، كاتێكمــان 
ــە«ی  ــان ئەمــە شــاری »رەقق ــدا زانیم ــە تابلۆكان ــو شــارێكی گــەورە، ب ــی گەیشــتینە نێ زان

ســووریایە. 
لــە »رەققــە«، لــە چەنــد ماڵێكــی ســەر بەداعشــدا بەندیــان كردیــن، هەرچــی مامەڵــە و 
هەڵســوكەوتی ناشــیرین و نامرۆڤانەیــە لــە تەكمانــدا دەیانكــرد، زۆر دڵــڕەق و بێبەزەیــی 
و دڕەنــدە بــوون. هــەژدە رۆژم لــەو ماڵــە بەســەر بــرد. بەیانییــەك، پیاوێكــی ناشــیرینی 
ریشــدرێژی پیســی داعــش كــە بــە »ئەبــو ئەحمــەد« بانگیــان دەكــرد هــات. كەمێــك لــە 
هەموومــان ورد بــووەوە و پرســیاری لــێ دەكردیــن، پاشــان منــی كڕییــەوە، بەراســتی 
نازانــم بــە چەنــد منــی كــڕی لــە داعشــەكانی بــرادەری، بــەاڵم كڕیمــی و لەگــەڵ خــۆی 
بردمــی. لــەوێ زانیــم وەك نۆكــەر منــی كڕیوەتــەوە، بۆیــە پێویســت بــوو، رۆژانــە مــاڵ 
پــاك بكەمــەوە، جلوبەرگیــان بشــۆم، هــەر چــوار منداڵەكەشــی بشــۆم، هەمــوو ژەمەكانی 
ــە پێــش چــاو كــەوت،  ــم ل ــا و ژیان ــەوان و هەمــوو دنی ــەوێ ئ خــواردن ئامــادە بكــەم. ل
زۆر بێــزار بــووم، زۆر بەناشــیرینی و ســووكایەتی هەڵســوكەوتیان لەتەكــدا دەكــردم، 
ــم و  ــوردم و ئێزیدی ــن ك ــە م ــەوە ك ــرم بخەن ــە بی ــان نەدەچــوو رۆژان هەمیشــەش بیری
ئێمــە خــوا بــۆ خزمەتــكاری ئەوانــی خەڵــق كردوویــن، زۆریــان ســووكایەتی بــە كــورد و 
ئێزیــدی دەكــرد، بــۆ ئــەوەی برینــدارم بكــەن. تــا وام لێهــات رۆژانــە بــەدوای ژەهرێــك، 
یــان هــەر كەرەســەیەكم دەكــرد تــا بیكەمــە خواردنەكەیانــەوە و تۆڵــەی بــەرودوای خــۆم 

و هەمــوو ئێزیدییانیــان لــێ بكەمــەوە، بــەاڵم داخەكــەم هــەر دەســتم نەكــەوت. 
ــو  ــوو شــتێك، ئەب ــی هەم ــان، لەجیات ــۆ دان ــڕۆم ب ــی نیڤ ــە نان ــان ك ــەت رۆژێكی تەنان
ــدی هــاوارم  ــم كــرد، چەن ــە لێدان ــە، دەســتی ب ــدە هەســتا زۆر بێڕەحمان ئەحمــەدی دڕن
كــرد و پاڕامــەوە، ســوودی نەبــوو، گوتــم ئاخــر مــن منداڵــم و هێشــتا فێــر نەبــووم 
خواردنــی خێزانێــك دروســت بكــەم، كەچــی بــەدەم شــەقوزللەوە دەیگــوت: ئــەم قســانە 
نازانــم، وەڵــاڵ فێــر نەبیــت ســەرت دەبــڕم. پــاش ئــەو لێــدان و هەڕەشــە و ســووكایەتییە، لــە 
دڵــی خۆمــدا، بڕیارمــدا بشــمكوژن دەبێــت رابكــەم و خــۆم لــەو رەزالــەت و ســووكایەتییە 
رزگار بكــەم. ئیــدی كەڵكەڵــەی راكــردن كەوتــە مێشــكمەوە. تــا نیوەڕۆیــەك پــاش ئــەوەی نانــی 
نیڤــرۆژم بــۆ ئامــادە كــردن، ئــەوان ســەرقاڵی خــواردن بــوون، لــە مــاڵ دەرچــووم و هەڵهاتــم.
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دوو پیاوی مەرد و دەست و داوێنپاك

ئــەو كچــە كــوردە ئێزیدییــە درێــژە بــە گێڕانــەوەی هەاڵتنەكــەی دەدا: “كەســكاییەك 
نزیــك ماڵەكەیــان بــوو، لــەوێ خــۆم شــاردەوە تــا خــۆم گەیانــدە جووتیارێــك، هــاوارم 
لێكــرد، گوتــم خاڵــە گیــان مــن لــە دەســتی داعــش هەاڵتــووم، تكایــە رزگارم بكــە خێــرت 
دەگاتــێ. پیاوەكــە خێــرا گوتــی وەرە كچــم، تــۆ ئیــدی ئەمانەتــی الی خاڵــی خــۆت. دواتــر 
بردمییــەوە بــۆ ماڵــی خــۆی لەنێــو شــاری رەققــە. لــەوێ ژمــارەی تەلەفۆنــی بابمــم پــێ 
گــوت و دەمودەســت پێوەندیــی بــە بابمــەوە كــرد و دڵنیــای كــردەوە كــە ســەالمەتم و 
ــدەدات  ــەودام بەئەمانــەت و هیــچ خەمــی نەبێــت و هــەر چۆنێــك بێــت هەوڵ ــی ئ ــە ماڵ ل

دەرفەتێــك بدۆزێتــەوە بمگەیەنێتــەوە دەســتی باوكــم.
 چــل و پێنــج رۆژ لــە ماڵــی ئــەو پیــاوە مــەردەدا مامــەوە، تــا بەیانییــەك بــە نهێنــی بردمــی بۆ 
گوندێكــی كوردنشــینی نزیــك خۆیــان و ڕادەســتی پیاوێكــی كــوردی كــردم. پیــاوە كوردەكــەش 
زۆر مەردانــە و پــاك بــوو، لــە ماڵەكــەی ئەویشــدا هەشــت رۆژ لەگــەڵ كــوڕ و كچەكانــی ژیــام و 

زۆر رێزیــان لێگرتــم، دڵنیــا و ئاســوودەیان كردمــەوە، بەتایبەتــی كاتێــك بەكــوردی دەئاخافتــن.
ــی بەســەالمەت  ــە خەم ــەردەوام ل ــاوە ب ــەو پی ــوو ئ ــار ب ــە، دی ــاش هەشــت رۆژەك پ
گەیاندنــی منــدا بــوو، تــا بەیانییــەك زوو هــات و ســواری ماتۆڕســكیلێكی كــردم و 
ــە دیــوی رۆژهەاڵتــی كۆبانێــوە گەیشــتینە نێــو شــاری  بــە چــوار ســەعات بــە ماتــۆڕ ل
كۆبانــێ. كاتێــك گەیشــتین. كەمێــك وەســتاین، منیــش و ئەویــش لــە خۆشــییاندا تــا دڵمــان 
داكــەوت گریایــن. هــەر دەمودەســت بردمــی بۆ ســنووری توركیا و لەوێــوە تەلەفۆنی بۆ 
بابــم كــرد، ئەڵبــەت پێشــتریش تەگبیریــان كردبــوو، بۆیــە هــەر چەنــد ســەعاتێكی نەبــرد، 
ــە خۆشــییەكی زۆرەوە  ــاوە گەیشــتە شــوێنەكە و بەســەالمەتی و ب ــو توركی ــم لەنێ باب
رادەســتی بابمــی كــردم و خواحافیــزی لــێ كردیــن. مــن و بابیشــم وەك هەردووكمــان 

تــازە لــە دایــك بووبیــن بەدڵخۆشــییەكی زۆرەوە، گەڕاینــەوە كوردســتان”.

ئەركی هەموو كوردێك
كــە )م( بەســەرهاتەكەی تــەواو كــرد، لێــم پرســی چــۆن بەكورتــی وەســفی ئــەوە ماوەیــەی 
الی داعــش دەكەیــت؟ گوتــی: لێــم گــەڕێ بەقســان وەســف ناكرێــت. بــەاڵم هێنــدە دەڵێــم: 
ئەگــەر كــورد بەراســتی نەتەوەیــە، ئەگــەر دەڵێیــن كوردیــن، پێویســتە كاری یەكەمــی هەمــوو 
كوردێــك، رزگاركردنــی ئافرەتەكانــی بندەســتی داعــش بێــت، ئەوجــا لەنێوبردنــی ئــەو دڕندانە. 
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هاواری ژنەكوردێكی ئێزیدی لە بندەستی داعشەوە:

تكایە غیرەتێك، لەدەست ئەم دڕندانە رزگارمان بكەن

لــە درێــژەی بەســەرهاتە پــڕ ژانەكانــی كچــان و ژنانــی كوردانــی ئێزیــدی بەدەســت 
دڕندەكانــی داعشــەوە، ئەمجارەیــان هەوڵمــدا، پێوەندیــی بــە ئافرەتێكــی رزگار نەبــووەوە 
ــەو ئافرەتانەشــمان  ــی ئ ــەوە، كۆژان ــە زاری خۆیان ــم ل ــە بتوان ــە خوای ــو ئەم ــەم، بەڵك بك

بزانیــن كــە هێشــتا لــە دەســتی چەپەڵــی ئــەو نامــەرد و نامرۆڤانــەی داعشــدا مــاون. 
ــەو بەســەرهاتانە،  ــەوە و خســتنەڕووی ئ دووپاتیشــی دەكەمــەوە، مەبەســتی گێڕان
بەئــاگا  هەمــووان  تــا  نەتەوەییمانــە،  ویژدانــی  و  شــكۆ  بەئەنقەســتی  كوالندنــەوەی 
بێینــەوە و وەك پاڵەوانــی رووســووری ئــەم بەســەرهاتەی ئەمجارەمــان، غیرەتێــك 
ــن كــە داعشــی  ــەوە بچی ــداڵ و كــچ و ژنانەمان ــەو هەمــوو من ــای ئ ــە هان ــت و ب بمانگرێ
ــە، وەك كچــە  ــكات. هــەر بۆی ــان نەی تیرۆریســت و بــێ غیــرەت، هیــچ نەمــاوە دەرهەقی
نەتەوەیــی  كارەســاتی  ســاتی  یەكەمیــن  لــە  برینــدار،  و  كارەســاتبار  شــنگالییەكی 
ــی دیكــەی  ــی شــنگال و دەڤەرەكان ــا ئازادكردن ــەوە: تەنی ــە و دەیڵێم شــنگالەوە گوتووم
كوردســتان و شكســتی داعــش و راونــان و دەركــردن، بگــرە كوشتنیشــیان، بــەس نییــە 
تــا شــكۆی زەبرپێكەوتــووی یەكــە بەیەكــەی كــورد و نەتەوەییمــان بگێڕینــەوە، داعــش و 
داعشــییەكان و هاوكارانیــان، دەبێــت جگــە لــە شكســت، شــكۆیان بشــكێنرێت بەدەســتی 
كــورد و پێشــمەرگەكانی كوردســتان. برینــی ئێمــەی شــنگالی و كوردانــی ئێزیــدی، 
تەنیــاو تەنیــا بــە رووخاندنــی دەوڵەتــی تیرۆریســتی داعــش و شــكاندنی شــكۆی هەمــوو 
ئەوانــەی لــە شــكاندنی شــكۆی ئینســانی و ئاینــی و نەتەوەییمانــدا بەشــداربوون، ســاڕێژ 

دەبێــت. 
بــە  پێوەندیــم  وەرگــرت(  كەســوكارەكەی  لــە  )ژمارەكــەم  تەلەفۆنــەوە  لەڕێــی 
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»س.ا«ەوە كــرد، پــاش چەنــد جــار، خواوڕاســان، جارێكیــان گرتــی و وەاڵمــی دامــەوە، 
دیــار بــوو ئــەو دەمــە بەتەنــێ بــوو، بۆیــە هــەر كــە خــۆم پــێ ناســاند، ئــەو پەلــەی بــوو 
قســان بــكات، تــا هــاواری بگاتــە هەمــوو دنیــا. ســەرەتا باســی ئــەوەی كــرد كــە تەمەنــی 
28 ســاڵە و خەڵكــی گونــدی »....«ە، چــوار ســاڵە شــووی كــردووە، دواتــر دەســتی 

كــرد بــە هەڵڕشــتنی زووخــاوی دەســتی ئــەو دڕندانــە گوتــم، دەزانــم ژیانــی بندەســتی 
داعشــی هەریەكەتــان كتێبێكــی دەوێــت، بــەاڵم مــن دەمەوێــت ناڵــە و نركەتــان بگەیەنــم، 
تكایــە زانیاریــی وردم بــدەرێ و چیرۆكــی خۆتــم بــۆ بگێــڕەوە. بــە قســەی كــردم و زۆر 

بەجوانــی، بــەاڵم بەكورتــی، قســانی كــرد و ئەمــەی گێڕایــەوە:
لە یەكەمین رۆژی هاتنی داعشــدا بۆ شــنگال، ئێمە چووینە چیای شــنگال، شــەوێك 
لــە چیــا ماینــەوە و بــۆ رۆژی دووەم، ویســتمان بــە ترۆمبێلەكــەی خۆمــان، بچینــە نێــو 
ســنووری ســووریاوە و لەوێــوە بێینــە كوردســتان، لەڕێگــەی نێــوان كۆمەڵگــەی زۆراڤــا 
بــەرەو ســنوور، چەكدارەكانــی داعــش تەقەیــان لێكردیــن و تایــەی ترۆمبێلەكەیــان 
تەقاندیــن ناچــار وەســتاین و داعشــەكان وەك چەتــە شــااڵویان بــۆ هێنایــن، ئێمــە 
حــەوت كــەس بوویــن )مــن و پیاوەكــەم و دایــك و باوكــی پیاوەكــە و ســێ خوشــكی(، 
هەموویــان خســتینە پشــتی پیكابێكــی گــەورەی كیــاوە و دوو پاســەوانمان لەگەڵــدا بــوو، 
یەكێكیــان بەشــێوەزاری خۆمــان قســانی دەكــرد و دڵنیــام خەڵكــی كۆمەڵگــەی دهــۆالی 

نزیــك خۆمــان بــوو، بردیانیــن بــەرەو شــاری شــنگال. 
كــە گەیشــتین، پیاوەكانیــان جیاكــردەوە لــە ئێمــە، كــچ و ژن و مندااڵنــی دەیــان 
خێزانــی دیكەشــمان لەگەڵــدا بــوو كردیانیــن بــە بــارەگای لقــی حەڤــدەدا كــە كەوتبــووە 

دەســت داعــش.
بــۆ ســبەی بەیانــی، هاتــن و هەمــوو پیاوەكانیــان ســواری كۆســتەر كــرد و بردیانــن 
و تــا ئێســتا نازانــم لــە كوێــن. ئێمەشــیان ســواری كۆســتەرێك كــرد، كــە ســەركەوتین، 
ئێمــە چــوار ئافــرەت و لــە كۆستەرەكەشــدا 10 كچــی گەنجــی دیكــەی تێدابــوو. بردیانیــن 
بــەرەو تەلەعفــەر. مــن دووگیــان و نەخــۆش بــووم و مامەڵــەی ئەوانیــش زۆر دڕندانــە 
و بێبەزەییانــە بــوو، لەڕێــگا پێیــان دەگوتیــن: بۆچــی خۆتــان بــە كــورد دەزانــن، ئــەدی 
ــی  ــەوەی الیەنگری ــن ئ ــن، نازان ــز موســڵمان نی ــرن و هەرگی ــوو كاف ــورد هەم ــن ك نازان
ــە  ــم: ب ــەوە و گوت ــم دای ــدی وەاڵم ــووم و بەتون ــرە. زۆر پەســت ب ــكات كاف ــی ب بارزان
قســەی كــێ ئێمــە كافریــن؟ گوتــی: تــۆ شــێتی؟ ئــەدی ناپرســن هــۆكاری ئیبادەكردنتــان 
چییــە؟ ئــەدی نابینــی ســەرتان لــە كوردیــش شــێواندووە خۆشــیان نازانــن لەســەر چ 
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دینێكــن؟ گوتــم كەواتــە ئیعتیــراف دەكــەی كــە كــورد هەمــوو ئێزیــدی بوونــە؟ گوتــی 
ــی  ــە دیل ــە ئێم ــی خــۆم واز بێن ــم كاك ــت، گوت ــێ. ویســتی موناقەشــەكەمان زۆر بێ بەڵ
دەســتی ئێوەیــن. گوتــی وای لــە ئێــوە، وەڵــاڵ دەبێــت هەمووتــان ســەربڕین هــەی 
كافرینــە. ناچــار گوتــم: خــۆ تــۆش بــە كــوردی قســان دەكەیــت كەواتــە كافریــت؟ بــێ 

ئەمــاوال كەوتــە لێدانــم و پێشــدەكەنی. 
هەرچۆنێــك بــوو گەیشــتینە تەلەعفــەر و كردیانیــن بــە ماڵێكــی چۆڵــدا، چــوار شــەو 
ــێ. پاشــان 6 چەكــدار  ــان داین ــە یــەك جــار نانی ــەو بێویژدانان ــەوە ئ ــەوێ ماین و رۆژ ل
هاتــن و ســواری ترۆمبێلكیــان كردیــن. بردیانیــن بــەرە ســنووری ســووریا و رۆیشــتین 
ــە چەكــدارەكان هــاواری كــرد: گەیشــتینە  ــك ل ــە، یەكێ ــو شــاری رەقق ــا گەیشــتینە نێ ت

پایتەختــی دەوڵەتــی ئیســامی.
ــن. گەنجێكــی  ــان كردی ــدا بەندی ــە ژوورێك ــەوە، ل ــو زیندانێك ــە نێ ــە، بردیانین ــە رقق ل
داعــش بــووە پاســەوانمان. كــە برادەرەكانــی رۆیشــتن، هاتــە الی پەنجەرەكــە و گوتــی: 
مەترســن مــن كــوردم، گوتــم: مــن بــاوەڕ ناكــەم تــۆ كــورد بیــت و داعــش بیــت. گوتــی 
چیرۆكەكــەم دوورودرێــژە و زۆر پەشــیمانم. كــە زانــی برادەرەكانــی رۆیشــتوون، 
ــەوە  ــی ئینتەرنێت ــی لەڕێ ــەوە چــۆن چۆن ــۆ گێڕاین ــە ژوورەوە و چیرۆكــی خــۆی ب هات
لــە خشــتەیان بــردووە و دواتــر لەڕێــی توركیــاوە چووەتــە ســووریا. لەپــڕ قســەكانی 
بــڕی و گوتــی: ئــەوە گرنــگ نییــە، گرنــگ ئەوەیــە بزانــن، شــەرەفی ئێــوە شــەرەفی منــە 
ــەك  ــەوە. بەیانیی ــەوێ ماین ــك ل ــەی مانگێ ــت. نزیك ــۆ بەرێ ــەس دەســتتان ب ــم ك و ناهێڵ
بەرپرســێكی داعــش هــات و هاتــە ژوورەكەمــان و گوتــی: مــن جوملــەم دەوێــت. ئــەوەی 
دیكەیــان پێــی گــوت: قوربــان چەنــد دانــە؟ گوتــی: ســێ. ئەوەبــوو ســێ كچــی كــڕی و 
بردنــی و بــە بەرچــاوی ئێمەشــەوە مامەڵەیــان دەكــرد و هــەر یەكەیــان بــە 54 دۆالر. 
ئــەو ئافرەتانــەش كــە ماینــەوە، نزیكــەی 20 ئافرەتیــن و ئــەوە دوو هەفتەیــەك 
دەبێــت لــەو شــوێنە نەماویــن. وەزعمــان تــا بڵێــی خراپــە و منیــش لــە هەمــووان خراپتــر، 
بــەاڵم قــەرزارم بیــت ئەگــەر ئــەم دوا قســەیەم بــاڵو نەكەیتــەوە: تــكا لــە هەمــوو كــورد 

دەكــەم غیــرەت بدەنــە خۆیــان و ئێمــە لــەم دڕندانــە و لــەم مەینەتییــە رزگار بكــەن.
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كچێكی ئێزیدی رفێندراو لە سعودییەوە:

بە پیاوێكی دواكەوتووی چڵكنیان فرۆشتووم، تكایە فریام بكەون

لەوانیــش  جیــاوازە،  دیكــە  بەســەرهاتەكانی  لــە  ئەمجارەمــان،  بەســەرهاتی 
سەرنجڕاكێشــترە. باســی رفانــدن و ژان و ئــازار و چارەنووســی نادیــاری، )ش(، كچــە 
شــۆخ و شــەنگە نــۆزدە ســااڵنەكەی گونــدی »كۆجــۆ«ی باشــووری شــنگال دەكەیــن. 
ــە  ــەی )ش( ك ــوڕە هاوگوندیی ــەو ك ــەوە، )ب(، ئ ــە زاری دڵخوازەكەی بەســەرهاتەكەش ل
وا رێــك كەوتبــوون، پــاش چەنــد مانگێــك ببنــە هاوســەری یەكتــری. لــە گەرمــەی 
خۆشەویســتی و خەیاڵــی رۆژگاری خۆشــی پێكەوەبوونــی ئــەو دوو ئاشــقەی كۆجــۆدا، 
ــی  ــو هەیكەلێك ــی نێ ــی ئاوارەی ــە ژیان ــن. )ب( كەوت ــەرد هات ــدە و نام تیرۆریســتانی دڕن
دهــۆك و )ش(ی خێرلەخۆنەدیویــش، پــاش زیاتــر لــە ســێ مانــگ، بــواری بــۆ رەخســا 

ــكات. ــۆ )ب( ب ــۆن ب تەلەف
)ب( پێــی گوتیــن: ماوەیــەك لەمەوبــەر، لەنێــو هەیكەلــە ساردوســڕەكەی لەگــەڵ 
خێزانەكــەم تێیــدا دەژیــم، نقوومــی خەیاڵــی )ش( و شــنگال و كۆجــۆ بووبــووم، لەنــاكاو، 
زەنگــی مۆبایلەكــەم رای چڵەكانــدم؛ ژمارەیەكــی غەریبــە!! بەڵــێ. )ب( گیــان چۆنــی لەخوا 
ــار  ــە و تاســام. دی ــش دەمــم چــووە كلیل ــا و منی ــاوی. )ش( بەكــوڵ گری ــت م ــاد بێ بەزی
ئــەو وریاتــر و بەهۆشــتر بــوو لــە مــن. خێــرا هاتــەوە هــۆش و گوتــی: گیانەكــەم مــن لــە 
ســعوودییەوە قســان دەكــەم، ئەمــەش ژمــارەی ئــەو پیــاوە ناقــۆاڵ و هیچوپووچەیــە كــە 
لەگەڵیــدا دەژیــم. قســەكانم پــێ بــڕی: ســعوودیەی چــی بــۆ خاتری خوا؟ بەڵێ ســعوودیە، 
بــەاڵم یەكــەم تــازە هاتــووم، دووەم ناهێڵــن بســتێك بچمــە دەرەوە، لەبەرئــەوە نازانــم لــە 
كام شــار و گونــد و ناوچەیەكــم، هێنــدە دەزانــم ســعوودییەیە و تــەواو. خەریــك بــوو 
قســان بكــەم، گوتــی: قســان مەكــە نــەوەك ئــەو پیــاوە بێتــەوە، ئەگــەر بێنــە ســعوودیە 
دەتوانــن بەهــۆی ئــەم ژمارەیــەوە بمدۆزنــەوە، نەكــەی تەلەفــۆن بكــەی تكایــە. )ب( گیــان 
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ــم  ــام نەكــەون خــۆم دەكــوژم ناچــارم. گوت ــم، گــەر فری ــە شــێت ب ــام بكــەون وەخت فری
تكایــە نەكــەی تكایــە. گوتــی ئاخــر ئەگــەر دەزانیــت لــە چ ژیانێــك و لەگــەڵ چ پیاوێكــی 
نامــەردی جاهیلــی چڵكنــدا دەژیــم، لەگــەڵ چ خێزانێكــی بێســەروبەری دواكەوتــوودا 
هەڵدەكــەم و رۆژانــە چەنــد جــار ســووكایەتیم پێدەكــەن، ئێســتا بــاڵ دەگریــت و دەگەیتــە 
ــم  ــت بڵێ ــی پێ ــا بەخێرای ــە ب ــەم نەیهێشــت: قســان مەك ــرە. دیســان ویســتم قســان بك ئێ
چــۆن گەیشــتوومەتە ئێــرە. ئەوجــا بەهیــوای ئــەوەی وریــا بیــت و غیــرەت بتانگرێــت و 

رزگارمــان بكــەن. بــە )ب(م گــوت: ئــێ )ش( گوتــی چــی؟ 
ئــەو رۆژەی ئــەو دڕندانــە بــەرەو گوندەكەمــان هاتــن، پێــش ئــەوەی نزیــك ببنــەوە، 
لەگــەڵ خێزانەكــەم )دایــك و بــاوك و حــەوت منــداڵ و بــراژن و ســێ منداڵــی براگــەورە( 
بــەرەو ماڵــی خاڵوانــم لــە كۆنەگونــدی ســیبا شــێخ خــدرێ. گەیشــتینە وێنــدەر، تەماشــا 
دەكەیــن كۆمەڵێــك خێزانــی تریــش لــە باخەكــەی ماڵــی خاڵمــدا گردبوونەتــەوە. بــۆ 
ســبەی گوتیــان داعــش بــەرەو الی ئێمــە دێــن، ناچــار هەمــووان بڕیاریــان دا، هەرچــی 
زووتــرە هەمــوو كچــەكان كۆبینــەوە و خۆمــان بگەیەنینــە چیــای شــنگال. 12 كــچ بوویــن 
كەوتینــەڕێ. لــە بێبەختیــی ئێمــە كاتێكمــان زانــی پێــش ئــەوەی نزیكــی چیــا بینــەوە دوو 
ــن. یەكێكــی ناشــیرینیان  ــان گرتی ــی تیرۆریســتان گەیشــتنە ســەرمان و دەوری ترۆمبێل
لێمــان نزیــك بــووەوە و گوتــی: كافرینــە بــۆ كــوێ رادەكــەن؟ كچێكمــان وەاڵمــی دایــەوە: 
ئێمــە كافــر نیــن، راشــناكەین، دەچینــە چیــا بــۆ الی خزمەكانمــان. گوتــی: دەزانــم لێــرە 
رادەكــەن ئــەدی لــەو دنیــا چ دەكــەن؟ مــن هەڵمدایــە: خــوا ئێمــەی ئەوهــا خەڵــق كــردووە 
و هــەر ئەوهــاش دەچینــەوە بەردەمــی. یەكســەر گوتــی: بەســە كافرینــە، یەاڵ ســەركەون. 
هەمووانیــان لــە ترۆمبێلێكــی گــەورەی ســەربازی ســوار كــرد كــە دیاربــوو ترۆمبێلــی 
ســوپای عێــراق بــوو. ترۆمبێلەكــەی ئێمــە و ئــەوی تریــش بەدوامانــەوە بــەرەو خــوار 
ــە  ــوو ل ــڕ ب ــەك پ ــۆ قوتابخانەی ــن ب ــەوێ بردیانی ــا بەعــاج نەوەســتان. ل ــن و ت بەرێكەوت
ــان  ــەوە. هێندەم ــردە ژوورێك ــان ك ــەی تری ــزە كچەك ــن و یان ــدی. م ــری ئێزی ــی ت خێزان
ــێ ســێ  ــەوت و ب ــەژوور ك ــان ب ــران لێم ــی، درەنگانێكــی شــەو، داعشــییەكی رەزاگ زان
و دوو بێشــەرمانە گوتــی: ئەمیرێكمــان هەیــە زۆر مانــدووە و دەیەوێــت ئەمشــەو 
كەمێــك پشــوو بــدات و شــەوێكی خــۆش بەســەر بەرێــت، دەتوانــن ئەمشــەوی خــۆش 
بكــەن و خــوای گــەورەش پاداشــتی خێرتــان دەداتــەوە وەك چــۆن پاداشــتی ئــەو كچــە 
موجاهیدانــە دەداتــەوە كــە برایانــی موجاهیــد دەحەســێننەوە. خــۆم پــێ رانەگیــرا و 
ــی:  ــدە( بحەســێنینەوە؟ یەكەوڕاســت گوت ــرا موجاهی ــەو )ب ــی ئ ــم پرســی: چــۆن چۆن لێ
دەچیــت ئەمشــەو لەگەڵیــدا وەك هاوســەر دەخەویــت بەگوێــرەی ســوننەتی خــوا و 
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ــت  ــت، خەمیشــت نەبێ ــر بەئاســایی دەژی ــر تەاڵقــت دەدات و ئیت ــەری خــوا، دوات پێغەمب
ئەگــەر عەرەبییەكەشــت بــاش نەبێــت، ئەویــش كــوردە و خزمــی خۆتانــە و مانــدوو 
نابیــت. كــە وای گــوت خەریــك بــوو لــە پێســتی خــۆم بێمــە دەرێ، بــەاڵم نەموێــرا چیتــر 
لەگــەڵ ئــەو بێشــەرەفانەدا بیكێڵــم و بێدەنــگ بــووم. داعشــەكە بــێ ئــەوەی یــەك وشــەی 
تــری گــوێ لــێ بێــت رۆیشــت. هــەر هێندەمــان بینــی داعشــییەكی تــر هاتــە ژوورەوە و 
ئــەوەی پێشووشــی لەگەڵــدا بــوو. تەمەنــی دەوروبــەری ســی ســاڵێك دەبــوو. دەســتی 
بــە قســان كــرد بــە كــوردی، هیچــی لــێ نەگەیشــتین، خێــرا كچێكمــان پێــی گــوت: ئێمــە 
ــن.  ــا تێبگەی ــە ت ــی قســان بك ــە عــەرەب، بەعەرەب ــن، مادامەكــی هــەر بوویت ــت تێناگەی لێ
پێكەنــی و بەعەرەبییــە شەقوشــڕەكەی دەســتی بــە قســەكانی كــرد. ئەلســەالم عەلەیكــم 
ئــەی كچــە جوانــە شــۆخە خۆشــەكان. هــەر گوێمــان لــەو قســانە بــوو، زانیمــان ئاســتی 
چەنــدە و خاوەنــی چ ئەخاقێكــە، خێــرا قســەكانم پــێ بــڕی و گوتــم: جوانــی چــی، ئێمــە 
پێشــتر جــوان بوویــن، لێــرە و الی ئێــوە جوانــی چــی و حاڵــی چــی؟ گوتــی: بەســە 
بێدەنــگ بــن، بــا خۆمتــان پــێ بناســێنم. مــن ئەبــو عەمــار كوردیــم و خەڵكــی هەڵەبجــەم. 
گوتــم: هەڵەبجــەی شــەهید؟ بەالقرتێیەكــەوە گوتــی: دەڵێــی فێــری زمانــی حزبەكــەی 
بارزانــی بوویــت، بۆچــی بــە شــنگالیش بڵێــن، شــنگالی شــەهید. یەكســەر گوتــی: مانــدووم 
ــەم لەگــەڵ خــۆم. وای گــوت و چاوێكــی  ــان بب ــا یەكێكت ــە ب ــەو قســانەم نیی ــی ئ و تاقەت
زۆر سەرســەرییانەی بەناومانــدا گێــڕا، )بــاوەڕ بكــەن لــەو چركانــەدا وامدەزانــی لەنێــو 
ــان خــوا و  ــی زمانی ــان و بن ــدا ســەری زم ــاو خەڵكێك ــەك لەن یانەیەكــی شــەوانەداین، ن
ئایــن و ئەخاقــە(، هێنــدەی نەبــرد دەســتی كچێكــی منداڵــی گــرت و گوتــی هەســتە كچــە 
جوانەكــە، كچــە، چەنــد گریــا و هــاواری كــرد، بــەزۆر بــردی و رۆیشــت و ئیتــر كچــەم 
تــا ئەمــڕۆ نەبینیوەتــەوە. بــۆ بەیانــی دەرگایــان كــردەوە و گوتیــان وەرن ســواری ئــەو 
ــەوە دەیانگــوت ســەركەون  ــە پێكەنین ــەدی كەســوكارمان، ب ــن. گوتمــان ئ ــە ب ترۆمبێان
كەســوكاری چــی. گوتمــان ئــەدی دەســتە خوشــكەكەمان كــە شــەو ئەمیرەكەتــان بــردی؟ 
گوتیــان خــوا لــە گوناحــی خــۆش بێت، دەی ســەركەون دەتانبەین بۆ قــەاڵی موجاهیدان، 
بــۆ پایتەختــی موســڵمانان. ســواری پاســێكی ســەربازییان كردیــن و ترۆمبێلێكــی تریــش 
پاســەوانی ناشــیرین ناشــیرین بەدوامانــەوە بــوو. هــەر رۆیشــتین و نەگەیشــتین. زۆر 
مانــدوو بوویــن. پــاش نازانــم چەنــد ســەعات، كاتێكمــان زانــی گەیشــتینە شــاری رەققــە. 
ــە؟ داعشــێك  ــرە كوێی ــن. پرســیمان ئێ ــەورە دایانبەزاندی ــی گ ــەردەم هۆڵێك ــە ب ــەوێ ل ل
بــە شــێوەزارەكەیدا ســووریایی بــوو، وەاڵمــی دایــەوە: ئێــرە مەخزەنــی كچانــە )مخــزن 
الصبایــا(. كــە چووینــە ژوورەوە، شــەش كچــی كــوردی تریشــی لــەوێ بــوون. نزیكــەی 
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ــی ســووكایەتی و كولەمەرگیمــان چێشــت. هەمــوو  ــن ژیان ــە بووی ــەو هۆڵ ــگ ل دوو مان
ــە  ــوو. رۆژێــك تەنگــە قەوییــەك هات ــان و ماســت و چــا و خورمــا ب خواردنەكەمــان، ن
ژوورەوە و داعشــێكی گولــی )بااڵكورتــی( لەگەڵــدا بــوو، داعشــییەكە گوتــی، ئەمــە 
موشــتەرییە و ســێ كچــی جوانــی دەوێــت. كابــرای تەنگەقەویــش چــاوی بــە هەموومانــدا 
گێــڕا و ســێ كچــی هەڵبــژارد و بــەزۆر و گریانــەوە بردیانــن و ئیتــر نەمانبینینــەوە. 
پــاش چــوار رۆژی تــر، بەیانییــەك پیاوێكــی چڵكنــی ناشــیرین وەژوور كــەوت، بــە 
سەروفەســاڵیدا دیــار بــوو خەلیجــی بــوو، یەكســەر دەســتی دایــە دەســتی مــن و چەنــد 
خــۆم راپســكاند و هــاوارم كــرد بردمیــە دەرەوە و لــە ژوورێكــی تەنیشــت هۆڵەكــە بــە 
بەرچــاوی خۆمــەوە لەســەر 170 دۆالر رێككەوتــن و فرۆشــتیانم. ســواری ســەیارەیەكی 
ــوو،  ــار نەب ــێ دی ــان كــردم و رۆیشــتین. هــەر رۆیشــتین و هیچــم ل ــەرزی جامتاریكی ب
نەمدەزانــی ســەعات چەنــدە و بــۆ كــوێ دەچیــن. لەئــاكام پــاش چەنــد ســەعاتێكی زۆر 
ترۆمبێلیــان وەســتاند و پیــاوە پیســەكە گوتــی دابــەزە. دابەزیــم، ســارایەكی چــۆڵ یــەك 
ژووری لــێ بــوو. بــە هەڵســوكەوتیاندا زانیــم ئەمانــەی ژوورەكــەش قاچاخچیــن و لــەوێ 
پیــاوە بــە ئەوانــی فرۆشــتم، نازانــم بــە چەنــد، بــەاڵم گوێــم لــێ بــوو گوتــی دەیبــەم بــۆ 
ــەوێ بــازاڕی ئەمانــە گەرمــە. ســواری ترۆمبێلێكــی دیكەیــان كــردم، ســێ  ســعودییە، ل
كــەس بــوون، یەكێكیــان دەرزییەكیــان لێــدام. هــەر هێنــدە ئــاگادار بــووم، ئیتــر كاتێــك 
چــاوم كــردەوە، لــە ژوورێكــدا بــووم بــە تەنیــا. پــاش ماوەیــەك، كابرایەك لە ســێیانەكەی 
نێــو ترۆمبێلەكــە هاتــە ژوورەوە گوتــی هەســتە بــا بڕۆیــن. بردیانــم بــۆ ماڵێكــی پیــس 
كــە ماڵــی كابــرا بــوو، ژنەكــەی و پێنــج منداڵــی هەبــوو، تــا بڵێــی بــێ ئســووڵ و جاهیــل 
بــوون، ژینگەیەكــی زۆر ناخــۆش و غەریــب بــوو، وەك دیــل مامەڵەیــان دەكــرد و 

زۆریــان ســووكایەتی پــێ دەكــردم. 
ئاقیبــەت، پــاش ســیانزە رۆژ لــەو ماڵــەدا، بەیانییــەك، پیاوێكــی ســعودی هــات 
ــەوەی  ــێ ئ ــاوە ب ــەو پی ــم ل ــان بڕی ــەر دەمودەســت مارەی ــوو، ه ــدا ب ــی لەگەڵ و مەالیەك
پرسیشــم پــێ بكــەن و ئێســتا لەگــەڵ ئــەو پیــاوەدا دەژیــم، پیــاو چ پیــاو، جاهیــل، 
دەمپیــس، دڵپیــس و چڵكــن، لەنــاو خێزانێكــدا رۆژگار بەســەر دەبــەم، هەرگیــز مەزەنــدەم 
نەكــردووە لــە دنیــادا خەڵكــی وا دواكەوتــوو مابێــت. تــو خــودێ، )ب( گیــان ئەگــەر 
رۆژێــك منــت خۆشویســتووە، هەرچۆنێــك بــووە رزگارم بكــە توخــوا مــردم شــێت 
بــووم. توخــودێ ئــەم چیرۆكــەش بــۆ هەمــوو ئێزیدییــەك بگێــڕەوە، بەڵكــو ئەمــە خوایــە 

ــەوە. ــێ بكەن ــان ل بیرێكم
)ب( هەرچۆنێــك بــوو، چیرۆكــی دڵخــوازە ونبووەكــەی و دڵدارییــە ناكامەكــەی 
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دەســتی داعشــی گێڕایــەوە. بــوارم نــەدا بگــری و گوتــم: بــەس خۆشەویســتەكەت داوای 
لێكردیــت فریــای بكەویــت؟ هەناســەیەكی هەڵكێشــا و گوتــی: ئەگــەر بمتوانیایــە لــە 
چاوترووكانێكــدا دەچوومــە ســعوودیە و یــارە نازدارەكەمــم دەهێنایــەوە، بــەاڵم وەزعــی 

مــن و خێزانەكــەم دەبینــی، چــۆن بچــم و بــە چــی بچــم؟ 
گوتــم: كاكــە )ب(، )ش( و هەمــوو ئــەو كچــە كوردانەی تیرۆریســتانی دڕندەی داعش 
ــەاڵم  ــە، ب ــاب و خزمەكانیان ــرا و ب ــە خۆشەویســت و ب ــان ل ــن، ڕاســتە چاوی رفاندوویان
چــاوی یەكەمیــان لــە میللەتەكەیانــە، كوردســتان و ئێزیدییــان نابێــت ئــەو نامەردییــەی 
ــۆ كاكــە )ب(  ــۆ ت ــەم ب ــووڵ بكــەن. دوا گوت ــان قەب داعــش و داعشــییەكان لەســەر خۆی
بــۆ هەمــوو كوردیــش ئەوەیــە، تكایــە ئــەوە بەڵگــە وا لەبەردەســتاندا، تكایــە هــەر ئەمــڕۆ 
و لێــرە تاقیبــی كچەكانمــان بكــەن، ئێســتا كــورد نوێنەرایەتــی و پەیوەندیــی لەگــەڵ 
ــە  ــە، تكای ــەم دەوڵەتان ــوو ئ ــداو و هەم ــی ســعودییە و كەن ــە، بەتایبەت ــا هەی ــوو دنی هەم
زوو بجووڵێــن، بــا مەســەلەی راســتەقینەی هــەزاران كچــی رفێندراومــان وەك هــەژدە 
ــۆ میســر و ئێســتاش  ــردراون ب ــرێ نێ ــە دەگووت ــە گوای ــەت ك ــی لێنەی ــەی ئەنفال كچەك
ــا  ــن. ب ــە ئێســتاوە مشــوورێكی كچەكانمــان بخۆی ــا هــەر ل ــا، ب ــان ن نەمانزانــی راســتە ی

ــە نامووســی برینداركــراوی نەتەوەكەمــان بخۆیــن.  خەمێــك ل
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بۆ ئەوەی غیرەتی كوردانەت هەڵكشێت و حەقیقەتی داعش بزانیت

بەسەرهاتی ئەم ژنە ئێزیدییە بخوێنەوە
لــە تــەك كوڕێــك و كچێكیــدا، دانیشــتووی كۆمەڵگەیەكــی  خاتــوو )س(، ئێســتا 
پەنابەرانــی نزیــك شــاری دهۆكــە. چەنــد مانگێكــە لــە دەســتی رەشــی داعــش، رزگاری 
بــووە. ئــەوەی دەیخوێنیتــەوە، كورتــە و پوختــەی ســاڵێك غــەدر و زوڵــم و نامــەردی 
ئــازار و ئەشــكەنجەیە، ســەربردەی ســاڵێك قوربانیدانــی ئافرەتێكــی كــوردی ئێزیدییــە، 

ــە و كــوردە.  ــەوەی ئێزیدیی ــا لەبەرئ تەنی
خاتــوو )س( تــا رۆژی 3ی ئابــی 2014 دانیشــتووی كۆمەڵگــەی )تەلبەنــات( بــوو كــە 
دەكەوێتــە 10 كیلۆمەتــری باشــووری رۆژهەاڵتــی شــنگالەوە. تــەواوی دانیشــتووانەكەی 
ــن  ــەو ســاڵەی ب ــەم شــێوەیە ســەرهاتی ئ ــوو )س( ب ــوون. خات ــدی ب ــی ئێزی ــە كوردان ل

دەســتی داعــش دەگێڕێتــەوە: 
ــە هەرچــوار الوە هێــرش دەكاتــە  ســەرلەبەیانی رۆژی 3-8 كــە بیســتمان داعــش ل
ســەر شــنگال، ئێزیــدی شــنگالیش بــە ســەدان هــەزار هەموویــان بــەرەو چیــا هەاڵتــوون، 
ــو  ــە نێ ــە داعــش كەوت ــن، چونك ــن ناكەوی ــای هەاڵت ــازە فری ــن و ت ــەش دواكەوتووی ئێم
كۆمەڵگەكانــی رۆژهــەاڵت و باشــووری چیــا و رێگەكانــی دەرچوونــی گرتــووە یــان 
تەقەیــان لەســەرە، ئێمــە نزیكــەی دووســەد كەســێك، پیــاو، ژن، منــداڵ، پیــر و گەنجــی 
دانیشــتووی كۆمەڵگــەی تەلبەنــات دەبوویــن، گــرد بووینــەوە، بــۆ خۆشــاردنەوە و 
خۆپاراســتن، چووینــە گونــدە ئەســڵییەكەی خۆمان گوندی )ق( لــە نزیك كۆمەڵگەكەمان. 
دیــار بــوو داعشــەكان هەســتیان كردبــوو ئێمــە، ئــەم كۆمەڵــە خێزانــە، لــەو گونــدە 
خۆمــان حەشــار داوە، پاشــنیوەڕۆی هەمــان رۆژ جەماعەتێــك داعــش بــە ئۆتۆمبێلێكەوە 
هاتــن و بانگەوازیــان كــرد ئەگــەر لــە كــەالوە و حەشــارگەكان نەهێنــە دەرێ دەمانكوژن، 
ناچــار هاتینــە دەرەوە. یەكێــك لــە داعشــەكان كــە بــە شــێوەزاریدا دیــار بــوو شــنگالییە، 
گوتــی مەترســن هیچتــان لــێ ناكەیــن، لــە شــوێنی خۆتــان بێخــەم دانیشــن. بەنیگەرانــی 
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ــە دڵــی خۆشــماندا بڕیارمــان دابــوو هــەر تاریــك  و ترســولەرزەوە دانیشــتین، بــەاڵم ل
دابێــت و خــوا بــكات داعشــەكان نەگەڕێنــەوە، مشــوورێكی خۆمــان بخۆیــن و رووە و 

چیــا بڕۆیــن.
مێردەكــەم  كــرد:  مێردەكــەی  باســی  حەســرەتێكەوە،  بــە  )س(  خاتــوو  لێــرەدا، 
ســەرەڕای ئــەوەی پێشــمەرگە بــوو، پیاوێكــی كاســبیش بــوو، دوكانــی سەرتاشــیی 
ــان خــراپ  ــە وەزعم ــرد، بۆی ــن و فرۆشتنیشــی دەك ــی و كڕی ــوو، ســووكە بازرگان هەب
نەبــوو و پارەیەكــی، لەچــاو شــنگالییاندا، زۆر باشــمان كۆكردبــووەوە و ئۆتۆمبێلێكــی 
پیكابیشــمان هەبــوو. پێــش ئــەوەی داعشــەكان بگەڕێنــەوە گونــد، مێردەكــەم، چــوار 
دەفتــەر دۆالر و بڕێــك پــارەی عێراقــی و ســویچی ســەیارەكەی فــڕێ دایــە درزی 

دیوارێكــی كۆنــە كەالوەیەكــەوە.
نەخێــر، ســەعات چــواری ئێــوارە، رەتڵێــك ئۆتۆمبێلــی داعــش هاتــن، دیــار بــوو 
زۆربەیــان عەرەبــی عێراقــی، بگــرە ئــی موســڵ و تەلەعفــەر و دەوروبــەری شــنگال 
بــوون. هەمووانیــان كۆكردینــەوە و یــەك یــەك داوای هەویەیــان لێكردیــن. دیــار بــوو 
مێردەكەمیــان دەناســی، بۆیــە هــەر دەیانگــوت پــارە و ئاڵتوون چت هەیــە بیهێنە. ئەویش 
دەیگــوت پــارەم نییــە، ئــەوەم هەیــە كــە لــە گیرفاندایــە. دواجــار پــاش وەرگرتنــی هەمــوو 
پــارەی گیرفانــی پیــاو و گەنجــەكان و وەرگرتنــی هەویــە و ســەعات و مۆبایلەكانیــان، 
ــا ئەمــڕۆ  ــەوە( ت ــی گریان ــە قوڵپ ــن. )ب ــان جیاكــردەوە و بردیان ــر و گەنجەكانی ــاوە پی پی

ــەوە.  نەمانبینن
چــاو  لــە  ماڵــەكان  ســووچی  لــە  بەرلــەوەی  بــوو،  دواوە  دوای  لــە  مێردەكــەم، 
ون بێــت، ئاوڕێكــی لــە مــن و منداڵــەكان دایــەوە، ئیتــر ئــەوە ئاخــر جــار بــوو ئێمــە 
پیــر و گەنــج و ژن و  بــە  )ئافــرەت و منداڵــەكان،  ببینینــەوە. ئێمــەش  ببینێتــەوە و 
كچەكانــەوە( كۆیــان كردینــەوە و ریزیــان كردیــن. هێشــتا ســواری ســەیارە دەبڵەكانیــان 
ــرد  ــان ك ــوو. هاوارم ــە ب ــە و دەســتڕێژی زۆری گوولل ــە رێژن ــان ل ــن، گوێم نەكردبووی
ــاڵ  ــوارد، وەڵ ــوردە شــنگالییەكە ســوێندی خ ــان كوشــتین. داعشــە ك بۆچــی پیاوەەكانت
نەمانكوشــتوون هەموویانمــان بــرد بــۆ ســنونێ. بــەاڵم هەموومــان بڕوامــان نەكــرد، 
چونكــە كاتێــك ئــەو داعشــانەی پیاوەكانیــان بــرد، گەڕانــەوە، دشداشــەكانیان هەمــووی 

ــان شــكا.  ــووان ئەژنۆم ــوو.. هەم ــوە ب ــازەی پێ ــی ت خوێن
دوای ئــەوە، ئێمەیــان باركــرد و بردیانیــن. تــا گەیشــتینە گونــدی ســۆالخ. )ســۆالخ 
گوندێكــی ئــاوەدان و ســەوزی نزیكــی باشــوری شــاری شــنگالە(. لــەوێ بردیانینــە 
خانــووی ماڵێكــی ئێزیــدی كــە دیاربــوو هەاڵتبــوون. ئێوارەیەكــی گــەرم، تینــوو برســی 
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لــە تــرس و خورپــەی پیــاو و كوڕەكانمانــدا، رەنگمــان بــەڕووەوە نەمابــوو. هەمووانیــان 
هێشــتینەوە تــا ســەعات 8ی شــەو، بــەو برســێتی و تێنوێتییــەوە، دیســان ســواری 
پشــتی لۆرییــان كردیــن، ســەعات و نیوێــك بەڕێوەبوویــن تــا گەیشــتینە نــاو تەلەعفــەر. 
ــی چــی،  ــك و نوتەكــەوە. ژیان ــی تاری ــان كــردە بینــای قوتابخانەیەك لــەوێ هەموومانی
كولەمەرگــی. لــە چلــەی هاوینــدا ئاویــی تانكــی ســەربانمان دەخــواردەوە. خــواردن، ســێ 
ژەمــە لــە هێلكــەی كــواڵو و شــلە و نیســكێنە زیاتــر نەبــوو. وەلحــاڵ مەمــرە و مــەژی 
بــوو، بــەاڵم دواتــر هــەزار خۆزگەمــان بــەو ژیانــە دەخــوارد. ئــەوەی لــە تەلەعفــەر 
زۆر خەممــان پــێ دەخــوارد، داعشــێكی كــوردی لــێ بــوو، هەمــوو رۆژێــك دەهاتــە 
ــەوە  ــان دەدای ــاوە جوابم ــاوە ن ــەش ن ــن. ئێم ــێ دەكردی ــەدای ل ــە قســە تەع ــان و ب نێوم
و بەئاشــكرا پێمــان دەگــوت: تــۆ گوایــە كوردیــت، چــۆن غیرەتــت قەبــووڵ دەكات ئــەم 
عەرەبــە پێپەتییانــە ئەوهــا بــەم خوشــكانەت بكــەن؟ لــە وەاڵمــدا دەیگــوت: ئێــوە كافــرن، 

ــرن.  ــەوە خراپت شایســتەی زۆر ل
پــاش نزیكــەی چــل رۆژ، شــەوێك ســواری پاســی كۆســتەریان كردیــن و بــڕۆ. 
بــۆ كــوێ؟ نازانیــن. وەلــێ زانیمــان رووە و موســڵ دەچیــن. كاتێكمــان زانــی پــاش 
ــراوی دەورەدراو بەپاســەوانییەكی  ــەی تەلبەندك ــك بینای ــە كۆمەڵێ ــدە ســەعاتە، ل ئەوەن
قایمــی داعشــەكان، دایانبەزاندیــن و كردیانینــە كۆمەڵێــك هۆڵــی گــەورەی گەرمــەوە. 
بەیانــی زانیمــان ئــەو شــوێنە؛ ســجنی بادووشــە. دەوری بیســت رۆژێــك لەوێنــدەر 
هێشــتیانینەوە، خواردنــی زۆر خــراپ، ئــاوی پیــس و گــەرم، هەمــوو منداڵــەكان تووشــی 
ســكچوون و ڕشــانەوە بــوون، ئەوانیــش بەوپــەڕی بێبەزەییــەوە هەڵســوكەوتیان لەگــەڵ 

ــە ســاوا نەخۆشەكانیشــدا دەكــرد.  ئێمــە و منداڵ
بەیانییــەك هاتــن گوتیــان لەبــەر بۆردومانــی فڕۆكــە، دەتانگوازینــەوە. كۆمەڵێــك 
داعشــی پیســی ناشــیرینی بــێ ئــەدەب، هاتــن و كچــەكان، ئەوانــەی كــچ بــوون و 
شــوویان نەكردبــوو، لــە تەمەنــی هەشــت ســااڵن بــەرەوژوور، ئــەو ژنانــەش گەنــج 
و جــوان بــوون و تەمەنیــان لــە خــوار پەنجــا ســاڵییەوە بــوو، جیایــان كردنــەوە و 
ــم لەبــەر كردبــوو  ــد گەنــج بــووم، بــەاڵم جلوبەرگــی پیرەژنان بردیانــن، منیــش هەرچەن
ــاوازە، هــەر ئافرەتێكــی  ــان جی ــدا، جلوبــەرگ و چۆنێتیــی كچــان و ژن ــو ئێزیدیان ــە نێ )ل
ئێزیــدی بــە جلــك و ســەرەپێچیدا بەئاســانی دەزانرێــت ژنــە یــان كچــە(، پەچەیەكیشــم 
بــە دەمولووتمــدا هەڵبەســتبوو، بۆیــە گەنــج و جوانەكانیــان بــرد، ئێمــەش )بەتەمەنــەكان( 
ســواری ســەیارەیان كردیــن بردیانینــەوە بینــای قوتابخانەیەكــی تــر لەنێــو تەلەعفــەردا. 
بەیانییــەك هاتــن گوتیــان: یەڵــاڵ كــێ دەبێتــە موســڵمان، ئــازادی دەكەیــن. منیش لەتاو 
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ــە خەســوو و دایكیشــمم  ــرا چــوار ســااڵنەكەیان(، ب ــە و ب ــەم )دوو كیژۆڵ ســێ منداڵەك
گــوت بــا بڵێیــن دەبینــە موســڵمان، بەڵكــو ئەمــە خوایــە نەجاتمــان بێــت. گوتیــان باشــە. 
بــە داعشــەكانم گــوت ئێمــە رازیــن ببینــە موســڵمان، كۆمەڵێــك ئافرەتــی بەتەمەنــی تریــش 
گوتیــان ئێمــەش دەبیــن. لــە تەلەعفــەرەوە ســواری ســەیارەیان كردیــن. كاتێكمــان زانــی 
گەیشــتینە دوو گونــدی عارەبــان؛ كەســر ئەلمیحــراب و قزلقیــو. لــەوێ چــی ببینیــن! 
نزیكــەی 300 گەنجــی ئێزیــدی كــە گوایــە كردوویاننەتــە موســڵمان لــەو گوندانــەن )نێــوان 
تەلەعفــەر و شــنگال(. ئیعانیــان كــرد هــەر ژن و مێــردەی بچنــەوە الی یەكتــر و 
پێكــەوە بژیــن. مــن )ئەڵبــەت دەمزانــی مێردەكــەم نەمــاوە، بــەاڵم كوڕێكــی خزممــان 
لەنێــو پیاوەكانــدا بــوو، ئیتیفاقمــان كــرد و گوتمــان ئێمــە وەك ژن و مێــرد خۆمــان 
دەناســێنین بەڵكــو ئەمــە خوایــە نەجاتمــان بێــت(. لەگــەڵ ئــەو خزمەمــدا، بــە نــاوی ژن و 
ــە  ــە، ماوەیــەك ل مێردایەتییــەوە، بــەاڵم وەك خوشــك و بــرا و بەمەردایەتیــی ئێزیدییان
ماڵێكــدا ژیایــن. تــا شــەوێك ئــەو كــوڕە و چەنــد گەنجێكــی تــری هاوڕێــی، فورســەتیان 
هێنــا و شــەو بــەرەو چیــای شــنگال، بــەرەو ســەنگەرەكانی پێشــمەرگە، هەاڵتــن و قوتــار 

بــوون. 

بەرەو ڕەققە!
بەیانییــەك كــە لەگــەڵ منداڵەكانــم و دایــك و خەســوومدا لــە ماڵێكدا دەژیاین، دیســان 
داعشــگەلێك هاتــن گردیــان كردینــەوە. یەكێكیــان پێــی گوتم: ئەو پەچەیەی رووخســارت 
البــدە، تــۆ دیــارە گەنجــی. گوتــم منداڵەكــەم نەخۆشــە و بــە بیانــووی منداڵەكەمــەوە 
دوور كەوتمــەوە. وەلــێ ئــەو بێنامووســە، دوام كــەوت و بــەزۆر پەچەكــەی الدام. 
یەكســەر گوتــی ئێســتا ئــەو جلوبەرگــە پیرانەیــەت ال دەبەیــت و دێیتــەوە دەنــا كچەكــەت 
دەكــوژم. ناچــار خــۆم گــۆڕی. یەكســەر منیــان لــە ژنــە بەتەمەنــەكان جیاكــردەوە و 
لەگــەڵ نزیكــەی 100 كــچ و ژنــی گەنجــی تــردا، ریزیــان كردیــن و ســواری كۆســتەریان 
ــان!  ــۆ الی مێردەكانت ــوە دەیانگــوت ب ــە القرتێ ــەن؟ ب ــۆ كوێمــان دەب ــن، گوتمــان: ب كردی
چەنــد ســەعاتێك بەڕێــوە بوویــن. گەیشــتینە دەروازەی شــارێك، لــە كچــە ژیكەڵەیەكــی 
هەشــت و نــۆ ســااڵنی تەنیشــتم پرســی: تــۆ خوێندەواریــت، بزانــە بــە تابلۆكانــدا ئێــرە 
كوێیــە؟ دەمودەســت وەاڵمــی دامــەوە: ئێــرە شــاری ڕەققەیــە. لــەوێ بردیانینــە ماڵێكــی 
گــەورەوە. ئەمیرێكــی سەرســەری و كۆمەڵێــك داعــش هاتــن گوتیــان، یەڵــاڵ بــە قورعــە 
ــۆ  ــەڵ ن ــن لەگ ــار م ــن. دواج ــەش دەكەی ــك داب ــۆ ماڵێ ــان ب ــەر دە ئافرەت )تیروپشــك( ه
كچــی گەنجــی دەســتەدا، بــەر ماڵێــك كەوتیــن. دوو ســێ رۆژی یەكــەم، دەســتە دەســتە 
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داعــش و پیاوانــی عــەرەب كــە بــە شــێوەزاریاندا دیــار بــوو، لــە مەغریــب و جەزائیــری و 
میســری و لیبــی و خەلیجــی و عێراقییــان تێــدا بــوو. پــاش نزیكــەی ســێ هەفتــە، رۆژێــك 
ــە بێنامووســترین و  داعشــێكی پیــس هــات و منــی كــڕی. دواتــر زانیــم ئەمــە یەكێكــە ل
دڵڕەقتریــن ئەمیرەكانــی داعــش و نــاوی )ئەبــو میســعەبی تونســی( بــوو. ئــەم ئەمیــرە 
ــی  ــرد. تەعزیب ــەدای زۆری ك ــدا، تەع ــر هەڕەشــەی كوشــتنی منداڵەكانم ــەردە، لەژێ نام
زۆری خــۆم و منداڵەكانــی دا. شــەوێك هاتــەوە گوتــی: ســبەی دەگەڕێمــەوە بــۆ شــەڕ 
ــن و  ــەت دەفرۆشــمە برادەرێكــم. ســواری ســەیارەی كردی ــە موەق ــوە ب ــۆ شــنگال، ئێ ب
بردینیــە شــوێنێكەوە وەك چایخانــە وابــوو. پــڕ بــوو لــە داعــش هەموویــان دانیشــتبوون. 
هــاواری كــرد، ئەمانــە بــە موەقــەت دەفرۆشــم. دووان هاتــن، هەردووكیــان كــورد بــوون. 
بــە شــێوەزاریاندا دیــار بــوو، یەكیــان هــی دەڤــەری دهــۆك بــوو، ئــەوی تریــان ســووری. 
زۆریــان لــێ پاڕامــەوە بمانكــڕن. چونكــە ئــەو ئەمیــرە تونســییە تــا بڵێــی نامــەرد و پیــس 
و دڵــڕەق بــوو. نەخێــر ئــەو دوو كــوردە نامــەردە، غیرەتیــان نەجــوواڵ و بــەدەم گاڵتــە 
پێكردنمانــەوە، گوتیــان نامانەوێــت. دواتــر ئەبــو میســعەبی تونســی بردینــی بــۆ ماڵێــك. 

لــەوێ، داعشــێكی پیســی تــری لــێ بــوو بەنــاوی )ئەبــو نایفــی لیبــی(.
ســەیر دەكــەم لــە ماڵەكەیــدا، كچێكــی ئێزیــدی كڕیــوە و لەگەڵیــدا دەژی. كچەكــە 
زۆر بەســەرمدا گریــا: خوشــكەكەم تــۆ چــی گەیاندوویتــە ئێــرە ئــەی هــاوار. هــەر ئەبــو 
میســعەب رۆیشــت، ئەبــو نایفــی لیبــی هەڕەشــەی كــرد ئەگــەر نەچمــە الی، كوڕەكــەم 
دەكوژێــت. تەســلیم نەبــووم، ئاخــری، نــەواری كــوڕە چــوار ســااڵنەكەمی بــە پشــتی 
ســەیارەكەیەوە بەســتەوە و بــەدوای خۆیــدا رایكێشــا، هــاوارم كــرد چیــت دەوێــت بــەس 

ئــەو منداڵــە رامەكێشــە.
 لێــرەدا خاتــوو )س( دایــە كوڵــی گریــان و گوتــی: كــە كــوڕە چــوار ســاڵەكەمی 
لــە ســەیارەكەی كــردەوە، هەمــوو گیانــی برینــدار بووبــوو. تــا دوو هەفتــەش چــاك 

نەبــووەوە. 
دیســان  و  نەكــوژرا  تونســی  میســعەبی  ئەبــو  داخــەوە،  بــە  هەفتەیــەك،  دوای 
ــە  ــەو هەفتەی ــەوە موســڵ و ئ ــر هات ــی ت ــەوە الی خــۆی. هەفتەیەك ــەوە و بردینیی گەڕای
فرۆشــتینی بــە داعشــێكی ســووریایی. هاتــەوە و ماوەیــەك مایــەوە، دواتــر شــەوێك 
گوتــی دەتانفرۆشــمەوە. بــۆ ســبەی شــەو بردینــی بــۆ ماڵــی داعشــێكی ئیماراتــی. هێنــدەم 
زانــی ســێ ژن و كچــی شــنگالی هاتنــە ژوورەوە )ع، و، ن(، دیــارە ئــەو ئیماراتییــە 
هەرســێكیانی كڕیبــوو. هەفتەیــەك لــەوێ ماینــەوە، كاتێكــم زانی، ئەبو میســعەبی تونســی 
دیســان هاتــەوە. پێــش ئــەوەی بمانباتــەوە، كــە زانــی مــن الی ئــەو داعشــە ئیماراتییــە 
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ــی: ســەركەوە. ناچــار ســەركەوتم  ــە، گوت ــەوەی بەرانبەرمــان خراپ ســكااڵم كــردووە ل
و منداڵەكانمــان الی )ع، و، ن( بەجێهێشــت. بــە ئۆتۆمۆمبێــل لــە ناوەراســتی شــاری 
ڕەققــەدا، لــە فولكەیەكــدا دیاربــوو چاڵێكــی گــەورەی تێدابــوو، بــەو شــەوە فڕێــی دامــە 
نێــو چاڵەكــەوە، چەنــدی هــاوارم كــرد بــەو شــەوە تاریكــە و لــەو چاڵــەدا دەرم بێنێــت 
ســوودی نەبــوو. ســەعات دوازدەی شــەو رایكێشــام و دەریهێنامــەوە. لــە ئۆتۆمبێلەكــەدا 
بــەدەم هاژووشــتنەوە زۆری لێــدام و تەنانــەت قــژی گرتــم و ســەری كێشــام بــە پێشــی 

ــداری كــردم.  ســەیارەكەدا و برین
بردمــی بــۆ نەخۆشــخانە، پزیشــكەكان كــە ناســیانم و مەســەلەكەیان زانــی بــۆم 
گریان. رۆیشــتینەوە، ئیتر لەو رۆژەوە، ئەو داعشــە تونســییە بێنامووســە، پیســتر بوو، 
ــە  ــەو منداڵ ــەی خــۆم و ئ ــە تەعزیبــی رۆژان ــێ بەســەرهات، دەســتی كــرد ب ــری ل خراپت
ــەرم  ــاری لەب ــوژم. بەناچ ــەی دەتك ــەر نەك ــەر بیســت ســورەت لەب ــی ئەگ ــە. گوت وردان
كــردن. رۆژێــك هاتــەوە، گوتــی خۆتــان حــازر كــەن، ئەمجــارە دەڕۆم بــۆ شــەڕ و زۆرم 
پــێ دەچێــت، بۆیــە ســبەی دەتانفرۆشــمەوە. گوتــم، بمانفرۆشــە بــەو كابــرا ئیماراتییــەی 
ــە  ــن و ب ــۆ ســبەی ســواری ســەیارەی كردی ــوو. ب ــووڕە ب ــەوە. ت رەفیقەكانمــی كڕیوەت
ــی،  ــن و رۆیشــت. كاتێكــم زان ــە ماڵێكــدا داینای ــەر. ل ــد ســەعاتێك گەیشــتینە تەلەعف چەن
پیاوێكــی ناشــیرینی بێنامــووس هــات. نانێكــی هاكەزایــی هێنابــوو بۆمــان. دواتــر زانیــم 
نــاوی )ئەبــو جیهــادی لیبییــە(. ئەبــو جیهــاد گوتــی: مــن تــۆم لــە ئەبــو میســعەبی تونســی 
كڕیوەتەوە و چووە دەرەوە. بۆ ســبەی هاتەوە و كیســێكی بەدەســتەوە بوو مادەیەكی 
تێــدا بــوو وەك ئــارد. گوتــم ئــەوە چییــە؟ گوتــی: موخەدیراتــە. حــازری كــرد و دەســتی 
كــرد بــە كێشــانی. لێــم پرســی: ئــەی ئێــوە ناڵێــن ئــەوە حەرامــە؟ گوتــی: بــا، بــەاڵم چــی 

بكــەم پێــی مورتــاح دەبــم. 

ئەشكەنجەی بەردەوام 
ئــەم داعشــە لیبییــە، دووســێ رۆژی یەكــەم خــۆی زۆر شــەریف و نەرمونیــان 
پیشــانداین. رۆژێــك هاتــەوە هــار بووبــوو گوتــی: ئەگــەر بیســت ســوورەت لەبەرنەكــەی 
كچــە چكۆالنەكــەت )تەمەنــی 2 ســاڵ بــوو( ســەردەبڕم. گوتــم بەســەرچاو، بــەاڵم تــوالی 
و خوشــك و براكــەی منداڵــن و گوناحیــان نییــە، وەرە مــن ســەربڕە. گوتــی: ئــەوە منداڵــە 
كافــرە و دەیكــوژم. بیســت ســوورەتەكەم لەبەركــرد هەرچۆنێــك بوو. دە ســوورەتم الی 
كابــرای تونســی لەبــەر كردبــوو، دەی تریــش هەرچۆنێــك بــوو شــتێكم لــێ لەبــەر كــردن. 
بــەاڵم ئــەو بــە لەبەركردنەكــەم رازی نەبــوو. دەمگــوت، ئاخــر منێكــی نەخوێنــدەوار 
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هــەروا دەتوانــم، یەكســەر دەســتی دەبەســتمەوە و تەعزیبــی منداڵەكانــی دەدا. 

رۆژێــك هاتــەوە، گوتــی دەبــێ فێــری تەقەكــردن ببیــت. گوتــم بۆچــی؟ گوتــی: دەتبــەم 
بــۆ شــەڕی شــنگال تــا پێشــمەرگە بكوژیــت. ئیتــر تــا چەنــد رۆژێــك بتڵێــك، قوتوویەكــی 
لەســەر قەراغــی دیوارەكــە دادەنــا و دەیگــوت دەی وەك نیشــانە تەقــەی لــێ بكــە. دوای 
ئــەوەی بەیانییــەك ســواری ســەیارەی كــردم و پــاش كەمێــك خۆشــی لــە ماڵەكــە هاتــە 
دەرەوە، گوتــی دەڕۆیــن بــۆ جەبهــە لــە شــنگال. دابەزیــم گوتــم: ئــەدی منداڵەكانــم؟ 
گوتــی چارەســەرم كــردوون، حــەز دەكەیــت وەرە ببینــە چــۆن. كــە چوومــە ژوورەوە 
چــی ببینــم خودایــە! دوو كچــە بچكۆلەكــەم لــە ژوورێكــی گەرمــدا بــێ نــان و ئــاو دانــاوە 
و دەرگای لەســەر داخســتوون. ئــەدی كــوا كــوڕە چــوار ســااڵنەكەم؟ دەرگای خانــەی 
هــەرە ســەرەوەی دۆاڵبەكــەی كــردەوە و بینیــم كوڕەكەمــی لــەو خانەیەیــەدا دانــاوە و 
دەرگاكــەی داخســتووە. شــێت بــووم و هــاوارم كــرد. نەخێــر بــە شــەقوزللە رایكێشــام 
ــگا دەســتی منیشــی بەســتەوە  ــە رێ ــەرەو شــنگال. ل ــو ســەیارەكە و دەرچــوو ب ــۆ نێ ب
تــا گەیشــتینە نێــو شــنگال. مــن هــەر هــاوارم دەكــرد لەتــاو منداڵەكانــم. هەفتەیــەك بــە 
ــە شــنگال لەنێــو ســەیارەكەدا مامــەوە. خــۆی دەچــوو بــۆ جەبهــەی  دەستبەســتراوی ل

پێشــەوە و جــار جــار دەهاتــەوە. نازانــم چــۆن لەتــاو منداڵەكانــم نەمــردم. 
هەفتــەو دوا هــات گوتــی: ئــەوە شەڕیشــت نەكــرد و پێشمەرگەشــت نەكوشــت، 
یەڵــاڵ بــا بڕۆینــەوە بــۆ تەلەعفــەر، لــە تــرس و خۆشــیاندا خەریــك بــوو شــێت بــم، 
هــەر بیــرم الی منداڵەكانــم بــوو، راســتییەكەی دەستیشــم لــێ شووشــتبوون، ئاخــر 
هەفتەیــەك لەنــاو دۆاڵب و ژووری گەرمــدا، بــێ نــان و ئــاو چــۆن چۆنــی ئومێــدی 
ژیانیانــم مابێــت. بەهەرحــاڵ كاتێــك گەیشــتینەوە الی ماڵەكــە، خێــرا دابەزیــم و رامكــرد 
ــە  ــە ژوورە گەرمــە كزۆڵ ــم؟! دوو كچەكــەم ل ــەكان. چــی ببین ــی وەزعــی منداڵ ــۆ زانین ب
دانیشــتوون و مــاون، بــەاڵم رەنگــی بەشــەریان پێــوە نەمــاوە. دوایــی لــە خۆیانــم زانــی، 
ــان  ــووە خۆی ــك ب ــەوە هەرچۆنێ ــەی پشــتەوەی ژوورەك ــی تەختین ــە دەرگایەك ــارە ل دی
ــا  ــە بــێ توان ــە، بۆی ــدا بــووە خواردوویان ــە مەتبــەخ و ســەالجەكە و چــی تێ گەیاندووەت
و الواز بــوون، بــەاڵم نەمردبــوون. ئــەدی كوڕەكــەم؟ پەالمــاری خانــەی دۆاڵبەكــەم دا 
و كردمــەوە، هەرچەنــدە ئەبــو جیهــادی لیبــی پێــی ناخــۆش بــوو، گوتــی بــۆی مەگــەڕێ 
مــردووە. پەالمــاری كوڕەكەمــم دا و رامكێشــا، نــام بــە ســنگی خۆمــەوە، رەنگــی مــردوو 
ــت و  ــە دەســتم بیرفێنێ ــە ویســتی ل ــەو دڕەندەی ــەاڵم هەناســەی دەدا. ئ ــێ هــۆش، ب و ب
فڕێــی بــدات، بــەاڵم نەمهێشــت. وەلحــاڵ، هــەر چۆنێــك بــوو، قەتــرە قەتــرە ئــاوم كــرد 
بــە دەمییــەوە و دەیخــواردەوە، تــا ســێ رۆژ و ســێ شــەو ئەوهــا شــیر و ئــاوم دەدایــە 
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تــا هۆشــی هاتــەوە و چــاوی كــردەوە، لەگــەڵ چاوكردنــەوەدا، خــۆی فــڕێ دایــە ســەر 
باوەشــم. ئەبــو جیهــادی لیبــی زۆری پــێ ناخــۆش بــوو كوڕەكــەم نەمردبــوو. هــاواری 
ــە  ــت ب ــەاڵم دەمەوێ ــە هــەر دەكــوژم، ب ــە كافران ــەو منداڵ بەســەردا دەكــردم، بشــمری ئ
تەعزیــب بیانكــوژم، چونكــە ئەگــەر بــە تەعزیبــەوە بیانكــوژم، خێــری زۆرتــرم دەگاتــێ. 
لەنــاكاو عەســرێك، ئەبــو میســعەبی تونســی خــۆی كــرد بــە ماڵــدا، بــە ئەبــو جیهــادی 
گــوت مــن دوو شــەو لــە تەلەعفــەر دەبــم، لێــرە دەمێنمــەوە. گوتــی باشــە. ئەبو میســعەب، 
پێــش ئــەوەی دانیشــێت بــە ئەبــو جیهــادی گــوت: بۆچــی ئــەو منداڵــە كافرانــە ناكوژیــت؟ 
یەكســەر دەســتی كوڕەكەمــی گــرت و بــردی بــۆ ئاودەســتەكە. لــەوێ هــەردوو دەســتی 
بــە بەلووعــەی ئاودەســتەكەوە بەســتەوە و دەســتی كــرد بــە میزكــردن بەســەریدا. ئــەو 
دوو رۆژ و شــەوە هــەر وای كــرد. نازانــم چــۆن كوڕەكــەم رۆحــی دەرنەچــوو. دواتــر 
كــە ئەبــو میســعەب گەڕایــەوە، پــاش دوو شــەو و دوو رۆژ، ئەبــو جیهــاد دەســتی 
كوڕەكەمــی كــردەوە و بــێ هــۆش و الواز هەمــوو گیانــی میــز هێنایــەوە لــە هەیوانەكــە 

فڕێــی دا. 
دوای رۆیشــتنی ئــەو دڕنــدە تونســییە، ئــەم دڕەندەیــەی تریــان، ئەبــو جیهــاد، 
ــی  ــە دەســتی من ــم. رۆژان ــی خــۆم و منداڵەكان ــی بەردەوام ــە تەعزیبدان ــرد ب دەســتی ك
كەلەپچــە دەكــرد و لــە منداڵەكانــی دەدا، بەتایبەتــی هــەرە چكۆالنەكەیــان، كچــە دوو 
ســااڵنەكەم. هــاوارم دەكــرد، دەگریــام، ســوودی نەبــوو. داعشــێكی تــورك هاوســێی 
ماڵەكــە بــوو، رۆژێــك ئــەو هوڤییــە دەرچووبــوو، پێــم گــوت، ئــەم دڕەندەیــە تەعزیبمــان 
دەدات، بۆچــی تــۆ نامانكڕیتــەوە لێــی تــا نەجاتمــان بێــت؟ گوتــی: ناوێــرم. تــا بەیانییــەك 
ئەبــو جیهــاد بــە هەمــوو هێــزی بــە شــەق و مســت كەوتــە لێــدان كچــە دوو ســااڵنەكەم 
و بــە بەرچــاوی مــن و منداڵەكانــەوە، پشــتی كچەكەمــی شــكاند و قرتــەی هــات و كەوتــە 
ــەم و  ــی مــن و كوڕەك ــان و فیغان ــو گری ــاڵ. ئێمەشــی بەســتووەتەوە. ئەوجــا لەنێ ناڵەن
كچەكــەی ترمــدا، دەســتی كچــە دوو ســاڵەكەمی گــرت و بەتونــدی بــای دا تــا شــكاندی. 

منــداڵ لەتــاو ئــازار دەینااڵنــد، هــەر نەمــرد. 
ــێ  ــا دواجــار ب ــت، ت ــد ســەعاتێكە ئێمــە بەســتراوینەتەوە و كچەكەشــم دەناڵێنێ چەن
دەنــگ و هــۆش بــوو. هــاوارم كــرد كچەكــەم مــرد. كچەكــەم مــرد. لــە ژوورەكــەی 
هاتــە دەرەوە و گوتــی ئــەوە نییــە هەناســە دەدا. هــەر هەڵیگــرت و بــەرزی كــردەوە 
ــوە  ــەرزدا. كچەكــەم، نركەیەكــی لێ ــە ئ ــە هەمــوو هێــزی خــۆی بەســەردا كێشــای ب و ب
ــە بەرچــاوی مــن و  ــوو ب ــار ب ــوو. دی ــە كــەوت و وردە وردە زەرد ب ــە جووڵ هــات و ل
ئــەو دوو منداڵــەوە مــرد! پــاش كەمێــك كــە زانیــم مــرد و هیــچ چاریشــم نییــە، چونكــە 
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بەســتراومەتەوە. هــاوارم كــرد و لێــی پاڕامــەوە هەڵیگرێــت بیبــات بینێژێــت. بــە شــۆرت 
و فانیلەكەیــەوە هاتــە دەرەوە و قیڕانــدی بەســەرمدا: ئــەوە بۆچــی وا دەكەیــت؟ ناشــتن 

ــە، نابێــت قاوەكــەم بخۆمــەوە!  ناشــتنی چیت
خاتــوو )س( چیتــر نەیتوانــی قســان بــكات و پێــی گوتیــن: توخــوا لێــم گەڕێــن و دایــە 
ــە  ــان. هەرچۆنێــك بــوو كەمێــك هێورمــان كــردەوە و گوتــی: گرینــگ ئەوەی ــی گری كوڵ
پــاش ئــەم دەرد و مەینەتییــە بــێ ئەنــدازە، كەســوكارم توانیــان پــارە قــەرز بكــەن و لــە 
ڕێــی خێرەومەندێكــەوە مــن و دوو منداڵەكــەی تــرم بكڕنــەوە. ئێســتاش، وەك دەبینــن، 

لەبــن ئــەم خێوەتــە شــڕۆڵە ســاردو ســڕەدا دەژیــن. 
ــورد  ــن ك ــەر دەڵێ ــوردن، ئەگ ــدی ك ــن ئێزی ــەر دەڵێ ــی: ئەگ ــەت؟ گوت ــم: دوا گوت گوت

ــت!  ــەو داعشــانەوە بچێ ــەوە بەســەر ئ ــت ئ ــە، نابێ ــی هەی غیرەت
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خانمێكی ئێزیدی: 

لە چواردە مانگدا، داعشی هەرچی واڵت هەیە كڕینی و فرۆشتینی 
و یەك رەفتاری ئینسانیمان لە یەكێكیان نەبینی

بەســەرهاتەكانی دۆزەخ، بەســەرهاتی پــڕ لــە ئــازار و تراژیدیــای ئافرەتانــی كــوردی 
ئێزیدییە كە لە كارەســاتی شــنگالدا، رۆژی 2014/8/3 و رۆژانی دواتر، كەوتنە دەســت 
تیرۆریســتانی داعــش. ئــەو ئافرەتــە ڕووســوورانەی لــە ســەدەی بیســتویەكدا، تاقمێكــی 
تیرۆریســتی هوڤــی و بێبەزەیــی و دواكەوتــوو، هیــچ نــا ئینســانییەت و نامەردییــەك 
ــان نەیكــەن. بەســەرهاتی ئەمجــارە، لەگــەڵ دوو  ــاوە بەرانبەری ــە بەرچــاوی دنی نەمــا ب
خاتوونــی ئێزیدیدایــە كــە پــاش چــواردە مانــگ بندەســتی، لەگــەڵ نیــوەی منداڵەكانیانــدا 

رزگاریــان بــووە و نیوەكــەی دیكەیــان چارەنووســیان نادیــارە. 
لــە  دەوروبــەری ســەعات 10ی بەیانــی، گەیشــتینە بەردەركــی ماڵــی كاك )ن(، 
شــارۆچكەیەكی نزیــك دهــۆك، ماڵــی چــی، )ن(، لــە كەالوەیەكــدا دوو هــۆدەی بــە بلــۆك 
و چیمەنتــۆ دروســتكردووە و بــە لــەوح و نایلــۆن ســەری گرتــوون، لــەو دوو هۆدەیــەدا 
هــەردوو هاوســەرەكەی لەگــەڵ هەشــت منداڵــی دەژیــن. هــەر دە ســەرخێزانەكە، لــە 
دەســتی داعــش بــوون و پێــش ماوەیــەك، بــە پەنجــا هــەزار دۆالر )پێنــج دەفتــەر كــە لــە 
دۆســت و ناســیاو و خێرەومەندانــی ئێزیــدی قــەرز كــردووە( لەڕێــی كۆمەڵێــك دەاڵڵــی 
عەرەبــەوە، لــە شــارێكی ســووریا هــەر هەموویانــی كڕیوەتــەوە و گەیشــتوونەتەوە الی. 
ئــازار و كارەســاتی ســاڵێك و چەنــد مانگــەی ئــەم دوو ئافرەتــە كــوردە ئێزیدییــە و 
منداڵەكانیــان، تراژیدیایەكــە تــەواو نابێــت، كۆژانێكــە لــە بــن نایــەت، وەلــێ لــەم كارەســاتە 
گەورەتــر، ئەوەیــە كــە تــا ئێســتەش شــازدە كــچ و كــوڕ و بــووك و زاوا و نــەوەی كاك 
)ن( تــا ئــەم ســاتە لــە دەســتی ئــەو نامەردانــەدان. هەندێكیــان جــار ناجارێــك ســووكە 
هەواڵێكیــان لەبــارەوە دەبیســتن، وەلــێ هەندێكــی تریــان سەروســۆراخیان نییــە. بۆیــە 
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بەدرێژایــی دانیشــتنمان لەگــەڵ كاك )ن( و هاوســەرەكانی و منداڵەكانیــان، گریــان و 
ــا  ــوو، جی ــەردەوام ب ــە دەســتی داعشــدان ب ــان كــە هێشــتا ل ــۆ ئەوانەی ــاخ هەڵڕشــتن ب ئ
لــەوەی، ئێمــەش وەك بەڵێنمــان پــێ دابــوون، نــە دەنگیــان تۆمــار بكەیــن، نــە وێنــە )بــە 
بورقیعــی داعشــانەوە نەبێــت( نــە ناوەكانیــان وەك خۆیــان بنووســین، ئاخــر وەك ئــەوان 
دەڵێــن، ئەگــەر دڕندەكانــی داعــش ئەمــان بناســنەوە، ئامــادەن هێنــدەی بڵێــی یــەك و دوو 

شــازدەكەی تریــان كــە ســووكە ئومێدێكیــان هەیــە مابــن، بكــوژن. 

زەنگی تەلەفۆنەكەی كاك )ن(
ــە نێــو ماڵەكــەوە، بــەدەم بەخێرهێنانــی ئێمــەوە، زەنگــی تەلەفۆنەكــەی  هــەر چووین
كاك )ن( لێیــدا، تەوقــەی لەگــەڵ كردیــن و گوتــی ئەنگــۆ فەرمــوون، ئــەز ناچــارم جەوابــی 
ــە ژوورەوە، ژووری چــی؟ سەڕســەڕ،  ــە بدەمــەوە زۆر زەروورە. چووین ــەو تەلەفۆن ئ
وەلــێ ئەوانــی شــنگالی، قاڵبــووی هەنــاوی نەبوونــی و بێنــازی و بــێ كارەبایــی و 
فەرمانــە و  ئەوەنــدە  بــەردەوام، حەفتــا و  كارەســاتگەلێكی  قوربانیانــی هەمیشــەیی 
رزگاربــووی دەســتی هوڤییەكانــی داعــش، هــەر بــە خەیاڵیشــیاندا نەدەهــات و زۆر 
ئاســایی دانیشــتبوون، بــەاڵم ئێمــەی راهاتــووی بــەر ســپلیت و ســۆپای یابانــی، چەقــەی 
ددانمــان دەهــات، نەخێــر هەســتیان پــێ كردیــن، هــەردوو هاوســەرە رووســوورەكەی 
كاك )ن( كەوتنــە چرپەچــرپ و گەنجەكەیــان هەســتا رۆیشــت. هێندەمــان زانــی خاتــوو 
)ا(، بــە ســۆپایەكی داگیرســاوەوە هاتــەوە ژوورێ. دواتــر زانیمــان لــە ماڵــە دراوســێكیان 
قــەرز كردبــوو تــا بتوانیــن گــوێ لــە چیرۆكــی چــواردە مانــگ بندەســتی ئــەوان بگریــن. 
هێنــدەی نەبــرد، كاك )ن(ی خــاوەن مــاڵ هاتــە ژوورەوە و بــە شــنگالییە شــیرینەكەی، 
داوای لێبووردنــی كــرد. بــێ ئــەوەی پرســیاری لــێ بكەیــن، خــۆی گوتــی: دەزانــن لەگــەڵ 
كــێ قســەم دەكــرد؟ كــوڕە ناونجییەكــەم. ئــەو لــە دەســتی داعشــە، دەڵێــت بابــە ئەگــەر 
دەفتەرێــك و بیســت وەرەقــە )دوازدە هــەزار دۆالر( پەیــدا بكــەی، مــن ئــازاد دەبــم. 
ــی:  ــە حەســرەتێكەوە گوت ــی هەڵكێشــا و ب جگەرەیەكــی پــێ كــرد و هەناســەیەكی قووڵ
ســەدو بیســت وەرەقــە لــە كــوێ بێنــم. مــن هێشــتا پێنــج دەفتــەر دۆالرەكــەم نەداوەتــەوە. 

سەفەری بندەستیی
پێــش ئــەوەی هــەردوو خاتــوون، )ا( و )ش(، دەســت بــە گێڕانــەوەی ســەفەرە 
پــڕ ئازارەكەیــان بكــەن، رووم لــە كــوڕە گــەورەی مــاڵ كــرد كــە لــە تەنیشــتمانەوە 
دانیشــتبوو. لــە داعــش نەترســایت؟ نەخێــر. ئێســتێش ناترســم. نــاوت چییــە؟ خــۆم نــاوم 
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ــەی  ــرا بچووكەك ــۆ ب ــاڵ، براكەشــم، )دەســتی ب ــووم عەبدوڵ ــان ناب )ز(، داعشــەكان ناوی
ــە  ــەو ناوان ــە دایكیانــم پرســی: چــۆن ل راكێشــا(، نــاوی )م(ە، پێیــان دەگــوت ئەحمــەد. ل
ــری داعــش،  ــە غەی ــە داعــش و ن ــن، ن ــن و ئێزیدی ــی: ئێمــە كوردی ــوو؟ گوت ــان ب رزگاری
ناتوانــن لــە كوردێنــی و ئێزیدیتایەتیمــان بخــەن. گوتــم دەتوانــی باســی ســەفەرەكەتانم 
بــۆ بكەیــت تــا گەیشــتنەوە دهــۆك. خاتــوو )ا( كــە گەنجتــر بــوو، هاتــە پێشــەوە و گوتــی 
ســەرچاڤا. لــە كوێــی گێڕانەوەكەشــدا، خاتــوو )ش(، زیادەیــەك یــان راســتكردنەوەیەكی 

ــە دەیگــوت.  هەبوای
ئێمــە دانیشــتووی گەڕەكێكــی رۆژهەاڵتــی شــاری شــنگال بوویــن. ئــەو بەیانییــەی 
تــا  منداڵەكانمــان  زۆریــی  و  خێزانەكەمــان  گەورەیــی  لەبــەر  ئێمــە  هــات،  داعــش 
درەنــگ بەخــۆ نەكەوتیــن، كاتێكیــش بڕیارمانــدا وەك ئــەو خەڵكــەی تــر بــەرەو چیــا 
ــە خــواری شــارەوە تەقــە پەیــدا بووبــوو، بــە ئاشــكرا هاوســێیەكی عەرەبــی  هەڵێیــن، ل
ئــەوان هەلهەلەیــان  متێوتیمــان هەبــوو، ئێمــە خۆمــان كۆدەكــردەوە و هەڵدەهاتــن، 
دەكێشــا و شــیرینیان دەبەخشــییەوە. هەرچۆنێــك بــوو دەوروبــەری ســەعات )10(ی 
بەیانــی كەوتینــەڕێ. گەیشــتینە پشــتی شــار و بــەرەو چیــا هەڵگەڕایــن، هەموومــان، 
ــدا پڕووكایــن، وەلــێ چونكــە  ــە گەرمان بەتایبەتــی منداڵەكانمــان زۆر مانــدوو بوویــن، ل
بــە حســێبی خۆمــان لــە پێچەكانــی بنــاری چیــا نزیــك بووینەتــەوە، ترســمان زۆر نەمــا. 
ــوە  ــل، بەڕێ ــە ئۆتۆمبێ ــە پــێ و ب هــەر ئێمــەش نەبوویــن، ســەدان خێزانــی وەك ئێمــە ب
بوویــن. كەچــی هێندەمــان زانــی، لــە ژێــاڵوە، ســێ ســەیارە گەیشــتنە ســەرمان. تەماشــا 
دەكەیــن داعشــن. بەریــان لــێ گرتیــن. لــەو جێیــەدا نزیكــەی ســەد كــەس دەبوویــن، 
زۆربــەی منــداڵ و ئافــرەت دەورەیــان گرتیــن. هێنــدەی نەبــرد یەكێــك لــە داعشــەكان بــە 
بەرچــاوی ئــەو هەمــوو منــداڵ و ئافرەتــەوە، گەنجێكــی لــە ئۆپڵەكــەی دابەزانــد و لەســەر 
جادەكــە دەســتڕێژی لــێ كــرد و كوشــتی و دیــار بــوو ژن و منداڵەكانــی زیڕەیــان لــێ 
هەســتا، ئێمــەش لەگەڵیــان. هاوارمــان كــرد: بۆچــی وامــان لــێ دەكــەن، چیمــان كــردووە؟ 
داعشــێكی گەنــج هاتــە پێشــەوە و بــە كوردیــی ســۆرانی گوتــی: ئــەی ئێــوە بۆچــی )دوعا(
تــان كوشــت؟ ڕیزیــان كردیــن و گوتیــان: یەڵــاڵ هەرچــی پــارە و زێــڕ و ســەعات و 
مۆبایلەكانتانــە تەســلیممان بكــەن. هەموویــان كۆكــردەوە و خســتیانە ســندووقێكەوە كــە 

داعشــێكی كەمێــك بەتەمەنــی تێــدا بــوو، دیــار بــوو ئەمیریــان بــوو. 
ــاو شــار. الی دائیــرەی  ــا و ســواریان كردیــن بــەرەو ن ــان هێن ــرد، لۆریی زۆری نەب
هــەزاران  چ حەشــرێكە.  دەبینیــن  ژوورەوە  كاتێــك چووینــە  دایانبەزاندیــن.  نفــوس 
ــەی نفوســدان. برســی و  ــو بیناك ــە لەنێ ــەو گەرمای ــر ب ــج و پی ــداڵ و گەن ــرەت و من ئاف



ش
داع

ی 
ەخ

دۆز
ی 

كان
هاتە

سەر
بە

37
تینــوو هێشــتیانینەوە تــا شــەوێ. بــەاڵم زوو زوو، داعشــی شــنگالی دەهاتــن، بــە نێوماندا 
دەگــەڕان تــا كادیرێــك، پێشــمەرگەیەك، ئاسایشــێك لەنێــو پیاوەكانــدا بدۆزنــەوە، چەنــد 

ــەوە.  ــرد و نەیانهێنان ــان ب گەنجێكی
درەنگانێكــی شــەو، كۆمەڵێــك داعــش هاتنــە نێو خەڵكەكە، ئەو داعشــەی بەیانییەكەی 
كــوڕە گەنجەكــەی كوشــت بــە عەرەبیــی عێراقــی هــاواری كــرد: هەرچــی كچــە و شــووی 
ــەوە.  ــر نەمانبینین ــن، ئیت ــان گــرد كــردەوە و بردیان ــە ئەمــاوە. هەمووانی نەكــردووە بێت
حــەوت رۆژ ئێمەیــان لــەو دائیــرە گەرمــەدا هێشــتەوە. دوای حــەوت رۆژە، بۆمبارانــی 
فڕۆكــە پەیــدا بــوو. داعشــەكان هاتــن گوتیــان لەبــەر بۆمبــاران دەتانگوازینــەوە. بردیانین 
بــۆ مزگەوتێكــی شــنگال )جامــع الرحمــن(. لەوێــش، جارێكــی دیكــە هاتــن، هەرچــی كچــی 

ســەروو هەشــت ســااڵن بــوو بردیــان. 
ئەوانــەی ماینــەوە، ســواری كۆســتەریان كردیــن بــەرەو موســڵ. لــە موســڵ بردیانینە 
ســجنی بــادووش. ســجن پڕبــوو لــە خێزانــی ئێزیدیــی شــنگال. نزیكەی بیســت رۆژێكیش 
لــەوێ هێشــتیانینەوە، ئەڵبــەت، وەزعمــان لــە ســجنی بــادووش زۆر خــراپ بــوو. گەرمــا، 
ــان نەخاســمە  ــی برســێتی، هەڵســوكەوتی زۆر خــراپ، نەخۆشــكەوتنی هەمووم تینوێت

منداڵــەكان. پێــش ئــەوەی لەوێــش بمانگوازنــەوە، كوڕەكانیــان لــێ جیــا كردینــەوە. 
بەیانییــەك، كۆســتەریان هێنــا و گوتیــان ســەركەون. بــۆ كــوێ؟ هەقتــان نەبێــت. 
چەنــد  بەســەر  خەڵكەیــان  ئــەو  لــەوێ  و  تەلەعفــەر  گەیشــتینە  زانــی  كاتێكمــان 
قوتابخانەیەكــدا دابــەش كــرد. پێیــان گوتیــن هەرچــی ژن و مێــردە ببنــەوە یــەك و 
دابەشــتان دەكەیــن. كوڕەكانیشــیان هێنایــەوە المــان. ئێمــە دوو ژن و منداڵەكانمــان 
ــدی  ــەرەو هــەردوو گون ــن ب ــان كردی ــوو. ســواری لۆری ــن و مێردمــان لەگــەڵ نەب بووی
)كســر المحــراب( و )قزلقیــو(. گەیشــتینە ئــەوێ، دیــار بــوو، چەنــد ســەد خێزانێكــی تــری 
ئێزیــدی پێــش ئێمــە لــەوێ بــوون. پــاش یــەك دوو رۆژ، ئــەو ژنانــەی مێــرد و منداڵیــان 
لەگەڵــدا نەبــوو، جیایــان كردنــەوە و بردیانــن و ئەوانیشــمان تــا ئێســتێ نەبینیوەتــەوە. 
ئێمــە و منداڵەكانمــان و ژمارەیەكــی زۆر خێــزان نزیكــەی دە رۆژ ماینــەوە، دیســان 
ســواری ئۆتۆمبێلیــان كردیــن بــەرەو موســڵ. لــە موســڵ، ئێمــە چەنــد خێزانێــك بوویــن، 
بردیانینــە نێــو هۆڵێكــی گــەورەوە لــە ناوچــەی )شــەالالت(. لــە هەمــوو ئــەم جێیانــە، 
هەمــوو مامەڵــە و هەڵســوكەوتێكیان لــە تەكمانــدا، چەنــدی بڵێــی خــراپ و دڕندانــە 
بــوو، زەڕەیــەك ئینســانەت و بەزەییمــان لــە تەنیــا یەكێكیشــیان نەبینــی. ســێ مانــگ 
زیاتــر لــەوێ هێشــتیانینەوە. بەیانییەكــی زوو هاتــن، ســواری ســەیارەیان كردینــەوە و 
هێنایانینــەوە بــۆ تەلەعفــەر، لــەوێ لــە گەڕەكــی خــەزرا، هــەردوو خێزانەكــەی ئێمــە كــە 
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بیســت و چــوار كــەس بوویــن، خانوویەكیــان داینــێ و لــەوێ ماینــەوە. چەنــد رۆژێكــی 
نەبــرد، ئــەم دوو كوڕەیــان )ز، م( بــرد بــۆ قوتابخانــەی ئاینــی و پێیــان راگەیاندیــن 
كــە ئەنگۆمــان كردووەتــە موســڵمان و دەبێــت كــوڕە منداڵەكانتــان لــە قوتابخانــەی 
فێركردنــی قورئــان بخوێنــن. ئەڵبــەت، پێــش ئــەوە، كــوڕە گەنجەكانیــان بردیــن و تــا 

ئێســتێ نەمانبینیونەتــەوە. 
ــە )ز(م پرســی: باســی قوتابخانەكــە و مامۆســتاكانم بــۆ بكــە. )ز( گوتــی،  لێــرەدا، ل
رۆژانــە فێــری قورئانیــان دەكردیــن. ئــەدی مامۆســتاكانتان كــێ بــوون و چــۆن تێیــان 
دەگەیشــتن؟ گوتــی: یــەك دووانێكیــان تەلەعفــەری بــوون و بــە عەرەبی قســانیان دەكرد، 
وەلــێ یەكێكیــان كــوردی شــنگالی بــوو. پرســیم: چــۆن دەزانیــت؟ گوتی: ناســیمەوە. كاك 
)ن(ی باوكــی هەڵیدایــە و گوتــی: ئــەم كوڕەمــان لــە بــازاڕی شــنگالێ ئــاوی دەفرۆشــت، 
ئــەو كــوردە شــنگالییەش لەنێــو بــازاڕدا دووكانــی هەبــوو، بۆیــە ناســیویەتەوە. پرســیم: 
تــۆ دەزانیــت كێیــە؟ گوتــی: بــە دڵنیاییــەوە دەزانــم كێیــە و كــوڕی كێیــە و لــە كام بنەماڵــە 
ــردن؟  ــر دەك ــان فێ ــان چیدیكەی ــە دەرســی قورئ ــە ل ــە )ز(م پرســی: جگ و عەشــرەتە. ل
گوتــی: هەمــوو رۆژێــك دەرســی پەروەردەشــمان هەبــوو، پێیــان دەگوتیــن كــە ئــەوان 
لەســەر دینــی حەقــن و ئێمــە كافریــن. تەنانــەت مامۆســتا تەلەعفەرییــەكان زوو زوو 

پێیــان دەگوتیــن: نــەك ئێزیــدی، كــورد هەمــوو كافــرن. 
خاتــوو )ا( درێــژەی بــە گێڕانــەوەی چیرۆكــی بندەســتیی خۆیــان و منداڵەكانــی دا. 
ماوەیــەك لــە تەلەعفــەر ماینــەوە، بــەاڵم دیارە لەنێو پیاوەكانــدا و تەنانەت خێزانەكانیش، 
هەاڵتــن لــە دەســتی داعــش دەســتی پــێ كــرد و هــەر هێندەمــان دەبیســت، ئەوەنــدە 
كەســە یــان خێزانــە ئەمشــەو هەاڵتــوون بــۆ چیــا و گەیشــتوونەتە دەســتی پێشــمەرگە. 
بۆیــە، رۆژێــك هاتــن ژن و پیــاوە پیــرە پەككەوتەكانیــان جیــا كــردەوە و بردیانــن، 
ــان كــردوون و  ــن ئێزدیخــان(ەوە، زانیمــان ئازادی ــە ڕێــی بەرنامــەی )نووچەێی ــر ل دوات
گەیشــتوونەتەوە كوردســتان. بــە فورســەتم زانــی، لێــم پرســی: ئــەو بەرنامەیەتــان چــۆن 
دەبینــی؟ گوتــی: لــە تەلەعفــەر و ســووریا، هــەر بمانوێرایــە و دەرفەتیــان بداینایــە، 
تەماشــامان دەكــرد، تەنانــەت داعشــە شــنگالی و كــوردەكان لەگــەڵ ئێمــەدا تەماشــایان 
دەكــرد و بــە القرتێــوە پێیــان دەگوتیــن ئــەوە باســی ئێــوە دەكــەن. رۆژانــەش دوای 
بەرنامەكــە، ڕســتێك جنێــو و قســەی ناشــیرینیان بــە كــورد و كوردســتان دەگــوت 
و هاواریــان دەكــرد: بەتەمــان شــنگالتان بــۆ بگرنــەوە، وەڵــاڵ دەبێــت پێشــمەرگە لــە 

ــن.  كوردســتانیش نەهێڵی
ــا،  ــۆ چی ــە ب ــەو خێزانان ــی ئ ــەوە كــردەوە: دوای هەاڵتن ــە گێڕان خاتــوو )ا( دەســتی ب
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بەیانییــەك ئێمەیــان ســواری كۆســتەر كــرد و پــاش چەنــد ســەعاتێك گەیشــتینە شــاری 
ڕەققــەی ســووریا. بــە گەیشــتنمان، بردیانیــن بــۆ ناوچەیــەك پێــی دەڵێــن )غاباتــی رەققە(. 
لــە رەققــە، هــەر چەنــد ئافرەتێــك بــۆ ماڵێــك. لــەو مااڵنــەش ئیــدی دەســتە دەســتە داعــش 
ــەوێ  ــك ل ــدی نزیكــەی مانگێ ــە. ئی ــان بوای ــە دڵی ــەی ب ــەو ئافرەتان ــی ئ ــۆ كڕین ــن ب دەهات
ماینــەوە هــەر ماوەیــەی داعشــێك دەیكڕیــن و دواتــر دەیفرۆشــتینەوە. مــاوەودوا، 
ئێمەیــان كۆكــردەوە و بردیانیــن بــۆ شــارێكی تــر. لــەو شــارە هــەر بیســت و پێنــج 
منــداڵ و ئافرەتیــان دابــەش كــرد بەســەر مقەڕێكــی داعشــدا. پرســیم: بۆچــی مقــەڕات؟ 
گوتــی: فڕۆكــە قەســفی زۆری مقەڕەكانــی دەكــردن، ئێمەیــان بــردە ئــەو مقەڕانــە وەك 
قەڵغانــی مرۆیــی )الــدروع البشــریە( بەكارمــان بێنــن و چیــدی فڕۆكــە قەســفیان نــەكات. 
گوتــم: ئینجــا وا دەرچــوو؟ وەاڵمــی دامــەوە: رۆژانــی یەكــەم نەخێــر، بــەاڵم دیــارە 
دواتــر فڕۆكــەكان زانییــان مقەڕەكانــی داعــش ئافــرەت و منداڵــی ئێزیدیــان تێدایــە، بۆیــە 
قەســف نەمــا. دەرفەتمــان لــە )ز( هێنــا و لێــم پرســی: كــە فڕۆكــەكان قەســفیان دەكــرد 
نەدەترســای؟ دەمودەســت گوتــی: نــە ب خــودێ نەدەترســام. كــە لــە )ز(ی دە ســااڵنەم 
پرســی بۆچــی نەدەترســایت، وەاڵمەكــەی ســڕی كــردم: ئێمــە خواخوامــان بــوو بمریــن 

ئیــدی لــە چــی بترســم!!
لــە كۆتایــی ئــەم چیرۆكــەی دۆزەخــی داعشــدا، خاتــوو )ش( گوتــی: لــەو شــارە 
ماینــەوە، تــا باوكــی منداڵــەكان، لەڕێــی فەیســبووك و رێكامــی كڕیــن و فرۆشــتنمانەوە 
زانــی ئێمــە لەوێیــن، ئیــدی هەوڵــی دا و ئێمــەی كڕییــەوە و بــە هــەر حاڵێــك بــوو 

گەیشــتینەوە كوردســتان. 
پرســیارم لەبــارەی ئــەو كڕیــن و فرۆشــتنانەوە لــێ كــرد و ئــەو داعشــانەی كڕیویانن 
خەڵكــی كــوێ بــوون؟ هــەردوو ژنەكــە هەناســەیەكیان هەڵكێشــا و گوتیــان: بــاوەڕ بكــە 
جنســیە نەمــا نەیبینیــن و كڕیــن و فرۆشــتنمان پێــوە نــەكات، تەنانــەت دوا داعــش كــە 
ــوو  ــا بێشــەرەفی و بێنامووســی هەم ــەوە ب ــی، ئ ــوو )ا( گوت ــوو. خات ــدی ب ــان هین بینیم
ــد  ــن چەن ــا بزان ــاس بكــەم ت ــۆ ب ــان ب ــا دوو نموونەت ــەوالوە بوەســتێت، تەنی داعشــێك ل
نائینســان و دواكەوتــوون، الی داعشــە هیندییەكــە بوویــن، دەزانــی رۆژێــك ویســتم هــەر 
ــەوە  ــە هات ــەدات، ك ــم ن ــی منداڵەكان ــت و ئەشــكەنجە و ئەزیەت ــان رازی بێ ــدەی لێم هێن
وەك هیندییــەكان هــەردوو لەپــی دەســتم جــووت كــرد و ســەرم دانەوانــد وامزانــی رازی 
دەبێــت، كەچــی ئــەو نائینســانە تــووڕە بــوو، گوتــی: جارێكــی دیكــە وا بكەیــت خــۆت و 

منداڵەكانــت دەكــوژم، وا نەكــەی هــا ئــەوە حەرەكــەی كافرانــە. 
ــن، مــن  ــی داعشــێكی تونســیدا بووی ــە ماڵ ــی ل ــی: دەزان ــە حەســرەتێكەوە گوت دیســان ب
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ــێ دەهــات، هەرچــی شــیرینی و  ــی ل ــوو، ئێواران ــە ژێرزەمینەكــەدا داناب ــی ل و منداڵەكان
میــوەی خۆشــە بــە ئەنقەســت دەیهێنایــە ســەر قەراغــی دیــواری حەوشــەی ماڵەكــە 
ــت! ــێ بكەنێ ــان پ ــش پێی ــن، ئەوی ــەن و بگری ــن و داوای بك ــەكان بیبین ــا منداڵ ــا ت دایدەن

بــوو؟ گوتــی: هەرچــی  ئافرەتــان چــۆن  لەگــەڵ  ئــەدی رەفتاریــان  پرســی:  لێــم 
داعشــێكم بینیــوە، یــەك لــە یەكــی پیســتر و نامەردتــر و دڕەندەتــر و بێئەدەبتــر، هەرچــی 
خراپــە لــە دەســتی داعشــەكان دێــت. بــە ئازارێكــی زۆرەوە ســەری هەڵبــڕی و گووتــی: 
بڵێــی رۆژێــك ئێزیــدی و كــورد هێنــدە مــەرد بــن، تۆڵــەی ئێمەومانــان لــە یەكەیەكــەی 

ئــەو داعشــانە بكەنــەوە؟
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ئازارەكانی پێنج مانگ بندەستیی دەستی داعش 

لە شنگال رفێندراین و لە كەركووك تەسلیم كراینەوە
پوورە ئەسمەر: 

بۆ ئەوەی داعش بناسیت یەك سەعات بەسە بكەویتە بن دەستیان

بەســەرهاتی ئەمجــارە، ســەربردەی دوو پیرەژنــی كــوردی ئێزیدییــە كــە مانگــی 
یەكــی -2015- پــاش پێنــج مانگــی ڕەبــەق لــە بندەســتی و چەرمەســەریی بندەســتی 
داعــش و بینینــی ســەدان چیرۆكــی كوشــتن و تەعەداكــردن، لــە دەســتی تیرۆریســتانی 

ــوو. ــان ب داعــش رزگاری
بەســەرهاتێك ســەتپاتی دەكاتــەوە، ئــەم تاقمــە تیرۆیســتییە، هەڵگــری هیــچ بەهایەكی 
ئینســانی نیــن، نــە هیــچ پێگیرییەكــی ئاینــی، كۆمەاڵیەتــی و سیاســی، نــە ســۆز، نــە 
ــە  ــەم دایك ــەك. ئ ــچ بەهای ــە هی ــی، ن ــەورەو بچووك ــز و گ ــە رێ ــی ن ــە بەزەی رەوشــت، ن
ڕووســوورانە دەڵێــن، بــۆ ئــەوەی داعــش بــاش بناســیت، یــەك ســەعات بەســە بكەویتــە 

بەردەســتیان. 

سەرەتای بندەستی و لێكدابڕان
مــام شــەمۆ، بــرا گــەورەی خاتــوو، ئەســمەر عوســمان )65 ســاڵ( و هاوســەری 
خاتــوو غەزالــە عەلــی )70ســاڵ( كەوتــە گێڕانــەوەی بەســەرهاتی بندەســتی چەند رۆژەی 

خــۆی و پێنــج مانــگ هاوســەر و خوشــكەكەی. 
هــات و  داعــش  گوتیــان  هــەر  بوویــن،  نێــو شــاری شــنگال  دانیشــتووی  ئێمــە 
گەیشــتووەتە گوندەكانــی خــوار شــنگال )ناحیــەی گرعزێــر، كۆچــۆ، گــرزرك و ئــەو 
ناوچانــە( و تەقــە و گرمەگرمــی هــاوەن دەگەیشــتە نێــو شــار، خۆمــان پێچایــەوە و 
بــەرەو چیــا هەاڵتیــن، لــە لۆفەكانــی دامێنــی چیــا، بەرلــەوەی لــە شــار دووركەوینــەوە، 
ئۆتۆمبێلــی ماڵــی كچەكــەم، كــە كچەكــەم و زاواكــەم و منداڵەكانیانــی تێــدا بــوو، تووشــی 
رووداو هــات و وەرگــەڕا، كچەكــەم بــە ســەختی برینــدار بــوو، ئەوانــی تــر بــاش بــوون، 
ــەوێ كــە زانیمــان  ناچــار هەموومــان گەڕاینــەوە بــۆ نەخۆشــخانەی گشــتیی شــنگال. ل
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داعــش داخڵــی ناوشــار بــوون، تەلەفۆنــم بــۆ عەرەبێكــی كریڤمــان كــرد، خــوا هەڵناگرێــت 
زوو هــات بەدەنگمانــەوە و زاواكــەم و منداڵەكانــی و كوڕەكەمــان و خوشــكەكانی 
ــدی نســێریك.  ــدە ئەســڵییەكەمان: گون ــدە گون ــە ســەالمەتی گەیان ــی ب ــری و منداڵەكان ت
)نســێریك، گوندێكــی باشــووری شــنگالە و تەقریبــەن لەگــەڵ گەڕەكەكانــی خــوارووی 
شــاردا تێكەڵــە(. ئێمــەش )مــن و ئەســمەر و غەزالــە(، بەدیــار كچەكەمانــەوە كــە گیانــی 

دەدا، ماینــەوە. 
مــام شــەمۆ، بــەدەم جگەرەكێشــان و هەناســەی قووڵــەوە، درێــژەی بــە قســەكانی 
دا. بەراســتی نەماندەزانــی خــەم لــە كچەكەمــان بخۆیــن كــە لــە ســەرەمەرگدایە، خەمــی 
كــوڕو كچەكانــی ترمــان كــە لــە گونــدن، یــان خەمــی خۆمــان كــە ئیتــر مەعلــووم بــوو 
لــە  یــان خەمــی هەمــوو شــنگال و ئێزیدییــان بخۆیــن.  دەكەوینــە دەســتی داعــش، 
نەخۆشــخانە ئێمــە هــاوار هاوارمانــە دكتۆرێــك، كەســێك فریــای كچەكەمــان بكەوێــت، 
نەخێــر ســوودی نەبــوو. كاتێكمــان زانــی داعــش كەوتنــە نێــو نەخۆشــخانە و بــووە 
دەنگەدەنــگ و هەراوزنــا لەنێــو نەخۆشــخانەدا. راســتییەكەی لــە تــاو گیانــی كچەكەمــان 

ــە كــەس نەبــوو.  ئێمــە ئاگامــان ل
ــا كەمێــك بەخــۆی  ــان و ســەری داخســت. ت ــە گری ــوو ل ــڕ ب مــام شــەمۆ، قوڕگــی پ
هاتــەوە و گوتــی: كچەكەمــان بــە بەرچاومانــەوە مــرد... ســەریمان داپۆشــی و دەســتمان 

بــە گریــان كــرد. 
كاتێكمــان زانــی لەنێــو شینوشــەپۆڕی ئێمــەدا، داعشــەكان خۆیــان كــرد بــە نێــو 
قاوشــەكەدا. معــاون تووبییەكــی )یاریــدەدەری پزیشــكی( عەرەبــی شــنگال كــە هەمــوو 
شــنگالییان دەیناســن بــە نــاوی )موهەنــەد ســەالح خالیــد متێوتــی(، لەگــەڵ چەكــدارە 
نێــو  ئێزیدییەكانــی  یــاوەرە  و  نەخــۆش  یــەك  یــەك  بــوو.  داعشــدا  وەحشــییەكانی 
نەخۆشــخانەی بــۆ دیــاری دەكــردن. چەنــدی هاوارمــان كــرد، ئێمــە وا بــە دیــار كچێكــی 
مردووەوەیــن، هــەر هێنــدە مەجالمــان بدەنــێ كچەكەمــان ببەینــە دەرەوە و بینێژیــن، 
بــێ كەڵــك بــوو. هەمــوو پیــاوە ئیێزدییەكانیــان گــرد كردینــەوە بــە ســەیارە بردیانیــن. 
قەرەوێڵــەی  لەســەر  مردوویــی  بــە  مردبێــت،  گەنجــت  كچێكــی  بكــەوە،  بیــر  ئینجــا 
نەخۆشــخانە جێــی بێڵیــت، كــچ و كــوڕەكان و منداڵەكانــی تریشــت لــە گونــد و لــە 
بندەســتی داعشــدا بــن، ئــەو دوو پیرێژنــەش لــە نەخۆشــخانە بەدیــار مردوویەكــەوە! بــە 
هەرحــاڵ، ئەوانــەی بردیانیــن، نزیكــەی 25 پیــاو دەبوویــن، یــەك دوو كــوڕی گەنجمــان 
لەنــاودا بــوو، دەنــا هەمــووان پیــر و بەتەمــەن بوویــن. وەختێكمــان زانــی گەیشــتینە 
تەلقەســەب )كۆمەڵگەیەكــی باشــووری رۆژهەاڵتــی شــاری شــنگالە(. لــە بنكــەی پۆلیســی 
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تەلقەســەب دایانگرتیــن و لــەوێ یــەك یــەك دەیانبردینــە ژوورەوە. دیــارە ئەمیرەكەیــان 
لــە ژوورەكــەدا بــوو. نــاو و ناونیشــان و تەمــەن و زانیاریــی تەواویــان لــێ وەرگرتیــن. 
هاتینــە  خۆتــان.  ماڵــی  بڕۆنــەوە  گوتیــان  و  بەردایــن  هەموویــان  دەمەوئێــوارە 
دەرەوە، خودایــە ماڵــی چــی؟ چ مــاڵ مــاوە؟ شــنگال پــڕە لــە داعــش، ژن و خوشــك 
لــە نەخۆشــخانە بەدیــار كچێكــی مــردووەوە، كــوڕ و كــچ و منــداڵ لــە گونــد. كــە بەنــاو 
ــوان تەلقەســەب و شــنگال،  ــە شــەقامی نێ ــا بگەین ــی تەلقەســەبدا دەڕۆیشــتین ت ماڵەكان
هــەر بەنــاو بەســەر دنیــاوە بــووم، دواجــار، بڕیــارم دا، بــەرەو گونــدی نســێریك بــڕۆم. 
پێــش تاریكبــوون، گەیشــتمەوە گونــد. چــی ببینــم؟ ســەتان خێزانــی ئێزیــدی لەنێو شــنگال 

ــە نســێریك.  ــەرەوە هاتوونەت و دەوروب
كــوڕ و كــچ و منــداڵ هەموویــان لــە ترســی داعــش تۆقیــون، ناهەقیــان نەبــوو، دیــارە 
پێــش گەیشــتنی ئێمــە، مەفرەزەیــەك لــە چەكدارانــی داعــش هاتبوونــە گونــدی نســێریك 
و خەڵكەكەیــان گــرد كردووەتــەوە و پێیــان گوتــوون: دەســت لــە خۆتــان مــەدەن و هــەر 
كەســە و لــە ماڵــی خــۆی دانیشــێت، هیچتــان بــۆ نابێــت. لەبەرخۆمــەوە گوتــم: ئینجــا چ 

مــاوە ببێــت؟ ماڵــی ئێمــە و زۆر ماڵــی تریــش تازییــە و شــین و واوەیــا بــوو. 
خێزانگەلــی زۆری تریــش هەبــوون، لێیــان كوژرابــوو و كــچ و كــوڕ و منداڵیــان هــەر 

ســەرلەبەیانی، رفێنرابوون.
لێــم پرســی: تەرمــی كچەكەتــان چــی لێهــات؟ بــە حەســرەتێكەوە گوتــی: تــا ئەمــڕۆ 
كــە لــە بــن ئــەم خێوەتــە شــرۆڵە و ساردوســڕەدا پێكــەوە دانیشــتووین و قســانتان 
و  هاوســەر  ئــەدی  پرســییەوە:  لێــم  نازانیــن.  تەرمەكــە  چارەنووســی  دەكــەم،  بــۆ 
خوشــكەكەت كــە لــە نەخۆشــخانە لێیــان دابڕایــت؟ ئیشــارەتێكی بــۆ هەردووكیــان كــرد 
و گوتــی: دیــارە ئەوانیشــیان لەگــەڵ كۆمەڵێــك ئافرەتــی تــری ئێزیدیــدا هــەر ئــەو رۆژە 
دوای ئێمــە رفانــدووە. ئــەدی خــۆت و كــوڕ و كــچ نەوەكانــت كــە لــە گونــدی نســێریك 
مانــەوە لــە بندەســتی داعــش، چــۆن رزگار بــوون؟ گوتــی: دوازدە رۆژ ماینــەوە و 
هەمــوو رۆژێــك داعشــەكان دەهاتنــە گونــد، بــە گوێــرەی ئــەو بەڵێنــە زارەكیــەی دووەم 
رۆژی كارەســاتەكە )8/4( پێمــان دابــوون كــە دەبینــە مســوڵمان، ئــەوان هــەر بــەو 
ئومێــدەوە، وەك مســوڵمان مامەڵەیــان دەكردیــن و ئەزیەتیــان نەدەدایــن، دیــارە چونكــە 

ــەن.  ــچ و منداڵەكانیشــمان بب ــوو ك ــان نەب ــن، زۆر پەلەی ــە بندەستیشــیاندا بووی ل
ــە  ــەو دە دوازدە رۆژە ئێم ــە: ”ئ ــی دای ــدا كاك ئیبراهیمــی كــوڕە گــەورەی هەڵ لەوێ
هیــچ بەتەمــای خۆمــان و كــچ و منداڵەكانمــان نەبوویــن، وەلــێ ناچــار چاوەڕێی مردنمان 
بــەو گوندانــەی دیكەشــەوە هەبــوو كــە وەك ئێمــە خەڵكــی  دەكــرد، پێوەندیشــمان 
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ئێزیدییــان تێــدا مابوونــەوە و لــە بندەســتی داعشــدا بــوون، بەتایبەتــی گونــدی كۆچــۆ. 
بەراســتی هــەر ماینــەوە تــا پــازدەی مانــگ، ئــەو رۆژەی هەواڵمــان بیســت كــە گونــدی 
كۆچۆیــان قەتڵوعــام كــردووە؛ پیاوەكانیــان كوشــتوون و منــداڵ و ئافرەتەكانیشــیان 
رفانــدوون، ئیتــر ئۆقرەمــان نەمــا، هەمــوو ئــەو خەڵكــەی لــە نســێریك مابوونــەوە، 
بڕیارمــان دا هەرچۆنێــك بــووە، لەگــەڵ تاریــك داهاتنــدا، بــە دامێنــی شــاردا بــەرەو 
چیــا بڕۆیــن و چــی دەبێــت بــا ببێــت. قســەكانم پــێ بــڕی و پرســیم: ئــەدی نەدەترســان 
بكەونــە بۆســەی داعشــەكانەوە یــان بتانبینــن؟ وەاڵمــی دایــەوە: ژیانــی بندەســتی داعــش 
ــر  ــت، ئیت ــر بێ ــە بندەســتی داعــش گەورەت ــادا ل ــە دنی ــە ل ــرس نیی ــرە، ت ــە مــردن خراپت ل
لــە چــی بترســین؟ ســەعات هەشــتونیوی ئێــوارە، گــرد بووینــەوە و هــەر كەســە و 
منداڵــی خــۆی كــردە كۆڵــی، یــان كۆڵەپشــتێك خــۆراك و ئــاو و یــەك بــە دوای یەكــدا، 
ڕێچكەمــان بەســت، دۆاڵودۆڵ بــەرەو بنــاری چیــا كەوتینــە ڕێ. نزیكەی شــەش ســەعات 
ــەوە  ــە رێگــە هەمــوو گــەورەكان هــەر خەریكــی ئ ــن. ل ــوە بووی ــەو ترســولەرزە بەڕێ ب
بوویــن، منداڵــەكان نەگریــن یــان دەنــگ بــەرز نەكەنــەوە، كاتێــك گەیشــتینە بنــاری چیــا 
و زانیمــان ئیــدی لــە خــەم ڕەخســاین. هاوارمــان كــرد تــا پێشــمەرگە و ئــەو چەكــدارە 
ئێزیدییانــەی لــە چیــا دەســتیان كردبــوو بــە موقاوەمــەت، بێــن بــە دەنگمانــەوە. لــە كاك 
ئیبراهیمــم پرســی: ئــەو شــەش ســەعاتە هەســت و ورەتــان چــۆن بــوو؟ راســتت دەوێــت، 
قورســترین ســاتەكانی ژیــان بــوون، هەرگیــز بەتەمــای ئــەوەش نەبوویــن ئاشــكرا نەبین، 
خۆمــان بــۆ مــردن ئامــادە كردبــوو، بۆیــە كــە گەیشــتینە چیــا، واماندەزانــی ئــەو ســاتە 
لــە دایكبوویــن. ئیتــر لــە چیــا، ژیانێكــی تــری برســێتی و تینوێتــی و گەمــارۆی داعــش بــۆ 
چیــای شــنگال و دەیــان هــەزار خێزانــی كــوردی ئێزیــدی و موقاوەمەتــی پێشــمەرگە و 

ئێزیدییــان دەســتی پێكــرد. 

پێنج مانگ بندەستی
رووی دەمــم كــردە هــەردوو پــوورە ئەســمەر )65ســاڵ(، پــوورە غەزالــی )70ســاڵ( 
هاوســەری مــام شــەمۆ و لێــم پرســین: پــاش ئــەوەی مــام شــەمۆ و پیاوانیــان لــە 
نەخۆشــخانە بــرد و ئێــوە بــە دیــارە كچــە مردووەكەتانــەوە مانــەوە، چیتــان بەســەرهات 
و چــۆن ئــازاد بــوون؟ پــوورە غەزالــی دایكــی كچــە، دایــە قوڵپــەی گریــان و بــە دەســت 
ئیشــارەتی بــۆ كردیــن كــە ئــەو ناتوانێــت هیــچ بگێڕێتــەوە. ناچــار ڕووم لــە پــوورە 
ئەســمەر كــرد: ئــەدی پــوورێ گیــان تــۆ چــت بیرمــاوە؟ ئــای كچــی خــۆم، بۆچــی مــرۆڤ 
تۆزقاڵێــك هەســتی هەبێــت، چركەیەكــی بندەســتی داعشــی بیــر دەچێتــەوە. هەمــوو 
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رۆژێكــی بندەســتی ئــەو وەحشــییانە بــە ســاڵێكە، ســااڵنیش بیــر ناچنــەوە. ئەمــەی گــوت 
و هەناســەیەكی ســاردی هەڵكێشــا: لێمگــەڕێ بــا زۆر بەكورتــی بۆتــان بگێڕمــەوە: ”هــەر 
دوای ئــەوەی پیاوەكانیــان بــرد و ئێمــەش بــە شــیوەن و ڕۆڕۆ بەدیــار كچەكەمانــەوە 
ــن و  ــان گرتی ــش. پەلی ــزەی ئافرەتەكانی ــە وێ ــرد داعشــەكان هاتن ــدەی نەب ــەوە، هێن ماین
ــەوە كچێكــی گەنجــە  ــەوە: كاكــی خــۆم ئ ــرد، پاڕاین ــان ك ــدی هاوارم رایانكێشــاین. چەن
و ئێســتێ مــردووە و كچمانــە تكایــە بــا بینێژیــن ئەوجــا بــۆ كوێمــان دەبــەن بمانبــەن. 
ــە  ــەو ئافرەت ــەزۆر بردیانیــن و ســواری ســەیارەیان كردیــن لەگــەڵ هەمــوو ئ ــر ب نەخێ

ئێزیدییانــەی بــە نەخۆشــی یــان مورافقــی لــە نەخۆشــخانەكەدا بــوون.
كاتێكمــان زانــی لــە دایــرەی نفوســی شــنگال دایانگرتیــن. چــی ببینیــن خودایــە؟ 
حەشــاماتێك خێزانــی شــنگالی كراونەتــە ژوور و هــۆڵ و حەوشــەی دایەرەكــەوە. دنیــا 
ــاو زۆریشــیان لەبــەر ئــەو هەتــاوە گەرمــە راگرتــووە.  ــە ئ گــەرم، نــە خــواردن هەیــە ن
ئێمەشــیان كــردە ژوورەوە. تــا دەمەوعەســر هێشــتیانینەوە. كاتێــك چەتەوڵەكانــی داعش 
ــەر  ــردن ه ــان ك ــوو بانگی ــج ب ــوڕی گەن ــاو و ك ــە پێشــدا هەرچــی پی ــان. ل ــە ناوم كەوتن
بەربەرچــاوی ئێمــەوە، قۆڵبەســتیان كــردن و بردیانــن. ئــەو دڕندانــە، یــەك دوو كــوڕی 
گەنجیــان ناســینەوە كــە پێشــمەرگە و ئاســایش بــوون، دیــارە داعشــە شــنگالییەكان 
ــزان  ــە بەرچــاوی خێ ــەوێ لەپێــش دایــەرەی نفــووس ب ــێ دابــوون، هــەر ل ــان ل خەبەری
و كەســوكار و ئــەو هەمــوو ژن و منداڵــەوە دایاننــە بــەر ڕێژنــەی گوللــە و كوشــتیانن. 
ــدا بــوو؟ پــوورە ئەســمەر، گوتــی، ئــەدی چــۆن، ئــەرێ وەڵــاڵ  پرســیم: شــنگالیان لەگەڵ
زۆریــان لەگەڵــدا بــوو، وەك ئێمــە قســەیان دەكــرد و تەنانــەت هەندێكیانمــان ناســینەوە. 
باشــە چەنــد لــەوێ مانــەوە؟ هەڵســوكەوتیان چــۆن بــوو؟ ئــەدی ئــاو و خــواردن؟ 
نزیكــەی بیســت رۆژ لــەوێ ماینــەوە. خــواردن و ئــاو رۆژانــە بــە دەســتنگە كەمێــك 
خــۆراك و ئــاوی بەلوعــەی گەرمیــان دەداینــێ، تەنیــا هێنــدەی لــە برســاندا و لــە تینوواندا 
نەمریــن، زیاتــر نــا. لەبــارەی هەڵسوكەوتیشــەوە، جــارێ دەبێــت بڵێــم، رۆژانــە ئێمــە كــەم 
دەبووینــەوە تــا وای لێهــات پــاش بیســت رۆژە نزیكــەی ســیوپێنج تــا چــل ژن و پیــاوی 
ــەوە.  ــرد و نەمانبینین ــەر زوو ب ــان ه ــاو و كوڕەكانی ــر، پی ــی ت ــەوە. ئەوان ــەن ماین بەتەم
هەمــوو كــچ و ژن و منداڵەكانیشــە بــەروو دوا هەموویــان بــردن و نەمانبینینــەوە. 
ئەڵبــەت ســەرەتا بــە كچــە گەنجــە جوانــەكان دەســتیان پێكــرد و كار گەیشــتە ســەر 

كچــی هەشــت ســااڵنیش. 
ئێمــەش، ئــەو ســی چــل پیــرەی مابووینــەوە، پــاش نزیكــەی بیســت رۆژ، هاتــن 
بــەو  كەوتینــەڕێ  شــار  خــوارووی  بــەرەو  بردیانیــن.  و  كردیــن  لۆریــان  ســواری 
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گەرمایــە. كاتێــك گەیشــتینە گونــدی كۆچــۆ. كۆچــۆ؟ بەڵــێ كۆچــۆ. باشــە كۆچۆتــان 
چــۆن بینــی؟ وەاڵمــی دامــەوە: ئەهــا لــە كوردەواریــدا دەڵێــن: رەنگــی مــردووی لــێ 
نیشــتووە. كۆچــۆ، هــەر كــە نزیــك بووینــەوە، دەمەدەمــی نیڤــرۆژ بــوو، بۆنــی مردنــی 
لــێ دەهــات. ئاخــر كــە ئێمــە گەیشــتین دیــارە ســێ چــوار رۆژ بــوو، خەڵكەكەیــان لەنێــو 
مــاڵ و حەوشــە و كۆاڵنەكانــدا قەتڵوعــام كردبــوو. بۆنــی الشــەی شــەهیدەكان مرۆڤیــان 
ــان  ــە ژوورەوە و دەرگەی ــد و كردیانین ــەڕی گون ــی ئەمپ ــە ماڵێك ــرد. بردیانین كاس دەك
ــد  ــو گون ــۆ نێ ــن ب ــن و بردیانی ــان كردی ــن و بانگی ــك هات ــاش كەمێ لەســەر داخســتین. پ
و دابەشــیان كردیــن. ئەڵبــەت لەبــەر بــۆن نەماندەتوانــی، بۆیــە ســەرودەماغی خۆمــان 
پێچایــەوە. دەزانــی چییــان پــێ كردیــن؟ گوتــم: چــی؟ هەمــوو ئــەو الشــانەی شــەهیدانیان 
پــێ كۆكردینــەوە و خوێــن و شــتەكانیان پــێ شووشــتین. . پــوورە ئەســمەر خــۆی 
پــێ نەگیــرا و دایــە قوڵپــەی گریــان..“. هەموومانــی گریانــد. هێنــدەی نەمابــوو لــە هــۆش 
خــۆی بچێــت. كەمێــك وەســتاین تــا توانــی قســان بكاتــەوە و یەكەمیــن قســە رووی 
لــە ئاســمان كــرد و گوتــی: ”خــودێ هەقــی مــە لــە داعــش بكەیتــەوە“. ئــەدی چەنــد 
لــەوێ مانــەوە و چــۆن ژیــان لــە كۆچــۆ؟ ”لــەوێ نزیكــەی ســێ مانگێــك ماینــەوە، بــەاڵم 
چونكــە ئێمــە هــەر لــە دایــەرەی نفووســەكەوە بــە زارەكــی گوتووبوومــان دەبینــە 
مســوڵمان، تەماعیشــیان لێمــان نەبــوو، پیــر بوویــن، بۆیــە هەڵســوكەوتێكی زۆر خــراپ 
نەبــوو، ئەگەرچــی رۆژانــە بــەس بــە بینینــی ئــەو تاوانبــارە نامەردانــە بــە ناخــی ئــەرزدا 
دەچوویــن. رۆژانــە ئەمیرێكــی كــوردی شــنگالییان هەبــوو، دەهــات داوای لــێ دەكردیــن 
ــن. كۆمەڵێــك قســەی ساردوســووكی  ــر نابی ــازە فێ ــن. ئێمــەش دەمانگــوت ت ــژ بكەی نوێ
دەكــرد و هەڕەشــەی لــێ دەكردیــن و دەڕۆیشــت. پرســیم: شــنگالی بــوو؟ بەڵــێ كــورد و 
شــنگالی بــوو. ئەڵبــەت رۆژانــە خێزانگەلــی دیكەشــیان دەهێنــا. كــچ و ژن و منداڵەكانیــان 

ــەدی دوای كۆچــۆ؟  ــەوێ دەهێشــتەوە“.. ئ ــان ل ــرد و پیرەكانی پۆســتە پۆســتە دەب
”پــاش نزیكــەی ســێ مانــگ، ســواری ترێلەیــان كردیــن و بردیانیــن بــەرەو تەلەعفــەر. 
لــە یەكێــك لــە گوندەكانــی توركمانــە شــیعەكانی تەلەعفــەر دابەشــیان كردیــن. لەوێــش 
پــڕ بــوو لــە خێزانــی ئێزیــدی. لــە قزلقیــوو، زوڵــم و نامەردیــی زۆرمــان بینــی، كــچ و ژن 

داگیركــردن. تەعــەدا. كوشــتن. هەمــوو تاوانێكــی دڕندانــە و ناشــیرینمان بینــی. 
ــن  ــرد و بردیانی ــان بارك ــەی پیرەكانی ــر دیســان ئێم ــەك زیات ــەی هەفتەی ــاش نزیك پ
و  مامەڵــە  لــەوێ،  دایــن.  فڕێیــان  ســەرمایە  بــەو  یاریگایەكــدا  لەنێــو  موســڵ.  بــۆ 
ــك،  ــم مانگێ ــوو، نازان ــك ب ــوو. هەرچۆنێ ــە ب ــە و بێبەزەییان هەڵســوكەوتیان زۆر دڕندان
زیاتــر كەمتــر، لــە موســڵ ماینــەوە، ئەڵبــەت ماوەكــەی موســڵ ناخۆشــترینیان بــوو، 
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جەهەننــەم بــوو. رۆژێــك هاتــن، گوتیــان خۆتــان ئامــادە بكــەن، تەســلیمی كوردســتانتان 
دەكەینــەوە. خۆمــان پێچایــەوە و ســواری پاســیان كردیــن. كەوتینــە ڕێ و لــە موســڵ 
یــان شــنگال.  بــۆ تەلەعفــەر  لــە پێشــدا وامانزانــی دەمانهێننــەوە  دوور كەوتینــەوە. 
ــە  ــان ل ــان گوتی ــەورە، داعشــەكان خۆی ــی گ ــووە شــەو گەیشــتینە باژێرێك ــە ب ــەاڵم ك ب
كەركــووك نزیكیــن )بەناونیشــانەكاندا دەبــێ حەویجــە بووبێــت(. ئــەو شــەوە لــەوێ 
ماینــەوە، بەیانــی زوو، بردیانیــن بــەرەو دەشــتاییەكان و كاتێكمــان زانــی لــە دەشــتێكدا 
بەیانــی زوو دایانبەزاندیــن و پێیــان گوتیــن ئــەوە بەرەكانــی شــەڕە، پشــتی ئــەو ســاترانە 
پێشــمەرگەیە، بــەرەو ڕووی ئــەو ســاترانە بــڕۆن. ئێمــەش پیروپەككەوتــە، مانــدوو، 
ــووە  ــی ب ــەڕێ. كاتێكمــان زان ــێ هەرەكــەت، ناچــار كەوتین ــار، برســی و ب ــو، خەمب تۆقی
تەقــە بەســەرماندا، ئەڵبــەت الی داعشــەكانەوە. خۆمــان دایــە پــاڵ ســاترەكان. تەقــە 
نەمــا، هەســتاینەوە و كەوتینــەوەڕێ. پرســیم: باشــە بــەرەو كــوێ دەچــن؟ نازانیــن 
گوتیــان بــڕۆن و پشــت ســاترەكان پێشــمەرگەیە. ئێمــەش هــەر ڕۆیشــتین. تــا لــە 
چــاوی داعشــەكان ون بوویــن. خودایــە ئێــرە كوێیــە؟ پێشــمەرگە كــوا؟ كاتێكمــان زانــی 
گەیشــتینە ســاترێك و كۆمەڵێــك پێشــمەرگە بانگیــان كردیــن. باوەڕمــان نەكــرد. نەخێــر 
تینێكمــان دایــە خۆمــان و نزیــك بووینــەوە، پێشــمەرگە پــۆل پــۆل هاتــن بەهانامانــەوە و 
یەكســەر خــواردن و خواردنەوەیەكــی هاكەزاییــان داینــێ و ســەیارەیان ئامــادە كردبــوو 
ســواریان كردیــن. لێــم پرســی: هەســتتان چــی بــوو؟ بــاوەڕ بكــە، ئێســتێش بــاوەڕ ناكــەم 
لــە داعــش رزگارمــان بــووە. هــەر ئــەو ئێوارەیــە گەیاندیانینــە مــەزاری اللشــی نورانــی. 

ــەوە.  ــا بووین ــان حەســایەوە و دڵنی ــەوێ ماندووم ــا ل تەنی
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سەرەتایان هەیە بەاڵم كۆتاییان نادیارە
رووداوەكانی رۆژانی گەمارۆی چیای شنگال

ئافرەتێكی ئێزیدی: 

منداڵێكم لە باوەشما مرد، توخودێ مەمانخەنەوە بەردەستی عەرەبان

ــەو  ــگ بەســەر كارەســاتی شــنگالدا، ئ ــە بیســتویەك مان ــر ل ــی زیات ــاش تێپەڕبوون پ
كارەســاتەی ویژدانــی نــەك كوردســتانیان، بەڵكــو هەمــوو مرۆڤایەتیــی هەژانــد. كارێكــی 
كــرد، هەمــوو دنیــا بزانــن كوردانــی ئێزیــدی كێــن و حەقیقەتــی تیرۆریســتانی داعشــی 

بــە هەمــووان ناســاند. 
كــۆژان و ئــازارە مرۆییەكانــی ئــەو كارەســاتە بەردەوامــە. چ لــە الیەنــی ئــەو نزیكەی 
ســێ هــەزار ئافــرەت و منداڵــەی تــا ئەمــڕۆ دیلــی دەســتی دڕندانــەی داعشــن، یــان 
ئــەو هــەزاران گەنجــە كــوردەی گۆڕغەریبــەی شــنگال كــە تــا ئــەم ســاتە كەســوكاریان 
ــە ســەرەتاكانی  ــاوارە شــنگالییەی ل ــان ئــەو ســەدان هــەزار ئ چارەنووســیان نازانــن، ی
ســەرباری  كارەســاتانە،  ئــەو  دەژیــن،  ئاوارەییــدا  خێوەتــی  بــن  لــە  2014ەوە  ئابــی 
وێرانكاریــی شــنگال و تــەواوی كۆمەڵگــە و گوندەكانــی شــنگال كــە هــەر لــە باســكردن 

نایــەت. 
یــەك لــەو دیمەنــە پــڕ تراجیدییانــەی هەمــوو كوردســتانی خســتە گریــان و ســۆزێكی 
لــە رادەبــەری دنیــای بــۆ قوربانیانــی كارەســاتی شــنگال راكێشــا، هەفتــەی یەكەمــی 
كارەســاتەكە بــوو، كاتێــك، زیاتــر لــە سەدوبیســت هــەزار شــنگالی، لــە چیــای شــنگالدا، 
ــی،  ــە الیــەن تیرۆریســتانی داعشــەوە گەمــارۆ دران. تینوێتــی، برســێتی، رووتوڕەجاڵ ل
نەخۆشــی و بــێ دەرمانــی ســەرباری گەرمــای تاقەتپڕووكێنــی ئابــی شــنگال، كارێكیــان 

كــرد، كارەســاتەكە بگــۆڕن بــۆ تراژیدیایەكــی مرۆیــی بــێ وێنــە لــە مێــژووی نوێــدا. 
ــان  ــۆ كۆتاییهێن ــە خــۆ ب ــازاد، كەوتن ــای ئ ــی دۆســتانی دنی ــە هاوكاری كوردســتان، ب
بــەو تراژیدییایــە لەڕێــی ئاســمانەوە. لەســەر ئەرزیــش، موقاوەمەتــی كوڕانــی كــوردی 
ئێزیدیــی و ئــەو پێشــمەرگانەی لــە چیــا مابوونــەوە، لــە كاردا بــوون، تــا رێ لــە داعــش 
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بگاتــە چیــا و ســەربەرزانە ســەركەوتن. رێگــە كرایــەوە، زۆربــەی  بگــرن دەســتی 
گەمــارۆدراوان گەیەندرانــە كوردســتان. نزیكــەی هــەزار و هەشــت ســەد خێــزان لــە چیا، 
ــە 20-12-2014 دا، پێشــمەرگە،  ــا ل ــەوە. ت ــەت مان ــۆ موقاوەم ــان ب لەســەر داوای خۆی

گەمــارۆی ســەر چیــای شــكاند. 
تــا  لــە چیــا مانــەوە  ئــەو هەفتەیــەی دەیــان هــەزار خێزانــی كــوردی ئێزیدیــی 
رزگاركــران، هــەزاران دیمەنــی تراجیدیــی تێــدا بــوون، كــە مەگــەر چەندیــن فیلمــی 
بــە  لــە زەینــی مرۆڤایەتیــدا  لــەو دیمەنانــە  ســینەمایی و ڕۆمــان بتوانێــت، كەمێــك 
زیندوویــی بهێڵێتــەوە. لــەم چیرۆكــەدا، هــەوڵ دەدەیــن لــە زاری گەمارۆدراوانــەوە، 

بكەینــەوە.  ئــەو رۆژانــە  یــادی  مرۆییــەوە،  تراژیدیــا  ئــەو  كارەكتەرەكانــی 
ئەیــاز كوتــی، باوكــی دوو منــداڵ، دەرمانســازێكی 28 ســااڵن و خەڵكــی كۆمەڵگــەی 
تــەل قەســەب )دەكەوێتــە 10 كیلۆمەتــری باشــووری رۆژهەاڵتــی شــنگال و تــا ئەمــڕۆ لــە 
بندەســتی داعشــدایە و ئێســتا لــە كەمپــی شــێخان دەژی(، گێڕایــەوە: »ئێمــە شــەش رۆژ 
لــە چیــا ماینــەوە، دوای ئــەوەی ســەرلەبەیانیی كارەســاتەكە توانیمــان بــە پیكابەكەمــان 
بــە یــەك فــەردە ئــاردەوە ڕاكەیــن و بگەینــە چیــا، لــە ڕاكردنــدا نزیكــەی 30 كــەس لــە 
ــە  ــەوێ چووین ــا. ل ــەدا بــوون، هەرچۆنێــك بــوو گەیشــتینە چی ــەو پیكاب بەرودراوســێ ل
دۆڵــی كەرســێ. ئێمــە بەختمــان هەبــوو لــە كەرســێ درەختێكمــان بەركەوت لە ســێبەریدا 
بژیــن. هــەر شــەش رۆژەكــە، رۆژانــە یــەك ژەممــان دەخــوارد، كــە تەنیــا نانــی ڕووت 
بــوو لەگــەڵ ئــاو كــە لــە دۆڵــی كەرســێ دەمانهێنــا. ئەوانــەی زۆر مانــدوو بــوون، منــدااڵن 
و پیــرەكان بــوون. باوكــم چونكــە پیاوێكــی بــە تەجرەبــە و پێشــمەرگەی ئەیلــوول بــوو، 
تەحەممولــی زۆر دەكــرد، بۆیــە دەیگــوت پێویســتە منــدااڵن ژەمەكــەی خۆیــان بخــۆن، 

ئەوجــا ئافرەتــەكان، دوای ئــەوان پیــاوان«. 
ئەیــاز لەســەر گێڕانەوەكــەی بــەردەوام بــوو: »دوو ســێ رۆژی یەكــەم، خەڵكەكــە 
زۆر مانــدوو و و بێئومێــد بــوون و منــداڵ و پیــر و نەخۆشــی زۆریــش مــردن، وەلــێ 
ــە ئێمــە دوور بــوو،  كــە هێنانــی خــۆراك بــە فڕۆكــە دەســتی پێكــرد، هەرچەنــدە زۆر ل
بــەاڵم هــەر دەســت خەڵكێــك دەكــەوت و كەمێــك لــە كارەســاتەكەی كــەم كــردەوە. 
ئەیــاز دەڵێــت: »ئــەو دیمەنــەی هەرگیــز بیــرم ناچێتــەوە، كاتێــك رۆژ حەوتــەم لەڕێــی 
كۆمەڵگــەی دهــۆال و دووگــرێ- وە دەرچوویــن، لــەو ســەر ڕێیانــە، تەرمــی دەیــان 

ــوون«.  ــوون و بەجــێ ماب ــی كوژراب كەســمان بین
چیرۆكــی خاتــوو، مەنــال خەڵــەف، خەڵكــی كۆمەڵگــەی تــەل بەنــات )باشــووری 
شــنگال و تائێســتا لــە دەســتی داعشــە(، یەكێــك لــە تراجیدتریــن چیرۆكەكانی كارەســاتی 
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شــنگال. مەنــال خانــم ئــاوا چیرۆكەكــەی خــۆی بــۆ بــاس كردیــن: »ئــەو رۆژەی هەاڵتیــن 
و گەیشــتینە چیــا، مــن و منداڵەكــەم و دایكــی مێردەكــەم بوویــن، مێردەكــەم لــە كرێــكاری 
بــوو لــە ســلێمانی. لــە چیــا، بــەو گەرمایــە، بــێ ئــاو بــێ نــان بــێ هیــچ شــتێك ماینــەوە. 
منداڵــە ســااڵنەكەم شــیرەخۆرە بــوو، چونكــە نــە ئــاو هەبــوو بیخۆمــەوە و نــە نــان 
هەبــوو بیخــۆم، وردە وردە شــیرم تێــدا نەمــا تــا منداڵەكــەم تێــر بــكات، منداڵــە، تــا دەهات 
ــە بەرچــاوی  ــێ چــارە و ب ــا ب ــەوت، ت ــدا، الواز و پەكــی دەك ــە تینووان ــە برســاندا و ل ل
خۆمــەوە، شــەوی حەوتــەم لــە باوەشــمدا مــرد. بڕیــارم دا نەینێــژم، هــەر لەگــەڵ خــۆم 
هێشــتمەوە، تــا شــەوی نۆیــەم دەرچوویــن و لــە چیــاوە بــە نێــو كۆمەڵگەكانــی شــنگال و 
تــا خاكــی كوردســتانی ســووریا و تــا گەیشــتینە كۆمەڵگــەی شــاریا لــە دهــۆك، منداڵــە 

مردووەكــەم هــەر بــە كۆڵمــەوە بــوو، لــە شــاریا رۆژی دەیــەم، ناشــتمان«. 
لەگــەڵ ئــەو كارەساتەشــدا، مەنــال خانــم گوتــی: »مــن جەرگــی خــۆم لەســەر 
كوردێنــی و ئێزیدیتــی دانــا، تەنیــا یــەك داوام هەیــە: توخــوا مەمانخەنــەوە بەردەســتی 
ــەو كارەی كریــڤ و درواســێ عەرەبەكانــی  ــەواو، ئ ــازە ت ــان. ئێمــە و عــەرەب ت عەرەب
شــنگال بــە ئێمەیــان كــرد، ئیتــر هەرگیــز ناتوانیــن بچینــەوە بندەســتی عەرەبــان، یــان لــە 
تەكیانــدا بژیــن«. خاتــوو مەنــال بــە هەناســەیەكی ســاردەوە كۆتایــی بــە قســەكانی هێنــا: 

ــم«.  »ئێســتاش وا ئاوارەیــن و لەگــەڵ رۆحــی منداڵەكەمــدا دەژی
لــە  زراڤكــێ،  گونــدی  )20ســاڵ( خەڵكــی  خالیــدە  خاتــوو،  ئازارەكانــی  چیرۆكــی 
وەحشــییەتی  لــە  دووانەیــە.  چیرۆكێكــی  شــنگال،  شــاری  رۆژئــاوای  باشــووری 
ــان  ــوو خێزانەكەم ــی: »هەم ــم گوت ــدە خان ــە. خالی ــۆ كەمفورســەتیی پەكەك داعشــەوە ب
بــە پــێ بــەرەو چیــا هەاڵتیــن، لــەڕێ، دەیــان پیرمــان دەبینــی داوای یارمەتییــان دەكــرد، 
ئێمــەش لەبەرئــەوەی باوكــم كەمئەنــدام بــوو، كەمتــر توانیمــان بــەدەم خەڵكــی دیكــەوە 
بچیــن، ســەرباری ئــەوەی ئێمــە پێنــج ئافــرەت بوویــن و زۆر پەلەمــان بــوو دەرچیــن و 

نەكەوینــە دەســت تیرۆریســتانی داعــش«. 
گوتیشــی: »حــەوت رۆژ بــێ نــان و بــێ ئــاو لــە چیــا ماینــەوە، پــوورم كــە تەمەنــی 
ــەك دوو  ــەوێ ناشــتمان. ئێوارەی ــرد و ل ــە برســاندا م ــوان و ل ــە تین ــوو، ل 80 ســااڵن ب

ــاو  ــان و ئ ــا ن ــاری چی ــی بن ــە ماڵەكان ــن ل ــان دەچی ــەوە و گوتی ــە دەنگمان ــن ب ــج هات گەن
ــی  ــە. گەنجــەكان رۆیشــتن و درەنگان ــان وەزعمــان زۆر خراپ ــۆ ئێمــە كــە زانی ــن ب دێنی
شــەو، یەكێكیــان بــە هەڵــەداوان هاتــووە، كەمێــك نــان و ئــاوی لــەوەی هێنابــووی دا بــە 
ئێمــە، پرســیاری برادەرەكەیمــان لــێ كــرد، گوتــی لەڕێگــەی گەڕانــەوە نزیــك ماڵــەكان، 
داعــش تەقــەی لــێ كردیــن و ئــەو بەركــەوت و شــەهید بــوو منیــش هەاڵتــم و هاتمــەوە. 
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تــا رۆژی هەشــتەم دەرچوویــن بــەرەو كوردســتانی ســووریا، لەوێــش پەكەكــە ئێمــەی 

خســتە كەمپــی نــەورۆزەوە و كارەســاتێكی دیكــە دەســتی پێكــرد«. 
هــاوكاری و  دەڵێــت: »لەجیاتــی  نــەورۆزدا، خاتــوو خالیــدە  باســی كەمپــی  لــە 
بەدەنگەوەهاتنمــان، پەكەكــە لــە رۆژی یەكەمــەوە دەســتیان كــرد بــە هاندانمــان بــۆ 
بــەرزە و  بــااڵت  تــۆ  بــە منیــان دەگــوت  بــوو،  چەكهەڵگرتــن و نازانــم پپــم ســەیر 
پەنجەكانــت درێــژن، بۆیــە تەنیــا بــۆ چەكــداری باشــیت، ئێمــەش خــۆم و هــەر ســێ 
خوشــكەكەم ڕازی نەبوویــن، تــا رۆژێــك گوتمــان نەخۆشــین و دەچیــن بــۆ دهــۆك، 

هەرچۆنێــك بــوو هاتینــە دهــۆك و قوتارمــان بــوو«.
ئیبراهیــم عەلــۆ، خەڵكــی ناوشــاری شــنگال گێڕایــەوە: »ســەرەتای كارەســاتەكە 
هەاڵتیــن بــەرەو گونــدی نســێریك، دوای ئــەوە چووینــە گونــدی كانــی عیــدۆ هــەردووك 
گونــد لــە باشــووری شــنگالن، لەڕێــگا، چــوار ترۆمبێلــی داعــش رێگەیــان لــێ گرتیــن و 
پرســییان بــۆ كــوێ دەچیــن؟ ناچــار گەڕاینــەوە نســێریك. ماینــەوە تــا شــەوی 15ی ئــاب، 
ئــەو شــەوەی قەتڵوعامەكــەی گونــدی كۆچۆمــان بیســت، بۆیــە بڕیارمــان دا هەموومــان 
كــە نزیكــەی بیســت منــداڵ و ئافــرەت و پیــاو دەبوویــن، بڕۆیــن بــۆ چیــا و چــی دەبێــت 

بــا ببێــت و تەنیــا برایەكــم لــە گونــد مایــەوە كــە تــا ئێســتا چارەنووســی نازانیــن«. 
ئیبراهیــم لــە درێــژەی قســەكانیدا گوتــی: »چیرۆكــی راكردنــی ئــەو شــەوەمان بــەو 
هەمــوو منــداڵ و ئافرەتــەوە، لــە باشــووری شــنگالەوە بــە پــێ بــۆ چیــا، چیرۆكێكــە 
تەنانــەت خۆشــمان بــاوەڕ ناكەیــن چــۆن دەرچوویــن تــا بەرەبەیــان گەیشــتینە چیــا«. 
ســێڤێ حەڤــدەاڵ، خەڵكــی كۆمەڵگــەی بــۆرك گوتــی: »پــاش ئــەوەی گەیشــتینە چیــا، 
خێزانێــك كــە ژنەكەیــان دووگیــان بــوو كەوتبوونــە تەنیشــتمانەوە. ســێ رۆژ پــاش 
بــە بەرچــاوی ئێمــەوە بەســەر منداڵەكــەوە  گەیشــتنمان، ژنــە، رۆژی خــۆی هــات، 

رۆیشــت و هەردووكیــان مــردن، تــا دەمــرم ئــەو دیمەنــەم بیــر ناچێتــەوە«. 
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ژنەكوردێكی ئێزیدی لە رەققەی پایتەختی داعشەوە دەگاتەوە كوردستان

سێڤێ: 

ئەبــوو عەبلــەی داعشــی تونســی، بــەردەوام لێــی دەدایــن. زۆر جــار 
منداڵەكانمــی لەبــەر هەتــاو بــە قرچــەی گەرمــا دەبەســتەوە

)محەمەد(ی داعشی سووری منی ناچار دەكرد كوڕە بچووكەكەم بۆ جیهاد رەوانە بكەم
ئەوەی ئافرەتان و مندااڵنی ئێزیدی رووبەڕووی دەبنەوە، لە خەیاڵ و مەزەندە بەدەرە

هەمــوو شــەوێ چاوەڕێــم دەكــرد تــا هەموویــان دەخــەون، ئەوجــا كەمــێ خۆراكــم بــە دزیــی ئەوانــەوە 
دەدایــە منداڵەكانــم

)ئەبوول بەرا(ی داعشی میسری بە ئێمەی دەگوت ئێوە كافرن قڕتان دەكەین، كەستان ناهێڵین

ســێڤێ )49 ســاڵ( لــە بنەڕەتــدا خەڵكــی كۆمەڵــگای زۆرەملێــی )تەلبەنات(ـــە. ئــەو 
شــووی كــردووە و دایكــی چــوار منداڵــە )كوڕێــك و ســێ كــچ(. كوڕەكــەی نــاوی )زەیــد(

ە، كچەكانیشــی ناویــان )ئیقبــال، ئیمــان، كیندا(یــە.
ســێڤێ قســە لەبــارەی رۆژە رەشــەكەی پەیدابوونــی داعــش دەكات. رۆژی 2014/8/3 
بــوو، كاتێــك چەكدارانــی داعــش هاتنــە ناوچەكەمــان، ئێمــە ســەد خێزانــی كۆمەڵگاكــە 
بوویــن. بــە خــۆم و هاوســەرەكەم و هــەر چــوار منداڵەكەمانــەوە، هەموو پێكــەوە هەاڵتین، 
كەچــی چەنــد ئۆتۆمێلێكــی داعــش پێشــیان لــێ گرتیــن. ئــەو داعشــانەمان دەناســی، ئــەوان 
ســەر بــە هــۆزی عەرەبــی خاتوونیــە و هەنــدێ لــە خەڵكــی بەعــاج بــوون. ئێمەیــان بــرد و 

لــە الی چەنــد خێزانێكــی مــەڕدار، لــە گونــدی )زلیلیــە( گل دایــەوە. 
ــرد  ــاوەكان ك ــە پی ــان ل ــری چــەك و هەڕەشــەی كوشــتن و ســەربڕین، داوای بەزەب
شــەهادەی موســڵمانبوون بێنــن، ئــەوان شــەهادەیان هێنــا و داعــش وێنــەی هەموویانیان 

گــرت. 
پاشــان ئێمەیــان خســتە نێــو ئۆتۆمبێلــەوە، مــن و هاوســەرەكەم و هــەر چــوار 
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منداڵەكەمــان خراینــە نێــو ئۆتۆمبێلێكــەوە، ئێمەیــان بــردە نێــو گوندەكــەوە. 

ــە دەرەوە  ــش ل ــەوە، پیاوەكانی ــی گوندەك ــو خانووەكان ــردە نێ ــان ب ژن و منداڵەكانی
مانــەوە. دیســان جارێكــی دی بــە كامیــرای ڤیدیــۆ وێنــەی ژنەكانیان گــرت و پیاوەكانیش 

لەگــەڵ رۆژاوابوونــدا، دیــار نەمــان ئیــدی كــەس نازانــێ بــەرەو كــوێ راپێــچ كــران. 
پاشــان چەكدارانــی داعــش هاتــن و ئێمــەی ژن و منــداڵ و كچۆڵەكانیــان بــردە 
بنكەیــەك، ئــەو بنكەیــە زۆر رێكوپێــك بــوو، لەنێــو شــاری شــنگالدا بــوو، بــەاڵم نازانــم چ 
بنكەیەكــی ئــەو شــارە بــوو، كاتێــك گەیشــتینە ئــەو بنكەیــە، بینیمــان بــە هــەزاران ژن و 

منداڵــی كــوردی ئێزیــدی لــەوێ دەستبەســەر كــراون. 
بــەم جــۆرە ئێمــە بووینــە دیلــی دەســتی داعــش، تــا ســەعات دوازدە و نیــوی شــەو 
لەوێــدا ماینــەوە. چەكدارانــی داعــش گوتیــان لێرەتــان دەگوازینــەوە. هــەر واشــیان كــرد، 
ــان خســتە نێــو كامیۆنێكــەوە، ئێمــە كــە  ســەعات یــەك و نیــوی پــاش نیوەشــەو، ئێمەی
ــی ئێزیــدی بوویــن، بــە كامیــۆن بــەرەو تەلەعفــەر رەوانەیــان  ــە هــەزاران ژن و منداڵ ب

كردیــن. 
لەوێشــدا ئێمەیــان خســتە نێــو بینــای قوتابخانەیــەك، تــا مــاوەی ســێ رۆژ هــەر 
لەوێــدا ماینــەوە. پاشــان بــە پاســی نەفەربــەر ئێمەیــان بــەرەو زیندانــی بــادووش بــرد 
)بــادووش یــەك لــە زیندانــە گــەورە و بەناوبانگەكانــی ســەردەمی رژێمــی ســەدام بــوو(. 

مــاوەی 40 رۆژیــش لــە زیندانــی بادووشــدا ماینــەوە. 
لــەو ماوەیــەی كــە لــە زیندانــی بــادووش بوویــن، كــە لــە باشــووری رۆژاوای شــاری 
مووســڵە، مندااڵنیــان لــە دایــك دەســەند. هەوڵیانــدا كچــە تەمــەن 11 ســااڵنەكەم ببــەن، 
ــە  بــەاڵم مــن قبووڵــم نەكــرد، بەهانــەم هێنایــەوە كــە نەخۆشــە، ئیــدی ئــەوان وازیــان ل

منداڵەكانــم هێنــا.
دوای ئــەو 40 رۆژەی لــە زیندانــی بــادووش بەســەرمان بــرد، شــەوێك هاتــن 
تەلەعفــەردا  دەوروبــەری  گوندەكانــی  بەســەر  و  دەرهێنــا  زیندانەكــە  لــە  ئێمەیــان 

كردیــن.  دابەشــیان 
بەســەر ناوچەكانــی )كەســر میحــراب( و )قــزل قیــۆ(دا، ئێمەیــان دابــەش كــرد. 
هەڵبــەت تێكــڕا بــە هــەزاران خێزانــی ئێزیدیــی دیلــی دەســتی داعــش بوویــن. خۆراكــی 
رۆژانەشــمان یــان تەنیــا ســەموون بــوو، یــان پارچەیــەك پەنیــر. رۆژی تەنیــا دوو ژەم 

نانیــان دەداینــێ. زۆر دڵڕەقانــە هەڵســوكەوتیان لەگەڵمــان دەكــرد.
ســێڤێ درێــژە بــە بەســەرهاتی رۆژانــی دیلیــی دەســتی داعــش دەدات. وەك خــۆی 
گوتــی: پاشــان لــە تەلەعفــەرەوە ئێمــە، مــن منداڵەكانــم و ســەدان خێزانــی دیكەیان بەرەو 
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ســووریا بــرد. ئێمەیــان بــردە گەلەكێڵگــەی رەققــە. لەوێشــدا ئێمەیــان دابــەش كــرد. منیــان 
بــردە ســەر كێڵگــەی ئەلعومــەر لــە رەققــە، ئێمــە و نزیكــەی شەســت خێزانــی دی. لــەوێ 
لێــم پرســین: ئێــوە بــۆ وا لــە ئێمــە دەكــەن؟ بــۆ ئــەو هەمــوو دەردەســەرییەمان دەدەنــێ؟ 

پێیــان گوتیــان: ئێــوە كافــرن و دەبــێ ببنــە موســڵمان.
لــە گەلەكێڵگــەی رەققــە كــچ و ژنانیــان بــەزۆر دەبــرد و دەیانفرۆشــتن. لــە تەمەنــی 
ــرد،  ــارە دەك ــان م ــە خۆی ــەزۆر و ســتەم ل ــان ب ــەرەو ژوور، كچــان و ژنانی 10 ســاڵ ب

ــا 10 دۆالر دەیانفرۆشــتن. ــە تەنی پاشــان ب
لــەم كاتــەدا كــە ئــەو ســەربردە تاڵــەی دەگێڕایــەوە، ســێڤێ چــی دی قســەی بــۆ 
نەكــرا، لــە هاڕژنــی گریانــی دا، فاشــباگی ئــەو رۆژانــە وەك هــەوری رەش و تاریــك 

بــەری دڵ و دەروون و مێشــكی گــرت. 
بــەدەم پاڕانــەوەوە، هــاواری دەكــرد: “تكاتــان لــێ دەكــەم خێزانــە كــوردی ئێزیــدی 
لــە زیندانــەكان رزگار بكــەن. ژنــان و منــدااڵن دەســتدرێژیی سێكســییان دەكرێتــە ســەر، 
ســووكایەتی زۆریــان بــەرەوڕوو دەبێتــەوە. ئــەوەی ئافرەتــان و مندااڵنــی ئێزیــدی 

رووبــەڕووی دەبنــەوە، لــە خەیــاڵ و مەزەنــدە بــەدەرە”.
ســێڤێ، پــاش ماوەیــەك دۆژدامــان و حەســرەت، بــە قســە هاتــەوە: پاشــان لــە 
رەققــە ئێمەیــان بــە كەســێكی توونســی فرۆشــت. ئــەو داعشــەی توونــس نــاوی )ئەبــوو 
ســەیف( بــوو. بــۆ مــاوەی دوو مانــگ لــە الی ئەبــوو ســەیف مامــەوە، ئــەو زۆر دڵڕەقانــە 
ــدا، وەك  ــوان خۆیان ــرد. لەنێ ــم دەك ــەڵ خــۆم و منداڵەكان ــاری لەگ ــە رەفت ــن لەداڵن و قی
مەڕومــااڵت ســەودا و كڕیــن و فرۆشــتنیان بــە ئێمــەوە دەكــرد. ئایــا رەوش لەمــە 
ســەخت و ئەســتەمتر دەبێــت؟ هیــچ ژان و ئازارێــك لــەوەی ئێمــە چەشــتمان ســەختتر 
نییــە. مــن منداڵــە ئێزیدیــم دەبینــی كــە زۆر ســەخت ئەشــكەنجە دەدرا، ژنانــم دەدی وەك 

ــاژەڵ دەســتدرێژیی سێكســییان دەكرایــە ســەر.  ئ
چەكدارانــی داعــش بــێ ســڵەمینەوە، بــێ ئــەوەی ترســی خودایــان هەبێت، بــە ئێمەیان 
دەگــوت: دەبــێ ئــازار و ئەشــكەنجەتان بدەیــن، ئەمــەش كەمتریــن شــتە كــە دەرهــەق بــە 
ئێــوە بیكەیــن. )ئەبــوو ســەیف(ی توونســی زۆر قیــن لــەدڵ و دڵــڕەق بــوو، هــەم بەرانبەر 
بــە مــن، هــەم بەرانبــەر بــە منداڵەكانــم. بــەردەوام لــە مــن و لــە منداڵەكانمــی دەدا، ددانــی 
منداڵەكانمــی بــە زەبــری لێــدان شــكاند. ژنەكەشــی لــە لێــدان و كوتانــی مــن و منداڵەكانــم 
درێغیــی نەكــرد، هەروەهــا خەســووی ئەبــوو ســەیفیش كەمــی پــێ نەكردیــن. بەكورتــی 
ئێمــە لــە الی ئــەو خانــەوادە داعشــە، كەوتبووینــە نێــو زیندانێــك كــە هەمــوو رۆژێ 
ــان  ــا هەمووی ــم دەكــرد ت ــن. هەمــوو شــەوێ چاوەڕێ ــازار و ئەشــكەنجە دەدرای ــدا ئ تێی
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دەخــەون، ئەوجــا كەمــێ خۆراكــم بــە دزیــی ئەوانــەوە دەدایــە منداڵەكانــم، چونكــە ئــەوان 

بــە رەوایــان نەدەزانــی، كــە بــەو دیلییەشــەوە پــڕ بــە زك تێــر نانەڕەقیــش بیــن. 
ســێڤێ، درێــژەی بــە یــادەوەری تاڵــی رۆژانــی دیلیــی دەســتی داعــش دەدات و 
دەڵــێ: دوای چەنــد مانگێــك كــە بــە دروســتی نازانــم چەنــد مانــگ بــوو، ئەبــوو ســەیف 
منــی بــە چەكدارێكــی دیكــەی داعــش فرۆشــت، ئەویــش هــەر توونســی بــوو. كڕیــاری 
تــازە كــە خــۆی بــە خاوەنــی ئێمــە دەزانــی، ئێمەشــی بــە كۆیلــە دەزانــی، نــاوی )ئەبــوو 
عەبلــە( بــوو. ئەمیــش وەك ئــەوی پێشــوو، هــەم مــن و هــەم منداڵەكانــی داركاری 
دەكــرد، بــەردەوام لێــی دەدایــن. زۆر جــار منداڵەكانمــی لەبــەر هەتــاو بــە قرچــەی گەرمــا 
دەبەســتەوە. مــاوەی دوو مانــگ لــە الی ئەویــش ماینــەوە. پاشــان ئەویــش ئێمــەی بــە 
داعشــێكی خەڵكــی حەلــەب فرۆشــت، ئەمیــان نــاوی )محەمــەد( بــوو. ئــەم منــی ناچــار 
دەكــرد كــوڕە بچووكەكــەم بــۆ جیهــاد رەوانــە بكــەم، دەیگــوت: ئــەم مێردمندااڵنــە شــێرە 

كوڕانــی خەلیفــەن.
ســێڤێ لــە گێڕانــەوەی ئەڵقەكانــی زنجیــرەی تــااڵوی رۆژانــی رەشــی دیلبوونــی الی 

داعــش بــەردەوام بــوو. 
ئــەو گوتــی: پــاش مانگێــك )ئەبــوو عەبلــە( داوای لــە داعشــێكی میســری كــرد، كــە 
نــاوی )ئەبــوول بــەرا( بــوو، مــن بكڕێــت. ئەویــش منــی كــڕی، بــە هەمــان شــێوەی ئەوانــی 
دی، )ئەبــوول بــەرا(ش زۆر دڵــڕەق و دڵــڕەش و دڕنــدە بــوو. رێــی پــێ نــەدەدام تەنانــەت 
ــان پــێ نادەیــن  ــم، رێت ــەی كافــرن. پێــی دەگوت ــە رۆڵ ــەكان بشــۆم، دەیگــوت ئەمان منداڵ
ــە براكانیــان،  بچنــەوە الی كــەس و كارتــان، تــا برایانمــان ئــازاد نەكــەن. مەبەســتیان ل
ــە ئێمەشــیان دەگــوت:  ــرا بــوون. ب ــە دیــل گی ــە الی كــورد ب ــەو داعشــانە بــوون كــە ل ئ

قڕتــان دەكەیــن، كەســتان ناهێڵیــن.
ســێڤێ، رۆژێكیــان فرســەتی هێنــا و لــە دەســتی داعــش هــەاڵت، خۆی گەیانــدە ناوچەكانی 
كوردســتانی ســووریا، لەوێشــەوە بــۆ كەمپــی )چــەم مشــكۆ(. ئــەو دوای بەســەربردنی 

رۆژگارێكــی ســەخت و دژوار، ئێســتا گەڕاوەتــەوە زێــدی خــۆی.
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سەفەری ئەسارەت، لە شنگالەوە بۆ ڕەققە
بەسەرهاتی منداڵێكی 12 ساڵی ئێزیدی كە 22 مانگ لەدەست داعشدا بووە

مەنــال: قــەت ئــەو ســاتانەم بیــر ناچێتــەوە كــە دایكــم و باوكــم و خوشــك و براكانمیــان 
لــێ جیــا كردمــەوە

الی  بــە  شــنگالە  رۆژهەاڵتــی  باكــووری  ئێزیدینشــینی  گونــدی  دوا  حــەردان، 
تەلەعفــەردا، دەوروبــەری حــەردان هەمــووی گونــدی عەرەبــی تەعریــب بــوون، بۆیــە، 
تاكــە گونــدی ئێزیدییانــە لــە باكــووری شــنگال كــە خەڵكەكــەی زیانــی زۆریان لە كوشــتن 
و رفانــدن و تــااڵن و بــڕۆ بەركەوتــووە، ئەڵبــەت، ســەنتەری ناحیــەی ســنوونێ و شــەش 
كۆمەڵگەكــەی باكــوور و گوندەكانــی تریــش لــە باكــووری شــنگال، كــەم تــا زۆر زیانیــان 
بەركەوتــووە، بــەاڵم چونكــە وەك حــەردان زۆر نزیكــی گونــدە عەرەبییــەكان نەبــوون، 

زیانەكانیــان، بەتایبەتــی زیانــی گیانــی، زۆر لــە حــەردان كەمتــرن.
مەنــال ســەعدۆ خێــرۆ، كیژۆڵەیەكــی كــوردی ئێزیدیــی 12 ســااڵنی خەڵكــی حەردانــە، 
ئــەو رۆژەی لەگــەڵ دایــك و بــاوك و خوشــك و براكانــی، هــاوڕێ لەگــەڵ ماڵــی 
ــە گونــدی حــەردان، جێهێشــت و  ــە ترســی داعــش، مــاڵ و حاڵــی خۆیــان ل مامەكانــی ل
هەاڵتــن، تەمەنــی 10 ســااڵن بــوو، لــە قوتابخانــەی كــوردی دەیخوێنــد، خــەون و خەیاڵــی، 
لــە مندااڵنــی دیكــەی كوردســتان و دنیــا نەدەچــوو، خەونــی مەنــال، وەك خەونــی هــەر 

منداڵێكــی ئێزیــدی و شــنگالی بــوو. 
چونكــە شــنگالین و ئێزیدییــن، مەنــال و دەســتە خوشــكەكانی و هاوتەمەنەكانیــان، تەنیــا 
خــەون و خەیاڵیــان لــە پاراســتنی ژیانیانــدا بــوو. ئاخــر مندااڵنــی شــنگال، پێــش پەالمــاری 
ــە ســەد  ــت، رۆژان ــان كردبێ ــك خەیاڵێكــی مندااڵنەی ــەر جارێ تیرۆریســتانی داعــش، ئەگ

جــار بیریــان الی ئاســوودەیی و ئەمــان بــوو.
مەنــال، پــاش دوو ســاڵ بندەســتی و ئەســارەتی دەســتی هۆڤییانــی داعــش، وا چەنــد 
رۆژێكــە، بــە تەنــێ لەگــەڵ مامۆژنێكیــدا، لــە ڕەققــەی پایتەختــی دەوڵەتــە دڕندەكــەی 
داعشــەوە گەیشــتووەتەوە كەمپــی ئاوارەكانــی شــێخان و ئێســتا لــە خێوەتــی ئاوارەیــی، 
لەگــەڵ ماڵــی خاڵێكیــدا دەژی. خەونەكانــی مەنــال هــەروەك پێشــوو، ســادە و ســاكارن، 
وەلــێ دوو ســاڵ بندەســتی و ئــازار و ئەشــكەنجەی دەســتی داعــش، مەنالــی كردووەتــە 

مرۆڤێكــی كامــڵ، ئەگەرچــی تــازە پێــی ناوەتــە دوانــزە ســااڵنەوە. 
لەبیــرە.  بــەوردی  داعشــی  دۆزەخــی  ســاڵ  دوو  ئازارەكانــی  تــەواوی  مەنــال، 
ســەرلەبەری دیمەنەكانــی وەك شــریت لەبەرچــاوە، بــەاڵم وەك خــۆی دەڵێــت: ئــەوەی 
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هەرگیــز بــۆ یــەك چركــەش لــە خەیــاڵ و بەرچــاوی ون نابێــت، رووخســاری دایــك و 
بــاوك و خوشــك و براكانیەتــی كــە هەواڵــی هیچیــان نازانێــت، لــەو چركەیــەوە كــە یــەك 

بــە دوای یەكــدا لێــی دابــڕاون. 
مەنال، بە شــێوەزارە شــنگالییە شــیرینەكەی كەوتە گێڕانەوەی چیرۆكی )ســەفەری 

ئەســارەت(، كــە 22 مانگــی خایانــد، لێــرە بەدواوە مەنــال دەیگێڕێتەوە: 
ئــەو رۆژەی داعــش هاتنــە نێــو شــنگالەوە و بــووە هــەرا و هەمــوو دنیــا شــڵەژا 
و هــەاڵت هــەاڵت پەیــدا بــوو، ماڵــی ئێمــەش، دایكــم و باوكــم و مــن و خوشــكەكەم 
و دوو بــرام كــە هەرســێكیان لــە مــن بچووكتــر بــوون، هــاوڕێ لەگــەڵ ماڵــی ســێ 
ماممــدا، پێكــەوە بەهەڵــەداوان لــە گونــدی حــەردان دەرچوویــن بــەو ئومێــدەی بگەینــە 
قەرەباڵغیــی خەڵكــە هەاڵتووەكــە لــە چیــای شــنگال و دەوروبــەری مــەزاری شــەرفەدین 
)حــەردان دەوروبــەری 25 كیلۆمەترێــك لــە مــەزاری شــەرفەدینەوە دوورە(. بــەاڵم 
ــە گونــد دوور نەكەوتبووینــەوە و نەگەیشــتبووینە ســەر شــەقامی ســەرەكی،  هێشــتا ل
لــە دوورەوە بینیمــان داعــش دووڕیانــی حــەردان و شــەقامی ســەرەكیی گرتبــوو، ناچــار 

ــەوە.  ــە ناویان كەوتین
لــە مەنالــم پرســی: تــۆ چووزانــی ئەوانــە داعشــن؟ چــۆن نازانــم، مــن نــاوی داعشــم 
ــن  ــە پێشــمەرگە نی ــم ئەوان ــە یەكســەر زانی ــوو، بۆی بیســتبوو، پێشمەرگەشــم زۆر بینیب
و داعشــن. هــەر هەموویــان جلكێكــی جیاوازیــان لەبــەردا بــوو، ڕیشــیان درێــژ و پیــس، 
هــەر لــە یەكــەم چركــەوە دایانبەزاندیــن، دیــار بــوو زۆر تــووڕە و تونــد بــوون و 

ــم هــەر ڕۆحمــان چــوو.  ــە هــاوار هاوارێــك مــن و خوشــك و براكان كردیان
ــە دووڕیانەكــەی حــەردان،  ــەوێ، ل ــەكان داگرتیــن، هــەر ل ــە ئۆتۆمبێل ــان ل هەمووانی
ــم  ــم و مامۆژنەكان ــدی دایك ــەوە، چەن ــا كردین ــێ جی ــان ل ــوڕە گەنجەكانی ــاوەكان و ك پی
هاواریــان كــرد، ســوودی نەبــوو، ئەوانیــان لــەوێ ڕیــز كــرد و ئێمــەی ژن و منداڵەكانیان 

ســواری ئۆتۆمبێــل كــرد و بــەرەو تەلەعفــەر بــەڕێ كەوتیــن.
لێــرەدا، مەنــال هەنســكێكی هەڵكێشــا و بەگریانــەوە گوتــی: ئــەوە دواجــار بــوو باوكــم 

و مامەكانــم و كــوڕە مامەكانــم ببینمــەوە.
هــەر ســێ ژن و منداڵەكانیــان ســواری ئۆتۆمبێلێكــی پیــكاب كــرد، كۆمەڵێــك ژن 
و منــداڵ مانــەوە، ســواری عەرەبانــەی تراكتۆرێكیــان كردیــن و بــڕۆ. رۆیشــتین تــا 
گەیاندینیانــە تەلەعفــەر. لــەوێ خســتیانینە حەوشــەی قوتابخانەیەكــەوە، ســەیر دەكەیــن 
ســەتان خێزانــی ئێزیــدی لەوێــن. دنیــا زۆر گــەرم بــوو، مــن و خوشــك و براكانــم 
زۆرمــان تینــوو بــوو، برسیشــمان بــوو چونكــە بەیانییەكەشــی فریــای نانــی بەیانــی 
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بردبووینــەوە، خوشــكە چكۆالنەكــەم  لەبیــر  هەمــووی  تــرس  بــەاڵم  نەكەوتبوویــن، 

نەبێــت، هــەر داوای ئــاوی دەكــرد و دەگریــا. 
ســێ رۆژ، ئــەو هەمــوو خێزانــە لــەو قوتابخانەیــەدا ماینــەوە، پــاش ئــەو ســێ رۆژە، 
بەیانییەكــەی هاتــن كۆیــان كردینــەوە و رایانگەیانــد، لەبەرئــەوەی لەوانەیــە فڕۆكــە 
بۆمبارانــی جێگەكــە بــكات، هەمــوو كچــەكان دەگوازینــەوە، ئەوانــەی تەمەنیــان لــە 
10 تــا 25 ســااڵن. هــەر وایــان گــوت، مــن لەنێــو قەرەباڵغێكــەوە رامكــرد و لەنێــو 
ئاودەســتەكانی قوتابخانەكــەدا خــۆم شــاردەوە، تــا هەمــوو كچەكانیــان بــار كــرد و 
بردیانــن، دواتــر كــە داعشــەكان چوونــە دەرەوە، هاتمــەوە بــۆ الی دایكــم و خوشــك و 
براكانــم. دایكــم كــە منــی بینــی و زانــی منیــان نەبــردووە، لــە حەســرەتا نەیدەزانــی چــی 
بــكات. هێنــدەی نەبــرد، هاتنــەوە، گوتیــان یــەاڵ ســەركەون. ســواری كۆمەڵێــك لۆریــان 
كردیــن و بردیانیــن. لــە رێــگا گوێــم لێبــوو ژن و پیــاوە پیرەكانــی لەگەڵمــان بــوون، 
دەیانگــوت ئــەوە رێگــەی موســڵە. نەخێــر لــەوێ نەوەســتان و بردیانیــن بــۆ شــوێنێكی 

ــی بادووشــە.  ــەوە زیندان ــر زانیمــان ئ دیكــە. دوات
ــدی، گــەرم و پیــس،  ــی ئێزی ــادووش، رۆژی حەشــر: هــەزاران خێزان ــادووش چ ب ب
ــەر  ــی لەب ــا بەیان ــدااڵن، ت ــۆ من ــە تایبەتــی ب تینوێتــی برســێتی، وەزعێكــی زۆر خــراپ، ب
گریانــی منداڵــی ســاوا و ناڵــەی بــە تەمەنــەكان كــەس نەدەخــەوت. ئەگــەر بیــرم مابێــت، 
كۆمەڵێكــی  دواتــر  هێشــتیانینەوە،  لــەوێ  ناخــۆش  زۆر  رۆژێكــی  بیســت  نزیكــەی 
زۆر خێزانیــان گەڕانــدەوە تەلەعفــەر و لــەوێ دیســان خســتیانینەوە نــاو حەوشــەی 

قوتابخانەیــەك.
ــەو قوتابخانەیــە بوویــن، بردیانیــن بــۆ گونــدی »كســر المحــراب« كــە  یــەك رۆژ ل
چوویــن، هــەزاران ئێزیــدی لــەوێ بــوون، ژن و پیــاو و منــداڵ و تەنانــەت گەنجــی 
زۆریشــی لــێ بــوون. بــە ئێمەیــان گــوت، ئەمانــەی ئێــرە موســڵمان بــوون. ئێمــەش 
لەگــەڵ ئــەوان ماینــەوە. رۆژانــە بــەزۆر نوێژیــان بــە هەمــووان دەكــرد، خوێندنــی ئاینــی 

ــد.  ــدااڵن دەخوێن ــە من ئیســامیان ب
و  مامەڵــە  كەچــی  بووبــوون،  موســڵمان  هەمــووان  حســاب  بــە  هەرچەنــدە 
هەڵســوكەوتی داعشــەكان زۆر زۆر خــراپ بــوو، لێــدان، ســووكایەتی، ئەشــكەنجە، 
ــی  ــی چارەســەری پزیشــكی، نەبوون ــی، برســێتی، نەخۆشــی و نەبوون ســزادان، تێنوێت
شــیری منــداڵ، لــە هەمــووی ناخۆشــتر، هەمــوو بەیانییــەك، كام ژنانــە گەنــج و جــوان 

نەدەهاتنــەوە.  بووایــە، وەجبەیەكیــان هەڵدەبــژارد و دەیانبــردن و 
ســێ مانــگ زیاتــر ئەمــە حاڵمــان بــوو، تــا دەهــات كــەم دەبووینــەوە. بەیانییــەك 
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ــە »حــەی خــەزرا«  ــەوێ ل ــەر. ل ــەرەو تەلەعف ــن ب ــان باركردی ــی زۆر خێزانی ژمارەیەك
بــاخ و كێڵگــە و مەڕومااڵتــی زۆری لێبــوو، هەمــوو ئێزیدییەكانیــان كــرد بــە خزمەتــكار 
ــوو  ــورس ب ــش ق ــن، كام ئی ــداڵ بووی ــە من ــەت ئێم ــار. تەنان و شــوان و گاوان و جووتی
پێیــان دەكردیــن، نەشــماندەوێرا بڵێیــن نایكەیــن، چونكــە ئەشــكەنجەیان دەدایــن. رۆژێــك 
هاتــن، باســكاڵ، كچــە مامــە ســێزدە ســااڵنەكەم بــەرن، بــەاڵم یەكێــك لــە پاســەوانەكانمان 
كــە نــاوی مووســا بــوو پێیــان دەگــوت ئەبــو دەالل، هــات گوتــی باســكاڵ هــی خۆمــە و 
خــۆم دەیبــەم ناهێڵــم بیبــەن بیفرۆشــن، یەكســەر بــردی و ئیتــر نەمبینییــەوە. تــا رۆژێــك 
هەمووانیــان كــۆ كردینــەوە، منداڵەكانیــان دەویســت لــە تەمەنــی 7 ســااڵنەوە تــا ســیازدە، 
كوڕەكانیــان بــرد بــۆ ئۆردوگاكانــی مەشــقی ســەربازی و بــرا گەورەكــەم )ڕەیــان(
ی بەركــەوت، )بیال(یــش ڕۆیشــت و تــا ئێســتا نەمبینیوەتــەوە و نازانــم لــە كوێیــە. 
شــەو دایــك و مامۆژنەكانــم لەگــەڵ چەنــد بەتەمەنێكــدا گوتیــان هەســتن رادەكەیــن. 
ــش گەیشــتنە ســەرمان و  ــی دیســان داع ــان زان ــن، بــەاڵم هێندەم لــە تەلەعفــەر دەڕۆی
گرتیانینــەوە. ســزاكەمان جیاكردنەوەمــان بــوو. مــن لەگــەڵ مامۆژنێكــم و ســێ كیــژی 
مامــم بردیانیــن بــۆ قوتابخانەیــەك و دایــك و خوشــك و بــرا چكۆلەكەشــمیان بــرد و 

ــەوە.  ــم نەبینیوەت تائێســتا هیچیان
ــان و  ــە قوڵپــەی گری ــرا و دای ــال، خــۆی پــێ نەگی ــان ناكەیــت؟ مەن لێــم پرســی بیری
بــەدەم گریانــەوە گوتــی: بیــرا دایــكا خــۆ عیــدێ و خوشــكا خــۆ میدیــان و برایێــن خــۆ 

بیــال و ڕەیــان دكــەم.
ــی:  ــە رۆیشــت و گوت ــك پشــووی دا لەســەر چیرۆكەك ــەوەی كەمێ ــاش ئ ــال، پ مەن
دواتــر رۆژێــك كۆمەڵێــك خێزانــی زۆریــان ســواری پــاس كــرد و بردیانیــن. ماوەیەكــی 
زۆر بەڕێــوە بوویــن، تــا ئێوارەكــەی گەیشــتینە شــارێك مــن نەمدەزانــی كوێیــە، دواتــر 

مامۆژنــم پێــی گوتــم شــاری ڕەققەیــە. 
گوتــم: مەنــال بــەوردی باســی ڕەققــەم بــۆ بكــە. مەنالــی ژیكەڵــە زۆر عاقاڵنــە گوتــی: 
ئەگــەر بــەوردی بــۆت بگێڕمــەوە دەبــێ ســاڵێك قســان بكــەم، ئــەوەش ناكرێــت، بــەاڵم 
داعــش هــەر داعشــە، بۆیــە ماڵــە جێگــەی زۆریــان پێكردیــن، ئــەوەی لــە هەمــوو جێیــەكان 
ــی  ــە ماڵ ــەردەوام ل ــوو. ب ــس ب ــی پی ــەكان، ژێرزەمین ــەی شــوێن و ماڵ ــۆڕا، زۆرب نەدەگ
هــەر داعشــییەك دەبوویــن، هــەر خزمەتــكاری و ســووكایەتی و قســەی ناخــۆش و 
كارپێكردنــی قــورس و برســێتی بــوو. تەنانــەت لــە مــاوەی ئــەو ســاڵەی ڕەققــەدا، یــەك 
داعشــم نەبینــی كەمێــك بەزەیــی و رەحــم لــە دڵیــدا بێــت، كابرایەكــی جەزائیــری نەبێــت، 
زۆر قەڵــەو و زل و ڕیشــدرێژێكی پیــس بــوو، بــەاڵم جارجــار پێــی دەگوتیــن مــن 
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بەزەییــم بــە ئێــوەدا دێتــەوە. ئەویــش هــەر هێنــدەی دەگــوت، دەنــا هیچــی بــۆ نەدەكردیــن 
و هیچــی لەدەســت نەدەهــات. هەرچیمــان دەكــرد لێیــان دەدایــن و پێیــان دەگوتیــن 
ئێــوە كافــرن. تــا رۆژێــك بــە یەكێكیانــم گــوت: مــن دایــك و باوكــم پێیــان دەگوتــم ئێمــە 
ئێزیدییــن، تــۆ بۆچــی دەڵێــی ئێــوە كافــرن؟ لەجیاتــی وەاڵمــم بداتــەوە، یــەك زللــەی 

تونــدی لێــدام و گوتــی بــڕۆ بەچكــە كافــر. 
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سایە، كچە ئێزیدیی رزگاربوو لە داعش:

دەستدرێژی و ئەشكەنجە و جنێودان بە ئێزیدی و كورد، ژەمی رۆژانەمان بوو

لــە كارەســاتی شــنگالدا، هەمــوو مرۆڤێكــی ئێزیــدی بەســەرهاتێكی تۆقێنــەر یــان 
ئــازار و مەینەتییەكــی بــێ ســنووری هەیــە. هەڵبــەت ئــەوە ئەگــەر ئــەو ئێزیدییــە چ 
نێــر بێــت یــان مــێ، جــا چ خــۆی یــان یەكــێ لــە ئەندامانــی خێزانەكــەی نەكەوتبنــە 
نێــو چنگــی داعشــی چەپــەڵ و دڕنــدەوە. هــەر كەســێكی نێــر كــە كەوتــە دەســتیان، 
ئــەوا چارەنووســی شــەهیدبوون بــوو. خــۆ ئەگــەر ژن و منداڵیــش بــە دیلــی بكەوتبانــە 
دەســتیان، ئــەوا دژواریــی چیــرۆك و بەســەرهاتی ئــەوان لــە وەســف و گێڕانــەوە 
بــەدەرە. بەســەرهاتی ئــەوان زۆر لــەو چیرۆكانــە تێدەپەڕێنــێ كــە لــە كارەســاتی مرۆیــی 
یان چیرۆكی پۆلیســیدا دەیبیســتین، بەراســتی ئەو چیرۆكانە هێندە ســەخت و ئەســتەم 

ــە ناخــەوە دەتاســێنن.  ــرۆڤ ل و دژوارن، م
ئاخــۆ دەبــێ بەســەرهاتەكە چــۆن بێــت، ئەگــەر هاتــوو ئــەو دیلــەی كەوتــە دەســتی 
لــە  بێــت؟  كــوردەواری  گوڵــزاری  نێــو  رووســووری  ئێزیدییەكــی  كچــە  داعشــەوە، 
هەمانكاتــدا دڕندەكانــی داعــش بــاوك و براكانــی ئەویــان بــە بەرچاویــەوە گوللەبــاران 
كــرد بێــت؟ ئەمــە چ تراژیدیایەكــی ســامناكە؟ ئەمــە بــە كورتــی ســەربردەی )ســایە(ی 
رووســوور و ســەربڵندە )ســایە، ناوێكــە خــوازراوە(، پــاش ئــەوەی مــاوەی یــەك ســاڵ 
و نیــوی ژیانێكــی ســەختی لەنێــو تیرۆریســتانی داعشــدا بەســەر بــرد، ئینجــا گەڕایــەوە 

ــووەوە. ــە واڵت شــاد ب كوردســتان و ب
ســایە)25 ســاڵ(، كچێكــی شــكۆمەندی شــەهیدە گونــدی )كۆجــوو(ە، ئــەو تراژیــدە 
چیرۆكــی خــۆی، وەك هەمــوو ئــەو كــچ و ژنانــەی ئێزیــدی كــە دیلــی دەســتی داعــش 

بــوون، گێڕایــەوە.
ســایە، بــەم جــۆرە باســی تراژیدیــای دیلیــی خــۆی دەكات و دەڵــێ: پــاش ئــەو 
كوشــتارەی رۆژی 2014/8/15 بــە ســەر گوندەكەمانــدا هــات، یەكەمیــن رۆژ ئێمەیــان بۆ 
گونــدی )ســۆاڵغ( بــرد، ئێــوارەی ئــەو رۆژەش ئێمەیــان بــەرەو ســووریا بــرد، ژمارەمــان 

ســەد كــچ دەبــوو.
ئێمــە كۆمەڵێــك كــچ بوویــن پێكــەوە بردیانین بۆ ســووریا، ســێ پاســەوانی داعشــیان 
لەگەڵمــان رەوانــە كــرد، عێراقییــەك و ســعوودییەك و میســرییەك. پــاش چەنــد رۆژێــك 
ئــەو كــچ و ژنانــە بەپێــی تەمــەن و جوانــی، دابەشــكراین. لــە ســووریاش لــە یەكــێ 



ش
داع

ی 
ەخ

دۆز
ی 

كان
هاتە

سەر
بە

62
ــی  ــە دەستبەســەركراین. شــوێنەكە خانوویەك ــە شــاری رەقق ــان ل ــی خۆی ــە بارەگاكان ل
دوو نهۆمــی بــوو لــە نێــو باخچەیەكــی گــەورەدا، لــە ناوچەیەكــی چیایــی كــە هــەر 
چــواردەوری دارســتان و ئــاو بــوو، لــە تەنیشــت یەكــێ لــە گۆڕســتانەكانی داعشــەوە.
پــاش ئــەوەی گەیشــتینە ئــەوێ، كۆمەڵێــك كچــی دیكــە هــەر لــە 2014/8/3ـــەوە بــەر 
لــە ئێمــە لــەوێ بــوون. ئــەوان خەڵكــی گوندەكانــی گرعوزێــر و تــەل قەســەب و گونــدی 
دیكــە بــوون. ئــەو شــەوەمان لــەوێ بەســەر بــرد، بــۆ بەیانــی 65 چەكــداری داعــش 

هاتــن، هــەر یەكەیــان یەكــێ لــە ئێمــەی بــۆ خــۆی هەڵبــژارد.
ئــەو تیرۆریســتانەی ئێمەیــان بــۆ خۆیــان بــرد، هــەر یەكەیــان خەڵكــی واڵتێــك بــوون، 
ســعوودی، فەلەســتینی، میســری، ئیتاڵــی، ئەمریكــی و هــی واڵتــی دیكــەی بیانــی. ئــەو 
تیرۆریســتانە هــەر یەكــەو كچێكــی لەگــەڵ خۆیــدا بــرد. مــن و هــەردوو خوشــكەكەم و 
كۆمەڵــێ كچــی دی لــەوێ ماینــەوە. هــەژدە رۆژ لەگــەڵ هــەردوو خوشــكەكەم مامــەوە، 

یەكیــان )ســەنا( لــە مــن بچووكتــر بــوو، ئــەوی دیكەشــیان كــەڕواڵڵ بــوو.
پــاش ئــەو 18 رۆژە، ئەمیرەكەیــان )ئەمیــری ویایەتــی شــام( كــە ســعوودی بــوو، 
ئــەو دەیگــوت نــاوم )محەمــەد فەالح(ـــە، ســعوودییەكی تەمــەن 27 ســااڵن بــوو، لــە 
رەققــەی ســووریا ژنــی هێنابــوو. مــن و ســێ كچــی دیكــەی خەڵكــی گونــدی كۆچــووی 
كــڕی. ئێمــە چــوار كچــە كــورد بووینــە خزمەتــكار لــە ماڵەكــەی، ئــەو خێزانێكــی گــەورەی 
هەبــوو. بەرلــەوەی لــە بارەگاكــە دەرمــان بــكات، داوای لــێ كردیــن لەگەڵــی بچیــن. ئێمــە 
ــس  ــن، قســەی زۆر پی ــەاڵم زۆر خــراپ لێیدای ــان رەت كــردەوە، ب ئــەو داوایــەی ئەوم
و ناشــیرینی پــێ گوتیــن، ئــازار و ئەشــكەنجەیەكی زۆری دایــن. ئــەوان ئێمەیــان بــە 
كافــر دەزانــی، ســووكایەتی و ئەشــكەنجەیەكی زۆریــان دەدایــن، ســووكایەتییان بــە 
ئاینەكەمــان و بــە نەتەوەكەمــان دەكــرد، پیســترین جنێــوی لــە دەم دەبــاری دەرهــەق بــە 

ئێزیــدی و دەرهــەق بــە كــورد.
پرســیارم لــە ســایە كــرد، ئاخــۆ ســەختترین ئەشــكەنجە چــی بــوو كــە تووشــی هــات؟ 
ئــەو گوتــی: لــە كارەبــادان بــوو. هەروەهــا گوتــی: ئــەو تیرۆریســتە كاری بــە مولیــدەی 
ماڵــێ دەكــرد، لــە كۆتایــی وایــەرەكان گیــرە هەبــوو، ئــەو گیرانــەی لــە دەســتمان قایــم 
دەكــرد. مەچەكــی ئێمــەی بــە وایــەری كارەبــا شــەتەك دەدا، ئیــدی بــەم جــۆرە لــە 
ــەك ســەعات  ــاوەی ی ــۆ م ــن. هەمــوو جــارێ ب ــن و ئەشــكەنجەی دەدای ــای دەدای كارەب
ئێمــەی لــە كارەبــا دەدا، تــا شــەتەك و هیــاك دەبوویــن، پاشــان ئێمــەی فــڕێ دەدایــە 
نــاو ئۆتۆمبێلــەوە. مــن تــا ئێســتا شــوێنەواری ئــەو ئەشــكەنجەدانە بــە جەســتەمەوە 

ــە. ــە مەچەكمەوەی ــە ب ــە كارەبادان ــەو ل ــارە. هێشــتا شــوێنەواری ئ دی
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جارێكیــان زۆر بەتونــدی لــە ســەرەوەی تەالرێــك پاڵــی پێوەنــام و بــە 25 قادرمــەدا 
كەوتمــە خــوارێ و القــم شــكا. زۆر جــار دەســتی لــە پرچــم دەنــا و بەســەر قادرمــەدا 
رایدەكێشــام و بــە شــەق و بــە بۆكــس لێــی دەدام، تــا وام لــێ دەهــات خــۆم پــێ 
ــای رۆیشــتن  ــە ســەر عــەرد. قاچــی شــكاوم زۆر ئاوســا، توان ــرا و دادەڕمام رانەدەگی
ــە پــرچ مــن و هــەر ســێ  ــا، ب ــم نەمــا، لەگــەڵ ئەوەشــدا وازی لێمــان نەهێن و خۆڕاگرتن
كچەكــەی دیكــەی رادەكێشــا. پــاش ئــەو هەمــوو لێــدان و كوتانــە، چ تیــن و تاقەتێكمــان 
ــری فرۆشــتنەكەمان  ــڕە پارەیەكــی لەب ــدی ئێمــەی فرۆشــت و ب ــا، ئی ــە جەســتەدا نەم ل

ــچ كــرد.  ــان راپێ ــل ئێمەی ــە ســواری ئۆتۆمبێ وەرگــرت و ب
هەرچەنــدە ئێمــە قســەی ئەوانمــان رەت دەكــردەوە، بەرگریمــان دەكــرد، بەاڵم ئەوان 

بــە ئــازار و ئەشــكەنجە و لێــدان و كوتــان و زۆرداری بەرەوڕوومــان دەبوونەوە. 
ــری  ــارەی لەب ــد پ ــرە ســعوودیە چەن ــەو ئەمی ــم ئ ــن نازان ــوت: م ســایە ئەوەشــی گ
ــڕە  ــە، ب ــە فرۆشــتنی ئێم ــەر ب ــم بەرانب ــەاڵم دەزان ــە پاســەوانەكە، ب ــان دای ــەر چوارم ه
پارەیەكــی زۆری دا، پارەكــەش دۆالری ئەمریكــی بــوو. ئیــدی ئێمــە بــۆ مــاوەی پێنــج 
مانــگ لــە ماڵــی ئــەودا بووینــە خزمەتــكار، خواردنمــان بــۆ دروســت دەكــردن، جلمــان 

ــۆ دەشووشــتن. ب
لــە ژیانــی دیلــی جــاڕس بووبوویــن، بیرمــان لــە هەاڵتــن كــردەوە. رۆژێكیــان خۆمــان 
دزییــەوە و هەاڵتیــن، بــەاڵم بــۆ كــوێ؟ ئێمــە ناشــارەزا بوویــن، دەمانزانــی لــە قوواڵیــی 
ئــەو خاكەدایــن كــە بــە دەســتی داعشــەوەیە. دوای ئــەوەی لــە ماڵــی ئــەو ئەمیــرە 
ســعوودیە هەاڵتیــن، لــە كووچــە و كۆاڵنــی شــاردا نەماندەزانــی روو بكەینــە كــوێ، تــا 
تووشــی كۆمەڵێــك داعــش هاتیــن و ئێمەیــان دەســتگیر كــرد، بــە لێــدان و ســووكایەتی 

پێكردنــەوە ئێمەیــان بــەرەو یەكــێ لــە بارەگاكانــی خۆیــان بــرد.
ــەوەی  ــن. ئ ــێ بكەی ــان لێمــان دەكــرد شــوویان پ ــان داوای ــەدا، هەمووی ــەو بارەگای ل
قبووڵیشــی نەكردبــا، ئــازار و ئەشــكەنجەیەكی زۆریــان دەدا. وێــڕای ئەشــكەنجەی 
زۆر، هــەر چوارمــان رازی نەبوویــن شــوویان پــێ بكەیــن. ئیــدی ئــەوان رۆژانــە لــەو 
ــازار و ئەشــكەنجەیان دەدایــن، زۆر بــە ســەختی ئەشــكەنجەیان دەدایــن،  بارەگایــەدا ئ
دەســتی ئێمەیــان بــە پەنجــەرە دەبەســتەوە، ئێمەیــان بــە بــن میــچ هەڵدەواســی. مــن پێنــج 
جــار هەڵیانواســیم، هــەر جــارەی بــۆ مــاوەی دوو ســەعات. زۆر جــار بــە ســۆندە و بــە 
ــڕەش  ــڕەق و دڵ ــدە و دڵ ــج دەكــرد. بەراســتی دڕن ــج هەن ــان هەن ــڵ جەســتەی ئێمەی كێب

بــوون. نامــرۆڤ بــوون، هیــچ هەســتێكی مرۆییــان لــە دڵــدا نەبــوو.
پێنــج تیرۆریســت بــە نــۆرە ئێمەیــان ئەشــكەنجە دەدا. هەمــوو كچانــی رووســووری 
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ــن، كــە رازی  ــێ بكەی ئێزیــدی ئەمــە حاڵیــان بــوو. ئــەوان داوایــان دەكــرد شــوویان پ
نەدەبوویــن، ئــەوان بــە ئــازاردان و ئەشــكەنجەدان بــەرەو روومــان دەبوونــەوە. ئێمــە 
ئــەو هەمــوو ئــازار و ئەشــكەنجە ســەختەمان لــە پێنــاو پاراســتنی نامــووس و شــكۆی 

ئایــن و نەتــەوە و خــاك و كەســوكاری خۆمانــدا چەشــت.
گوتیشــی: ئــەوان حەبــی خەویــان پــێ دەدایــن، ئیــدی ئــەوكات ئاگامــان لــە خۆمــان 
نەدەمــا، جــا پــاش بێهۆشــكرنمان بــە حەبــی خــەو، دەهاتنــە گژ كچەكان كــە منیش یەكێك 
ــە دەســتدرێژیی سێكسیشــەوە.  ــرد، ب ــان بویســتایە، دەیانك ــەر چییەكی ــەوان، ه ــووم ل ب
ئێمــە هەســتمان بــەو حەبانــە نەدەكــرد، چونكــە بــە بێئاگایــی ئێمــە، دەیانخســتە نێــو 
ــەو  ــی ئ ــە موڵك ــە ئێم ــەوت ك ــان دەرك ــەك بۆی ــاش ماوەی ــواردن و خواردنــەوەوە. پ خ

ئەمیــرە ســعوودییەین، بۆیــە ئێمەیــان بــردەوە ماڵــی ئــەو.
بــۆ مــاوەی ســێ مانــگ لــەو ژیانــە پــڕ لــە مەینەتییەدا بــووم، رۆژانە ئــەوە ژیانی تفت 
و تاڵمــان بــوو. مــن بــەو قاچــە شــكاوەم كــە تەنانــەت بۆشــیان نەگرتمــەوە. رۆژێكیــان 
هــەر چوارمانیــان بــردە بارەگایەكــی خۆیــان، بــۆ مــاوەی شــەوێك لەوێــدا ماینــەوە. 
ئــەو شــەوەمان بــە دەرفــەت زانــی، هــەر یەكەمــان بــە الیەكــدا هەاڵتیــن. هەرچەنــدە 
قاچیشــم شــكابوو، بــەاڵم گوتــم بــا لــە رێ بمــرم باشــترە نــەك لــەو ژیانــە ســەخت و 
ئەســتەمەدا بژیــم. مــن بــەو هیوایــە هەاڵتــم، گوتــم بــا بمــرم نــەك لەنێــو ئــەو دڕندانــەدا 
بمێنمــەوە. كاتێــك پێیــان زانــی، بــە دوامانــدا هاتــن، خــۆم لــە پــاڵ دیــواری قوتابخانەیەكــدا 
شــاردەوە، پاشــان لــە دەرگای ماڵێكــم دا، ژن و منداڵێــك هاتنــە دەرێ، لێیــان پاڕامــەوە 
پەنــام بــدەن، ئــەوان رێیــان دام بچمــە ژوورێ بــە مەرجێــك بــە كــەس نەڵێــم و كەســیش 
پــێ نەزانــێ. ئــەوان قاچــی منیــان تیمــار كــرد، بــۆ مــاوەی یــەك مانــگ و نیــو لــەو ماڵــەدا 

مامــەوە.
پــاش ئــەوە كەســێك خەبــەری لێــدام، پێموایــە یەكــێ لــە دراوســێكان خەبــەری دابوو، 
ئیــدی ئــەو ئەمیــرە ســعوودیە هــات و دیســان منــی بــردەوە ماڵەكــەی خــۆی. كــە چــووم 
ــە  ــەوە و بووین ــۆ جارێكــی دی گەڕاین ــدی ب ــن، ئی ــم هــەر ســێ هاوڕێكەشــم لەوێ دەبین

خزمەتــكار لــە ماڵــی ئــەو گــەورە تیرۆریســتە دڕندەیــە.
گەڕاینــەوە ســەر ئــازار و ئەشــكەنجەكەی جــاران. رۆژانــە لێدانمــان دەخــوارد، 
جــاری وا هەبــوو، هێنــدە ئــازار و ئەشــكەنجە دەدریــان، بــۆ مــاوەی ســێ رۆژ لــە 
جێــی خۆمــان جووڵەمــان پــێ نەدەكــرا. لەگــەڵ ئەوەشــدا ناچاریــان دەكردیــن كــە 
دەبــێ هەســتین خزمەتیــان بكەیــن و كاری ماڵەكــە بكەیــن. دوای دوو جــار هەاڵتــن و 
دەســگیركردنەوەم، بــە كارەبــا ئەشــكەنجەیاندام، جارێكیــان پاســەوانی بــەر دەرگاكــە لــە 
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كارەبایــدام، جارێكیشــیان ئەمیرەكــە بــۆ خــۆی لــە كارەبایــدام. جارێكیــان پــاش ئــەوەی 
ــی دی  بــە میچــی ژوورێكــەوە هەڵیانواســین، كارەباشــیان لێدایــن، بــۆ ئــەوەی جارێك
توانــای هەاڵتنمــان نەبێــت، چونكــە بــە راســتی لــە كارەبادانەكــە تیــن و تاقەتــی بــە جــارێ 
دەبردیــن، تــا یــەك ســەعات بەتــەواوی لــە هــۆش دەچوویــن و ئاگامــان لــە هیــچ نەدەمــا.
ســایە دەشــڵێ: پــاش ئــەوەی بــۆ مــاوەی یــەك ســاڵ لــە ماڵــی ئــەو ئەمیــرەدا مامــەوە، 
كــە هــەر هەمــووی دەســتدرێژی و كڕیــن و فرۆشــتن و ئەشــكەنجەدانی رۆژانــە بــوو، 
بــۆم دەركــەوت ئــەو ژنێكــی ســووریی هێنــاوە و تــا ئێســتاش لەگەڵــی دەژی. ئــەو بــە 
كڕیــن و فرۆشــتنی كچــان، بــەم بازرگانییــە قێزەونــە، كــە وەك خــۆی و دەوڵەتەكــەی 

پیــس و قێــزەوەن بــوو، پارەیەكــی زۆری كــۆ كردبــووەوە.
لەبــارەی ژیانــی خــۆی و هاوڕێكانــی لــە رۆژگاری دیلیــدا، ســایە گوتــی: ئێمــە هــەر 
چــوار ئافرەتــە ئێزیدییەكــە تووشــی هەمــان جــۆرە ئــازار و ئەشــكەنجە و لێــدان و كڕیــن 

و فرۆشــتن و كاری دیكــەی ناپەســند دەبووینــەوە.
ــە ئافرەتانــی ئێزیدیــی  ــێ ل ــێ دەبــوو گەل وەك ئــەو گێڕایــەوە، زۆر جــار گوێمــان ل
ــوو بــەر  ــەالر و خان ــۆی دووەم و ســێیەمی ت ــە نه ــان ل ــان دەكوشــت، خۆی دیــل، خۆی
دەدایــەوە، بــۆ ئــەوەی خۆیــان لــەو ئــازار و ئەشــكەنجەیە رزگار بكردایــە. كاتێــك هێشــتا 
ــەو بارەگایــەی داعشــدا بوویــن، ژنێكــی ئێزیــدی كــە هــی ناوچــەی ســیبا شــێخ  هــەر ل
خــدرێ بــوو، نــاوی )أ د( بــوو، لــە خێزانێكــی ناســراوی شــنگال بــوو، ویســتی بــە خــۆ 
بەردانــەوە لــە خانوویەكــی دوو نهــۆم كۆتایــی بــە ژیانــی مەینەتــی بهێنــێ، بــەاڵم لــووت 
ــە هەمــان شــێوە خوشــكە كەڕوالڵەكــەم و ئامۆزایەكــم، ویســتیان  و دەســتی شــكان. ب
ــان شــكان،  ــەاڵم قاچەكانی ــوژن، ب ــان بك ــەوە خۆی ــی دووەم ــە نهۆم ــەوە ل ــە خۆبەردان ب
ئــەوان تــا ئێســتا لــە بەردەســتی داعشــدان، هــەر یــەك لــە ئێمەیــان فڕێدایــە شــوێنێك، تــا 

ئاگامــان لــە یــەك نەبێــت.
ــی خــەوم  ــۆزە حەب ــەو گەمب ــم ئ ــن زانی ــی: م ــەوە گوت ــارەی رزگاربوونیی ســایە لەب
بــۆ دەخاتــە نێــو چــاوە، ئیــدی گــەڕام تــا حەبەكانــم دۆزییــەوە، هەندێكــم لــێ شــاردەوە. 
ــو  ــۆ خســتە نێ ــم ب ــوو، دوو حەب ــار ب ــدوو دی ــەوە شــەكەت و مان ــان هات ــدی رۆژێكی ئی
چــاوە، جــا خەوێكــی قــووڵ بردییــەوە. منیــش مۆبایلەكــەی ئــەوم بــرد و بانگــی هــەر ســێ 
كچەكــەم كــرد. یەكێكیــان ژمــارە مۆبایلــی كەســوكاری البــوو، بــە مۆبایــل تەلەفۆنمــان 
بــۆ كــردن. پاشــان قســەمان لەگــەڵ قاچاخچــی كــرد، ناونیشــانی كەســوكاری خۆمــان 
پێــدان. هەمــوو جــارێ بمانویســتایە قســە لەگــەڵ كەســوكار و قاچاخچیــدا بكەیــن، حەبــم 

بــۆ دەخســتە چــاوە.
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رۆژێكیــان یەكــێ لــە پاســەوانەكان گوتــی بــا ئــەو كچانــە بپشــكنین، نەبــادا بــە 
دزییــەوە مۆبایلیــان دەســت كەوتبێــت. گــەڕان بــەاڵم چ مۆبایلیــان پێمــان نەگــرت، خــۆ 
بەراســتی ئێمــە مۆبایلمــان نەبــوو، بەڵكــو بــە مۆبایلەكــەی ئــەو قســەمان دەكــرد. پــاش 
ــدان  ــان پێ ــە ناونیشــانی كەســوكاری خۆم ــەڵ قاچاخچــی ك ــە قســەكردن لەگ ســاڵێك ل
و بەردەوامیــش حەبــی خەومــان دەدایــە ئــەو ئەمیــرە ســعوودیە، بــەرەو كوردســتانی 

ــەوە.  ــی كوردســتان گەڕاین ــەرەو هەرێم ــن، پاشــان ب ســووریا رزگار كردی
ئەڵبــەت رووداوی رزگاركردنەكــەی كــە هێنــدە ترســناكە لــە فیلمــی ســینەمایی 
دەچێــت، بۆمــان گێڕایــەوە، بــەاڵم بیرمــان نەچێــت تــا ئێســتێ هــەزاران ئافــرەت و منداڵــی 
ــۆ  ــێ ب ــە بمێن ــە چیرۆكەك ــن، بۆی ــی رزگاركردن ــە دەســتی داعشــن و چاوەڕێ ــدی ل ئێزی

رۆژی خــۆی. 
مــن بــە ســایەم گــوت، ئەگــەر پێــت بڵێــن، هەمــوو ئــەو ئەشــكەنجەیەی ئــەو ماوەیــە 
دیتــت، بۆمــان لــە یــەك رســتەدا چــڕ بكــەوە، ئــەو بــە هەناســەیەكی قووڵــەوە، كــە 
بۆكــڕووزی لــێ دەهــات، گوتــی: مــن چ شــتێك لەبــارەی ماوەیەكــەوە بڵێــم، كــە لەگــەڵ 
دڵڕەقتریــن و دڕندەتریــن و نەگریســترین خەڵكانێــدا بەســەرم بــرد، ئەوانــەی بــاوك و 
ــاران  ــان لەبەرچاومــان گوللەب بــرا و مــام و خــاڵ و هەمــوو پیاوانــی گوندەكــەی ئێمەی

كــرد؟
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”ئەوەی سووكایەتیی داعشی بیر بچێتەوە، نە ئێزیدییە“

خاتوونێكی رزگاربووی ئێزیدی كارەساتی كۆچۆ دەگێڕێتەوە:

بە هەموو دنیادا بگەڕێی، لە داعش بەدڕەوشتتر نابینی

ژنێكــی رزگاربــووی ئێزیــدی لــە چنگــی دەوڵەتــی ئیســامی )داعــش(، بەســەرهاتی خــۆی 
لەبــارەی هێرشــی چەكدارانــی داعــش بــۆ ســەر ناوچەكەیــان، بــە تایبەتــی كاتێــك هێرشــیان 

كــردە ســەر گونــدی كــۆچۆ لــە باشــووری شــنگال دەگێڕێتــەوە.
ئــەو  نەبیســتووە؟  2014/8/15دا  لــە  كۆچــۆی  گونــدی  كوشــتارەكەی  ئێمــە  لــە  كــێ 
كوشــتارەی ســەدان پیــاو و گەنجــی گوندەكــە، لــە پێــش هەمووشــیانەوە تێیــدا بوونــە قوربانــی.
كۆچــۆ باجــی بەرگریكردنــی رۆڵەكانــی دا، بــەرەوڕووی تیرۆریســتان وەســتانەوە 

و لەســەر كوردبــوون و ئێزیدیبوونــی خۆیــان ســوور بــوون. 
ــەی دراوســێیان  ــەو هــۆزە عەرەبان ــە غــەدری ئ ــان دا، وات هەروەهــا باجــی كریڤانی
بــوون. ئــەوان لــە چركەســاتێكدا دەیــان ســاڵ دراوســێیەتی و پێكەوەژیــان و ئــەو 
ــاڵ داعــش و  ــە پ ــەوان چوون ــی دەگــرت، ئ ــە ئەوان ــدی ل ــر چــوو كــە ئێزی ــان لەبی رێزەی
ناپاكییــان لەگــەڵ ئێزیدیــدا كــرد، دەســتیان لەگــەڵ تیرۆریســتاندا تێكــەڵ كــرد و بوونــە 

مایــەی هاتنــی داعــش و كوشــتنی پیاوانــی ئێزیــدی و ســەبیكردنی ژنانیــان.
)ش( بــا لــە ئێســتاوە نــاوی لــێ بنێیــن )شــیرین(، دەگێڕێتــەوە، داگیركــەران ســەرەتا 
گوتیــان لــە ماڵەكانــی خۆتانــدا بمێننــەوە و ئــااڵی ســپی هەڵــدەن و مەترســن، كــەس 
بــە التانــەوە نایــەت. داواشــیان لــێ كردیــن، موســڵمانبوونی خۆمــان رابگەیەنیــن تــا 
ســەر و ماڵمــان پارێــزراو بێــت. ئیــدی لــە ترســی زەبــر و زەنگــی ئــەوان، خۆمــان دایــە 
دەســت ویســتی ئــەوان، بــەاڵم هــەر زوو لــەو بەڵێنــەی ســەبارەت بــە ئیســامبوونمان بــە 
ئێمەیــان دابــوو، پەشــیمان بوونــەوە. هەســتان هەمــوو ئێمەیــان بــە ژن و پیــاو و منــداڵ 
و پیــرەوە لــە قوتابخانەكــەی گونــدی كۆچــۆدا كۆكــردەوە. لــەو كاتــەدا زۆر دەترســاین، 
مندااڵنمــان زەندەقیــان چووبــوو كــە ئاخــۆ ئــەو دڕندانــە دەبــێ چیمــان بەســەر بێنــن؟ 
ژنانیــان لــە پیــاوان جیــا كــردەوە، مندااڵنــی بچووكیــش لەگــەڵ دایــك یــان خوشــكانیان 
مانــەوە، چونكــە هەنــدێ لــە ژنــان پێشــتر كوژرابــوون یــان لــە ترســان گیانیــان لەدەســت 
دابــوو. ئــا لــەو كاتــەدا چاوەڕوانــی چارەنووســی نادیــاری خۆمــان دەكــرد، بــەدەم 
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خــەم و پــەژارەوە دڵــی یەكدیمــان دەدایــەوە. پیاوەكانیــان راپێــچ دا كــە تــا ئێســتا هیــچ 

كامیانمــان بــە چــاو نەبینیوەتــەوە.
شــیرین درێــژە بــە گێڕانــەوەی كارەســاتەكە دەدات: پــاش ماوەیەكــی كــەم، بــە دوو 
كــەڕەت، گوێمــان لــە دەســتڕێژێكی زۆری گوللــە بــوو لــە دەرەوەی قوتابخانەكــە. ئێمــە 
پێمــان وا بــوو، ئــەو دەســتدڕێژی گوللەبارانــە هاوســەر و بــاوك و براكانمــان دەكوژێــت. 
هەرچــی  ئــەوان  بەداخــەوە  دەرچــوو،  راســت  ئێمــەش  بۆچوونــەی  و  خەیــاڵ  ئــەو 
پیــاوی گوندەكــە بــوو، كوشــتیانن، گوللەبارانیــان كــردن. ئەوەیــان یەكەمیــن مــەرگ و 
ــاران  ــان گوللەب ــن تێكــڕای پیاوەكانی ــا بووی ــەوەی دڵنی ــاش ئ ــوو، پ مەرگەســاتی ئێمــە ب
ــەوە  ــان هاتن ــەم جارەی ــان، ئ ــەی پیاوانم ــە كۆمەڵ ــە ب ــەو كوشــتن و مەرگ ــاش ئ ــرد. پ ك
كچانــی تەمــەن بچــووك و هــەرزە و ئەوانــەی كــە شــوویان نەكردبــوو، ئەوانیــان جیــا 
ــەو شــوێنە  ــن ئ ــا ئێســتاش نازانی ــە ت ــان، ك ــار بردنی ــەرەو شــوێنێكی نادی ــردەوە و ب ك
ــا  ــی دژوارتریــن چارەنووســمان دەكــرد ت ــەو رۆژە رەشــەدا چاوەڕوان ــدی ل ــە. ئی كوێی
ــۆ  ــوەش ب ــان ئێ ــان گوتی ــەوە، ئەمجارەی ــە هاتن ــۆ ســێیەم جــار ك ــوو. ب ــێ خۆرئاواب كات
شــوێنێكی دی دەبەیــن. ئــەوە بــوو ئۆتۆمبێلیــان هێنــا و ئێمەیــان بــە چەنــد جارێــك بــۆ 

ــە باشــووری شــنگال( گواســتەوە. گونــدی ســۆاڵغ )ل
ــەوە. هــەر ئــەو شــەوە هاتــن  شــەو لەنێــو كەالوەیەكــی نێــو گونــدی ســۆاڵغدا ماین
كۆمەڵــە ژنێكــی دیكــە و كۆمەڵــێ لــە كچانــی عازەبیــان بــرد، كچــە عازەبەكانیــان بــرد بــۆ 
تەلەعفــەر. ژنانــی پیریشــیان بــرد و گوتیــان ئەمانــە بــۆ شــوێنێك دەبەیــن كــە فێنكایەتیــی 
لــێ بێــت. ئەوانیــان بــۆ شــوێنێكی پشــتی ئێمــەوە گواســتەوە، ئیــدی نازانیــن چارەنووســی 

ئــەوان بــە چــی گەیشــت.
ــاوی )ح(  ــی: هاوســەرەكەم ن ــەو گوت ــێ پرســی، ئ ــی هاوســەرەكەیم ل ــك هەواڵ كاتێ
بــوو، تــا ئــەم كاتــە چارەنووســی نادیــارە، ئەویــش وەك پیاوانــی گوندەكــە چارەنووســی 
نادیــارە، هیــچ هەواڵێكــی نازانــم. بــۆ شــەوی دواتــر پاســیان هێنــا و ئێمەیــان بــۆ شــاری 

تەلەعفــەر گواســتەوە.
لــە پــاش پــازدە رۆژ لــە ئەشــكەنجە و ژیانــی ناخــۆش و ئــازاری لەدەســتدانی پیــاوان 
و ســووكایەتی، هەروەهــا بــە شــەوبردنی كچۆاڵنمــان لــە الیــەن ئەمیرانــی تیــرۆر و جنێــو و 
ســووكایەتی و قســەی ســووك و ناشــیرین دەرهــەق بــە كــورد و ئێزیــدی، ئێمەیــان بــەرەو 
هــەردوو گونــدی )كەســرلمیحراب( و )قزلقیــو( بــرد، كــە دوو گونــدی چــۆڵ بــوون، 
لەبەرئــەوەی هــی توركمانــی شــیعە بــوون و لــەوێ نەمابــوون. ئێمــە بــۆ مــاوەی پێنــج 

مانــگ لــەو دوو گونــدەدا ماینــەوە.



ش
داع

ی 
ەخ

دۆز
ی 

كان
هاتە

سەر
بە

69
لێــم پرســی: ئــەدی رەوشــی ژیانتــان لــەو گونــدەدا چــۆن بــوو؟ )ش( بەدەم فرمێســك 
ــۆ  ــەوە ب ــێ دەكــەم ئ ــكات ل ــت، ت ــێ بكەی ــاوەڕم پ ــكا دەكــەم ب ــە گــۆ: ت ــەوە هات داباراندن
ــە  ــە ل ــەوەی ئێم ــەوە. ئ ــش بگوازیت ــوو مرۆڤێكی ــەك و هەم ــك و ئێزیدیی ــوو كوردێ هەم
ــەم  ــچ مرۆڤێكــی ســەر رووی ئ ــاوەڕ ناكــەم هی ــەو تیرۆریســتانەوە بینیمــان، ب ــەن ئ الی
زەوییــە بینیبێتــی، لــە رووی دڵڕەقــی و دڵڕەشــی و نامــەردی و هیچوپووچییــەوە. 
زۆر بــە ئاشــكرا دەیڵێــم، هــەر كــورد و ئێزیدییــەك ئــەو ســووكایەتییە لەبیــر بــكات كــە 

تووشــی ئێمــە هــات، ئــەوە نــە كــوردە و نــە ئێزیــدی.
شــیرین لــە درێــژەی گێڕانــەوەی بەســەرهاتەكەیدا گوتــی: رۆژێكیــان هەموومانیــان 
كــۆ كــردەوە و بــەرەو مووســڵیان بردیــن، ئێمەیــان بــردە نێــو هۆڵێكــەوە پێــی دەگوترێــت 
)گاالكســی(. ئــەو ژنانــەی كــە بــێ نێرینــە مابوونــەوە، بــە چەنــد كاروانێــك بــەرەو 
ســووریایان بــردن، مــن یەكێــك بــووم لــەوان، بــۆ مــاوەی چــوار مانگیــش لــە ســووریادا 
مامــەوە. لــەوێ لــە شــاری رەققــە لــە تەالرێكــدا بوویــن بــە قوتابخانەیەكــی گــەورە 

دەچــوو، مــن هــەر ســێ منداڵەكــەم لەگەڵــدا بــوون.
شــیرین خاتــوون لەبــارەی مــاوەی مانەوەكــەی لــە قوتابخانەكــەی شــاری رەققــەوە 
قســەی زیاتــری كــرد، گوتــی: لــەو ماوەیــەدا مــن بــە كــوڕە بچووكەكەمــەوە دووگیــان 
بــووم، لەبەرئــەوەی دووگیــان بــووم، لێیــان دەپاڕامــەوە كــە بــاری مــن رەچــاو بكــەن، 
بــەاڵم بــێ ســوود بــوو، چونكــە لــە دڵــی هیچ داعشــێكدا زەڕڕەیەك بەزەیــی و مرۆڤایەتی 
بــەدی ناكرێــت. ئێمــە لەوێــدا 140 كــەس بوویــن، ئۆتۆمبێلیــان هێنــا و بــە جیاجیــا ئێمەیان 
ســوار كــرد. ئێمــە و ســێ ژنــی دیكەیــان بــەرەو بارەگایەكــی خۆیــان لــە شــەددادی 
)شــارۆچكەیەكی ســووریایە( بــرد. بــۆ مــاوەی ســێ مانگیــش لــەو بارەگایــەدا مامــەوە، 
جــاری وا هەبــوو بــە درێژایــی رۆژ نــە ئاومــان دەبینــی نــە خــۆراك، منداڵەكانمــان 
لەبــەر برســێتی و تینوویەتــی دەســتیان بــە گریــان دەكــرد. ئــەوان قبووڵیــان نەدەكــرد 
تەنانــەت ئاویشــمان بدەنــێ و دەیانگــوت: ئێــوە كافــرن. تەنیــا مەرجیــان ئــەوە بــوو كــە 
وەك كەنیــزە بچینــە نێــو ماڵەكانیــان یــان شــوو بــە موســڵمانێك بكەیــن. وێــڕای ئــەوەی 
ئێمــە نوێژیشــمان دەكــرد و وا خۆمــان پیشــان دەدا كــە بووینەتــە موســڵمان، كــە پێشــتر 
هــەر لــە گوندەكەمــان بــۆ خــۆ دوورخســتنەوە لــە دەرد و بــەاڵی داعــش، ئیســامبوونی 

خۆمــان راگەیاندبــوو.
ئێمــە لــەو بارەگایــەدا هیــچ كارێكمــان نەدەكــرد، تەنیــا بــۆ فرۆشــتن داندرابوویــن. دوو 
ژنیــان بــرد، ئیــدی لەگــەڵ پیرەژنێكــی تەمــەن حەفتــا ســاڵدا ماینــەوە. كــەس بــە كڕینمــان 
رازی نەدەبــوو. ئــەوان لەوێــدا چەندیــن بارەگایــان هەبــوو. هــەر شــێخێك كــە دەهــات 
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نزیكــەی بیســت ژنــی دەكــڕی و بەســەر چەكدارانــی خۆیــدا دابەشــی دەكــردن. شــێخێك 
ــرد و  ــان دەب ــەاڵم پاســەوانانی بارەگاكــە پارەكەی ــێ، مانگــی دە دۆالر، ب مووچــەی دەداین
هیچیــان بــە ئێمــە نــەدەدا، ئێمــە هیچمــان نەدەویســت، تەنیــا دەمانویســت منداڵەكانمــان 
ــر الســبایا:  ــان دەگــوت )مق ــە ســەبایا، پێی ــوون ب ــەت ب ــە تایب ــەو بارەگایان ــن. ئ برســی نەب
ــوون. جــاری وا  ــۆ فرۆشــتن داندراب ــۆ نمایشــكردنی ســەبایا ب ــا ب ــارەگای ســەبایا(، تەنی ب
هەبــوو داوایــان لێمــان دەكــرد بارەگاكەیــان بــۆ پــاك بكەینــەوە، لــەو كاتــەدا بەرانبــەر بــە 
كارەكەمــان بــڕە خواردنێكیــان بــە منداڵەكانمــان دەدا. هەڵبــەت هــەر دە رۆژ جارێــك ئــەو 
كارە دەســت دەكــەوت، رێشــیان نــەدەدا لــە یــەك منــداڵ زیاتــر لەگــەڵ دایكــی بێتــە دەرێ.
لــەو ماوەیــەی لــەوێ بوویــن، وێنەیــان دەگرتیــن و وێنەكانیــان بەســەر بارەگاكانــدا 
دابــەش دەكــرد، بــە ئامانجــی ئــەوەی كڕیارمــان بــۆ پەیــدا بكــەن. كەســێكی خەڵكــی 
گونــدی )جرییــا(ی ســەر بــە شــاری )میادیــن(ی ســووریا منــی كــڕی. بــۆ مــاوەی بیســت 
رۆژ لــە الی مامــەوە. ژنێــك هاتوچــۆی ئەوێــی دەكــرد، داوام لــێ كــرد مۆبایــل لەگــەڵ 
خــۆی بێنــێ، بــۆ ئــەوەی تەلەفــۆن بــۆ كەســوكارم بكــەم. ئــەو ژنــە رازی نەبــوو مۆبایلــم 

بــۆ بێنــێ، دەیگــوت دەترســم ئاشــكرابێت كــە یارمەتــی تــۆم داوە.
تێــدا دەفرۆشــرا و دەكــڕدرا،  ئافرەتانــی ئێزیدیــی  بــازاڕەوە كــە  ئــەو  لەبــارەی 
ــوو نرخــی  ــی: »جــاری وا هەب ــدا گوت ــە وەاڵم ــرد، ل ــە شــیرین ك ــرم ل پرســیاری زۆرت
هەریەكەمــان دەگەیشــتە پێنــج ملیــۆن دینــاری عێراقــی، ئــەوە ئەگــەر كچۆڵەكــە جــوان و 
بەرچــاو بوایــە. جیاوازیــی نرخەكــەش بەپێــی ئــەوە بــوو، ئاخــۆ بــە تەنیایــە یــان كەســی 
لەگەڵدایــە. ئەگــەر منــداڵ )خوشــك یــان بــرا(ی لەگــەڵ بوایــە، كاری لــە نرخەكــەی دەكرد. 
ــێ دەدا و بــە  ــە و تاشــەریان ل ــە، ئــەوا تان ــی بــە تەمــەن لــەوێ بوای ــەر ژنێك ــۆ ئەگ خ
تێــزەوە دەیانگــوت: ئەمــە كــەس ســەد هــەزار دینــار )نزیكــەی 80 دۆالر(ی پــێ نــادات. 
یەكــێ دی دەیگــوت: بابــە ئەمــە چــوار قوتــووە بیــرە ناهێنــێ. مــن ئــەو زاراوەی )بیرە(یــەم 
پــێ ســەیر بــوو، لــە هاوەڵــە بــە تەمەنەكــەم پرســی: بیــرەی چــی؟ باشــە ســەیر لــە چیدایــە؟ 
خــۆ ئــەوان زۆربەیــان شــەوان بــە نهێنــی شــەرابیان دەخــواردەوە و هۆشــبەریان دەخــوارد. 
ئــەو خاتوونــە بــە مكوڕبوونــەوە گوتی: »ئەگەر بە سەرانســەری جیهاندا بســووڕێیتەوە 
و هەمــوو مێــژووی مرۆڤایەتــی شــەن و كــەو بكەیــت، لــە داعــش پووچتــر و درۆزنتــر و 

فێڵبازتــر و بــێ رەوشــتتر نابینی.«
تــۆ هەوڵــی هەاڵتنــت نــەدا؟ ئــەم پرســیارەم لــێ كــرد. ئــەو بەرســڤی دایــەوە: »ئــەوەی 
ــە، ئەشــكەنجەیەكی زۆر  ــە هەوڵەكــەی ســەركەوتوو نەبای هەوڵــی هەاڵتنــی بدابایــە و ل
قورســیان دەدا، گوێــم لــە كچێــك بــوو كــە برادەرەكانــی بــێ ئاگاداریــی ئــەو هەاڵتــوون، 
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ــدان  ــە لێ ــا پێســتی ل ــان دا ت ــە ســۆندە لێی ــدە ب ــەو، هێن ــی ئ ــە لێدان ــدی داعــش كەوتن ئی
رەش هەڵگــەڕا. ئــەو كچــە نــاوی )أ س( و خەڵكــی گونــدی )...( بــوو. تەمەنــی تەنیــا 14 
ســااڵن بــوو، ئــەو هێشــتا لــە ســووریا دیلــی دەســتی داعشــە. ئــەو كچــە بۆمــی گێڕایــەوە، 
ویســتوویانە بــە پانكــە هەڵیواســن، بــۆ ســێ رۆژ نــان و ئــاوی نەچووەتــە ســەر زار. مــن 
بــە چــاوی خــۆم جەســتەی رەشــهەڵگەڕاوی و چەنــدی شــوێنێكی رووتــاوەی ســەری 

ئــەوم بینیــوە، ئەویــش لــە ئاكامــی ئەشــكەنجەدان«.
ئــەو خاتوونــە رزگاربــووە گوتیشــی: مــن رۆژانــی رەشــم بــە دەســتی ئــەوان دیــت، 
رێــی خۆشووشــتنیان پــێ نەدەدایــن، رشــك و ئەســپێ لــە منداڵەكانــی دایــن. كاتێــك 
ــە بارەگایەكــی شــارۆچكەی شــەددادیەدا بوویــن.  كوڕەكــەی نێــو زگــم لەدایــك بــوو، ل
ــان  ــوون. خــوا پاداشــتی چاكەی ــە دەورەوە ب ــم ب ــی ئێزیدی ــی وەك خــۆم دیل ــا ژنان تەنی
ــەو منداڵبوونــەدا هــاوكارم بــوون، كــەس نەیبــردم بــۆ نەخۆشــخانە،  بداتــەوە، ئــەوان ل
داوام كــرد بــۆ نەخۆشــخانەم ببــەن، بــەاڵم رازی نەبــوون. گوتیــان پاســەوان لێــرە نیــن 
و دەرگا داخــراون، ناتوانیــن دەرت بكەیــن. كلیلەكــە بــە دەســتی یەكــێ لــە پاســەوانەكان 
بــوو، بــەر لــە چەنــد رۆژێــك بەڵێنــی پێدابوویــن لــە كاتــی منداڵبوونەكــەدا پەرســتار 
دێنێــت، وەك نەریتــی هەمــوو داعشــان، بەڵێــن دەدەن و نایبەنــە ســەر. لــە رۆژی 

ــە. ــارەگادا نیی ــە ب ــرە ل ــان لێ ــان پرســی، گوتی ــەكان لێی منداڵبوونەكەشــدا، كاتێــك ژن
لەبــارەی چارەنووســی خێزانــە گەورەكەیــەوە، وەك شــیرین گوتــی كــە لــە 40 
كــەس پێكهاتبــوو، گوتــی: مــن نازانــم چییــان بەســەر هاتــووە. ئــەوان تێكــڕا یــان لەنێــو 
زیندانەكانــی داعشــدان، یــان بــە دەســتی داعــش كــوژراون. تەنیــا )و(ی براژنــم و 
كچەكانــی بــەر لــە چەنــد رۆژێــك هاتنــەوە، بــەاڵم ئەوانــی دی، هیچیــان لەبــارەوە نازانــم، 
چارەنووســیان نادیــارە. براكــەم و كەســێكی دی لــە گوندەكەمــان ئــەو پارەیەیــان دا كــە 
داوایــان كردبــوو، بــۆ ئازادكردنــی براژنەكــەم. براكەشــم ئێســتا لــە ســەنگەری شــەڕی 
دژ بــە داعشــدایە. ئێســتاش لێــرە، لــە كەمپــی ئاوارەكانــدا ژیانێكــی ســەخت و زەحمــەت 

و پــڕ لــە نەبوونــی بەســەر دەبەیــن.
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خانمێكی ئێزیدیی رزگاربوو لە داعش:

ژنانی عەرەبی بەعاج لە خۆشیی بەدیلگرتنی ئێمە، هەلهەلەیان لێ دەدا
سەرینێكم بە سكمەوە شەتەك دا، تا وەكو ژنێكی دووگیان دەركەوم و 

لێم دووركەونەوە

لەیــا مەحمــوود )27 ســاڵ( خەڵكــی گونــدی )كۆچۆ(یــە لــە دەڤــەری شــنگال، ئــەو لــە 
كارەســاتی شــنگالدا كەوتــە دەســت داعــش و ئێســتا پــاش رزگاربوونــی لــەو دۆزەخــە، 

بەســەرهاتی خــۆی دەگێڕێتــەوە:
ــە كێڵگەكانــی باكــووری گوندەكــە  ســەعات 9ی بەیانــی بــوو، بەرانبــەر بــە یەكــێ ل
ــووری  ــە باك ــە ب ــەوە ك ــەو رێگای ــە ســەرووی ئ ــە دەكەوێت ــەو كێڵگەی دەســگیركراین، ئ

ــت. ــای شــنگالیش دەڕوانێ ــاری باشــووری چی ــت، رووەوە بن ــەڕ دەبێ ــەدا تێپ گوندەك
لەیــا، درێــژە بــە رووداوی رۆژی رەشــی دەســگیركردنەكەیان دەدات و دەڵــێ: 
ــارە  ــی داعــش هەرچــی پ ــن. چەكداران ــداڵ دەبووی ــەڵ 70 ژن و من ــاو لەگ ــڕا 25 پی تێك
و پــوول و زێــڕ و مۆبایلــی پێمــان بــوون، لێمانیــان ســەند. پاشــان مــن بــە چــاوی 
ــەر 25  ــە دەمانچــە كوشــتیانن. ه ــەك ب ــە ی ــەك ب ــرد، ی ــز ك ــی ری ــم، پیاوەكان خــۆم دیت
پیاوەكــەی ئێمەیــان كوشــت. كەســوكاری نزیكــی ئێمــە لەنێــو كوژراوەكانــدا بــوون، 
وەك هاوســەرەكەم و هاوســەری خوشــكەكەم كــە نــاوی )خەلــەف( بــوو، هەروەهــا 

هاوســەری خوشــكەكەی خەلەفیــش كــە نــاوی )محــۆ( بــوو. 
داعشــەكان تەنیــا چــوار چەكــدار بــوون، بــەاڵم كێشــەكە لــەوەدا بــوو، هــەر 25 
پیاوەكــەی ئێمــە بــێ چــەك بــوون، ئەگــەر تەنیــا یــەك تفەنگیــان پــێ بوایــە، چەكدارانــی 

ــەوە. ــك بكەون ــان نزی ــی لێم ــان دەتوان داعــش نەی
ــە گێڕانــەوەی تراژیدیاكــە بــەردەوام دەبێــت: كاتێــك بەبــەر چــاوی ئێمــەوە  لەیــا ل
ــان دا، پاشــان  ــان و فیزاحی ــی گری ــە هاڕژن ــەكان ل ــوو ژن ــان كوشــت، هەم پیاوەكانمانی
بــە شــین و پــڕچ رنینــەوە بــەرەو تەرمــەكان چوویــن. مــن ویســتم بچمــە ســەر تەرمــی 
ــەم،  ــێ بك ــی ل ــی یەكجارەك ــەم و ماڵئاوای ــی بك ــار بۆن ــن ج ــۆ دوایی ــا ب هاوســەرەكەم ت

ــە بــەر پێمــان كــرد و رێیــان نەدایــن. چەكدارانــی داعــش تەقەیــان ل
دوای ئــەوەی داعــش هــەر 70 ژن و منداڵەكــەی گونــدی كۆچۆیــان راپێــچ دا، 
لەیــا باســی ئــەو شــتانەش دەكات، كــە لــە رێــی كۆچــی بەناچــاری و بــە دیلییــەوە، 
ــان  ــی. ئێمەی ــەوە بین ــی ســەنگەرێكی گڵین ــەد پاڵ ــە ق ــم ب ــن 25 تەرم ــات: م تووشــیان ه
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ئــەو  كۆاڵنــی  و  شــەقام  لــە  لەوێشــدا،  بــرد.  شــێخدر(  )ســیبا  كۆمەڵگــەی  بــەرەو 
شــارۆچكەیەدا تەرمــی نزیكــەی 450 كەســمان بینــی، تەرمــەكان هــی كەســانی تەمــەن 
جیاجیــا بــوون، منداڵیشــیان لەنێــودا بــوو. تەنیــا لــە نزیــك بنكــەی پۆلیســی ســیبا شــێخدر 
40 تــەرم كەوتبــوون، شــارۆچكەكە چۆڵوهــۆڵ، تەنیــا ئۆتۆمبێلــی داعــش جاروبــار بەنێــو 
شــەقامەكاندا دەهاتــن و دەچــوون، لەبــەر بۆنــی ئــەو تەرمانــە نەمانتوانــی زۆر لەوێــدا 

ــت.  ــووا چاومــان ســپی بێ ــە تین ــوو ل ــك ب ــەوە. خەری بمێنین
لــە پــاش ســێ ســەعات، ئێمەیــان بــەرەو گونــدی )گــرزرك( گواســتەوە. داعــش 
دووكانــی  دیتــم  خــۆم  چــاوی  بــە  كــۆگاكان،  و  دووكان  قوفڵــی  كەوتنــە شــكاندنی 
براكەمیــان شــكاند و تااڵنیــان كــرد. ئاویــان بۆمــان هێنــا، وێــڕای ئــەوەی زۆریشــم 
تینووبــوو، بــەاڵم چەنــدی كــردم دڵــم رێــی پــێ نــەدام ئــاوی دەســتی ئــەوان بخۆمــەوە. 
پــاش شــەش ســەعاتی دی، ئێمەیــان بــۆ قــەزای بەعــاج گواســتەوە، بەنێــو شــەقامەكانی 
ئــەو شــارەدا دەیانســووڕاندینەوە، ژنانــی عەرەبیــش لــە خۆشــیی بەدیلگرتنــی ئێمــە، 
هەلهەلەیــان لــێ دەدا. كاتێــك گەیشــتینە بازگەیــەك، لــە ئۆتۆمبێلــەكان هاتینــە خــوارێ، 
حــەوت ژنــە عەرەبیــش هاتــن و قوتــووی نوقڵیان بە دەســتەوە بوو، بــە هەلهەلە لێدانەوە 
نوقڵبارانیــان كردیــن، وەك ئــەوەی ئێمــە لــە شــایی و زەماوەندێكــی راســتەقینەدا بیــن.
پاشــان و لــە هەمــان رۆژدا ئێمەیــان بــۆ شــاری شــنگال گواســتەوە و ســێ ســەعات 
ســوڕاندینیانەوە لــەو شارەشــدا لەنێــو شــەقام و كۆاڵنــدا تەرممــان بینــی. پاشــان بــەرەو 
مووســڵیان بردیــن و 15 رۆژ لەوێــدا ماینــەوە، دواتــر ئێمەیــان بــردە تەلەعفــەر، لەوێــش 
20 رۆژ ماینــەوە. ئنجــا ئێمەیــان بــردە گونــدی )كەســرلمیحراب( و 45 رۆژیــش لەوێــدا 

ماینەوە.
لەیــای رزگاربــووی دەســتی داعــش وردتــر دەچێتــە نێــو تراژیدیــای رۆژانــی 
دیلییەكــەی و دەڵــێ: »كاتێــك چووینــە نێــو كەســرل میحرابــەوە، مۆبایلمــان دەســت 
كــەوت و تەلەفۆنمــان بــۆ كەســوكارمان كــرد، پــاش ئــەوە تــا یــەك ســاڵی تــەواو 

بكــەم.« بــە كەســوكارمەوە  پەیوەندییــەك  نەمتوانــی هیــچ 
ئــەو هەروەهــا گوتــی: پــاش بەســەرچوونی یــەك ســاڵ، ئێمەیــان بــۆ شــاری رەققــە 
لــە ســووریا گواســتەوە، لەوێــدا ســەرینێكم بــە ســكمەوە شــەتەك دا، ئیــدی هەرچەنــدی 
تەماشــایان دەكــردم كــە گوایــە دووگیانــم، لێــم دوور دەكەوتنــەوە. پــاش 15 رۆژ 
لــە فێڵەكــەم حاڵــی بــوون. ئیــدی ژنــان و كچانــی دیلــی دەســتی داعــش روومــەت و 
روخســاری خۆیــان بــە تەنــی رەش دەكــرد، تــا داعش لێیان دوور بكەوێتــەوە. جارێكیان 
چــوار كــچ لــە رەققــە خۆیــان بــە شــێت پیشــان دەدا، دوای ئــەوەی ئاشــكرا بــوو كــە بــە 
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درۆ خۆیــان شــێت كــردووە، داعــش كەوتــە كوتــان و لێــدان و جەڵــدە كردنیــان. 

ــەو  ــرد، ئ ــەم ك ــۆ براك ــم ب ــەوت تەلەفۆن ــك ك ــۆم رێ ــان ب ــێ: رۆژێكی ــا دەڵ وەك لەی
دڵنیــای كــردم منداڵەكانــم ســاغ و ســەالمەتن. ئەویــش ســۆراغی هاوســەرەكەمی كــرد، 
ــێ  ــرم ل ــدە بی ــەت هێن ــە، هەڵب ــوژراوی دیتووم ــە ك ــە ب ــوت ك ــێ نەگ ــن راســتییەكەم پ م
دەكــردەوە، هاوســەرەكەم ســێ جــار هاتــە خەونــم و داوای لێــم كــرد مردنەكــەی 

ــە شــاردبوومەوە. ــەم ك ــە ئاشــكرا بك ــەو نهێنیی ــووم ئ ــە ناچــار ب ــم، جــا بۆی رابگەیەن
رووداوی خەمگیــن و كارەســاتباری ئافرەتانــی رووســووری كــورد لــە رۆژانــی 
دیایەتیــی دەســتی داعــش، بەشــێكی لــە زاری لەیــا مەحمــوود دەبیســتین و بــەم 
جــۆرە درێــژە بــە تراژیدیــای بەدیلچوونەكــەی دەگێڕێتــەوە: دوای یــەك مانــگ 14 كــچ 
و ژن بوویــن، ئێمەیــان بــەرەو )قەســتەڵی خــواروو( هــەر لــە ســووریا گواســتەوە. ئــەو 
منداڵــەی پێــم بــوو، لێمیــان ســەند، غــەزال كــە ئافرەتێكــی گوندەكەمــان بــوو، كچۆڵەیەكــی 
زۆر جوانــی بــە باوەشــەوە بــوو، داعشــێك هــات ویســتی بــە زەبــری هێــز لێــی بســەنێت، 
ــوو. داعشــەكە تیخێكــی  ــدان ســوودی نەب ــدان و تێهەڵ ــەاڵم غــەزال بەرگریــی كــرد، لێ ب
ــی  ــا تین ــش ت ــڕی، ئەوی ــەوە ب ــە بێخ ــی ل ــا و ســەر و بســكی غەزال ــی دەرهێن ــە باخەڵ ل
ــەم  تێدابــوو هــاوار و فیزاحــی دەكــرد و نەیدەهێشــت پرچــی ببــڕن، داعشــەكانی دی ب
دیمەنــە پێدەكەنیــن و گاڵتەیــان پــێ دەهــات. دوای بڕینــی پرچــی درێــژ و خــاوی غــەزال، 
داعشــەكان گەمەیــان بــەو پرچــە دەكــرد و گاڵتەیــان بــە پرچــی ژنانــی چیــا دەكــرد، 
دەیانگــون: لەبــەر چییــە كوفــر و جوانــی پێكــەوە لــە چیــادا هــەن؟ كــورد جوانییــان 
هەیــە و كەچــی تــا ئێســتا بــە راســتی باوەڕیــان بــە ئاینــی ئیســام نییــە، بەڵكــو هەمــوو 
دابونەریتێكیــان پێچەوانــەی ئیســامە، ئــەوان پەیــڕەوی كوفــر و گومڕایــی و رێــی بــاب 

و باپیرانیــان دەكــەن، نایەنــە ســەر رێچكــەی ئیســام.
پــاش چــوار مانــگ لــە قەســتەڵەوە ئێمەیــان بــەرەو شــاری منبــج هــەر لــە ســووریا 
گواســتەوە. لــە رۆژانــی یەكەمــم لــەوێ هێنــدە ئــازار و ئەشــكەنجە درام، ناگوتــرێ. 
لەبــەر ژانەپشــت تــا چــوار رۆژ جووڵــەم پــێ نەدەكــرا. بــۆ مــاوەی یــەك ســاڵ بــەم 
حاڵــە مامــەوە، چونكــە ملــم بــۆ داعشــێك نــەدەدا كــە كرابوومــە كۆیلــە و بەنــدەی ئــەو، 
هەرچەنــدە ئــەو دوو ژنیشــی هەبــوو، كەچــی زۆر چڵێــس و داوێنپیــس بــوو. ســەرەتا 
لــە ژنــی گــەورەی پاڕامــەوە، بــەاڵم ئــەو تێــر قســەی ســووكی پێــم گــوت و دەری 
كــردم، ژنــە بچووكەكــەی ســەرەتا لەگەڵــم بــاش بــوو، چونكــە دەیویســت بــەدەم داوای 
مێردەكەیــەوە نەچــم، بــەاڵم لەبەرئــەوەی ژنــە گەورەكــە ئەویشــی هــان دەدا، ئیــدی 
ئەویــش لەگەڵــم گــۆڕا و خــراپ هەڵســوكەوتی دەكــرد. هەمــوو رۆژێ لــە الی پیاوەكــە 
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ســكااڵیان لێــم دەكــرد، دەیانگــوت: ئــەوە كوفــر بــە ئاینەكەمــان دەكات، دەیــەوێ هەڵبێــت، 
لــە كاتــی خۆیــدا نوێژمــان لەگــەڵ نــاكات، دەڵــێ مــن ئامــادە نیــم خواســتی مێردەكەتــان 
بەجــێ بگەیەنــم، زۆر جــار دەیــەوێ مۆبایلمــان لــێ بدزێــت و تەلەفــۆن بــۆ كەســوكارە 

كافرەكــەی خــۆی بــكات. هتــد.
لــەو ماوەیــەی لــەو ماڵــەدا بــووم، رۆژانــە هێنــدەم ئــازار چەشــتووە كــە هیــچ ژنێــك 
لــە جیهانــدا ئەوەنــدەی نەچەشــتووە، بــە پێلەقــە، بــە بۆكــس، بــە كێبــڵ، بــە دار و گۆپــاڵ، 
هەرچــی بكەوتایەتــە دەســتیان، منیــان پــێ دەكوتــا. جارێكیــان پیاوەكــە پێلەقەیەكــی 
قایمــی لــە زگــم دا، ئەوكاتــە پۆســتاڵی لەپێــدا بــوو، بــەو پێلەقەیــە بوورامــەوە و تــا 
چەندیــن رۆژ خوێــن لــە جەســتەم رۆیشــت. هێنــدە خــراپ و بەدرەوشــتانە رەفتاریــان 
لەگــەڵ ئێمــەدا دەكــرد، رۆژگارمــان تاریــك و نووتــەك بــوون، جارێكیــان كچــە كوردێكی 
ئێزیــدی نــاوی )زەریفــە( بــوو لــە شــاری قەســتەڵ، هێنــدە گوشــاریان بــۆ هێنــا، لــە 

داخــان خــۆی كوشــت. 
لەیــا مەحمــوود بــەم جــۆرە چیرۆكــی رزگاربوونــی لــە دەســتی داعــش دەگێڕێتــەوە: 
شــاردەوە.  باخچەیەكــدا  لەنێــو  خــۆم  دا،  خۆدەربازكردنــم  و  هەاڵتــن  هەوڵــی  مــن 
ــە  ــی؟ خــۆت رادەســت بك ــە كوێ ــا ل ــە دوام و هــاواری دەكــرد »لەی ــك كەوت ئۆتۆمبێلێ
باشــترە«. هەســتم كــرد بــە دوای منــدا دەگەڕێــن، جــا باخچەكــەم جێهێشــت. ســەعات 
8:30 بــوو، ئۆتۆمبێلێــك لــە بەردەمــم وەســتا و منیــش ســەركەوتم، منــی بــردە ماڵێــك 
پیرەمێــرد و پیرەژنێكــی لــێ بــوو. حــەوت رۆژ لــەو ماڵــەدا مامــەوە، تەلەفۆنــم بــۆ 
كەســوكارم كــرد، منیــان بــۆ شــاری رەققــە گواســتەوە، منیــان رادەســتی قاچاخچییــەك 
ــە بــڕە پــارەی رزگاركردنەكــەم لەگــەڵ براكــەم رێــك  كــرد، پــاش ئــەوەی ســەبارەت ب
كــەوت، لــە پشــتییەوە ســواری ماتــۆڕ بــووم، بەنێــو گــرد و شــاخ و بــاخ و دارســتاندا 
گــوزەری كــرد، چەنــد جارێكیــان لــە ســواری ماتۆڕەكــە بەربووینــەوە، بــەاڵم هەمــوو 
جارێكیــان بــە ســەالمەتی هەڵدەســتاینەوە، تــا رۆژی 2016/4/12 خــودای مەزن بەیەكجاری 

ــە دەســتی داعــش رزگاری كــردم. ل
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جیان:

 كاتێ ژنی ئەو ماڵەی لە ڕەققە پەنام بۆ برد گوتی كوردم، وامزانی 
ئەو ساتە لە دایك بووم

بــۆ ئــەوەی داعــش وردتــر بناســین، تــا لــەوە دڵنیــا بیــن كــە هەرچــی ئــەو ئیدیعــای 
ــە وێــردی ســەرزمانیان، ســەرلەبەری  خواناســی و بەزەیــی و عەدالەتــەی كردوویانەت
درۆیــە، پێویســتە گــوێ لــەو ژن و پیــاوە ئێزیدییــە بەتەمەنانــە بگریــن كــە هەرچۆنێــك 
ــەواو  ــڕوای ت ــەوەی ب ــۆ ئ ــووە. ب ــان ب ــە دەســتی تیرۆریســتانی داعــش رزگاری ــووە ل ب
ئــەو  داشــۆراوە،  ئەخاقێــك  و  بەهــا  هەمــوو  لــە  داعشــییەك  هەمــوو  كــە  بێنیــن 
نامووســپارێزییەی باســی دەكــەن درۆیەكــی رووتــە، دەبــێ گــوێ بــۆ ئــەو ژن و كچــە 
ڕووســوورە كــوردە ئێزیدییانــە بگریــن كــە كڕیــن و فرۆشــتنیان پێــوە كــراوە و ئێســتێ 
گەڕاونەتــەوە. ئەســڵەن ئەگــەر بمانەوێــت پێناســەیەكی ورد بــۆ داعــش دابنێیــن دەبێــت 
ــە  ــچ نەدیتكانەی ــراوە هی ــا و چەپێن ــێ بەه ــە ب ــەو هوڤیی ــەوەی ئ ــن: داعــش گردبوون بڵێی
كــە ئامانجیــان تەنیــا و تەنیــا ئافرەتــە و هیچــی دیكــە نییــە، لــەو پێناوەشــدا هەمــوو 
تاوانێــك ئەنجــام دەدەن. دواجــار تــا هیــچ گومانمــان نەمێنێــت كــە یــەك لــە بنەماكانــی 
ــا بزانیــن داعشــییەكان چــۆن  دروســتبوونی داعــش، دژایەتیــی كــورد و كوردســتانە، ت
ســەیری كــورد و هەمــوو شــتێكی كــوردی دەكــەن، دەبێــت گــوێ لــە چیرۆكەكانــی 

ــن.  ــی دۆزەخــی داعــش بگری رزگاربووان

لە كۆچۆوە بۆ ڕەققە
كاتــێ چووینــە الی خاتــوو )جیــان شــەمۆ(ی تەمــەن 30 ســاڵ، خەڵكــی گونــدی 
كۆچــۆ تــا بەســەرهاتی كارەســاتی گرتــن و فرۆشــتن و رۆژانــی بندەســتی داعشــمان بــۆ 
بــاس بــكات، دڵنیــا بوویــن، ئەگەرچــی وێســتگە ســەرەكییەكانی بەســەرهاتی زۆربــەی 
ئافرەتانــی ئێزیــدی لێكچوونێكیــان تێدایــە، چونكــە دوژمــن و تاوانبــارەكان یەكێكــن، 

ــە.  ــدا دەیــان وردەكارییــان تێدای ــە كارەســاتنامەی هــەر یەكێكیان بــەاڵم ل
خاتــوو )جیــان( گێڕایــەوە: ئێمــە خەڵكــی گونــدی كۆچــۆ، تــا رۆژی 15ی ئــاب 
لــە گوندەكــەی خۆمــان ماینــەوە، چونكــە وەك زۆر جــار بــاس كــراوە، نەمانتوانــی 
دەرچیــن. رۆژی 15ی مانــگ، داعــش ئاگاداریــان كردینــەوە هــەر هەمــوو گونــد بچینــە 
بینــای قوتابخانــەی كۆچــۆ. هــەر لــەوێ پیاوەكانیــان جیــا كــردەوە و بردیانــن و ئیــدی 
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تــا ئەمــڕۆ سەروســۆراخیان نازانیــن، هێنــدە نەبێــت كــە ئێمــە، ئافرەتــان و منــدااڵن، 
لــە قوتابخانەكــەدا گــرد كرابووینــەوە، گوێمــان لــە ڕێژنــەی گوللــە و هــاوار هــاوار 
بــوو، بــەاڵم نەیاندەهێشــت تەنانــەت لــە پەنجەرەكانیشــەوە تەماشــای دەرەوە بكەیــن تــا 
بزانیــن ئــەو دەســتڕێژە زۆرە چییــە و چــی بەســەر پیــاو و گەنجەكانمــان دێنــن. هــەر 
ئەوكاتــە چەنــد كچێكــی جــوان و بەرچــاوی گوندەكەمانیــان بــرد و ئیــدی ئەوانیشــمان 
نەبینیوەتــەوە. دواتــر بــە درۆ گوتیــان ئێــرە زۆر گەرمــە دەتانبەیــن بــۆ شــوێنێكی فێنــك. 
پێــش ســواربوونی ئۆتۆمبێلــەكان، ژمارەیەكــی دیكــە كچیــان جیاكــردەوە و گوتیــان 
دەیانبەیــن بــۆ گونــدی ســۆالغ، ئێمەشــیان ســوار كــرد و ئافــرەت و مندااڵنــی كۆچــۆ و 

ــن.  ــەر فڕێیاندای ــی تەلەعف ــە حەوشــەی قوتابخانەیەك ــن ل بردیانی
لــە خاتــوو )جیــان(م پرســی: ئــەی نــان و ئــاو و شــیری منــداڵ بەتایبەتــی تــۆ 
منداڵێكــی شــیرەخۆرەت بەبەرۆكــەوە بــوو؟ لــە كۆچــۆ هیچیــان نەداینــێ و ئەســڵەن 
نازانــم چــۆن تــا ئێــوارە لــەو بــەر گەرمایــە گیانمــان دەرنەچــوو. لــە تەلەعفەر حەشــاماتی 
ئێزیــدی هــەر هەمــووی برســی و تینــوو و پــڕوكاوی بــەر رۆژ. لەوێــش دەســتیان بــە 
بردنــی كچــان و ئافرەتانــی گەنــج كــرد. ناخۆشــترین دیمەنەكانــی ئــەو تاوانكارییــە، 
ئــەو ســاتانە بــوو كــە داعشــەكان دەهاتنــە قاعــەكان و بــە بەرچــاوی باوكــە پیرەكانــەوە 
دەســتیان دەدایــە پەلــی كــچ و ئافرەتــە گەنجــەكان و دەیانبــردن و بــە القرتێیەكــەوە 
ئاوڕیــان لــە پیــاوەكان دەدایــەوە. لــەوەش ســەختتر، جــاری وا هەبــوو، ئێــوارە یــان 
درەنگانێكــی شــەو ئەمیرێكــی بــێ نامــووس دەهــات و چــاوی بەنێــو ئافرەتەكانــدا دەگێــڕا 
و یەكێكــی بــەزۆر دەبــرد و بەیانــی دەیهێنایــەوە. لــەم ســاتەدا خاتــوو )جیــان( خــۆی 
ــۆ  ــان ب ــرا و مێردانەم ــاوك و ب ــەو ب ــی باســی هەســتی ئ ــا و نەیتوان ــرا و گری ــێ نەگی پ
بــكات كــە ســەرلەبەیانی ئافرەتەكانیــان دەهێنانــەوە بــۆ نێــو قاعەكــە و هــەم كچەكــە و 

ــاوە.  ــی چ كارەســاتێك قەوم هــەم خێزانەكــەی دەیانزان
چەنــد لــە تەلەعفــەر مانــەوە و چۆنتــان گوزەرانــد؟ هــەر مەپرســە. ئــەوەی ئــەو 
چــوار مانگــە لــە تەلەعفــەر چێشــتمان و بینیمــان ناگێڕدرێتــەوە. گەرمــا دواتــر ســەرما، 
تینوێتــی و برســێتی، ئیهانــە و ســووكایەتیی زۆر. ئــەوە باســی نەخۆشــی و نەبوونــی 
دەرمــان و چارەســەر هــەر مەكــە. لــە هەمــووی ناخۆشــتر و بەئازارتــر، ئــەو هێنــان و 
ــوو. ئاخــر هــەر هێندەمــان دەزانــی  ــە ب ــان و كڕیــن و فرۆشــتنی رۆژان ــەی ئافرەت بردن
چەنــد چەتەوڵێكــی ڕیشــنی چڵكــن و ناشــیرین لێمــان بــەژوور دەكەوتــن، بــە ئــارەزوو و 
حــەزی خۆیــان ئافرەتیــان هەڵدەبــژارد و دەیانبــردن. بــا لێــرەدا شــتێكتان بــۆ بگێڕمــەوە 
تــا هەمــوو كوردێــك و ئێزیدییــەك بیخوێنێتــەوە و جــوان بزانــن داعــش چــی بــە 



ش
داع

ی 
ەخ

دۆز
ی 

كان
هاتە

سەر
بە

78
كوردانــی ئێزیــدی كــردووە. كاتێــك دەهاتنــە ژوورەوە بەوەنــدە ڕازی نەدەبــوون هــەر 
دووراودوور ســەیری یەكەیەكــەی ئافرەتــەكان بكــەن و یەكێــك دووان هەڵبژێــرن و 
بــڕۆن، نەخێــر، ئافرەتانیــان ناچــار دەكــرد هەســتنە ســەر پــێ و لەچــك و كۆڵوانــە فــڕێ 
دەن و بەروپشــت بســووڕێنەوە تــا بزانــن ئــەو نامــەردەی هاتــووە بەدڵیەتــی یــان نــا. 
بــوو.  بــەردەوام  داعــش  دۆزەخــی  چیرۆكــی  گێڕانــەوەی  لەســەر  )جیــان(  خاتــوو 
رۆژێكیــان ئەمیرێكیــان هاتــە قاعەكــەی ئێمــە و پرســی كامتــان خوشــكی جەلیلەن؟ گوتم: 
مــن. یەكســەر گوتــی پێشــم كــەوە و بردمــی بــۆ ژوورێكــی تەنیشــت قاعەكــە، ناچــاری 
كــردم لەچكەكــەم فــڕێ دەم، ســەروقژم بكەمــەوە، چاكەتێكــی كورتــم لەبەردابــوو الیبــەم 
و دووســێ جــار بــەدەوری خۆمــدا بســووڕێمەوە. گوتــی: زۆر باشــە دەتبــەم بــۆ الی 
خوشــكەكەت. ئەڵبــەت مــن بیســتبووم كــە جەلیلــەی خوشــكم پێــش چەنــد رۆژێــك 
هەاڵتبــوو و رزگاریشــی بــووە، بــەاڵم لــە ترســا نەموێــرا هیــچ بڵێــم. ئاقیبــەت، كابــرای 
داعــش منــی نەبــرد، چونكــە لەســەر نرخەكــە لەگــەڵ فرۆشــیارەكەم رێــك نەكەوتــن. 

مانگــی دوازدە، واتــە پــاش چــوار مانــگ لــە مانــەوەی رەزالــەت و كولەمەرگــی 
ــە تەلەعفــەر، رۆژێــك دەمەوبەیــان ئۆتۆمبێلیــان هێنــا و سەریانخســتین و رۆیشــتین.  ل
بــوو  دەبــەن. هەرچۆنێــك  بــەرەو ســووریامان  زانیمــان  بــوو،  دوور  رێگەكــە زۆر 
گەیشــتینە نێــو شــاری ڕەققــە، كــە گەیشــتین شــەو بــوو، هەمووانیــان بردیــن بــۆ نێــو 
خانوویەكــی كــۆن لەنێــو مەزرەعەیەكــدا. وەزعەكــە زۆر خــراپ بــوو، ئێمــە ژن و منــداڵ 
تۆقیبوویــن. هەموومــان ئــەوە یەكــەم جــار بــوو لــە شــنگال زۆر دوور بیــن، بۆیــە تــرس 
و لەرزێكــی زۆرمــان لــێ نیشــتبوو. هەمــووی چەنــد رۆژێــك لــەوێ ماینــەوە، دەســتیان 
كــرد بــە دابەشــكردنمان، هــەر دووســێ ئافــرەت و بــۆ جێیــەك، مــن لەگــەڵ شــەش 
ئافرەتــی خەڵكــی كۆمەڵگــەی حــەردان مامــەوە. پــاش چەنــد رۆژێــك، ئێمەشــیان بــرد بــۆ 
جێیــەك، دواتــر زانیمــان ناوچەیەكــە نزیكــی فڕۆكەخانــەی ڕەققــە پێــی دەڵێــن )تەبقــە(. كە 
رۆژ بــووەوە، ماوەیەكــی زۆر بــە پــێ رۆیشــتین و لــەوێ بردیانیــن بــۆ ژێرزەمینێــك و 
بــەزۆر كردیانینــە ژوورەوە. شــوێنەكە زۆر ترســناك بــوو. هێنــدە نەماینــەوە ئەمیرێكــی 
چڵكنــی پیــس هــات و ســواری ســەیارەی كردیــن و رۆیشــتین و كاتێكمــان زانــی لەنێــو 
شــاری ڕەققەیــن و لــە مقــەڕی ئەمیرەكــە دابەزیــن. نزیكــە 10 رۆژێــك لــەو مقــەڕە 
هێشــتیانینەوە. پــاش 10 رۆژ كۆمەڵێــك هاتــن و تیروپشــكیان كــرد بــۆ دابەشــكردنمان. 
مــن و منداڵەكانــم، بــەر داعشــێك كەوتیــن كــە پێیــان گوتــم نــاوی ئەبــو عیمــادە، بــەاڵم لــە 
كاتــی تیروپشــكەكەدا لــەوێ نەبــوو. بۆیــە خــۆم و منداڵەكانــم بــە تاقــی تەنیــا لــە مقەڕەكە 
ماینــەوە. ئــەو بێویژدانانــە هیچیــان نەدەداینــێ، رۆژێــك گوتــم ئــەرێ خــۆم قەیــدی نییــە، 
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بــەاڵم خێرتــان دەگات نــان و شــیرم بدەنــێ بــۆ منداڵەكانــم، كەچــی دەیانگــوت بشــمرن 
هیچتــان نادەینــێ، تــۆ هــی ئەبــو عیمادیــت، ئەویــش لــە شــەڕە، تــا نەیەتــەوە ئێمــە هیچــت 
نادەینــێ. ناچــار لــە كــون و قوژبنــی مقەڕەكــە قەراغــە نــان و پاشــماوەكانی ئەوانمــان 
دەخــوارد. لــەو ماوەیــەدا، بەیانییــەك ســەیارەیەكی داعــش هــات و سەریانخســتم دەبینــم 
دوو ئافرەتــی دیكــەی ئێزیــدی كــە دەمناســین لەنێــو ســەیارەكەدان. بردیانیــن بــۆ یەكێــك 
لــە نەخۆشــخانەكانی ڕەققــە تــا خزمەتــی برینــدارەكان بكەیــن. راســتتان دەوێــت لــەوێ 
زۆر دڵمــان خــۆش بــوو، چونكــە بــە ســەتان برینــداری داعشــمان بینــی دەســتوقاچیان 
بڕابــوو و وەزعیــان شــڕ بــوو. پــاش 10 رۆژێــك، ئیــدی هاتنــی كڕیــاران دەســتی پێكــرد. 
رۆژێكیــان ئەمیرێــك هــات، پێیــان دەگــوت، ئەمیــری ئیتیســاالت. گوتــی كامتــان جیانــە؟ 
گوتــم منــم. گوتــی تــۆ ئەبوعیمــاد كڕیوتــی و موڵكــی ئەویــت، بــەاڵم ئــەو بەخشــیویتی 
بــە مــن. ســواری ســەیارەی كــردم و بردمــی بــۆ مقەڕێــك پێیــان دەگــوت، مقــەڕی 
ئیتیســاالت كــە دەكەوتــە نێــو فڕۆكەخانــەی ڕەققــەوە. لــەو مقــەڕە، شــەش داعشــی لــێ 
بــوو. ســێ ڕووســی ســێ ســووری. بــە ئەمــری ئەمیــری ئیتیســاالت بوومــە موڵكــی هــەر 
ــن و شــەڕیان  ــك نەكەوت ــدا رێ ــو خۆیان ــك لەنێ ــا رۆژێ ــەوە ت ــەك مام شەشــیان. ماوەی
بــوو لەســەر مــن. گەیشــتە ئــەوەی ئەمیرێكــی تــازە هــات و منــی بــرد. ئەمیرەكــە منــی 
بەنــاوی جارییــەوە بــردە ماڵەكــەی خــۆی. بوومــە كارەكــەری ماڵەكــەی و هەمــوو ئیشــی 
ماڵەكــەی لەســەر مــن بــوو. ئەمیرەكــە كــە خەڵكــی ئیدلبــی ســووریا بــوو، خــۆی و 
ژنەكــەی و خوشــكێكی لــە ماڵەكــەدا بــوون، نازانــم چــۆن باســی بكــەم كــە خــۆم و 
هــەردوو منداڵەكــەم چ عەزابێكمــان لــەو ماڵــەدا چەشــت. بەتایبەتــی لەالیــەن ژن و 
خوشــكی ئەمیرەكــەوە، بەتایبەتیتریــش لــە الیــەن ژنەكەیــەوە، نازانــم زۆر ڕقــی لــە نــەك 
كــورد و ئێزیــدی، بگــرە هــەر بــە ناوهێنانــی كــورد دەهــری دەبــوو. هــەر بــۆ نموونــە، لــە 
بەیانــی زووەوە خزمەتــم دەكــردن تــا نیوەشــەو، كەچــی ژنەكــەی هــەر هەســتی بكردایــە 
خەوتــووم، بــە ئەنقەســت بــەو نیوەشــەوە هەڵیدەســاندم دەیگــوت هەســتە قاوەیەكــم بــۆ 
بكــە هــەر بــۆ ئــەوەی تەعزیبــم بــدات و پشــوو نــەدەم. كام رۆژ ســارد بوایــە، ئــەو رۆژە 
دەیگــوت بــڕۆ راخەرەكانــی ماڵەكەمــان بشــۆ. هەرچەنــد باســی ئــەو حــەوت مانگــە بكــەم 
تــەواو نابێــت. بەوەشــەوە نەدەوەســتان، ئەگــەر رۆژێــك ئیــش زۆر نەبوایــە، هــەر بــۆ 
ئــەوەی نەحەســێمەوە، دەیاننــاردم بــۆ ماڵــی داعشــێكی دیكــەی هاوســێیان تــا خزمەتــی 
ــە مــن ببێــت،  ــی ل ــە هەمــووی ناخۆشــتر، ئەمیرەكــە دەیویســت منداڵ ئەوانیــش بكــەم. ل

بــەاڵم مــن مەجالــم نــەدا چەنــدی ئــازاری دام هــەر مەجالــم نــەدا. 
)جیــان خانــم( دەگێڕێتــەوە و دەڵێــت: رۆژێكیــان لەتــاوا بڕیــارم دا هەرچۆنێــك 
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ــەرەی  ــەو دەوروب ــان دەرچــووم و ل ــە رۆژێكی ــم و خــۆم رزگار بكــەم. بۆی ــووە هەڵێ ب
ماڵــی ئەمیرەكــە لــە دەرگای ســێ ماڵــم دا، نەیاندەوێــرا هاوكاریــم بكــەن. ماڵــی چــوارەم 
گوتیــان بەســەرچاو وەرە ئێســتا دەتبەیــن بــۆ جێیەكــی ئەمیــن. كاتێكــم زانــی تەســلیمی 
ماڵــە داعشــێكیان كــردم. داعشــەكە یەكســەر تەســلیمی ماڵــی ئەمیرەكــەی كردمــەوە 
لــەو ماڵــەی لێــی هەاڵتبــووم. ئــەو شــەوە وا رێــك كــەوت، نــە ئەمیرەكــە و نــە داعشــە 
پیاوەكانــی هیچیــان لــە ماڵــەوە نەبــوون، چــوار ژنەداعشــی لــێ بــوو، بــە هــەر چواریــان 
بەســتیانمەوە و دەســتیان كــرد بــە لێــدان و داركاریكردنــم، تــا هەمــوو جەســتەم شــین 
ــی  ــۆ الی حاكم ــم ب ــی بردیان ــۆ بەیان ــات. ب ــم ه ــودان و لووت ــە دەم ــن ل ــووەوە و خوێ ب
شــەرعی. حاكمەكــە گوتــی تــا خاوەنەكــەی نەیەتــەوە حوكمــی نــادەم و گەڕاندمیانــەوە 
بــۆ ماڵەكــە. هــەر ئــەو رۆژە ئەمیرەكــە هاتــەوە، بــە مەســەلەكەی زانــی و بانگــی كــردم 
ــدا،  ــن لەگەڵم ــم، ژن و خوشــكەكەت زۆر خراپ ــووی؟ گوت ــی پرســیم بۆچــی هەاڵت و لێ
بۆیــە ناچــار بــووم رابكــەم. لــە خاتــوو )جیــان(م پرســی ئەوانــە چــۆن باســی كوردانــی 
ئێزیدییــان دەكــرد. گوتــی: توخــوا واز بێنــە، ئێســتا كــە دەبیســتم دەڵێــن لەنێــو داعشــدا 
كــورد هــەن، خەریكــە بمــرم. بــاوەڕ بكــە ســەدان جــار پێیــان دەگوتــم: كــورد هەمــووی 
بــەرازن و ئێزیدییەكانیــش كافــرن و هەقــی كوشــتنیان هەیــە. هیــچ رۆژێــك نەبــوو 
ئەمیرەكە و ژن و خوشــكەكەی ســەدان ســووكایەتی بە كورد و ئێزیدی و كوردســتان 
نەكــەن. نەخێــر مــن بڕیــارم دابــوو هــەر دەبێــت لــەو ژیانــە ڕەزالەتــە خــۆم رزگار بكــەم. 
شــەوێكی دیكــە فورســەتم هێنــا و ڕامكــرد. ئەمجــارەش دەرودراوســێكان خەبەریــان لــێ 
دام و جارێكــی دیكــە گێڕایانمــەوە. ئەمجارەیــان ئەمیرەكــە بردمــی بــۆ مقەڕەكــەی خــۆی 
ــە گەورەكــەم و  ــدا لەگــەڵ منداڵ ــە شــوێنێكی وەك زیندان ــەوێ ل ــە شــاری )حەمــا( و ل ل
شــیرەخۆرەكەم دایاننایــن. تــا ئــەو رۆژەی گەڕایــەوە بــۆ ماڵــەوە، ئێمەشــی لەگــەڵ خــۆی 

هێنایــەوە بــۆ ماڵەكــەی ڕەققــە. 
رۆژێكیــان، ئەمیرەكــە و ژنەكــەی چوونــە دەرەوە، خوشــكەكەی لــە ماڵــەوە مایــەوە، 
تــكام لــە خوشــكەكەی كــرد كەمێــك ئیزنمــان بــدا لەگــەڵ منداڵەكانــم بچینــە دەرەوە بــۆ 
ــی و  ــەوێ خەڵكــی ئاســاییم دەبین ــدام. ل ــوو ئیزنی ــاش ب باخچەیەكــی نزیــك ماڵەكــە و ب
قســەم لەگــەڵ دەكــردن و داوای یارمەتیــم لــێ دەكــردن و هەوڵــم دا ژمــارەی براكەمیــان 
بدەمــێ تــا تەلەفۆنــی بــۆ بكــەن و هەواڵــی ئێمــەی بدەنــێ، هەمــووان دەترســان، تــا 
ــی هاوكاریكردنمــی دا، ژمــارە  ــم و بەڵێن ــێ وەرگرت ــدا، پیاوێــك ژمارەكــەی ل ــە كۆتایی ل
تەلەفۆنەكەشــی پێــدام. یەكســەر گەڕامــەوە ماڵــەوە. كاتێــك ئەمیــرە داعشــەكە و ژنەكــەی 
هاتنــەوە، خوشــكەكەی پێــی گــوت كــە مــن چوومەتــە دەرەوە، هەردووكیان شــێت بوون، 
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ئەمیرەكــە دەســتی كــرد بــە لێدانــم، ژن و خوشكەكەشــی وەســتابوون پێدەكەنیــن. 
خوشــكەكەی بێــوەژن بــوو، مێــردە داعشــەكەی كوژرابــوو، هــەر لــەو رۆژانــەدا شــووی 
كــردەوە بــە داعشــێكی دیكــە، هێنــدەی نەبــرد ئەویــش كــوژرا. خوشــكەكەی هــات بــۆ الم، 
ــدە لەگــەڵ  ــە وام لێهــات، ئەوەن ــەوە خــوای ئێوەی ــن جــار ئیعتیرافــی كــرد: ئ ــۆ یەكەمی ب

ئێــوە خــراپ بــووم ئــەوە مێــردی دووەمیشــم كــوژرا. 
رەمــەزان هــات بەســەردا. ئەمیرەكــە گوتــی منداڵەكــەت دەبــەم بــۆ ســەربازگەی 
راهێنانــی مندااڵنــی داعــش. زۆر ترســام، بۆیــە بڕیــارم دا، ئەگــەر بشــمكوژن هــەر 
دەبێــت خــۆم و منداڵەكانــم رزگار بكــەم. شــەوێكیان پاششــێویان كــرد، چونكــە مــن 
ــان خــوارد  ــا نانی ــم كــرد ت ــەر بــووم، چاوەڕێ ــە بەخەب ــۆ دروســت دەكــردن، بۆی ــم ب نان
ــاوەش كــرد و  ــن. كچەكەمــم هەســتان و شیرەخۆرەكەشــم ب ــان كــرد و خەوت و نوێژی
بێدەنــگ لــە ماڵەكــە هاتمــە دەرەوە. دەرگاكانــم لــە دوای خۆمــەوە داخســت و كلیلەكانــم 
بــرد. هاتمــە كــۆاڵن، دنیــا كــپ و بێدەنــگ. بڕیــارم دا ئەمجارەیــان لــەو گەڕەكــەی 
خۆمانــی لــێ بوویــن، پەنــا بــۆ كــەس نەبــەم و نزیكــەی نیــو ســەعاتێك بــە پــێ رۆیشــتم 
و دووركەوتمــەوە، گەیشــتمە گەڕەكێــك. لەنێــو ســەدان ماڵــدا، خوایــە لــە دەرگای كــێ 
ــا تاریــك و روون بــوو، ناچــار  بــدەم رەتــم ناكاتــەوە و هاوكاریــم دەكات؟ نەخێــر دنی
ــە دەرگایەكــم دا. ژنێكــی نزیــك 40 ســااڵن دەرگای لــێ كردمــەوە، زۆر  ــە خۆمــەوە ل ل
ترســا، وەزعەكــەی خۆمــم تێگەیانــد، دەمودەســت ســەیرێكی ئەمــاوالی كۆاڵنەكــەی 
كــرد و گوتــی خێــرا وەرە ژوورەوە. هــەر لــە پشــت دەرگاكــەوە گوتــی: خەمــت نەبێــت، 
منیــش كــوردم و بردمیــەوە ژوورەوە. بــاوەڕ بكــەن كــە گوتــی كــوردم، وامزانــی ئــەو 
دەقەیــە لەدایــك بــووم. ژنەكــە، یەكســەر ئــاو و نــان و بســكویت و كێكــی بــۆ خــۆم و 
ــا و  ــا. بەیانــی زوو هــەر رۆژ بــووەوە، مەردانــە چــوو تەكســییەكی هێن منداڵەكانــم هێن
كرێكەشــی دابوویــە و بڕێــك پارەشــی بــە خــۆم دا و ســوار بوویــن بــەرەو عفریــن. 
لەڕێگــە هــەزاران غایلــە و تــرس بــە دڵمــدا دەهــات. بــەاڵم چونكــە ژنــە كوردەكــە دەفتــەر 
نفووســی خوشــكەكەی پــێ دابــووم و نەسییحەتیشــی كردبــووم بــێ كێشــە گەیشــتینە 
شــاری )بــاب(. تاكســییەكەش رێنوێنیــی كردیــن و بردینییــە گەراجەكــەی بــاب و لــەوێ 
ســواری ســەیارەی كردیــن بــۆ عفریــن. ئاقیبــەت بــە ســەالمەت گەیشــتینە عفریــن. لــەوێ 
تــرس نەمــا، بــەاڵم خوایــە كــەس ناناســم چــی بكــەم. ناچــار خــۆم كــرد بــە ماڵێكــدا و 
باســی خۆمــم بــۆ كــردن و داوام لــێ كــردن تەلەفــۆن بــۆ براكــەم بكــەن لــە كوردســتان. 
ماڵەكــە ئێزیــدی دەرچــوون، زۆر خزمەتیــان كردیــن و ماینــەوە تــا براكــەم گەیشــت و 

هاتینــەوە بــۆ كوردســتان. 
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نوورا:

 داعشێكی تونسی پێی گوتم ”زمانی كوردی، زمانی كافرانە“
داعشەكە هەر گوێی لە ناوی یۆرۆ و دۆالر بوو، ئاین و شەرع و دواڕۆژی بیر نەما

كە فڕۆكەكان لە دەوروبەری ئێمەیان دەدا، زۆر دەترساین، بەاڵم دڵمان 
خۆش دەبوو و هەموو ڕمبەیەك هێز و هیوای زیاتری پێ دەبەخشین

پێشەكی
ئەگەرچــی لــەو باوەڕەدانیــم كــە تــا دنیــا دنیایــە، كارەســاتی شــنگال و تاوانەكانــی 
كارەســاتە  و  دیمــەن  ســەرلەبەری  كارەســاتە،  ئــەوە  قوربانییەكانــی  و  داعــش 
تراژیدییەكانــی لــە یادەوەریــی و زەینــی هیــچ كوردێــك و ئێزیدییەكــدا بســڕێتەوە، 
داعــش،  تاوانەكانــی  و  كارەســاتە  ئــەو  وردەكاریــی  تــەواوی  پێویســتە  زۆر  بــەاڵم 
تۆمــار بكرێــن، خــۆ ئەگــەر لــە زاری شــایەتە بەچاودیــدەكان خۆیانــەوە بێــت، ئــەوە 
بەڵگــەكان زیندووتــر و تۆكمەتــرن دەبــن. خــۆ ئەگــەر ئــەو قوربانــی و شــایەتانە، ئــەو 
ئافرەتــە ڕووســوور و ئــەو منداڵــە چاوگەشــانە بــن كــە كەوتنــە بندەســتی تیرۆریســتانی 
داعــش و دیارتریــن قوربانییەكانــی ئــەو هوڤییانــەن، ئــەوە بەســەرهاتەكانیان، یــەك 
ــن. ئاخــر  ــی مرۆڤایەتی ــەم ســەردەمەی ئێســتای ژیان ــی ئ ــە پڕكارەســاتترین تاوانەكان ل
لەگــەڵ هــەر یەكێــك لــەو قوربانیانــە دادەنیشــیت، جۆرێكــی دیكــە لــە تاوانكاریــی ئاشــكرا 
دەكەیــت، زیاتــر دەگەیتــە ئــەو بڕوایــەی، داعشــەكان لــە هیــچ تاوانبارێكــی دیكــەی پێــش 
ــان كــردووە و دەیكــەن،  ــی ئێزیدیی ــە كوردان ــەوان دەرهــەق ب ــەوەی ئ ــان ناچــن، ئ خۆی
النــی كــەم لــە ســەردەمی تــازەدا، بــێ وێنــە و دەگمەنــن لــە دڕندایەتــی و وەحشــیگەرییدا. 
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دیكۆمێنتكردنــی چیرۆكــی ئافرەتــان و مندااڵنــی كــوردی ئێزیــدی، جیــا لــە الیەنــە مرۆیــی 
و یاســایی و مێژووییەكانــی، پێویســتییەكی وازلێنەهێنــراوە بــۆ یادەوەریــی نەتەوەیــی 
ــد و  ــە، چــۆن و چەن ــەم نەتەوەی ــی ئ ــت، دوژمنان ــت بزانێ ــچ نەبێ ــا هی ــك، ت ــەر كوردێ ه

ــە.  ــە هەمــوو شــتێكی كوردیی ــان ل ــدە رقی بۆچــی ئەوەن
چیرۆكــی ئەمجارەیــان هــی )نوورا(یــە كــە خاتوونێكــی دیكــەی كــوردی ئێزیدییــە و 
چەنــد مانگێكــە لــە چنگــی ئــەو هوڤییانــەی داعــش رزگاری بــووە، بەڵگەیەكــی زینــدووی 
دیكەیــە لەســەر ئــەو مەترســییە زۆرەی لەســەر ئێســتا و داهاتــووی كــورد بەگشــتی و 

كوردانــی ئێزیــدی هەیــە.

لە شنگالەوە بۆ ڕەققە
كاتێــك چوومــە الی )نــوورا خــان( كــە لەدایكبــووی 1980ی شــاری شــنگالە. هێشــتا 
جێدەســت و خــەم و پــەژارەی دوو ســاڵ زیاتــری دۆزەخــی داعــش بــە ڕووخســارییەوە 
دیــار بــوو. داوام لــێ كــرد ئەگــەر دەكرێــت چیرۆكــی گرتــن و ژیانــی ئەســارەت و 
رزگاربوونــی خــۆی و منداڵەكانیــم بــۆ بگێڕێتــەوە. بــە حەســرەتێكی قووڵــەوە وەاڵمــی 
دامــەوە: بەســەرچاو . بــەاڵم ئەگــەر بمتوانیایــە بــەوردی هەموویــت بــۆ بگێڕمــەوە، 
بــاوەڕ بكــە هــەر رۆژەی كتێبێكــی دەوێــت، بۆیــە هــەوڵ دەدەم وێســتگە ســەرەكییەكانی 

ئــەو دۆزەخــەت بــۆ بگێڕمــەوە. 

لێرەوە ئیتر نوورا قسە دەكات:
ئــەو رۆژەی داعــش كەوتــە نێــو شــنگالەوە، ئێمــە ویســتمان وەك ئــەو خەڵكــە 
رابكەیــن بــەرەو چیــای شــنگال. بــەاڵم لەبــەر ئــەوەی ئۆتۆمبێلمــان نەبــوو، خــۆم و هــەر 
ــی  ــەرەو لۆفەكان ــێ ب ــە پ ــەدا ب ــەی گوولل ــە و ڕێژن ــو قرمــەی تەق ــەم لەنێ چــوار منداڵەك
دامێنــی چیــا بــەڕێ كەوتیــن. هێشــتا نەگەیشــتبووینە لۆفــەكان، دەورەمــان گیــرا و 
ــە ترســاندا لــە شــوێنی  داعشــەكان دەســتیان كــرد بــە دەســتڕێژ بەســەرماندا. ناچــار ل
خۆمــان وەســتاین، ئەوانیــش بــە دوو ئۆتۆمبێلــەوە گەیشــتنە ســەرمان. هــەر یەكەمیــن 
جــار بــە هــاوار هــاوار و تۆقانــدن دەســتیان بــە تااڵنكردنمــان كــرد: مۆبایــل، زێــڕ و پــارە 
و ســەعات و هەرچــی هەیــە غەیــری جلكەكانمــان هــەر هەموویــان لــێ ســەندین. نەخێــر 
لێــگا لێــگا خێزانگەلــی ئێزیــدی دەهاتــن، ئەوانیــش وەك ئێمــە دەســتگیر دەكــران، تــا 
دەوروبــەری نیــوەڕۆ ژمارەمــان گەیشــتە نزیكــەی شەســت خێــزان. چەنــد ئۆتۆمبیلێكــی 
ــن تەرمــی  ــە چەندی ــەو ســەر رێگان ــان سەرخســتین. لەڕێگــە، ل ــا و هەمووی ــان هێن كیای
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كوژراومــان بینــی خوێنیــان لەبــەر دەڕۆیشــت، دیــارە ئــەو دەمــە كوژرابــوون. بردیانینــە 
ــان كــرد  ــان كردیــن و هاواری بینایــەك بەرامبــەر نەخۆشــخانەی گشــتیی شــنگال. ریزی
ئێســتا هەمووتــان دەكوژیــن، بــووە زیــڕە و هاوارهــاواری منــدااڵن و ئافرەتــان. دواتــر 
دیــارە نەیانكوشــتین و یەكێكیــان گوتــی، ئــەم شــوێنەتان پــێ پیــس ناكەیــن، هــەر 
دەتانكوژیــن، بــەاڵم لێــرە نــا. جــا بیــرم نەبــوو، هــەر لــە لۆفــەكان، داعشــێكی كــورد بــە 

ســۆرانی پێــی دەگوتیــن: هەمووتــان دەكەیــن بــە قوربانــی دوعــا. 
جارێكــی دیكــە ســواری كیاكانیــان كردینــەوە و بردیانیــن بــۆ نێــو فەرمانگــەی 
نفوســی شــنگال. لــەوێ چەنــد رۆژێــك هێشــتیانینەوە، وەزعمــان زۆر خــراپ بــوو، 
گەرمــا، تینوێتــی، برســێتی، گریانــی منــداڵ و تــرس و تۆقانــدن. لــەوێ ئیــدی دەســتیان 
كــرد بــە بردنــی پۆســتە پۆســتەی كچــان. ئــەو چەنــد رۆژەی لــەوێ ماینــەوە هیــچ 
كچیــان تێــدا نەهێشــتین و تەنیــا ژن و پیــاوەكان و منــدااڵن ماینــەوە. پــاش چەنــد رۆژ، 
ــە  ــی فڕۆك ــە بۆمباران ــان ل ــە گوێت ــم پرســی: ك ــرد. لێ ــێ ك ــە دەســتی پ ــی فڕۆك بۆمباران
بــوو، بیــرت لــە چــی دەكــردەوە؟ گوتــی: بــاوەڕ بكــە ژیانــی خۆمانــم ال گرنــگ نەمابــوو، 
ــە دڵــی خۆمــدا  دەنگــی فڕۆكــەكان و بۆمبارانیــان، هیوایەكــی زۆری پــێ دەبەخشــین، ل
دەمگــوت، هــەر هیــچ نەبێــت، خــۆ ئــەم دڕندانــەش دەترســن، خــۆ تۆڵــەی ئێمــە لــەم 

وەحشــیانە دەكەنــەوە. 
ــوو:  ــەردەوام ب ــی ئەســارەتی خــۆی ب ــەوەی چیرۆك ــوورا( لەســەر گێڕان ــوو )ن خات
لەژێــر بۆمبارانــی بەردەوامــی فڕۆكەكانــدا، گواســتیانینەوە بــۆ بــارەگای یەكێــك لــە 
حزبــەكان لەنێــو شــاری شــنگال. لەوێــش دوو رۆژ ماینــەوە. دوای ئــەوە ئۆتۆمبێلیــان 
هێنــا و بردیانیــن بــۆ جێگایــەك كــە دیــار بــوو ســجنێكی گــەورە بــوو. لــەوێ زانیــم ئەمــە 
ــەوەی  ــە؟ وەك ئ ــی خودای ــان بین ــادووش، چیم ــە ب ــك موســڵ. ل ســجنی بادووشــە نزی
هەمــوو ئێزیــدی لــەوێ بــن وابــوو. جێگایەكــی زۆر ناخــۆش، گەرمــا و تینوێتــی و 
برســێتی و بــێ شــیر و دەرمانــی منــدااڵن بڕســتی لــە هەمــووان بڕیبــوو. لــە بــادووش، 
ــێ  ــن بەتانییەكــەوە، وەل ــم خســتە ب ــە چكۆالنەكان كوڕەكانیشــیان لێســتاندین، مــن منداڵ
داخەكــەم كــوڕە گــەورە چــواردە ســااڵنەكەیان بردم. كاتێكمان زانــی لەوێش بۆردومانی 
فڕۆكــە بــۆ ســەر دەوروبــەری ســجنەكە، واتــە بــارەگا و بنكەكانــی داعــش، دەســتی 
پێكــرد. لەگــەڵ هەمــوو ڕمبەیەكــی بۆمبەكانــدا جەرگمــان دادەكــەوت و دەترســاین، بــەاڵم 
چونكــە دەمانزانــی لــەو وەحشــییانە دەدا، زۆرمــان پــێ خــۆش بــوو، هێــز و هیوایەكــی 
زۆری پــێ دەبەخشــین. پــاش ئــەوەی هەفتەیەكمــان لــەو دۆزەخــەی بادووشــدا بەســەر 
بــرد، پــاش ئــەوەی هەمــوو ئــەو كچانــەی مابوونــەوە بردیانــن، جارێكــی دیكــە ســواری 
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ئۆتۆمبێلیــان كردیــن و بــەرەو تەلەعفــەر. لــەوێ یــەك دوو شــەو لــە حەوشــەیەكی 
گەرمــی قوتابخانەیەكــدا فڕێیاندایــن. دواتــر گوتیــان لەگــەڵ مێــرد و خێزانەكانتــان كۆتــان 
دەكەینــەوە. ئەوەبــوو بردیانینــە قوتابخانەیەكــی دیكــە، لــەوێ منداڵەكانــم بینییــەوە. 
بــاوەڕ دەكــەن كــە منداڵەكانــم بینــی بــڕوام نەدەكــرد، خەریــك بــوو لــە خۆشــیاندا دڵــم 
بوەســتێ، نــەك هــەر مــن، بگــرە هەمــوو ئــەو دایكانــەی منداڵەكانیــان لــێ ســتێندرابوو 
تووشــی شــۆك بووبــوون. دەمودەســت، ســواری لۆریــان كردیــن بــەرەو گونــدی 
تەلەعفــەر و شــنگالدا. گوندێكــی توركمانــە شــیعەكانی  نێــوان  لــە  )كەســرلمیحراب( 
تەلەعفــەر بــوو، چــۆڵ بــوو، داعــش كردبوویــان بــە یەكێــك لــە بنكــە ســەرەكییەكانیان. 
لــەوێ چــوار مانــگ هێشــتیانینەوە، چــی خــراپ بــوو بــە هەمووانیــان كــرد. بــەزۆر 
خوێندنــی ئاینــی بــە هەموومــان، مەشــقی ســەربازی بــە منداڵــەكان، گەرمــا نەمــا ئینجــا 
خەریــك بــوو لــە ســەرماندا ڕەق بینــەوە. هــەر زوو زووش بەناومــان دەكەوتــن و ئــەو 
ــە موســڵ.  ــەورە ل ــی گ ــۆ هۆڵێك ــن ب ــەوە بردیانی ــرد. دوای ئ ــەی بیانویســتایە دەیانب ژن
ــع  ــوون: نافی ــەوێ دوو موســاڵویی زۆر خــراپ و بێنامــووس بەرپرســی شــوێنەكە ب ل
موســاڵوی و عەدنــان موســاڵوی. هەمــوو رۆژ پشــكنین و تێهەڵــدان و ســووكایەتی 
و ئەشــكەنجە و جنێــودان بــە كــورد و بــە ئێزیــدی و بــە كوردســتان و بــە هەمــوو 
بــۆ  پــاش مانــەوەی نزیكــەی مانگێــك جارێكــی دیكــە هێنایانینــەوە  پیرۆزییەكمــان. 
تەلەعفــەر. ســەرلەبەیانییەك زوو، ســواری پاســیان كردیــن و بــەڕێ كەوتیــن، ئەڵبــەت 
كۆمەڵێــك ئۆتۆمبێلــی داعــش پێــش و پاشــی كاروانەكەیــان گرتبــوو. دوو شــەو و دوو 
رۆژ بــە برســێتی تینوێتــی بەڕێــوە بوویــن و زوو زوو كاروانیــان یــەك دوو ســەعاتێك 
دەوەســتان. تــا كاتێكمــان زانــی گەیشــتینە شــارێكی گــەورە بــە تابلۆكانــدا زانیمــان 

ــەی ســووریایە.  شــاری ڕەقق
لــە ڕەققــە، بــۆ مــاوەی هەفتەیــەك لەنێــو ژێرزەمینێكــی تاریــك و نووتــەك و پیســدا 
دایاننایــن. وەزعمــان زۆر خــراپ بــوو، هــەر بــۆ نموونــە، یەكێــك لــە ژنــە دووگیانەكانمان 
كــە خەڵكــی گەڕەكــی )نەســر(ی شــاری شــنگال بــوو، منداڵەكــەی لەبــار چــوو. بــاوەڕ بكە 
تەنیــا باســی ئــەو ســاتانەی ئــەو كارەســاتەتان بــۆ بكــەم كتێبێكــی دەوێــت. هــەر لــەوێ 
پیاوەكانیــان بــرد )پیاوەكــەی مــن لەگەڵمــان نەبــوو هــەر لــە ســەرەتاوە لــە كوردســتان 
ڕەققــە،  غاباتــی  ناوچــەی  لــە  دیكــە  پیســی  ســجنێكی  بــۆ  بردیانیــن  پاشــان  بــوو(. 
ــەواوی  ــن. ت ــان تووشــی نەخۆشــی پێســت بووی ــوو، زۆربەم ــس ب ــدە پی شــوێنەكە هێن
پاســەوانەكانی ئــەو ســجنە، بیانــی بــوون. رۆژێــك داعشــێك هــات پێیــان دەگــوت )ئەبــو 
عــەزام ئەلجــەزراوی( بــە عەرەبــی قســانی دەكــرد، بــەاڵم زۆر بــە كــورد دەچــوو، گوتــی: 
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ــۆ بنكەیەكــی  ــن ب ــرد، بردیانی ــك. كەچــی درۆی ك ــۆ ماڵێ ــن ب ــرەت دەبەی ــەك ئاف ژمارەی
داعــش، داعشــەكان لــە قاتــی خــوارەوە و ئێمــەش 30 ئافرەتــی دیــل لــە قاتــی ســەرەوە. 
لەنێــو  گۆڕەپانێــك  بــۆ  بردینــی  هــات،  عێراقــی  داعشــێكی  دواتــر،  رۆژی  بــۆ 
فڕۆكەخانــەی ڕەققــە. لــەوێ دەســتیان بــە هەڕاجمــان كــرد و هــەر داعشــێك یەكێكمانــی 

ــڕی.  ك
لێــرەدا لــە خاتــوو )نــوورا(م پرســی: دەكرێــت باســی چۆنێتــی فرۆشــتن كڕینەكەمــان 
ــاوی  ــەوەی ن ــدەوە. ئ ــی دەخوێن ــەك ناوەكان ــەك ی ــە داعشــێك ی ــی: ژن ــۆ بكەیــت؟ گوت ب
دەخوێندرایــەوە دەبــا بێتــە نێوەڕاســتی گۆڕەپانەكــە و لەچــك و پەچەكــەی ال بــدات و 
بــەدەوری خۆیــدا بســووڕێتەوە، ژنــە داعشــەكەش بــە عەرەبــی خەســڵەتەكانی دەژمــارد 
و باســی ئــەوەی دەكــرد گوایــە ئەمــە بووەتــە مســوڵمان و قورئانــی لەبــەرە و دەخرایــە 
ــە، بــەر ئــەو دەكــەوت. خــۆ ئەگــەر ئافرەتەكــە  موزایــەدەوە. كــێ پــارەی زۆرتــری بدای

الملیــی بكردایــە، یەكســەر جەڵــدەی لــێ دەدرا. 
مــن و دوو ژنــی دیكــە، بــەر داعشــییەكی پیســی چڵكــن كەوتیــن، هــەر زوو بڕیــارم 
ــە مەچەكــی خۆمــی بــدەم و  ــا ل دا، خــۆم بكــوژم. رۆژی دوایــی چەقۆیەكــم هەڵگــرت ت
بمــرم، بــەاڵم هاوڕێكانــم نەیانهێشــت و گوتیــان ئــەی منداڵەكانــت چــی لــێ دەكەیــت. 
ــاوی  ــی و ن ــر داعشــەكەی كڕیبووین ــان بكــەن؟ نەخێ ــت ئەتكم ــم: ئاخــر چــۆن دەبێ گوت
ــی  ــدی. پێ ــات وەك وەحشــی نەڕان ــوو. ه ــێ ب ــی ل ــوو، گوێ ــی( ب ــەی عێراق ــو ڕەحم )ئەب
گوتــم: ئەگــەر خــۆت بكــوژی، الشــەكەت دەدەمــە ســەگگەل و منداڵەكانیشــت دەبــەم 
ــۆ قەڵەویشــی ســەگگەلی  ــم: جــا ت ــە القرتێشــەوە پێــی دەگوت بــۆ مەشــقی ســەربازی. ب
ئــەم نــاوە هەمــوو تێــر دەكەیــت. پــاش ماوەیــەك، فرۆشــتمییەوە بــە داعشــێكی تونســی 
و ویســتی بمبــات بــۆ مقەڕێكــی داعــش، گوتــم نایــەم بشــمكوژی، ئاخــر دەمزانــی، لــەو 
ــەی.  ــۆ مقەڕەك ــات ب ــەوە نەمب ــێ پاڕام ــت. زۆر ل ــەڵ دەكرێ ــی بەكۆم ــە ئەتككردن مقەڕان
زۆری جنێــو بــە مــن و هەمــوو كــورد و هەمــوو ئێزیدیــی دا. ئاخــری بــێ ئــەوەی ئــاگادار 
بــم، منداڵەكانمــی بــرد بــۆ ســەربازگەی مەشــقی داعــش. رۆژێكیــان داوام لــێ كــرد قســە 
لەگــەڵ خێزانەكەمــدا بكــەم لــە كوردســتان. دەهــری بــوو هــاواری كــرد بەســەرمدا: تــۆ 
ئێســتا ژنێكــی مســوڵمانی چــۆن قســە لەگــەڵ ئــەو كافرانــە دەكەیــت؟ گوتــم: نەخێــر 
ئەوانیــش و منیــش باوەڕمــان بــە خــودا هەیــە. گوتــی: نەخێــر هەمووانیــان كافــرن. نایەڵــم 
قســەیان لەگەڵــدا بكەیــت، لــەو دنیــا خــودا موحاســەبەت دەكات، هــی منیــش. گوتــم: 
باشــە بــا قســە لەگــەڵ براكــەم بكــەم لــە ئەڵمانیایــە. گوتــی: بۆچــی؟ هاوكاریــت دەكات؟ 
گوتــم بەڵــێ وەزعــی باشــە و دەتوانێــت هاوكاریــم بــكات و چێشــتخانەی هەیــە، خێــرا 
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گوتــی: مانــای وایــە دەوڵەمەنــدە و دەتوانێــت یــۆرۆ و دۆالرت بــۆ بنێرێــت؟ گوتــم: بەڵــێ. 
یەكســەر رازی بــوو، هــەر گوێــی لــە یــۆرۆ بــوو، ئەودنیــا و ئــەم دنیــا و موحاســەبەی 
خــودا و ئاینــی هــەر هەمــووی لەبیــر چــووەوە. بــەاڵم پێــی گوتــم بــە براكــەت بڵــێ: مــن 
ــت،  ــۆ بنێرێ ــۆرۆت ب ــاوەڕ ناكــەم ی ــدەم و وەزعــم باشــە. گوتیشــی: ب ــەو موجاهی الی ئ
چونكــە تــۆ ئێســتا مســوڵمانیت و ئەویــش كافــرە. گوتــم هەقــت نەبێــت ئــەوە برامــە 
ــۆرۆ،  ــاو ی ــرا، لەت ــۆ وەرنەگی ــم ب ــرد، براكەم ــۆن ك ــت. زۆرم تەلەف ــۆ دەنێرێ ــۆرۆم ب و ی
ــان دا،  ــدی هەوڵم ــن و چەن ــەی ســەرەكیی شــار. چووی ــۆ بەدال ــن ب ــا بچی ــی ب ــەو گوت ئ
وەرنەگیــرا. گوتــم: مــادام براكــەم بــۆ وەرنەگیــرا، بــا تەلەفــۆن بــۆ كەســوكارم بكــەم لــە 
كوردســتان. تــووڕە بــوو گوتــی: چــۆن دەهێڵــم قســە لەگــەڵ مێــردە كافرەكــەت بكەیــت؟ 
بــە درۆ گوتــم: لــە یەكــەم رۆژەوە شــنگال گیــرا، مێردەكــەم كــوژراوە. گوتــی بــەاڵم 
ناهێڵــم بــە زمانــی كــوردی، زمانــی كافــران قســان بكەیــت، دەبێــت بــە زمانــی قورئــان، 
زمانــی عەرەبــی قســە بكەیــت تــا منیــش تــێ بگــەم. گوتــم: ئاخــر كەســوكارم عەرەبــی 
نازانــن. گوتــی: كێشــەی خۆتــە ناهێڵــم بــە كــوردی قســان بكەیــت، ئــەوە زمانــی كافرانــە. 
ــەم  ــە ئ ــە دكتــۆرە و عەرەبــی دەزانێــت. گوتــی: خودای ــم: باشــە كــوڕە مامێكــم هەی گوت
ــكات.  ــدا قســان ب ــدەم لەگــەڵ كافران ــم مەگــرە ناچــارم ڕێــی ب ــە لێ ــە؟ خودای ــە چیی بەاڵی
ئەڵبــەت دەمزانــی درۆ دەكات تەنیــا گوێــی لــە یــۆرۆ و دۆالر بــوو، هیچــی بیــر نەمــاوە. 
تەلەفۆنــم كــرد بــۆ كــوڕە مامەكــەم و وەاڵمــی دامــەوە. تەلەفۆنەكــەی لــێ وەرگرتــم و 
خــۆی قســەی لەگــەڵ كــرد. ئامۆزاكــەم پێــی گــوت: نــوورا كچــە مامــی منــە، هەرچەنــدت 
دەوێــت دەتدەمــێ بــەس ئــازادی بكــە. داعشــە نامەردەكــە كــە گوێــی لــە پــارە بــوو، 
ــۆ  ــەر(م ب ــی: 20 هــەزار دۆالر )دوو دەفت ــن و شــەرعی بیرچــووەوە و گوت هەمــوو ئای
بنێــرن، نــوورا و منداڵەكانــی هەموویــان ئــازاد دەكــەم، كــوڕە چــواردە ســااڵنەكەی 
نەبێــت. ئامۆزاكــەم لێــی پرســی: ئــەی ئــەو كــوڕە بــۆ ئــازاد ناكەیــت. گوتــی: ئاخــر 
ئــەوم وەك غــواڵم فرۆشــتووە بــە موجاهیدێكــی دیكــە. ئاخــری ئامۆزاكــەم ناچــار بــوو 
ــازاد  ــە كــوڕە گەورەكەشــمەوە ئ ــا هەموومــان ب ــەر ت ــە ســێ دەفت ــۆ كــرد ب پارەكــەی ب
بــكات. ئەوەبــوو، رێــك كەوتیــن. بەپێــی ئــەو رێككەوتنــە ئێمــە هەموومــان لــە دۆزەخــی 

داعــش رزگارمــان بــوو. 
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ئەو ژنە ئێزیدیەی بیست مانگ خۆی كوێر و الڵ كرد

غەزال:
 پەنامان بۆ كریڤێكی عەرەب برد، دەستبەجێ تەسلیمی داعشی كردین

ــی  ــدراو و دیل ــی رفێن ــدااڵن و ئافرەتان ــی بەســەرهاتی من ــەوە و دیكۆمێنتكردن گێڕان
دەســتی تیرۆریســتانی داعــش، هــەر بــە تەنیــا بــۆ ئــەوە نییــە، داعــش و داعشــییەكانی 
لــەڕووی ئەخاقــی و یاســاییەوە پــێ تاوانبــار بكەیــن، بــۆ ئــەوەش نییــە، ئاگــەداری 
تراژیدیایەكی ئینســانی پڕ تاوان و ئێش و ئازار بین، لە پاڵ گرنگی ئەم ئامانجانەشــدا، 
ئاگەداربــوون لــە وردەكاریــی بەســەرهاتی ئــەم قوربانییانــە، بــۆ هــەر ئینســانێكی كــورد 
و كوردســتانی، بــە تایبەتــی نەوەكانــی داهاتوومــان، زۆر پێویســتە. تــا هەمــووان داعــش 
وەك خــۆی بناســن. تــا نەوەكانــی كــورد و كوردســتان بزانــن، ئەوانــەی داعشــن، یــان 
ــدا  ــان تێ ــان هەڵگــری فیكــری داعشــن، زەڕەیــەك ئینســانییەت و ئەخاقیی هاوكاریــن، ی

نییــە.

غەزال و خیانەتی كریڤە عەرەبەكەیان
غــەزال ئیســماعیل، خەڵكــی كۆمەڵگــەی )حــەردان(ی باكــووری شــنگالە، بەســەرهاتی 
ئەســارەتی پــڕ تراژیدیــای خــۆی بــۆ گێڕاینــەوە: ســەرلەبەیانی زووی رۆژی یەكەمینــی 
الدا  چــوار  هــەر  بــە  شــنگالییان  بینیمــان  و  بیســتمان  كاتێــك  شــنگال،  كارەســاتی 
هەوڵــی دەربازبــوون دەدەن، پیاوەكانــی خێزانــی ئێمــەش گوتیــان وا داعــش نزیــك 
بووەتــەوە بــا خۆمــان بگەیەنینــە ماڵــی كریڤــە عەرەبەكەمــان لــە گونــدی )گــر شــەبەك(
ی نزیــك حــەردان. خــدر خەلــەف ئەلعفــری. ســااڵنێك بــوو كریڤــی مــە بــوو. هــەر بــە 
پــێ كەوتینــەڕێ و كاتێــك تەلەفۆنیشــیان بــۆ كــردن ئــەوان بــە دوو ترۆمبێلــی خۆیــان 
هاتــن بــە پیرمانــەوە. بــە گەیشــتنمان، داوامــان لــێ كــردن بمانشــارنەوە. تــا بەڵكــو 
شــەو دابێــت خۆمــان بگەیەنینــە چیــای شــنگال وەك ئــەو خەڵكانــەی دیكــە، یــان بــەرەو 



ش
داع

ی 
ەخ

دۆز
ی 

كان
هاتە

سەر
بە

89
ــە  ــدااڵن بچین ــان و من ــرد، ئافرەت ــان، داوای ك ــۆ دهــۆك. كریڤەكەم ــوە ب ــە و لەوێ رەبیع
قاتــی ســەرەوەی ماڵەكەیــان، پیاوەكانیــش لــە خــوارەوە بمێننــەوە. هــەر زوو هەســتمان 
كــرد، جــووڵ و هامووشــۆ و پسكەپســكی كوڕەكانیــان ئاســایی نییــە. بــەاڵم خــۆ تــازە 
چارمــان نییــە و داعــش لــە دەوروبــەری گوندەكــەن. ســەعاتێكی نەبــرد، داعــش گەیشــتە 
ســەرمان. دەركــەوت كوڕەكانــی كریڤەكەمــان هــەر هەموویــان داعشــن. لــە كاتێكــدا 
كرڤایەتــی و تێكەڵیــی خێزانەكەمــان لەگەڵیانــدا دەیــان ســاڵە بەردەوامــە، كەچــی بــە 
یــەك ســەعات خیانەتیــان لێكردیــن. داعشــەكان، پــاش ئــەوەی هەرچــی زێــڕ و خشــڵ و 
ــن  ــل كردی ــان ســواری ترۆمبێ ــوو لێیانســتاندین، هــەر هەمووانی ــان پێب ــارە و مۆبایلم پ
و بــەرەو دووڕیانــی حــەردان )ســەر ڕێگــەی ســەرەكی شــنگال – ســنونێ( بردیانیــن. 
ــا  ــێ جی ــان ل ــوو پیاوەكانی ــەوێ هەم ــەر ل ــن. ه ــان دابەزاندی ــە، هەمووانی ــە دووڕیانەك ل
كردینــەوە و بــە بەرچــاوی ئێمــەوە لەســەر چەقــی دووڕیانــە ریزیــان كــردن و دەســتیان 
بەســتنەوە. ئێمەشــیان )ئافــرەت و منــدااڵن( ســواری ترۆمبێلــەكان كــردەوە و رۆیشــتین. 
ئێمــە جارێكــی دیكــە پیاوەكانمــان )مێردەكــەم، باوكــی، ســێ بــرای مێردەكــەم و چــوار 
ئامــۆزای( نەبینیــەوە، ئێســتێش چارەنووســیان نازانیــن. رۆیشــتین تــا گەیشــتینە بازگەی 
كەســكێ. لــەوێ چەندیــن خێزانــی حەردانــی دیكەمــان بینــی كــە ئەوانیــش پیاوانیــان 
لەگەڵــدا نەبــوو. دوای ئــەوە هەموومانیــان بــە ترۆمبێــل بــرد بــۆ قوتابخانــەی )ئەزهــار( 
لەنێــو شــاری تەلەعفــەر. لــە مــاوەی ئــەو حەفتەیــەی ماینــەوە، هەرچــی كــچ و ژنــی گەنــج 
و جــوان هەبــوو بردیانــن و ئیــدی نەمانبینینــەوە. بیــرم دێــت، ژنێكمــان تێــدا بــوو نــاوی 
خالیــدە بــوو. خالیــدە، ســامیەی كچــی شــاردەوە تــا نەیبــەن، كاتێــك لێیــان پرســی كــوا 
ســامیە؟ گوتــی نازانــم لــەو قەرەباڵغییــەدا چــی لێهاتــووە. بڕوایــان پــێ نەكــرد و گوتیــان 
ــە؟  ــۆ چیتان ــە ئاخــر ب ــەوە منداڵ ــی: ئ ــەش گوت ــووە. دایكەك ــت داوە و هەاڵت ــۆ یارمەتی ت
بۆچــی دەتانەوێــت ئەتكیكــەن؟ داعشــییەكە وەاڵمــی دایــەوە: بەتەئكیــد ئەتكــی دەكەیــن 
چونكــە ســەبییەیە. نەخێــر وازیــان نەهێنــا و كەوتنــە گــەڕان تــا ســامییەیان دۆزییــەوە. 
ســامییەیان بــرد و دایكیــان دایــە بــەر ســۆندەی ئــاو. دواتــر بردیــان بــۆ جەڵــد. بــە 
بەربەرچــاوی هەموومانــەوە كەوتنــە بەردبارانــی دایكەكــە. خالیــدە هــاواری دەكــرد و 
خوێــن بــە ســەر و دەموچاویــدا دەهاتــە خــوارێ. راســتتان دەوێــت، ئیــدی خالیدەمــان 

نەبینییــەوە، وەلــێ تــا ئــەم چركەیــە دیمەنەكــەی لەبــەر چاومــە. 
غــەزال كــە هاتنەوە پێشــچاوی خالیدە تاســاندبووی، لەســەر گێڕانــەوەی ئازارەكانی 
بندەســتی دەســتی داعــش بــەردەوام بــوو: ”رۆژی دوایــی بردیانیــن بــۆ ســجنی بــادووش 
الی موســڵ، لــەوێ جگــە لــە منداڵەكانــی خــۆم، برایەكــی دوازدە ســااڵنم لەگەڵــدا بــوو 
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هاتــن بیبــەن. منیــش كــە منداڵــە شــیرەخۆرەكەم بەباوەشــەوە بــوو، ویســتم ڕێیــان 
لــێ بگــرم، نەخێــر وایــان راپســكاندم، منداڵەكــەم بەباوەشــمەوە پــەڕی و كــەوت. تــا 
منداڵەكــەم هەڵگرتــەوە، براكەمیــان بــرد و تــا ئێســتێ نەمبینیوەتــەوە و هەواڵــی نازانــم. 
كاتێــك فڕۆكــە دەوروبــەری ســجنی بادووشــی بۆمبــاران كــرد، ئێمەیــان گێڕایــەوە بــۆ 
تەلەعفــەر. لــەوێ جیایــان كردینــەوە. لــەو رۆژەوە ئیــدی نازانــم خەســووم و ســێ 
بووكەكــەی دیكەیــم نەبینییــەوە. دوای ئەوانیــش كچــە هەشــت ســااڵنەكەیان لێســتاندم. 
لــە نــاكاو غــەزال دایــە پڕمــەی گریــان و كەمێــك وەســتاین، ئینجــا بــەردەوام بــوو: 
پــاش ســێ مانــگ، داعشــەكان گوتیــان یەڵــاڵ ئەوانــەی پیاوەكانیــان دیــار نیــن بــا خۆیــان 
ناونــووس بكــەن، ئێســتا پیاوەكانتــان بــۆ دێنینــەوە و هەركــەس بچێتــەوە الی مێــرد و 
خێزانــی خــۆی و بــە پێشــمەرگەتان دەفرۆشــینەوە. زۆر دڵخــۆش بوویــن و هــەر كەســە 
و پەلــەی بــوو خــۆی و منداڵەكانــی ناونــووس بــكات. ســواری ترۆمبێلیــان كردیــن بەرەو 
شــنگال. لــەوێ كچــە گەورەكەمیــان لــێ جیاكردمــەوە، چەنــد گوتــم و پاڕامــەوە كچەكــەم 
نەخۆشــە و هــاوارم گوێیــان پێنــەدام. ئێمــە 30 ئافــرەت بوویــن بــە منداڵەكانمانــەوە لــە 
نێــو پاســێكدا. گەیشــتینە شــنگال. زۆر دڵخــۆش بوویــن و ئاهێكمــان وەبــەردا هاتــەوە، 
چونكــە گوایــە دەماندەنــەوە دەســتی پێشــمەرگە، كەچــی هێنــدەی نەبــرد بێئومێدیــان 
ــەرەو ســنووری ســووریا  ــە شــنگال نەوەســتا و ب ــان ل ــك ترۆمبیلەكەم ــەوە كاتێ كردین

رۆیشــت. هــەر رۆیشــت، تــا درەنگانێكــی شــەو گەیشــتینە ڕەققــە. 

ڕەققە. كڕین و فرۆشتن و سووكایەتی
پانــزە رۆژ لــە رەققــە هێشــتیانینەوە. دواتــر دەســتیان كــرد بــە فرۆشــتنمان. رۆژێكــی 
زۆر ســارد و ســەرما بــوو، داعشــێكی ســعوودی، پیاوێكــی كەتــەی زلــی ڕیشــنی 
ڕەزاگــران بــە نــاوی )ئەبــو جوهەیمانــی جەزیــری( منــی كڕییــەوە. بــۆ شــەو خەونێكــم 
بینــی. پیاوچاكێــك بــە جلكێكــی ئاودامــان ســپییەوە هاتــە خەونەكــەم و پێــی گوتم: خەمت 
نەبێــت، رزگارتــان دەبێــت، داعشــیش كۆتایــی دێــت، بــەس تــۆ خــۆت بكــە بە كوێــر و الأل. 
خەبــەرم بــووەوە، منداڵەكــەم دەگریــا، شــیرم دایــە و خەوتمــەوە. بــۆ بەیانــی خەونەكــەم 
بــۆ كچەكــەم گێڕایــەوە و گوتــم مــن لــە ئێســتێوە كوێــر و الڵــم. بــۆ ئــەوەی شــكۆی خــۆم 
و منداڵەكانــم بپارێــزم، بیســت مانــگ خــۆم كوێــر و الڵ كــرد. پــاش كەمێــك، خاوەنەكــەم 
ــە كچەكەمــی  ــەوە. ل ــو جوهەیمــان( هــات. قســەی لەگــەڵ كــردم مــن وەاڵمــم نەدای )ئەب
پرســی: دایكــت چییەتــی؟ گوتــی: دایكــم كوێــر و الڵــە. لــە كەنگێــوە؟ كچەكــەم گوتــی: لــە 
رۆژی كارەســاتەكەوە وای لــێ هاتــووە، منیــش دەبێــت هاوكاریــی بكــەم. داعشــەكە 
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گوتــی: نانــم بــۆ هێنــاون هەســتن بیخــۆن. كچەكــەم دەســتی كــرد بــە هاوكاریــم لــە 
ماڵــدا. خاوەنەكــەم  بــە  كــرد  داعــش خۆیــان  نەزانــی، دوو  هێندەمــان  نانخواردنــدا. 
ــوت:  ــەم دەیگ ــووە. خاوەنەك ــم گرت ــش گوێ ــان، منی ــە قســەكردن لەگەڵی ــرد ب دەســتی ك
ئــەم ســەبییەیەم كڕیــوە، پارەیەكــی زۆرم پێــداوە، چونكــە بــااڵی بــەرز و جوانــە، كەچــی 
دەرچــوو كوێــر و الڵــە. یەكێكیــان پێــی وت: نەفرەتــی خــوای لــێ بێــت، درۆ دەكات، ئــەوە 
فێڵبــازە. ئــەوی دیكەیــان گوتــی، ئــەوەی الأل بێــت، كەڕیشــە، بۆیــە درۆ دەكات. ئەوەكــەی 
دیكەیــان هەڵیدایــە، گوتــی: بــا لێــی دەیــن بزانیــن راســت دەكات. كەوتنــە لێدانــم بــە دار و 
قۆناغــە تفەنــگ، خــوا رەحمــی كــرد خــۆم راگــرت و چەنــدی ئازاریــان دام نوتقــم نەكــرد، 
ئیــدی لــە هــۆش خــۆم چــووم. گوێــم لــە گریــان و هــاواری منداڵەكانــم بــوو، بــەاڵم هــەر 
ــە.  خــۆم راگــرت. گوتیــان بــا بیبەیــن بــۆ پشــكنین بــۆ نەخۆشــخانە بزانیــن كوێــر و الڵ
ــن  ــی، چــی بكەی ــەم گوت ــت. خاوەنەك ــە پشــكنین دەرناچێ ــن ل ــی: لێیگەڕێ ــان گوت یەكێكی
ئیــدی ئــەوە نســیبی خۆمــە. ئــەوی دیكەیــان زۆر بێئەخاقانــە و بــە پێكەنینــەوە دەیگــوت: 
ــی:  ــان گوت ــە. یەكەكــەی دیكەی ــی نیی ــە جێگــەدا عەیب ــە، خــۆ ل ــر و الڵ ــە كوێ ــدی چیی قەی
كەواتــە مــادام تــۆ كوێــر و الڵــی، ئــەو كــوڕەت دەبــەم بــۆ ســەربازگەی مەشــق تــۆ پێــت 
بەخێــو ناكرێــت. خاوەنەكــەم گوتــی: بــا پرســیاری قازیــی شــەرعی بكەیــن. ئیــدی رۆژی 
دوایــی هاتــەوە گوتــی نــا كوڕەكــەت نابەیــن. زۆر دڵخــۆش بــووم، بــە ئیشــارەتیش بــە 
خاوەنەكــەم گــوت ســەرم زۆر دێشــێت هــی لێدانەكــە. گوتــی: حەپــی سەرئێشــەت بــۆ 
بێنــم؟ گوتــم نــا. پــاش حەفتەیــەك، ئەبــو جوهەیمــان، فرۆشــتینییەوە بــە داعشــێكی دیكــە 
نــاوی ئەبــو عومــەری نەجــدی بــوو. ئــەم داعشــە ســعوودییە، ئیشــوكاری كڕیــن و 
فرۆشــتنی ئافرەتــان بــوو. ئــەو ئافرەتانــەی دەكڕیــن، دەیبــردن بــۆ گەرمــاو و ســاڵۆن و 
جوانكاریــی بــۆ دەكــردن و وێنەكانــی بــاڵو دەكردنــەوە بــۆ فرۆشــتن. لەســەر وێنەكــەی 
منــی نوســیبوو: هەرچەنــدە كوێــر و الڵــە، بــەاڵم شــاجوانی دنیایــە، رێــك و چكۆالنەیــە. 

رزگاربوون لە دۆزەخی داعش
غــەزال، بــە حەســرەتەوە دەیــان چیرۆكــی ئەشــكەنجە و ئەتككــردن و كڕیــن و 
فرۆشــتنی بــۆ گێڕاینــەوە، تــا دواجــار كەوتووەتــە دەســت داعشــێكی ســووریی خەڵكــی 
ڕەققــە و ئیســتەرەمی كــردووە كــە منداڵێكــی لێــی ببێــت. ئاقیبــەت، چونكــە گوایــە كوێــرە 
ــەوێ  ــەی خانەیەكــی بێسەرپەرشــتانیان كــردووە. ل ــی رەوان ــە، خــۆی و منداڵەكان و الڵ

ــن.  ــاز ب ــەی چــۆن خــۆی و منداڵەكانــی دەرب ــە كەڵكەڵ ئیــدی وردە وردە كەوتووەت
غــەزال گوتــی: لــەو خانەیــەدا ئافرەتێكــی دیكــەی شــنگالیمان لەگەڵــدا بــوو بــە نــاوی 
)شــیرین(. زۆر وریــا بــوو. پێــم گــوت بــۆ هــەوڵ نــادەی تەلەفۆنــی كەســوكارم بــۆ مــن 
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پەیــدا بكــەی، ئاخــر مــن خــۆم كوێــر و الڵ كــردووە و ناتوانــم بچمــە بــازاڕ، دوایــی 
ئاشــكرا دەبــم. هەرچۆنێــك بــوو، شــیرین لەڕێــی تەلەفۆنــی خزمەكانــی خۆیــەوە، رۆژێك 
ــە بەرپرســی خانەكەمــان وەرگــرت و چــوو تەلەفۆنــی بــۆ مامــی مێردەكــەم  مۆڵەتــی ل
ــوو  ــە كوردســتان كاری خــۆی كردب ــی ئێمــە ل ــە بیســتنی هەواڵ ــارە ب كــرد. ئەویــش دی
ــی ســەعاتێكیان  ــەم مۆڵەت ــێ چــوو، شــیرین و كچەك ــی پ ــان. ماوەیەك ــۆ رزگاركردنم ب
ــەوە  ــی مێردەكەم ــی مام ــازاڕ، لەڕێ ــە ب ــات ل ــی تەلەفۆن ــۆ مەكتەب ــرت و چــوون ب وەرگ
ژمــارەی كەســێكی پێدابــوون و تەلەفۆنیــان بــۆ كردبــوو، ئەویــش بــە جوانــی تەگبیــری 
بــۆ كردبــوون كــە چــی بكەیــن و چــی نەكەیــن و چــۆن فاڵنــە رۆژ لــە خانەكــە بــە 
دزییــەوە دەرچیــن و بچینــە ماڵێــك و تەلەفــۆن بكەیــن. ئێمــەش هــەر وامــان كــرد و لــەو 

دۆزەخــە رەشــەی داعــش رزگارمــان بــوو. 
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ژنێكی ئێزیدی بەسەرهاتەكانی خۆی لە دۆزەخی داعش دەگێڕێتەوە

ــان  ــازادن چیت ــان ئ ــوت موجاهیدەكانم ــەی داعــش دەیگ ــەب: ئەمیرەك زەین
ــرن ــوەش كاف ــن و ئێ ــەوان ســەربازی خەالفەت ــێ بكــەن، چونكــە ئ ل

لەبــەر ئــەوەی داعشــەكان و هەمــوو ئــەو كەســانەی فیكریــان داعشــییە، لــە تاوانكاریــی 
و هۆڤێنــی و داشــۆراویی ئەخاقیــدا لــە یــەك ئاســتن، مەگــەر لــە دڵڕەقیــدا نەبێــت، 
بۆیــە چیرۆكــی ئافرەتــە كــوردە ئێزیدییەكانــی بندەستیشــیان، مەگــەر لــەڕووی ئــەوەی 

ــازار و دەردەســەریی زۆرتــری چەشــتبێت.  ــان ئ ــە یەكێكــی دیكەی ــان ل یەكێكی
چیرۆكــی بندەســتی و بندەســتیی نزیكــەی نــۆ مانگــی خاتــوو، زەینــەب ئیبراهیــم 
مــوراد هیچــی وای لــە چیرۆكــی خوشــكە دیلەكانــی دیكــەی دەســتی تیرۆریســتانی 
داعــش جیــاواز نییــە، هێنــدە هەیــە، ئــەم خاتوونــە، چونكــە خوێنــدەوار و عەرەبیزانیــش 
بــووە، وردتــر دیقەتــی لــە بێڕەحمیــی داعشــەكان و بــێ ئەدەبییــان داوە، هەروەهــا 
جیــاواز لــە زۆربــەی خوشــكەكانی دیكــە، بەڕێكــەوت چەنــد نموونەیەكــی لــە خەڵكانێكــی 
غەیــرە كــورد و ئێزیدیــی بندەســەاڵتی داعــش بینیــووە كــە بەنهێنــی هاوكاریــی خــۆی 
یــان دیــل و رفێنــدراوە ئێزیدییەكانیــان كــردووە. جیــا لــەوەی شانســی ئــەوەی هەبــووە، 
تــا كۆتایــی بندەســتییەكەی، هــەر لەگــەڵ مێــرد و هــەردوو منداڵەكەیــدا بمێنێتــەوە و 
بــەر ئــەو بازرگانییــە هــەرە نائینســانی و دواكەوتووانەیــەی داعــش و داعشــییەكان 
نەكەوێــت. ئەگەرچــی تــا ئەمــڕۆش داخ و كەســەری هەمــوو دیمــەن و رووخســاری 
ئــەو ئافــرەت و منداڵــە ئێزیدییانــەی لەبەرچــاوە كــە بــە بەرچاوییــەوە داعشــەكان نــەك 
هــەر ســووكایەتییان پێكــردن و برســی و تینوویــان كــردن، بگــرە بردیانــن و خــوا نەبێــت 

ــت.  كــەس سەروســۆراخیان نازانێ
كاتێــك ویســتمان ئــەم خاتوونــە كــە خەڵكــی گونــدی كۆچۆی غەدرلێكــراوە، چیرۆكی 
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ــان و  ــكات، هەنســكی گری ــاس ب ــۆ ب ــگ بندەســتیی دەســتی داعشــمان ب ــۆ مان ــی ن ژیان
ــان داعشــەكان بردیانــن  حەســرەتی ئــەو خەڵكانــەی بەربەرچاوییــەوە شــەهید كــران ی
ــە تــەك رەچاوكردنــی  و نەبینــراوە، نەیدەتوانــی هــەر دەســت بــە قســان بــكات. بۆیــە ل
بــاری دەروونــی و رێزگرتنــی ئازارەكانیــدا، تكامــان لــێ كــرد كــە ئەگــەر بتوانێــت خــۆی 
كــۆ بكاتــەوە و چیرۆكــی خــۆی و ئــەو دیمەنانــەش كــە بــە چــاوی خــۆی بینیونــی وردە 
وردە بگێڕێتــەوە تــا بتوانیــن چیرۆكەكــەی دێكۆمێنێــت بكەیــن و ببێتــە بەڵگەیەكــی دیكــە 
لەســەر تاوانــكاری و دڕندەیــی داعــش و داعشــییەكان و مەزڵوومییەتــی كوردانــی 

ئێزیــدی بەتایبەتــی ئافــرەت و مندااڵنیــان.
هەرچۆنێــك بــوو، خاتــوو، زەینــەب، چەنــدی لــە توانایــدا بــوو، بــەم شــێوەیە دەســتی 

بــە گێڕانــەوەی چیرۆكــی ئەســارەتی خــۆی و خێزانەكــەی كــرد:
بینیمــان  و  بیســتمان  كاتێــك   ،2014  /8/3 كارەســاتەكە  رۆژی  ســەرلەبەیانیی 
تیرۆریســتانی داعــش وا خەریكــە دەگەنــە گوندەكەمــان، بــە هــەر تــرس و لــەرز و 
چەرمەســەرییەك بــوو، لەگــەڵ مێردەكــەم و هــەردوو منداڵەكەمــان لــە كۆچــۆ هەاڵتیــن 
و گەیشــتینە نێــو شــاری شــنگال، كاتێــك گەیشــتین چــی گەیشــتین، بینیمــان هــەر 
حەشــاماتی خەڵكــە و شــار جێدێڵــن و رووە و چیــا دەچــن، ئــەوەی بــە پــێ بــە چیــادا 
هەڵدەزنــا، ئــەوەی بــە ترۆمبێــل، بەراســتی دیمەنێــك بــوو هەرگیــز مــرۆڤ ناكارێــت وەك 
خــۆی باســی بــكات. ناچــار ئێمــەش لــە تــەك ئــەو حەشــاماتەدا، روومــان لــە چیــا كــرد. 
بــەاڵم داخەكــەم پێــش ئــەوەی بەســەركەوین، لــە لۆفەكانــی ســەرەتای چیــای شــنگال، 
دوو ترۆمبێلــی داعــش كــە دوو پیكابــی ســپی بــوون، گەیشــتنە ســەرمان و رایانگرتیــن. 
لــە دوو پیكابەكــە دابەزیــن و  لەگــەڵ راگرتنمــان دەمودەســت، هەمــوو داعشــەكان 
دەورەیــان گرتیــن. چەكیــان راكێشــا و دەســتیان بــە هاوارهاوارێكــی تۆقێنــەر كــرد. 
هــەر لــەوێ، ئەمیرەكەیــان هــاواری كــرد، هەرچــی پــارە و زێــڕ و مۆبایلەكانتانــە دەری 
ــە ســەد  ــر ل ــە زیات ــرد ك ــان ك ــەك بەیەكەم ــە پشــكنینی ی ــن. داعشــەكان دەســتیان ب بێن
خێــزان دەبوویــن و هەرچــی پــارە و شــتومەكی بەنــرخ و كاغــەز و بەڵگەنامــە بــوو 
لێیــان ســتاندین. تــا پێیــان كــرا، لــەو بەرگەرمایــە رایانگرتیــن و قســەی ساردوســووكیان 
پــێ گوتیــن. دواتــر پیاوەكانیــان جیــا كــردەوە، ئێمــەی ئافــرەت و منداڵیــش بــەرەو 
ــەرەی نفووســی شــنگالەوە.  ــان كــردە دای ــەوێ هــەر هەموومانی ــاو شــاری شــنگال. ل ن
بــاوەڕ بكــەن تەنیــا باســی ئــەو ســێ چــوار رۆژەی لــەوێ هێشــتیانینەوە، كتێبێكــی 
دەوێــت. بەهەرحــاڵ، تــا ئــەو رۆژەی بۆردومانــی فڕۆكــەكان بــۆ ســەر شــنگال دەســتی 
پێكــرد، ئــەو ســەدان خێزانــە حاڵێكمــان هەبــوو لــەو بینایەیــەدا، گەرمایەكــی پڕووكێنــەر، 
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برســێتی، تینووێتــی، تــرس و تۆقینیــش لــەوالوە بوەســتێت، لــە هەمووشــی خراپتــر، 
هــەر رۆژی یەكــەم دەســتیان كــرد بــە جیاكردنــەوەی ئــەو ژمــارە كەمــەی پیــاوان كــە 
لەگەڵمــان مابــوون، لــە پاڵیشــیدا بردنــی پۆســتە پۆســتەی كچــە گەنجــەكان و منــدااڵن. 
نازانــم رۆژی چەنــدەم بــوو، كاتێكمــان زانــی وەك دنیامــان بەســەردا بڕووخــێ، 
ــرد.  ــێ ك ــە بەســەر شــنگالدا دەســتی پ ــی فڕۆك ــەزن و گرمەگرم ــەوەی م ــی تەقین دەنگ
راســتتان دەوێــت لەگــەڵ ســەرەتا زۆر زۆر ترســاین، لەگــەڵ دەنگی هــەر تەقینەوەیەكدا، 
خەریــك بــوو ناوجەرگمــان دەهاتــە دەرێ، بــەاڵم كــە زانیمــان فڕۆكــەكان بــە دیقەتێكــی 
ــەك هــەر ترســمان  ــی داعــش دەكات، ن ــی بنكــە و ئۆتۆمبێلەكان ــا بۆمباران زۆرەوە تەنی
ــەوە و وامــان لێهــات، ئەگــەر  ــۆ گەڕای ــەرز بــووەوە، هیوامــان ب نەمــا، بگــرە ورەمــان ب
ســاتێك گوێمــان لــە دەنگــی فڕۆكــەكان نەبووایــە بێتاقــەت دەبوویــن. پێــش ئــەوەی بــۆ 
ســبەی بێــن و بمانگوازنــەوە، ئــەو ئێوارەیــە شــتێكی زۆر دڕندانەتــان بــۆ بگێڕمەوە. ئێمە 
ــر  ــن، هەمــووان خەمــی منداڵەكانمــان زۆر زیات ــوو بووی هەموومــان زۆر برســی و تین
بــوو، بەرەبــەری رۆژئــاوا بــوون، چــاوم لــێ بــوو، داعشــێك لــە زەرفێكــدا، كۆمەڵێــك لەتە 
نــان و پارچــە ســەموونی هێنایــە حەوشــەكە و فڕێــی دایــە تەنەكەیەكــەوە. منیــش وەك 
ــا و ویســتم بچــم بیدەمــە  ــە داردا دۆزیبێتــەوە، رامكــرد زەرفەكــەم دەرهێن ــم ل هەنگوین
هــەردوو منداڵەكــەم. كاتێــك لەنــاكاو داعشــەكە ئــاوڕی دایــەوە زەرفەكــەی بەدەســتمەوە 
بینــی، بــاوەڕ بكــەن وەك دڕنــدە پــڕی دایــە زەرفەكــە و دەســتی بــە جنێــودان و قســەی 
ــە ئاخــر لەبرســان دەمــرن،  ــەو مندااڵنەی ــم بــۆ ئ ناشــیرین كــرد. چەنــدی پاڕامــەوە گوت
نەخێــر، ئــەو نائینســانە بــێ ویژدانــە، نــەك نەیدامــەوە بگــرە دەیــان قســەی ناشــیرینی بــە 

ئێزیــدی و كوردســتان دا. 
بــۆ رۆژی دواتــر، هێزێكــی گــەورەی داعــش هــات و هەمووانیــان ســواری ترۆمبێــل 
كــرد و كەوتینــەڕێ، ئێمــە نازانیــن بــۆ كوێمــان دەبــەن، وەلێ هەر كە كۆیــان دەكردینەوە 
ئەژنۆمان دەشــكا و واماندەزانی دەمانكوژن. كاتێك گەیشــتینە شــاری تەلەعفەر. لەوێ 
دابەشــیان كردیــن، هــەر دەیــان خێزانــە بــۆ بینــای قوتابخانەیــەك، ئێمــە بــەر قوتابخانــەی 
)ئەزهــار( كەوتیــن. لــەوێ هەشــت رۆژ ماینــەوە، زۆر گــەرم و پیــس، داعشــەكانیش زۆر 
بێئەخــاق و دڵــڕەق بــوون، وەلــێ چونكــە رۆژی ســەموونێك و قاپێــك شــلەی فاســۆلیا 
و كەمێــك ئاویــان دەداینــێ، زۆر لــە نفووســەكە چاكتــر بــوو. بــاوەڕ بكــەن رۆژێــك 
كاتێــك داعشــەكان بەشــەخۆراكی رۆژانەیــان بەســەردا دابــەش دەكردیــن، هــەر هێنــدەی 
خوشــكێكمان دەمــی ســووتا گوتــی ئــەو بەشــە خۆراكــە رۆژانەیــە كەمــە و منداڵەكانمــان 
برســییانە، ئــەو داعشــانە دەســتیان بــە لێــدان و ســووكایەتییەك كــرد، خۆزگەمــان بــە 
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مــردن دەخــوارد. ئەڵبــەت مردنــی رۆژانــە ئــەوە بــوو، پۆســتە پۆســتە داعشــەكان دەهاتــن 
و بــە بەرچــاوی پیــاو و بــاوك و براكانیانــەوە، كــچ و ئافرەتــە گەنــج و جوانەكانیــان 
دەبــرد، زۆریانمــان نەبینییــەوە، هەندێكیشــیان شــەوێك دووان دەیانبــردن و دەیانهێنانــەوە. 
بەیانییــەك ریــزە ترۆمبێلێكــی گەورەیــان راگــرت، ســواریان كردیــن و بــەرەو موســڵ 
ــادووش!  ــادووش چ ب ــادووش. ب ــد ســەعاتێك گەیشــتینە ســجنی ب كەوتینــەڕێ، پــاش چەن
دەتگــوت هەمــوو خەڵكــی شــنگال لەوێــن. ئــەو خەڵكــە هــەر هەمــووی لــە گەرمــا و تینــووان 
ــەوەی ئیــدی خەڵكەكــە خەریــك بــوو  ــۆ ئێوارەكــەی پــاش ئ ــان بــوو. ب و برســاندا ناڵەناڵی
هەمــووان پەكیــان بكەوێــت، هەریەكــە و ســەموونێكی كــۆن و هێشــووییەك ترێیــان داینــێ. 
بــۆ ســبەینێ هاتــن و هەرچــی منداڵــەكان هەیــە لێیــان جیــا كردینــەوە و گوتیــان دەیانبەیــن 
بــۆ تەلەعفــەر. بــاوەڕ بكــەن، هــاوار و حەســرەتی دایــك و بابــان دەگەیشــتە ئاســمان، زیــڕە 
و گریانــی منداڵەكانیــش بــەردی دەكــرد بــە ئــاو، كەچــی ئــەو داعشــە تاوانبارانــە هــەر بــە 
خەیاڵیشــیاندا نەدەهــات و منداڵەكانیــان بردیــن. دیســان دەڵێــم نازانــم چــۆن باســی حاڵــی 
ــاش  ــن. پ ــان بردبووی ــد شــەوەی منداڵەكانی ــەو چەن ــەم ل ــۆ بك ــان ب ــك و باوكانەت ــەو دای ئ
چەنــد رۆژێــك، هێندەمــان زانــی، بەیانییــەك دیســان منداڵەكانیــان هێنایــەوە، ســەرباری ئەو 
بــارە ناهەمــوارە، ئــەو بەیانییــە، هەموومــان وەك تــازە لەدایكبووبینــەوە وا بــوو. نەخێــر 
ــەری ســجنی بادووشــی بۆردوومــان  ــد، فڕۆكــە دەوروب ــدەی نەخایان خۆشــییەكەمان هێن
ــێ  ــا، وەل ــە داعشــییەكانی دەكوت ــوو ك ــان پێخــۆش ب ــدا زۆرم ــی خۆمان ــە دڵ ــە ل ــرد، ئێم ك
لەگــەڵ هەمــوو گرمەیەكیشــدا، ناوجەرگمــان دەكەوتــە خــوارەوە و زیــڕەی مندااڵنمــان 
دەگەیشــتە كەشــكەاڵنی فەلــەك. هەرچۆنێــك بــوو، یــەك دوو رۆژ بــەو حاڵــە بردمانــە 
ســەر، بەیانییەكــی زوو، پاســی گەورەیــان هێنــا و هەرهەمووانیــان ســواركردین بــێ 
ئــەوەی پێمــان بڵێــن بــۆ كوێمــان دەبــەن. كاتێكمــان زانــی گەیشــتینە تەلەعفــەر. لــەوێ هــەر 
دەیــان خێــزان بــۆ نێــو قوتابخانەیــەك. ئێمــە لەگــەڵ دەیــان خێزانــی تــر، بــەر قوتابخانەیــەك 
كەوتیــن. هێنــدەی نەخایانــد، لــەوال ئێمــەوە بــووە دەنگەدەنــگ. دەبینیــن پاســەوانێكی داعــش 
پەلــی ئافرەتێكــی گرتــووە كــە كۆرپەكــەی بەباوەشــەوە دەیویســت بیبــات، ئافرەتــەش 
نەدەچــوو و هــاواری دەكــرد. نەخێــر كاتێكمــان زانــی ئەمیــرە پیســەكەیان هــات، هــاواری 
ــێ  ــت تەعــەدام ل ــەوە دەیەوێ ــی: ئ ــەوە گوت ــە گریان ــەش ب ــە؟ ئافرەت ــەوە چیی ــی ئ كــرد گوت
ــە  ــدی خەالفەت ــەوە جون ــی: ئ ــێ ســێ و دوو گوت ــە ب ــێ ئەخاقەك ــرە ب ــكات. كەچــی ئەمی ب
ــان  ــدا. ئافرەتەی ــڕۆ لەگەڵی ــاڵ ب ــە؟ یەڵ ــدی چــی تێدای ــت، ئی ــت بتهێنێ ــر، دەیەوێ ــۆش كاف و ت
لــە قاعەكــە نەڕۆیشــتبوونە دەرێ، ئاقرەتــە بوورایــەوە  بــرد، هێشــتا  بــە كۆرپەكــەوە 
و كۆرپــەی لــە دەســت پــەڕی. نەخێــر ئاویــان هێنــا و ئافرەتەیــان هێنایــەوە هــۆش و 
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ئاخــری هــەر بردیــان و تــا ئــەم ســاتەوەختە نەمبینیوەتــەوە. لــەم ســاتەوە دەركمــان كــرد 
ــە تەلەعفــەر  ــە شــنگال و بــادووش خراپتــر دەبێــت. ئــەو ماوەیــەی ل كــە وەزعمــان زۆر ل
بوویــن، زۆر وەزعمــان خــراپ بــوو، داعشــییەكانی ئــەوێ لــە هەمــووان بــێ ئەخاقتــر 
ــاو و  ــی بچــووك ئ ــەر كەســە و بتڵێك ــە، ه ــە گەرم ــەو هاوین ــە ب ــوون. رۆژان ــر ب و دڵڕەقت
ســەموونێك و چەنــد كەوچكــە برنجێكیــان پێدەدایــن. وردە وردە دنیــا بــەرەو پایــز چــوو، 
ــە  ئینجــا ســەرما دەســتی پێكــرد. پــاش چــوار مانــگ، بردیانیــن بــۆ گۆڕەپانــی ئۆڵۆمپــی ل
نێــو شــاری موســڵ. ئــەو داعشــانەی بەیانیــان بــە بیانــووی هێنانــی خواردنــەوە دەهاتنــە 
ناومــان، رۆژانــە چەنــد ئافرەتێكیــان دەبــرد، هەیانبــوو پــاش رۆژێــك دووان دەیانهێنایــەوە، 
هەیانبــوو رۆیشــت و نەمانبینییــەوە. رۆژێــك كاتــی خــواردن دابەشــكردن، یەكێــك لــە 
داعشــەكان پــڕی دایــە منداڵێكــی ســێ چــوار ســاڵەی بەســتەزمان كــە پارچەیــەك تەختــەی 
ــودان و هــاواری  ــی منداڵەكــە و جنێ ــە لێدان ــی پێدەكــرد، كەوت ــووە بووكۆكــە و یاری كردب
دەكــرد ئێــوە كافــرن و تەختــە دەپەرســتن و شــەریك بــۆ خــوا پەیــدا دەكــەن! هەرچۆنێــك 
بــە هــەزار پاڕانــەوە و الاڵنــەوە منداڵەمــان لــە بندەســتی دەرهێنــا. بەیانییەكــی دیكــە هاتــن، 
یانــزە پیــاوی خەڵكــی ســنوونێیان بــرد كــە چەنــد پیــر و پەككەوتەكیــان تێدابــوو، كاتێــك 
پرســیمان بۆچــی دەیانبــەن، گوتیــان ئەمانــە جاسووســی بــۆ پێشــمەرگە دەكــەن. گوتمــان 
جاسووســی چــی و چــۆن لــەم ســجنەدا؟ نەخێــر نەیانبیســت و بردیانــن، ئیــدی نەهاتنــەوە.
دوای ماوەیــەك، دیســان هێنایانینــەوە بــۆ تەلەعفــەر و لــە گەڕەكــی خــەزرا لــە چەنــد 
هــۆڵ و خانوویەكــی گــەورەدا ســجنیان كردیــن. ئینجــا كچــی گەنــج نەمــا بیبــەن، دەســتیان 
ــۆ مەعســكەری  ــن ب ــوت دەیانبەی ــە ئاشــكرا دەیانگ ــوڕەكان و ب ــە ك ــی منداڵ ــە بردن ــرد ب ك
تەدریــب لــە ســووریا و ئەمانــە دەبنــە جونــدی خەالفــەت. ئێمەشــیان دەبــرد بــۆ كاری 
كشــتوكاڵ و پیاوەكانیشــیان دەبــرد بــۆ كرێــكاری و كەناســیی شــەقامەكان و ئێــوارە 
دەیانهێنانــەوە. وا رێــك كــەوت، بــە حوكمــی ئــەوەی زمانــی عەرەبیــم دەزانــی، لەتــەك 
ئــەو ئافرەتانــەی نەخــۆش دەكەوتــن یــان دووگیــان بــوون و دەكەوتنــە رۆژی خۆیانــەوە، 
دەیاننــاردم بــۆ نەخۆشــخانەی لەدایكبــوون لــە مووســڵ. لــەوێ زۆربــەی كارمەندەكانیــش 
وەلــێ  نەدەكردیــن،  هاوكارییــان  هیــچ  و  دەیانبووغزاندیــن  ئێزیدییــن،  دەیانزانــی  كــە 
لــە  ناچێتــەوە،  بیــرم  هەرگیــز  نموونــە  بــۆ  دەدایــن.  یارمەتــی  هەبــوو،  خەڵكێكیــش 
ــی دەدا  ــن و زۆر هەوڵ ــی دەدای ــوو، زۆر یارمەت ــێ ب نەخۆشــخانەی موســڵ پزیشــكێكی ل
هاوكاریــی ئێزیدییــەكان بــكات. دیســان جارێكیــان كاتێــك لەگــەڵ ئافرەتێكــی دووگیــان 
چــووم بــۆ موســڵ، پاســەوانێكیان لەگــەڵ ناردیــن. هەســتم كــرد ئــەم داعشــە، لەوانــی دیكــە 
ناچێــت و بڕێــك ئینســانەتی تێدایــە. لــە گەڕانــەوەدا، ویســتم بزانــم چۆنــە كەمێــك ئەخــاق 
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و ئینســانەتی تێدایــە. كاتێــك چیرۆكــی خــۆی بــۆ گێڕامــەوە هۆكارەكــەم زانــی. دەرچــوو 
ئــەم پیــاوە ســەروەختی هاتنــی داعــش لــە بــادووش ســجن بــووە، داعــش پێــی گوتــوون: 

ــن(.  ــان دەتانكوژی ــە داعــش ی ــان دەبن ــارن، ی ــوە هەمــوو تاوانب )ئێ
بــە هەرحــاڵ، هەرچەنــدە رۆژانــە و بگــرە هەمــوو ســەعاتێك بیرمان دەكــردەوە خۆمان 
رزگار بكەیــن، وەلــێ رۆژی 26نیســانی 2015، لەگــەڵ مێردەكــەم بڕیارمــان دا، شــەو 
رادەكەیــن، یــان رزگارمــان دەبێــت، یــان دەمریــن و لــە هــەردوو حاڵەتــدا لــەو بندەســتی و 
چەرمەســەرییە قوتــار دەبیــن. پــاش ئــەوەی تاریــك داهــات یەكــی منداڵێكمــان كــردە كــۆڵ و 
دەرچوویــن. بــە ســەالمەتی لــە تەلەعفــەر دووركەوتینــەوە. ســێ ســەعات بوو دەڕۆیشــتین، 
لــە گوندەكانــی ئەوبــەر تەلەعفــەر كــە بــەرەو شــنگال دەڕوات، لەنــاكاو پیاوێكمــان بینــی. 
ــەرد  ــە زۆر م ــوت. پیاوەك ــێ گ ــكات. ناچــار راســتییەكەمان پ زۆر ترســاین ئاشــكرامان ب
دەرچــوو. پێشــمانكەوت و گوتــی دوامكــەون و خەمتــان نەبێــت. بــەو كێوكەوەلەیــەی نێــوان 
تەلەعفــەر و شــنگالدا دوای پیاوەكــە كەوتیــن. بــووە ســەعات ســێی بەرەبەیــان. ئێمــە زۆر 
ــاوڕی لێداینــەوە گوتــی: یــەك ســەعاتمان  ــر. پیاوەكــە ئ ــە ئێمــە خراپت مانــدوو، منداڵیــش ل
مــاوە لــە مەترســیی داعــش رزگار بــن، تكایــە هەرچۆنێــك بێــت خــۆ ماندووكــەن تــا پێــش 
رۆهەاڵتــن بگەینــە جــێ. بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ئێمــە ئیــدی پەكمــان كەوتبــوو. ناچــار 
پیــاوە مەردەكــە، گوتــی ئێــرە ئەگــەر نەجووڵێــن، شــوێنێكی ئەمینــە. لێــرە بمێننــەوە و 
ــد پیاوەكــە زۆر  ــاوە رۆیشــت. هەرچەن ــان. پی ــا شــەو دێمــەوە بــۆ الت ئیســراحەت بكــەن ت
ــرد.  ــەی ك ــەزار غایل ــان ه ــوەوە دڵم ــەو كێ ــوارێ ب ــا ئێ ــەو رۆژە ت ــەاڵم ئ ــوو، ب ــە ب مەردان
ــن  ــە خۆشــمان ناوێری ــات ئینجــا زۆر ترســاین، خودای ــاوە نەه ــات و پی ــر شــەو داه نەخێ
بــە تەنــێ بڕۆیــن. ناچــار دانیشــتین. كاتێــك ســەعات هەشــت، پیــاوە مەردەكــە، ترۆمبێلێكــی 
هێنــا و ســواری كردیــن و بــەرەو خــوار هاتیــن. بیســت دەقەیــەك رۆیشــتین، ئیــدی پیاوەكــە 
وەســتا و گوتــی ئــەو رووناكییانــە، هــی گونــدی حــەردان و ســەنگەری پێشــمەرگەن، مــن 
ــە پێشــمەرگە. ئێمــە زۆر سوپاســی  ــی دەگەن ــڕۆن بەوریای ــوەش ب ــدی دەگەڕێمــەوە، ئێ ئی
ئــەو پیــاوە مەردەمــان كــرد و خواحافیزمــان لێكــرد و بــەرەو رووناكیــی گڵۆپــەكان هاتیــن. 
كاتێــك نزیــك بووینــەوە، ســەعات یــازدەی شــەو بــوو، ســەگوەڕ دەســتی پــێ كــرد، 
ترســاین، وەلــێ دیــار بــوو پێشــمەرگە )وەك دوایــی خۆیــان گوتیــان( بــە دووربینــی شــەو 
تەماشــامان دەكــەن و دەزانــن ئێمــە رفێنــدراوی ئێزیدییــن و هەاڵتوویــن، بۆیــە هێشــتا زۆر 
ــە  ــە پێشــێ و مەترســن، ئێم ــرد وەرن ــان ك ــەوە، پێشــمەرگەكان هاواری ــك نەبووبووین نزی

پێشــمەرگەین. 
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بەسەرهاتەكانی دۆزەخی داعش 

ســاهیرە: ئێمــەی هەقــی قەتڵوعــام و كەرامــەت و نامووســمان بەســەر 
داعشــەكانەوە هەیــە

ئــەوەی هەرگیــز بیــرم ناچێتــەوە ئــەوەی تەقەكانــی كــرد و براكەمــی 
كوشــت، عەرەبێكــی گونــدی بســكی–ی نزیــك شــنگال و كریڤــی خۆمــان بــوو، 

دەمانناســی ئەویــش ئێمــەی ناســییەوە

لــە مێــژووی مرۆڤایەتیــدا، شەڕوشــۆری زۆر و گــەورە و دەیــان ســاڵە قەومــاون، 
بــۆ  گــوێ  كــە  لــێ  دراون،  ئەنجــام  نامرۆڤانــەی زۆر  كاری  و  زەبــەالح  تاوانگەلــی 
ــا دەســتهەڵگری راســتەقینە  ئافرەتانــی كــوردی ئێزیــدی دەگریــت، دەگەیتــە ئەنجامێكــی ت
و ســادە: لــە هەمــوو مێــژوودا، كــەس هێنــدەی داعــش تاوانبــار و بێبەزەیــی و بەدڕەفتــار 
نەبــووە و نییــە. گوێگرتــن بــۆ هــەر رزگاربوویــەك لــە تیرۆریســتانی داعــش، بەڵگــە و 

ــەو قســەیەن.  شــایەدی ئ
هــەر دەمێــك گــوێ بــۆ بەســەرهاتی ئــەو ئافرەتــە ڕووســوورە ئێزیدییانــە دەگریــت كــە 
هــەر یەكەیــان بــە هــەزار چەرمەســەری لــە چنگــی تیرۆریســتانی داعــش رزگاری بــووە، 
هێنــدەی دیكــە وەك مــرۆڤ دەتاســێیت و وەك كــورد و كوردســتانی مووەكانــی جەســتەت 
ڕاســت دەبنــەوە و بــە دەســتی تــۆ بێــت ئــەو دەمــە داعشــییەك، هــەر داعشــییەكت بكەوێتــە 
بەردەســت، بــەس خــوا دەزانێــت چــی لــێ دەكەیــت. ئــەوەی هەمــوو رزگاربووانــی چنگــی 
ــی و  ــا و كۆمەڵگــەی نێودەوڵەت ــە كــە ئەگــەر دنی ــی داعــش لەســەری كۆكــن، ئەوەی چەپەڵ
مرۆڤایەتــی بــە گشــتی لــە دووی داعــش بــن و هەقێكیــان بەســەر داعشــەوە هەبێــت هەقــی 
تــاوان و كارە تیرۆریســتییەكانیانە، بــەاڵم بــە نیســبەت ئێمــەی خەڵكــی كوردســتانەوە 
هەقــی یــەك بــە یەكــی شــەهیدەكانمان، هەقــی كەرامەتــی ئینســانیمان، هەقــی نامووســی 
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ئافرەتــە ڕووســوورەكانی شــنگالمان بەســەر داعــش و داعشــییەكانەوە هەیــە، بۆیــە 
بەراســتی ئەگــەر بمانەوێــت رێــز لــە خۆمــان بگریــن وەك نەتــەوە، دەبێــت تــا ئەوپــەڕی 
ــەت و  ــان و كەرام ــە گی ــن دەســتی چۆت ــە بزانی ــن ك ــەر داعشــێكەوە بی ــە دوای ه ــا ب دنی
نامووســی هــەر قوربانییەكمــان و تــا رۆژ لــە رۆژهەاڵتــەوە هەڵدێــت و لــە رۆژئــاواوە ئــاوا 

دەبێــت لــە دوویــان نەبینــەوە. 
ئەگەرچــی لەگــەڵ بینینــی هــەر ئافرەتێكــی رزگاربــوودا لــە دڵــی خۆمانــدا دەڵێیــن، 
تاوانباریــی وەك داعــش لــە مێــژوودا نییــە و دۆزەخــی داعــش دۆزەخــە و تــەواو، وەلــێ 
بــە راســتی چیرۆكــی خاتــوو ســاهیرە عەبدوڵــاڵ )31 ســاڵ( لــە چیرۆكــی خوشــكەكانی 

ــی بەســوێترن.  ــر و برینەكان ــر و بەژانت ــان جیاوازت دیكەم

 لە كۆچۆوە بۆ ڕەققە
خاتــوو، ســاهیرە، كــە پێــش كارەســاتی شــنگال دایكــی دوو منــداڵ بــوو لــە چــاو ئــەو 
كارەســات و مەینەتییانــەی بەســەریدا هاتــووە، زۆر بەهێــز و بــەورە دهاتــە پێشــچاو، 

ئەوهــا دەســتی بــە گێڕانــەوەی چیرۆكــی ئەســارەت و دۆزەخــی داعــش كــرد: 
كۆمەڵگــەی  لــە  هاوســەرەكەمەوە  بەهــۆی  وەلــێ  كۆچــۆ-م،  گونــدی  مــن خەڵكــی 
تەلبەنــات دەژیــام، چەنــد رۆژێــك بــوو بــە بۆنــەی جەژنــەوە گەڕابوومــەوە ماڵــی باوكــم 
لــە گونــدی كۆچــۆ. ســەرلەبەیانی رۆژی كارەســاتەكە، كاتێــك گوێمــان لــە تەقــە بــوو، 
ــان و وا  ــدی دەوروبەرم ــك گون ــو هەندێ ــە نێ ــش كەوتوونەت بیســتمان تیرۆریســتانی داع
ــاگادار كــردەوە  ــی ئ ــۆ( هــات هەموومان ــەم )مەت ــن، براك ــان دێ ــەرەو گوندەكەم ــە ب خەریك
و  كــرد  پەیــدا  ترۆمبێلێكمــان  بــوو  هەرچۆنێــك  بپێچینــەوە،  خۆمــان  زووبــەزوو  كــە 
ــەرەو شــاری شــنگال  ــە كۆچــۆ ب ــەوە ل ــچ بدەین ــە هی ــاوڕ ل ــەوەی ئ ــێ ئ ــرووزێ ب بەپەلەپ
هەاڵتیــن. تــا گەیشــتینە نێــو شــار، بینیمــان خەڵكــی شــار هەڵدێــن بــەرەو چیــا. دەزانــی گــەر 
بــە تەنیــا باســی ئــەو ســەعاتەتان بــۆ بكــەم و دیمەنەكانــی ســەر رێگەكەكانــی كــە دەهاتنــە 
ــە  ــەن دەبێت ــێ بك ــاوەڕم پ ــەوە، ب ــۆ بگێڕم ــان ب ــەرەو چیات ــە شــنگالەوە ب ــو شــنگال و ل نێ

ــەوە.  ــگ بدات ــادا دەن ــە دنی ــە ل ــی ك ــی ســینەمایی تراجیدی فیلمێك
بەهەرحــاڵ، ئێمــەش وەك خەڵكەكــەی دیكــە، لەنێــو شــاردا نەوەســتاین و یەكســەر 
بــەرەو چیــا بەڕێكەوتیــن، لــەو دەمــەدا كــە بــە لۆفەكانــی چیــادا هەڵدەگەڕایــن و پێمانوابــوو 
قوتارمــان بــووە، كاتێكمــان زانــی دوو پیكابــی ســپی پــڕ لــە داعــش پێشــمانكەوتن و ڕێیــان 
لــێ گرتیــن. یــەك بــە خــۆم، هــەر كــە رایانوەســتانین، زانیــم تیاچوویــن و هەمــوو شــتێكمان 
لەدەســت دا. هەمووانیــان لــە ترۆمبێلــەكان داگرتیــن. ئێمــە نزیكــەی بیســت ژن و كــچ 
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ــدا بــوو كــە یەكێكیــان مەتــۆ-ی بــرام بــوو،  منــداڵ دەبوویــن و تەنیــا ســێ پیاومــان لەگەڵ
دووانەكــەی دیكــەش هاوگونــدی و هاوســێمان بــوون. دەمودەســت هەرســێ پیاوەكەیــان 
لــە ئێمــەی ئافــرەت و منــداڵ جیــا كــردەوە و بەربەرچــاوی هەموومانــەوە و لەســەر چەقــی 
جادەكــە دەســتڕێژیان لێكــردن و كوشــتیانن. ئــەوەی هەرگیــز بیــرم ناچێتــەوە ئــەوەی 
تەقەكانــی كــرد و براكەمــی كوشــت، عەرەبێكــی گونــدی بســكی –ی نزیــك شــنگال و 
كریڤــی خۆمــان بــوو و دەمانناســی ئەویــش ئێمــەی ناســییەوە. گریــان و هــاواری ئێمــە و 
ــی ئێمــە  ــە تااڵنكردن ــا. ئەوجــا دەســتیان ب ــەڕی دنی ــڕەی منداڵەكانمــان دەگەیشــتە ئەوپ زی
كــرد: پــارە، زێــڕ، مۆبایــل، هەرچــی كاغــەز و بەڵگەنامەیەكمــان پــێ بــوو لێیانســتاندین. بــە 
ــم پاڕامــەوە  ــە یەكێكیان ــن. مــن ل ــان كردی ــەڕ ســواری ترومبێلێی ــە زۆر و نەڕەن ــدان و ب لێ
ــەدا، كەچــی  ــەم و شــەهیدەكانی دیك ــی براك ــدەم بەســەر تەرم ــەك ب ــت، بەتانیی ــچ نەبێ هی
كەوتــە جنێــودان و لێدانــم و نەیانهێشــت. ئاخــری بــەو وەزعــەوە، هەمووانیــان گێڕاینــەوە 
بــۆ نێــو شــاری شــنگال. ســەرەتا بردیانینــە نێــو خانوویەكــی چۆڵــەوە و هەڕەشــەیان 
لێكردیــن كــە هــەر ئێســتا هەموومــان دەكــوژن. ئەڵبــەت جیــا لــە خەمــی شــەهیدەكانمان و 
ــرد،  ــەوالوە بوەســتێت. ســەعاتێكی نەب تــرس و تۆقیــن، گەرمــا و تینوێتــی و برســێتیش ل
هاتنــەوە المــان، واماندەزانــی دەمانكــوژن، بــەاڵم ســواری پاســیان كردیــن و بردیانیــن بــۆ 
ــوون  ــڕ ب ــی نفــووس، پ ــك گەیشــتین، هــۆڵ و ژوورەكان ــەرەی نفووســی شــنگال، كاتێ دای
لــە خێزانــی شــنگالی. ئەڵبــەت ئــەو رۆژە تــا ئێــوارێ نــە نــان نــە ئــاو، بگــرە هــەر هەڕەشــە 
و ســووكایەتییان پــێ دەكردیــن. هــەر هێنــدەی شــەو داهــات بــە الیتــەوە تیرۆریســتان 
كەوتنــە نێــو ئــەو خەڵكــە. هەمــوو كچــە جوانــە گەنجەكانیــان بــرد، لــە تەكیشــیاندا، كــوڕە 
گەنجەكانیــش. ئیــدی هیچیانمــان نەبینییــەوە. هــەر ئــەو شــەوە، لەنێــو هۆڵەكــەدا پیاوێكــی 
بەتەمەنــی خەڵكــی كۆمەڵگــەی گــرزرك لــە خــەم و تینوێتــی و برســێتیدا گیانــی لەدەســت 
دا. بــۆ رۆژی دوایــی، هەندێكیــان لــە خێزانــەكان بــرد بــۆ بینایەكــی دیكــە و لــەوێ 
ــك  ــەك ســەمون و كەمێ ــەوەی شــەو و رۆژێ ی ــا ل ــد شــەوێك هێشــتیانینەوە. جی چەن
ئــاوی پیســیان دەداینــێ، بەردەوامیــش ئافرەتــی جــوان و گەنجیــان لــێ دەبردیــن، ئــەو 

پیاوانــەش كــە زانیارییــان لەســەر وەردەگرتــن. 
هەر دوای چەند رۆژێك، بۆمبارانی فڕۆكە بۆ سەر بنكەكانی داعش دەستی پێكرد. 

ــە  ــە فڕۆك ــم پرســی: داعشــەكان ل ــڕی و لێ ــوو ســاهیرە ب ــە خات ــرەدا قســەكەم ب لێ
لــێ  خۆیــان  ڕاســتوچەپی  بكــە  بــاوەڕ  مەپرســە،  هــەر  دامــەوە:  وەاڵمــی  دەترســان؟ 
تێكدەچــوو. دیســان ســاهیرە خــان دەســتی بــە گێڕانــەوەی ســەفەری بندەســتی خــۆی و 

منــداڵ و خێزانەكــەی كــردەوە: 
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راســتان دەوێــت، ناڵــەی فڕۆكــە و دەنگــی بۆمبــەكان خەریكبــوو ناوجەرگــی دەهێناینــە 
بــوو،  بــەاڵم چونكــە دەمانزانــی داعشــەكان دەكوژێــت، زۆرمــان پێخــۆش  دەرەوە، 
بگــرە ورەمــان پــێ بــەرز دەبــووەوە. پــاش نزیكــەی دە رۆژ، شــەوێك هەمووانیــان 
باركردیــن و كەوتینــە ڕێ. بــۆ كــوێ نازانیــن، دنیــا تاریكونوتــەك، تەنیــا داعــش و ئێمــەی 
بــێ دەســەاڵت و گرمەگرمــی فڕۆكــەكان بــە ئاســمانەوە. كاتێكمــان زانــی گەیشــتینە 
تەلەعفــەر. لــەوێ كردیانینــە نێــو حەوشــەی قوتابخانەیەكــەوە. بــە ســەدان خێــزان لــەوێ 
بــوون. بارودۆخــی نێــو قوتابخانەكــە زۆر خــراپ بــوو، ئــەو داعشــانەی پاســەوانی 
بــەو شــوێنەی ئێمــە بــوون، زۆربەیــان شــنگالی و تەلەعفــەری بــوون، یەكێكیشــیان 
لەگەڵــدا بــوو بــە ســۆرانی دپەیڤــی دواتــر خــۆی گوتــی هەڵەبجەییــم. زۆر زۆر خــراپ 
ــە  ــودان ب ــدان، ســووكایەتی، جنێ ــردن، لێ ــان. ســەرباری برســی و تینووك ــوون لەگەڵم ب
ئێزیــدی و كــورد و كوردســتان، شــەوانە جەماعــەت جەماعــەت، دەكەوتنــە نێومــان و هــەر 
ئافرەتێكیــان بــەدڵ بوایــە دەیانبــرد و ئیــدی نەماندەبینییــەوە. تەنانــەت جارێكیــان ڕووم لــە 
دوو داعشــی كــوردی شــنگال و هەڵەبجەییەكــە كــرد و گوتــم: ئاخــر خــۆ ئێــوە وەك ئێمــە 
كــوردن، بۆچــی بەزەییتــان پێمانــدا نایەتــەوە: دەمودەســت بەڕوومــدا هەڵشــاخان و گوتیــان 
ئێــوە كافــرن و موســتەحەقی هەمــوو شــتێكن، قســەی ســارد و ســووك نەمــا بــە كــورد و 

پێشــمەرگەی نەڵێــن. 
خاتــوو ســاهیرە، لەســەر گێڕانەوەكــەی بــەردەوام بــوو: پــاش كەمتــر لــە مانگێــك لــە 
دۆزەخــی داعشــەكانی تەلەعفــەر، شــەولەناوێك ســواری ترومبێلــی گەورەیــان كردیــن و 
ڕۆیشــتین. دەمایــەك گەیشــتینە ســجنێكی گــەورە، دەتگــوت هەمــوو شــنگال لــەوێ ســجن 
كــراون. دواتــر زانیمــان ئــەوێ ســجنی بادووشــە. ئەڵبــەت وەك هەمــوو شــوێنەكانی 
دیكــەی بندەســتی داعــش، لــە بادووشــیش بردنــی ئافرەتــان بــەردەوام بــوو. بیرمە شــەوێك 
ــت.  ــی ئافرەتێكــم دەوێ ــە و گوت ــد كــە خەڵكــی لیبیای ــر هــات خــۆی ڕایگەیان داعشــێكی پی
بــە نێــو هەمووانــدا گــەڕا، هێندەمــان زانــی پەلــی كیژۆڵەیەكــی دوانــزە ســااڵنی گــرت و 
بــردی، كیــژە چەنــد گریــا و هــاواری كــرد، نەخێــر بــە شــەق و لێــدان بــردی و رۆیشــت، 
وەك ئەوانــی دیكــە نەمانبینییــەوە. دەوروبــەری مانگێــك لــەوێ ماینــەوە، ئەمجارەیــان 
ئافرەتــان و مندااڵنیــان ســوار كردیــن و هــەر لــەوێ پێیانگوتیــن دەتانبەیــن بــۆ ســووریا. 
مەگــەر هــەر خــودێ بــۆ خــۆی بزانێــت تەنیــا لەڕێگــە تووشــی چەنــد ئەشــكەنجە و 

چەرمەســەرییەك بوویــن تــا شــەو گەیشــتینە شــاری ڕەققــە. 
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كڕین و فرۆشتن لە پایتەختی خەالفەت

خاتــوو ســاهیرە گوتــی، كــە لــە تەلەعفــەر و بــادووش قوتــار بوویــن، گوتمــان بەڵكــو 
ــە،  ــێ داخەكــەم، هــەر رۆژێكــی ڕەقق ــت، وەل ــە كەمێــك وەزعمــان باشــتر بێ ئەمــە خوای
هێنــدەی ســاڵێكی تەلەعفــەر ئازارمــان چەشــت. ڕەققــەی پایتەختــی خەالفــەت، ســجنێكی 
گــەورە و بازاڕێكــی گــەورەی كڕیــن و فرۆشــتنی مــرۆڤ بــوو. لــەوێ، ئیــدی كڕیــن و 
فرۆشــتن و ئــەم مــاڵ و ئــەو مــاڵ و ســووكایەتی پیســترین بەشــەرەكانی ئــەم دنیایــە 
دەســتی پێكــرد. یەكــەم داعشــی كــە منــی كــڕی، نــاوی محەمــەد ئەلجەزایــری بــوو، دوای 
ئــەو، تــا ئــەو رۆژەی توانیــم هەڵێــم و خــۆم و منداڵەكانــم رزگار بكــەم، یانــزە جــاری 
دیكــە فرۆشــرامەوە، ئەڵبــەت هەموویــان لیبــی و جەزاییــری و تونســی و ئەفغانــی بــوون، 
ــر بــوو، تەنانــەت  ــر و بــێ بەزەیت ــان پیســتر و بــێ ئەخاقت ــە هەمووانی ــان ل بــەاڵم یەكەمی
رۆژێكیــان هــەر ئەوەنــدەی دەمــم ســووتا و موناقەشــەی یەكەمیانــم كــرد كــە بۆچــی وا 
بــێ بەهــا و بــێ ســنوورن و چــۆن بــە نــاوی ئایــن و خواپەرســتییەوە القــەی منداڵــی نــۆ 
ــە خــودێ  ــدا، ب ــە و دوو منداڵەكەم ــەڵ ئێم ــن لەگ ــێ بەزەیی ــەن و بۆچــی وا ب ســااڵن دەك
ــا ئێســتا  ــدەی لەســەرم دا، ت ــدوو بــوو داركاریــی كــردم و هێن ــا مان ــا ت چــوو دارێكــی هێن
زوو زوو ســەرم گێــژ دەخــوات، بــەدەم لێدانەكەشــەوە هــاواری دەكــرد: ئێــوە هەمووتــان 
كافــرن، كوردســتان بــا مسوڵمانیشــی تێــدا بێــت، ئــەرزی كافرانــە، ئــەوەی ئێمــە دەیكەیــن 
ئــەوە ئەمــری ئاینــە، تــا بــە دەســتی خــۆم هەمــوو ئێزیــدی نەكــوژم و كوردســتان وێــران 

نەكــەم ناحەســێمەوە. 
دواتــر چەنــد جارێــك كڕیــن و فرۆشــتنیان پێــوە كــردم. خاتــوو ســاهیرە، لێــرەدا 
كەمێــك وەســتاو و بــە حەســرەتێكەوە رووی تێكــردم و گوتــی: تكایــە باســی ئــەوەم لــێ 
مەپرســن كــە چەنــد ســووكایەتییان پــێ كــردووم. تــا دواجــار منیــان فرۆشــتە داعشــێكی 
تونســی پیــس و دڵــڕەق و بــێ ئــەدەب، زۆریــش جاهیــل و هیــچ نەدیتكــە. بۆیــە بڕیــارم دا 
ــن و رزگارمــان  ــان ڕادەكەی ــن، ی ــان خــۆم و دوو منداڵەكــەم دەمری ــووە ی ــك ب هەرچۆنێ

ــردە ســەر و دواجــار گەیشــتینە كوردســتان.  ــاری خــۆم ب ــت. بەراســتیش بڕی دەبێ
لێــم پرســی: چــۆن؟ دەكرێــت چۆنێتــی راكردنەكــە و رزگاربوونتانــم بــۆ بــاس بكــەی؟ 
باســی  لــە  ماندووبــووم  زۆر  تكایــە  گوتــی:  نەرمونیانییەكــەوە  و  ئــەدەب  بــە  زۆر 
ــۆ  ــام ب ــە پەن ــە، ك ــم، خێزانێكــی خەڵكــی ڕەقق ــدە دەڵێ ــەو وەحشــییانەدا، هێن دۆزەخــی ئ
ــە هاوكاریــان كــردم، مــن و منداڵەكانمیــان گەیانــدە دەرەوەی ئــەو  بــردن، زۆر مەردان
ناوچانــەی لــە بندەســتی داعشــدان، لــەوە بــەدواوەش ئاســان بــوو، خێرومەنــد زۆربــوون 
تــا گەیشــتینەوە كوردســتان، بــەاڵم باشــترە دوو چیرۆكــی دڵتەزێنــی دوو ئافرەتــی 
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ئێزیدیدتــان بــۆ بــاس بكــەم بــە كورتــی، تــا ئێزیدییــان و خەڵكــی كوردســتان بیریــان بێــت 

ــاون.  ــان بەســەر هاتــووە و كــێ بەســەری هێن چیی
كچێكــی مــەردی ئێزیــدی نــاوی بەفــری بــوو خەڵكــی دووگــرێ، داعشــییەك لــە 
شــەدادییە كڕیبــووی، لەڕێــگا، بەفــری پەالمــاری ســتێرنی ترۆمبێلەكــەی دەدا و ترۆمبێــل 
نەخۆشــخانەی  لــە  رۆژ  ســێ  پــاش  بەفــری،  مــرد،  دەســتبەجێ  داعشــەكە  وەرگــەڕا، 
پاراســتنی  شــەهیدی  و  كوردســتان  شــەهیدی  بــووە  و  ســپارد  گیانــی  دێرئەلــزوور 

نامووســی خــۆی و هەموومــان لــە دەســت ئــەو وەحشــییە پیســە بــێ نامووســانە.
بەســەرهاتەكەی دیكەیــان، بەســەرهاتی خاتــوو نــورا-ی خەڵكــی كۆچۆیــە، كــە بــە 
چــوار  كچــە  رازییــەی  كڕیبوویــەوە،  ئەفغانییــەی  داعشــە  ئــەو  خۆیــەوە،  بەرچــاوی 
ســااڵنەكەی بــە پەتێــك لــە ســێدارە دا. خاتــوو ســاهیرە گووتــی لــە خاتــوو نــورام پرســی: 
ئــەی نەتتوانــی رێــی لــێ بگــری، گوتــی: خۆشــمی بــە پــەت هەڵواســیبوو دەیویســت منیــش 
لــە ســێدارە بــدات، لــەو كاتــەدا وا ێــك كــەوت داعشــێكی هاوڕێــی هاتــە ژوورەوە و گوتــی 
بۆچــی دەیانكــوژی و بــاسی شــەرع و ئەمانــەی كــرد و نازانــم بۆچــی رێــی لێگــرت و 
پەتەكــەی ملــی منــی پچڕانــد، وەلــێ كچەكــەم پێــش ئــەوەی ئــەو بــێ، داخەكــەم خنــكاو 
و گیانــی ســپارد. هەروەهــا گوتــی: تــا دەمــرم دیمەنــی رازییــەی كچــم بــە هەڵواســراوی 

بیــر ناچێتــەوە.
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لەیا: دەمەوێت بە دەنگی بەرز باسی تاوانەكانی داعش بۆ دنیا بكەم

داعشــە ســعوودییەكە پێــی دەگوتــم ئەگــەر تــۆ و منداڵەكانــت بــۆ 
ســاتێكیش دڵخــۆش بــن مــن گوناهبــار دەبــم

ســارای چــوار ســااڵنی دەبــردە حەوشــە بــەو زســتانە ســاردە بەفــراوی 
دەكــرد بەســەردا و بەجێــی دەهێشــت، دەمگــوت ئــەو منداڵــە گوناحــی 

چییــە؟ دەیگــوت هــەر بــۆ ئەوەمــە تــۆ داخ بخــۆی

كــوردی  بێكۆتاكانــی شــێرەژنێكی  ئــازارە  تەعلــۆ. چیرۆكــی  لەیــا  بەســەرهاتی 
ئێزیدییــە كــە ئێســتێ پــاش ئــەو هەمــوو ئــازارە گوێــی لــێ دەگریــت، هیوایەكــی زۆرت بــە 

ــت.  ــدی و كوردســتان ال دروســت دەبێ ــورد و ئێزی ــووی ك ــان و داەات ژی
ئــازار و ژانەكانــی خاتــوو لەیــا، لەگــەڵ ئــەوەی بــۆ هەموومــان كــە گوێــی لــێ دەگریــن 
ســەرمان لــە دڕندایەتیــی داعشــییەكان و ئازایەتــی ئــەم ســوڕ دەمێنێــت، وەلــێ كەســایەتی 
و خــەم و هیواكانــی لەیــا جیــاوازن. لەگــەڵ ئــەوەی بارودۆخــی ســەختی ژیانــی شــنگال 
ــە لەیــا دەگریــت،  دەرفەتــی ئــەوەی نەداوەتــێ، خوێنــدن تــەواو بــكات، وەلــێ كــە گــوێ ل
دەزانیــت ئافرەتێكــی هۆشــیارە، ســەرباری ئــەو هەمــوو مەینەتییــە، بەورەیــە. خەمــی 
ــی و  ــەوەی هاوســەرەكەی و براكان ــەڵ ئ ــرن، لەگ ــی خــۆی زۆرت ــە خەمەكان گشــتیی ل
كەســوكارێكی زۆری تــا ئەمــڕۆ لــە چنگــی داعشــدان، كەچــی هیواكانــی بــە ژیــان و 

داهاتــوو لەبــن نایــەن. 

سەرەتای بندەستی
ــم برینەكانــت دەكولێنمــەوە، بــەاڵم دەتوانیــت بــە وردی چیرۆكــی  لێمپرســی: دەزان
ــام چــاوەڕێ  ــوو لەی ــە كەســێكی وەك خات ــەوە؟ وەك ل ــۆ بگێڕێت بندەســتی خۆتمــان ب
دەكــرد، بــە ورەیەكــی بــەرز و دەنگێكــی دلێــرەوە گوتــی، بەڵــێ، ئەســڵەن مــن تامــەزرۆی 
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بكــەم، مــن  تاوانەكانــی داعــش  بێئەخاقــی و  ئازارەكانــی خۆمــان و  ئــەوەم باســی 
دەمەوێــت بــە هەمــوو دنیــا بڵێــم: ئێزیــدی و كــورد و كوردســتان بــەم بێئەدەبانــە كۆتاییــان 

نایــەت. 
ماڵــی ئێمــە كــە بریتــی بوویــن لــە شــەش حــەوت مــاڵ و دانیشــتووی شــاری شــنگال 
ــە دەنگــی تەقەیەكــی زۆر و نزیــك  بوویــن، ســەرلەبەیانی رۆژی كارەســاتەكە، گوێمــان ل
ــە دەوروبەرمــان بــووە هــەاڵ، چییــە؟ گوتیــان داعــش كەوتــە دەوروبــەری  بــوو، كاتێــك ل
شــارەوە. دەســتوبرد خۆمــان كــۆ كــردەوە و ئۆتۆمبیلێكــی پیكابــی گەورەمــان هەبــوو، 
هەمــووان ســەركەوتین بــەرەو چیــا. كاتێــك گەیشــتینە لۆفەكانــی دامێنــی چیــا، چــی ببینیــن، 
هەمــوو شــنگال بــە پــێ و بــە ئۆتۆمبێــل بەڕێــوەن و شــار جێدێڵــن. لەنــاكاو لــە بێبەختیــی 
ــوون  ــك ب ــدی خەری ــەدا، ئۆتۆمبێلەكەمــان پەكــی كــەوت. چەن ــەو قەرەباڵغیی ــو ئ ــە لەنێ ئێم
چــاك نەبــووەوە. خەڵكێكــی زۆر رۆیشــتن، وەلــێ خەڵكێكــی زۆریــش الی ئێمــە و لــە 
خــوارەوە گیریــان خواردبــوو. هــەر هێندەمــان زانــی، چــوار پیكابــی پــڕ لــە چەكــداری 
ــا لۆفــەی ســەروو ئێمــەش چــوون و  جلكڕەشــی ریشــدار بــەالی ئێمــەدا ســەركەوتن و ت
یەكســەری بەردەمیــان لــە خەڵكەكــە گــرت. چەكــدارەكان دابەزیــن و چەكیــان راكێشــا، 
دەنگــی  كاتــەدا،  لــەو  گرتیــن.  دەورەیــان  داگــەڕان.  ئێمــە  الی  بــۆ  چەكدارێــك  چەنــد 
ــم پیاوێكــی بەتەمــەن و  ــە چــاوی خــۆم بینی ــەوە هەســتا. ب ــەوال ئێم ــە ل دەســتڕێژی گوول
دوو كــوڕی گەنجیــان لەســەر چەقــی ڕێگەكــە و بــە بەرچــاوی منداڵەكانیانــەوە كوشــت. 
ــەر  ــەوە، ه ــەرز كەن ــووان دەســت ب ــرد هەم ــان ك ــان دا، هاواری ــەی دەوری ئێمەی ئەوان
یەكــە و كەوتــە پشــكنینی هەندێكمــان. پــارە، زێــڕ، مۆبایــل و ئەوراقــی هەمووانیــان بــرد. 
مــن خێــرا مۆبایلەكــەم شــاردەوە. داعشــەكەی منــی پشــكنی گوتــی كــوا مۆبایلەكــەت؟ 
گوتــم ئــەو بــرادەرەی دیكــەت پێــش تــۆ منــی پشــكنی و لێــی وەرگرتــم، بــاوەڕی كــرد و 
وازی لێهێنــام. دواتــر هەمووانیــان بــە ئۆتۆمبێلێكــی ئیســعاف لەگــەڵ چەندیــن ئۆتۆمبێلــی 
دیكــە گێڕاینــەوە بــەرەو شــنگال. لــەوێ لەگــەڵ ســەتان خێزانــی دیكــەدا كردیانینــە نێــو 
ــاش  ــەوە، گەرم ــی ماین ــە برســێتی و تێنوێت ــوارە ب ــا ئێ ــرەی نفووســی شــنگالەوە. ت دای
لــەوالوە بوەســتێت. ئێوارەكــەی چەتەوەڵەكانــی داعــش كەوتنــە ناومــان، هەرچــی كچــی 
جــوان و ئافرەتــی بەرچــاو بــوو، بردیانــن و ئیــدی نەمانبینینــەوە. ئەڵبــەت دیمەنــی 
ئــەو منــداڵ و دایــك و بــاوك و هاوســەرانەی دایــك و كــچ و بــووك و خوشــك و 
هاوســەرەكانیان بــردن، دیمەنێكــە تــا مــاوم بیــرم ناچێتــەوە. كاتێــك كەســوكارەكانیان 
هاواریــان دەكــرد بــە داعشــەكانیان دەگــوت: بــۆ كوێیــان دەبــەن؟ داعشــەكان دەیانگــوت: 
ئەمانــە ســەبییەن.. خــودێ ســەبییە چییــە! یــەك لــە ئێمــە ئــەم نــاوەی نەبیســتبوو. بیــرم 
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نەچێــت ئــەو ئافرەتانــەی وەك مــن نەبــران، وێنەیــان گرتیــن. ئــەو داعشــانەی ئێمەیــان 
گــرت، بــە شــێوەزارەكەیاندا دیــار بــوو، عەرەبەكانــی دەوری شــنگال بــوون. تــا هەشــتی 
ئێــوارە لــە نفووســی شــنگال هێشــتیانینەوە، لــەوە بــەدواوە ترۆمبێلــی گەورەیــان هێنــا 
هەمــوو ژن و منداڵیــان ســوار كــرد. كاتێكمــان زانی گەیشــتینە بەعــاج. ئــەو پێنــج رۆژەی 
لــەوێ ماینــەوە، لــە برســان و لــە ترســان و لــە گەرمــان، هــەر چركەیەكــی بــە ســاڵێك بــوو. 
ســەربار، رۆژانــە ئەمیرێكــی داعــش دەهــات و پزیشــكێكی ژنــی لەگەڵــدا بــوو، یــەك یــەك 
ــەت  ــن. ئەڵب ــێ كچــە و ناونووســیان دەكردی ــە و ك ــێ ژن ــی دەپشــكنی ئاخــۆ ك ئافرەتەكان
رۆژانــەش ئــەم داعشــە دڕندانــە دەهاتــن پۆســتە پۆســتە هــەر كــچ و ژنێكیــان بــەدڵ بووایــە 

دەیانبــردن. 
شــەوێكیان ســەعات دووی نیــوە شــەو هاتــن و ســواری ترۆمبێلیــان كردیــن بــەرەو 
تەلەعفــەر. چــوار رۆژی برســێتی و تینوێتــی و ســووكایەتی ئەوێشــمان بینــی و شــەولەناو 
بردیانیــن بــۆ ســجنی بەدنــاوی بــادووش. ئــەوەی بــاش بــوو، لــەوێ، براژنەكــەم، عەمشــێ، 
كــە لــە شــنگال لێیــان جیــا كردینــەوە بینیمــەوە. مۆبایلەكــەم لــێ وەرگرتــەوە كــە ئێــوارەی 
یەكــەم دابوومــێ. لــە بــادووش برســێتی و تینووێتــی گەرمــا و ئیهانــە و كــچ و ژن بــردن 
بــەردەوام بــوو. هــەر لــە بــادووش بەدزییــەوە قســەم لەگــەڵ خالیــدی بــرام كــرد. پێــم 
گــوت: ئێمــە لــە بادووشــین )خاتــوو لەیــا، خوشــكی نووســەر و ڤەكۆلــەری ناســراوی 
شــنگالی، خالیــد تەعلۆیــە(. فڕۆكــە دەســتیان بــە بۆردومــان كــرد. لەگــەڵ گرمــەی هــەر 
ــە  ــت، چونك ــەاڵم راســتتان دەوێ ــە دەرەوە، ب ــان دەهات ــوو جەرگم ــك ب ــدا، خەری بۆمبێك
دەمانزانــی لــە داعــش دەدەن، دڵمــان پــێ دەكرایــەوە و ورەمــان بــەرز دەبــووەوە. دوای 
دە رۆژ، دیســان شــەوێك گێڕایانینــەوە بــۆ تەلەعفــەر. ئینجــا هاتنــە ســەرمان و پێیــان 
گوتیــن دەبێــت ئاینــی خۆتــان واز لــێ بێنــن و ببنــە موســڵمان، ئــەوەی نەبێــت، ســەری 
دەبڕیــن. ئێمــە لــە ترســاندا گوتمــان باشــە. گوتیــان مــادام موســڵمان بــوون، مێردەكانتــان 
بــۆ دەهێنینــەوە، پــاش چەنــد رۆژێــك ئــەو پیاوانەیــان هێنایــەوە كــە ژنەكانیــان لــەوێ 

بــوون. 
منیــش هــەر خەریكــی شــاردنەوەی مۆبایلەكــەم بــووم، چونكــە زۆر مەترســیدار 
بــوو، وەلــێ دەستبەرداریشــی نەدەبــووم. دەزانــی كاتێــك لــە تەلەعفــەر بوویــن، شــەوێك 
پیرەمێردێكــی ئێزیــدی، بــە مۆبایــل قســەی لەگــەڵ كەســوكارەكەی كردبــوو دیــارە 
ــەوە كوشــتیان.  ــە بەرچــاوی خەڵك ــەن دەمودەســت ب ــاوەڕ بك ــی، ب داعشــەكان پێیانزان
دوای ئــەوە، كەوتنــە پشــكنینی ماڵــەكان، بــۆ مۆبایــل دەگــەڕان. نازانــم چــۆن زانیبوویــان 
مــن مۆبایلــم هەیــە، نیوەشــەوێك هاتنــە ژوورەوە و چەكیــان لەســەر ســەرم دانــا: 
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ــن.. ناچــار مۆبایلەكــەم تەســلیم كــردن. هەشــت مانــگ  ــان دەتكوژی ــان مۆبایلەكــەت ی ی
لــەوێ ماینــەوە، خزمەتــكاری داعشــییەكان بوویــن، فەالحــەت، مەڕومــااڵت بەخێوكــردن، 
ــان  ــوا پیاوەكــەم ی ــم، دەب ــە ئێمــە دەكــرد. رۆژێــك نەخــۆش كەوت هەمــوو ئیشــەكانیان ب
براكــەم بچێــت مۆڵــەت وەرگرێــت تــا بمبــات بــۆ نەخۆشــخانە، ئەوەبــوو پیاوەكــەم و 
ئــازادی بــرازام، چــوون و چەنــد چــاوەڕێ بوویــن نەهاتنــەوە، ناچــار دەخیلــی بــرام چــوو 
تاقیبــی ئــەوان بــكات، ئەویــش نەهاتــەوە، ئەوجــا ســەعدی بــرام، دواجــار برازایەكــی دیكــەم 
چــوو، نەخێــر هیچیــان نەهاتنــەوە. تــا نیوەشــەو هــەر دانیشــتین و هیــچ هەواڵێكیــان نەبــوو. 
پــاش نیوەشــەو كاتێكمــان زانــی دەوری ماڵیــان گرتیــن، بــەزۆر هەمووانیــان بــردە ماڵێكــی 
تاریــك و نووتــەك، لــەوێ بــە الیتــی دەســتی هەرچــی كچــی منــداڵ و جــوان هەبــوو 
ــە بەرپرســەكەمان كــە نــاوی ئەبــو فەیســەڵ  بردیانــن. بــۆ بەیانــی هــەر نەخــۆش بــووم ل
بــوو، پرســیم: كــوا پیاوەكانمــان گوتــی: باســیان مەكــەن و مەوزوعەكــە داخــەن و لــە 
دەســتی ئێمــەش نەمــاوە. كردمــان بــە گریــان و هــاوار هیــچ ســوودی نەبــوو. لــەو رۆژەوە 
پیاوەكــەم و بــرا و برازاكانــم نەبینیوەتــەوە. دوو داعــش هاتــن، ئەبــو عەلــی و دكتۆرێكــی 
داعشــی موســاڵویی لەگەڵــدا بــوو، هاتــن بــە گاڵتەپێكردنــەوە پێیــان گوتیــن مــادام هێنــدە 
حەزتــان لــە كوردســتانە دەتانبەیــن بــۆ كوردســتان، كەچــی هــەر لــەوێ كۆمەڵێــك 
منداڵــی كــوڕ و كچــی دیكەیــان بــرد و نەمانبینینــەوە. بــۆ رۆژی دوایــی ئەمیرێكــی زۆر 
ــا و  ــە پاســێكی هێن ــوو، كۆمەڵ ــاوی حاجــی مەهــدی ب ــەر ن بێنامووســی خەڵكــی تەلەعف
گوتــی ســەركەون بــۆ ڕەققــە، بــەاڵم ئەگــەر هەركامێكتــان شــوو بــە چەكدارێكــی ئێــرە 
دەكــەن نایبەیــن. هیچمــان رازی نەبوویــن، بۆیــە بــە لێــدان و داركاری و ســووكایەتی 

ســواریان كردیــن. بــۆ بەرەبەیانــی رۆژی دواتــر گەیشــتینە ڕەققــە. 

ڕەققە و ئازارەكانی كڕین فرۆشتن
ئەڵبەت ئۆتۆمبێلەكان زوو زوو لە ڕێگا دەوەستان و ئەم داعشە پیسە بێئەخاقانە 
ســەردەكەوتن و كام ئافرەتیــان بــەدڵ بوایــە دەســتیان دەگــرت و دەیانبــرد. كاتێــك 
گەیشــتینە ڕەققــە، هەمووانیــان خزاندینــە ژێرزەمینــی بەنزینخانەیەكــەوە، باوەڕتــان بێــت 
ئــەوە هیــچ بۆگــەن و گاز خەریــك بــوو دەیكوشــتین، رۆژانــە یەكــی یــەك ســەموون و 
دانەیــەك پەنیــری سێگۆشــەیان دەداینــێ، دەزانــی لــە تینووانــدا، بۆریــی ئــاوی بویلــەر 
لــەو ژێرزەمینــەدا هەبــوو، قەفیســەكانمان شــكان و ئــاوی بویلەرەكەمــان دەخــواردەوە. 
پــاش هەفتەیــەك گواســتیانینەوە بــۆ ئۆردوگایــەك لــە ناوچەیەكــی كشــتوكاڵی و لــەوێ 
40 رۆژ هێشــتیانینەوە و شــەیمای بــرازام كــە تەمەنــی نــۆ ســاااڵن بــوو بردیــان. ئەڵبــەت 
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ناونــووس كرابوویــن، بەرپرســی ســجنەكەمان داعشــێكی ســعوودی بــوو، تــا بڵێــی 
بێویــژدان و بێبەزەیــی بــوو. پــاش 40 رۆژ نــاوی مــن و هیامــی هاوڕێــم هاتــەوە و 
گوتیــان وەرنــە حەوشــەكە. لــەوێ بــازرگان و داعشــی زۆر هاتبــوون تــا پــاش بینینمــان 
بمانكــڕن. لــەوێ لەچكیــان پــێ الدەبردیــن تــا چــاك بمانبینــن. داعشــێك بــە نــاوی ئەبــو 
ئەنــەس ســووری منــی كــڕی. پــاش ســێ رۆژ بــە دیــاری منــی دا بــە داعشــێكی دیكــە 
نــاوی ئەبــو ســەیف ئەلعێراقــی بــوو، موســاڵوی بــوو. هەردووكیــان زۆر پیــس و 
ــی:  ــەزان، گوت ــە رەم ــوو ب ــان. ب ــەرم كردی ــوون و هەرچــی ناشــێ و بەرانب بێڕەوشــت ب
دەبێــت بــەرۆژوو بیــت، گوتــم: تــۆ گوایــە لــە خــوا دەترســی؟ ئــەو هەمــوو زوڵــم و 
بێئەخاقییــە دەكەیــت ئێســتا داوای رۆژوو لــە مــن دەكــەی؟ دوای رەمــەزان ئەبــو ســەیف، 
منــی بــە هەدیــە دا بــە دكتۆرێكــی بەغدایــی داعــش بــە نــاوی دكتــۆر عەبدوڵــاڵ ئەلهاشــمی. 
بــە حســێب دكتــۆر بــوو، وەلــێ مرۆڤــی وا ئاســتنزم و بێبەزەییــم نەبینیــووە، هەشــت 
مانــگ ئەشــكەنجەی خــۆم و منداڵەكانمــی دا. نازانــم چــۆن نەمــردم، ئــەوەی خۆڕاگــری و 
ئۆقــرەی پــێ دەبەخشــیم، منداڵەكانــم بــوون: )ســاالر(ی شــەش ســااڵن و )ســارا(ی چــوار 
ســااڵن. ئــەم دكتــۆرەش رۆژ تــا ئێــوارە ئەشــكەنجەی ئــەو مندااڵنــە و خۆمــی دەدا، كەچــی 
دەیگــوت دەبــێ نوێــژ بكەیــت گوناحــە. دوای هەشــت مانــگ، فرۆشــتمی بــە ئەبــو جیهــادی 
جــەزراوی كــە ســعوودی بــوو. هێنــدە نەمامــەوە، فرۆشــتمی بــە ئەبــو حەمــزە جــەزراوی. 
هەشــت مانگیــش الی ئەمەیــان مامــەوە، تــا دنیــا دنیایــە كەســی وا بێئەخــاق و بێویــژدان 
نابێتــەوە. هەشــت مانــگ نەیهێشــت لەگــەڵ منداڵەكانــم بخــەوم، پێــم دەگــووت بــۆ ناهێڵــی، 
دەیگــوت ئاخــر تــۆ و منداڵــەكان بــۆ ســاتێكیش بێــت دڵخــۆش دەبــن. دەزانــن، ســارای 
چــوار ســااڵنی كچمــی دەبــردە حەوشــە بــەو زســتانە ســاردە بەفــراوی دەكــرد بەســەردا 
و بەجێــی دەهێشــت و نەیدەهێشــت بچــم بەالیــدا، دەمگــوت ئــەو منداڵــە گوناحــی چییــە؟ 
دەیگــوت هــەر بــۆ ئەوەمــە تــۆ داخ بخــۆی. ئــەم بێویژدانــە ســێ ژنــی هەبــوو: ئێزیدییــەك، 
ســعوودییەك و قامیشــلۆییەك. دواتــر فرۆشــتمییە ســعوودییەكی دیكــە بــە نــاوی ئەبــو 
جەعفــەر. چەنــد مانگێكیــش الی ئــەو مامــەوە، پیاوێكــی بەتەمــەن بــوو. داوام لــێ كــرد، 
ــەم.  ــەڵ كەســوكارەكەم بك ــا قســە لەگ ــات ت ــت و تەلەفۆن ــی ئینتەرنێ ــۆ مەكتەب ــات ب بمب
نازانــم چــۆن دڵــی نــەرم بــوو چەنــد جارێــك بردمــی. دوایــی گوتــی: ئیــدی ناتبــەم، 

دەترســێم بزانــن منیــش دەكــوژن. 
بەهەرحــاڵ بــەو تەلەفۆنانــە ماڵــی خۆمــان و خالیــدی برام هێنــدەی پارەیان بۆ ناردم 
تــا هیامــی هاوڕێــم كــە بووبــووە ئافرەتێكــی ئــازاد و بەپێــی شــەرعی ئــەوان دەیتوانــی 
مــن بكڕێتــەوە. هیــام منــی كڕییــەوە. هــەر بەپێــی شــەرعی ئــەوان هیــام دەیتوانــی منیــش 
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ــار  ــە ناچ ــەوە، بۆی ــدا بمێنم ــە ماڵەكەی ــوو ل ــەاڵم نەدەب ــردم. ب ــازادی ك ــكات و ئ ــازاد ب ئ
پەنــام بــۆ داعشــێكی ناســراو بــرد نــاوی ئەبــو ئوســامە ئەمریكــی بــوو. گوتــی وەرە بــۆ 
الم كــە چــووم گوتــی لــە ماڵــی منــدا بمێنــەوە، بــەاڵم ئێســتێ تــۆ ئافرەتێكــی موســڵمانی 
ئــازادی، دەبــێ شــوو بكەیــت. پــاش بیســت و پێنــج رۆژ منــی فرۆشــتە داعشــێكی لوبنانــی 
بــە نــاوی ئەبــو هانــی. هــەر ئەوەنــدەی ئەبــو هانــی منــی بــردە دادگای شــەرعی و مــارەی 
كــردم بــە شــەرعی ئــەوان، ئیــدی بــە تــەواوی ئــازاد بــووم و ترســم نەمــا، یــەك مەرجــی 
هەبــوو كــە تەلەفــۆن بــۆ كەســوكارم نەكــەم، منیــش گوتــم بــاش، بــەاڵم مــن ئیشــی خــۆم 
ــدی بــوو و پێیــان  ــرد. ئــەم ئەبــو هانییــە، ژنێكــی دیكەشــی هەبــوو جنســیەی هۆڵەن دەك
دەگــوت )ئــوم ئەلبــەرا(. هێنــدەی نەبــرد، ئەبــو هانــی لوبنانــی چــوو بــۆ شــەڕ، منیــش 
فورســەتم هێنــا و لەگــەڵ منداڵەكانــم براژنەكــەم و هاوڕێكــەم و دوو ژنــی عەرەبــی ڕەققــە، 

شــەوێك هەاڵتیــن و پــاش چەنــد رۆژێــك خــۆری ئازادیــم لــێ هەڵهــات. 
لێــم پرســی: دوا پەیڤــت چییــە؟ لــە وەاڵمــدا خاتــوو لەیــا تەعلــۆ گوتــی: ئــەوەی بەســەر 
مــن و ئافرەتانــی دیكــەی ئێزیدیــی هاتــووە، هــەر ئــازار و مەینەتــی ئێمــەی ئێزیدییــان نییــە، 
ئــەوە برینێكــە بــە جەســتەی كوردســتانەوە، مــن، دانانیشــم و تەســلیم نابــم، دەبــێ ئــەم 
موعاناتــە بگاتــە گوێــی هەمــوو كوردســتان و هەمــوو دنیــا، دەبــێ هەمــوو دنیــا بزانــن، 
ئەركــی هەمووانــە ڕووبــەڕووی داعــش ببنــەوە، خەمــی مــن تەنیــا بــۆ ئێزیدییــان نییــە، 

خەمــی مــن بــۆ كوردســتان و بــۆ هەمــوو قوربانیانــی دەســتی داعشــە. 
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بوخچەكەی دای شەمێ پوختەی كارەساتی شنگالە 
دایكی شەهیدانی كوردی ئێزیدی: 

ئاواتم تەفروتونابوونی داعش و ئاسوودەیی ئێزیدییان و رزگاربوونی 
یەكجارەكی كوردستانە

پێشەكی:
ــەو كارەســاتەی كــە  دوو رۆژی دیكــە، ســێیەمین، ســاڵیادی كارەســاتی شــنگالە. ئ
تــا دنیــا دنیایــە، وەك ئەنفــال و كیمیابارانــی هەڵەبجــە و بالیســان و بادینــان، برینێكــی 

ــە بــە جەســتەی نیشــتیمان و نەتەوەكەمانــەوە.  قووڵ
ــدن و  ــەوە؛ قەتڵوعــام، رفان ــە هەمــوو تاوانەكانیی ــەوەی كارەســاتی شــنگال ب لەگــەڵ ئ
ــەزار  ــە ســێ ه ــر ل ــەوەی زیات ــە ڕووســوورەكانمانەوە، مان ــە ئافرەت ــن و فرۆشــتن ب كڕی
ــە چنگــی چەپەڵــی داعشــدا تــا دەگاتــە ژیانــی كولەمەرگیــی  ئافــرەت و منــداڵ تــا ئەمــڕۆ ل
ســەدان هــەزار كــوردی ئێزیــدی و شــنگالییان لەبــن خێوەتەكانــی ئاوارەییــدا، بەردەوامــە، 
وەلــێ ئــەوەی ســاڵیادی ئەمســاڵ لــە ســااڵنی پێشــوو جیــا دەكاتــەوە و كەمێــك دڵنەوایــی 
رزگاربوونــی  كارەســاتەكە،  قوربانیانــی  كەســوكاری  بەتایبەتــی  هەموومــان،  دەداتــە 
نزیكــەی ســێ هــەزار منــداڵ و ئافرەتــی رفێنــدراو و گەڕانەوەیانــە بۆ كوردســتان، هەروەها 
رزگاربوونــی زۆربــەی هــەرەزۆری دەڤــەری شــنگالە لــە دەســتی داعش، تێكشــانی تەواوی 

تیرۆریســتانی داعــش و دەوڵەتــە تاوانبارەكەیەتــی لــە تــەواوی كوردســتاندا. 
لــە ئاســتانەی یــادی ئــەم كارەســاتەدا، چووینــە خزمــەت دای شــەمێ. دایكــی شــەهیدان، 
وەك دەوروبەرەكــەی نــاوی دێنــن و بۆخۆشــی شــانازیی پێــوە دەكات. دای شــەمێ، 
پیرێژنێكــی ســەروو هەشــتا ســااڵنی كــوردی ئێزیدیــی خەڵكــی ســەنتەری ناحیــەی 
ســنووری  نزیــك  شــنگال  رۆژئــاوای  باشــووری  20كــم  )دەوروبــەری  گرعزێــرە 

كوردســتانی ســووریا(. دای شــەمێ، دایــك و دایــە گــەورەی ســیانزە شــەهیدە. 
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جانتاكەی دای شەمێ. جانتای شەهیدان  

دای شــەمێ كــە ئێســتێ لەگــەڵ هەشــت بێــوەژن و یانــزە نەوەیــدا لەبــن خێوەتەكانــی 
كەمپــی )چــەم مشــكۆ(دا دەژی، هیــچ شــتێكی لــەم دنیایــەدا هێنــدەی جانتــا شــڕۆلە 
بوخچەئاســاكەی دەســتی بــەالوە گرینــگ نییــە. جانتاكــەی نــاو نــاوە )جانتای شــەهیدان(. 
دەیــان وێنــەی گەورەكــراوی ســیانزە شــەهیدەكەی خێزانەكــەی تێدایــە. جانتاكــەی دای 
شــەمێ؛ كورتكردنەوەیەكــی گوزارشــتكەر و راســتەقینەی ئــەو كارەســاتەیە كــە بەســەر 
كوردانــی ئێزیدیــدا هــات. ســەرباری ئــەو هەمــوو كارەســات و جەرگســووتانەی بەســەر 
دای شــەمێ-دا هاتــووە، كەچــی، گورجوگــۆڵ، بــەورە، خۆڕاگــر و هیوایەكــی زۆر زۆری 
بــە ژیانــە. لێــم پرســی: دایــێ گیــان ئــەم هــەموو خۆڕاگــری و ئازایەتییــە لــە كــوێ دێنــێ؟ 
بــە دەنگێكــی دلێــر و ورەیەكــی بــەرزەوە وەاڵمــی دایــەوە: ئەوانــەی ڕۆیشــتن شــەهیدی 

كوردســتانن، دەبــێ خــەم لەمانــە بخــۆم كــە مــاون، دەبێــت ســەربەرزانە بژیــن. 

قەتڵوعام و رفاندن
بــەدەم كردنــەوەی جانتاكــەی دەســتی و ناســاندنی یــەك بەیەكــی شــەهیدەكانی كــوڕ 

و كــچ و نەوەكانــی، دای شــەمێ دەســتی بــە گێڕانــەوەی كارەســاتەكە كــرد. 
ســەرلەبەیانیی رۆژی كارەســاتەكە )2014/8/3(، هــەر كــە زانیمــان داعــش كەوتــە نێــو 
دەڤــەری شــنگال و تــا دێ لــە گرعزێــر نزیــك دەكەوێتــەوە. عیــدۆی كــوڕە گەورەكــەم 
ــەرزاق و  ــش ئ ــن و و بڕێكی ــد نەوەیەكــی ســوار كردی ــم و چەن ــە بووكەكان ــەك ل مــن و ی
خۆراكیــان بــار كــرد و بــەرەو چیــا بــەڕێ كەوتیــن، لــە دامێنــی چیــا، لــە گونــدی جیــداال، 
كــە ئیتــر ئێمــە لــە خــەم ڕەخســین، دایبەزاندیــن و بەپەلــە گەڕایــەوە بــە دوای باقیــی 
خێزانەكــە لەنێــو گرعزێــر. ئەوەبــوو هەمووانــی ســوار كردبــوو، نزیكــەی شــەش ســەد 
ســەر مەڕومااڵتیشــمان هەبــوو ئەوانەشــیان بەپەلەپەلــە دابــووە پێــش خۆیــان. تــا ئێــرە بــە 
مۆبایــل ئــاگاداری یــەك بوویــن. ئێمــە هــەر لــەو گونــدە ماینــەوە و ئەوانــی دیكــە هیچیــان 
نەگەیشــتن. نەخێــر شــەو بەســەردا هــات و نەگەیشــتن و هیــچ دەنگوباسیشــیان نەمــا. بــۆ 
رۆژی دواتــر كــە مــن و بووكەكــەم و منداڵەكانــی بەچیــادا هەڵگەڕایــن، زانیــم یــەك لــە 

نەوەكانــم )یانــزە ســااڵن بــوو( بــە تەنــێ گەیشــتووەتە چیــا. 
هەرچۆنێــك بــوو لەنێــو ئــەو حەشــاماتەی چیــادا، لەڕێــی خەڵــك و ناســیاوانەوە 
دۆزیمــەوە. كاتێــك بینیــم تۆقیبــوو، دەمــودەس لێــم پرســی ئــەی كــوا بــاوك و خوشــك 
و بــرا و مــام و مامــۆژن و ئامۆزاكانــت؟ دەســتی بــە گریــان كــرد و گوتــی: پیاوەكانیــان 
ــن  ــوەڕۆ هاتی ــش نی ــێ پێ ــە دوێن ــم چــۆن؟ ئێم ــرد. گوت ــی دیكەشــیان ب كوشــت و ئەوان
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ــداال، دوو  ــدی جی ــە گون ــوە ل ــە الی ئێ ــوو بگەین ــەاڵم كەمێكمــان ماب ــوە، ب ــەرەو الی ئێ ب
پــڕ داعــش هاتــن و گرتیانیــن. یەكســەریش پیــاوەكان و ئێمــەی منداڵــە  ترۆمبێلــی 
كوڕەكانیــان جیــا كردینــەوە و بەبەرچــاوی ئەوانــی دیكــەوە گوللەبارانیــان كردیــن. 
ــووم و مــردووم، چونكــە  ــی منیــش بەركەوت ــووم، داعشــەكان وایانزان ــدا ب ــو ئەوان لەنێ
پەلەپەلــی رفاندنــی ئافرەتــەكان و مەڕومااڵتەكەیــان بــوو هــەر زوو بەجێیــان هێشــتین، 
بــۆ شــەوێ هەندێــك خێزانــی ئێزیــدی بەالمانــدا تێپەڕیــن و بــەرەو چیــا دەهاتــن، لەنێــو 
تەرمەكانــدا هەســتامەوە و لەگــەڵ ئــەوان هاتــم بــۆ چیــا. كەواتــە هــەر لەوێــدا چەنــد 
كەســت شــەهید بــوون؟ لــە دای شــەمێ-م پرســی. هــەر لــەو جێیــەدا، پێنــج كــوڕ و دوو 

ــەوەم شــەهید بــوون.  ن
ــەدەم  ــا كــردەوە و ب ــەی جی ــەوە دوو وێن ــە حەســرەتێكی قووڵ ــدا، دای شــەمێ ب لەوێ
ماچكردنــی وێنەكانــەوە گوتــی: دەزانــی ئەمانــە كێــن؟ ئەمەیــان دكتــۆرە جیانــە، ئەمەشــیان 
جیهانــی خوشــكێتی. پــاش ڕامانێــك، وەك لــە ناخــەوە بهەژێــت، دای شــەمێ ســەری 
بــەرز كــردەوە و بــە تۆنێكــی تێكــەڵ لــە خــەم و شــانازییەوە گوتــی: دكتــۆرە جیــان كــە 
دەرچــووی پۆلــی شەشــی زانســتی بــوو، یەكــەم شــەو كــە گرتبوویانــن و بردبوویــان 
بــۆ نێــو ئــەو وەحشــییانەی بەعــاج، لــەوێ هــەر كــە زانیبــووی داعشــەكان كــچ و ئافرەتــە 
گەنــج و جوانــەكان جیــا دەكەنــەوە و بــۆ خۆیانــی دەبــەن، خــۆی كوشــتبوو. گوتــم: ئــەی 
ــە  ــە ڕەقق ــەورەی، ل ــی خوشــكە گ ــان شــێوازی جیان ــە هەم ــی ئەویشــیان ب ــان؟ گوت جیه
خــۆی كوشــت. لێــرەدا، غالیــە، خوشــكی بچووكــی شــەهیدان جیــان و جیهــان كــە لــە 
تەنیشــت دایــە گەورەیــەوە دانیشــتبوو، دەســتی بــە قســان كــرد و خۆكوشــتنی هــەردوو 

ــەوە.  ــۆ گێڕاین خوشــكەكەی ب
ــە  ــەم ك ــی خێزانەك ــن و باق ــەردوو خوشــكەكەم و م ــن شــەو ه ــی: یەكەمی ــە گوت غالی
ــەوێ هــەر زوو وەك  ــداڵ بوویــن، بردیانیــن بــۆ بەعــاج. ل ــە بیســت ئافــرەت و من ــر ل زیات
ــە  ــی ئافرەت ــە هەڵبژاردن ــەوە و دەســتیان ب ــە ناومان ــاج كەوتن ــی بەع وەحشــی، عەرەبەكان
جــوان و گەنجــەكان كــرد. شــەهید دكتــۆرە جیــان، یەكســەر بــە مــن و جیهانــی گــوت، 
ــدی  ــەم. چەن ــەم ســووكایەتییە ناك ــی ئ ــن تەحەموول ــت، م ــان بێ ــە خۆت ــان ل ــوە ئاگات ئێ
لــێ پاڕاینــەوە نەخێــر هەســتا و گوتــی تــا توالێتــەكان دەچــم. چــوو نەگەڕایــەوە، هۆڵــی 
ســجنەكە زۆر گــەورە بــوو، پــڕ بــوو لــە ئافــرەت و منداڵــی شــنگال. ناچــار مــن و جیهانــی 
خوشــكم هاوارمــان كــرد جیانــی خوشــكمان دیــار نییــە. داعشــەكان دەســتیان بــە گەڕان 
كــرد، كاتێكمــان زانــی، لەنێــو بەتانییەكــدا، شــەهید جیانیــان لــە توالێتــەكان هێنایــە 
ــەری  ــە خوێنب ــۆی ل ــەوێ چەق ــەوت، ل ــان دەرك ــە دەســت داوە. بۆم ــی ل دەرەوە و گیان
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مەچەكــی خــۆی دابــوو. ئــەی شــەهید جیهــان؟ لــە غالیــەم پرســی. جیهانــی خوشكیشــم، 
دوای ئــەوەی چەنــد رۆژێــك لــە بەعــاج ماینــەوە، بردیانیــن بــۆ تەلەعفــەر و لەوێــوە 
گێڕایانینــەوە بــۆ بەعــاج و لەوێــوە بــۆ ڕەققــەی ســووریا. شــەوێك تەماشــام كــرد، 
ــی  ــار بــوو، لێــم پرســی چیتــە؟ گوتــی هیــچ بــەاڵم منیــش تەحەموول جیهــان زۆر خەمب
ئــەم دڕندانــە ناكــەم. چەنــدی لــێ پاڕامــەوە ئــەو كەمێــك هێــور بــووەوە. بــە هەمــان 
ــە  ــە و خــۆی كوشــت. غالی ــاوی ســجنەكەی ڕەقق ــان، چــووە گەرم شــێوازی شــەهید جی
دەســتی بــە گریــان كــرد، دای شــەمێ هەناســەیەكی هەڵكێشــا گوتــی: مــن دایكــی شــەهید 

ــەوە.  ــە دووی داعــش نابین ــە ل ــا دنیای ــا دنی ــم، ت جیــان و شــەهید جیهان
لــە دای شــەمێم پرســی: ئــەی باقــی خێزانەكــەت چییــان بەســەرهات؟ وەاڵمــی دایــەوە: 
تــا ئێســتێ ســیانزە ئافــرەت و منداڵمــان رزگاریــان بــووە، نــۆی دیكەمــان مــاوە، هەواڵــی 
ــدراوان و  ــەوەی رفێن ــی گێڕان ــان بێسەروشــوێنن و بەپێ ــەاڵم چواری ــن، ب ــان دەزانی پێنجی

رزگاربووانــی خۆمــان و ناســیاوان بێــت، نەمــاون و شــەهید بــوون. 
ئــەی ئێســتێ چــۆن دەژیــن؟ ئــەوە خۆتــان بــار و زرووفــی ســەختی ئێمــە دەبینــن. خــۆم 
ــان  ــن، ژیانم ــەدا دەژی ــەم خێوەتان ــن ئ ــداڵ لەب ــوەژن و كۆشــێك من ــی بێ و هەشــت ئافرەت
ــەرزە كــە دایكــی ســیانزە شــەهیدی  ــە، بــەاڵم ســەرم ب ــدە ســەختە هــی باســكردن نیی هێن

كوردســتانم. 
دای شــەمێ ئەگــەر لێــت بپرســم هیــوا و ئاواتــت چییــە؟ یەكەمیــن هیــوام رزگاربوونــی 
بەرزیشــم  ئاواتــی  كولەمەرگییــە.  ژیانــە  لــەم  رزگاربوونمانــە  رفێندراوەكانمانــە، 
تەفروتونابوونــی داعشــە دڕەنــدە تاوانبــارەكان و گەڕانــەوەی ئاســوودەییە بــۆ هەمــوو 

ــن.  ــو كوردســتانێكی ســەربەخۆدا بژی ــە نێ ــی ل ــە ئارام ــا ب ــان ت ئێزیدیی

2016/8/1 كەمپی چەم مشكۆ – زاخۆ
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نۆفا: 
داعشــەكان بــە بەرچــاوی دایــك و باوكانــەوە گــوارەی گوێــی منداڵــە 
نوســتووەكانیان رادەكێشــا و خوێــن بــە گوێچكەیانــدا دەهاتــە خــوارەوە

ئەبــو عەلیــی بەعاجــی، خانوویەكــی گــەورەی لــە كۆچــۆ دانابــوو، پڕی 
كردبــوو لــە ئافرەتــە گەنجــەكان، هــەر رۆژەی دەیــان عەرەبــی بەعــاج 

و بلێــج و ئــەو ناوچانــە دەهاتــن و ئافرەتەكانــی پــێ دەفرۆشــت

داعــش تــەواو دەبێــت و بەســەرهاتەكانی قوربانیانــی دۆزەخەكــەی تــەواو نابــن. 
ئەڵبــەت تــەواوی ئــەو تاوانانــەی تیرۆریســتانی داعــش دەرهــەق بە قوربانیــان ئەنجامیان 
داوە، نائینســانییەتیان لــێ دەچۆڕێــت، وەلــێ ئــەوەی لــە چیرۆكی ئەمجارەماندا دەیبیســتن، 
ــن بەهــا و  ــە كەمتری ــەوە كــە داعــش و فیكــری داعــش و داعشــییەكان، ل چەندپاتــی دەكات

ئــاكار داشــۆراون، زەڕەیەكیــش ئینســانییەت لــە هیــچ داعشــییەكدا نییــە و نابێــت. 
بەســەرهاتی ئەمجــارە، ئــازار و دەردەســەرییەكانی خاتوونێكــی كــوردی ئێزیدییــە كــە 
خــاوەن پێداویســتیی تایبەتــە و ناتوانێــت بــە پــێ بــڕوات. ئاخــر ئــەو رۆژەی كــە لــە كەمپــی 
ــك  ــوو كاتێ ــن ب ــی، موفاجەئەیەكــی زۆر دڵتەزێ ــە خزمەت ــی چــەم مشــكۆ چووین ئاوارەكان
ــە  ــەو خێوەت ــو ئ ــە چنگەكــڕێ خــۆی كــرد بەنێ ــە، ب ــە ڕووســوورە شنگالیی ــەم خاتوون ئ
گەرمــە شــڕۆڵەیەی ئێمــە لێــی دانیشــتبووین و چاوەڕێــی ئەومــان دەكــرد. دەمێــك بــەو 
شــێوەیە خاتــوو نۆفامــان بینــی، هێنــدەی دیكــە بڕوامــان بــەوە پتــەو بــوو كــە دڕەنــدەی 
وەك داعــش لــە مێــژوودا نییــە، هێنــدەی دیكــەش لــەو دونیایــە تــووڕە بوویــن كــە داعــش 
بەبەرچاویانــەوە تاوانەكانــی ئەنجــام دەدات، كــە خاتــوو نۆفــاش كەوتــە قســە، هێنــدەی 
دیكــە ســەرمان بــە ئافرەتانــی كــورد و كوردســتان بەتایبەتــی ئافرەتانــی خۆڕاگــری 

كــوردی ئێزیــدی بــەرز بــووەوە. 
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لە تەلبەناتەوە تا موسڵ

باشــووری  كیلۆمەتــر   15 نزیكــەی  )تەلبەنــات  تەلبەناتیــن  كۆمەڵگــەی  ئێمــە خەڵكــی 
كارەســاتی شــنگال،  2014/8/3، رۆژی  رۆژهەاڵتــی شــاری شــنگالە(. ســەرلەبەیانیی 
ــە هەمــوو الیەكــەوە هێــرش دەكات بــەرەو شــنگال، هەمــوو  كاتێــك بیســتمان داعــش ل
خێزانەكەمــان ســواری ترۆمبێلێــك بوویــن و بــەرەو نێــو شــاری شــنگال هەاڵتیــن. 

ــدە  ــە بــوو، لەنێــو شــاری شــنگال، خۆمــان گەیان ــە هەمــوو الیەكــەوە شــەڕ و تەق ل
ماڵــی خزمێكمــان لــە تەنیشــت حوســێنییەی ســەیدە زەینــەب لــە نــاو شــاری شــنگال. بــەو 
ئومێــدەی داعــش ناگاتــە نێــو شــار، وەلــێ پــاش چەنــد ســەعاتێك لــە شــەڕ و موقاوەمــە 
و تەقەیەكــی زۆر، كاتێكمــان زانــی، داعــش، زۆربەیــان دیــار بــوو تەلەعفــەری و بەعاجــی 
بــوون، گەیشــتنە نزیــك حوســێنییەكە. ئێمــەش خۆمــان لــە نێــو ئەو ماڵە بچووكەی تەنیشــت 
ــات و وەك  ــەورە ه ــی زۆر گ ــی، گرمەیەك ــان زان ــوو. هێندەم حوســێنییەكەدا حەشــار داب
دنیــا بەســەرماندا بڕووخــێ، دووكــەڵ و خــۆڵ و چیمەنتــۆ و تەپوتــۆز دنیــای لــێ تاریــك 
كردیــن. تــا چارەكێــك و بگــرە زیاتــر، چاوچــاوی نەدەبینــی، كاتێــك وردە وردە دووكــەڵ 
و تەپەتۆزەكــە ڕەوییــەوە، تەماشــا دەكەیــن، حوســێنییە هەمــووی داڕووخــاوە و ئێمــەش 
لــەو كەالوەیــەی تەنیشــتیدا بوویــن بــە ژێــر داربــەردووی حوســێنییە تەقێنراوەكــەوە، بــەاڵم 
رێــگای دەرچوونمــان لــێ نەگیرابــوو، لــەو دەالقەیــەوە ســەیرمان كــرد، لەســەر شــەقامەكە 
تەرمــی پیرەژنێــك كەوتبــوو، لەبــەر داعشــەكان پیاوەكانمــان نەیاندەتوانــی بچــن بەالیــدا. 
ــج  ــەدا پێن ــەو كەالوەی ــەوە، ناچــار ل ــدا ماوینەت ــی ئێمــە لەوێ ــەت داعشــەكان نەیاندەزان ئەڵب
رۆژ ماینــەوە و هەرچــی خــواردن و خواردنــەوەی نێــو ماڵــە خانەخوێكەمــان هەبــوو تەواو 
بــوو. شــەوی پێنجــەم، هــەردوو براكــەم، فەهــد و جونــدی، هەوڵیــان دا بــەرەو چیــا بــڕۆن 
ــاوە گەنجــەكان  ــە پی ــچ رەحمێــك ب ــی داعــش هی ــان رزگار بكــەن، چونكــە دەمانزان و خۆی
ــەوە زانیمــان، بەداخــەوە گیــراون و بردوویانــن بــۆ ســجن. پــاش  ــە ڕێــی مۆبایل ــاكات. ل ن
ــرد.  ــان تەســلیم ك ــەش خۆم ــا، ناچــار رۆژی شەشــەم ئێم ــان نەم ــچ ئومێدێكم ــەوەی هی ئ
یەكســەر پێیــان گوتیــن دەبنــە مســوڵمان؟ بــە ناچــاری گوتمــان باشــە، چونكــە دەمانزانــی 

ئــەوەی بڵــێ نــا، دەمودەســت دەیكــوژن. 
ــە بینایەكــی حزبەكانــدا بــوو.  داعشــەكان ترۆمبێلیــان هێنــا و بردیانیــن بــۆ ســجنێك ل
لــەوێ جوندیــی برامــان بینییــەوە و بــۆی گێڕاینــەوە چــۆن گیــراون. ســەدان خێزانــی 
ــە خێزانــی  ــە داعشــەكانیان گــوت، ئەمان ــم ب ــەوێ بــوون. كاتێــك براكان دیكــەی ئێزیدیــی ل
ــۆ  ــوون، نووســراوێكیان ب ــوون و ئێســتا موســڵمان ب ــارۆ ب ــەو شــوێنەدا گەم ــەن و ل ئێم
هەموومــان كــرد كــە ئازادیــن و دەتوانیــن بگەڕێینــەوە ماڵــی خۆمــان لــە تەلبەنــات. 
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لــەوێ ترۆمبێلێكــی كابرایەكــی عەرەبمــان بەكــرێ گــرت و گەڕاینــەوە تەلبەنــات. تەنیــا 
یــەك شــەو لــە ماڵەكــەی خۆمــان ماینــەوە، بــۆ بەیانــی داعشــەكان هاتــن و بردیانیــن بــۆ 

ــی كــۆن.  ــدی تەلبەنات گون
ســێیەم شــەوی تەلبەناتــی كــۆن، بــرا گەرەكــەم و هاوژینەكــەی و منداڵێكیان و كوڕە 
گەنجەكەیــان و باوكــم، گوتیــان ئێمــە هــەوڵ دەدەیــن خۆمــان بگەیەنینــە چیــا و رۆیشــتن. 
دایكــم و باقــی خێزانەكــەم كــە هەموومــان حــەوت كــەس بوویــن، بەهــۆی منــەوە مانــەوە. 
تەنیــا جونــدی بــرام پیــاو بــوو، باقییەكەمــان منــداڵ و ئافــرەت بوویــن. دوو مانــگ لــەوێ 
هێشــتیانینەوە. براكــەم، جونــدی، رۆژ تــا ئێــوارە كرێكاریــی و فەالحەتیــان بــە ســوخرە 
ــوون.  ــووی چــۆڵ ب ــەر هەم ــە ه ــا ك ــە دەهێن ــەو مااڵن ــان و خۆراكیشــمان ل ــرد، ن پێدەك
بــاوەڕ بكــە زۆربــەی خۆراكــەكان كــۆن و خــراپ بــوون، بــەاڵم چــی بكەیــن هیچیــان 
نەدەداینــێ. لــەو دوو مانگــەدا، هــەر كاتێمــان دەزانــی داعشــەكان كامێرایــان دەهێنــا و 
دەیانگــوت قســان بكــەن و بڵێــن بوویــن بــە موســوڵمان و وەزعمــان زۆر باشــە. پاشــان، 
بردیانیــن بــۆ گونــدی كۆچــۆ، ئەڵبــەت كــە ئێمــە چوویــن زیاتــر لــە مانگونیوێــك بــوو 
خەڵكــی كۆچــۆ قەتڵوعــام كرابــوون. كۆچــۆ، بۆنــی مــردووی لێنیشــتبوو. شــەوی ســێیەم 
بــوو بــە براكــەم گــوت، بۆنــی زۆر ناخــۆش لــەم نــاوە دێــت. ئەویــش چــوو تاقیبــی كــرد، 
ــە؟  ــی تێدای ــۆڕی بەكۆمەڵ ــە ســێ گ ــەرەی ئێم ــەم دەوروب ــا ل ــی تەنی ــی: دەزان ــەوە گوت هات
بــۆ رۆژی دواتــر بــە چــاوی خــۆم بینیــم چــۆن ئێســك و پرووســك و ســەری بــڕاوی 
شــەهیدانی كۆچــۆ لــە دەوروبــەری ئــەو خانــووەی ئێمەیــان تێــدا دانابــوو، باڵوبووەتــەوە. 
ــەوە.  ــرم ناچن ــە بی ــاوە ل ــم م ــا ژیان ــن ت ــە پەنجــەرەی ماڵەكــەوە دەمبینی ــەی ل ــەو دیمەنان ئ
ئەڵبــەت، خواردنیــش دەبــوا خێزانەكەمــان خۆیــان بچوونایــە بــە ماڵــە چۆڵەكانــی كۆچــۆدا 
بگەڕانایــە و دەســتیان بكەوتایــە، ئەویــش خۆمــان و بەختمــان. لــە كۆچــۆ خەڵكــی بەعــاج و 

بلێــج هەمــوو زەوی و زاری ئێزیدییەكانیــان كردبــوو بــە كشــتوكاڵ بــۆ خۆیــان. 
رۆژێــك لەپــڕ هەرچــی ئێزیدییــان لــە كۆچــۆ كــۆ كردبــووەوە بەپەلــە كۆیــان كردنــەوە، 
بــە دەنگــی بــەرز رایانگەیانــد، شــەوی رابــردوو چــوار گەنجــی خەڵكــی گونــدی حــەردان كــە 
لێــرە دەستبەســەربوون، رایانكــردووە بــۆ چیــا، بۆیــە ئێســتا هەمووتــان دەكوژیــن و وەك 
ــز  ــان ری ــان بەرانبەرم ــن و چەكدارەكانی ــان كردی ــن. ڕیزی ــێ دەكەی ــان ل ــی كۆچۆت خەڵك
كــرد. لــە نــاكاو، تەلەفۆنێــك بــۆ ئەمیرەكەیــان هــات، دووركەوتــەوە و وەاڵمــی دایــەوە. 
گەڕایــەوە گوتــی: شانســتان هەبــوو، ئــەو زەنگــی تەلەفۆنــە فریاتانكــەوت، ئــەوە فەرمانــم 
بــۆ هاتــووە ئەمجــارەش نەتانكــوژم، بــەاڵم جارێكــی دیكــە یــەك كــەس لــە ئێــوە رابــكات 
یــان هــەوڵ بــدات، هەمووتــان دەســتڕێژ دەكــەم. لــە دوای ئــەوە، هــەر كۆمەڵــە خێزانێــك 
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و چاودێرێكیــان بــۆ دانایــن. چەنــد ســیخوڕێكی شنگالیشــیان لەگەڵــدا بــوو. هــەر كەســێك 
ــی  ــك كاتێكمــان زان ــدەدا. رۆژێ ــان لێ ــۆ بەعــاج جەڵدەی ــرد ب ــە دەیانب ســەرپێچیی بكردای
ــە بەردەرگاكەمــان و  ــوو، هات ــی، عەرەبێكــی بەعــاج ب ــو عەل ــان، ئەب بەرپرســی هەمووی
براكەمیــان بانــگ كــرد: نەڕانــدی: تــۆ مۆبایلــت پێیــە، ئێســتا بمانــدەرێ دەنــا دەتكــوژم. 
براكــەم گوتــی مــن پێــم نییــە. بــەاڵم پــاش ســێ رۆژ، براكــەم پێــی گوتــم ئێمــە دوو 
تەلەفۆنمــان پێیــە، بــا یەكێكیــان بدەینــێ و لەكۆڵمــان ببنــەوە و هــەر وایكــرد. ئەڵبــەت ئــەو 
ــە  ــە ئافرەت ــوو ل ــڕی كردب ــوو، پ ــە كۆچــۆ داناب ــە خانوویەكــی گــەورەی ل ــی – ی ــو عەل ئەب
گەنــج و جوانــەكان، هــەر رۆژەی دەیــان عەرەبــی بەعــاج و بلێــج و ئــەو ناوچانــە دەهاتــن 

و پۆســتە پۆســتە بــە گوێــرەی داوای ئــەوان ئافرەتەكانــی پێدەفرۆشــتن. 
بەیانییەكیــان لەپڕێكــدا بــوو بــە تەقــە لەنێــو كۆچــۆدا، ئەڵبــەت دەبێــت داعشــەكان بــن 
لەنێــو خۆیانــدا. دواتــر زانیمــان، ئەمیرێكــی داعشــی تەلەعفــەری هاتــووە و لەســەر كڕیــن 
ــان  ــی بەعاجیی ــو عەل ــە شــەڕیان و ئەب ــووە ب ــدی، ب ــی كــوردی ئێزی و فرۆشــتنی ئافرەتان
كوشــتووە و خۆیــان بوونــە بەرپرســی ئێمــە لــە كۆچــۆ. ئەڵبــەت ئێمــە زۆرمــان پــێ خــۆش 
ــەن  ــاوەڕ بك ــوو، ب ــووس و دەســتڕەش ب ــە زۆر بێنام ــی –ی ــو عەل ــەو ئەب ــە ئ ــوو، چونك ب
ــاواری  ــەر شــەق و ه ــووە ب ــی داب ــەدا، ئافرەتێك ــەی ئێم ــی خانووەك ــەك لەبەردەم ئێوارەی
لــەو  دوایــی  تەلەعفەرییــەكان  هەرچەنــدە  بتفرۆشــم.  ناكــەی  قەبــوڵ  بۆچــی  دەكــرد، 
بێنامووســتر دەرچــوون. رۆژێكیــان داعشــێك كــە لەگــەڵ ئــەو ئەبــو عەلی-دا بــوو هەمووی 
ــان  ــو عەلییەی ــەو ئەب ــەر ب ــی تەلەعف ــە داعشــە توركمانەكان ــووەوە: گوای ــەم گێڕاب ــۆ براك ب
ــوون و  ــەن بۆچــی دەســتت بەســەردا گرت ــەی شــنگال بەشــی ئێم ــەو ئافرەتان ــووە، ئ گوت
دەیانفرۆشــی، لــەوەوە بووەتــە دەمەقاڵــێ و ئەبــو عەلــی كــوژراوە و تەلەعفەرییــەكان 

ــووە.  دەســتیان بەســەر كۆچــۆدا گرت
پــاش ئــەوەی تەلەعفەرییــەكان دەســتیان بەســەر كۆچــۆدا گــرت، ئێمەیــان هەمــوو 
ســواری پــاس كــرد و بردیانیــن بــۆ تەلەعفــەر. لــەوێ جارێكیــان داعشــێكی بەعاجــی كــە 
زۆر بێنامــووس و خــراپ بــوو تەبعــەن بــرازای ئەمیرێكــی بەعاجــی بــوو پێیــان دەگــوت، 
ئەبــو فەتحــی، بــەاڵم لــە تەلەعفەرییــەكان بێــزار بــوو، بــۆ براكەمــی گێڕابــووەوە، ئــەو 
رۆژەی كــە خەڵكــی كۆچۆیــان كۆمەڵكــوژ كــردووە، هەمــوو ئەوانــەی ئــەو تاوانەیــان 
ئەنجــام داوە لــە عــەرەب و عەشــاییرەكانی بەعــاج و بلێــج و دەوروبــەری شــنگال بــوون. 
پــاش چەنــد رۆژێــك بردیانیــن بــۆ گونــدی قزلقیــو لــە دەرەوەی شــاری تەلەعفــەر. لــەوێ 
ئیــدی دەســتیان بــە مەشــقپێدانی منداڵــەكان و بــەزۆر نوێژكردنــی پیــاوان و ئافرەتــەكان 

ــی كــرد.  ــی ئاین و خوێندن
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پــاش ماوەیــەك، كۆمەڵێــك لــۆری گواســتنەوەی مەڕومااڵتیــان هێنا و ســواریان كردین 
ــان  ــە ئافرەتەكانی ــی، ب ــۆ رۆژی دوای ــن. ب ــە مەعســكەرێكیان دانای ــەوێ ل ــەرەو موســڵ. ل ب
ــەوە، ناچــار زۆر  ــۆ بێنین ــان ب ــا مێردەكانی ــن ت ــان بڵێ ــە پێم ــدا نیی ــردی لەگەڵ گــوت كــێ مێ
ئافــرەت نــاوی خۆیــان نووســی، كەچــی داخەكــەم درۆیــان كــرد و بــۆ رۆژی دواتــر هاتــن 

هەمــوو ئــەو ئافرەتانەیــان بــە منداڵەكانیانــەوە بــرد بــۆ فرۆشــتن بــۆ ســووریا. 
پــاش دوو ســێ هەفتــە، بەیانییــەك هەمووانیــان كــۆ كردینــەوە، پیــاوان بــە جیــا، 
ئافرەتانیــش بــە جیــا لەگــەڵ منداڵەكانیــان، پیرەمێــرد و پیــرەژن و كەمئەندامانیــش بەجیــا. 
ــەوراق  ــڕ، ئ ــارە، زێ ــە پشــكنینی یەكــە بەیەكەمــان. پ ــەوێ جــارێ دەســتیان كــرد ب هــەر ل
هەموویــان بــرد. بــاوەڕ بكــەن وەك دڕنــدە پەالمــاری گوێچكــەی منداڵــی نوســتوویان 
دەدا و گوارەكەیــان دەبــرد، وا بــە هەڵــەداوان پەالماریــان دەدان، گوێــی ئــەو مندااڵنەیــان 

ــە خــوارەوە.  ــدا دهەات ــن بەالجانگیان ــداڵ خوێ ــان من ــد و دەی دەدڕان
هــەر لــەوێ، شــەش ئافــرەت و پیــاوی خەڵكــی گرعزێریــان بەبەرچــاوی ئێمــەوە 
شــەهید كــرد، چونكــە گوتبوویــان بیروبــاوەڕی خۆمــان ناگۆڕیــن. دوای ئــەم كوشــتن 
و تااڵنوبڕۆیــە، پیاوەكانیــان نازانیــن بــۆ كــوێ بــرد، ئافرەتەكانیــان بــرد بــۆ ســووریا، 
بەتەمەنــەكان و كەمئەندامانیــش ســواریان كردیــن بــەرەو تەلەعفــەر. بەیانییــەك براكەمیــان 
ــەك كــە  ــۆ قوتابخانەی ــات ب ــۆ ســوخرە و مــن و دایكــم بب ــت ب ئاگــەدار كــردەوە كــە نەچێ
مقــەڕی داعــش بــوو. لــەوێ ئەمیرێكــی تەلەعفــەری زۆر بێنامــووس هەبــوو پێیــان دەگــوت، 
حاجــی باقر)لــەو كاتــەدا وێنەكــەی لــە مۆبایلەكەیــدا بــوو پیشــاندام(، هاتــە الی مــن گوتــی 
تــۆ درۆ دەكــەی كەمئەنــدام نیــت و ئێســتا دەتفرۆشــم بــۆ ســووریا. هــەر لــەوێ بــۆی 
گێڕامــەوە كــە ئــەو پێــش هاتنــی داعــش زێڕنگــەر بــووە لــە شــنگال و ئــەوكات جاسووســی 
ــە  ــوو و ل ــۆ خــۆی بردب ــرە، ســێ كچــی شــنگالی ب ــەم حاجــی باق ــەت ئ ــووە. ئەڵب داعــش ب
ماڵەكەیــدا بــوون. چەنــد رۆژێــك دواتــر، ئەمیرێكــی دیكــەی تەلەعفــەری هــات، حاجــی 
مەهــدی، تەبعــەن زۆربــەی حیمایەكانــی داعشــی توركــی بــوون وەك خۆیــان باســیان 
دەكــرد، لــەوێ وێنەیــان گرتیــن و گوتیــان خۆتــان ئامادەكــەن. پرســیمان بــۆ كــوێ؟ 
گوتیــان ئیشــی ئێــوە نییــە. بــۆ ســبەی ســواری چەنــد پاســێكیان كردیــن و ئەمجارەیــان 
ڕێگەكــە دوور و ئێمــەش نەشــارەزا. كاتێكمــان زانــی گەیشــتینە شــارێكی قەرەباڵــغ 
ــاو  ــێ ئ ــان و ب ــێ ن ــە حەویجــە، ســێ شــەو و ســێ رۆژ ب ــە. ل ــرە حەویجەی ــان ئێ گوتی
لــە هۆڵێكــدا بوویــن. رۆژی ســێیەم داعشــێكی كەتــەی زلــی جــل ڕەش هــات گوتــی مــن 
ــە.  ــدا بك ــۆ پەی ــان ب ــێ چایەكم ــرت دەگات ــە، خێ ــان بێن ــە ن ــان باشــە واز ل كــوردم. گوتم
بــاوەڕ بكــە، ئــەو كــوردە هێنــدە بــێ غیــرەت و بــێ ویــژدان بــوو، پێمــان پێدەكەنــی و بــە 
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ــە كــوێ بێنــم.  گاڵتەجاڕییــەوە دەیگــوت: جــا مــن چــای ئــەو هەمــووە ل

پاشــان بــۆ رۆژی چــوارەم بردیانیــن بــۆ دەشــتاییەك نزیكــی كەركــووك و ئازادیــان 
كردیــن و گوتیــان بــڕۆن تــا دەگەنــە پێشــمەرگە. 

لــە خاتــوو نۆفــا-م پرســی: كاتێــك گەیشــتیتە الی پێشــمەرگە هەســتت بــە چــی كــرد؟ 
وەاڵمــی دایــەوە: پێــش ئــەوەی پێشــمەرگەكان ببینــم، ئــااڵی كوردســتانم بینــی، بــاوەڕ بكــە 

دەتگــوت ئــەو ســاتە لەدایــك بــووم.
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حاجی مەهدی یەكێك لە ئەمیرەكانی داعش
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شەهید زهور سەیدۆ

شەهید كاترین ئەلیاس

شەهید نەوال بەرەكات

شەهید نەرسین ئەلیاس

شەهید گولێ مشكۆ

شەهید زیزی خدر

شەهید حەنان ئەحمەد

لەیال تەلعۆ
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شەهید ئەملاس خەلەف

زیندانی ئافرەتان لە الی داعش

شەهید جیالن برجسئەمشە
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دایە شەمی
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حكايات جحيم داعش
معاناة أيام االعتقال لعشرين امرأة أيزدية 

ناجية من أياد داعش
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شكر وامتنان

الــى جميــع االخــوات وعوائلهــن الاتــي وثقــوا بــي وســردن لنــا حكاياتهــن،   
ومعاناتهــن  اصواتهــن  وأوصــل  بوعــدي  وفيــت  الجميــع  بمســاعدة  وانــا 

واآلمهــن الــى شــعبنا والعالــم.
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توضيح البد منه:

1-هذه الحكايات سردت على لسان النساء الناجیات انفسهن.

2-جميــع الحكايــات، نشــرت فــي جريــدة »بــاس« العزيــزة، و قــام كــوادر 

الجريــدة بترجمتهــا الــى اللغــة الكورديــة ألنهــا كتبــت باللغــة العربيــة باالســاس، 
فأنــا كفتــاة ســنجارية كنــت ضحيــة التعريــب، ولغتــي الكورديــة لــم تســعفني 

للكاتبــة فيهــا.
3- كتبــت أســماء اغلــب الشــخصيات واالماكــن علــى شــكل حــرف، بنــاء علــى 

طلــب الضحايــا فلــم يريــدن ان تنشــر اســماؤهن وصورهــن، والنــه عنــد نشــر 
هــذه الحكايــات فــی الجریــدة، كانــت اغلــب عوائــل الفتيــات واقاربهــن بيــد 

داعــش.
4-الحكايــات اكثــر وجعــا ممــا ذكــرت هنــا، واحترامــا للضحايــا ومشــاعر 

الجميــع ابتعــدت كثيــرا مــن التفاصيــل الدقيقــة.
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إهداء..

- جميــع النســاء االيزديــات الماجــدات الاتــي واجهــن معانــاة االعتقــال بشــجاعة، 
وقاومــوا بكرامــة، ونجــوا مرفوعــات الــرأس.

- داي شمي.. تلك المرأة التي منحتني القوة والشجاعة.
- جميع  النساء واالطفال االيزديات الاتي بقين بيد داعش االرهابي.
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سنجار، جرح ال يندمل في جسد كوردستان واالنسانية...

ــا  ــاء كوردســتان واالنســانية، م ان مأســاة ســنجار جــرح ال يمكــن نســيانه مــدة بق
ــاس  ــن الن ــل م ــاك قلي ــت وجــدان االنســانية، هن ــن مأســاة، حرك ــي ســنجار م ــت ف حدث
يصدقــون هــذه المأســاة، ويصدقــون وجــود مجموعــة مــن النــاس فــي القــرن الحــادي 
والعشــرين، وفــي عالــم التكنولوجيــا والعولمــة، وعلــى هــذه االرض، يســتطيعون وأد 
ــم يتســببوا فــي ايــذاء حتــى  النــاس وابادتهــم بهــذا الشــكل الوحشــي، ويــؤذون اناســا ل
شــخص واحــد فقــط، بــل هــؤالء النــاس كانــوا كالفراشــة وجــل امالهــم كانــت للحيــاة فقــط.
لجــزء آخــر مــن جســد  انفــاال آخــرا لكوردســتان، كان إحراقــا  مــا حــدث كان 
كوردســتان المحــروق آلالف المــرات، هــؤالء الوحــوش نفــذوا اعمالهــم القــذرة فــي زمــن 

ــال. ــا مأســاة االنف ــت فيه ــت حدث ــة ووق ــن لحظ ــا ع كان مختلف
ان كــورد االيزدييــن والكوردســتانيين فضــا عــن كونهــم معروفــون، كانــوا ينتظــرون 
المكافــأة، علــى أســاس انهــم أبدعــوا انموذجــا راقيــا للتعايــش وحــب االنســانية فــي المنطقة.
ان الكوردســتان ميــراث مئــات الســنين مــن االســتبداد والظلــم والعنفــوان، لكنــه 

)وأمــام أعيــن اإلنســانية( أدخلــوا جراحــا غيــر مندمــل فــي جســده. 
كنــا نظــن ان القــرن الحــادي والعشــرين نهايــة اســتبداد الشــعب الكــوردي وقــد ذقنــا 
الجــور والطغيــان كثيــرا، وكنــا نظــن ان الــدول ال تــؤوي االشــباح لتؤنفــل االنســان مــرة 

اخــرى.
ان مأســاة ســنجار كانــت كبيــرة جــدا لدرجــة ال نســتطيع ان نعبــر عنهــا بالكتابــة او 

عــن طريــق األفــام أو ســرد الحكايــات.
مــع االســف ان صفحــات التاريــخ تبتلــع مأســاة ســنجار والمعانــاة الامنتهــي للنســاء 
والفتيــات واطفــال الكــورد االيزدييــن ويكتمهــا كمثــل عشــرات االشــباح االخــرى علــى هــذه 

الشــاكلة )لكــن ليســت فــي هــذا القــرن(.
فقط الذين يشهدون على المشاهد المخيفة يعرفون مدى درجة اآلم هذه المعاناة.

ــذة كبــدك المربــي علــى الــدالل  ــم أمــام عائلتــك وأقاربــك يجــرون فل كــم مــن المؤل
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والنعــم إلــى غــرف مظلمــة، والوحــوش علــى شــكل جماعــي يتعرضــون لجســد مــن علــى 
ــه. أي  ــب ألحضــان أقارب ــه كشــخص متعــب وخائ ــاح يرمون ــي الصب شــكل المــاك، وف
معانــاة هــذه عندمــا ينــام الطفــل فــي احضــان أمــه ببطــن جائــع ومجموعــة مــن النــاس 
)الوحــوش( ال يســتطيعون النــوم بســبب بطونهــم المليئــة بالطعــام. ايــة معانــاة هــذه عندمــا 

يمــوت اطفالــك امــام عينيــك مــن كثــرة مــا ألقــوه ضربــا.
أي إنسان يتحمل هذه المعاناة النفسية التي ذاقها الكورد االيزديين؟!

ــة  ــن، مليئ ــى لســان المفجوعي ــت بشــكل مباشــر عل ــي أمامكــم نقل هــذه الحــوادث الت
ــة. ــة موجع بمشــاهد حقيقي

لــذا بمــلء قلبــي اقــدم أحــر التهانــي للســيدة )رســالة( وجميــع الكــورد االيزدييــن الذيــن 
بذلــوا جهــودا كبيــرة فــي تســجيل هــذه االحــداث.

فــي الحقيقــة، عظمــاء هــؤالء االشــخاص الذيــن تمســك اصابعهــم القلــم لتســجيل تلــك 
المآســي االنســانية واالحــداث التاريخيــة التــي مــرت علــى شــعوبهم، فــإن لــم تســجل تلــك 

الحقائــق فيعتبــر مــن الجرائــم كبيــرة، كذلــك مــن الظلــم ان ال تقــرأ.
أليــس كافيــا بقــاء )3,075( طفــا ونســاء مــن االيزدييــن بيــد خفافيــش الظــام وحتــى 

االن لــم ينجــو!!
أليــس كافيــا بقــاء بعــض النســوة انفصلــن عــن فلــذة اكبادهــن بيــد الوحــوش، ربمــا 
حتــى فــي اللحظــة التــي يغمضــن فيهــا عيونهــن ال يســتطعن ان يحضنونهــن مــرة اخــرى.

موسى أحمد    
رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية    
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من قرية كوجو الى اربيل
الفتاة االيزدية التي لم تخضع لمدة سبعين يوما لداعش

عندمــا هربنــا لجأنــا الــى أحــد البيــوت، فاســتقبلنا صاحــب البيــت 
بحفــاوة ثــم ســلمنا الــى داعــش!!

ان بطلــة هــذه الحادثــة المأســاوية، فتــاة ذات 21 ســنة مــن أهالــي قريــة كوجــو الواقعــة 
علــى بعــد 18 كيلومتــرا جنــوب ســنجار، وهــي قريــة مــارس داعــش بحقهــا جميــع أنــواع 
ــي ال  ــاة الت ــا. هــذه الفت ــن فيه ــوا نواياهــم الســيئة بحــق الكــورد االيزديي الوحشــية وجرب
نذكــر اســمها ألســباب يعرفهــا الجميــع، لكنهــا مــع ذلــك ابــدت اســتعدادها ان تســرد لنــا 
مــا جــرى فــي قريتهــا مــن االبــادة الجماعيــة وتعــرض النســاء لاختطــاف، واعتــداء داعــش 
عليهــا ثــم هروبهــا مرتيــن مــن يــد داعــش. وهــي تســرد لنــا بقلــب يملــؤه الحــزن وتقــول:

بعــد احتــال ســنجار مــن قبــل داعــش، تــرك ســكان قريــة كوجــو قريتهــم، وبحســب 
ــم: نحــن اخــوة  ــوا له ــث قال ــوت حي ــم عــدد مــن شــيوخ البومتي ــا له ــي قطعته الوعــود الت
وبيننــا العيــش والملــح التهربــوا وابقــوا فــي مكانكــم. أهالــي القريــة ســمعوا كامهــم وبقــوا 

فــي مكانهــم ولــم يتركــوا القريــة.
فــي اليــوم التالــي اجتمــع أميــر مــن داعــش باســم »ابــو حمــزة المتيوتــي« مــع شــيوخ 
عشــيرة البومتيــوت بحضــور احمــد جاســو مختــار قريــة كوجــو، فــي هــذا االجتمــاع ردد 
أميــر داعــش نفــس كام شــيوخ البومتيــوت، وقالــوا: نحــن دولــة اســامية وال نظلــم احــدا 
حتــى اذا كانــوا ايزدييــن فليبقــوا فــي بيوتهــم، وال احــد يمــد يــده او يعتــدي عليكــم، ورجــع 
مختــار القريــة واجتمــع مــع جميــع ســكان القريــة وقــال لهــم: اعطــوا عهــد االمــان وكلمتهــم 

لنــا ولجميــع ســكان القريــة فــا يعتــدوا علينــا، كل واحــد يبــق فــي بيتــه مطمئنــا. 
بقينــا هكــذا وعلــى هــذا الوضــع لعــدة أيــام، لكــن بعــد ذلــك، طلــب أميــر داعــش مــرة 
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اخــرى االجتمــاع مــع مختــار القريــة، بحضــور شــيوخ البومتيــوت ولكــن هــذه المــرة 
هددهــم بشــكل صريــح وقــال لهــم: اذهــب واجمــع أهالــي القريــة جميعهــم، وقــل لهــم ان 
أميــر داعــش ينبهكــم بأنــه أمامكــم ثــاث خيــارات: »إمــا ان تدخلــوا اإلســام لتجلســوا فــي 
بيوتكــم، أو تبقــوا ايزدييــن، وعليكــم ان تحاربــوا معنــا وبصفنــا ضــد اقليــم كوردســتان 

وحكومــة العــراق، أو نقتلكــم«. 
اعطوهــم مهلــة ثاثــة أيــام حتــى يقــرروا، خــال مــدة المهلــة قررنــا جميعــا مــع مختــار 
القريــة وشــيوخها أن ال نغيــر ديننــا وال ندخــل فــي صفهــم ومــا يحــدث لنــا فليحــدث. بعــد 
انتهــاء المهلــة، جــاء األميــر مــرة اخــرى الــى القريــة ومعــه قــوة مســلحة كبيــرة وقــال لنــا 
وبشــكل علنــي: هــذه المــرة امامكــم خياريــن: عليكــم ان تقــرروا حتــى مســاء هــذا اليــوم، 
إمــا ان تدخلــوا اإلســام أو نقتلكــم جميعــا. كان الحكــم قاســيا فســاد الحــزن وانصــدم أهــل 
القريــة جميعــا، لكننــا مــع كبــار القريــة قررنــا ان نتحداهــم وال نغيــر ديننــا وال نســاعدهم، 

فليفعلــوا بنــا مــا يشــاؤون.
بحســب وعــود أميرهــم كنــا ننتظــر رجوعهــم فــي المســاء، لكن بعد ســاعة مــن تخييرنا 
رجعــوا مــرة أخــرى، ونــادوا جميــع أهالــي القريــة مــن الرجــال والنســاء واالوالد والبنــات 
ــا  ــوا الرجــال واالوالد، وامــام أعينن وجمعوهــم فــي مــكان واحــد. أمــر أميرهــم ان يفصل
ــل واخذوهــم معهــم بعــد ان صعدوهــم  ســلبوهم واخــذوا منهــم النقــود وأجهــزة الموباي
فــي الســيارات. وبقينــا نحــن النســاء مــع االطفــال، فأخذونــا جميعــا الــى منطقــة )ســوالغ( 
جنــوب غربــي مدينــة ســنجار، بعــد ذلــك جــاؤوا و فصلــوا البنــات عــن النســاء واالطفــال.
نحــن البنــات ركبونــا فــي الســيارات واخذونــا، عندمــا ادركنــا بحالنــا وقــد وصلنــا الــى 
ــا نعــرف المــكان مــن خــال  ــاك قــرب الجســر الخامــس )كن ــة الموصــل وهن داخــل مدين
ــا ســتين  لوحــات الطــرق(، وفــي مــكان قريــب مــن الجســر، حبســونا جميعــا وكان عددن
فتــاة داخــل منــزل كبيــر ومنــذ الوهلــة االولــى وجدنــا مــن مظاهــر البيــت واالغــراض انــه 

بيــت ألحــد المواطنيــن المســيحيين.
بقينــا تلــك الليلــة، وفــي صبــاح اليــوم التالــي وزعونــا علــى عــدة جماعــات، كل جماعــة 
تتكــون مــن أربــع فتيــات، وأخــذوا كل جماعــة الــى بيــت واحــد. انــا وصديقاتــي اخذونــا 

الــى منــزل قريــب مــن الســوق فــي مركــز المدينــة.
بعــد اربعــة أيــام قررنــا الهــرب، حتــى اتــت الفرصــة الســانحة فــي تمــام الســاعة 
العاشــرة مســاء وعندمــا وجدنــا الحــراس غافليــن عنــا فهربنــا، حتــى ابتعدنــا، ثــم دخلنــا 
بيتــا الحــد ســكان المدينــة، فاســتقبلنا صاحــب البيــت بحفــاوة، وقــال: انتــم امانــة عنــدي 
وال تهتمــوا ألي شــيء . لــم يســتغرق كثيــرا بعــد ســاعتين جــاءت مجموعــة مــن الدواعــش 
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ــت  ــى البي ــا ال ــم اخذون ــا. ث ــغ عن ــت ابل ــك ان صاحــب البي ــد ذل ــا بع وســلمنا اليهــم وعرفن
الســابق، وقــد فعلــوا بنــا كل مــا هــو ســيء؛ مــن العــذاب والضــرب وقالــوا لنــا: هــذا جــزاء 

ــوا اإلســام او نقتلكــم جميعــا. هروبكــم، امــا ان تدخل
ــا  ــال وكن ــم نب ــا ل ــر، لكنن ــر واكث ــا اكث ــي، اســتمروا فــي ضربن ــوم التال ــاح الي فــي صب
نقــول لهــم: افعلــوا مــا تريــدون ان تفعلــوا بنــا، نحــن ال نغيــر ديانتنــا وطريقتنــا وآلهتنــا. 
بعــد تعذيــب اســتمر لمــدة يوميــن، فصلونــا كل اثنتيــن معــا، وبقينــا نحــن االثنتيــن وتعاملــوا 
معنــا بطريقــة قاســية جــدا، حتــى اســتمر التعذيــب لمــدة عشــرة أيــام وتعاملــوا معنــا بأســوأ 
طريقــة وكل يــوم يهينوننــا ويضربوننــا كــي نخضــع ألوامرهــم ونســلم، لكننــا عاندناهــم 

ولــم نغيــر ديننــا وقلنــا لهــم: حتــى وإن قتلتمونــا ال نغيــر ديننــا. 
بعــد مــدة قليلــة فصلونــي عــن الفتــاة االخــرى، واخذونــي الــى بيــت اخــر وبقيــت 
لوحــدي هنــاك لمــدة يوميــن وليلتيــن، ثــم قيدونــي فــي مــكان قريــب مــن البــاب الخارجــي، 
ــت  ــدي وكن ــي وي ــاق قدم ــوا وث ــث فك ــوم الثال ــي الي ــاب، ف ــام الب ــاك حــراس أم وكان هن
اســتطيع ان اتجــول داخــل البيــت، صدفــة وجــدت جهــاز الموبايــل داخــل احــد المجــرات 
واتصلــت ببيــت عمــي خفــة. فانصدمــوا باتصالــي وفرحــوا كثيــرا، تحدثــت لهــم مــا حــل 
بــي وهروبــي وقلــت لهــم: مهمــا يكــن ســأهرب مــرة اخــرى. فــي الليلــة التاليــة راقبــت البــاب 

ومــكان الحــرس، لــم أر أحــدا هنــاك حتــى الحــرس، فقــررت الهــروب وفعــا هربــت.
فمــا ابتعــدت كثيــرا حتــى عــرف الحــرس بهروبــي واتبعونــي، والن البيــت كان بيــن 
الزحــام وداخــل الســوق اســتطعت اخفــاء نفســي عنهــم، فاســتعنت بســائق أجــرة، فمــا ان 
قلــت لــه انــا هربــت مــن داعــش، فقــال اصعــدي بســرعة، فانطلــق بســرعة. بعــد مــدة وصلنــا 
الــى بيــت، اتضــح انــه بيتــه، وكان هنــاك زوجتــه وولــد وبنــت، ســألوني منــذ متــى وانــت 
مســجونة عنــد داعــش، قلــت قرابــة شــهرين وعشــرة أيــام، طلبــت منهــم ان يســاعدوني 
ويأخذونــي الــى أقاربــي، قالــوا: وأيــن اهلــك؟ قتلهــم داعــش جميعــا، )هــذا الخبــر اخبرنــي 
احــد الدواعــش عندمــا ســجنوني(. اذا أيــن تريديــن ان نوصلــك إليــه؟ أرجعونــي الــى 
مدينــة أربيــل أو دهــوك. قــال الرجــل: لكننــا ال نســتطيع ان نوصلــك الــى هنــاك يــا بنتــي، 
ألننــا متهمــون بمســاعدة داعــش. قلــت: انتــم انقذونــي وانــا انقذكــم وال ادع ان يحــدث لكــم 
ــن، جــاء الرجــل بحجــة  ــد يومي ــم. بع ــك يشــكرونكم ويحترمونك ــى ذل ــة ال ــروه اضاف مك
المــرض الــى اربيــل. وحــال ابتعادنــا عــن حــدود داعــش اتصلــت مــع بيــت عمــي، فجــاؤوا 
مســرعين الســتقبالي ورحبــوا بــي، وشــكرنا الســائق واخذنــاه الــى المستشــفى وعالجنــاه 

ثــم ودعنــاه الــى مدينــة الموصــل. 
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من تل القصب حتى الرقة ومنها الى كوردستان
إنقاذ فتاة كوردية أيزيدية:

رجل كوردي من غرب كوردستان أوصلني بواسطة دراجة نارية 
الى مدينة كوباني خالل أربع ساعات.

ــاه وآالم ذويهــم والذيــن انقــذوا مــن هــذه  إن كانــت جــروح مأســاة األنفــال وضحاي
المآســي لــم تندمــل ولــم تنتــه منــذ عشــرين ســنة ولحــد االن ، فــإن مأســاة ســنجار 
ــذه المأســاة  ــذه اللحظــة. ه ــى ه ــت مســتمرة حت ــن هــی األخــرى مازال ــورد االيزديي والك
كــم كانــت مؤلمــة وقاســية! حيــث مــأت القلــوب بحزنهــا وأهانــت كرامــة االنســان وعــزة 
الجميــع بطريقــة بشــعة، فمــن الصعــب ان ننســاها لعشــرات الســنين. ان هــذا النســيان، ال 
يتعلــق بمأســاتنا القوميــة فقــط، بــل نحــن ككــورد و كوردســتانيين، مــن واجبنــا الوطنــي، 
ــى  ــا دومــا، وان تبق ــك المآســي والضحاي ــم، ان نتذكــر تل ــي العال ــة ف كمــا الشــعوب الحي
ــق هــذه  ــه، ان جمــع وتســجيل وتوثي ــم أجمــع . و ممــا الشــك في ــي ذاكــرة العال ــا ف دوم
ــة  ــة وفني ــة وادبي ــة وتربوي ــة سياســية ومدني ــي وانســاني، و محاول ــل وطن المآســي عم

ــى االســتمرارية.  ــاج ال ــا... تحت ــة علي جماعي

لماذا نسرد تلك الحوادث؟
قبــل أن نســرد لكــم هــذه الحادثــة علــى لســان إحــدى الضحايــا، يجــب ان نقــول، ان 
الغــرض مــن نشــر هــذه الحــوادث، هــي مشــاركة صغيــرة مــن هــذه الحملــة الوطنيــة التــي 
ذكرناهــا ســابقا، إذ أن ســرد احــداث المآســي و الكــوارث عنــد الشــعوب الحيــة و الولــوج 
إلــى اعمــاق جــروح الضحايــا ال يثيــر اوجاعهــا فــي أنفســهم وذويهــم واقاربهــم فحســب ، 
بــل إنهــا تــؤذي قلــوب جميــع األمــة وتهــز وجدانهــا، وإن اســتذكار هــذه الجــروح ضرورية، 
لكــي تبقــى راســخة فــي اذهاننــا ، وان هــؤالء الضحايــا هــم مــن قوميتنــا، و هــذا مــن 
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واجبنــا تجــاه الضحايــا والجاديــن الذيــن قامــوا بــكل هــذا.

ــوان  ــة »م. ل. خ« )االســم والعن ــاة ايزدي ــة مأســاة ســنجار هــذه المــرة، فت ان ضحي
ــا أيــادي وحــوش ال انســانية مــن إرهابيــي  محفوظــان(، هــي ضحيــة اخــرى مــن ضحاي

داعــش.
عندمــا تحدثــت معهــا، كانــت ومــا تــزال فــي حالــة الصدمــة والخــوف مــن بشــاعة و 
وحشــية تلــك األيــام التــي قضتهــا فــي قبضــة داعــش، لهــذا لــم تكــن تتذكــر دقائــق االحــداث 

جميعــا، وكانــت تجتــاز بعضهــا وتعتــذر مــن ســرد بعضهــا االخــر.
وواجبنــا نحــن، ليــس فقــط ان نفهــم هــذا الوضــع النفســي ومــا آلــت اليــه، بــل ان 
نحترمهــا كثيــرا ونراعــي مشــاعرها. ومهمــا يكــن، تحدثــت لنــا )م( هــذه الفتــاة ذات الســتة 
ــم هروبهــا  ــة خطفهــا وســجنها وتعذيبهــا ث ــا حكايتهــا وكيفي عشــرة ربيعــا،  وســردت لن

مــن يــد داعــش.

بداية الحادثة
تقــول )م(: بعــد اســتياء داعــش علــى قريــة )تــل القصــب( القديمــة التــي تقــع جنــوب 
ســنجار وتبعــد ربــع ســاعة مــن مركــز المدينــة، اعتقلــت داعــش جميــع النســاء واالطفــال 
وجمعونــا ثــم ركبونــا فــي ســيارات واخذونــا الــى مدينــة ســنجار، كان هنــاك ســجن 
داخــل بنايــة محكمــة ســنجار فســجنونا وقفلــوا علينــا البــاب وتركونــا هنــاك لمــدة يوميــن، 
ــوم  ــي الي ــط. وف ــز والماءفق ــال الخب ــات واالطف ــن النســاء والفتي ــكل واحــدة م ــون ل ويعط
ــر ســجنونا داخــل  ــر، وداخــل تلعف ــى تلعف ــا ال ــي الســيارات واخذون ــا ف ــث، اصعدون الثال
مدرســة، كمــا فعلــوا فــي ســنجار، كانــوا يعطوننــا المــاء والخبــر بمشــقة، فقــط كــي ال 
ــاح الباكــر جــاءت  ــي الصب ــد هــذا االســبوع، وف ــاك، وبع ــدة اســبوع هن ــا لم نمــوت. وبقين
مجموعــة مــن المســلحين وبــدأوا بفصــل الفتيــات وحدهــن، والنســاء واالطفــال وحدهــم 
أيضــا، نحــن الفتيــات اخذونــا الــى الجنــوب، كنــا علــى يقيــن انهــم يأخذوننــا الــى المناطــق 
ــاة مليئــة  ــا حي ــا الــى قضــاء البعــاج. وهنــاك قضين العربيــة جنــوب ســنجار، حتــى وصلن
بالعــذاب، أبقونــا لمــدة اربعــة أيــام، ثــم اصعدونــا فــي الســيارة وكنــا اربعيــن فتــاة، كانــت 
ســيارتنا مرافقــة بحمايــة ســيارات اخــرى لداعــش، لــم نكــن علــى معرفــة بهــذه المناطــق، 
لكــن مــن خــال بعــض القــرى واللوحــات عرفنــا باننــا نتجــه الــى ســوريا، قطعنــا مســافة 
ــى  ــا ال ــا فــي اوضــاع ســيئة، فجــأة وصلن ــرا وكن ــا الجــوع والتعــب كثي ــد انهكن ــة وق طويل

ــا مــن خــال اللوحــات انهــا محافظــة )الرقــة( الســورية.  ــة كبيــرة، وعرفن مدين
ــا  ــوا معن فــي محافظــة الرقــة ســجنونا داخــل بعــض البيــوت التابعــة لداعــش، وتعامل
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بشــتى الطــرق الســيئة و الاإنســانية، كانــوا قســاة القلــوب وال يرحمــون ويتصرفــون 
كالوحــوش، قضيــت ثمانيــة عشــرة يومــا فــي هــذا البيــت، وفــي صبــاح أحــد األيــام، جــاء 
رجــل مقــرف ينادونــه بأبــو أحمــد، امعــن النظــر فــي بعضنــا وســألنا، ثــم بعــد ذلــك 
اشــتراني، ال اعــرف فــي الحقيقــة بكــم اشــتراني مــن اصدقائــه الدواعــش واخذنــي معــه. 
هنــاك عرفــت بانــه اشــتراني كخادمــة، وكان يجــب علــي ان انظــف منزلهــم كل يــوم، 
واغســل مابســهم، واغســل أطفالــه االربعــة، هنــاك اســودت الحيــاة فــي عينــي، كنــت 

ــي. ــكل قســاوة ويســتهزأ ب ــي ب ــل مع ــه كان يتعام ــاة، ألن ــن الحي يائســة م
هــؤالء -فــي كل يــوم- لــم ينســوا ان يذكروننــي بأننــي مــن الكــورد االيزدييــن واللــه 
خلقنــا لخدمتهــم، وكان يســتهزأ بالكــورد وااليزدييــن كــي يجرحنــي. حتــى وصلــت لمرحلة 
ان أبحــث عــن ســم او ايــة وســيلة اخــرى كــي اضعــه فــي االكل وانتقــم منــه لنفســي 

ولجميــع االيزدييــن، لكــن مــع االســف لــم اســتطع الحصــول عليــه.
حتــى فــي أحــد االيــام وبعــد ان وضعــت لــه الغــذاء، قبــل كل شــيء، قــام ابــو أحمــد 
بضربــي، وكلمــا كنــت أصــرخ وأتوســل بــه اكثــر، واقــول لــه: انــا مــا زلــت طفلــة و ال اعــرف 
كيــف أحضــر الطعــام لعائلــة كاملــة، فــكان يضربنــي اكثــر واكثــر ويســتهين بــي. لــم ينفــع 
توســلي بشــيء وظــل يضربنــي اكثــر ويقــول: ال اعــرف هــذا الــكام، إن لــم تتعلمــي الطبــخ 
ســأقطع رأســك. بعــد هــذا العــذاب والضــرب واإلهانــة قــررت فــي نفســي ان اهــرب وانقــذ 
نفســي مــن هــذا العــذاب واالهانــة حتــى لــو ادى ذلــك الــى قتلــي، و فكــرت فــي الهــرب، و 
فــي احــد األيــام وبعــد ان حضــرت لهــم الغــذاء وانشــغلوا بــاألكل، ســنحت لــي الفرصــة 

وخرجــت مــن البيــت وهربــت.

رجالن شهمان ذا مروءة 

تســتمر هــذه الفتــاة االيزديــة بســرد قصــة هروبهــا وتقــول: كانــت هنــاك منطقــة 
خضــراء بالقــرب مــن بيتهــم، اخفيــت نفســي حتــى وصلــت الــى أحــد المزارعيــن، ناديتــه، 
قلــت لــه: خالــي العزيــز هربــت مــن يــد داعــش، ارجــوك ان تســاعدني! قــال الرجــل: تعالــي 
عنــدي، انــت االن امانــة بيــد خالــك. فأخذنــي الــى بيتــه فــي مدينــة الرقــة، هنــاك اعطيتــه 
رقــم موبايــل ابــي واردت ان اتصــل بأبــي واطمئنــه علــى ســامتي وانــا فــي بيتــه كأمانــة 
وان ال ينقهــر ألجلــي. بــدأت ابحــث عــن ايجــاد فرصــة كــي يوصلنــي هــذا الرجــل الــى أبــي.
بقيــت خمســة واربعيــن يومــا فــي بيــت هــذا الرجــل الشــهم، و فــي صبــاح احــد األيــام 
اخذنــي الــى احــدى القــرى الكورديــة القريبــة منهــم وســلمني الــى رجــل آخــر شــهم، كان 
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الرجــل شــهما وشــجاعا فبقيــت فــي منزلــه مــع بناتــه واوالده لمــدة ثمانيــة أيــام أخــرى، 
كانــوا يحترموننــي كثيــرا، فواســوني وطمأنونــي وخاصــة عندمــا كانــوا يتكلمــون باللغــة 

الكورديــة.
بعــد مضــي ثمانيــة أيــام، كان كل هــم الرجــل أن يســلمني بســامة الــى اهلــي، و فــي 
صبــاح احــد األيــام ركبــت معــه علــى دراجــة ناريــة وســرنا خــال اربــع ســاعات متوجهيــن 
الــى الجهــة الشــرقية حتــى وصلنــا الــى داخــل مدينــة كوبانــي. عنــد وصولنــا توقفنــا قليــا، 
وبكينــا كثيــرا مــن الفــرح حتــى اطمــأن قلبنــا، فأخذنــي الــى حــدود تركيــا وهنــاك اتصلــت 
بأبــي. وانهــم كانــوا فــي طريقهــم الســتقبالي لــذا لــم يســتغرق مــن الوقــت ســاعات فوصــل 
ــا الــى  ــا مــن جديــد ورجعن ــا وابــي ولدن ــا الــى المــكان المطلــوب، ان ابــي مــن داخــل تركي

كوردســتان بقلــوب فرحــة.

واجب كل كوردي
عندمــا ســردت )م( قصتهــا، قلــت لهــا كيــف تصفيــن مــدة بقــاءك عنــد داعــش خــال 
هــذه المــدة؟ قالــت: اتركونــي ال اســتطيع ان اصفــه بالــكام، لكنــي اقــول: إن كان الكــورد 
يعتبــرون انفســهم شــعبا ويحبــون بلدهــم، يجــب ان يكــون عملهــم االول، انقــاذ النســاء مــن 

تحــت قبضــة داعــش، ثــم عليهــم ان يدمــروا هــؤالء الوحــوش.
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صراخ النساء الكورديات االيزديات تحت قبضة داعش

أتوسل اليكم... أنقذونا من داعش!

ــرة  ــذه الم ــد وحــوش داعــش، ه ــات مســتمرة بي ــات االيزدي ــات الكوردي مأســاة الفتي
حاولنــا أن نتصــل بفتــاة أخــرى ســجينة بيــد داعــش، كــي تكــون دليــا حيــا العــرف 
علــى لســانها معانــاة الفتيــات االيزديــات الباقيــات بيــد داعــش الوســخة وهــؤالء االوغــاد 

والوحــوش.
اكــرر مــرة اخــرى، ان الهــدف مــن ســرد هــذه الحكايــات، ليــس فــي ذكــر تلــك الماســي 
وجــرح كرامتنــا وضميرنــا الوطنــي، بــل كــي ننبــه الجميــع إلــى معانــاة تلــك االســيرات بيــد 
داعــش. وتأخذنــا الغيــرة ونغيــث جميــع االطفــال والفتيــات والنســاء الاتــي لــم يبــق شــيء 
اال وفعلــه معهــن إرهابيــي داعــش. فهنــاك كثيــر مــن الفتيــات الســنجاريات المجروحــات، 
ــر ســنجار والمناطــق االخــرى  ــرارا: إن تحري ــة مأســاة ســنجار وأردده م ــي بداي ــت ف قل
ليــس كافيــا وان هزيمــة داعــش وطردهــم، حتــى قتلهــم، ليــس كافيــا حتــى نرجــع كرامــة 
الكــورد وشــعبنا المظلــوم فــردا فــردا، يجــب ان تهــان كرامــة الدواعــش ومســاعديهم بيــد 
الكــورد وبيشــمركة كوردســتان، وجراحنــا نحــن الســنجاريين والكــورد االيزدييــن، تدمــل 
فقــط مــن خــال هــدم دولــة ارهابيــي داعــش وكســر كرامتهــم وجميــع الذيــن شــاركوا فــي 

كســر كرامــة انســانيتنا وديننــا وشــعبنا.
عــن طريــق الموبايــل )اخــذت الرقــم مــن اقاربــي( اتصلــت بـــ »س«، وبعــد عــدة 
اتصــاالت شــاء اللــه ان تجيــب علــى االتصــال، وكانــت علــى مــا تبــدو وحدهــا، لــذا بعــد ان 
عرفــت نفســي بهــا، بــدأت بالــكام وكانــت مســتعجلة فــي الــكام كــي يصــل صوتهــا الــى 
جميــع العالــم، فــي البدايــة تحدثــت عــن نفســها وقالــت: أنــا عمــري 28 ســنة، ومــن قريــة 
».....« تزوجــت منــذ اربــع ســنوات. ثــم بــدأت بســرد اوجاعهــا بيــد هــؤالء الوحــوش. قلــت 
ــى كتــاب واحــد، لكــن اريــد ان أوصــل  ــاج ال لهــا: إن حياتكــم تحــت ســيطرة داعــش تحت
ــات  ــي معلوم ــك ان تعطين ــاس، ارجــو من ــر عــدد مــن الن ــى اكب ــم ال صراخكــم وصيحاتك
دقيقــة وتحكــي لــي مأســاتك.. ســمعت كامــي جيــدا، وتحــدث باختصــار، وبــدأت الحديــث 
ــل ســنجار،  ــى جب ــا ال ــى ســنجار، توجهن ــن مجــيء داعــش ال ــوم االول م ــي الي ــت: ف فقال
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وبقينــا ليلــة هنــاك، وفــي اليــوم التالــي، اردنــا ان نذهــب الــى حــدود ســوريا بســيارتنا ومــن 
ــا(  هنــاك نعــود مــرة اخــرى الــى كوردســتان، لكــن فــي الطريــق مــا بيــن مجمــع )زوراف
والحــدود، اطلــق مســلحو داعــش طلقــات ناريــة وفجــروا اطــارات ســياراتنا واضطرنــا ان 
نقــف، هجــم الدواعــش علينــا مثــل اللصــوص، كنــا ســبعة اشــخاص )انــا وزوجــي ووالديــه 
ــم  ــرة مــع حرســين، واحــد منهــم يتكل ــا كبي ــا وراء ســيارة كي ــه الثــاث(، صعدون واخوات
ــة  ــى مدين ــا ال ــا، اخذون ــه مــن أهالــي مجمــع دهــوك القريــب من ــا وكنــت متأكــدة بان بلغتن

ســنجار.
ــات والنســاء  ــن الفتي ــا عشــرات م ــت معن ــا، وكان ــال عن ــدوا الرج ــا، ابع ــا وصلن عندم
واالطفــال وجمعونــا فــي بنايــة مقــر فــرع الســابع عشــر الــذي ســيطروا عليــه. فــي صبــاح 
اليــوم التالــي، جــاءوا الينــا وصعــدوا الرجــال فــي باصــات كبيــرة واخذوهــم وحتــى االن 
ــع عشــر  ــة نســاء م ــا اربع ــر، كن ــى تلعف ــاص اخــر ال ــا بب ــم شــيئا، واخذون ال نعــرف عنه
فتيــات شــابات، كنــت حامــا ومريضــة وكان تعاملهــم قاســيا وبــا رحمــة، فــي الطريــق 
ــارا؟ تعصبــت  ــرون انفســكم مــن الكــورد؟ أليــس الكــورد كلهــم كف ــا: لمــاذا تعتب ــوا لن قال
كثيــرا وجاوبتــه قائــا: مــن يقــول نحــن كفــار؟ قــال: أنــت مجنونــة؟ أال تســألين مــا ســبب 
ــة هــم؟  ــة ديان ــى أي ــى انهــم ال يعرفــون عل ــم الكــورد حت ــرون أنكــم ضللت إبادتكــم؟ أال ت
ــال نعــم. )أراد ان يطــول  ــن؟ ق ــوا مــن االيزديي ــع الكــورد كان ــان جمي ــرف ب ــت: اذا تعت قل
ــه يجــب  ــال آه منكــم، والل ــكام نحــن أســرى بيدكــم. ق ــت اخــي دع هــذا ال مناقشــتنا(، قل
ــة  ــت تتحــدث باللغ ــه: ان ــول ل ــار.  فاضطــررت ان اق ــا الكف ــم ايه ان نقطــع رؤوســكم كلك
الكورديــة اذا انــت كافــر ايضــا؟ فضربنــي دون ان يتفــوه بكلمــة وكان يضحــك. علــى 
ايــة حــال وصلنــا الــى تلعفــر واخذونــا الــى بيــت مهجــور، بقينــا هنــاك لمــدة أربعــة أيــام 
بلياليهــا، وكانــوا يتعاملــون معنــا بقســوة وكانــوا يقدمــون الينــا الطعــام مــرة واحــدة فــي 
اليــوم. بعــد ذلــك جــاء اربعــة رجــال مــن المســلحين واخذونــا بالســيارة الــى حــدود 
ــة  ــى عاصم ــا ال ــة، صــاح احــد المســلحين: وصلن ــة الرق ــى مدين ــا ال ــى وصلن ســوريا حت

ــة االســامية. ــة للدول الخاف
فــي الرقــة اخذونــا الــى الســجن وحبســونا فــي غــرف مظلمــة، واصبــح واحــد منهــم 
ــا كــوردي!  ــوا ان ــال: ال تخاف ــذة وق ــى الناف ــة جــاء ال ــا، عندمــا ذهــب اصدقائ حارســا علين
قلــت لــه: ال اصــدق ان تكــون مــن داعــش وانــت كــوردي! قــال قصتــي طويلــة وانــا نــادم 
ــه كيــف انهــم  ــا حكايت ــدأ يحكــى لن ــة ب ــى الغرف ــه ال ــي بهــم. عندمــا دخــل اصدقائ اللتحاق
اقنعــوه عــن طريــق االنترنــت ثــم عــن طريــق تركيــا ذهــب الــى ســوريا. فجــأة قطــع كامــه 
وقــال: هــذا ليــس مهمــا، المهــم ان تعرفــوا ان شــرفكم هــو شــرفي وال ادع احــدا ان يمــس 
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كرامتكــم ويمــد يــده عليكــم. بقينــا لمــدة شــهر هنــاك. فــي صبــاح احــد األيــام جــاء مســؤول 
ــذي  ــي ال ــة!! الشــخص الثان ــى شــكل جمل ــا اريدهــم عل ــال: أن ــا وق ــى غرفتن مــن داعــش ال
ــات  ــاث بن ــم. فاشــترى ث ــة منه ــال: ثاث ــد؟ ق ــه: ســيدي كــم واحــدة تري ــال ل ــه ق بصحبت
واخذهــم وتعاملــوا أمــام اعيننــا واشــترى كل واحــد منهــم بأربعــة وخمســين دوالرا. 
والنســاء الاتــي بقيــن هنــاك كانــوا 20 إمــرأة، ومــا ان مــر اســبوعان لــم نبــق فــي هــذا 
المــكان. أوضاعنــا ســيئة جــدا ووضعــي اســوأ مــن جميعهــن، لكنــك تكونيــن مديونــة لــي 
اذا قمتــي بنشــر كامــي هــذا: أطلــب مــن جميــع الكــورد ان تأخذهــم الغيــرة وينقذونــا مــن 

هــؤالء الوحــوش.
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فتاة ايزدية مخطوفة تجد نفسها في السعودية:

باعوني لرجل متخلف... رجاء اغيثوني

حادثتنــا هــذه المــرة مختلفــة عــن ســابقاتها، لكنهــا أكثــر تأثيــرا وجذبا لانتبــاه، تتحدث 
ــم كبيريــن وتنتهــي بمصيــر مجهــول، وهــي حادثــة جــرت  ــاة وأل عــن اختطــاف ثــم معان
علــى فتــاة باســم )ش(، الفتــاة الجميلــة والجذابــة ذات 19 ربيعــا فــي قريــة كوجــو جنــوب 
ــة )ش(  ــي قري ــش ف ــا وهــو )ب( شــاب يعي ــى لســان خطيبه ــروى عل ــا ت ســنجار. حكايتن
حيــث اتفقــا علــى ان يتزوجــا بعــد شــهر. فــي لهيــب نــار الحــب وخيــال األيــام الســعيدة 
يعيــش العاشــقان مــع بعضهمــا فــي قريــة كوجــو، لكــن بمجــيء ارهابيــي ووحــوش داعــش 
ــزوح  ــاة الن ــي حي ــا، ويتشــردان فالشــاب )ب( دخــل ف ــا وتتدمــر احامهم يجهــض حلمهم
ليعيــش فــي بنــاء غيــر مكتمــل فــي دهــوك و)ش( التــي لــم تــر الســعادة فــي حياتهــا، وجــدت 
نفســها فــي بلــد اخــر لتكمــل حياتهــا فــي جحيــم قــل مثيلــه فــي الواقــع. بعــد مــرور اكثــر مــن 

ثاثــة اشــهر علــى اختطافهــا تســنت لهــا ان تتصــل بـــخطيبها )ب(.
ــاء غيــر المكتمــل مــع عائلتــي،  ــا )ب(: قبــل فتــرة مــن اآلن، كنــت فــي هــذا البن قــال لن
وكنــت غارقــا فــي خيــال )ش( وســنجار وكوجــو، فجــأة، رن جــرس الهاتــف وادهشــني، 
كان رقمــا غيــر معــروف!! جاوبــت علــى االتصــال: نعــم.. )ب(. كيــف حالــك؟ الحمــد للــه 
علــى بقــاءك حيــا.. )ش(. )وهــو يبكــي وأنــا صدمــت مــن الموقــف، كان يظهــر انــه اكثــر 
حــذرا منــي(، وقــال: حبيبــي انــا اتحــدث معــك مــن الســعودية، وهــذا رقــم الرجــل النــذل 

الــذي اعيــش معــه.. 
قطــع بهــا الــكام، ايــة ســعودية لخاطــر اللــه!! أجابهــا: اوال االن وصلــت الــى هنــا، ثانيــا 
ــا، فقــط  ــذا ال اعــرف فــي اي مــكان او منطقــة أن ال يتركونــي ان اتحــرك شــبرا واحــدا، ل
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اعــرف باننــي فــي الســعودية ال اكثــر، اردت ان اتكلــم، قالــت: التتكلــم قــد يعــود هــذا الرجــل 
فــي ايــة لحظــة، لكــن تذكــر اذا اتيتــم الــى الســعودية تســتطيعون ايجــادي عــن طريــق هــذا 
ــى  ــي، او اضطــر ال ــي، ســافقد صواب ــي. عزيــزي )ب( اغيثون ــم، ارجــوك ال تتصــل ب الرق
ــا؟  ــش هن ــف اعي ــرف كي ــك ال تع ــت: لكن ــذا! فقال ــي ه ــاء ال تفعل ــا: رج ــت له ــار.. قل االنتح
وكيــف اقضــي حياتــي مــع رجــل جاهــل ووســخ؟ وانــا بيــن ايــة عائلــة متخلفــة؟ كل يــوم 
يهينوننــي، االن حــاول انتحلــق بجناحيــك وتأتــي إلنقــاذي. اردت ان اتكلــم مــرة اخــرى لــم 
تقبــل، وقالــت: ال تتحــدث دعنــي اقــول لــك كيــف وصلــت الــى هنــا؟ علــى ان تعزمــوا وتأتــوا 
النقــاذي، قلــت لـــ )ب(: مــاذا قالــت )ش(؟ قــال اكملــت كامهــا وقالــت: فــي اليــوم الــذي جــاء 
فيــه وحــوش داعــش الــى قريتنــا وقبــل ان يقتربــوا، كنــت مــع عائلتــي )والــدي ووالدتــي 
وســبعة اطفــال وزوجــة اخــي وثاثــة اطفــال ألخــي الكبيــر(، توجهنــا الــى بيــت أخوالــي فــي 
قريــة )ســيبا شــيخ خــدر(، وصلنــا هنــاك، فوجدنــا مجموعــة مــن العوائــل االخــرى اجتمعــوا 
فــي مزرعــة خالــي، فــي اليــوم التالــي قالــوا ان داعــش يأتــي بإتجاهنــا، اضطــر الجميــع ألن 
يقــرروا، بــأن تجتمــع جميــع الفتيــات وتذهبــن بإتجــاه جبــل ســنجار. كنــا 12 فتــاة ســلكنا 
الطريــق، لســوء حظنــا قبــل ان نصــل الــى الجبــل وصلــت ســيارتان الينــا وســدوا الطريــق 
بوجهنــا، اقتــرب منــا واحــد منهــم وشــكله قبيــح وقــال: الــى ايــن تهربــون أيتهــا الكافــرات؟ 
أجابتــه الفتيــات: نحــن لســنا بكفــار، وال نهــرب نذهــب الــى الجبــل عنــد اقاربنــا. قــال: اعــرف 
ــا بهــذا  ــه خلقن ــه: الل ــاة االخــرى؟ جاوبت ــون فــي الحي ــا ومــاذا تفعل ــون مــن هن انكــم تهرب
الشــكل وهكــذا نلتقــي بــه. قــال: اســكتوا ايتهــا الكافــرات، اصعــدوا فــي الســيارة. صعدونــا 
ــي، وبعــد  ــت إحــدى ســيارات الجيــش العراق ــرة، وكان ــا فــي ســيارة عســكرية كبي جميعن
ــة  ــا نحــو مدين ــك الســيارة العســكرية، وتوجهن ــك تبعــت ســيارتنا وســيارة اخــرى تل ذل
بعــاج. هنــاك اخذونــا الــى مدرســة مليئــة بعوائــل أيزيديــة، حبســوني مــع الفتيــات االحــدى 

عشــر فــي غرفــة. فجــأة وفــي ليلــة متأخــرة، جــاء داعشــي قبيــح ودون مقدمــات قــال: 
- أميرنــا اليــوم تعــب جــدا و يريــد ان يســتريح قليــا ويقضــي ليلــة هانئــة، هــل 
ــك النســاء  ــر تل ــه يعطيكــم االجــر كمــا يجي ــه هــذه المشــكلة والل ــوا ل تســتطيعون ان تحل
المجاهــدات عندمــا يريحــن االخــوان المجاهديــن. لــم اســتطع ان اســيطر علــى نفســي، 
ــك  ــه كأن ــل مع ــه وتتعام ــي الي ــة تذهب ــال: الليل ــذا االخ المجاهــد؟ ق ــح ه ــف نري ســألته: كي
ــي، ال  ــك صباحــا وتعيشــين بشــكل طبيع ــم يطلق ــه ورســوله، ث ــه حســب ســنة الل زوجت

ــم!  ــن اقاربك ــوردي وم ــه ك ــة، فان ــة العربي ــي اللغ ــم تعرف ــى اذا ل ــي حت تهتم
عندمــا ســمعت هــذا الــكام غضبــت كثيــرا، لكــن لــم اســتطع ان اناقــش هــؤالء االوغــاد 
فســكتت. الداعشــي وقبــل ان يســمع كلمــة اخــرى ذهــب، مــا مــرت اال دقائــق، فجــاء 
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داعشــي اخــر وكان معــه الداعشــي االول، كان بعمــر الثاثيــن، تكلــم باللغــة الكورديــة، لــم 
نفهــم منــه شــيئا، قالــت لــه احــدى الفتيــات نحــن ال نفهمــك، مــا دمــت صــرت عربيــا تكلــم 
ــة المكســرة: الســام عليكــم،  ــه العربي ــم بلغت ــة حتــى نفهمــك، ضحــك وتكل باللغــة العربي
ايتهــا الفتيــات الجميــات.. )ســمعنا هــذا الــكام عرفنــا مســتواه وصاحــب اي اخــاق 
هــو. قاطعــت كامــه وقلــت: اي جمــال؟ كنــا ســابقا اكثــر جمــاال، هنــا عندكــم لــم يبــق اي 
جمــال ولــم يبــق لنــا حــال؟ قــال: اســكتن! دعنــي اعرفكــم بنفســي، انــا ابــو عمــار الكــوردي 
ــك تعلمــت لغــة حــزب  ــال باســتهزاء: كأن ــت: حلبجــة الشــهيدة؟ ق مــن ســكان حلبجــة. قل
بارزانــي؟ ومــاذا نقــول لســنجار؟ ســنجار الشــهيد. قــال مباشــرة: انــا متعــب وال طاقــة لــي 
لهــذا الــكام ســآخذ واحــدة منهــن معــي . قــال هــذا ونظــر الينــا نظــرة بدنــاءة. كنــت اعتبــر 
نفســي انــا جالســة فــي إحــدى النــوادي الليليــة، ليــس بيــن انــاس اغلــب كامهــم عــن اللــه 
والديــن واالخــاق، لــم يســتغرق طويــا وامســك بيــد فتــاة وقــال: انهضــي يــا حلــوة، بكــت 
الفتــاة وصاحــت واخذهــا بالقــوة وذهــب. حتــى االن لــم نــر تلــك الفتــاة وفــي اليــوم التالــي 
ــا؟  ــا واقاربن ــذه الســيارات.. قلن ــدوا ه ــة واصع ــن الغرف ــوا: أخرجــوا م ــاب وقال فتحــوا الب
جاوبــوا باســتهزاء: اصعــدوا اي اقــارب تتحدثــن عنهــم؟ قلنــا: واختنــا التــي اخذهــا األميــر 
الليلــة البارحــة؟ قالــوا: غفــر اللــه لهــا ذنوبهــا. اصعــدوا ســنأخذكم الــى قلعــة المجاهديــن 
عاصمــة الخافــة. صعدونــا فــي بــاص عســكري وكانــت وراءنــا ســيارة لحــراس دميمــي 
ــا  ــد وصلن ــا ق ــا بانن ــرا، بعــد ســاعات، عندمــا عرفن ــا كثي ــم نصــل، تعبن ــا ول المنظــر، ذهبن
ــا امــام فنــدق كبيــر، ســألنا أيــن نحــن ومــا هــذا المــكان  ــة الرقــة. هنــاك انزلون الــى مدين
ــات )مخــزن  ــا مخــزن الفتي ــن ســوريا-: هن ــه م ــا ان ــه عرفن ــن لهجت ؟ أجــاب داعشــي -م
ــذ  ــم حبســهن من ــد ت ــات، وق ــات كوردي ــاك ســت فتي ــا هن ــا، وجدن ــا دخلن ــا(. عندم الصباي
ــوا يســتهينون بهــن ويذيقونهــن العــذاب.  ــارب مــن شــهرين فــي هــذه القاعــة وكان مــا يق
ويطعمونهــن الخبــز واللبــن والشــاي والتمــر فــي جميــع الوجبــات، فــي أحــد األيــام دخــل 
رجــل ذا خصــر ضخــم وكان معــه داعشــي اخــر، قــال: جــاء هــذا يشــتري ثــاث فتيــات 
ــد  ــه بع ــن واخذهــن مع ــة منه ــار ثاث ــات واخت ــى الفتي ــات. نظــر الرجــل الســمين إل جمي
بــكاء وعويــل الفتيــات طويــا. و بعــد اربعــة أيــام، جــاء رجــل وســخ اخــر ودخــل الغرفــة، 
وكان يظهــر مــن هيئتــه انــه مــن دول الخليــج، ونظــر إلــي. فطلــب شــرائي و بعــد رفضــي 
وممانعتــي اخذنــي للخــارج وفــي غرفــة بجانــب القاعــة وأمــام عينــي اتفقــا واشــتراني ب 
170 دوالرا. صعدنــي بســيارة عاليــة ذات زجــاج معتــم وذهبنــا ولــم ار شــيئا، لــم اعــرف 
مــا الوقــت والــى ايــن نذهــب. فجــأة أوقفــوا الســيارة وبعــد ســاعات قــال لــي الرجــل القبيــح: 
أنزلــي مــن الســيارة. فنزلــت واذا نحــن  فــي صحــراء واســعة فيهــا غرفــة واحــدة. و 
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عرفــت فيمــا بعــد انهــا غرفــة المهربيــن وهنــاك باعنــي الرجــل للمهربيــن، ال اعــرف بكــم، 
ــن  ــة واســعة عليه ــاك رغب ــى الســعودية، وهن ــول: ســآخذها ال ــن اشــتراني يق ســمعت م
فــي ســوق الجــواري. اصعدنــي فــي ســيارة أخــرى، وكانــوا ثاثــة اشــخاص، فضربنــي 
واحــد منهــم بإبــرة، وكنــت منتبهــة حينهــا و لكــن مــا ان فتحــت عينــي، وجــدت نفســي فــي 
غرفــة لوحــدي، بعــد مــدة، جــاء رجــل مــن الرجــال الثاثــة الموجوديــن فــي الســيارة الــى 
الغرفــة وقــال: انهضــي لنذهــب، اخذونــي الــى بيــت وســخ وكان بيــت الرجــل ولديــه زوجــة 
ــي ســيئة  ــة المحيطــة ب ــت البيئ ــرة وجاهــا، وكان ــذال لدرجــة كبي ــال، كان ن وخمســة اطف

وغريبــة، ويتعاملــون معــي كأســيرة ويهينوننــي كثيــرا.
بعــد بقائــي لثاثــة عشــر يومــا فــي هــذا البيــت، وفــي صبــاح احــد األيــام، جــاء رجــل 
ســعودي ومعــه رجــال الديــن، كتبــوا عقــد قرانــي لهــذا الرجــل ودون ان يســتأذنونني او 
يأخــذوا برأيــي. واالن اعيــش مــع هــذا الرجــل، وهــو رجــل جاهــل ونــذل ووســخ.. اعيــش 
فــي عائلــة لــم اكــن اتوقــع انــه يوجــد انــاس متخلفيــن كهــذا فــي العالــم. أتوســل اليــك )ب(: 
اذا احببتنــي ليــوم واحــد ومهمــا كان حبــك، انقذنــي مــن يــد هــذه العائلــة، ألننــي ســأصاب 
بالجنــون، وارجــو ان تحكــي هــذه القصــة لجميــع االيزدييــن، كــي يســاعدنا اللــه. ســرد )ب( 
الحكايــة لنــا بــأي شــكل كان، وهــي قصــة حبيبتــه المفقــودة التــي وقعــت بيــد داعــش، لــم 
أدعــه يبكــي وقلــت لــه: فقــط حبيبتــك طلبــت منــك ان تغيثهــا؟ تنفــس بعمــق وقــال: لــو كنــت 
قــادرا للذهــاب الــى الســعودية وألبــي دعــوة حبيبتــي، لكنــك تريــن وضعنــا وعائلتــي، كيــف 
اســتطيع ان اذهــب؟ وكيــف اذهــب؟ قلــت: اخــي )ب(، ان )ش( وجميــع الفتيــات الكورديــات 
اللواتــي خطفهــن ارهابيــي داعــش، صحيــح انهــن يتطلعــن الــى اخوانهــم وابائهــم واقاربهــم، 
ــة  ــن ان ال ينســوا نذال ــى شــعبهم وكوردســتان وااليزديي ــن يجــب عل ــي ينقذوهــن، لك لك
الدواعــش وان ال يقبلــوا بظلــم داعــش عليهــم. اخــر كامــي لــك اخ )ب( ولجميــع الكــورد 
هــو: أتوســل اليكــم وهــذه الوثائــق بيــن ايديكــم ان تتعقبــوا اثــار فتياتنــا االيزيديــات، 
واالن لــدى الكــورد الممثليــات والعاقــات مــع جميــع العالــم، وخاصــة الســعودية والخليــج 
ــاع  ــق ضي ــوا بســرعة، كــي ال تتحــول حقائ ــم ان تتحرك ــم، ارجــو منك ــع دول العال وجمي
االف الفتيــات المخطوفــات االيزديــات الــى مســألة ضيــاع ثمــان عشــرة فتــاة مؤنفلــة، 
ويقــال انهــن أرســلن الــى دولــة مصــر وال نعــرف صحــة هــذا الخبــر، لنهتــم بقضايــا فتياتنــا 

مــن االن، ونهتــم بكرامــة المجروحيــن مــن شــعبنا.
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كي تتحرك فينا غيرة الكورد وتتعرف على حقيقة داعش:

اقرأ حكاية هذه المرأة االيزدية

الســيدة )س(، االن جالســة بجانــب طفــل وطفلــة، وهــي مــن ســكان مجمــع للنازحيــن 
ــا  ــادي داعــش شــهورا عــدة، م ــن أي ــا م ــى نجاته ــة دهــوك، مضــى عل ــب مــن مدين القري
ــد داعــش،  ــب ذاقتهــم مــن ي ــم والتعذي ــه خاصــة لســنة واحــدة مــن الغــدر والظل تقرؤون
هــذه القصــة معانــاة امــرأة كورديــة ايزديــة ذنبهــا الوحيــد انهــا كورديــة وايزديــة فقــط.
الســيدة )س( حتــى يــوم الثالــث مــن شــهر اب ســنة 2014 كانــت مــن ســكان قريــة 
)تــل البنــات( الواقعــة علــى بعــد 10 كيلومتــرات جنــوب شــرقي ســنجار، وكان جميــع 
ســكانها مــن الكــورد االيزدييــن، الســيدة )س( تحدثــت لنــا بهــذا الشــكل وحكــت لنــا عــن 
ــث مــن شــهر اب عندمــا  ــوم الثال ــاح الي المــدة التــي قضتهــا فــي قبضــة داعــش: فــي صب
ســمعنا ان داعــش قــد اجتــاح ســنجار مــن اربعــة اتجاهــات، وتوجــه ايزديــي ســنجار وهــم 
مئــات االالف الــى الجبــل، ونحــن تأخرنــا وال نســتطيع ان نهــرب، الن داعــش اصبــح بيــن 
مجمعــات شــرق الجبــل وجنوبــه واغلقــوا طــرق الخــروج وبــدأوا يرمــون الرصــاص، كان 
عددنــا مــا يقــارب مــن مائتــي شــخص مــن الرجــال والنســاء واالطفــال والشــيوخ والشــباب 
مــن أهالــي مجمــع تــل البنــات، جميعهــم اجتمعــوا، لكــي يتمكنــوا مــن التخفــي والحفــاظ علــى 

حياتهــم، فذهبــوا الــى القريــة االصليــة قريــة )ق( القريبــة مــن المجمــع.
يبــدو ان داعــش احــس بوجــود مجموعــة مــن العوائــل قــد اختبــأوا فــي هــذه القريــة، لذا 
وبعــد ظهــر نفــس اليــوم، جــاءت جماعــة مــن الدواعــش بســياراتهم ونــادوا عبــر المكبــرات: 
اذا لــم تخرجــوا مــن المخابــئ والهيــاكل ســنقتلكم جميعــا، اضطررنــا للخــروج مــن مخابئنــا، 
ــال: ال  ــه مــن ســكان ســنجار، ق ــه ان ــن لهجت ــدو م ــا احــد الدواعــش وكان يب ــد خاطبن وق
تخافــوا، لــن نفعــل بكــم شــيئا، اجلســوا فــي اماكنكــم، جلســنا بخــوف وكنــا نرتجــف، وكنــا 
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قــد قررنــا فــي دواخلنــا بــأن نتوجــه للجبــل عنــد حلــول المســاء.

هنــا، قالــت الســيدة )س( بحســرة، وتحدثــت عــن زوجهــا: ان زوجــي علــى الرغــم مــن 
ــوم  ــة، وكان يق ــه محــل الحاق ــوات البيشــمركة، كان رجــا كاســبا، ولدي ــه كان مــن ق ان
بالتجــارة والبيــع والشــراء، لــذا وضعنــا لــم يكــن ســيئا وكان لدينــا مبلغــا جيــدا مــن المــال 
جمعنــاه ولدينــا ســيارة )بيــك اب(، قبــل ان يعــود الداعــش الــى القريــة، رمــى زوجــي اربعــة 
دفاتــر دوالر امريكيــة وكميــة مــن النقــود العراقــي ومفتــاح الســيارة فــي شــق جــدار قديــم 

فــي هيــكل بنــاء غيــر مكتمــل.
 كانــت الســاعة الرابعــة مســاء، حيــن جــاء رتــل مــن ســيارات داعــش، وكان اغلبهــم 
مــن عــرب العــراق، ومــن الموصــل وتلعفــر واطــراف ســنجار ايضــا، وطلبــوا منــا بطاقاتنــا 
الشــخصية ، كانــوا يعرفــون زوجــي، ويقولــون لــه: احضــره لنــا مــا لديــك مــن نقــود 
وذهــب، وكان يجيــب عليهــم ال املــك المــال، وكل مــا عنــدي موجــود بجيبــي. وبعــد ان 
اخــذوا جميــع النقــود مــن جيــوب الرجــال والشــباب مــع بطاقاتهــم الشــخصية ومقتنياتهــم 
كالســاعات والموبايــل، فصلــوا الشــيوخ عــن الشــباب واخذوهــم.. )كانــت تبكــي( حتــى االن 

لــم نرهــم مــرة اخــرى.
زوجــي كان فــي االخيــر، قبــل ان يغيــب عــن االنظــار، أدار وجهــه ونظــر إلــي وإلــى 
االطفــال، كانــت هــذه المــرة االخيــرة التــي رأينــاه فيهــا ورآنــا. وجمعونــا نحــن )النســاء واالطفال 
والشــيوخ والشــباب والفتيــات( واصطفونــا، وقبــل ان نصعــد الســيارات ســمعنا صــوت الطلقات، 
صرخنــا لمــاذا قتلتــم رجالنــا.. حلــف الداعشــي الكــوردي، واللــه لــم نقتلهــم بــل اخذناهــم لمنطقــة 
)ســنوني(، لكننــا لــم نصدقــه، الن هــؤالء الدواعــش عندمــا اخــذوا الرجــال، رجعــوا ومابســهم 

عليهــا دمــاء جديــدة، شــعرنا بالرهبــة واصابنــا الخــوف والهلــع كثيــرا.
وبعــد ذلــك، اصعدونــا فــي الســيارات واخذونــا الــى قريــة )ســوالخ(، وهــي قريــة 
ــا الــى منــزل يعــود  عامــرة وخضــراء قريبــة مــن جنــوب مدينــة ســنجار، وهنــاك اخذون
لشــخص إيزيــدي ومــن الظاهــر انــه قــد هــرب، وكان الوقــت يقــارب مــن المســاء والحــرارة 
مرتفعــة، كنــا مفجوعيــن علــى ازواجنــا اضافــة الــى الجــوع والعطــش، لوننــا اصبــح شــاحبا، 
ــم  ــن الجــوع والعطــش، ث ــذا الحــال م ــى ه ــا، عل ــة لي ــى الســاعة الثامن ــا حت ــا جميع ابقون
اصعدونــا بالشــاحنات، وســرنا ســاعة ونصــف ســاعة حتــى وصلنــا الــى تلعفــر، وهنــاك 
ــا نشــرب ميــاه  ــاة هــذه فكانــت مأســاة كبيــرة. كن ســجنونا فــي مدرســة مظلمــة، ايــة حي
الخزانــات فــي عــز الصيــف، الطعــام لــم يكــن اكثــر مــن بيضــة ومــرك وعــدس، وكنــا بيــن 
الحيــاة والمــوت، لكــن بعــد ذلــك كنــا نتمنــى هــذه الحيــاة الــف مــرة علــى مــا رأيناهــا بعــد 
ذلــك. مــا حصــل فــي تلعفــر اقهرنــا كثيــرا، وكان هنــاك داعشــي كــوردي، وكل يــوم يأتــي 
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ــه بصراحــة: مــن  ــا ل ــة واخــرى، وقلن ــه بيــن فين ــا نجيب ــا بكامــه. وكن ــا ويعتــدي علين الين
المفــروض انــك كــوردي، فكيــف تقبــل هــؤالء العــرب الحفــاة ان يفعلــوا هــذا بنــا؟ فأجــاب: 

انتــم كفــار، تســتحقون اكثــر مــن ذلــك بكثيــر.
بعــد مــا يقــارب االربعــون يومــا، وفــي احــدى الليالــي اصعدونــا فــي كوســترات 
واخذونــا، الــى ايــن؟ ال نعــرف، لكــن عرفنــا انهــم يأخذوننــا الــى مدينــة الموصــل. مــا ان 
عرفنــا بعــد هــذه الســاعات الطويلــة، انزلونــا فــي مجموعــة مــن البنايــات المحاطــة باســاك 
شــائكة ومجموعــة مــن الدواعــش يحرســوننا، انزلونــا وادخلونــا فــي قاعــات كبيــرة حــارة، 
فــي الصبــاح عرفنــا ان هــذا المــكان هــو ســجن بــادوش. أبقونــا هنــاك لمــدة عشــرين يومــا، 
الطعــام كان ســيئا والمــاء ســاخن ووســخ، جميــع االطفــال اصابهــم االســهال واالســتفراغ، 

وكانــوا يتعاملــون معنــا ومــع االطفــال الصغــار بــكل قســاوة.
فــي الصبــاح جــاؤوا وبســبب قصــف الطائــرات قالــوا لنــا ســننقلكم، حيــث جــاءت 
مجموعــة مــن الدواعــش الوســخين وبــا اخــاق، وقامــوا بفصــل الفتيــات العــذراوات وكان 
عددهــم يفــوق الثمانيــة، وجميــع النســاء الجميــات مــا دون الخمســين ســنة، واخذوهــن، 
وعلــى الرغــم مــن اننــي كنــت مــاأزال شــابة لكننــي كنــت البــس مابــس العجائــز والكبــار 
بالعمــر )بيــن االيزدييــن، مابــس النســاء يختلــف عــن مابــس الفتيــات، كل امــرأة ايزديــة 
تعــرف بمابســها ومــا تضــع علــى رأســها تبيــن علــى انها متزوجــة أم فتــاة(، وكنت مغطية 
وجهــي بوشــاح، لــذا اخــذوا الشــابات والجميــات، وأنــا مــع الكبــار بالعمــر اصعدونــا فــي 

الســيارات واخذونــا الــى بنايــة مدرســة اخــرى فــي تلعفــر.
جــاءوا فــي الصبــاح وقالــوا: مــن تصبــح مســلمة، نحررهــا. وانــا بســبب االطفــال 
ــا نســلم،  ــت لحماتــي وامــي: لنقــل انن ــة )الفتاتيــن واخوهمــا ذو األربــع ســنوات(، قل الثاث
كــي ينقذنــا اللــه. قالــوا: حســنا. قلــت للدواعــش نحــن نقبــل ان نكــون مســلمين، وجماعــة 
اخــرى مــن النســاء الكبيــرات قلــن نحــن ايضــا نســلم. فــي تلعفــر اصعدونــا فــي الســيارات، 
مــا ان عرفنــا وقــد وصلنــا الــى قريتيــن عربيتيــن: )كســر المحــراب( و)قزلقيــو(. مــاذا 
نفعــل هنــاك! وكان هنــاك مــا يقــارب مــن 300 شــاب ايــزدي علــى اســاس انهــم اصبحــوا 
مســلمين ايضــا وهــم مــن قــرى بيــن )تلعفــر( و)ســنجار(. النســاء اعلنــن جميعــا ان يذهبــن 
الــى ازواجهــن، )كنــت علــى يقيــن ان زوجــي لــم يبــق علــى قيــد الحيــاة، لكــن وجــدت احــد 
اقاربنــا بيــن الرجــال، اتفقنــا ان نعــرف انفســنا كزوجيــن كــي ينقذنــا اللــه مــن محنتنــا(، مــع 
هــذا القريــب، بقينــا فــي منــزل باســم زوجيــن لكننــا عشــنا كأخويــن وبكرامــة االيزدييــن، 
حتــى جــاءت ليلــة وهــذا الشــاب مــع مجموعــة مــن الشــباب اآلخريــن، وجــدوا فرصــة وفــي 

الليــل توجهنــا الــى جبــل ســنجار، نحــو جبهــات البيشــمركة هربنــا وانقذنــا انفســنا.
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نحو الرقة...
ــي، جــاءت مجموعــة مــن  ــال وامــي وحمات ــازل مــع االطف ــت أعيــش فــي أحــد المن كن
الدواعــش فــي صبــاح احــد األيــام وجمعونــا، قــال لــي أحدهــم : أبعــدي هــذا الوشــاح عــن 
ــه  ــه. لكن ــه ابعــدت نفســي عن ــي مريــض وبحجت ــت ان طفل وجهــك، يظهــر انــك شــابة! قل
ــس  ــذه الماب ــن ه ــال: االن تنزعي ــي ، وق ــن وجه ــد الوشــاح ع ــي وابع ــي فلحقن ــم يتركن ل
ابــدل مابســي،  ان  ابنتــك. اضطــررت  قتلــت  الشــابات وإال  بيــن  مــا  الــى  وتعوديــن 
فابعدونــي مباشــرة عــن النســاء العجائــز وبقيــت مــع 100 فتــاة وامــرأة شــابة. بعــد ذلــك 
اصعدونــا فــي باصــات وقلنــا: الــى ايــن تأخذوننــا؟ اجابونــا باســتهزاء الــى ازواجكــن! بقينــا 
عــدة ســاعات فــي الطريــق. حتــى وصلنــا الــى مدخــل مدينــة، وســألت فتــاة فــي الثامنــة أو 
التاســعة مــن عمرهــا وكانــت جالســة بجانبــي: انــت تعرفيــن القــراءة، اقــرأي اللوحــات أيــن 
نحــن؟ اجابتنــي: هنــا مدينــة الرقــة. وهنــاك اخذونــا الــى منــزل كبيــر، جــاء أميــر داعشــي 
ــى شــكل قرعــة، كل عشــرة منهــن  ــوت عل ــى البي ــوا: لنوزعهــن عل ــم وقال ومجموعــة منه
ــزل، بعدهــا اصبحــت ومــع تســعة مــن الشــابات مــن حصــة احــد البيــوت  تكــون فــي من
ــوا مــن  ــي جماعــات مــن رجــال عــرب وحســب لهجاتهــم كان ــى، تأت ــام االول ــي االي . و ف
المغــرب والجزائــر ومصــر و ليببــا ودول الخليــج وكان بينهــم عراقييــن ايضــا. بعــد مــا 
قــارب الثاثــة اســابيع، فــي احــد األيــام جــاء داعــش قــذر واشــتراني. بعدهــا عرفــت انــه 
مــن اوســخ واحقــر واقســى امــراء داعــش وكان اســمه )ابــو مصعــب التونســي(. هــذا 
األميــر الحقيــر، و تحــت التهديــد بقتــل اطفالــي، تعــدى علــي مــرارا،و عذبنــي مــع اطفالــي 
كثيــرا، رجــع فــي إحــدى الليالــي وقــال: يــوم غــد اعــود الــى المعركــة فــي ســنجار، ابيعكــم 
بشــكل مؤقــت الــى صديــق لــي ثــم حملنــا فــي الســيارة واخذنــا الــى مــكان شــبيه بالمقهــى، 
ــا بالدواعــش والــكل جالســون، صــاح بأعلــى صوتــه، ابيــع هــذه المــرأة بشــكل  كان مليئ
ــة  ــا مــن الكــورد، حســب لغتهــم، واحــد منهــم مــن مدين ــان وكاهمــا كان مؤقــت. جــاء اثن
دهــوك، والثانــي كان ســوريا. رجوتهمــا كثيــرا ان يشــتروني. الن هــذا األميــر التونســي 
وقــح لدرجــة كبيــرة وقاســي معنــا ولكــن كاهمــا لــم يحــركا ســاكنا وقــاال باســتهزاء: ال 
نريدهــا. بعــد ذلــك أخذنــا أبــو مصعــب التونســي الــى منــزل، وكان يوجــد هنــاك داعشــي 

قــذر باســم )ابــو نايــف الليبــي(.
نظــرت فــي بيتــه فــاذا بفتــاة ايزيديــة اخــرى اشــتراها وتعيــش معــه، بكــت الفتــاة كثيــرا 
ــو  ــي اب ــو مصعــب، هددن ــا ذهــب اب ــا؟ وعندم ــى هن ــك ال ــذي جــاء ب ــا ال ــي م ــت: اخت وقال
ــم استســلم، فربــط ابنــي -ذو االربــع  ــده، ســيقتل ابنــي، ل ــم اذهــب لعن نايــف الليبــي اذا ل
ســنوات- بالســيارة وســحبه وراءه، صرخــت، حســنا ســأفعل مــا تريــده فقــط اتــرك هــذا 
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الطفــل وال تســحبه.

هنــا بكــت الســيدة )س( وقالــت: عندمــا فــك قيــود ابنــي مــن الســيارة كان كل جســده 
ملطخــا بالدمــاء ولــم تتحســن حالتــه حتــى بعــد اســبوعين.

ــرة اخــرى رجــع  ــو مصعــب التونســي وم ــل اب ــم يقت ــد اســبوع، ومــع االســف، ل وبع
واخذنــي اليــه. بعــد اســبوع رجــع الــى الموصــل وهــذه المــرة باعنــي الــى داعشــي ســوري 
اخــر. رجــع وبقــي لمــدة، بعــد ذلــك فــي احــد الليالــي قــال: ســأبيعكم. فــي صبــاح يــوم التالي 
اخذنــي الــى بيــت داعشــي اماراتــي. مــا ان عرفــت دخلــت ثــاث نســاء وفتــاة ســنجارية )ع، 
و،ن( الظاهــر ان هــذا االماراتــي اشــتراهم ثاثتهــم، وبقينــا هنــاك ألســبوع، مــا ان رأيــت ان 
ابــو مصعــب التونســي رجــع مــرة اخــرى. قبــل ان يأخذنــا وعندمــا عــرف اننــي اشــتكيت 
مــن هــذا الداعشــي االماراتــي لمعاملتــه الســيئة معــي، قــال: اصعــدي، اضطــررت ان اصعــد 
وتركــت االطفــال عنــد )ع، و، ن(، فــي ســيارته وســط مدينــة الرقــة، وفــي اســتدارة كان فيها 
حفــرة كبيــرة، رمانــي مــن الســيارة  وصرخــت ان يخرجنــي مــن الحفــرة بهــذه الليلــة لكــن 
دون جــدوى، وفــي الســاعة الثانيــة عشــرة ليــا اخرجنــي، وضربنــي كثيــرا داخــل الســيارة 

وهــو يســوق وجــر شــعري وضــرب رأســي بمقدمــة الســيارة وجرحنــي.
ثــم اخذنــي للمستشــفى، عندمــا عرفنــي االطبــاء وعرفــوا بالمســألة بكــوا علــى حالــي، 
رجعنــا الــى البيــت، ومنــذ ذلــك اليــوم، هــذا الداعشــي التونســي اصبــح اكثــر وســاخة 
وتعامــل معــي بقســوة اكثــر، بــدأ بتعذيبــي يوميــا مــع االطفــال. قــال: ان لــم تحفظــي 
عشــرون ســورة ســأقتلك! واجبــرت علــى ان احفظهــا. رجــع يومــا وقــال جهــزوا انفســكم، 
هــذه المــرة ســأذهب الــى المعركــة واطيــل البقــاء، لــذا ابيعكــم غــدا. قلــت، بعنــا لهــذا الرجــل 
االماراتــي الــذي معــه رفيقاتــي، غضــب كثيــرا، وفــي اليــوم التالــي أخذنــا بالســيارة ووصلنا 
الــى تعلفــر، ووضعنــا فــي بيــت ورحــل. جــاء بعدهــا رجــل قــذر قبيــح، واحضــر لنــا وجبــة 
طعــام بســيطة، بعدهــا عرفــت ان اســمه ابــو جهــاد الليبــي، وقــال: انــا اشــتريتك مــن 
ابــي مصعــب التونســي وخــرج مــن الغرفــة، وجــاء فــي اليــوم التالــي وبيــده مــادة تشــبه 
الطحيــن، قلــت مــا هــذا؟ قــال: هــذه مخــدرات. وحضــره وبــدأ بتعاطيــه، ســألته: اال تقولــون 

انــه محــرم؟ قــال بلــى، لكــن مــاذا افعــل ارتــاح بــه.

تعذيب مستمر
فــي األيــام االولــى، اظهــر الداعشــي الليبــي نفســه شــريفا جــدا وتعامــل معنــا بليونــة، 
ــح  ــم تحفظــي عشــرين ســورة اذب ــال: اذا ل ــام وهــو منفعــل وق ــي احــد األي ــه رجــع ف لكن
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طفلتــك )ذات الســنتين مــن عمرهــا(، قلــت: حســنا، لكــن تــوالي واختهــا واخوهــا اطفــال ال 
ذنــب لهــم. تعــال واذبحنــي. قــال: هــذا طفــل كافــر واقتلــه، مهمــا يكــن فقــد حفظــت عشــرين 
ســورة، وقــد كنــت حافظــة لعشــر ســور ســابقا عنــد الرجــل التونســي، فبــدأت وحفظــت 
شــيئا مــن عشــر ســور اخــرى بــاي شــكل كان، لكنــه لــم يقتنــع بحفظــي، قلــت لــه: انــا أميــة 

هــذا مــا أقــدر عليــه، فــكان يقيــد يــدي االثنيــن ويعــذب االطفــال أمامــي.
ــال:  ــاذا؟ ق ــت لم ــار، قل ــة اطــاق الن ــم كيفي ــال يجــب ان تتعل ــوم اخــر رجــع وق ــي ي ف
ســآخذك لمعركــة ســنجار حتــى تقتــل البيشــمركة، كان كل يــوم ولعــدة أيــام يضــع علبــة 
ــار عليهــا لتصيبهــا كهــدف. بعــد ذلــك وفــي  زجاجيــة علــى الجــدار ويقــول لــي اطلــق الن
احــد األيــام اصعدنــي فــي الســيارة وخرجنــا مــن البيــت وقــال: نذهــب الــى جبهــة ســنجار، 
نزلــت وقلــت: واالطفــال؟ قــال عالجتهــم واذا تحبيــن تعالــي وانظــري بنفســك. عندمــا 
دخلــت مــاذا رأيــت يــا اللــه؟ بنتــاي الصغيرتــان فــي غرفــة ذات درجــة حــراة مرتفعــة قفــل 
البــاب عليهمــا وبــا زاد ومــاء، وايــن ابنــي ذو األربــع ســنوات؟ فتــح بــاب العليــا للــدوالب 
ووجــدت انــه وضــع ابنــي هنــاك وقفــل عليــه البــاب. اســودت الدنيــا فــي عينــي وجننــت 
وصرخــت: كا.. فجرنــي وراءه بالضــرب وادخلنــي الــى الســيارة وانطلــق نحــو ســنجار. 
فــي الطريــق ربــط يــدي حتــى وصلنــا الــى جبهــات ســنجار، وكنــت اصــرخ حســرة علــى 
االطفــال، بقيــت اســبوعا بيديــن مربوطتيــن فــي ســنجار داخــل الســيارة، وهــو يذهــب الــى 

الجبهــات االماميــة ومــرات يعــود، ال اعــرف كيــف لــم امــت حرقــة علــى االطفــال.
وبعــد اســبوع جــاء وقــال: انــك لــم تقاتلــي ولــم تقتلــي البيشــمركة، هيــا لنرجــع الــى 
تلعفــر، اجتمــع الفــرح والحــزن معــا كــدت اصــاب بالجنــون، وكان كل تفكيــري عنــد 
ــة  ــي غرف ــدوالب وف ــدت األمــل منهــم، اســبوع واحــد داخــل ال ــد فق ــي ق ــو انن ــال، ول االطف
ــة حــال عندمــا  ــى اي ــاء؟ عل ــي االمــل ببقائهــم احي حــارة، بــدون زاد ومــاء كيــف يكــون ل
وصلنــا الــى البيــت، نزلــت بســرعة وركضــت ألتفقــد االطفــال، مــاذا رأيــت؟! رأيــت الفتاتيــن 
جالســتين هزيلتيــن ومــا زالــوا علــى قيــد الحيــاة، لكــن لــم يبــق عليهــم مامــح االنســان، 
وبعدهــا عرفــت منهمــا قــد ذهبــا الــى الثاجــة واكلــوا مــا كان فيهــا حتــى انتهــى، لــذا بقيتــا 
ــاد  ــو جه ــى الرغــم مــن ان اب ــدي؟ عل ــن ول ــا. واي ــم تموت ــا ل ــن، لكنهم ــن وهزيلتي ضعيفتي
ــم يقبــل ان افتــح بــاب الــدوالب لكنــي فتحتــه، وســحبته الــى حضنــي ووضعتــه  الليبــي ل
علــى صــدري، وكان لــون المــوت عليــه، ومغميــا عليــه، لكنــه كان يتنفــس. هــذا المتوحــش 
اراد ان يخطفــه مــن يــدي ويرميــه، لكنــي منعتــه.. علــى ايــة حــال، كنــت اضــع علــى فمــه 
قطــرات المــاء وكان يشــربها، حتــى ثاثــة أيــام اعطيتــه المــاء والحليــب بهــذا الشــكل، حتــى 
رجعــت لــه العافيــة، وفتــح عينيــه، ومــا ان فتــح عينيــه رمــى بنفســه فــي حضنــي. لكــن ابــو 
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جهــاد الليبــي كــره المشــهد وولــدي لــم يمــت. صــرخ علــي: حتــى اذا متــي ســأقتل هــؤالء 
االطفــال الكفــار، لكــن اريــد ان اعذبهــم اوال، الن اذا قتلتهــم وهــم يعذبــون اخــذ اجــرا اكبــر.
رجــع ابــو مصعــب التونســي وقــت العصــر، قــال: ســأبق فــي تلعفــر ليلتيــن، فــي 
المنــزل، قــال: حســنا، لكــن ابــو مصعــب قبــل ان يجلــس قــال البــي جهــاد: لمــاذا ال تقتــل 
ــة  ــه بحنفي ــط يدي ــاك رب ــق، هن ــذه للمراف ــي واخ ــد ابن ــرة؟ فمســك ي ــال الكف ــؤالء االطف ه
المغســل وبــدأ يبــول عليــه. ال اعــرف كيــف ان ابنــي لــم تخــرج روحــه! بعــد يوميــن وليلتيــن 
ــه بــول ورمــاه فــي  رجــع ابــو مصعــب، فــك يــدي ابنــي وقــد اصبــح هزيــا وجميــع بدن

شــرفة المنــزل.
بعــد ذهــاب هــذا الوحــش التونســي، بقــي ابــو جهــاد وهــو الوحــش اآلخــر، بــدأ بتعذيبــي 
مــع االطفــال، وكان  يقيــد يــدي ويضــرب االطفــال، وخاصــة االصغــر منهــم، وبنتــي ذات 
الســنتين كانــت تصــرخ، وكنــت ابكــي لكــن دون جــدوى. كان هنــاك داعشــي آخــر يســكن 
ــه: هــذا الوحــش  فــي الجــوار، فــي احــد األيــام خــرج هــذا الوحــش، وذهبــت اليــه وقلــت ل
ــاح أحــد  ــي صب ــى ف ــه. حت ــال: اخــاف من ــا؟ ق ــه وتنقذن ــا ال تشــترينا من ــرا لم ــا كثي يعذبن
االيــام ضــرب ابــو جهــاد إبنتــي ذات الســنتين بقــوة وامــام عينــي وعيــون االطفــال، كســر 
ظهرهــا وســمعت صوتهــا وبــدأت تصــرخ وتتوجــع، وقــد ربطنــا، وبيــن بكائــي وصرختــي 
مــع ابنــي وإبنتــي األخــرى، مســك يــد إبنتــي ذات الســنتين بقــوة حتــى كســرها، واالطفــال 
يصرخــون مــن شــدة آالمهــم، لكنهــا لــم تمــت. بقينــا لمــدة هكــذا مربوطيــن وإبنتــي تصــرخ، 
حتــى اغميــت عليهــا، ناديتــه: بنتــي ماتــت! جــاء مــن الغرفــة االخــرى وقــال اال تــرى انهــا 
تتنفــس؟ وامســك بهــا ورفعهــا وبــكل مــا اوتــي مــن قــوة رماهــا علــى االرض، اصــدرت 
إبنتــي آهــة ولــم تتحــرك ومــال لونهــا الــى االصفــرار. كأنهــا ماتــت امــام عينــي وعينــي 
الطفليــن! وبعــد ان عرفــت انهــا قــد فارقــت الحيــاة، وال حــول لــي وال قــوة ألننــي مربوطــة. 
ــه ان يأخذهــا ليدفنهــا، خــرج بمابســه الداخليــة وصــرخ بوجهــي: لمــاذا أفعــل  طلبــت من

هــذا؟ اال يجــب ان اشــرب القهــوة!
ــدأت  ــي وب ــم اتركون ــا: ارجوك ــت لن ــا وقال ــل كامه ــم تســتطع الســيدة )س( ان تكم ل
ــت: المهــم، بعــد كل هــذا العــذاب  ــا وقال ــا مــن روعهــا قلي ــد هدأن ــكاء.. مهمــا كان، فق بالب
والمعانــاة الامنتهيــة، اســتطاع اهلــي ان يقرضــوا مبلغــا مــن المــال وعــن طريــق الخيريــن 
اشــتروني مــع طفلــي اثنيــن مــن أطفالــي. كمــا تــرون، نعيــش االن تحــت هــذه الخيــام 
المهترئــة. قلــت: كلمتــك االخيــرة؟ قالــت: ان كنتــم تقولــون ان االيزدييــن كــورد، وتقولــون 

ــا. ــا كرامتن ان الكــورد اصحــاب غيــرة، يجــب ان تــردوا لن
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سيدة إيزيدية: 

خالل اربعة عشر شهرا، تعاملت مع دواعش من جميع الدول ولم 
اجد تصرفا انسانيا من احدهم

حكايــات الجحيــم، حكايــات مليئــة بالحــزن واآلســى للنســاء الكــورد االيزيديــات الاتــي 
وقعــن بيــد داعــش مــع مأســاة ســنجار يــوم 2014/8/3 واأليــام التاليــة. هــؤالء النســوة 
الماجــدات فــي القــرن الواحــد والعشــرين، يقعــن بيــد جماعــة متخلفــة وال يعرفــون الرحمــة، 
لــم يبــق شــيء ال انســاني وال اهانــة اال وشــاهدوها امــام انظــار العالــم كلــه، حكايتنــا هــذه 
المــرة، مــع ســيدتين ايزديتيــن نجتــا مــن قبضــة داعــش بعــد اربعــة عشــر شــهرا مــع عــدد 

مــن اطفالهــن وبقــاء بعضهــم اآلخــر بيــد داعــش ومصيرهــم مجهــول حتــى االن.
ــن  ــب م ــي قضــاء قري ــزل االخ )ن(، ف ــى من ــا ال ــت العاشــرة صباحــا، وصلن كان الوق
دهــوك، لكــن اي منــزل! )ن( يعيــش فــي خرابــة حيــث بنــى غرفتيــن من الطابوق واالســمنت 
وغطــى فوقهــا بااللــواح والنايلــون، فــي هاتيــن الغرفتيــن يعيــش هــو مــع زوجتيــه واطفالهــم 
ــرة،  ــل فت ــوا فــي قبضــة داعــش وقب ــة عشــرة اشــخاص، كان ــع افــراد العائل ــة. جمي الثماني
تــم تحريرهــم مقابــل فديــة بخمســة االف دوالر )جمعــه مــن االقــارب واالحبــاء والخيريــن 
االيزدييــن( وعــن طريــق مجموعــة مــن المرشــدين العــرب، أعادههــم مــن ســورية ورجعــوا 

ليه. ا
إن آالم ومعانــاة ســنة وشــهور لهاتيــن المرأتيــن الكورديتيــن االيزديتيــن، واطفالهــن، 
ــدا  ــاة وول ــذا ان ســت عشــرة فت ــن كل ه ــر م ــي، واألم ــل، مأســاة ال تنته ــة ال تكتم فاجع
وزوجــة االبــن والنســيب مــن العائلــة االخــرى لـــ )ن( مــا زالــوا حتــى االن بيــد انــذال داعش. 
بعــض منهــم بيــن الفينــة واألخــرى يســمعون خبــرا عنهــم، لكــن بعضهــم اآلخــر ال يعرفــون 
شــيئا عنهــم، لــذا خــال بقاءنــا وجلوســنا مــع االخ )ن( وزوجاتــه واطفالــه، لــم يكــن هنــاك 
غيــر الحســرة والوجــع واأللــم علــى أولئــك الذيــن مــا زالــوا بيــد داعــش. فضــا عــن ذلــك، 
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كمــا وعدناهــم، ان ال نســجل اســماءهم وال نصورهــم وان ال نكتــب اســماءهم كمــا هــي، 
النهــم وكمــا يقولــون، بــأن وحــوش داعــش يعرفونهــم، وإنهــم يخشــون مــن بطــش داعــش 

علــى أفــراد العائلــة الســتة عشــر المتبقيــن فــي األســر، وهــم يحلمــون بنجاتهــم يومــا مــا.

رنين هاتف االخ )ن(
ذهبنــا الــى البيــت، وهــم يرحبــون بنــا، رن هاتــف االخ )ن(، وتصافحنــا وقــال: تفضلــوا، 
انــا مضطــر ان اجيــب علــى هــذا الهاتــف ألنــه ضــروري جــدا،  دخلنــا الغرفــة، ايــة غرفــة 
كانــت!؟ بــاردة جــدا وبــدون كهربــاء، كأن الذيــن نجــوا مــن الخطــف تعــودوا علــى عــدم 
االهتمــام بأنفســهم وكأنهــم ضحايــا لمأســاة مســتمرة، أكثــر مــن ســبعين فرمانــا باإلبــادة، 
والنجــاة مــن قبضــة وحــوش داعــش، ولــم يكــن يهمهــم شــيء فقــد كانــوا جالســين بشــكل 
طبيعــي، لكــن نحــن الذيــن تعودنــا علــى ان نجلــس امــام الصوبــة شــتاء والتبريــد صيفــا، 
كنــا نرتجــف مــن البــرد، لكنهــم احســوا بنــا، زوجتــا )ن( بدأتــا تهمســان والشــابة منهمــا 
نهضــت مــن مكانهــا وذهبــت، ولمــا رجعــت الســيدة )1( كانــت معهــا مدفــأة مشــتعلة 
وأدخلتهــا للغرفــة. بعــد ذلــك، عرفنــا انهــا ذهبــت لبيــت الجيــران واحضــرت لنــا المدفــأة، 
كــي نســتطيع ان نســتمع الــى قصــة أربعــة عشــر شــهرا لحياتهــم فــي االســر. لــم يســتغرق 
األمــر طويــا حتــى دخــل االخ )ن( الــى البيــت واعتــذر بلهجتــة الســنجارية الجميلــة، دون 
ان نســأله، قــال لنــا: هــل تعرفــون مــع مــن كنــت اتحــدث؟ ابنــي الوســط، وهــو بيــد داعــش، 
يقــول ابــي اذا تحضــر لــي مائــة وعشــرين ورقــة )اثنــا عشــر الــف دوالر( ســاتحرر. اشــعل 
ســيجارة وتنفــس بعمــق وقــال بحســرة: مــن ايــن لــي مائــة وعشــرين ورقــة؟ حتــى االن 

لــم اوف ديونــي )خمســون الــف دوالر( الصحابــه.

رحلة األسر
قبــل ان تبــدأ الســيدتان )1( و)ش(، بســرد حكايتهمــا المؤلمــة، توجهــت الــى االبــن 
االكبــر فــي البيــت الــذي كان جالســا بجانبنــا. أال تخــاف مــن داعــش؟ كا.. واالن ال اخــاف.. 
مــا اســمك؟ اســمي )ز(، الدواعــش ســموني عبداللــه، واخــي )مــد يــده الــى اخيــه الصغيــر(، 
اســمه )م(، وكانــوا يســمونه أحمــد. ســألت امهــم: كيــف نجيــا مــن هــذه االســماء؟ قالــت: 
نحــن كــورد وايزديــون، ال الدواعــش وال غيرهــم، باســتطاعتهم ان يبعدونــا عــن كورديتنــا 
وايزديتنــا، قلــت هــل تســتطيعين ان تتحدثــي لنــا عــن ســفرك وحتــى وصولــك لدهــوك؟ 
الســيدة )1( التــي كانــت شــابة، اقتربــت وقالــت: حســنا، وإن غفلــت أو نســيت شــيئا مــن 
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األحــداث فــان الســيدة )ش( ســتكمل الباقــي

.
ــدد  ــرة ع ــاح هجــوم داعــش ونظــرا لكث ــي صب نحــن ســكان حــي شــرقي ســنجار. ف
أفــراد عائلتنــا وكثــرة االطفــال تأخرنــا فــي الرحيــل، وعندمــا قررنــا ان نتجــه الــى الجبــل 
كســائر أهالــي ســنجار، ســمعنا أصــوات الرصــاص فــي الجهــة الســفلى فــي المدينــة، وكان 
لدينــا جيرانــا عربيــا نحــن كنــا نجمــع اغراضنــا كــي نهــرب، وكانــوا يهلهلــون ويوزعــون 
الحلويــات، مهمــا يكــن، وفــي تمــام العاشــرة صباحــا بدأنــا بالســير، ووصلنــا الــى خــارج 
المدينــة متجهيــن الــى الجبــل، تعبنــا كثيــرا وخاصــة االطفــال، والحــرارة اثــرت علينــا، والننــا 
اقتربنــا مــن منعطفــات الشــارع فــي الجبــل، قــل خوفنــا، ولــم نكــن لوحدنــا، بــل كان معنــا 
مئــات العوائــل مثلنــا وبــدون ســيارات يصعــدون الجبــل، وفجــأة، وجدنــا فــي احــد جوانــب 
الطريــق ثــاث ســيارات وصلــت الينــا. وكانــوا مــن الدواعــش. ســدوا الطريــق امامنــا، فــي 
هــذا المــكان كنــا مــا يقــارب مئــات االشــخاص، واغلبهــم مــن االطفــال والنســاء طوقونــا. 
لــم يســتغرق الوقــت كثيــرا حتــى قــام مســلح داعشــي بإنــزال شــاب مــن ســيارته االوبــل 
وعلــى الشــارع أطلــق عليــه الرصــاص وقتلــه، واطفالــه وزوجتــه تعلــو صرخاتهــم ونحــن 
صرخنــا معهــم: لمــاذا تفعلــون هــذا بنــا، مــاذا فعلنــا؟ اقتــرب داعشــي شــاب وتكلــم باللهجــة 
الســورانية: لمــا انتــم قتلتــم )دعــاء(؟ اصطفونــا وقالــوا لنــا: هيــا اعطونــا الذهــب والســاعات 
ــا  ــس فيه ــدوق ســيارة كان يجل ــي صن ــا ف ــا ووضعوه ــل.. جمعوهــا كله ــزة الموباي وأجه

داعشــي عجــوز يبــدو انــه كان أميرهــم.
لــم يســتغرق طويــا واحضــروا الشــاحنات واصعدونــا فيهــا متجهيــن نحــو المدينــة، 
أنزلونــا عنــد دائــرة مديريــة االحــوال المدنيــة، عندمــا دخلنــا وجدنــا محشــرا مــن النــاس، 
ــا  ــة، بقين ــن داخــل البناي ــذا الحــر مجتمعي ــال والشــباب والشــيوخ به االف النســاء واالطف
ــا داعــش ســنجار ويبحثــون بيــن  ــردد علين ــرا مــا يت ــل. وكثي جوعــى وعطشــى حتــى اللي
المســجونين كــي يجــدوا عضــوا حزبيــا او بيشــمركة او رجــل امــن بيــن الشــباب، وحيــن 

وجــدوا مجموعــة منهــم أخذوهــم ولــم يرجعــوا.
جــاءت مجموعــة مــن الدواعــش الينــا فــي منتصــف الليــل، وكان بينهــم هــذا الداعشــي 
الــذي قتــل الشــاب فــي الصبــاح وصــاح بلهجــة عراقيــة: البنــات وغيــر المتزوجــات يأتيــن 
الــى هــذه الجهــة، فجمعوهــم كلهــم ولــم نراهــم بعــد ذلــك. أبقونــا ســبعة أيــام فــي الدائــرة 
فــي هــذه الحــرارة، وبعــد ســبعة أيــام، بــدأ قصــف الطيــران، جــاء الدواعــش قالــوا: ســننقلكم 
بســبب القصــف، فأخذونــا الــى جامــع ســنجار )جامــع الرحمــن( وهنــاك مــرة اخــرى 

اخــذوا جميــع الفتيــات الاتــي فــوق الثمانيــة اعــوام.
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ــا الــى  ــة الموصــل وهنــاك اخذون اصعــدوا البقيــة فــي كوســترات متجهيــن الــى مدين
ســجن بــادوش. وكان الســجن ممتلئــا بعوائــل ايزديــة مــن ســنجار، وابقونــا لمــدة عشــرين 
يومــا هنــك. وكان وضعنــا ســيئا للغايــة فــي بــادوش، درجــات الحــرارة العاليــة، العطــش، 
الجــوع والمعاملــة الســيئة، وجميــع االطفــال اصيبــوا بالمــرض ولــم تكــن هنــاك مستشــفى 

نأخــذ االطفــال اليهــا. وقبــل ان ينقلونــا فصلــوا عنــا الشــباب.
ــوا اصعــدوا فيهــا.  ــام، احضــروا الكوســترات وقال بعــد ذلــك وفــي صبيحــة احــد األي
ــى تلعفــر وهنــاك وزعــوا النــاس  ــا ال ــا وقــد وصلن ــى أيــن؟ ال عاقــة لكــم! مــا ان عرفن ال
علــى المــدارس وقالــوا: المتزوجــات يبقيــن معــا نوزعكــن. واحضــروا الشــباب إلينــا. كنــا 
امرأتــان مــع االطفــال وزوجانــا لــم يكونــا معنــا. اصعدونــا الــى الشــاحنات واتجهــوا 
الــى قريتــي كســر المحــراب وقزلقيــو. عندمــا وصلنــا هنــاك، كان يبــدو أن هنــاك مئــات 
العوائــل االخــرى مــن االيزدييــن. بعــد يــوم او يوميــن، جمعــوا النســوة والفتيــات الاتــي 
لــم يكــن معهــن الرجــال واخذوهــن وحتــى االن ال نعــرف ايــن أخذوهــن. نحــن واالطفــال 
وعــدد كبيــر مــن العوائــل بقينــا لمــدة عشــرة أيــام ثــم اخذونــا الــى الموصــل. وفــي مدينــة 
الموصــل كنــا مجموعــة مــن العوائــل اخذونــا الــى فنــدق كبيــر فــي منطقــة الشــاالت. مــع 
ــوا  ــم يكون ــوا قســاة ووحــوش ل ــا، كان ــه معن ــوا ب ــذي قام ــل الانســاني ال ــذا التعام كل ه
ــاءوا  ــم ج ــاك، ث ــة اشــهر هن ــن ثاث ــر م ــا اكث ــة والعطــف. ابقون ــن الرحم ــون ذرة م يملك
فــي احــد االيــام وقــت الصبــاح الباكــر وجمعونــا ثــم اخذونــا الــى تلعفــر، وهنــاك فــي 
حــي الخضــراء، اعطونــا بيتــا واحــدا لكلتــا العائلتيــن وكان عــدد افرادنــا اربعــة وعشــرون 
ــة،  ــن )ز، م( لمدرســة ديني ــدة، اخــذوا الولدي ــام عدي ــق ألي ــم نب ــاك. ل ــا هن شــخصا، وبقين
وقالــوا لنــا انتــم اصبحتــم مســلمين، علــى االوالد ان يدرســوا فــي مــدارس تعليــم القــران، 

مــع انهــم اخــذوا الشــباب قبــل ذلــك وال نعــرف عنهــم شــيئا حتــى االن.
هنــا ســألت )ز(: تحــدث لــي عــن المدرســة والمدرســين، اجابنــي وقــال: يوميــا كانــوا 
يعلموننــا القــران، ومــن هــم المدرســين؟ وكيــف تفهمونهــم؟  قــال: اثنــان منهــم كانــا مــن 
تلعفــر ويتكلمــان باللغــة العربيــة، وواحــد منهــم مــن كــورد ســنجار. ســألته: كيــف عرفــت؟ 
قــال: عرفتــه. تدخــل والــده االخ )ن( وقــال: هــذا الولــد كان يبيــع المــاء فــي ســوق ســنجار، 
وهــذا الكــورد الســنجاري كان لديــه محــل داخــل الســوق، لــذا عرفــه. ســألته: هــل تعــرف 
مــن هــو؟ قــال: ال شــك إننــي اعرفــه واعــرف هــو ابــن مــن ومــن ايــة عشــيرة. ســألت )ز(: 
فضــا عــن دراســة القــران مــاذا كانــوا يعلمونكــم؟ قــال: كانــوا يعطونــا فــي كل يــوم دروس 

تربويــة، وكانــوا يقولــون لنــا: ليــس فقــط االيزدييــن، بــل الكــورد جميعهــم كفــار. 
الســيدة )1( اســتطردت فــي كامهــا وقصــة اســرها مــع االطفــال. وقالــت: بقينــا مــدة في 
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تلعفــر، لكــن ظاهــرة الهــروب بــدأت بيــن الرجــال والعوائــل مــن يــد داعــش، وكنــا نســمع 
أن اشــخاصا و عوائــل هربــوا هــذه الليلــة الــى الجبــل ووصلــوا الــى حــدود البيشــمركة، 
لــذا، جــاءوا وفصلــوا الشــيوخ والمعوقيــن واخذوهــم، ثــم عــن طريــق برنامــج )نووچەێــن 
ئيزدخــان( عرفنــا انهــم حرروهــم، ووصلــوا الــى كوردســتان. ســنحت لــي فرصة فســألتها: 
كيــف كنتــم تشــاهدون هــذا البرنامــج؟ قــال: فــي تلعفــر وســوريا، لــو كانــت لدينــا فرصــة او 
تركونــا كنــا نشــاهده، حتــى ان الدواعــش الكــورد والســنجاريين كانــوا يشــاهدون معنــا، 
ــج،  ــد البرنام ــا بع ــم. ويومي ــون عنك ــؤالء يتحدث ــا ه ــون لن ــا ويقول ــوا يســتهزءون بن وكان
ــم ســنجار؟  ــدون ان نرجــع اليك ــورد وكوردســتان ويصيحــون: تري ــوا يشــتمون الك كان

واللــه يجــب ان نطــرد البيشــمركة مــن كوردســتان.
ــاح  ــي صب ــل، وف ــى الجب ــل ال ــد هــروب العوائ ــا: بع ــدات بســرد حكايته الســيدة )1( ب
احــد األيــام اصعدونــا الــى كوســترات وبعــد ســاعات وصلنــا الــى مدينــة الرقــة فــي 
ســوريا، وحيــن وصولنــا اخذونــا الــى منطقــة يقــال لهــا )غابــات الرقــة(. وكانــت فــي 
ــازل كان  ــذه المن ــازل، وداخــل ه ــى احــد المن ــن النســاء ال ــة م ــة، اخــذوا كل مجموع الرق
الدواعــش يأتــون جماعــات لشــراء تلــك النســوة، وبقينــا شــهرا هنــاك وبيــن فتــرة واخــرى 
ــة اخــرى،  ــى مدين ــا ال ــا واخذون ــك، جمعون ــره، بعــد ذل ــا لغي كان يشــترينا داعــش ويبيعن
ــرات الدواعــش،  ــى مق ــاال عل ــة وزعــوا كل خمــس وعشــرين إمــرأة واطف فــي هــذه المدين
ســألتهم: لمــاذا المقــرات؟ قالــت: الطائــرات تقصــف تلــك المقــرات، واخذونــا الــى تلــك 
المقــرات ليســتخدموننا كــدروع بشــرية، وال تســتطيع الطائــرات ان تقصــف. قلــت: هــل كان 
هكــذا؟ اجابتنــي: فــي اليــوم االول ال، لكــن بعــد ذلــك عرفــوا بــان مقــرات داعــش تحتجــز 
فيهــا النســاء واالطفــال فاوقفــوا القصــف. هنــا اســتأذنت مــن )ز( وســألته: عندمــا كانــت 
الطائــرات تقصــف الــم تكــن تخــاف؟ قــال مباشــرة: ال واللــه لــم اكــن خائفــا، عندمــا ســألت 
)ز( ذو العشــر ســنوات لمــاذا لــم تكــن خائفــا؟ اجابنــي ببــرودة: كنــا نتمنــى المــوت فلمــاذا 

نخــاف؟ 
فــي نهايــة قصــة جحيــم داعــش، قالــت الســيدة )ش(: بقينــا فــي هــذه المدينــة، حتــى علــم 
ابــو االطفــال عــن طريــق الفيــس بــوك واالعــام ببيعنــا وشــراءنا عــرف اننــا هنــاك، فحــاول 

واشــترانا وبايــة حــال وصلنــا الــى كوردســتان.
ــوا؟  ــة كان ــة منطق ــن اي ــن اشــتراهم م ــع والشــراء والدواعــش الذي ســألتها حــول البي
تنفســت االمأتــان بقــوة وقالتــا: تأكــدي لــم تبــق جنســية لــم نراهــا أو نتعامــل معهــا، حتــى 
الداعــش االخيــر عندمــا رأينــاه كان هنديــا. الســيدة )1( قالــت: بغــض النظــر عــن انعــدام 
اخــاق الدواعــش مــن جهــة، فقــط اتحــدث لكــم عــن نموذجيــن حتــى تعرفــوا ال انســانية 
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وتخلــف داعــش، كنــا عنــد الداعــش الهنــدي، فــي احــد األيــام رجــع الــى البيــت ولكــي 
يســتعطف علينــا وال يضربنــا نحــن واالطفــال، اســتقبلته ورفعــت يــدي الســتقبله كالهندييــن 
ــع  ــك م ــرة اخــرى واال اقتل ــذا م ــي ه ــال: التفعل ــي وق ــه، غضــب من ونكســت رأســي امام

االطفــال، هــذه حركــة الكفــار.
وقالــت مــرة اخــرى بحســرة: كنــا فــي بيــت داعشــي تونســي، انــا واطفالــي وكنــا فــي 
الملجــأ، كان فــي المســاء يضــع الحلويــات والفواكــه عــن قصــد علــى اطــراف الحــوش كــي 

يراهــا االطفــال ويطلبونهــا، وهــو يضحــك عليهــم.
ــت ان اي داعشــي كان اســوأ  ــت: رأي ســألتها: وكيــف كان تعاملهــم مــع النســاء؟ قال
وأقــذر واقســى مــن ســابقه، وقالــت بألــم كبيــر ورفعــت رأســها: هــل يأتــي يــوم وااليزديون 

والكــورد يثــأرون لنــا مــن جميــع الدواعــش؟
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معاناة خمسة اشهر من األسر بقبضة داعش:

اختطفونا من سنجار وسلمونا في كركوك
خالة اسمر: كي تتعرف على الدواعش ساعة واحدة تكفيك ان 

تكون تحت رحمتهم

ــا فــي االســر بعــد  ــا هــذه المــرة، حكايــة عجوزتيــن كورديتيــن ايزدييتــن بقيت حكايتن
شــهر كانــون الثانــي 2015  لمــدة خمســة أشــهر كاملــة وعانتــا كثيــرا تحــت يــد داعــش 

وعاشــتا مئــات قصــص القتــل والتعــدي بيــد ارهابيــي داعــش.
ــم انســانية،  ــون اي قي ــة، اليحمل ــة االرهابي ــذه الجماع ــرة ان ه ــة م ــد مائ ــاة تؤك معان
وليــس هنــاك رادع دينــي وال اجتماعــي وال سياســي يمنعهــم، وال يملكــون العطــف 
واالخــاق والرحمــة وال ذرة اخــاق، تقــول تلــك االمهــات الماجــدات: كــي تتعــرف علــى 

ــم. ــون تحــت ايديه ــك ان تك داعــش ســاعة واحــدة تكفي

بداية األسر والفراق
عم شــمو، االخ الكبير لســيدة اســمر عثمان )65 ســنة( وزوج الســيدة غزال علي )70 

ســنة(، بــدأ بســرد حكايــة اســره لعــدة أيــام وخمســة اشــهر لزوجتــه واخته.
نحــن ســكان مركــز ســنجار، قالــوا ان داعــش اتــى ووصــل الــى قــرى جنوبــي ســنجار 
)ناحيــة تــل عزيــر، كوجــو، كــرزرك وهــذه المناطــق( ووصــل صــوت طلقــات النيــران 
وانفجــارات الهــاون الــى المدينــة، جمعنــا انفســنا وتوجهنــا الــى الجبــل، لكــن فــي منعطفــات 
بدايــة الشــارع المــؤدي الــى الجبــل، وقبــل ان نبتعــد عــن المدينــة، إنقلبــت الســيارة بعائلــة 
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ــة  ــوا بحال ــة كان ــة، والبقي ــات بالغ ــي اصاب ــت ابنت ــال، واصيب ــن االطف ــا م ــن فيه ــي بم إبنت
جيــدة، اضطررنــا الــى الذهــاب الــى المستشــفى العــام فــي ســنجار. هنــاك عرفنــا ان 
داعــش دخلــوا الــى المدينــة، اتصلــت باحــد العــرب مــن اصدقائنــا، جــاء مســرعا واخــذ زوج 
ابنتــي واطفالــه وابنــي واخواتــه واالطفــال ســالما الــى القريــة االصليــة، قريــة )نســيريك، 
قريــة جنوبــي ســنجار وقــد اندمجــت مــع االحيــاء فــي اســفل المدينــة(، ونحــن انــا وأســمر 

وغزالــة، بقينــا عنــد ابنتنــا وهــي تحتضــر.
اســتمر عــم شــمو فــي كامــه وهــو يدخــن ويتنفــس بعمــق، لــم نكــن نعــرف هــل ننقهــر 
علــى ابنتنــا التــي هــي اآلن علــى فــراش المــوت، ام نتحســر علــى بناتــي واوالدي االخريــن 
الذيــن عــادوا الــى القريــة، ام نهتــم بانفســنا التــي كنــا متأكديــن باننــا ســنقع بيــد داعــش، 
ام نحــزن علــى ســنجار وااليزدييــن. فــي المستشــفى كنــا نبحــث عــن دكتــور او شــخص 
ينقــذ ابنتنــا، لكــن لــم يفدنــا البحــث بشــيء. عندمــا عرفنــا ان داعــش وصــل الــى المستشــفى 

وســمعنا اصواتهــم وصياحهــم، صراحــة بســبب ابنتنــا لــم نبــق علــى علــم باحــد.
عــم شــمو، نكــس رأســه وهــو يريــد البــكاء. بعــد فتــرة قــال: ماتــت ابنتنــا امــام اعيننــا.. 

وغطينــا راســها وبدانــا البــكاء عليهــا.
ونحــن علــى تلــك الحــال مــن البــكاء دخــل الدواعــش الــى الصالــة. كان معهــم معــاون 
طبــي مــن عــرب ســنجار والــكل يعرفونــه باســم )مهنــد صــاح خالــد متيوتــي(، فحــدد لهــم 
فــردا فــردا مــن بيــن المرضــى ومرافقيهــم االيزدييــن. كــم صرخنــا ونحــن نقــول بأننــا االن 
عنــد بنتنــا المتوفيــة، اتركوتــا كــي نخرجهــا مــن المستشــفى وندفنهــا، لكــن دون جــدوى، 
القــوا القبــض علــى جميــع الرجــال االيزدييــن واخذوهــم بالســيارات. تخيــل ان ابنتــك قــد 
ماتــت، وتتركهــا علــى الســرير فــي المستشــفى، واوالدي االخــرون فــي قريــة اخــرى وقعــوا 
بيــد داعــش، هاتــان العجــوزان مــع جثــة فتــاة ميتــة! علــى ايــة حــال، كنــا مــا يقــارب مــن 
25 رجــا، وكان بيننــا شــابان والبقيــة كلهــم كبــار بالعمــر. مــا عرفنــا حتــى وصلنــا الــى 
تــل القصــب )وهــو مجمــع جنــوب شــرقي ســنجار(. نزلونــا فــي مركــز الشــرطة وهنــاك 
كان يدخلوننــا واحــد فواحــدة وكان هنــاك أميرهــم يأخــذون منــا االســم والعنــوان والعمــر 

والمعلومــات الكاملــة.
اثنــاء المســاء اطلقــوا ســراحنا وقالــوا اذهبــوا الــى بيوتكــم، خرجنــا، يــا اللــه اي بيــت؟ 
اي بيــت بقــي؟ ســنجار مليئــة بالدواعــش، زوجتــي واختــي فــي المستشــفى بجانــب فتــاة 
ميتــة، واالطفــال فــي قريــة اخــرى.. عندمــا كنــا نمشــي بيــن بيــوت تــل القصــب حتــى 
ــى  ــاة، حت ــد الحي ــى قي ــي عل ــر بان ــت اتظاه ــن ســنجار، كن ــه وبي ــى الشــارع بين ــا ال وصلن
قــررت ان اتجــه الــى قريــة نســيريك. قبــل الغــروب وصلــت الــى القريــة. مــاذا رأيــت؟ رأيــت 



ش
داع

م 
حي

 ج
ات

كاي
ح

166
مئــات العوائــل االيزديــة مــن ســنجار واطرافــه وصلــوا الــى نســيريك.

االطفــال كانــوا مصدوميــن خوفــا مــن داعــش، كانــوا محقيــن، كان مــن الظاهــر انــه قبــل 
وصولنــا، جــاءت مفــرزة مــن مســلحي داعــش الــى قريــة نســيريك وجمعــوا النــاس وقالــوا 
لهــم: الجميــع يجلــس فــي بيتــه لــن نتعــرض لكــم بســوء. قلــت فــي قــرارة نفســي: هــل بقــي 

شــيء ولــم يحــدث؟ بيتنــا وكثيــر مــن البيــوت كانــت فيــه صرخــات  تعلــو وواويــاه.
كانــت هنــاك عوائــل كثيــرة قتــل منهــم االطفــال وبعــض منهــم خطــف منــذ الصبــاح مــا 

بيــن البنــات واالوالد واالطفــال.
ــي هــذه  ــس ف ــا جال ــى االن وان ــال بحســرة: حت ــك؟ ق ــة ابنت ــت لجث ســألته: مــاذا حدث
الخيمــة المهترئــة والبــاردة والجالســون معكــم والســامعون، ال نعــرف مصيــر الجثــة. 
ســألته مــرة اخــرى: زوجتــك واختــك اللتــان تركتهمــا فــي المستشــفى؟ اشــار اليهمــا 
وقــال: يبــدو ان الدواعــش قــد اختطفوهــم فــي ذلــك اليــوم مــع مجموعــة اخــرى مــن النســاء 
االيزديــات. وانــت وولــدك وبنتــك واحفــادك عندمــا بقيتــم فــي قريــة نســيريك فــي قبضــة 
داعــش، كيــف نجوتــم؟ قــال: بقينــا لمــدة اثنــا عشــر يومــا وكل يــوم ياتــي الدواعــش الــى 
القريــة، وبحســب هــذا الوعــد الــذي وعدونــا فــي اليــوم الثانــي مــن مأســاة )8/4( وعدناهــم 
ان ندخــل فــي االســام، كانــوا علــى هــذا االمــل، وكانــوا يتعاملــون معنــا كمســلمين ولــم 

يكونــوا يؤذوننــا، وكنــا تحــت ســيطرتهم، لــم يســتعجلوا باخــذ البنــات واالطفــال.
ــم نكــن  ــي عشــر ل ــام االثن ــال: »خــال هــذه األي ــر وق ــه االكب ــم ابن ــا تدخــل ابراهي هن
ــرى  ــى اتصــال بالق ــا عل ــوت، وكن ــر الم ــا ننتظ ــا، فكن ــا واطفالن ــى انفســنا وبناتن ــن عل نأم
ــى  ــا حت ــة كوجــو. صراحــة بقين ــا، وخاصــة قري ــن مثلن ــي بقــي فيهــا االيزديي االخــرى الت
اليــوم الخامــس عشــر بالشــهر، عندمــا ســمعنا باالبــادة الجماعيــة فــي قريــة كوجــو، قتلــوا 
الرجــال واالطفــال وخطفــوا النســاء، فلــم نعــد نصبــر، وجميــع الذيــن بقــوا فــي نســيريك، 
قررنــا كيفمــا يكــون، ، ان نســير فــي اطــراف المدينــة  نحــو الجبــل مــع الغــروب ومــا يحــدث 
لنــا فليحــدث. قاطعــت كامــه وســألت: الــم تكونــوا تخافــون ان تقعــوا فــي كميــن داعــش 
ــي  ــوت، ال يوجــد خــوف ف ــن الم ــب م ــع داعــش اصع ــاة م ــي: ان الحي ــم؟ اجابن او يرونك
الحيــاة اكبــر مــن ان تكــون تحــت رحمــة داعــش، اذا مــم نخــاف؟ كانــت الســاعة الثامنــة 
ــة مــن االكل والمــاء،  ــه، مــع جعب ــه فــي حضن ــا وكل واحــد حمــل اطفال والنصــف، تجمعن
وواحــدا تلــو االخــر ســرنا متجهيــن باتجــاه الــوادي تحــت الجبــل، مشــينا لمــدة ســت 
ســاعات بهــذا الخــوف واالرتجــاف، فــي الطريــق جميــع الكبــار كانــوا فــي هــم االطفــال ان 
ال يبكــون او يرفعــوا اصواتهــم، عندمــا وصلنــا الــى قمــة الجبــل وعرفنــا ان الخــوف ابتعــد 
عنــا، نادينــا البيشــمركة ومســلحي االيزدييــن فــي الجبــل ليلبــوا ندائنــا ويغيثونــا. ســألت 
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االخ ابراهيــم: كيــف كانــت معنوياتكــم خــال هــذه الســاعات الســتة؟ تريــد الحقيقــة، كانــت 
اصعــب اللحظــات فــي حياتــي، ولــم نكــن ننتظــر ان ننجــو، كنــا حضرنــا انفســنا للمــوت، لــذا 
عندمــا وصلنــا الــى الجبــل، كنــا نشــعر باننــا ولدنــا مــن جديــد، وفــي الجبــل بدأنــا بحيــاة 
اخــرى مليئــة بالجــوع والعطــش وحصــار داعــش علــى الجبــل ومئــات االالف مــن العوائــل 

االيزديــة وبــدأت مقاومــة البيشــمركة وااليزدييــن.

خمسة اشهر من االسر
توجهــت بكامــي الــى الســيدتين اســمر )65 ســنة( وغــزال )70 ســنة( زوجتــا عم شــمو 
وســألتهما: بعــد ان اخــذوا عــم شــمو وبقيــة الرجــال فــي المستشــفى انتمــا بقيتمــا لوحدكمــا 
مــع جثــة بنتكــم المتوفيــة، مــاذا حصــل لكــم وكيــف نجوتــم؟ الســيدة غــزال ام الفتــاة، بــدأت 
بالبــكاء واشــارت الينــا بيديهــا انهــا ال تســتطيع ان تســرد لنــا شــيئا. فتوجهــت الــى خالــة 
اســمر: خالتــي انــت مــاذا تتذكريــن؟ يــا بنتــي، إن االنســان لــو يملــك ذرة مــن االحســاس، 
ال ينســى لحظــة واحــدة مــن تلــك اللحظــات. كل يــوم بيــد هــؤالء الوحــوش يســاوي ســنة، 
والســنوات ال تنســى. قالــت هــذا وتنفســت بعمــق: اتركنــي اســرد لــك بصــورة مختصــرة: 
»بعــد ان اخــذوا الرجــال مباشــرة بقينــا ونحــن نلطــم ونصــرخ علــى ابنتنــا، لــم يســتغرق 
كثيــرا جــاء الدواعــش الــى النســاء وامســكوا ايديهــن وســحبوهن، صرخنــا كثيــرا وتوســلنا: 
اخــي هــذه فتــاة شــابة واالن ميتــة ومــن دمنــا لندفنهــا ثــم خذونــا حيثمــا تريــدون. كا، 
ــن لهــن  ــع النســاء المرضــى والمرافقي ــي الســيارات مــع جمي ــا ف ــوة واصعدون ــا بق اخذون
فــي المستشــفى. مــا ان عرفنــا اال وأنزلونــا فــي دائــرة االحــوال المدنيــة فــي ســنجار. مــاذا 
نــرى يــا اللــه؟ جمــع مــن العوائــل الســنجارية فــي ســاحة الدائــرة. الجــو حــار جــدا، ال اكل 
وال شــراب وكلنــا واقفيــن تحــت آشــعة الشــمس، ثــم أدخلونــا الــى البنايــة. ابقونــا حتــى 
العصــر، عندمــا جــاء لصــوص الدواعــش الينــا، فــي البدايــة نــادوا جميــع الشــباب والرجــال 
وامــام اعيننــا قيــدوا ايديهــم واخذوهــم، هــؤالء الوحــوش، تعرفــوا علــى شــابين كانــوا مــن 
قــوات البيشــمركة واالمــن، كان يبــدو ان الدواعــش الســنجارية اخبــروا عنهــم، هنــاك امــام 
الدائــرة وامــام اعيــن عوائلهــم واقربائهــم وجميــع النســاء واالطفــال رموهــم بالرصــاص 
وقتلوهــم. ســألت: هــل كان مــن بيــن الدواعــش اشــخاص مــن ســنجار؟ نعــم كان بينهــم 
كثيــر، وكانــوا يتحدثــون مثلنــا حتــى اننــي كنــت اعــرف بعضهــم. كــم بقيتــم هنــاك؟ وكيــف 
كان تعاملهــم؟ واالكل والمــاء؟ بقينــا لمــدة عشــرين يومــا. كان االكل والمــاء يوميــا 
يعطوننــا كميــة قليلــة مــن االكل وميــاة الحنفيــة، فقــط كــي ال نمــوت مــن الجــوع والعطــش، 
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ال اكثــر. وبالنســبة لتصرفهــم معنــا، كان عددنــا يقــل كل يــوم حتــى بقينــا تقريبــا خمســة 
ــال والشــباب  ــذوا الرج ــة، اخ ــا. والبقي ــد عشــرين يوم ــرأة مســنة بع ــن رجــا وام وثاثي
منــذ البدايــة ولــم نرهــم بعــد ذلــك، واخــذوا البنــات والنســاء واالطفــال بعدهــم ولــم نرهــم 
مجــددا. حتــى انهــم فــي البدايــة بــدأوا بالفتيــات الجميــات حتــى وصــل االمــر الــى اخذهــم 

للفتيــات ذات الثمانيــة ســنين.
ونحــن، البقيــة كنــا ثاثيــن الــى اربعيــن شــخصا مــن الكبــار بالعمــر، بعــد مــا يقــارب 
عشــرين يومــا، جــاءوا واصعدونــا فــي الشــاحنات واخذونــا نحــو جنــوب المدينــة وكانــت 
األجــواء حــارة، عندمــا وصلنــا لقريــة كوجــو. كوجــو؟ نعــم كوجــو. كيــف وجدتــم كوجــو؟ 
اجابتنــي: يقــال عنــد الكــورد: كانــت رائحــة المــوت تفــوح منهــا. كوجــو، عنــد اقترابنــا منهــا 
وكان وقــت الظهيــرة، نشــم منهــا رائحــة االمــوات، عنــد وصولنــا كان مــن الواضــح انــه 
مــرت ثاثــة أيــام او اربعــة، علــى قتــل النــاس داخــل بيوتهــم واالزقــة وســاحات البيــوت، 
ــه  ــا الي ــة وادخلون ــة القري ــى بيــت فــي نهاي ــا ال ــت رائحــة الجثــث تمــأ المــكان. اخذون كان
واقفلــوا االبــواب علينــا. بعــد فتــرة جــاؤا ونادونــا واخذونــا الــى وســط القريــة ووزعونــا. 
ــت مــاذا؟  ــا؟ قل ــوا بن ــا، هــل تعــرف مــاذا فعل ــا وجوهن ــح، فغطين ــم نتحمــل بســبب الروائ ل
أمرونــا بتجميــع اشــاء الشــهداء وغســل الدمــاء والبقايــا االخــرى. خالــة اســمر لــم تقــاوم 
بــدأت بالبــكاء، حتــى ابكتنــا جميعــا. كادت أن تغمــى عليهــا، توقفنــا قليــا حتــى اســتطاعت 
ان تتكلــم واول كلمــة قالتهــا توجهــت بيدهــا للســماء وقالــت: »اللــه يأخــذ حقنــا مــن 
داعــش«، اذا كيــف بقيتــم هنــاك وكيــف عشــتم فــي كوجــو؟ »بقينــا قرابــة ثاثــة اشــهر، 
لكــن الننــا قلنــا وبشــكل عفــوي فــي دائــرة االحــوال المدنيــة اننــا ندخــل فــي االســام، ولــم 
يكونــوا يرغبــون فينــا، كنــا كبــارا بالعمــر، لــم يكــن تعاملهــم ســيئا، فقــط كنــا بنظــر هــؤالء 
المجرميــن نشــعر بالكــره تجاههــم. يوميــا كان هنــاك أميــر داعشــي ســنجاري، يأتــي الينــا 
ويقــول لنــا صلــوا، ونحــن نقــول ال نعــرف كيــف نصلــي، فــكان يوجــه الشــتائم ويهددنــا 
ويذهــب. ســألتها: هــل كان مــن ســنجار؟ نعــم كان كورديــا ومــن ســنجار. الشــك انهــم 
يوميــا كانــوا ياتــون بعوائــل اخــرى، وكانــوا يأخــذون البنــات والنســاء واالطفــال ويبقــون 
علــى الشــيوخ« .. ومــاذا بعــد كوجــو؟ بعــد مــا يقــارب ثاثــة اشــهر، اصعدونــا فــي تريــات 
واخذونــا الــى تلعفــر، وفــي احــدى القــرى التركمانيــة الشــيعية وزعونــا، وهنــاك كان مليئــا 
بعوائــل ايزديــة، فــي قزلقيــو رأينــا كثيــرا مــن الظلــم والانســانية مــن االعتــداء علــى البنــات 

والنســاء والقتــل، رأينــا جميــع انــواع الجرائــم الوحشــية والانســانية.
ــى الموصــل. وداخــل الملعــب  ــا نحــن المســنين ال ــرة اخــرى اخذون ــد اســبوع، وم بع
تركونــا بهــذا البــرد، وهنــاك تعاملــوا معنــا بوحشــية وبارحمــة. مهما كان، ال اعرف شــهرا 
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بقينــا او اقــل او اكثــر فــي الموصــل، كانــت المــدة التــي بقينــا بالموصــل مــن اســوأها، كان 
جحيمــا. جــاءوا فــي احــد األيــام و قالــوا جهــزوا انفســكم، نســلمكم لكوردســتان، تجمعنــا 
وركبنــا الباصــات، بدانــا الســير وابتعدنــا عــن الموصــل. بالبدايــة توهمنــا انهــم يأخذوننــا 
الــى تلعفــر او ســنجار، لكــن عندمــا حــل الليــل وصلنــا الــى مدينــة كبيــرة، قــال الدواعــش 
ــا  ــة بقين انتــم قريبــون مــن كركــوك )حســب العنــوان كانــت المنطقــة حويجــة(. تلــك الليل
هنــاك، وفــي الصبــاح الباكــر اخذونــا الــى الســهول وانزلونــا هنــاك وقالــوا لنــا هنــا جبهــات 
القتــال، بعــد هــذه الســواتر يوجــد البيشــمركة، اذهبــوا باتجــاه هــذه الســواتر، ونحــن كنــا 
ــى الســواتر، مــا ان  ــا ال ــن، توجهن ــن وجوعاني ــن ومهمومي ــن وخائفي ــارا بالعمــر متعبي كب
عرفنــا بــدأ اطــاق النــار علــى رؤســنا، مــن جهــة داعــش، اســتندنا الــى الســواتر، لــم يبــق 
اطــاق النــار، نهضنــا ومشــينا، ســألتها: ايــن كانــت وجهتكــم؟ ال نعــرف قالــوا اذهبــوا بهــذا 
االتجــاه هنــاك ســواتر البيشــمركة، ونحــن كنــا نســير حتــى اختفينــا عــن عيــون الدواعــش، 
يــا اللــه ايــن نحــن؟ ايــن البيشــمركة؟ مــا ان عرفنــا وقــد وصلنــا الــى ســاتر وجماعــة مــن 
البيشــمركة نادونــا. لــم نصــدق، كا، عزمنــا جهدنــا وســرنا مــرة اخــرى واقتربنــا، جــاءت 
البيشــمركة صفــا صفــا الغاثتنــا وقدمــوا لنــا طعامــا بســيطا وجهــزوا الســيارات وصعدونــا 
فيهــا. ســألتها: بمــاذا شــعرتم؟ تأكــدوا حتــى االن ال اصــدق باننــا نجونــا مــن داعــش، فــي 
هــذا المســاء اوصلونــا الــى مــزار اللــش النورانــي، فقــط اســترحنا هنــا وشــعرنا بالطمأنينــة. 
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بدايتهم واضحة لكن نهايتهم غير معلومة
احداث أيام حصار جبل سنجار

امرأة ايزدية: 

مات طفلي في حضني، رجاء ال تسلمونا للعرب مرة اخرى

ــى مأســاة ســنجار، هــذه المأســاة  ــر مــن واحــد وعشــرين شــهرا عل بعــد مــرور اكث
المؤلمــة ليســت فقــط علــى قلــوب الكوردســتانيين بــل علــى االنســانية جمعــاء، اثــرت 
عليهــم جميعــا وعــرف الكــورد االيزدييــن بجميــع العالــم وبالمقابــل كشــفت حقيقــة وواقــع 

ــي داعــش. ارهابي
ان معانــاة وآالم االنســانية لهــذه الماســاة مســتمرة، ســواء كانــت مــن قبــل ثاثــة 
االف مــن النســاء واالطفــال الذيــن مازالــوا بيــد ارهابيــي داعــش، ام االف القبــور للشــباب 
الكــورد الســنجاريين التــي حتــى االن ال يعــرف اقاربهــم مــا هــو مصيرهــم، او المئــات مــن 
النازحيــن الســنجاريين منــذ بدايــة اب 2014 يعيشــون فــي خيــام النــزوح، هــذه الماســاة، 

أدت الــى تدميــر ســنجار وجميــع المجمعــات والقــرى التــي ال تعــد وال تحصــى.
احــدى هــذه المشــاهد الماســاوية التــي ابكــت جميــع الكوردســتانيين واعطــت تعاطفــا 
غيــر محــدود مــن العالــم الــى ضحايــا مأســاة ســنجار، االســبوع االول مــن تلــك الماســاة، 
عندمــا حوصــر اكثــر مــن مائــة وعشــرين شــخصا، فــي جبــل ســنجار، مــن قبــل ارهابيــي 
داعــش. العطــش، الجــوع، معانــاة، امــراض وعــدم الحصــول علــى العــاج الكافــي اضافــة 
الــى الحــرارة الشــديدة فــي شــهر آب، تحولــت الحادثــة الــى ماســاة انســانية النظيــر لهــا 

فــي التاريــخ المعاصــر.
بــدأت كوردســتان بالتعــاون مــع اصدقــاء العالــم الحــر بانهــاء هــذه المأســي عــن 
طريــق الجــو، وعلــى االرض كانــت مقاومــة الشــباب االيــزدي والبيشــمركة الذيــن بقــوا فــي 
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الجبــل قليلــة النظيــر، حتــى يمنعــوا داعــش مــن الســيطرة علــى الجبــل، ثــم انتصــروا وهــم 
مرفوعــوا الــرأس، فتــح الطريــق، جميــع المحاصريــن وصلــوا الــى كوردســتان. مــا يقــارب 
ــل ليقاومــوا،  ــوا فــي الجب ــى رغبتهــم بق ــاء عل ــل، وبن ــة فــي الجب ــة عائل مــن الــف وثمانمائ

حتــى 20-12-2014 حيــن كســر البيشــمركة الحصــار عــن الجبــل.
هــذا االســبوع أكثــر مــن عشــرات العوائــل الكــورد االيزديــة بقيــت فــي الجبــل، كانــت 
هنــاك االف المشــاهد التراجيديــة، الســينما والروايــات فقــط قــادرة علــى ابقــاء بعــض مــن 
هــذه المشــاهد فــي اذهــان االنســانية. فــي هــذه القصــة نحــاول ان نســرد الحكايــة علــى 
لســان المحاصريــن فــي الجبــل وهــم ممثلــوا هــذه الماســاة االنســانية ومســتذكري هــذه 

األيــام.
ايــاز: اب لطفليــن، صيدالنــي ذات 28 ســنة مــن ســكان مجمــع )تــل القصــب( )الواقــع 
جنــوب شــرقي ســنجار مســافة 10 كيلومتــرات وحتــى اليــوم تحــت ســيطرة داعــش( 
ويعيــش ايــاز االن فــي مخيــم شــيخان، يــروي لنــا: بقينــا ســتة أيــام فــي الجبــل، بعــد صبــاح 
يــوم الماســاة اســتطعنا ان نهــرب بســيارة بيــك اب مــع كيــس مــن الطحيــن ووصلنــا الــى 
ــاي شــكل كان،  ــل ب ــى الجب ــا ال ــران، وصلن ــون شــخصا مــن الجي ــا ثاث ــل، كان معن الجب
وهنــاك ذهبنــا الــى وادي كرســي، كنــا محظوظيــن حصلنــا علــى شــجرة فــي وادي كرســي 
لنحتمــي تحــت ظالهــا. خــال األيــام الســتة االولــى كل يــوم كنــا نــأكل وجبــة واحــدة، فقــط 
الخبــز والمــاء نأتــي بــه مــن الــوادي. االطفــال والشــيوخ هــم الذيــن اتعبهــم الوضــع، ابــي 
تحمــل النــه كان ذو تجربــة ومــن بيشــمركة ايلــول، وكان يقــول علــى االطفــال ان يأكلــوا 

وجباتهــم ثــم النســاء وبعدهــم الرجــال.
ــرا  ــاس كثي ــت الن ــى، تعب ــام االول ــي األي ــول: ف ــة ويق ــي ســرده للحكاي ــاز مســتمر ف اي
واصبحــوا بــا امــل للعــودة ومــات عــدد كبيــر مــن المرضــى واالطفــال والشــيوخ، وعندمــا 
ــد بعــض  ــى ي ــن كان يصــل ال ــا لك ــدا عن ــرات كان بعي ــام بواســطة الطائ ــزال الطع ــدأ ان ب
النــاس ويقلــل مــن المأســاة. ويقــول ايضــا: ال انســى هــذه المشــاهد ابــدا، عنــد اليــوم 
الســابع عندمــا خرجنــا عــن طريــق مجمــع دهــوال ودوكــري فــي الطريــق راينــا جثثــا لمئــات 

ــوا وتركــوا. االشــخاص قتل
قصــة الســيدة منــال خلــف، مــن ســكان تــل البنــات )جنــوب ســنجار وحتــى االن بيــد 
داعــش(، احــدى القصــص التراجيديــة مــن قصــص ماســاة ســنجار، تــروي لنــا منــال 
قصتهــا فتقــول: فــي اليــوم الــذي هربنــا فيــه ووصلنــا الــى الجبــل، انــا وطفلــي وحماتــي. 
وزوجــي كان عامــا فــي مدينــة الســليمانية، كنــا فــي الجبــل بهــذا الحــر، بــا مــاء وخبــز، لــم 
يكــن هنــاك شــيء نأكلــه، كان طفلــي عمــره ســنة واحــدة ويشــرب الحليــب، لعــدم وجــود 



ش
داع

م 
حي

 ج
ات

كاي
ح

172
المــاء والخبــز لــم يبــق عنــدي حليــب اعطيــه حتــى اشــبعه، كان الطفــل يضعــف يومــا بعــد 
اخــر مــن الجــوع، حتــى فــي اليــوم الســابع وامــام عينــي مــات مــن الجــوع. قــررت ان ال 
ادفنــه، ابقيتــه معــي حتــى فــي الليلــة التاســعة انطلقنــا مــن الجبــل بيــن مجمعــات ســنجار 
الــى ارض ســوريا وحتــى وصولنــا لمجمــع شــاريا فــي دهــوك، ابقيــت طفلــي الميــت 

بحضنــي وفــي شــاريا دفنتــه بعــد مــرور عشــرة ايــام علــى وفاتــه.
مــع هــذه الماســاة، قالــت منــال: ضحيــت بفلــذة كبــدي للكــورد وااليزدييــن، فقــط عنــدي 
طلــب واحــد: اتوســل اليكــم ان ال تضعوننــا مــرة اخــرى بيــد العــرب، نحــن والعــرب انتهينــا، 
مــا فعلــه المعــارف مــن العــرب والجيــران العــرب مــن ســنجار لــم يكــن قليــا فــا نســتطيع 
ان نرجــع مــرة اخــرى الــى يــد العــرب او نعيــش بجانبهــم. قالــت الســيدة منــال بنفــس بــارد: 

حتــى االن نحــن نازحيــن واعيــش مــع روح طفلــي.
قصــص االم الســيدة خالــدة )20 ســنة( مــن قريــة زرافكــي، فــي جنــوب غربــي ســنجار، 
قصــة اســتثنائية. مــن وحشــية داعــش الــى مضايقــات بككــة، قالــت الســيدة خالــدة: جميــع 
ــا عشــرات الشــيوخ  ــق، وجدن ــي الطري ــاة، ف ــل وهــم حف ــى الجب ــوا ال ــراد اســرتنا توجه اف
والعجائــز، يطلبــون المســاعدة، وابــي كان مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، فلــم نســتطع 
تلبيــة طلــب االخريــن، مــع اننــا كنــا خمســة نســاء وكنــا فــي عجلــة كــي ننجــو بأنفســنا وال 

نقــع بيــد ارهابيــي داعــش.
وقالــت: بقينــا ســبعة أيــام بــدون اكل ومــاء فــي الجبــل، خالتــي ذات 80 عامــا ماتــت 
ــك  ــى تل ــاال نذهــب ال ــي المســاء جــاء شــابان ق ــا، ف ــاك دفناه ــن الجــوع والعطــش وهن م
ــا ســيء  ــي الجبــل لنأتــي لكــم بالمــاء والخبــز بعــد ان عرفــوا ان وضعن البيــوت فــي اعال
ــز  ــة مــن الخب ــل، جــاء احدهــم واحضــر معــه كمي ــي اللي جــدا، ذهــب الشــباب ورجعــوا ف
والمــاء اعطانــا ايــاه، وســألناه عــن الشــاب الــذي معــه، قــال فــي الطريــق علــى مقربــة مــن 
البيــوت، رمانــا داعــش بالرصــاص واصيــب واستشــهد وانــا هربــت ورجعــت، حتــى اليــوم 
الثامــن انطلقنــا الــى كوردســتان ســوريا، وهنــاك اخذنــا بككــة الــى مخيــم نــوروز وهنــاك 

بــدات مأســاة اخــرى.
فــي الحديــث عــن مخيــم نــوروز، قالــت الســيدة خالــدة: بــدال مــن اغاثتنــا ومســاعدتنا، 
ــة واصابعــك ايضــا  ــت طويل ــدي، ان ــا عن ــل الســاح وكان غريب ــى حم ــة عل ــا بكك حرضن
تكونيــن مناســبة لحمــل الســاح، انــا واخواتــي الثاثــة لــم نــرض، حتــى فــي احــد األيــام 
قلنــا نحــن مرضــى نريــد الذهــاب الــى دهــوك، مهمــا كان اتينــا الــى دهــوك ونجونــا منهــم.
ــى  ــا ال ــة المأســاة هربن ــال: بداي ــة ســنجار، ق ــن ســكان مدين ــو، م ــم عل الســيد ابراهي
ــى قريــة كانــي عيــدو القريتيــن تقعــان فــي ســنجار،  ــا ال قريــة نســيريك، بعــد ذلــك ذهبن
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فــي الطريــق قطــع طريقنــا أربــع ســيارات لداعــش وســألونا الــى ايــن تذهبــون؟ اضطررنــا 
ان نعــود الــى نســيريك. بقينــا هنــاك حتــى ليلــة 15 اب، عندمــا ســمعنا باالبــادة الجماعيــة 
فــي قريــة كوجــو، كلنــا قررنــا ان نذهــب الــى الجبــل ومــا يحصــل فليحصــل! وكان عددنــا 
ــى  ــة وحت ــي القري ــال والنســاء والرجــال، فقــط بقــي اخــي ف عشــرون شــخصا مــن االطف

االن مصيــره مجهــول.
ابراهيــم يســتمر فــي كامــه: ان قصــة هروبنــا هــذه الليلــة مــع هــذا العــدد الكبيــر مــن 
االطفــال والنســاء، مــن جنــوب ســنجار الــى الجبــل قصــة ال نصدقهــا حتــى نحــن انفســنا 

عندمــا خرجنــا وحتــى الصبــاح وصلنــا الــى الجبــل. 
ســيفي حفــدال، مــن ســكان مجمــع بــورك يقــول: بعــد ان وصلنــا الــى الجبــل، كانــت 
هنــاك عائلــة واحــدة والمــرأة حبلــى بجانبنــا، ثاثــة أيــام بعــد وصولنــا، حــان وقــت 

ــى المــوت. ــذا المشــهد حت ــاـ ال انســى ه ــام اعينن ــا ام ــل مات ــرأة والطف ــا، الم والدته
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فتاة كوردية ايزدية تصل من الرقة، عاصمة الخالفة، الى كوردستان

سيفي: 

ابو عبلة الداعشي التونسي، كان يضربنا باستمرار، كثيرا ما 
كان يربط االطفال تحت الشمس في درجات حرارة عالية

محمد الداعشي السوري اجبرني على ارسال ابني الصغير للجهاد.
ما يواجهه النساء واالطفال االيزديين ال يتوقعه أحد حتى في الخيال.

كل ليلة كنت انتظر حتى ينام الجميع ثم اعطي قليال من االكل دون علمهم الطفالي.
)ابو البراء( الداعشي المصري قال لنا:

 انتم كفار نبيدكم فال نبق منكم احدا!

ســيفي )49 ســنة( مــن ســكان مجمــع تــل البنــات، هــي متزوجــة وام ألربعــة أطفــال 
)ولــد وثاثــة بنــات(، الولــد اســمه زيــد، والبنــات )إقبــال، إيمــان، كنــدا(.

ســيفي تتحــدث عــن األيــام الســوداءة لظهــور داعــش، كان فــي يــوم 2104/8/3 عندمــا 
جــاء مســلحو داعــش الــى المنطقــة، كنــا مائــة عائلــة فــي المجمــع، انــا وزوجــي وأطفالــي 
ــا  ــا، كن ــق أمامن ــت الطري ــن ســيارات داعــش اغلق ــة م ــن مجموع ــا، لك ــا مع ــة، هربن األربع
نعــرف أن هــؤالء الدواعــش، كانــوا مــن عشــيرة الخاتونيــة وبعضهــم مــن ســكان البعــاج، 
اخذونــا الــى بعــض العوائــل يرعــون المواشــي وبقينــا فــي قريــة )زليليــة(. بقــوة الســاح 
والتهديــد والذبــح، طلبــوا مــن الرجــال ان يشــهدوا ليكونــوا مســلمين، هــؤالء اســلموا 

وصــاروا مــن الدواعــش.
بعــد ذلــك حملونــا فــي الســيارات، انــا وزوجــي واطفالــي االربعــة كنــا داخــل ســيارة 

واحــدة، اخذونــا لداخــل القريــة.
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اخــذوا النســاء واالطفــال الــى أحــد البيــوت داخــل القريــة، والرجــال بقــوا فــي الخــارج، 
مــرة اخــرى صــوروا النســاء بكاميــرات ولــم يبــق للرجــال اثــر مــع الغــروب ال نعــرف الــى 

ايــن اخذوهــم.
ثــم جــاء مســلحو داعــش واخذونــا نحــن النســاء واالطفــال والبنــات الــى احــد المراكــز، 
كان المركــز مرتبــا ويقــع فــي ســنجار، لكــن ال اعــرف اي مركــز كان، عنــد وصولنــا الــى 

هــذا المركــز، وجدنــا االف النســاء واالطفــال الكــورد االيزدييــن معتقلــون هنــاك.
بهــذا الشــكل اصبحنــا أســرى بيــد داعــش، حتــى الســاعة الثانيــة عشــر فــي منتصــف 
ــت  ــك، كان ــوا ذل ــا، وفعل ــال احــد مســلحي داعــش: ســننقلكم مــن هن ــاك. ق ــا هن ــل بقين اللي
الســاعة الواحــدة والنصــف بعــد منتصــف الليــل، وضعونــا فــي ســيارة )قــاب( صغيــرة، 

كنــا االف النســاء واالطفــال مــن االيزدييــن واخذونــا الــى تلعفــر.
ــاك،  ــام هن ــة أي ــى ثاث ــا حت ــة، بقين ــاك ســجون مختلف ــت هن ــة للمدرســة كان ــي بناي ف
ثــم اخذونــا بواســطة باصــات الــى ســجن بــادوش )بــادوش الواقــع جنــوب غربــي مدينــة 
ــا 40  ــد نظــام صــدام(، بقين ــي عه ــرة والمشــهورة ف ــو احــد الســجون الكبي الموصــل وه

يومــا فــي هــذا الســجن.
ــال مــن حضــن  ــادوش، اخــذوا االطف ــا فــي ســجن ب ــاء بقاءن ــرة، واثن خــال هــذه الفت
امهاتهــم، حاولــوا اخــذ بنتــي ذات 11 ســنة، لكنــي لــم اقبــل، تحججــت بانهــا مريضــة 

فتركوهــا.
بعــد ان قضينــا اربعيــن يومــا فــي ســجن بــادوش، جــاؤا ليــا الــى الســجن واخرجونــا 
منــه ثــم وزعونــا علــى القــرى المحيطــة بتلعفــر. مثــل المناطــق )كســر المحــراب، قزلقيــؤ(. 
كان عــدد األســرى اكثــر مــن االف العوائــل االيزديــة. ويعطونــا يوميــا امــا صمونــا واحــدا 
ــا  ــوا معن ــوم الواحــد ويتعامل ــي الي ــن ف ــا وجبتي ــوا يقدمــون لن ــأكل، كان ــن لن او قطعــة جب

بشــكل قاســي جــدا.
ســيفي تســتمر فــي ســرد حكايتهــا فــي االســر بيــد داعــش، فقالــت: بعــد ذلــك ومــن 
ــي  ــي مزرعــة ف ــا ف ــى ســوريا، ووضعون ــل ال ــات العوائ ــي مــع مئ ــي واطفال ــر اخذون تلعف
الرقــة. وهنــاك وزعونــا، اخذونــي الــى مزرعــة عمــر فــي الرقــة، نحــن ومــا يقــارب الســتين 
عائلــة اخــرى، هنــاك ســالتهم: لمــاذا تفعلــون بنــا هكــذا؟ لمــاذا تهينوننــا بهــذا الشــكل؟ قالــوا 

لنــا: انتــم كفــار ويجــب ان تســلموا.
فــي هــذه المزرعــة فــي الرقــة اخــذوا البنــات فــي ســن 10 فمــا فــوق والنســاء بقــوة 

ــم ب 10 دوالرات. ــم يبيعونه ــاري ث ــم بشــكل اجب ــد قرانه ــون عق ــم، ويكتب ليبيعونه
فــي الوقــت الــذي كانــت تســرد ســيفي مأســاتها الحزينــة، لــم تســتطع ان تتكلــم، 
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فانهمــرت دموعهــا، وكانــت االحــداث الســابقة لأيــام الماضيــة غطــت قلبهــا كســحابة 

ســوداء.
كانــت تدعــو باســتمرار: ارجوكــم انقــذوا العوائــل الكورديــة االيزديــة مــن الســجن. فهــم 
يعتــدون علــى النســاء واالطفــال ويهينونهــم، مــا تتعــرض لــه النســاء واالطفــال االيزدييــن 

ال يمكــن تصــوره حتــى فــي الخيــال.
بــدأت ســيفي بالحديــث مــرة اخــرى بعــد مــدة مــن الســكوت والحســرة وااللــم: وفــي 
ــت لمــدة شــهرين  ــو ســيف التونســي، بقي ــي لرجــل تونســي وكان اســمه اب ــة باعون الرق
عنــد ابــي ســيف، كان قاســيا وحاقــدا فــي تعاملــه معــي ومــع اطفالــي. كانــوا فيمــا بينهــم 
يتعاملــون معنــا كمــا يتعاملــون مــع المواشــي، فهــل يمكــن للوضــع أن يســوء أكثــر مــن 
هــذا؟ ال توجــد معانــاة وألــم اكثــر قســوة مــن الــذي ذقنــاه، كنــت ارى اطفــال االيزدييــن 

يعذبــون بقســاوة، كنــت ارى نســاء يعتــدون عليهــا مثــل الحيوانــات.
ــه: يجــب ان نعذبكــم  ــا دون تــردد او خــوف مــن الل ــون لن كان مســحلو داعــش يقول
ــي  ــدا، تجاه ــو ســيف قاســيا وحاق ــم. كان اب ــه تجاهك ــام ب ــا القي ــل شــيء يمكنن ــذا اق وه
وتجــاه اطفالــي، فــكان يضربنــا دائمــا، فقــد كســر اســنان اطفالــي مــن شــدة الضــرب، 
ــم  ــو ســيف ل ــال، وحمــاة اب ــوان عــن ضربــي وضــرب االطف ــم تكــن تت ــه ايضــا ل وزوجت
تكــن اقــل منهمــا قســوة فــي تعاملهــا معنــا، باختصــار كنــا فــي بیــت هــذا الداعشــي نعيــش 
فــي الجحيــم، حيــث كانــوا يضربوننــا كل يــوم ويعذبوننــا، كل ليلــة كنــت انتظــر حتــى ينــام 
الجميــع ثــم اخــذ قليــا مــن الطعــام خلســة الــى االطفــال، النهــم لــم يكونــوا يقبلــون ان نشــبع 

حتــى بــأكل الخبــز مــع اننــا اســرى بيــن ايديهــم.
ســيفي تســتمر فــي كامهــا وســرد ذكرياتهــا المــرة وهــي بيــد داعــش وتقــول: بعــد 
ــو ســيف لمســلح داعشــي اخــر، وكان  ــي اب ــت، باعن ــم كان ــط ك شــهور ال اعــرف بالضب
تونســيا ايضــا، مالكنــا الجديــد كان يــرى نفســه صاحبنــا ويرانــا عبيــدا لــه كان اســمه )ابــو 
عبلــة( وهــو ايضــا كان كالســابق يعذبنــي ويعــذب االطفــال ويضربنــا بالعصــا باســتمرار. 
كثيــرا مــا كان يربــط اطفالــي تحــت الشــمس فــي شــدة الحــرارة، بقينــا لمــدة شــهرين عنــده، 
ثــم باعنــا لداعشــي اخــر مــن ســكان حلــب وكان اســمه محمــد، هــذا االخيــر كان يجبرنــي 

ان ارســل ولــدي الصغيــر للجهــاد، ويقــول: هــؤالء المراهقيــن هــم أشــبال الخليفــة.
ســيفي مســتمرة فــي ســرد حلقــات مسلســل أيــام حياتهــا فــي األيــام الســوداءة فــي 

االســر بيــد داعــش وتقــول: 
بعــد شــهر طلــب ابــو عبلــة مــن داعشــي مصــري آخــر كــي يشــتريني وكان اســمه ابــو 
ــم  ــراء كان قاســيا ومتوحشــا ل ــو الب ــراء، وهــو اشــتراني، كمــا فعــل الذيــن ســبقوه. اب الب
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يكــن يدعنــي حتــى اغســل االطفــال، كان يقــول هــؤالء اطفــال الكفــرة، قــال لــي: لــن اترككــم 
تذهبــون الــى أهاليكــم حتــى تحــرروا اخواننــا. كانــوا يقصــدون باخواننــا هــؤالء الدواعــش 
الذيــن وقعــوا اســرى بيــد البيشــمركة، وكانــوا يقولــون لــي: ســنبيدكم ولــن نتــرك فيكــم 

احــدا.
ســيفي، اتتنــي فرصــة فــي احــد األيــام وهربــت مــن يــد داعــش، واوصلــت نفســي الــى 

مناطــق كوردســتان ســوريا، ومنهــا الــى مخيــم )جمشــكو(.
بعد قضاء أيام صعبة وقاسية بيد داعش، عادت االن الى منطقة ابائها واجدادها.
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رحلة اسيرة من سنجار الى الرقة

حكاية طفلة ايزدية بعمر 12 سنة وبقاءها 22 شهرا بيد داعش
منال: لن انسى هذه اللحظات عندما ابعدوا عنا امي وابي واختي واخواني

ــرة شــمال  ــة االخي ــا القري ــون كونه ــي يســكنها االيزدي ــرى الت ــر الق ــي آخ حــردان ه
شــرق ســنجار مــن جهــة تلعفــر، تقــع فــي اطــراف حــردان  قــرى عربيــة أو معربــة، 
لــذا، هــي القريــة الوحيــدة لايزدييــن شــمال ســنجار وتعــرض اهلهــا للقتــل واالختطــاف 
والســبي كثيــرا، كذلــك مركــز ناحيــة ســنوني وســتة مجمعــات فــي الشــمال والقــرى 
االخــرى فــي شــمال ســنجار، تضــرروا بصــور مختلفــة، لكــن حــردان كونهــا القريــة التــي 
لــم تكــن قريبــة مــن القــرى العربيــة، فــان الخســائر فــي االرواح كانــت اقــل حجمــا مقارنــة 

بالمناطــق االخــرى.
ــاة ايزديــة عمرهــا 12 ســنة مــن ســكان حــردان، فــي اليــوم  منــال ســعدو خيــرو، فت
الــذي هربــت مــع امهــا وابيهــا واخواتهــا واخوانهــا، ومــع بيــت اعمامهــا خوفــا مــن داعــش، 
تركــوا بيوتهــم وممتلكاتهــم فــي قريــة حــردان، وهربــوا. كان عمرهــا انــذاك 10 ســنوات 
وكانــت طالبــة فــي مدرســة كورديــة، واحامهــا وطموحاتهــا لــم تكــن تشــبه احــام االطفــال 
ــي وســنجاري  ــل ايزدي ــم اي طف ــال كحل ــم من ــم، كان حل ــي كورســتان والعال ــن ف االخري

اخــر.
النهــم مــن ســنجار وايزدييــن، كانــت منــال واخواتهــا ومــن بعمرهــا، فقــط كان حلمهــم 
وخيالهــم هــي المحافظــة علــى حياتهــم، ان اطفــال ســنجار، قبــل الهجمــات االرهابيــة 
لداعــش، إن تخيلــوا شــيئا طفوليــا، فانهــم يفكــرون يوميــا مائــة مــرة فــي ان يكونــوا 

مســرورين ويعيشــون بســعادة.
بعــد مــرور ســنتان مــن اســر منــال بيــد وحــوش داعــش، كانــت تعيــش أياما مــع زوجة 
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عمهــا فــي مخيــم شــيخان حيــث وصلــت مــن مدينــة الرقــة عاصمــة دولــة داعــش واالن 
تعيــش تحــت الخيمــة مــع بيــت احــد اخوالهــا، احامهــا كمــا الســابق بســيطة وســاذجة، 
وان ســنتين اســر تحــت يــد داعــش والمعانــاة والتعذيــب جعلــت منهــا ان تكــون انســانة 

ناضجــة، علــى الرغــم مــن انهــا بلغــت الثانيــة عشــرة مــن عمرهــا.
منــال، تتذكــر معانــاة ســنتين مــن حياتهــا فــي جحيــم داعــش وتســتذكرها، وهــي تــرى 
جميــع المشــاهد كشــريط مصــور امــام عينيهــا، لكــن كمــا تقــول: المشــهد الــذي ال اســتطيع 
ان انســاه ابــدا حتــى للحظــة واحــدة هــو مامــح امــي وابــي واختــي واخوانــي منــذ لحظــة 

ابعادهــم امــام عينــي وافتراقــي عنهــم وحتــى االن ال اعــرف شــيئا عنهــم.
منــال تحدثــت بلهجتهــا الســنجارية لتســرد حكايتهــا )رحلــة االســيرات( التــي اســتغرقت 

22 شــهرا، ومــن االن تبــدأ بســرد حكايتهــا:
فــي اليــوم الــذي جــاء فيــه داعــش الــى ســنجار حدثــت ضجــة كبيــرة واهتــز جميــع 
العالــم، كنــت مــع امــي وابــي واختــي واخوانــي الثاثــة االصغــر منــي تركنــا بيتنــا، برفقــة 
عائلــة اعمامــي الثاثــة حاولنــا ان ننطلــق مــن حــردان علــى امــل أن نلتحــق بالنــاس الــى 
اطــراف مــزار شــرف الديــن )تبتعــد قريــة حــردان مــا يقــارب 25 كــم فــي مــزار شــرف 
الديــن(، لكــن مازلنــا قريبيــن مــن القريــة ولــم نصــل الــى الشــارع العــام، رأينــا الدواعــش 

فــي مفتــرق طريــق حــردان حيــث اغلقــوا الطريــق العــام، فأجبرنــا علــى التوقــف.
ســألت منــال: كيــف عرفتــي انهــم دواعــش؟ كيــف ال اعــرف؟ كنــت قــد ســمعت باســم 
داعــش، ورأيــت البيشــمركة كثيــرا، لــذا عرفــت انهــم ليســوا مــن البيشــمركة بــل هــم 
دواعــش، جميعهــم كانــوا يلبســون مابــس مختلفــة، لحيتهــم طويلــة ووســخة... منــذ 
ــا  ــا مــن الســيارات، وكانــوا عصبييــن ويصرخــون علينــا وكنــت ان اللحظــة االولــى انزلون
واختــي واخوانــي الثاثــة خائفيــن جــدا. وبعــد ان انزلونــا مــن الســيارات، هنــاك فــي 
ــي، لكــن دون  ــوا الرجــال عــن الشــباب، وكــم صرخــت امــي وعمت مفتــرق حــردان، فصل

ــر. ــا نحــو تلعف ــي الســيارات واتجهن ــال ف ــدوا النســاء واالطف جــدوى، واصع
هنــا تنفســت بعمــق وهــي تبكــي قالــت: هــذه كانــت المــرة االخيــرة ارى فيهــا ابــي 

واعمامــي وابنــاء عمــي. 
النســاء الثاثــة واطفالهــن صعــدوا بيــك اب، وبقيــت مجموعــة مــن النســاء واالطفــال، 
ــى  ــا ال ــى وصلن ــا حت ــدأوا الســير، ذهبن ــور( وب ــات الجــرارات )تراكت ــي عرب ــم ف صعدوه
ــا مئــات العوائــل االيزديــة هنــاك،  ــا فــي ســاحة المدرســة، وجدن تلعفــر، وهنــاك وضعون
كانــت االجــواء حــارة جــدا، وكنــت مــع اختــي واخوانــي عطشــى وجوعــى ألننــا حتــى فــي 
الصبــاح لــم نــأكل طعــام الفطــور، وان الخــوف قــد أنســانا كل شــيء، فقــط اختــي الصغيــرة 



ش
داع

م 
حي

 ج
ات

كاي
ح

180
كان تطلــب المــاء.

لمــدة ثاثــة أيــام بقينــا فــي المدرســة مــع هــذه العوائــل جميعــا، بعــد ثاثــة أيــام اتــوا 
فــي الصبــاح الباكــر وجمعونــا واعلنــوا: ربمــا الطائــرات تقصــف هــذا المــكان، ســننقل 
جميــع الفتيــات الاتــي بيــن 10-25 ســنة، قالــوا هــذا وانــا مــن بيــن هــذا االزدحــام هربــت 
واخفيــت نفســي فــي المرافــق الصحيــة للمدرســة، حتــى اخــذوا جميــع الفتيــات ثــم رجعــت 
الــى امــي واختــي واخوانــي عندمــا خــرج الدواعــش، امــي عندمــا رأتنــي وعرفــت ببقائــي 
لــم تســتطع ان تفعــل شــيئا مــن الفرحــة، لــم يمــض طويــا حتــى عــادوا مــرة اخــرى، قالــوا 
هيــا اصعــدوا. اصعدونــا فــي مجموعــة مــن الشــاحنات واخذونــا، فــي الطريــق ســمعت كام 
النســاء والشــيوخ الذيــن كانــوا معنــا، يقولــون: هــذا طريــق الموصــل، لــم نقــف هنــاك بــل 

اخذونــا الــى مــكان اخــر، بعدهــا عرفنــا انــه ســجن بــادوش.
بــادوش اي بــادوش، يــوم الحشــر، االف العوائــل االيزديــة، كان الجــو حــارا وقــذرا، 
عطــش وجــوع، اوضــاع ســيئة جــدا، خاصــة لاطفــال، لــم نكــن نســتطيع النــوم بســبب بــكاء 
االطفــال وصيحــات المســنين، اتذكــر أنــه مــا يقــارب مــن عشــرين يومــا أبقونــا هنــاك، ثــم 

أعــادوا مجموعــة مــن العوائــل الــى تلعفــر وهنــاك وضعونــا فــي ســاحة المدرســة.
بقينــا يومــا واحــدا فــي المدرســة، اخذونــا الــى قريــة )كســر المحــراب( عندمــا ذهبنــا 
ــن  ــة م ــاك مجموع ــال وكان هن ــاك، النســاء والرجــال واالطف ــن هن ــا االف االيزديي وجدن
ــا علــى  ــا يجبرونن ــاك، ويومي ــا هن ــا صائمــون، وبقين ــا، الموجــودون هن ــوا لن الشــباب، قال

ــة. ــوا يدرســون االطفــال دروســا ديني الصــاة وكان
ــوا يحســبون انفســهم مــن المســلمين، لكــن تعاملهــم كان  ــى الرغــم مــن انهــم كان عل
ســيئا جــدا، الضــرب، االهانــة، التعذيــب، العطــش، الجــوع، االمــراض، وانعــدام العــاج الطبي، 
وحليــب االطفــال، واالســوأ مــن كل هــذا، كل صبــاح كانــوا يختــارون مــن بيــن الشــابات 

والنســاء الجميــات ويأخــذون منهــم عــددا ال نراهــم بعــد ذلــك مــرة اخــرى.
الكثــر مــن ثاثــة اشــهر كان هــذا حالنــا، عددنــا يقــل يــوم بعــد اخــر، فــي صبــاح احــد 
االيــام اخــذوا عــددا كبيــرا مــن العوائــل الــى تلعفــر، كان هنــاك فــي حــي الخضــراء المــزارع 
ــال  ــى االطف ــاح، حت ــي وف ــل وراع ــون كعام ــا يخدم ــن جميع ــوا االيزديي والمواشــي، جعل
ــم  ــض، النه ــى الرف ــن عل ــن قادري ــم نك ــى االشــغال الشــاقة ول ــن عل ــا مجبوري ايضــا، كن
كانــوا يعذبوننــا، جــاؤا يومــا كــي يأخــذوا باســكال، بنــت عمــي ذات 13 عامــا، لكــن احــد 
الحــراس وكانــوا يســمونه ابــو دالل، جــاء وقــال باســكال ملكــي وانــا اخذهــا لــن ادعكــم 
تأخذونهــا للبيــع، فاخذهــا ولــم نراهــا بعــد ذلــك. حتــى فــي احــد األيــام جمعونــا كلنــا، كانــوا 
ــي  ــع تدريب ــى مجم ــاث عشــرة ســنة، اخذوهــم ال ــى ث ــون االوالد مــن 7 ســنوات ال يطلب
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عســكري واخــذوا اخــي الكبيــر )ريــان( ايضــا، و)بــال( معــه ايضــا وحتــى االن لــم اراهمــا 
مــرة اخــرى، وال اعــرف ايــن يكونــان.  فــي احــد الليالــي قــررت امــي مــع عماتــي وعــدد 
مــن المســنين ان يهربــوا. نذهــب مــن تلعفــر، لكــن فجــأة وصــل الدواعــش الينــا وقبضــوا 
علينــا. عقابنــا كان فصلنــا عــن بعــض، كنــت انــا وعماتــي وثاثــة مــن بنــات عمــي اخذونــا 

الــى مدرســة وامــي واختــي واخــي الصغيــر اخذوهــم وحتــى االن ال أعــرف مصيرهــم.
ســألتها، اال تشــتاقين اليهــم؟ لــم تســتطع منــال الســيطرة علــى نفســها وبــدات بالبــكاء، 

بعينيــن دامعتيــن قالــت: أشــتاق ألمــي عيــدى، واختــي ميديــان واخوانــي بــال و ريــان.
منــال، بعــد ان اســتراحت قليــا علــى ســرد حكايتهــا ذهبــت وقالــت: ثــم بعــد ذلــك وفــي 
ــا. ســرنا لمــدة  احــد األيــام صعدونــي مــع مجموعــة مــن العوائــل الــى الباصــات واخذون
طويلــة، حتــى فــي المســاء وصلنــا الــى مدينــة لــم اكــن اعــرف مــاذا تكــون، ثــم قالــت لــي 

عمتــي انهــا مدينــة الرقــة.
ــت  ــت: إن كن ــق؟ اســتغربت وقال ــة بشــكل دقي ــن الرق ــك التتحــدث ع ــل يمكن ــت: ه قل
ــذا ال يجــوز،  ــكام، وه ــن الســرد وال ــة م ــاج لســنة كامل ــي تحت ــا فه ــن القصــة كله تريدي
لكــن داعــش هــو داعــش، لــذا غيــروا بيوتــا كثيــرة بنــا، ولكــن مــا لــم يكــن يتغيــر هــو ان 
اغلــب البيــوت والمنــازل والماجــيء كانــت قــذرة. دائمــا عندمــا نبــق فــي بيــت اي داعشــي 
كنــا دائمــا الخــدم هنــاك حيــث اإلهانــات والمســبات واالعمــال الشــاقة مــع جــوع مســتمر. 
حتــى خــال بقائنــا لســنة فــي الرقــة لــم أر داعشــيا رحيمــا او عطوفــا وفــي قلبــه ذرة مــن 
الرحمــة، اال رجــل جزائــري، كان ســمينا وضخمــا ولديــه لحيــة طويلــة ووســخة، كان 
يقــول أحيانــا: انــا اشــفق عليكــم! كان يقــول هــذا فقــط ولــم يفعــل لنــا شــيئا ولــم يكــن بيــده 
شــيء. كنــا نفعــل اي شــي وهــم يضربوننــا، ويقولــون لنــا انتــم كفــار، حتــى فــي احــد األيــام 
قلــت لواحــد منهــم: كان امــي وابــي يقــوالن لنــا نحــن ايزدييــن، لمــاذا تقــول لنــا انتــم كفــار؟ 

بــدال مــن ان يجيبنــي، ضربنــي كفــا علــى وجهــي  بقــوة وقــال: اذهبــي يــا بنــت الكافــر.
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ساية، فتاة كوردية ايزدية من ناجيات قبضة داعش: 

االعتداء والتعذيب والشتم بااليزدي والكورد،
 كانت وجبات اكلنا كل يوم

ــة ومؤلمــة ومعاناتهــم ال  ــة مخيف ــه حكاي ــزدي لدي فــي مأســاة ســنجار كل انســان اي
حــدود لهــا، فليــس هنــاك ايــزدي ذكــرا كان او انثــى لــم يقــع هــو او احــد افــراد عائلتــه بيــد 
ــره االستشــهاد. وان  ــم كان مصي ــع بيده ــر  وق ــم، كل شــخص ذك داعــش وذاق مرارته
وقعــت النســاء واالطفــال اســيرات بيــد داعــش فــان صعوبــة قصتهــم ومــا جــرى عليهــم 
يســتحيل ســرده. ان حكايتهــم تجتــاز القصــص التــي تحــدث فــي المأســاة االنســانية 
ــدة وليســت بالســهلة  ــة ومعق ــة هــذه القصــص صعب ــي الحقيق او القصــص البوليســية، ف

فتقشــعر لهــا االبــدان وترتجــف االنســانية منهــا مــن االعمــاق.
ياتــرى كيــف تكــون المأســاة؟ ان كانــت األســيرة فتــاة بريئــة مــن الفتيــات الكورديــات؟ 
فــي الوقــت ذاتــه، تــرى وحــوش داعــش يقتلــون أباهــا واخاهــا بالرصــاص امــام عينيهــا، 
اي مأســاة مؤلمــة هــذه؟ هــذه باختصــار حكايــة ســاية الشــجاعة )ســاية اســم مســتعار(، 
بعــد ان قضــت مــدة ســنة ونصــف مــن حياتهــا بيــد ارهابيــي داعــش ثــم عــادت الــى 

كوردســتان وفرحــت مــرة اخــرى بوطنهــا.
ســاية )25 ســنة(، فتــاة بريئــة الحــد شــهداء قريــة )كوجــو(، قصتهــا فــي هــذه المأســاة 

التــي ترويهــا كســائر الفتيــات والنســاء االيزديــات الاتــي وقعــن اســيرات بيــد داعــش.
ســاية تتحــدث عــن مأســاتها وتقــول: بعــد المجــزرة التي حصلت في يــوم 2014/8/15 
فــي قريتنــا، اخذونــا فــي اليــوم االول الــى قريــة )ســوالغ(، وفــي المســاء اخذونــا الــى 

ســوريا وكان عددنــا مئــة فتــاة.
كنــا مجموعــة مــن الفتيــات اخذونــا الــى ســوريا، ارســلوا لنــا ثــاث حــراس، عراقــي 
وســعودي ومصــري، بعــد عــدة أيــام وزعــوا تلــك الفتيــات بحســب العمــر والجمــال، فــي 
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ســوريا فــي احــد المقــرات لهــم فــي الرقــة اعتقلونــا فــي مــكان، كان بيتــا مــن طابقيــن داخــل 

حديقــة كبيــرة، فــي منطقــة جبليــة محاطــة باالشــجار والميــاه، بجانــب احــدى المقابــر.
بعــد ان اخذونــا الــى المــكان، كانــت هنــاك مجموعــة اخــرى مــن الفتيــات الاتــي 
اخذوهــن اليــه قبلنــا منــذ 2014/8/3، كــن مــن ســكان قريتــي )تــل عزيــر( و)تــل القصــب( 
وقــرى اخــرى. قضينــا تلــك الليلــة هنــاك وفــي اليــوم التالــي جــاء 65 مســلحا مــن داعــش، 

كل واحــد منهــم اخــذ واحــدة منــا لنفســه.
هــؤالء االرهابييــن الذيــن اخذونــا النفســهم، كل واحــد منهــم كان مــن دولــة، ســعودي، 
فلســطيني، مصــري، ايطالــي، امريكــي.. ومــن دول اجنبيــة اخــرى. هــؤالء االرهابييــن كل 
واحــد منهــم اخــذ فتــاة، انــا واختــاي االثنتيــن ومجموعــة مــن البنــات بقينــا هنــاك، بقيــت 

ثمانيــة عشــرة يومــا مــع أخواتــي اإلثنتيــن، ســناء الصغــرى والثانيــة كانــت اصــم.
ــة الشــام( اســمه )محمــد  ــر والي ــة عشــرة، كان أميرهــم )أمي ــام الثماني بعــد هــذه األي
ــا  فــاح(، وكان ســعوديا عمــره 27 ســنة، كان متزوجــا بالثانيــة فــي ســوريا. اشــترانا ان
وثاثــة بنــات مــن كوجــو، كنــا اربــع فتيــات اصبحنــا خادمــات فــي بيتــه، كان لديــه زوجــة 
ــا  ــه، فضربن ــا طلب ــه، رفضن ــا ان نذهــب مع ــب من ــر، طل ــن المق ــا م ــل ان يطردن مســنة، قب
بقــوة، شــتمنا بشــكل غيــر الئــق، عذبنــا بصــورة غيــر اعتياديــة، اهــان ديننــا وقوميتنــا، كان 

يشــتمنا باســوأ الشــتائم خاصــة االيزدييــن والكــورد فكانــوا يعتبروننــا مــن الكفــار.
ســألت ســاية: مــا هــي اشــد أنــواع التعذيــب التــي تعرضتــي لــه؟ قالــت: الصعــق 
ــة  ــي نهاي ــت، ف ــي البي ــاء ف ــدة الكهرب ــي يشــغل مول ــت: هــذا االرهاب ــك قال ــي، كذل الكهربائ
ــي  ــا بالصعــق الكهربائ ــا. كان يضربن ــط الماســك بيدن ــاك ماســك، يرب االســاك كان هن
ويعذبنــا. كل يــوم يعذبنــا هكــذا لمــدة ســاعة كاملــة، حتــى تشــل اجســامنا ثــم يرمينــا الــى 
داخــل الســيارة، حتــى االن بقايــا اثــار الصعــق والتعذيــب موجــودة علــى جســمي ويــدي.
مــرة دفعنــي بقــوة علــى الســطح وســقطت علــى 25 درجــا وانكســرت ســاقي. ومــرات 
ــى  ــت ال كثيــرة يجرنــي مــن شــعري ويضربنــي بالكــف والبوكــس، حتــى كنــت قــد وصل
مرحلــة لــم اقــدر علــى ان اقــف علــى قدمــي، ســقطت مرميــة علــى االرض، فانكســرت 
رجلــي وانتفخــت. لــم ابــق قــادرة علــى المشــي ولــم اعــد احتمــل، مــع ذلــك لــم يتركنــا، بــل 
كان يجرنــي مــن شــعري مــع البنــات الثاثــة، بعــد كل هــذا الضــرب والتعذيــب، لــم تبــق 

قــوة بجســدنا، ثــم باعنــا واخذونــا بالســيارات وهــو بالمقابــل اخــذ مبلغــا مــن المــال.
كلمــا كنــا نرفــض كامهــم وندافــع عــن انفســنا، اال انهــم كانــوا يواجهوننــا بالتعذيــب 

وااليــذاء والضــرب.
ــة  ــات االربع ــل الفتي ــر الســعودي مقاب ــذا األمي ــم اعطــى ه ــت ايضــا: ال اعــرف ك وقال
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للحــراس، لكــن اعــرف انــه مقابــل شــراءنا اعطــى مبلغــا كبيــرة بالــدوالر االمريكــي، فبقينــا 
لمــدة خمســة اشــهر نعمــل كخادمــة فــي هــذا البيــت، كنــا نحضــر االكل ونغســل المابــس.
ســئمنا مــن حيــاة االســر، فكرنــا فــي الهــرب، فــي احــد األيــام ذهبنــا خلســة وهربنــا، 
لكــن الــى ايــن؟ لــم نكــن نعــرف الطريــق وال نعــرف حــدود داعــش، بعــد ذلــك هربنــا مــن 
بيــت هــذا األميــر الســعودي الــى شــوارع وازقــة المدينــة، لــم نعــرف ايــن نتوجــه، حتــى 
واجهنــا مجموعــة مــن الدواعــش والقــوا القبــض علينــا وضربونــا واهانونــا واخذونــا الــى 

احــد المقــرات.
فــي ذاك المقــر، كان جميعهــم يطلبــون منــا ان نتزوجهــم، والتــي كانــت ترفــض، 
يعذبونهــا ويضربونهــا كثيــرا، مــع التعذيــب المســتمر، لــم ترضــى أي منــا بالــزواج منهــم، 
ــذ  ــا بالنواف ــوا يربطــون ايدين ــا، وكان ــا ويضربونن ــا يعذبونن ــوا يومي ــر كان داخــل هــذا المق
ويعلقوننــا بالســقف، علقونــي بالســقف لخمــس مــرات، كل مــرة لمــدة ســاعتين، وكثيــر مــن 
ــوا  ــة كان ــل ويثرمــون اجســادنا. فــي الحقيق ــدة والكيب ــي بالصون ــوا يضربونن المــرات كان
قاســيين وذو قلــوب ســوداء وال انســانية فيهــم، لــم يكونــوا يملكــون احاســيس انســانية.
خمســة ارهابييــن كانــوا يعذبوننــا بالتنــاوب، جميــع الفتيــات االيزديــات الماجــدات كان 
ــا  ــا طلبهــم، كانــوا يعذبونن ــا ان نتــزوج بهــم وعنــد رفضن هــذا حالهــن، كانــوا يطلبــون من
ويضربوننــا، تحملنــا جميــع هــذا التعذيــب والضــرب والظلــم وواجهناهــا كــي نحفــظ منزلــة 

ديننــا وكرامــة شــعبنا وارضنــا واهلنــا واقاربنــا.
وقالــت: كانــوا يعطوننــا حبــوب النــوم، وقتهــا لــم نكــن ننتبــه علــى انفســنا، وبعــد ان 
يغمــى علينــا بواســطة الحبــوب المنومــة، كانــوا يأتــون الينــا وكنــت واحــدة منهــن، فيعتــدون 
علينــا وكل مــا يريــدون ان يفعلــوا بنــا، ومــن ضمنهــا االعتــداء الجنســي، ولكننــا لــم نشــعر 
بهــذه الحبــوب النــه يغمــى علينــا، ويضعونهــا فــي االكل والشــرب. بعــد مــدة اتضــح لهــم 

اننــا ملــك لهــذا األميــر الســعودي فاخذونــا لبيتــه.
ــا  ــاة، يومي ــة بالمعان ــاة القاســية والمليئ ــي هــذه الحي ــة اشــهر ف ــا  لمــدة ثاث ــا بقين كن
ــى  ــي ســاقي المكســورة حت ــم ف ــي مــن ال ــت اعان ــة، كن ــاة المــرة والمذل تتكــرر هــذه الحي
ــة هنــاك،  ــا ليل ــى احــد مقراتهــم وبقين ــا ال ــام اخذون ــي، فــي احــد األي ــم يجبروهــا ل انهــم ل
وجــدت فرصــة فــي هــذه الليلــة، فهربــت وكل واحــدة منــا هربــت لجهــة مختلفــة. مــع ان 
رجلــي كانــت مكســورة، لكننــي قلــت المــوت فــي الطريــق أفضــل مــن ان اعيــش فــي هــذه 
الحيــاة المذلــة. فضلــت الهــروب علــى أمــل قليــل مــن النجــاة وفضلــت المــوت علــى ان ابقــى 
بيــن هــؤالء الوحــوش، لكــن عندمــا عرفــوا، جــاؤوا يبحثــون عنــا، فاحتميــت بجانــب جــدار 
ــي،  ــم ان يغيثونن المدرســة، ثــم طرقــت بــاب بيــت، خرجــت امــرأة وطفــل، توســلت اليه
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ســمحوا لــي بالدخــول بشــرط ان ال اقــول الحــد وال احــد يعــرف، قامــوا بمعالجــة ســاقي 

المكســورة، لمــدة شــهر ونصــف بقيــت فــي هــذا البيــت.
بعــد ذلــك جــاء شــخص واخبــر عنــي، اظنــه أحــد جيرانهــم، فجاء هــذا األمير الســعودي 
واخذنــي مــرة اخــرى لبيتــه، عندمــا وصلــت رأيــت الفتيــات الثاثــة فــي هــذا البيــت ومــرة 

اخــرى رجعنــا لنخــدم فــي بيــت أكبــر ارهابــي.
عــدت الــى االالم والتعذيــب الســابق، كل يــوم كانــوا يضربوننــا، فــي بعــض المــرات، 
كانــوا يعذبوننــا فيحبســونا فــي مكاننــا لمــدة ثاثــة أيــام دون ان نتحــرك، مــع ذلــك كانــوا 
ــا  ــا، وتعذيبن ــا ان نعمــل فــي البيــت ونخدمهــم. بعــد محاولتيــن للهــروب واعتقالن يجبرونن
ــر نفســه، مــرة بعــد ان  ــاء ومــرة اخــرى األمي ــي الحــرس بالكهرب ــاء، مــرة صعقن بالكهرب
علقونــا فــي ســقف الغرفــة، ضربونــا بالكهربــاء، كــي ال نقــدر علــى الهــروب مــرة اخــرى، 
فــي الحقيقــة ان الكهربــاء كانــت تأخــذ كل قوانــا وبعــد اكثــر مــن ســاعة كان يغمــى علينــا 

ولــم نكــن نعــرف مــا يحصــل فــي محيطنــا.
تقــول ســاية: بعــد ان بقينــا لمــدة ســنة فــي بيــت هــذا األميــر، كانــت مليئــة باالعتــداء 
ــى االن  ــزوج بامــرأة ســورية وحت ــد ت ــه ق ــة والتعذيــب بشــكل يومــي، عرفــت ان والمعامل
يعيــش معهــا، كان يحصــل علــى كثيــر مــن المــال ويجمعــه بتجــارة النســاء وبيعهــن 

وشــراءهن، كانــت التجــارة النجســة.
ــات  ــت ســاية: نحــن النســاء االيزدي ــي االســر، قال ــا ف ــاة اصدقائه ــا وحي حــول حياته

ــال اخــرى. ــع والشــراء واعم ــب والضــرب والبي ــواع التعذي ــا لشــتى ان ــة تعرضن االربع
ــات اســيرات، ينتحــرن، كــن  ــا نســمع عــن نســاء ايزدي ــرا مــا كن ــا، كثي كمــا قصــت لن
يرميــن بأنفســهن مــن الطابــق الثانــي والثالــث للمبانــي والمنــازل، كــي يتخلصــن مــن االالم 
والمعانــاة والتعذيــب. فــي وقــت كنــا مازلنــا فــي مقــر داعــش كانــت هنــاك امــرأة ايزديــة 
مــن منطقــة ســيبا شــيخ خضــر، اســمها )أد(، مــن عائلــة معروفــة فــي ســنجار، ارادت ان 
تنهــي معانــاة حياتهــا برمــي نفســها مــن الطابــق الثانــي،  لكــن يدهــا وانفهــا فقــط انكســرتا، 
وكذلــك اختــي الصمــاء وابنــة عمــي، أرادتــا ان ترميــا بنفســيهما مــن الطابــق الثانــي 
وتنتحــرا، لكــن انكســرت رجليهمــا ايضــا، وحتــى االن مازالتــا بيــد داعــش، وقــد رمــوا بــكل 

واحــدة منــا فــي مــكان، كــي ال نكــون علــى علــم ببعضنــا البعــض.
ســاية تتحــدث حــول نجاتهــا، وتقــول: هــذا التافــه كان يضــع حبــوب النــوم فــي الشــاي، 
بحثــت عنهــا حتــى عثــرت عليهــا، خبــأت بعضهــا، فرجــع يومــا وكان متعبــا، وضعــت 
حبتيــن لــه فــي الشــاي، فنــام نومــا عميقــا، فأخــذت موبايلــه وناديــت الفتيــات الثاثــة، 
احداهــن كانــت تعــرف رقــم موبايــل اهلهــا، فاتصلنــا بهــم، ثــم تحدثنــا مــع أحــد المهربيــن، 
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واعطيناهــم عنــوان اهلنــا، وكلمــا اردنــا ان نتحــدث معــه او مــع اهلنــا كنــا نضــع لأميــر 

الداعشــي حبــوب النــوم فــي الشــاي.
مــرة قــال احــد الحــراس لنفتــش الفتيــات، كــي ال يكونــوا قــد حصلــن علــى الموبايــل 
خلســة، بحثــوا لكنهــم لــم يجــدوا الموبايــل، فــي الحقيقــة لــم يكــن لدينــا موبايــل، بــل كنــا 
ــا مــع المهــرب الــذي اعطينــاه عنــوان  ــه، بعــد ســنة مــن حديثن نتحــدث مــن خــال موبايل
ــا الــى كوردســتان ســوريا ثــم  اهلنــا وكنــا نعطــي باســتمرار الحبــوب لهــذا األميــر، هربن

انتقلنــا الــى اقليــم كوردســتان.
الشــك ان حادثــة نجاتنــا كانــت مخيفــة جــدا لدرجــة انهــا كانــت تشــبه فيلمــا ســينمائيا 
خياليــا، لكــن يجــب ان الننســى حتــى االن هنــاك االف النســاء واالطفــال االيزدييــن 

ــون بقبضــة داعــش وينتظــرون النجــاة. مايزال
قلــت لســاية: إن طلبــت منــك، كل العــذاب الــذي ذقتهــا خــال هــذه المــدة لخصهــا لنــا 
بجملــة واحــدة مكثفــة، قالــت بنفــس عميــق نشــتم منــه رائحــة الدخــان: مــاذا اقــول تجــاه 
ــي  ــي وخال ــي واخــي وعم ــوا اب ــن قتل ــذل االشــخاص، الذي ــع اقســى وان ــا م ــرة قضيته فت

وجميــع رجــال القريــة امــام اعيننــا رميــا بالرصــاص.
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» ليس بكوردي وال ايزدي من ينسى اهانة داعش«
سيدة كوردية ايزدية ناجية من مأساة كوجو تروي:

لن تجد أنذل من داعش لو بحثتم في العالم كله

امــرأة ناجيــة ايزديــة مــن  يــد الدولــة االســامية )داعــش(، تــروي مــا جــرى لهــا بــدءا 
بهجــوم مســلحي داعــش علــى مناطقهــم، وبالــذات الهجــوم علــى قريــة كوجــو جنــوب 

ســنجار.
مــن منــا لــم يســمع بمجــزرة كوجــو فــي 2014/8/15 ؟ هــذه المجــزرة التــي اصبــح 
ــا  ــه، عندم ــه عن ــاع ابنائ ــا. اعطــت كوجــو ثمــن دف ــات الرجــال والشــباب مــن ضحاياه مئ

ــم. ــم وايزديته ــى كورديته ــن واصــروا عل ــوا بوجــه االرهابيي وقف
واعطــوا ثمــن ثقتهــم بالعشــائر العربيــة الجــارة، ومــا يســمى عند االيزدييــن ب)كريف(، 
هــؤالء بلحظــة واحــدة نســوا الصداقــة والجيــرة والتعايــش لعشــرات الســنوات ونســوا هــذا 
االحتــرام الــذي قدمــه أبنــاء االيزدييــن لهــم، هــؤالء وقفــوا بجانــب داعــش وخانــوا الثقــة 
واألمــان. تعاونــوا مــع االرهابييــن وتســببوا فــي مجــيء داعــش وقتــل الرجــال االيزدييــن 

وخطــف نســاءهم.
)ش( نســميها شــيرين مــن االن، تــروي لنــا كيــف ان المحتليــن مــن البدايــة قالــوا ابقــوا 
فــي بيوتكــم وارفعــوا اعــام بيضــاء وال تخافــوا، ال احــد يقتــرب منكــم، وطلبــوا منــا، ان 
ــا مــن تهديدهــم، ســلمنا  ــن. خوف ــا محفوظي ــن عــن اســامنا كــي يكــون رأســنا ومالن نعل
انفســنا اليهــم، لكــن منــذ البدايــة تراجعــوا عــن وعدهــم الــذي اعطــوه لنــا، فجمعونــا كلنــا فــي 
مدرســة قريــة كوجــو، كان مــن بيننــا رجــال واطفــال ومســنين، كنــا نخــاف كثيــرا، خاصــة 
االطفــال، تــرى مــاذا يفعــل بنــا هــؤالء الوحــوش؟ فصلــوا الرجــال عــن النســاء واالطفــال 
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الصغــار مــع امهاتهــم واخواتهــم، بعــض النســاء قــد قتلــن ســابقا وبعضهــن متــن خوفــا 
مــن الصدمــة. كنــا فــي هــذا الوقــت ننتظــر مصيرنــا المجهــول، فــي هــذا الوضــع الســيء كنــا 

نواســي بعضنــا بعضــا، اخــذوا الرجــال وحتــى االن لــم نجــد اي واحــد منهــم.
شــيرين تســتمر فــي ســرد قصتهــا وتقــول: بعــد مــدة قليلــة، ســمعنا لمرتيــن صــوت 
الرصــاص خــارج المدرســة، كنــا نظــن ان هــذه الطلقــات توجــه الــى ازواجنــا وابائنــا 
واخواننــا وتقتلهــم، هــذا الظــن اصبــح حقيقــة، مــع االســف هــؤالء قتلــوا جميــع الرجــال فــي 
ــا، بعــد ان  ــت اول فاجعــة ورمــي بالرصــاص لن ــة، ورموهــم بالرصــاص، هــذه كان القري
تأكدنــا انهــم قتلــوا جميــع الرجــال بالرصــاص، هــذه المــرة جــاؤا واخــذوا الفتيــات الاتــي 
كــن صغــارا ومراهقــات وغيــر متزوجــات، ففصلوهــم عنــا واخذوهــم الــى جهــة مجهولــة، 
حتــى االن ال نعــرف ايــن أخذوهــم، منــذ ذلــك اليــوم األســود حتــى غــروب الشــمس كنــا 
بانتظــار مصيــر اســوأ لنــا، عندمــا جــاؤا للمــرة الثالثــة قالــوا ســنأخذكم الــى مــكان اخــر، 

فاصعدونــا فــي الســيارات ونقلونــا لعــدة مــرات الــى قريــة ســوالغ جنــوب ســنجار.
بقينــا تلــك الليلــة فــي بيــت خــراب، داخــل قريــة ســوالغ، جــاءوا فــي الليــل مــرة اخــرى 
ليأخــذوا مجموعــة مــن النســاء والفتيــات الشــابات الــى تلعفــر، واخــذوا النســاء المســنات 
وقالــوا نأخذهــن الــى مــكان يكــون االجــواء فيــه لطيفــة، نقلوهــم الــى مــكان آخــر وحتــى 

االن النعــرف مــاذا حــل بهــم.
عندمــا ســألتها عــن زوجهــا، قالــت: كان اســمه )ح(، حتــى االن مصيــره مجهــول 

كســائر رجــال القريــة، ال اعــرف عنــه شــيئا.
 في اليوم التالي احضروا الباصات واخذونا الى مدينة تلعفر.

بعــد خمســة عشــر يومــا مــن التعذيــب واالم فــراق الــزوج واالهانــة، وخطــف فتياتنــا 
الصغيــرات ليــا الــى أميرهــم االرهابــي وشــتمنا بــكام مقــرف بحــق الكــورد وااليزدييــن، 
ــان  ــا قريت ــن وهم ــن مهجورتي ــا قريتي ــو، كانت ــة كســر المحــراب وقزلقي ــى قري ــا ال اخذون

للتركمــان الشــيعة ولــم يبقــوا هنــاك، بقينــا لمــدة خمســة اشــهر فــي هاتيــن القريتيــن.
ــن  ــة المهجــورة؟ )ش( بعيني ــي هــذه القري ــت اوضــاع معيشــتكم ف ــف كان ســألتها: كي
باكيتيــن تكلمــت وقالــت: ارجوكــم صدقونــي، ارجــو منكــم ان تنقلــوا هــذا الــكام لجميــع 
الكــورد وااليزدييــن واالنســانية جميعــا، مــا رأينــاه عنــد هــؤالء االرهابييــن، ال اصــدق اي 
ــاب  ــب والانســانية واالره ــث قســاوة القل ــن حي ــذا الشــيء، م ــم رأى ه ــي العال انســان ف
وانعــدام االخــاق. اقولهــا بصراحــة، اي كــوردي او ايــزدي ينســى هــذه االهانــة التــي 

ــزدي. واجهناهــا فهــو ليــس بالكــوردي وال اي
قالــت شــيرين فــي اطــار ســردها للحكايــة: فــي احــد األيــام جمعونــا كلنــا واخذونــا الــى 
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الموصــل، اخذونــا الــى قاعــة تســمى )كاالكســي(، النســاء الاتــي لــم يكــن لديهــن ازواج، 
اخذوهــم علــى دفعــات الــى ســوريا، وكنــت واحــدة منهــن، وبقيــت لمــدة اربعــة اشــهر فــي 
ســوريا، وهنــاك فــي مدينــة الرقــة بقينــا فــي مدرســة كبيــرة، وكان معــي االطفــال الثاثــة.
ــت  ــدة كن ــذه الم ــت: خــال ه ــي المدرســة، وقال ــا ف ــدة بقاءه ــن م ــت شــيرين ع تحدث
ــا  ــن ب ــل، لك ــا حام ــي وان ــوا وضع ــم ان يراع ــت اتوســل اليه ــر، كن ــي الصغي ــا بابن حام
فائــدة، فــا توجــد فــي قلــب اي داعشــي ذرة مــن الرحمــة واالنســانية. كان عددنــا هنــاك 
140 شــخصا، اتــوا بســيارات واصعدونــا فيهــا بشــكل منفــرد، كنــت مــع ثاثــة نســاء 
اخريــات، اخذونــا الــى مقــر لهــم فــي الشــدادة )قضــاء ســوري(، وبقينــا لمــدة ثاثــة اشــهر 
فــي هــذا المقــر، فــي بعــض األيــام لــم نكــن نــرى المــاء واالكل خــال يــوم كامــل واطفالنــا 
كانــوا يبــدأون بالبــكاء مــن الجــوع والعطــش، هــؤالء لــم يكونــوا يقبلــون حتــى ان يعطونــا 
المــاء وكانــوا يقولــون: انتــم كفــار. فقــط كانــوا يشــترطون علينــا ان ندخــل لبيوتهــم 
ــا االســام، ففــي  ــا اعتنقن ــي ونتظاهــر بانن ــا نصل ــا كن ــزوج بمســلم. مــع انن ــة او نت كجاري

وقــت ســابق اعلننــا عــن اســامنا كــي نبتعــد عــن شــر داعــش وفتنتــه.
لــم نفعــل شــيئا فــي هــذا المقــر، بــل كانــوا يعرضوننــا للبيــع، اخــذوا امرأتيــن، فبقيــت 
مــع امــرأة تبلــغ مــن العمــر ســبعين عامــا، ال احــد قبــل ان يشــترينا، كان لديهــم عــدة 
مقــرات هنــاك، كل مــرة يأتــي شــيخ ويشــتري مــا يقــارب العشــرين مــن النســاء، ويوزعهــا 
علــى المســلحين. وشــيخ يــوزع علينــا الرواتــب، كل شــهر عشــرة دوالرات، لكــن حــراس 
المقــر كانــوا ياخــذون منــا الرواتــب ولــم يكونــوا يعطونــا شــيئا، هــذه المقــرات خصصــت 
ــي  ــا، ف ــر الســبايا، وخصصــوه لعــرض الســبايا وبيعه ــوا يســمونه مق ــط، كان للســبايا فق
بعــض االحيــان كانــوا يطلبــون منــا تنظيــف المقــر، ومقابــل عملنــا كانــوا يعطوننــا كميــة 
مــن الطعــام، مــع ان هــذا العمــل متوفــر كل عشــرة أيــام مــرة واحــدة، ولــم يكونــوا يتركــون 

طفــا واحــدا يخــرج مــع امــه.
فتــرة بقاءنــا هنــاك، كانــوا يصوروننــا ويوزعــون الفيديــو علــى المقــرات، لغــرض ان 
ــن  ــة ميادي ــا( التابعــة لمدين ــة )جري ــا مــن يشــترينا، اشــتراني شــخص مــن قري يجــدوا لن
الســورية، بقيــت لمــدة عشــرين يومــا، وكانــت هنــاك امــرأة تزورهــم، طلبــت منهــا ان 
تأتنــي بالموبايــل، كــي اتصــل بأهلــي، لــم تقبــل ان تحضــر لــي الموبايــل، كانــت تخــاف مــن 

ان تكتشــف بانهــا ســاعدتني.
وحــول الســوق الــذي كان يبــاع فيــه النســاء االيزديــات ويتعاملــون بهــن، ســالتها 
اكثــر، وفــي الجــواب قالــت: فــي بعــض المــرات كان يصــل اســعارنا الــى  خمســة ماييــن 
دينــار عراقــي، هــذا اذا كانــت الفتــاة حلــوة وجميلــة، وكان اختــاف الســعر بســبب؛ هــل 
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ــي  ــر ف ــل )اخ او اخــت(، كان يؤث ــا طف ــا شــخص اخــر؟ اذا كان معه ــا ام معه هــي وحده
الســعر، واذا كانــت هنــاك امــرأة مســنة، فكانــوا يتحرشــون بهــا ويقولــون: هــذه ال احــد 
ــرة،  ــب مــن البي ــع عل ــول: هــذه ال تســاوي ارب يشــتريها بثمانيــن دوالرا، وواحــد اخــر يق
ســألت مرافقتــي المســنة، مــا البيــرة؟ ايــن الغرابــة؟ هــؤالء اغلــب الليالــي يشــربون الشــراب 

والمســكرات ومــواد مخــدرة.
قالــت الســيدة علــى ثقــة: ان بحثتــم فــي جميــع انحــاء العالــم وفتشــتم فــي تاريــخ 

االنســانية، لــن تجــد اتفــه واخبــث واكــذب واكثــر انحطاطــا مــن داعــش.
الــم تحاولــي الهــرب؟ ســألتها وهــي اجابتنــي: مــن كان يحــاول الهــرب ولــم تفلــح فــي 
محاولتهــا، كانــوا يعذبونهــا بقــوة، ســمعت بفتــاة وصديقاتهــا قــد هربــوا، لكــن بعــد القــاء 
القبــض عليهــن بــدأ داعــش بضربهــم، ولكثــرة ضربهــن بالصونــدات اصبحــت جلودهــن 
داكنــا، هــذه الفتــاة كانــت اســمها )أ س( ومــن قريــة )....( وعمرهــا 14 ســنة، وهي حتى االن 
فــي ســوريا اســيرة بيــد داعــش. هــذه الفتــاة تحدثــت لــي، ارادوا ان يعلقونهــا بالمروحــة 
الهوائيــة فــي الســقف، لمــدة ثاثــة أيــام لــم يعطوهــا المــاء والخبــز، رايــت جســدها بنفســي 

كان لونهــا داكنــا اثــر الضــرب ورايــت اماكــن برأســها منزوعــة الشــعر نتيجــة التعذيــب.
هــذه الســيدة الناجيــة قالــت: رأيــت أيامــا ســوداء بيــد هــؤالء االرهابييــن، لــم يســمحوا 
لنــا بغســل انفســنا، فانتشــر القمــل فــي رؤوس اطفالنــا، عندمــا ولــدت طفلــي، كنــت فــي مقــر 
الشــدادة، فقــط كانــت هنــاك نســاء اســيرات حولــي، جزاهــم اللــه خيــرا ســاعدوني اثنــاء 
الــوالدة، لــم ياخذنــي احــد الــى المستشــفى، طلبــت ان يأخذونــي لكنهــم لــم يقبلــوا، قالــوا 
ال يوجــد حــراس هنــا واالبــواب مقفلــة، ال تســتطيعين ان تخرجــي. كان المفتــاح بيــد احــد 
الحــراس، مــع انــه قــد وعدنــا قبــل أيــام انــه يأتــي بممرضــة عنــد الــوالدة، لكــن وكمــا دأب 
عليــه جميــع الدواعــش، يعــدون لكنهــم ال يوفــون بوعودهــم. عندمــا ســألت النســاء عنــه 

اجابــوه انــه ليــس موجــودا.
حــول مصيــر العوائــل الكبيــرة التــي تكونــت مــن 40 شــخصا كمــا قالــت شــيرين: ال 
اعــرف مــاذا حصــل لهــم، انهــم جميعهــم إمــا فــي ســجون داعــش، او قتلــوا بيدهــم، فقــط 
زوجــة اخــي )و( وبناتهــا رجعــن قبــل أيــام لكــن البقيــة ال اعــرف عنهــم  شــيئا، ومصيرهــم 
ــر زوجــة  ــوه، لتحري ــذي طالب ــغ ال ــوا المبل ــا طلب ــي قريتن مجهــول. اخــي وشــخص اخــر ف
اخــي، واخــي كان حديــث الرجــوع مــن جبهــات القتــال مــع البيشــمركة ضــد داعــش، وحتــى 

االن هنــا، يعيــش فــي مخيــم النازحيــن حيــاة صعبــة ومليئــة بالمعانــاة.
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سيدة كوردية ايزدية ناجية من يد داعش: 

نساء العرب كن يهلهلن في بعاج من فرحتهن باعتقالنا
 

وضعت وسادة على بطني وربطتها، كي اظهر نفسي امرأة حبلى 
ويبتعدون عني

ــة  ــي منطق ــد داعــش ف ــة كوجــو، وقعــت بي ــى محمــود )27 ســنة( مــن ســكان قري ليل
ــا: ــا قصته ــروي لن ــم ت ــا مــن هــذا الجحي ــد نجاته ســنجار، وهــي االن بع

ــة،  ــة شــمالي القري ــل مزرع ــي مقاب ــارب التاســعة صباحــا، اعتقلون ــت الســاعة تق كان
هــذه المزرعــة تقــع اعالــي هــذا الطريــق الــذي يمــر شــمالي القريــة، نحــو ســفوح جنوبــي 

جبــل ســنجار.
وتقــول ليلــى عــن يــوم اعتقالهــا: كانــت مجموعتنــا 25 رجــا مــع 70 امــرأة وطفــا، 
اخــذ مســلحو داعــش جميــع اموالنــا والذهــب والموبايــات الموجــودة بحوزتنــا، ثــم رأيــت 
بعينــي، صفــوا الرجــال وقتلوهــم بمســدس واحــدا تلــو اخــر، قتلــو 25 رجــا مــن رجالنــا، 
وكان كثيــر مــن اقاربنــا بيــن القتلــى، زوجــي وزوج اختــي اســمه خلــف، وزوج اخــت خلــف 

ايمــه محــو كانــوا مــن بيــن القتلــى.
كان عــدد داعــش اربعــة مســلحين، لكــن المشــكلة ان الرجــال كانــوا بــدون ســاح، فقــط 

اذا كان معنــا ســاح واحــد لــم يكــن بمقدورهــم ان يقتربــوا منــا.
ليلــى تســتمر فــي ســرد حكايتهــا المأســاوية: عندمــا قتلــوا رجالنــا امــام اعيننــا، بــدأت 
جميــع النســاء بالصيــاح وصراخهــم وصــل عنــان الســماء، ثــم باللطــم وضــرب الخــدود 
ــة زوجــي كــي اشــمه  ــى جث ــا، اردت ان اذهــب ال ــى جثــث موتان ــا ال وجــر الشــعر توجهن
ــم  ــا ول ــران تحــت ارجلن ــق مســلحو داعــش الني ــرة، اطل الخــر مــرة واودعــه للمــرة االخي

يدعونــا نذهــب اليهــم.
بعــد ذلــك اخــذ داعــش النســاء واالطفــال الســبعين مــن قريــة كوجــو، ليلــى تتحــدث 
عــن كل مــا واجهتــه فــي رحلــة االســر وقالــت: اخذونــا الــى قريــة ســيبا شــيخدر، رأيــت 25 
جثــة بجانــب احــد الجبهــات. وهنــاك، فــي شــارع وازقــة هــذا المــكان وجدنــا جثــة اكثــر مــن 
450 شــخصا، كانــت الجثــث الشــخاص مختلفيــن وكان مــن بينهــم االطفــال ايضــا، فقــط 
قــرب مركــز شــرطة ســيبا شــيخدر وجــدت 40 جثــة، المدينــة مهجــورة بالكامل، وســيارات 



ش
داع

م 
حي

 ج
ات

كاي
ح

192
داعــش كانــت تمــر بالشــوارع مــرة تلــو اخــرى، لــم نســتطع البقــاء هنــاك طويــا بســبب 

رائحــة الجثــث وكنــا متعبيــن وعيوننــا تطلــع مــن مكانهــا مــن شــدة العطــش.
بعــد ثــاث ســاعات، اخذونــا الــى قريــة )كــرزرك(، وبــدأ داعــش بكســر االقفــال 
للدكاكيــن والمخــازن، رأيــت بــام عينــي كيــف كســروا محــل اخــي ونهبــوه. احضــروا لنــا 
المــاء، مــع اننــي كنــت عطشــانة جــدا لكــن قلبــي لــم يطاوعنــي ان اشــرب المــاء مــن يدهــم. 
بعــد ســت ســاعات اخــرى، نقلونــا الــى قضــاء بعــاج، وبيــن شــوارع هــذه المدينــة كانــوا 

ــا. ــا، ونســاء عربيــات يهلهلــن ويضحكــن مــن فرحــة اعتقالن يســيرون بن
عندمــا وصلنــا الــى احــد الســيطرات، نزلنــا مــن الســيارات، جــاءت ســبع نســاء عربيــات 
وبيدهــن علــب الشــوكوالتة، وكــن يهلهلــن ونثــروا )الجــوكات( فوقنــا، كأننــا فــي حفــل أو 

مناســبة حقيقيــة.
ــا داخــل  ــى ســنجار ولمــدة ثــاث ســاعات مشــوا بن ــا ال ــم وفــي اليــوم نفســه نقلون ث
ــم  ــاك، ث ــا هن ــا 15 يوم ــى الموصــل وبقين ــا ال ــم اخذون ــرة، ث ــا كثي ــا جثث الشــوارع ورأين
اخذونــا الــى تلعفــر، وهنــاك بقينــا 20 يومــا، ثــم اخذونــا الــى قريــة )كســر المحــراب( وبقينــا 

45 يومــا هنــاك.
ليلــى الناجيــة مــن يــد داعــش تدخــل بصــورة دقيقــة الــى الحديــث عــن مأســاة اســرها 
وتقــول: عندمــا ذهبــا الــى كســر المحــراب، وقــع بيدنــا هاتــف محمــول واتصلنــا باقربائنــا، 

بعــد ان انقطعنــا عنهــم لمــدة ســنة كاملــة.
وقالــت ايضــا: بعــد قضــاء ســنة كاملــة، نقلونــا الــى مدينــة الرقــة فــي ســوريا، وهنــاك 
ربطــت وســادة علــى بطنــي، وكلمــا كانــوا ينظــرون الــي يبتعــدون عنــي يظنــون بانــي 
حامــل، بعــد 15 يومــا فهمــوا حيلتــي، وكذلــك كانــت الفتيــات والنســاء يســودون وجوههــن 
ــن،  ــة اظهــرن انفســهن كمجاني ــات فــي الرق ــع فتي ــى يبتعــد داعــش عنهــن، ارب بدخــان حت
حتــى يبتعــد داعــش عنهــن، وعندمــا اكتشــفوا انهــم ليســوا بمجانيــن، بــدأوا بضربهــن 

وجلدهــن.
ــي  ــي الفرصــة ان اتصــل باخــي، فطمأننــي ان اطفال ــى: مــرة ســنحت ل كمــا تقــول ليل
بخيــر، فســالني عــن زوجــي، لكنــي لــم اقــل لــه الحقيقــة باننــي رايتــه ميتــا، وكنــت افكــر فيــه 
كثيــرا، حتــى اننــي حلمــت بــه ثــاث مــرات وطلــب منــي ان اعلــن عــن موتــه، لــذا اضطــررت 

الن اكشــف هــذا الســر الــذي اخفيتــه طويــا.
حــوادث مأســاوية ومــا جــرى علــى النســاء االيزديــات البريئــات فــي أيــام االســر بيــد 
ــذا تســتمر بســرد مأســاة  ــود وبه ــى محم ــى لســان ليل ــا عل ــى بعضه داعــش، نســتمع ال
ــى قســطل الســفلي فــي  ــا ال ــاة وبعــد شــهر اخذون ــا 14 إمــرأة وفت االســيرات وتقــول: كن
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ــة  ــا طفل ــا لديه ــن قريتن ــرأة م ــت ام ــزال كان ــي اخــذوه. غ ــذي كان مع ــل ال ســوريا. والطف
حلــوة بحضنهــا، جــاء داعــش وارادوا ان يأخذوهــا منهــا بقــوة، لكــن غــزال دافعــت وكان 
الضــرب و الرمــي ال ينفعــان، فاخــرج ســكينا وقطــع شــعر وضفيــرة غــزال مــن جــذوره، 
وهــي بــكل مــا اوتيــت مــن قــوة تمانــع حــدوث هــذا، وبقيــة الدواعــش يضحكــون علــى هــذا 
المشــهد ويســتهزأون بهــا. بعــد ان قطــع الشــعر الطويــل لغــزال، كان الدواعــش يلعبــون 
ــا  ــال مع ــر والجم ــع الكف ــاذا يجتم ــون: لم ــل ويقول ــذا الشــعر ويســتهزأون بنســاء الجب به
فــي الجبــل؟ كــورد لديهــم جميــات لكــن حتــى االن لــم يؤمنــوا بالديــن االســامي، بــل ان 
جميــع تقاليدهــم ضــد هــذا الديــن، هــم يتبعــون الكفــر والضــال وســيرة االبــاء واالجــداد، 

ال يدخلــون الــى الديــن االســامي.
بعــد اربعــة اشــهر اخذونــا مــن قســطل الــى مدينــة منبــج فــي ســوريا. تعذبــت كثيــرا فــي 
األيــام االولــى هنــاك، بســبب االم ظهــري لــم اســتطع ان اتحــرك الربعــة أيــام، وبقيــت بهــذا 
الحــال لســنة كاملــة، الننــي لــم اكــن اخضــع الوامــر هــذا الداعشــي حتــى بعــد ان صــرت 
جاريــة وعبــدة لــه. علــى الرغــم مــن انــه كان لديــه زوجتــان، فــكان طماعــا وســيء الســمعة. 
فــي البدايــة توســلت إلــى الزوجــة الكبيــرة، لكنهــا شــتمتني كثيــرا وقالــت كامــا غيــر الئــق 
وطردتنــي، أمــا الزوجــة الصغيــرة كانــت جيــدة معــي فــي البدايــة، النهــا لــم تكــن تريــد ان 
اقتــرب مــن زوجهــا، لكــن الزوجــة الكبيــرة كانــت تحــرض الصغيــرة علــي، تغيــرت معــي 
وتعاملــت معــي بســوء، وكل يــوم يشــتكون علــي عنــده. ويقولــون: هــي تكفــر بديننــا، تريــد 
ــة فــي تلبيــة طلبــات زوجكــم،  ــا فــي وقتهــا، تقــول لســت راضي ان تهــرب، ال تصلــي معن

ومــرات كثيــرة تحــاول ان تســرق منــا الموبايــل وتتصــل باخواتهــا.
خــال بقائــي فــي هــذا البيــت، ذقــت العــذاب يوميــا ايــة امــرأة فــي العالــم لــم تــر هــذا 
العــذاب الــذي ذقتــه، ضربــا بالرجــل، واليــد والبوكــس، بواســطة كيبــل والعصــا والخشــب. 
كل شــيء يقــع بيــده كان يضربنــي بــه. مــرة وكان يلبــس جزمــة عســكرية ضربنــي برجليه 
علــى بطنــي، الدمــاء كانــت تســيل مــن جســمي حتــى بعــد عــدة أيــام. كانــوا يتصرفــون معنــا 
بشــكل ســيء وال اخاقــي، كانــت أيامنــا ســوداء، مــرة فتــاة كورديــة اســمها )زريفــة( فــي 

مدينــة قســطل، ضغطــوا عليهــا لدرجــة اوصلوهــا الــى االنتحــار.
ــت الهــرب والنجــاة بنفســي،  ــد داعــش: حاول ــى قصــة نجاتهــا بي ــا ليل هكــذا تســرد لن
اخفيــت نفســي داخــل حديقــة فــي المدينــة، اتبعتنــي ســيارة وكانــوا يصرخــون ليلــى ايــن 
انــت؟ مــن االفضــل ان تســلم نفســك. عرفــت انهــم يبحثــون عنــي، فتركــت الحديقــة، وفــي 
ســاعة 8:30 وقفــت ســيارة امامــي فصعــدت عليهــا، اخذنــي الــى بيــت فيــه امــرأة ورجــل 
مســنين. بقيــت فيــه ســبعة أيــام، اتصلــت بأقاربــي، ثــم اخذونــي الــى مدينة الرقة وســلموني 
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لمهــرب، بعــد ان تحدثنــا عــن كميــة المبلــغ إلنقــاذي اتفقــت مــع اخــي، وركبــت ورائــه علــى 
الدراجــة الناريــة، بدأنــا الســير بيــن الســهول والوديــان والغابــات، لمــرات عديــدة وقعنــا فــي 
الطريــق علــى الدراجــة الناريــة. لكــن كل مــرة نســقط مــن علــى الدراجــة نبــدأ الســير مــن 

جديــد، حتــى يــوم 2016/4/12 نجانــي اللــه مــن يــد داعــش بصــورة نهائيــة.
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جيالن: 

تلك المرأة، في الرقة، حين فتحت لي الباب شعرت بانني قد 
ولدت من جديد

كــي نعــرف داعــش بشــكل ادق، ونتأكــد مــن ان اي ادعــاء للرحمــة والعدالــة التــي 
ادعوهــا وجعلوهــا شــعارا علــى لســانهم باطــل وكــذب، يجــب ان نســتمع الــى النســاء 
والرجــال االيزدييــن المســنين الذيــن نجــوا مــن يــد داعــش بــاي شــكل كان، كــي نؤمــن 
بالكامــل ان جميــع الدواعــش مجــردون مــن جميــع القيــم واالخــاق، ومــا يتحدثــون عنــه 
ــات  ــات والنســاء االيزدي ــى الفتي ــة مكشــوفة، يجــب ان نســتمع ال ــة كذب ــظ الكرام مــن حف
البريئــات الاتــي رجعــن الــى اهلهــن وتــم التعامــل بهــن مــن بيــع وشــراء حتــى عشــرات 
المــرات، فــي الحقيقــة اذا اردنــا ان نقــوم بتعريــف دقيــق لداعــش يجــب ان نقــول: داعــش 
ــة واضحــة فــي اهدافهــم  ــم لهــم ومنحرفــون ال رؤي ــارة عــن تجمــع لمتوحشــين ال قي عب
غيــر النســاء ال اكثــر. مــن اجــل هــذا ينفــذون جميــع الجرائــم. وكذلــك حتــى اليبقــى لدينــا 
شــك ان احــد اساســيات نشــوء داعــش هــو محاربــة الكــورد وكوردســتان، كــي نــرى ان 
الدواعــش كيــف ينظــرون الــى الكــورد ويفعلــون كل شــي ضــد الكــورد يجــب ان نســتمع 

الــى حكايــات الناجيــات مــن جحيــم داعــش.

من كوجو الى الرقة
ــن  ــا، وهــي م ــر 30 عام ــن العم ــة م ــان شــمو( البالغ ــى الســيدة )جي ــا ال ــا ذهبن عندم
ــا  ــا وبيعه ــا ومأســاة اعتقاله ــا حكايته ــا وهــي تســرد لن ــى نســتمع له ســكان كوجــو، حت
وأيامهــا تحــت ســيطرة داعــش، كنــا متأكديــن مــن ان المحطــات الرئيســة لمــا جــرى علــى 
اغلبيــة النســاء االيزديــات متشــابهة، الن االعــداء والمجرميــن واحــد، لكــن فــي كل حادثــة 
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هنــاك عشــرات الدقائــق والتفاصيــل.

الســيدة جيــان تقــول: نحــن مــن ســكان قريــة كوجــو، بقينــا فــي قريتنــا حتــى يــوم 
ــم نســتطع ان نخــرج مــن القريــة، فــي يــوم 15  15 مــن شــهر اب، النــه كثيــرا مــا قيــل ل
ــاء المدرســة فــي  ــى بن ــوا ال ــة ان يذهب مــن هــذا الشــهر، أمــر داعــش جميــع ســكان القري
كوجــو، وهنــاك فصلــوا النســاء عــن الرجــال واخذوهــم وحتــى االن ال نعــرف عنهــم شــيئا. 
ونحــن النســاء واالطفــال بقينــا فــي المدرســة وســمعنا صــوت الطلقــات والصــراخ، لكنهــم 
لــم يســمحوا لنــا بالنظــر اليهــم حتــى مــن النافــذة، كــي ال نعــرف مــاذا حصــل مــع الرجــال 
والشــباب. وفــي الوقــت نفســه اخــذوا مجموعــة مــن الفتيــات امــام اعيننــا ولــم نرهــم مــرة 
ــل ركــوب  ــكان ألطــف، وقب ــى م ــم ال ــوا ان هــذا المــكان حــار جــدا نأخذك ــم قال اخــرى. ث
الســيارات فصلــوا مجموعــة اخــرى مــن الفتيــات وقالــوا ناخذهــم الــى قريــة ســوالغ، ونحــن 

النســاء واطفــال كوجــو اخذونــا بالســيارات الــى ســاحة مدرســة فــي تلعفــر.
ســألت الســيدة )جيــان(: الخبــز والمــاء وحليــب االطفــال وخاصــة وانــت لديــك طفلــة 
ــى المســاء تحــت  ــاح حت ــن الصب ــا شــيئا، وال اعــرف م ــم يعطون ــي كوجــو ل ــة؟ ف مرضع
هــذا الشــمس كيــف لــم تخــرج ارواحنــا. مــن تلعفــر كان هنــاك جمــع غفيــر مــن االيزدييــن 
وكلهــم جوعــى وعطشــى وروحهــم خرجــت مــن شــدة الحــرارة. وهنــاك بــدأو باخــذ 
الفتيــات والنســاء الشــابات. كانــت اســوأ المشــاهد لهــذه الجرائــم تلــك اللحظــات التــي يدخل 
مســلحو داعــش الــى القاعــات وامــام اعيــن االبــاء المســنين والشــيوخ يعتــدون علــى الفتيات 
ويســحبونهم مــن ايديهــم، وهــم ينظــرون الــى الرجــال باســتهزاء واالســوء مــن هــذا كلــه، 
مــرات عديــدة اثنــاء المســاء أو الليــل يأتــي أميــر داعشــي نــذل ويمــرر عينيــه بيــن النســاء 
ويأخــذ واحــدة بالقــوة وفــي الصبــاح يقــوم بارجاعهــا. فــي هــذا الوقــت لــم تســتطع الســيدة 
ــاء النســاء أو  ــر عــن شــعور اب ــم تســتطع ان تعب ــان( ان تتماســك نفســها فبكــت، ل )جي
اخوانهــن عندمــا كانــوا يرجعــون الفتــاة فــي الصبــاح الــى القاعــة وان الفتــاة وعائلتهــا كانــوا 

يعلمــون أيــة مأســاة قــد حصلــت.
كــم بقيتــم فــي تلعفــر وكيــف قضيتــم؟ ال تســاليني، مــا رأينــاه خــال الشــهور االربعــة 
فــي تلعفــر وذقنــاه ال نســتطيع ان نســردها او نحكيهــا، الحــرارة ثــم البــرد، العطــش 
والجــوع، االهانــة واالســتهزاء، وكذلــك ال تتحدثــي عــن المــرض واالدويــة والعــاج. 
واالســوأ مــن كل هــذا وأمرهــا، تلــك االخــذ والعطــاء والمعاملــة التــي كانــوا يقومــون بهــا 
بحــق النســاء، هــل تعرفيــن كل واحــدة منــا كــم مــرة يدخــل علينــا ســارق وقــذر ونــذل، 
برغبتهــم واشــتهائهم يختــارون النســاء و يأخذونهــم، ســأروي لكــم شــيئا هنــا كــي يقرأهــا 
كل كــوردي وايــزدي، ويعرفــون جيــدا مــاذا فعــل داعــش بالكــورد االيزدييــن. عندمــا كانــوا 
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يدخلــون الــى القاعــات لــم يكونــوا يرضــون ان ينظــروا مــن بعيــد الــى النســاء كــي يختــاروا 
واحــدة او اثنتيــن ويذهبــوا، كا، بــل كانــوا يجبــرون النســاء علــى الوقــوف وينزعــون 
وشــاحها وربطتهــا ويجبرونهــا ان تــدور حــول نفســها كــي يعرفــوا ان هــذا النــذل الــذي 

جــاء يرضــى بهــا ام ال.
الســيدة )جيــان( مســتمرة علــى ســرد قصــة حكايــات جحيــم داعــش، فــي احــد األيــام 
جــاء أميــر الــى القاعــة التــي حبســونا فيهــا، ســأل: مــن فيكــم اخــت جليلــة؟ قلــت: انــا، قــال: 
تعالــي معــي، فاخذنــي الــى غرفــة بجانــب القاعــة، اجبرنــي ان انــزع الوشــاح عــن رأســي، 
وافتــح شــعري، وانــزع الجاكيــت القصيــر، ودورت ثــاث مــرات حــول نفســي، قــال: جيــد 
جــدا ســاخذك الــى اختــك، وكنــت قــد ســمعت ان اختــي جليلــة هربــت قبــل عــدة أيــام، وقــد 
نجــت ايضــا، لكــن لــم اســتطع ان اقــول شــيئا مــن الخــوف، فــي النهايــة، الرجــل الداعشــي 

لــم ياخذنــي، النــه لــم يتفــق مــع المشــتري علــى الســعر.
فــي شــهر ديســمبر، اي بعــد اربعــة أشــهر مــن بقائــي فــي المذلــة والمعانــاة فــي تلعفــر، 
فــي صبــاح احــد األيــام جــاؤوا بالســيارات واصعدونــا فيهــا وذهبنــا. كان الطريــق طويــا، 
عرفنــا انهــم ياخذوننــا الــى ســوريا، مهمــا يكــن وصلنــا الــى مدينــة الرقــة، كان الوقــت ليــا، 
اخذونــا الــى داخــل بيــت قديــم فــي المزرعــة، كان الوضــع ســيئا ونحــن النســاء واالطفــال 
كنــا خائفيــن جــدا. كانــت المــرة االولــى نبتعــد فيهــا عــن ســنجار، لــذا بســط الخــوف 
والرعــب غمــاره علينــا، بقينــا لعــدة أيــام هنــاك، بــدأوا بتوزيعنــا، كل اثنيــن او ثاثــة مــن 
النســاء لجهــة، بقيــت مــع ســت نســاء مــن ســكان مجمــع حــردان، بعــد عــدة أيــام، اخذونــا 
ــا حــل  ــة(. عندم ــة يســمى )طبق ــرب مطــار الرق ــكان ق ــه م ــا ان ــم عرفن ــكان آخــر، ث ــى م ال
النهــار، مشــينا لفتــرة علــى القدميــن وهنــاك اخذونــا الــى ملجــأ وادخلونــا اليــه بالقــوة. كان 
المــكان مخيفــا، لــم نبــق كثيــرا وجــاء أميــر قــذر واصعدنــا فــي الســيارات وذهبنــا حتــى 
وصلنــا الــى مدينــة الرقــة ونزلنــا فــي مقــر األميــر. وبقينــا عــدة أيــام فــي هــذا المقــر، وبعــد 
10 أيــام جــاءت جماعــة وقامــوا باالقتــراع لتوزيعنــا، انــا واطفالــي اصبحنــا لداعشــي اســمه 
ابــو عمــاد، لكنــه لــم يكــن موجــودا. لــذا بقيــت مــع اطفالــي وحدنــا فــي المقــر، هــؤالء كانــوا 
بــا ضميــر لــم يعطونــا شــيئا ناكلــه، يومــا قلــت: انــا لســت أهتــم بنفســي لكــن يصيبكــم 
اجــر ان اعطيتــم الحليــب والخبــز لاطفــال، كانــوا يقولــون حتــى وإن متــم فلــن نعطيكــم 
شــيئا، انــت ملــك البــي عمــاد، وهــو فــي المعركــة، حتــى عودتــه النعطيــك شــيئا تأكلينــه، 
لــذا كنــت مضطــرة ان ابحــث عــن بقايــا الطعــام فــي المقــر واكلــه، خــال هــذه المــدة، فــي 
صبــاح احــد األيــام جــاءت ســيارة، فاصعدونــي فيهــا، كانــت فيهــا امرأتيــن ايزديتيــن، كنــت 
اعرفهمــا، اخذونــا الــى احــد المستشــفيات فــي الرقــة كــي نخــدم الجرحــى. فــي الحقيقــة كنــا 
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ســعداء جــدا هنــاك، الننــا وجدنــا مئــات الجرحــى لداعــش قطعــت ايديهــم وارجلهــم وكانــت 
اوضاعهــم ســيئة جــدا، بعــد 10 أيــام، بــدأ مجــيء المشــترين، فــي احــد األيــام جــاء أميــر، 
ــو عمــاد اشــتراك  ــال اب ــا، ق ــت ان ــال مــن منكــم جيــان؟ قل ــر االتصــاالت، ق يســمونه أمي
وانــت ملــك لــه، لكنــه اعطــاك لــي، اصعدنــي فــي الســيارة واخذنــي الــى مقــر يســمونه مقــر 
ــة  ــر، ثاث ــي هــذا المق ــاك ســت دواعــش ف ــة. كان هن ــن المطــار والرق ــع بي االتصــاالت يق
روســيين وثاثــة ســوريين، بامــر مــن أميــر االتصــاالت اصبحــت ملــكا لجميعهــم. بقينــا 
ــر  ــي وتعاركــوا فيمــا بينهــم، وصــل االمــر  ألن جــاء أمي ــوا عل ــم يتفق هكــذا حتــى جــاء ل
جديــد واخذنــي معــه. اخذنــي األميــر الــى بيتــه باســم الجاريــة، واصبحــت خادمــة فــي بيتــه 
وجميــع اعمــال البيــت كان علــي ان اقــوم بهــا، كان األميــر مــن أهالــي ادلــب الســورية، كان 
فــي بيتــه مــع زوجتــه واختــه معــا، ال اعــرف كيــف اتحــدث عنــه ومــا ذقــت مــن عــذاب مــع 
طفلــي، وخاصــة مــن قبــل زوجتــه واختــه، وخاصــة عنــد زوجتــه، ال اعــرف لــم تكــن تكــره 
الكــورد وااليزدييــن فقــط بــل كانــت تتعصــب فقــط بســماع اســم الكــورد، فــي احــد المــرات، 
ــي  ــت تحــس بانن ــا كان ــر عندم ــل، لكــن زوجــة األمي ــى اللي ــح حت ــا مــن الصب ــت اخدمه كن
نمــت، كانــت تنادينــي بشــكل مقصــود وتقــول: حضــري لــي قهــوة وذلــك كــي تعذبنــي، 
ولــم اكــن اســتريح. وكذلــك فــي ابــرد األيــام كانــت تقــول اذهبــي واغســلي افرشــة البيــت. 
كلمــا تحدثــت عــن هــذه الشــهور الســبعة ال انتهــي، ولــم تقــف عنــد هــذا الحــد، اذ فــي يــوم 
لــم يكــن العمــل كثيــرا، كانــوا يرســلونني الــى داعشــي اخــر بجوارهــم كــي اخدمــه ايضــا، 
فقــط حتــى ال اســتريح، واالســوأ مــن كل هــذا، كان األميــر يريــد ان انجــب لــه، لكننــي لــم 

اعطــه المجــال وكان يعذبنــي كثيــرا.
الســيدة جيــان تحكــي لنــا وتقــول: فــي احــد األيــام قــررت ان أهــرب وانجــو بنفســي، 
ــع  ــت الراب ــون ان يســاعدوني، البي ــوا يخاف ــوت، كان ــة بي ــاب ثاث ــت ب ــذا خرجــت وطرق ل
قالــوا تفضلــي االن نأخــذك الــى مــكان امــن. ثــم ســلموني الــى بيــت داعشــي، وهــو 
ســلمني الــى األميــر الــذي هربــت مــن بيتــه. صــادف هــذه الليلــة ان ال يكــون األميــر 
ــه موجوديــن فــي البيــت، كان فيــه اربــع نســاء، فربطننــي وبــدأوا بضربــي، حتــى  ورجال
ــى  ــي ال ــي اخذون ــوم التال ــع جســمي والدمــاء تســيل مــن فمــي وانفــي. فــي الي إزرق جمي
الحاكــم الشــرعي، قــال: ال احكــم عليهــا حتــى يأتــي ســيدها فأعادونــي الــى البيــت. رجــع 
األميــر فــي هــذا اليــوم وعــرف الموضــوع ونادانــي وســألني: لمــاذا هربــت؟ قلــت، زوجتــك 
واختــك تســيئان المعاملــة معــي، لــذا اضطــررت الــى الهــرب. ســألت الســيدة جيــان: 
هــؤالء كيــف ينظــرون الــى الكــورد االيزدييــن؟ قالــت: رجــاء اتركــي هــذا الموضــوع، االن 
عندمــا اســمع عــن وجــود كــورد فــي صفــوف داعــش، امــوت قهــرا، مئــات المــرات كانــوا 
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يقولــون لــي الكــورد جميعهــم خنازيــر، وااليزدييــن كفــار ويســتحقون القتــل. لــم يمــض 
يــوم اال واألميــر وزوجتــه واختــه، مئــات المــرات، يشــتمون الكــورد وايزديــي كوردســتان 
ويهينونهــم، كا، انــا قــررت يجــب ان انجــو مــن هــذه الحيــاة المذلــة مهمــا يكــن، وفــي ليلــة 
اخــرى وجــدت فرصــة وهربــت. وهــذه المــرة اخبــر عنــي الجيــران ومــرة اخــرى أعادونــي 
الــى بيــت األميــر، هــذه المــرة اخذنــي األميــر الــى مقــره فــي مدينــة حمــاه وهنــاك ســجنني 
مــع طفلــي الكبيــر والرضيــع، حتــى يــوم رجوعــه الــى البيــت، واخذنــي مــع االطفــال الــى 

بيتــه فــي الرقــة.
فــي احــد األيــام، خــرج األميــر وزوجتــه، بقيــت اختــه بالبيــت، توســلت اختــه ان تدعنــا 
نذهــب الــى حديقــة قريبــة مــن البيــت وقــد ســمحت لنــا. وهنــاك وجــدت اشــخاصا عادييــن 
وتكلمــت معهــم وطلبــت منهــم المســاعدة وحاولــت ان اعطيهــم رقــم اخــي حتــى يتصلــوا 
بــه ويعطــوه خبــرا عنــي، كانــوا يخافــون كثيــرا، حتــى فــي النهايــة اخــذ رجــل منــي الرقــم، 
ووعدنــي ان يســاعدني، واعطانــي رقــم الموبايــل. فرجعــت للبيــت مباشــرة، عندمــا عــاد 
األميــر وزوجتــه، قالــت لــه اختــه باننــي خرجــت الــى الخــارج، فجــن جنونهمــا، بــدأ األميــر 
بضربــي، وزوجتــه واختــه كانتــا واقفتيــن تنظــران الــي وتضحــكان. كانــت اختــه ارملــة، 
ــم يســتغرق  ــام، ل ــي هــذه األي ــل زوجهــا وكان مــن داعــش، تزوجــت بداعشــي اخــر ف قت
طويــا وقتــل هــو ايضــا، جــاءت اختــه الــي والول مــرة اعترفــت لــي: بســببكم يحصــل لــي 

كل هــذا، كنــت ســيئة معكــم وهــذه المــرة الثانيــة يقتــل فيهــا زوجــي.
جــاء شــهر رمضــان، قــام األميــر باخــذ الطفــل الــى معســكر لتدريــب اطفــال داعــش، 
خفــت كثيــرا، لــذا قــررت حتــى وإن قتلــت يجــب ان انجــو بنفســي واطفالــي. فــي احــد الليالي 
ــوا  ــى اكل ــت مســتيقظة، انتظــرت حت ــم الســحور، كن ــت احضــر له ــد ان تســحروا، وكن بع
الطعــام وصلــوا ونامــوا. ناديــت ابنتــي وحملــت الثانيــة وخرجــت مــن البيــت بهــدوء، أغلقــت 
البــاب ورائــي واخــذت المفتــاح، وصلــت للشــارع كانــت الليلــة هادئــة وال نســمع صوتــا، 
قــررت هــذه المــرة ان ال اســتعين باحــد فــي هــذا الحــي الــذي كنــا فيــه، وال اطلــب المســاعدة 
مــن احــدا، فمشــيت لنصــف ســاعة علــى القدميــن، ابتعــدت ووصلــت الــى حــي اخــر، بيــن 
مئــات البيــوت، ياربــي اطــرق بابــا مــن ال يردنــي ويســاعدني؟ كا. بــدأت خيــوط النهــار 
ــرا،  ــت كثي ــا، خاف ــن عمره ــن م ــي االربعي ــرأة ف ــاب ام ــا، فتحــت الب ــت باب تتكشــف، فطرق
شــرحت لهــا حالــي ووضعــي، فنظــرت الــى جانبــي البــاب والــى الشــارع وقالــت: ادخلــي 
بســرعة، ووراء البــاب قالــت: ال تهتمــي وانــا كورديــة واخذتنــي للداخــل. عندمــا قالــت انــا 
كورديــة، ظننــت بانــي قــد ولــدت مــن جديــد. وضعــت المــاء والخبــز والبســكويت والكيــك 
لــي والطفالــي. فــي الصبــاح ذهبــت واحضــرت ســيارة اجــرة واعطتــه حقــه واعطتنــي 
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ــا الــى عفريــن. فــي الطريــق كنــت اخــاف كثيــرا،  ــا حتــى وصلن مبلغــا مــن المــال وصعدن
لكــن الن المــرأة الكورديــة اعطتنــي هويــة اختهــا ونصحتنــي، اخــذت بكامهــا حتــى وصلنــا 
الــى مدينــة البــاب بــدون مشــكلة، وصاحــب الســيارة نصحنــي وارشــدني واخذنــي الــى 
كــراج البــاب وهنــاك صعدنــا الســيارة الــى عفريــن، وأخيــرا وصلنــا الــى عفريــن ســالمين. 
ــى احــد  ــي ال اعــرف احــدا، اضطــررت الن ادخــل ال ــا مخــاوف، لكنن ــق علين ــم يب ــاك ل هن
البيــوت وتحدثــت عــن حالــي وطلبــت منهــم ان يتصلــوا بأخــي فــي كوردســتان، كانــوا مــن 
االيزدييــن، خدمونــي كثيــرا وبقيــت هنــاك حتــى وصــل اخــي ورجعنــا الــى كوردســتان.



ش
داع

م 
حي

 ج
ات

كاي
ح

201

نورا: 

داعشي تونسي قال لي: اللغة الكوردية لغة الكفار

ما ان سمع الداعشي باسم اليورو والدوالر، نسي الدين والشرع 
ويوم القيامة

عندما كانت الطائرات تقصف من حولنا، كنا نخاف كثيرا، لكن 
قلبنا يفرح وكل انفجار يعطينا امل اكثر

علــى الرغــم مــن اننــي لســت علــى يقيــن ان تتاشــى، فــي ذهــن اي كــوردي او ايــزدي، 
مأســاة ســنجار وجرائــم داعــش وضحايــا هــذه المأســاة وجميــع المشــاهد والتراجيديــات 
حتــى يــوم القيامــة، لكــن مــع ذلــك يجــب ان نســجل جميــع دقائــق هــذه المأســاة مــع 
ــن  ــداث او الذي ــى لســان شــاهد االح ــم داعــش. واذا كان ســرد المأســاة عل ــع جرائ جمي
ــدات او  ــك النســاء الماج ــا تل ــت الضحاي ــة. وان كان ــة ومتان ــر ثق ــون اكث ــم يك حصــل له
االطفــال الذيــن وقعــوا اســرى بيــد ارهابيــي داعــش يكونــوا ابــرز ضحايــا هــؤالء الوحــوش، 
ــخ  ــم هــذا العصــر مــن تاري ــر ايضــا احــد أهــم المآســي لجرائ ــم، يعتب ــا جــرى له ــان م ف
االنســانية. حيــن تجلــس مــع إحــدى ضحايــا ارهابيــي داعــش، تســتمع الــى نــوع اخــر مــن 
الجرائــم  وتكتشــف شــيئا جديــدا، وتصــل الــى يقيــن، ان جرائــم داعــش ال تشــبه جرائــم 
مــن ســبقوهم بحــق الكــورد، ومــا قامــوا بــه ويقومــون بحــق الكــورد االيزدييــن المثيــل لــه 
فــي زمننــا هــذا وال يوجــد اكثــر وحشــية منهــا علــى االطــاق. ان توثيــق قصــص النســاء 
واالطفــال الكــورد االيزدييــن، مــع جانبهــا االنســاني والقانونــي والتاريخــي، ضــرورة غيــر 
متروكــة للذكريــات القوميــة لــكل الكــورد، بــل البــد مــن تســجيلها وتوثيقهــا، كــي نعــرف 
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ــى  ــدون كل هــذا عل ــاذا يحق ــى اي حــد ولم ــف وال ــل: ان اعــداء هــذا الشــعب كي ــى االق عل

الكــورد وكل شــيء كــوردي.
قصتنــا هــذه المــرة لـــ )نــورا( وهــي ســيدة كورديــة ايزديــة وكانــت بيــد وحــوش 
داعــش ونجــت بنفســها، وهــي دليــل حــي اخــر علــى تلــك المخــاوف الكثيــرة علــى حاضــر 

ــن بصــورة خاصــة. ــة والكــورد االيزديي ومســتقبل الكــورد بصــورة عام

من سنجار الى الرقة
عندمــا ذهبــت الــى الســيدة نــورا، وهــي مــن مواليــد 1980 فــي مدينــة ســنجار، كانــت 
بقايــا اثــار قهــر وحســرة ســنتين مــن حياتهــا فــي جحيــم داعــش موجــودة علــى مامحهــا. 
طلبــت منهــا ان كان بامكانهــا ان تحكــي لنــا قصــص اعتقالهــا وحياتهــا المأســاوية وانقاذها 
واطفالهــا، قالــت بحســرة عميقــة: حســنا، لكــن تأكــدي ان كل يــوم يحتــاج الــى كتــاب، لــو 
كان بامكانــي ان اروي لــك بشــكل ادق، لــذا ســاحاول ان اتحــدث لكــي عــن بعــض 

المحطــات األوليــة لهــذا الجحيــم.

من هنا تتحدث نورا:
فــي اليــوم الــذي دخــل فيــه داعــش الــى ســنجار، اردنــا ان نهــرب كســائر النــاس الــى 
ــى  ــا ال ــة توجهن ــي االربع ــت واطفال ــا ســيارة، كن ــن لدين ــم تك ــا ل ــن ألنن ــل ســنجار. لك جب
منعطفــات الجبــل تحــت وابــل النيــران وصــوت المدافــع، لــم نصــل الــى المنعطفــات، طوقنــا 
مســلحوا داعــش، واطلقــوا النيــران علــى رؤوســنا، اجبرونــا علــى الوقــوف، فوصلــوا الينــا 
بســيارتين، منــذ اول وهلــة بصرخاتهــم وهجومهــم علينــا بــدأوا بســرقتنا ونهبنــا: موبايــل، 
نقــود، ســاعات، فاخــذوا كل شــيء منــا مــا عــدا المابــس. كانــت العوائــل االيزديــة تأتــي 
واحــدة تلــو االخــرى، وهــم يلقــون القبــض عليهــم حتــى وقــت الظهــر وصــل عددنــا الــى 
قرابــة ســتين عائلــة، احضــروا مجموعــة مــن ســيارات كيــا، واصعدونــا فيهــا، فــي الطريــق 
وجدنــا جثثــا كثيــرة تســيل منهــا الدمــاء ، كانــوا قــد قتلوهــم حديثــا ، اخذونــا الــى بنايــة 
مقابــل مستشــفى ســنجار العــام. و وضعونــا فــي صفــوف وصرخــوا علينــا، االن نقتلكــم 
جميعــا، عويــل وصرخــات النســاء واالطفــال كانــت تصعــد الــى الســماء. لكنهــم لــم يقتلونــا، 
قــال احدهــم: لــن نوســخ المــكان بكــم، ســنقتلكم لكــن ليــس هنــا. ونســيت ان اقــول، انــه 
عندمــا القــوا القبــض علينــا عنــد منعطفــات الجبــل، ســمعت داعشــيا كورديــا يتحــدث بلهجــة 

ســورانية: ســنضحي بكــم جميعــا ألجــل دعــاء.
مــرة اخــرى اصعدونــا ســيارات نــوع كيــا واخذونــا الــى داخــل دائــرة االحــوال المدنيــة 
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فــي ســنجار. وهنــاك ابقونــا لعــدة أيــام، كانــب اوضاعنــا ســيئة جــدا، الحــرارة، العطــش، 
الجــوع، بــكاء االطفــال والخــوف والرهبــة. وهنــاك بــدأوا بأخــذ الفتيــات فــي مجموعــات. 
فــي الفتــرة التــي بقينــا هنــاك لــم يتركــوا فتــاة اال واخذوهــا، وبقــي الرجــال والنســاء 
ــرات بالقصــف، ســألتها: عندمــا ســمعتم  ــدأت الطائ ــام، ب واالطفــال وحدهــم. بعــد عــدة أي
ــا،  ــم بحياتن ــن نهت ــم نك ــدوا ل ــت: تأك ــرون؟ قال ــم تفك ــا كنت ــرات، فيم صــوت قصــف الطائ
ــم يكــن  ــى اذا ل ــي نفســي، حت ــت ف ــرة، وقل ــرات والقصــف امــاال كبي ــا صــوت الطائ اعطتن

ــا منهــم. هنــاك شــيء فإنهــا ترهــب هــؤالء الوحــوش، ويأخــذون بثأرن
الســيدة نــورا مســتمرة فــي ســرد حكايتهــا الحزينــة وتقــول: تحــت القصــف المســتمر 
ــن،  ــاك لمــدة يومي ــا هن ــر احــد االحــزاب داخــل ســنجار، وبقين ــى مق ــا ال ــرات، نقلون للطائ
بعــد ذلــك احضــروا الســيارات واخذونــا الــى مــكان اخــر كان يشــبه ســجنا كبيــرا، هنــاك 
عرفــت انــه ســجن بــادوش القريــب مــن الموصــل. فــي بــادوش، مــاذا رأينــا يــا اللــه؟! وكأن 
جميــع االيزدييــن كانــوا هنــاك، كان مكانــا ســيئا جــدا، درجــات الحــرارة والعطــش والجــوع 
وعــدم حصولنــا علــى حليــب االطفــال، واالدويــة والجــوع كل هــذا انهــك قوتنــا جميعــا، فــي 
بــادوش، اخــذوا منــا االوالد، وضعــت طفلــي الصغيــر تحــت البطانيــة، لكنهــم اخــذوا ولــدي 
ذو االربعــة عشــرة عامــا، وهنــاك بــدأ قصــف الطائــرات لمقــرات داعــش اطــراف الســجن، 
مــع كل انفجــار لصــوت القصــف تهبــط اكبادنــا ونخــاف، لكــن الننــا كنــا نعــرف انها تقصف 
الوحــوش، كنــا ســعداء بذلــك، واعطتنــا قــوة وأمــا كبيريــن. بعــد ان قضينــا اســبوعا فــي 
جحيــم بــادوش، وبعــد ان اخــذوا جميــع الفتيــات التــي بقيــن هنــاك، قالــوا ســنرجعكم الــى 
ازواجكــم وعوائلكــم، فاخذونــا الــى مدرســة اخــرى، وهنــاك التقيــت باطفالــي مــرة اخــرى، 
تأكــدوا لــم اصــدق عندمــا وجــدت اطفالــي مــرة اخــرى، مــن الفــرح كاد قلبــي ان يتوقــف، 
وليــس فقــط انــا، بــل جميــع االمهــات الاتــي اخــذوا منهــن االطفــال اصبــن بالصدمــة. ثــم 
اصعدونــا فــي الشــاحنات نحــو قريــة )كســر المحــراب( بيــن تلعفــر وســنجار. وهــي قريــة 
تركمانيــة لشــيعة تلعفــر، كانــت مهجــورة، داعــش جعلتهــا احــد المراكــز الرئيســة، وبقينــا 
هنــاك لمــدة اربعــة اشــهر، فعلــوا كل شــيء ســيء بنــا، التعليــم االجبــاري للديــن، التدريبــات 
العســكرية لاطفــال، بعــد عــذاب شــدة حــرارة الصيــف اصبحنــا نمــوت فــي بــرد الشــتاء، 
ومــن حيــن الخــر يدخلــون علينــا ويأخــذون مــن يريــدون مــن النســاء. بعــد ذلــك اخذونــا 
الــى قاعــة كبيــرة فــي الموصــل، وهنــاك وجدنــا مصاوييــن ســيئين كانــا مســؤولين عــن 
القاعــة باســماء: نافــع مصــاوي وعدنــان مصــاوي، كل يــوم كانــا يكشــفوننا ويضربوننــا 
مــع اهانتنــا وتعذيبنــا ويشــتمون الكــورد وااليزدييــن وكوردســتان وجميــع مقدســاتنا. بعــد 
مــا يقــارب مــن شــهر رجعونــا مــرة اخــرى الــى تلعفــر، فــي صبــاح احــد األيــام اصعدونــا 
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فــي الباصــات مــع مجموعــة مــن ســيارات داعــش كانــت تســير امامنــا وخلفنــا، ســرنا لمــدة 
ــا  ــرة مــن خــال اللوحــات عرفن ــة كبي ــى مدين ــا ال يوميــن دون اكل وشــرب، حتــى وصلن

انهــا مدينــة الرقــة الســورية.
فــي الرقــة، بقينــا لمــدة اســبوع فــي ملجــأ مظلــم وقــذر، وضعنــا كان ســيئا جــدا، احــدى 
النســوة كانــت حبلــى، وامامنــا ســقط طفلهــا، تأكــدوا فقــط اذا تحدثــت عــن هــذه المأســاة 
ــة  ــي البداي ــا ف ــم يكــن معن ــاك اخــذوا الرجــال )زوجــي ل ــل. وهن ــاب كام ــى كت احتجــت ال
كان فــي كوردســتان(، ثــم اخذونــا الــى ســجن اخــر وســخ فــي غابــات الرقــة، المــكان كان 
ــا بامــراض جلديــة، وكان اغلــب حــراس المنطقــة مــن االجانــب.  ــا كلن وســخا جــدا، اصبن
ــة،  ــم بالعربي ــو عــزام الجــزراوي( ويتكل ــه )اب ــام جــاء داعشــي يطلقــون علي فــي احــد األي
وكان احدهــم يشــبه الكــورد كثيــرا، قــال: ســنأخذ مجموعــة مــن النســاء الــى احــد المنــازل، 
فكــذب، واخذونــا الــى مركــز للدواعــش، كان الدواعــش فــي الطابــق االرضــي ونحــن النســاء 

االســيرات فــي القاطــع العلــوي.
فــي اليــوم التالــي، جــاء داعشــي عراقــي اخذنــا الــى ســاحة داخــل مطــار الرقــة، وهنــاك 

بــدأوا ببيعنــا وكل داعشــي اشــترى واحــدة منــا.
هنــا ســألت الســيدة نــورا: هــل تســتطيعين ان تتحدثــي عــن كيفيــة بيعكــم وشــراءكم؟ 
قالــت: امــرأة داعشــية كانــت تقــرأ االســماء واحــدة تلــو األخــرى، ومــن تقــرأ اســمها كان 
عليهــا ان تأتــي الــى وســط الســاحة، وان تزيــل الوشــاح والخمــار وتــدور حــول نفســها، 
والمــرأة الداعشــية كانــت تذكــر خصالهــا، وتتحــدث عنهــا كونهــا مســلمة وحفظــت القــران 
ثــم توضــع فــي مــزاد ومــن يدفــع اكثــر، تكــون ملــكا لــه، واذا عانــدت المــرأة فكانــت تجلــد 

مباشــرة.
ــي  ــة ان انتحــر، ف ــن البداي ــررت م ــذر، ق ــكا لداعشــي ق ــا مل ــن، اصبحن ــع امرأتي ــا م ان
اليــوم التالــي امســكت ســكينا كــي اضــرب بــه بطنــي وانتحــر، لكــن صديقاتــي لــم يتركونــي 
قلــن: واطفالــك مــاذا تفعليــن بهــم؟ قلــت: كيــف نقبــل ان يغتصبوننــا؟ كا.. والداعشــي 
الــذي اشــتراهن اســمه )ابــو رحمــة العراقــي(، ســمع كامــي، جــاء وصــرخ وقــال لــي: ان 
ــي  قتلتــي نفســك ســأرمي بجثتــك للــكاب واخــذ االطفــال لمعســكرات التدريــب، وقــال ل
باســتهزاء: وانــك ســمينة، جميــع الــكاب يشــبعون مــن جثتــك. بعــد فتــرة باعنــي لداعشــي 
تونســي واراد ان يأخذنــي الــى مقــر لداعــش، قلــت: لــن ات معــك حتــى اذا قتلتنــي، 
كنــت اعــرف، انــه فــي هــذه المقــرات يقومــون باالغتصــاب الجماعــي، توســلت اليــه ان ال 
يأخذنــي لمقــره، شــتمني كثيــرا وجميــع الكــورد وااليزدييــن، ودون ان اعلــم اخــذ اطفالــي 
الــى معســكرات التدريــب. طلبــت منــه مــرة ان اتصــل بأهلــي فــي كوردســتان، جــن جنونــه 
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وصــرخ علــي: انــت االن امــرأة مســلمة كيــف تتحدثيــن مــع الكفــار؟ قلــت كا.. أنــا وهــؤالء 
ــي  ــه ف ــم، يحاســبك الل ــن معه ــك تتحدثي ــار. ال ادع ــم كف ــال: كا.. جميعك ــه. ق ــن بالل نؤم
ــال: لمــاذا؟ يســاعدك؟  ــا؟ ق ــي الماني ــت: هــل اتحــدث مــع اخــي ف االخــرة، ويحاســبني. قل
قلــت نعــم وضعــه جيــد ويســتطيع ان يســاعدني ولديــه مطعــم، قــال: معنــى ذلــك انــه غنــي 
ــدوالر واليــورو؟ قلــت: نعــم. فوافــق مباشــرة بعــد ان ســمع  ويســتطيع ان يرســل لــك ال
ــي  ــي قول ــال ل ــن. لكــن ق ــه والدي ــا واآلخــرة، ومحاســبة الل ــدوالر، نســي الدني ــورو وال الي
الخيــك: انــا االن عنــد هــذا المجاهــد ووضعــي جيــد، وقــال: لســت متأكــدا انــه يرســل اليــك 
ــورو،  ــي الي ــو اخــي سيرســل ل ــم ه ــت ال تهت ــر. قل ــك االن مســلمة وهــو كاف ــورو، الن الي
ــة الرئيســية  اتصلــت كثيــرا لكــن دون جــدوى، الجــل اليــورو قــال لــي لنذهــب الــى البدال
فــي المدينــة، ذهبنــا وحاولنــا كثيــرا. قلــت: الننــي لــم احصــل علــى اخــي، ســأتصل باهلــي 
فــي كوردســتان. غضــب وقــال: كيــف ادعــك تتكلميــن مــع زوجــك الكافــر؟ قلــت لــه كذبــا 
منــذ اول يــوم للســيطرة علــى ســنجار مــات زوجــي، قــال لكــن ال ادعــك تتكلميــن باللغــة 
ــت  ــن، قل ــا تقولي ــى افهــم م ــران، حت ــي بلغــة الق ــار- يجــب ان تتحدث ــة _لغــة الكف الكوردي
ــن باللغــة  ــي ال ادعــك تتكلمي ــال: ليســت مشــكلتي لكن ــة، ق ــون اللغــة العربي ــي ال يعرف اهل
الكورديــة، هــذه لغــة الكفــار. قلــت: عنــدي ابــن عــم هــو طبيــب ويعــرف اللغــة العربيــة، قــال: 
يــا اللــه مــا هــذه البــاء؟ يــا اللــه ال تحاســبني مجبــور ان ادعهــا تتكلــم مــع الكفــار. كنــت 
اعــرف انــه يكــذب وخاصــة بعدمــا ســمع باليــورو والــدوالر نســي كل شــي، اتصلــت بابــن 
عمــي واجابنــي، واخــذ منــي الموبايــل وتحــدث معــه، قــال لــه ابــن عمــي: نــورا بنــت عمــي، 
كــم تريــد لتحررهــا. وعندمــا ســمع كلمــة النقــود نســي الديــن والشــرع وقــال: ارســل لــي 
20 الــف دوالر، احــرر نــورا واالطفــال، اال ابنهــا ذو االربــع عشــرة ســنة. ســأله ابــن عمــي 
: ولمــاذا ال تحــرر هــذا الولــد؟ قــال: الننــي بعتــه كغــام لمجاهــد اخــر، فاضطــر ابــن عمــي 
ان يزيــد المبلــغ الــى 30 الــف دوالر حتــى يشــترينا كلنــا مــع ابنــي الكبيــر، وهكــذا حســب 

هــذا االتفــاق نجونــا كلنــا مــن جحيــم داعــش.
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هذه المرأة االيزدية التي تظاهرت بالعمى والبكم لعشرين شهرا
غزال:

 استعنا بمعارفنا )كريف( من العرب، سلمنا لداعش مباشرة

ان ســرد وتوثيــق مــا جــرى علــى االطفــال والنســاء المخطوفــات االســيرات بيــد 
ارهابيــي داعــش، ليــس فقــط الجــل ان نتهــم داعــش واالرهابييــن مــن الناحيــة االخاقيــة، 
وليــس فقــط الجــل ان نكــون علــى درايــة بهــذه الماســاة االنســانية المليئــة بالجرائــم، 
ــق ماجــرى  ــل ودقائ ــم بتفاصي ــى عل ــون عل ــا ان نك ــداف، علين ــذه االه ــع وجــود ه ــل م ب
علــى هــؤالء الضحايــا، نحــن نحتــاج اليهــا كثيــرا لــكل انســان كــوردي ومــن كوردســتان، 
وخاصــة االجيــال القادمــة، كــي نعــرف داعــش كمــا هــو، ويعــرف االجيــال الكورديــة 
والكوردســتانية ان مــا فعلــه داعــش او مســاعديهم او حاملــي افكارهــم، لــم تكــن لديهــم 

ذرة انســانية وال ايــة مبــاديء اخاقيــة.

غزل وخيانة كريف العرب
غــزل اســماعيل، مــن أهالــي مجمــوع )حــردان( شــمال ســنجار، تــروي لنــا مأســاتها 
المليئــة بالحــزن واالســى: منــذ الصبــاح الباكــر ليــوم مأســاة ســنجار وعندمــا ســمعنا 
وعرفنــا ان الســنجاريين يريــدون ان ينجــو بانفســهم فــي كل الجهــات، قــال رجــال عائلتــي 
ان داعــش اقتربــوا منــا لنوصــل انفســنا الــى بيــوت كريفنــا العــرب فــي قريــة )تــل الشــبك( 
ــا اليــه ســيرا  ــا، ذهبن ــا لن ــة مــن حــردان. خضــر خلــف العفــري كان لســنوات كريف القريب
علــى االقــدام وعندمــا اتصلنــا بــه جــاءوا الينــا بســيارتين لديهــم. عنــد وصولهــم الينــا، طلبنــا 
منــه ان يأوينــا، كــي نصــل بانفســنا الــى الجبــل عندمــا يحــل الليــل كســائر النــاس، او ياخذنا 
الــى ربيعــة ومنهــا الــى دهــوك، طلــب الكريــف منــا، ان يذهــب النســاء واالطفــال الــى الطابــق 
ــم  ــم ل ــي االســفل. شــعرنا ان همســات اوالده ونظراته ــى الرجــال ف ــم ويبق ــوي لبيته العل
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تكــن طبيعيــة، لكــن االن ال حيلــة لنــا، وداعــش باطــراف القريــة، لــم تســتغرق ســاعة، وصــل 
ــاط مــع  ــت ان االخت ــي وق ــا ان اوالد الكريــف كلهــم داعشــيون، ف ــن لن ــا، تبي داعــش الين
عائلتنــا يعــود لعشــرات الســنين ومســتمرة حتــى هــذه اللحظــة، هكــذا خــال ســاعة واحــدة 
ــا. بعــد ان اخــذ منــا داعــش جميــع اموالنــا والذهــب والنقــود واجهــزة  نقضــوا العهــد بينن
المحمــول، اصعدونــا كلنــا فــي ســيارات واخذونــا الــى مفتــرق حــردان )الطريــق الرئيســي 
ــوا الرجــال عنــا وامــام اعيننــا علــى الشــارع  ــا. فصل سنجار-ســنوني(، هنــاك انزلونــا كلن
ــا.  ــا فــي الســيارات وذهبن صفوهــم وربطــوا ايديهــم، ونحــن )النســاء واالطفــال( اصعدون
مــرة اخــرى لــم نجــد الرجــال )زوجــي، ابــي، اخــوان زوجــي الثــاث وابنــاء عمــي االربعــة(، 
حتــى االن ال نعــرف مــا مصيرهــم، ذهبنــا حتــى وصلنــا الــى ســيطرة كســكي، هنــاك وجدنا 
عــدة عوائــل اخــرى فــي حــردان لكــن الرجــال لــم يكونــوا معهــم. بعــد ذلــك اخذونــا جميعــا 
الــى مدرســة )ازهــار( داخــل مدينــة تلعفــر. خــال اســبوع بقائنــا هــذا، اخــذوا جميــع الفتيــات 
والشــابات الجميــات ولــم نرهــم بعــد ذلــك، اتذكــر كانــت معنــا امــرأة اســمها خالــدة، هــي 
قــد اخفــت ابنتهــا ســامية حتــى ال يأخذوهــا، عندمــا ســألوها ايــن ســامية؟ قالــت ال اعــرف 
مــاذا حصــل لهــا فــي هــذا االزدحــام، لــم يصدقوهــا وقالــوا انــت ســاعدتيها علــى الهــرب، 
قالــت االم: هــي طفلــة لمــا تحتاجونهــا؟ لمــاذا تريــدون اغتصابهــا؟ اجابهــا الداعشــي: بــكل 
تأكيــد نغتصبهــا، النهــا ســبية. كا.. لــم يتركوهــا وبحثــوا عنهــا حتــى وجدوهــا، واخــذوا 
ــدأوا  ــع ب ــد. وامــام اعيــن الجمي ــدة المــاء، ثــم اخذوهــا للجل ــوا امهــا بصون ســامية وضرب
برجمهــا. خالــدة كانــت تصــرخ والدمــاء تســيل علــى وجههــا، تريــدون الحقيقــة، بعــد ذلــك 
لــم نــر خالــدة مــرة اخــرى، وحتــى االن ال انســى هــذا المشــهد وانصدمــت مــن روع ذاك 

المشــهد.
اســتمرت غــزل فــي ســرد معاناتهــا كأســيرة بيــد داعــش: فــي اليــوم التالــي اخذونــا 
الــى ســجن بــادوش فــي الموصــل، هنــاك، وفضــا عــن اطفالــي، كان معــي اخــي وهــو فــي 
الثانيــة عشــر مــن عمــره، بعــد فتــرة جــاءوا الخــذه، وقــد كان بحضنــي طفلــي الرضيــع، 
اردت ان امنعهــم، كا.. هكــذا ســحبوني والطفــل الرضيــع بحضنــي طــار مــن يــدي، وحيــن 
اردت ان احمــل طفلــي اخــذوا اخــي وحتــى االن لــم اراه مــرة ثانيــة وال اعــرف خبــرا عنــه. 
عندمــا قصفــت الطائــرات اطــراف ســجن بــادوش، أخذونــا الــى تلعفــر، وهنــاك فصلونــا 
عــن بعــض، ومنــذ ذلــك الوقــت ال اعــرف شــيئا عــن حماتــي وزوجــات ابنائهــا الثاثــة، ثــم 

اخــذوا منــي ابنتــي ذات الثمانــي ســنوات.
فجــأة انهــارت غــزال بالبــكاء، فوقفنــا قليــا، ثــم اســتمرت بحديثهــا: بعــد ثاثــة اشــهر، 
قــال الدواعــش: النســاء الاتــي رجالهــن مفقــودون يســجلن اســماءهن ســنعود بكــن اليهــم، 
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وكل واحــد يذهــب الــى زوجهــا وعائلتهــا ثــم نبيعكــم للبيشــمركة. فرحنــا كثيــرا والــكل كان 
علــى عجلــة لتســجيل اســمه وعائلتــه، صعدنــا الســيارات نحــو ســنجار، وهنــاك فصلــوا 
عنــي ابنتــي الكبيــرة، توســلت اليهــم كثيــرا ان ابنتــي مريضــة لكنهــم لــم يســتمعوا الــي، كنــا 
30 امــرأة، مــع أطفالنــا كنــا فــي بــاص واحــد، وصلنــا ســنجار. فرحنــا كثيــرا، النهــم قالــوا 
سنســلمكم للبيشــمركة، لكــن لــم يمــض كثيــرا مــن الوقــت حتــى يأســنا مــرة اخــرى عندمــا 
لــم تتوقــف الســيارات فــي ســنجار واتجهــت نحــو حــدود ســوريا، وحتــى وقــت متأخــر 

مــن الليــل وصلنــا الــى الرقــة.

الرقة.. بيع وشراء واهانة...
ابقونــا خمســة عشــر يومــا فــي الرقــة، ثــم شــرعوا ببيعنــا، كان يومــا قارســا وبــاردا، 
اشــتراني رجــل ســعودي كان ذو هيــكل ضخــم ووجــه قبيــح ينادونــه )ابــو جهيمــان 
الجــزري(، فــي الليــل حلمــت، وجــدت رجــا صالحــا بمابــس بيضــاء قــال لــي: ال تهتــم، 
ســتنجون، وينتهــي داعــش، لكــن اجعــل نفســك عميــاء وبكمــاء. اســتيقظت علــى بــكاء 
طفلــي، ارضعتــه وعــدت للنــوم مجــددا، وفــي الصبــاح رويــت الحلــم البنتــي انــا مــن االن 
اعمــى وابكــم، كــي احافــظ علــى كرامتــي واطفالــي، اعميــت نفســي وابكمتهــا لمــدة عشــرين 
شــهرا. بعــد مــدة، جــاء )ابــو جهيمــان( تحــدث معــي لــم أجبــه، ســأل ابنتــي: مــا بهــا امــك؟ 
قالــت: امــي عميــاء وبكمــاء. منــذ متــى؟ قالــت منــذ يــوم النكبــة، ويجــب علــي ان اســاعدها. 
قــال الداعشــي: احضــرت لكــم الطعــام انهضــوا وكلــوا، بــدأت ابنتــي بمســاعدتي فــي االكل. 
فجــأة دخــل داعشــيان الــى البيــت، صاحــب البيــت بــدأ الــكام معهمــا وكنــت اســتمع اليهــم، 
قــال الصاحــب: اشــتريت هــذه الســبية، واعطيــت مبلغــا كبيــرا، النهــا جميلــة وذات طــول 
ــي  ــه، تكــذب، وتخــادع. والثان ــة الل ــا لعن ــال أحدهــم: عليه ــاء. فق ــاء وبكم ــا عمي ــارع، لكنه ف
قــال: األبكــم يكــون اصمــا ايضــا، لــذا فهــي كاذبــة، واالخــر قــال لنضربهــا لنــرى إن كانــت 
صادقــة؟ بــدأوا بضربــي بالعصــا والســاح، رحمنــي اللــه كلمــا كانــوا يضربوننــي اكثــر فلــم 
انطــق بكلمــة واحــدة، فاغمــي علــي، وكنــت اســمع صــراخ وانيــن اطفالــي، لكنــي تحملــت، 
ــاء؟  ــاء وبكم ــا عمي ــت حق ــي المستشــفى لنكتشــف إن كان ــى الفحــص ف ــا ال ــوا لناخذه قال
قــال أحدهــم: هــي لــن تنجــح فــي الفحــص الطبــي، فقــال الســعودي: مــاذا نفعــل هــذه مــن 
ــى الفــراش.  ــاء وبكمــاء فــا عيــب فيهــا عل نصيبــي، فقــال اآلخــر: ال ضيــر إن كانــت عمي
وأضــاف أحدهــم: مادمتــي عميــاء وبكمــاء ســاخذ ابنــك الــى معســكرات التدريــب فانــت ال 
تســتطيعين رعايتــه. لنســأل القاضــي الشــرعي. رجــع فــي اليــوم التالــي وقــال: لــن نأخــذ 
ابنــك. فرحــت كثيــرا، اشــرت للســعودي ان رأســي يؤلمنــي كثيــرا، فقــال: اتــي لــك بحبــوب 
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االم الــرأس؟ قلــت ال. بعــد اســبوع، باعنــا ابــو جهيمــان الــى داعشــي اخــر اســمه ابــو عمــر 
النجــدي، هــذا الداعشــي الســعودي، كان عملــه بيــع وشــراء النســاء، كان يشــتري النســاء 
وياخذهــن الــى الحمــام والصالــون ويقــوم بتجميلهــن ويعــرض صورهــن للبيــع. كتــب علــى 

صورتــي: رغــم انهــا عميــاء وصمــاء لكنهــا ملكــة جمــال العالــم، متناســقة ورقيقــة.

النجاة من جحيم داعش
روت لنــا غــزل، بحســرة، عشــرات قصــص التعذيــب واالغتصــاب والبيــع والشــراء.. 
حتــى فــي النهايــة وقعــت بيــد داعشــي ســوري مــن ســكان الرقــة واجبرهــا ان تنجــب لــه 
طفــا، فــي النهايــة، النهــا علــى اســاس عميــاء وبكمــاء يرســلونها الــى دار رعايــة المتعففيــن، 

وهنــاك بــدأت محاوالتهــا فــي كيفيــة انقــاذ نفســها واطفالهــا مــن يــد داعــش.
ــا امــرأة اخــرى مــن ســنجار باســم شــيرين،  ــت معن ــدار كان ــت غــزل: فــي هــذا ال قال
كانــت ذكيــة، قلــت لهــا لمــاذا ال تحاوليــن ان تحصلــي علــى ارقــام هاتــف اهلــي؟ فانــا 
عميــاء وبكمــاء ال اســتطيع ان اذهــب الــى الســوق، النهــم يكتشــفوني. اســتطاعت شــيرين 
ــن  ــام اســتأذنت م ــي احــد األي ــام، وف ــى االرق ــا ان تحصــل عل ــف اقاربه ــق هات ــن طري ع
مســؤول الــدار وذهبــت فاتصلــت بعــم زوجــي. وهــو لــم يدخــر جهــدا فــي انقاذنــا. فبعــد 
مــدة، ذهبــت شــيرين وابنتــي الــى مكتــب االتصــاالت فــي الســوق، وعــن طريــق عــم زوجــي 
اعطاهــم رقــم هاتــف أحــد األشــخاص، إتصلــوا بــه و خطــط لهــم مــاذا يفعلــون وفــي اي 
يــوم يخرجــون مــن الــدار خلســة ويذهبــون الــى بيــت ويتصلــون بــه، وفعلنــا هــذا ونجونــا 

مــن جحيــم داعــش.
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امرأة كوردية ايزدية تروي حكايتها في جحيم داعش
زينب: 

كان أمير داعش يقول: المجاهدون احرار فيما يفعلون بكن، 
النهم جنود الخالفة وانتن كفرة

الن الدواعــش وجميــع الذيــن يعتنقــون فكــر داعــش، مــن المتهميــن ومنعدمــي االخــاق 
ــك قصــص  ــون، كذل ــي القســاوة فمختلف ــي تعاملهــم، اال ف والمهووســين والمتشــابهون ف
النســاء االيزديــات فــي قبضتهــم تكــون كذلــك اال اللواتــي ذقــن معانــاة ومأســي اكثــر مــن 

بعضهــن االخــر.
ان قصــة األســر لمــدة تســعة اشــهر للســيدة زينــب مــراد ال تقــل مأســاة عــن قصــص 
اخواتهــا االســيرات فــي قبضــة ارهابيــي داعــش، لكــن الفــارق معهــا انهــا كانــت متعلمــة 
وتعــرف اللغــة العربيــة، لــذا أمعنــت النظــر بدقــة فــي وحشــية داعــش وعــدم اخاقهــم، وهــي 
مختلفــة عــن جميــع اخواتهــا، انطلقــت لتــرى نمــاذج مــن أهالــي غيــر الكــورد وااليزدييــن 
تحــت ســيطرة داعــش وســاعدت االســرى والمخطوفــات بشــكل ســري. اضافــة الــى انهــا 
كانــت لديهــا حــظ اوفــر فــي ان تبقــى مــع زوجهــا وطفليهــا حتــى نهايــة اســرها، وال تواجــه 
ــى  ــى االن تتأســف عل ــا وحت ــع أنه ــف داعــش والداعشــيين،  م تجــارة والانســانية وتخل
مشــاهد وجــوه النســاء واالطفــال االيزدييــن التــي مــا زالــت امــام عينيهــا وهــم يهينونهــن 
ويعرضونهــن للعطــش والجــوع، واخــذوا بعضهــن، فقــط اللــه يعــرف مــاذا حــل بهــن وال 

احــد يعــرف عنهــن شــيئا.
ــا هــذه المــرأة المظلومــة مــن قريــة كوجــو، قصــة حياتهــا  عندمــا اردنــا ان تســرد لن
ــن  ــى الذي ــكاء واضحــة عل ــد داعــش، كانــت حســرة الب لمــدة تســعة اشــهر فــي االســر بي
ــم تكــن تســتطيع  ــم يرجعــوا، ل ــن اخذوهــم الدواعــش ول استشــهدوا امــام عينيهــا او الذي
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ــا منهــا ان كان  ــذا نظــرا لحالتهــا النفســية واحترامــا لمشــاعرها، طلبن ــدأ الحديــث، ل ان تب
بامكانهــا ان تجمــع قواهــا وتحكــي لنــا قصتهــا والمشــاهد التــي رأتهــا بشــكل هــاديء كــي 
نســتطيع ان نوثــق قصتهــا وتكــون دليــا اخــر علــى جرائــم ووحشــية داعــش والداعشــيين 

ومظلوميــة الكــورد االيزدييــن وخاصــة االطفــال والنســاء.
وأخيرا، استطاعت زينب ان تروي لنا حكايتها وعائلتها بقدر استطاعتها:

فــي صبــاح يــوم الحادثــة فــي 2014/8/3، عندمــا ســمعنا ووجدنــا ان ارهابيــي داعــش 
يقتربــون مــن قريتنــا، هربنــا بايــة طريقــة كانــت مــع زوجــي واطفالــي االثنيــن مــن قريــة 
كوجــو، وصلنــا الــى مدينــة ســنجار، عندمــا وصلنــا وجدنــا الفاجعــة الكبــرى هنــاك، رأينــا 
جمعــا غفيــرا مــن النــاس يتركــون المدينــة ويتجهــون نحــو الجبــال، كان هنــاك مــن يتســلق 
الجبــال ســيرا علــى االقــدام، ومنهــم مــن يصعــد بالســيارة، فــي الحقيقــة كانــت المشــاهد 
مأســاوية وال احــد يســتطيع ان يرويهــا كمــا كانــت. اضطررنــا نحــن ان نتجــه الــى الجبــل 
مــع هــذا الجمــع الغفيــر، لكــن مــع االســف قبــل ان نصعــد الجبــل، وفــي المنعطفــات المؤديــة 
إلــى الجبــل أدركتنــا ســيارتي بيــك اب بيضــاء لداعــش واوقفونــا، مــع ايقافنــا نــزل جميــع 
ــا،  ــف علين ــدأوا بصــراخ مخي ــا، ســحبوا االســلحة وب الدواعــش مــن الســيارتين، وطوقون
وهنــاك صــاح أميرهــم: خــذوا منهــم جميــع النقــود والذهــب واجهــزة المحمــول، بــدأ 
الدواعــش بتفتيشــنا واحــدا تلــو االخــر وكنــا مــا نقــارب مئــات العوائــل واخــذوا منــا جميــع 
ــا تحــت ذاك  الحــر  ــدر اســتطاعتهم اوقفون ــات، وق ــا االوراق والهوي ــا فيه ــكات بم الممتل
الشــديد واهانونــا، بعــد ذلــك ابعــدوا الرجــال عنــا وبقينــا نحــن النســاء واالطفــال واخذونــا 
الــى مدينــة ســنجار. هنــاك جمعونــا كلنــا فــي دائــرة هويــة االحــوال المدنيــة فــي ســنجار، 
ثقــوا بــي ان الحديــث عــن هــذه األيــام يحتــاج الــى كتــاب كامــل، ومهمــا يكــن، حتــى بــدء 
القصــف الجــوي علــى ســنجار بقيــت تلــك العوائــل هنــاك، وكانــت اوضاعنــا ســيئة جــدا، 
درجــات الحــرارة مرتفعــة، الجــوع، العطــش، الخــوف والرعــب مــن جانــب اخــر، واالســوأ 
مــن كل هــذا فــي اليــوم االول بــدأوا بفصلنــا عــن العــدد القليــل مــن الرجــال الذيــن كانــوا 

معنــا، بجانــب هــذا اخــذوا الفتيــات واالطفــال علــى شــكل دفعــات.
ال اعــرف فــي اي يــوم كان، تفاجأنــا وكأن العالــم ينهــار علينــا، بــدأ صــوت انفجــارات 
قويــة واصــوات الطائــرات علــى مدينــة ســنجار. فــي الحقيقــة خفنــا كثيــرا فــي البدايــة، مــع 
صــوت كل انفجــار، كانــت اكبادنــا تخــرج خوفــا مــن هــول االنفجــار، لكــن لمــا عرفنــا ان 
الطائــرات تقصــف بدقــة مقــرات وســيارات داعــش، لــم نعــد نخــاف بــل ارتفعــت عزيمتنــا 
ــا نشــعر بالحــزن إن لــم نســمع صــوت الطائــرات. فــي هــذه  ــا االمــل، واصبحن ورجــع لن
الليلــة ســاروي لكــم مشــهدا وحشــيا. كنــا جوعــى وعطشــى، وكان همنــا االطفــال اكثــر مــن 
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غيرهــم، والوقــت يســير نحــو الغــروب، كنــت انظــر، فشــاهدت داعشــيا احضــر فتــات الخبــز 
وقطــع مــن الصمــون فــي ظــرف ورماهــا فــي ســلة فــي الســاحة، وانــا كمــن وجــد عســا 
ــن، وفجــأة  ــي االثني ــا ألطفال ــي شــجرة، ركضــت واحضــرت الظــرف، واردت ان اطعمه ف
التفــت الــي الداعشــي فرآنــي والظــرف بيــدي، تخيلــوا بانــه هجــم علــى الظــرف كالوحــش 
وبــدأ يشــتمني ويســيء إلــي، توســلت اليــه ان يعطينــي وقلــت انــه لاطفــال ســيموتون مــن 
الجــوع،.. هــؤالء اليعرفــون االنســانية وال ضميــر لهــم، ليــس فقــط لــم يعطنــي بــل أمطرنــي 

بوابــل مــن الشــتائم لايزدييــن وكوردســتان.
ــي ســيارات، ال نعــرف  ــا ف ــرة لداعــش واصعدون ــوة كبي ــي، جــاءت ق ــوم التال ــي الي ف
أيــن يأخذوننــا، وبعــد فتــرة وصلنــا الــى تلعفــر. هنــاك وزعونــا فــي بنايــات المــدارس، كل 
عشــرة عوائــل فــي مدرســة، ذهبنــا نحــن الــى مدرســة ازهــار، وبقينــا ثمانيــة أيــام هنــاك، 
ــي االخــاق وقســاة  ــوا عديم ــذرا، والدواعــش كان ــكان ق ــت االجــواء حــارة جــدا والم كان
القلــوب، النهــم كانــوا يعطوننــا كل يــوم صمونــا وصحنــا مــن  الفاصوليــاء مــع قليــل مــن 
المــاء، كانــوا افضــل بقليــل ممــن كانــوا فــي دائــرة الهويــة، تصــوروا عندمــا وزعــوا علينــا 
ــا  ــا، وم ــي أطفالن ــة وال تكف ــذه الحصــة قليل ــت إن ه ــا قال ــة، احــدى اخواتن ــا اليومي وجبتن
ان تفوهــت المــرأة بهــذه الكلمــات حتــى هجــم عليهــا الداعشــي ضربــا ولكمــا واهانــة، 
كنــا نتمنــى المــوت. والشــك ان المــوت الحقيقــي كان بمجــيء داعــش يوميــا واخذهــم 
ــم  ــا ل ــا م ــن، وغالب ــن واباءهــن واخوانه ــن ازواجه ــام اعي ــات ام ــات والنســاء الجمي للفتي
نكــن نراهــم بعــد ذلــك، وبعضهــن كانــوا يأخذونهــن ليلــة وليلتيــن ويرجعونهــن. فــي 
صبــاح احــد األيــام، اوقفــوا صفوفــا مــن الســيارات الكبيــرة، اصعدونــا فيهــا واخذونــا الــى 
الموصــل، بعــد ســاعات وصلنــا الــى ســجن بــادوش. بــادوش اي بــادوش؟! كأن جميــع 
ســكان ســنجار هنــاك، هــؤالء النــاس جميعهــم مــن شــدة الحــر والعطــش والجــوع كانــوا 
يصيحــون. فــي المســاء عندمــا اصبــح النــاس منهكيــن وال طاقــة لهــم، اعطــوا لــكل واحــد 
ــوا  ــوا جميــع االطفــال عنهــم وقال ــاح فصل ــا قديمــا وعنقــود عنــب، فــي الصب منهــم صمون
ناخذهــم الــى تلعفــر. كونــوا علــى ثقــة: ان صيــاح وحســرة االمهــات واالبــاء وصلــت عنــان 
الســماء، وصــراخ وبــكاء االطفــال قــد أبكــت الحجــر. المجرمــون لــم يكونــوا ليتأثــروا بتلــك 
المشــاهد المأســاوية وهــم يأخــذون االطفــال. مــرة اخــرى اقــول ال اعــرف كيــف اتحــدث 
ــام،  ــدة أي ــد ع ــال. بع ــا االطف ــي يأخــذون فيه ــي الت ــي الليال ــاء ف ــات واالب ــال االمه ــن ح ع
فجــأة جــاءوا مــرة اخــرى واحضــروا االطفــال، علــى الرغــم ممــا كانــوا فيــه مــن اوضــاع 
ــم تــدم  ــا ل ســيئة، فــي هــذا الصبــاح، كلنــا اصبحنــا كمــن ولدتــه امــه مــن جديــد، وفرحتن
طويــا، قصفــت الطائــرات اطــراف ســجن بــادوش، كنــا ســعداء ببــدء القصــف والطائــرات 
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التــي تضــرب الدواعــش، مــع اننــا ومــع كل قصــف كانــت صرخاتنــا وصرخــات اطفالنــا 
تصــل عنــان الســماء. بقينــا علــى هــذا الحــال لمــدة يوميــن، وفــي الصبــاح الباكــر، احضــروا 
ــا وقتهــا  ــا. عرفن ــن ياخذونن ــى اي ــا ال ــوا لن ــا فيهــا دون ان يقول ــرة واصعدون باصــات كبي
اننــا وصلنــا الــى تلعفــر. وهنــاك اخــذوا كل عشــرة عائلــة الــى مدرســة. نحــن مــع عوائــل 
اخــرى اخذونــا الــى مدرســة. لــم يســتغرق الوقــت كثيــرا، فــي هــذه الجهــة ســمعنا صراخــا 
وصيحــات. راينــا ان حرســا مــن داعــش يمســكون بيــد امــرأة وبحضنهــا طفــل يريــدون 
خطفــه، وكانــت المــرأة تمانــع وتصيــح. وقتهــا جــاء أميرهــم القــذر، ونــادى مــا هــذا؟ 
والمــرأة بعينيهــا الباكيتيــن قالــت: هــذا يريــد ان يعتــدى علــي، واألميــر دون مقدمــات قــال: 
ــر فــي ذلــك؟ اذهبــي  ــد ان يتــزوج بــك، مــا الضي هــذا جنــدي الخافــة وانــت كافــرة، يري
معــه. اخــذوا المــرأة مــع طفلهــا الرضيــع، مــا ان خرجــا مــن القاعــة والمــرأة اغميــت عليهــا 
وســقط الطفــل مــن يدهــا. فاحضــروا المــاء واعــادوا المــرأة الــى وعيهــا وفــي النهايــة 
ــا اســوأ مــن  ــا ان وضعن ــا تيقنن ــرة اخــرى. هن ــا م ــم نجده ــى االن ل ــم وحت ــا معه اخذوه
ســنجار وبــادوش، ســاءت اوضاعنــا خــال بقاءنــا فــي تلعفــر، وكان دواعــش هــذا المــكان 
ــرا مــن  ــه بطــا صغي ــا يعطون ــا بهــذه الحــرارة، كل واحــد من ــر اســاءة وقســوة. يومي اكث
المــاء وصمونــا وكــم ملعقــة مــن الــرز. والزمــن يســير نحــو الخريــف رويــدا رويــدا، وبــدا 
البــرد، بعــد أربعــة اشــهر، اخذونــا الــى الســاحة االولمبيــة فــي مدينــة الموصــل. الدواعــش 
الذيــن كانــوا يأتــون الينــا بحجــة احضــار الطعــام كانــوا ينتقــون النســاء وياخذونهــن، 
بعضهــن يرجعــن بعــد يــوم او يوميــن، وبعضهــن ذهبــن ولــم تعــدن. فــي احــد األيــام واثناء 
توزيــع الطعــام، هجــم داعــش علــى طفلــة فــي الثالثــة او الرابعــة مــن عمرهــا حيــث صنعــت 
مــن قطعــة خشــبية دميــة وتلعــب بهــا، بــدا بضــرب الطفلــة وشــتمها والصــراخ عليهــا: انتــم 
كفــار وتعبــدون الخشــب وتشــركون باللــه! وبالتوســل والرجــاء اخرجنــا الطفلــة مــن بيــن 
يديــه. وجــاؤوا فــي يــوم اخــر، اخــذوا احــد عشــر رجــا مــن ســكان ســنوني وكان بينهــم 
بعضــا مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، عندمــا ســألناهم لمــاذا تأخذونهــم، قالــوا هــؤالء 
يتجسســون لصالــح البيشــمركة، قلنــا اي جواســيس وكيــف؟ لــم يســتمعوا لنــا واخذوهــم، 

ولــم يعــودوا.
بعــد فتــرة، أعادونــا مــرة اخــرى الــى تلعفــر وفــي حــي الخضــراء ســجنونا فــي قاعــات 
وبيــت كبيــر. لــم يتركــوا فتــاة اال واخذوهــا، وبــدأوا بأخــذ االطفــال الذكــور الــى معســكرات 
التدريــب فــي ســوريا لكــي يصبحــون مــن جنــد الخافــة. وياخذوننــا الــى العمــل فــي 
المــزارع وياخــذون الرجــال الــى العمــل وتنظيــف الشــوارع وفــي المســاء يرجعونهــم. 
وكنــت بســبب معرفتــي للغــة العربيــة، كنــت ارافــق النســاء الاتــي يمرضــن او يصلــن الــى 
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مرحلــة الــوالدة واذهــب معهــن الــى مستشــفى الــوالدة فــي الموصــل. وهنــاك كثيــر مــن 
العامليــن يعرفــون باننــي ايزديــة وكانــوا ال يقدمــون لنــا الخدمــات الطبيــة فــي الموصــل، 
وكان هنــاك اشــخاص يســاعدوننا، فــا انســى مــرة كنــت فــي مستشــفى الموصــل وكان 
هنــاك طبيــب، ســاعدني كثيــرا وحــاول كثيــرا ان يســاعد االيزدييــن. مــرة اخــرى عندمــا 
ذهبــت مــع امــرأة حامــل الــى المستشــفى فــي الموصــل، ارســلوا معنــا حارســا. شــعرت ان 
هــذا الداعشــي ال يشــبه البقيــة وفيــه نــوع مــن االنســانية. فــي رجوعنــا، اردت ان اعــرف 
لمــاذا يملــك االنســانية واالخــاق؟ عندمــا ســرد لــي حكايتــه عرفــت الســبب. عرفــت انــه 
كان ســجينا اثنــاء مجــيء داعــش فــي بــادوش، والدواعــش قالــوا لــه: )انتــم كلكــم مجرميــن، 

امــا ان تصبحــوا دواعــش او نقتلكــم(.
علــى ايــة حــال، كل يــوم وكل ســاعة كنــا نفكــر كيــف ننجــو بانفســنا، وفــي يــوم 26 
نيســان 2015، قــررت مــع زوجــي ان نهــرب فــي الليــل، امــا ننجــو او نمــوت وفــي الحالتيــن 
ننجــو مــن يــد داعــش  ومــن هــذا العــذاب. بعــد ان ســادت عتمــة الليــل كل واحــد منــا حمــل 
طفــا وخرجنــا. ابتعدنــا عــن تلعفــر بســام، كنــا نمشــي لمــدة ثــاث ســاعات، فــي القــرى مــا 
بعــد تلعفــر المتجهــة الــى ســنجار، فجــأة رأينــا رجــا. خفنــا كثيــرا مــن ان يكشــفنا. قلنــا لــه 
الحقيقــة، كان الرجــل شــهما، ســبقنا وقــال اتبعانــي وال تهتمــا. تبعنــا الرجــل فــي االماكــن 
المقفــرة والوديــان بيــن ســنجار وتلعفــر، مشــينا حتــى الثالثــة فجــرا. تعبنــا كثيــرا، وســاء 
حــال االطفــال.  ادار الرجــل رأســه وقــال: بقيــت ســاعة وننجــو مــن مخــاوف داعــش، 
ارجوكمــا ان تجهــدا انفســكما مهمــا يكــن حتــى نصــل قبــل الشــروق الــى المــكان المقصــود. 
لكــن مــع ذلــك لــم نكــن لنحتمــل أكثــر، قــال الرجــل: اذا ال تتحركــوا، ابقــوا هنــا، فالمــكان 
آمــن. ابقــوا هنــا واســتريحوا حتــى اعــود اليكمــا فــي الليــل. علــى الرغــم مــن ان الرجــل كان 
شــهما لكــن قلوبنــا لــم تطمئــن، بقينــا حتــى المســاء فــي ذاك المــكان وخفقــات قلوبنــا كادت 
تســمع مــن بعيــد، حــل الليــل والرجــل لــم يعــد خفنــا كثيــرا. يــا اللــه ونحــن نخــاف ان نذهــب 
وحدنــا. اضطررنــا ان نجلــس. عندمــا بلغــت الســاعة الثامنــة، جــاء الرجــل ومعــه ســيارة 
واصعدنــا فيهــا واتجهنــا نحــو االســفل. ســرنا عشــرون دقيقــة، وقفــت الســيارة وقــال 
الرجــل: أتــرون هــذا النــور، انهــا قريــة حــردان وجبهــات البيشــمركة، انــا ســاعود ادراجــي، 
وانتمــا اذهبــا بحــذر حتــى تصلــون الــى البيشــمركة. شــكرنا هــذا الرجــل الشــهم وودعنــاه 
ــا،  ــة عشــرة لي ــارب الحادي ــت الســاعة تق ــا كان ــا اقتربن ــا نحــو الضــوء. عندم ــم توجهن ث
بــدات الــكاب بالنبــاح، خفنــا، وكان البيشــمركة ينظــرون الينــا بمنظــار ليلــي ويعرفــون اننــا 
مــن مخطوفــي االيزدييــن وهربنــا مــن داعــش، لــذا لــم نقتــرب كثيــرا والبيشــمركة نادونــا 

اقتربــوا وال تخافــوا، نحــن البيشــمركة.
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مأساة جحيم داعش
ساهرة:

 نحن لدينا على داعش حقان: قتل العامة والكرامة
مــا ال انســاه هــو ذلــك الشــخص الــذي اطلــق الرصــاص وقتــل اخــي، كان عربيــا مــن 

قريــة )بســكي( القريبــة مــن ســنجار وكان كريفنــا، كنــا نعرفــه وكان يعرفنــا ايضــا
فــي تاريــخ االنســانية، حدثــت معــارك كبيــرة منــذ عشــرات الســنين، ونفــذت جرائــم 
ــات، تصــل  ــى النســاء االيزدي ــا تســتمع ال ــن عندم ــرة، لك ــال ال انســانية كثي ــرة واعم كبي
الــى نتيجــة بســيطة وحقيقــة مفادهــا أنــه عبــر التاريــخ، لــم تكــن هنــاك جريمــة اكثــر عنفــا 
وبــا رحمــة مــن جرائــم داعــش، وان االســتماع لــكل ناجيــة مــن يــد ارهابيــي داعــش دليــل 

وشــاهد علــى هــذا الــكام.
كلمــا نســتمع الــى مأســاة النســاء االيزديــات البريئــات، كل واحــدة منهــن نجــت بمعانــاة 
كبيــرة مــن يــد ارهابيــي داعــش، كلمــا صدمنــا كانســان وككــورد وكوردســتاني وتقشــعر 
لهــا االبــدان، ولــو وقــع بيدهــا داعشــي، يمــا مــا، اللــه اعلــم مــاذا ســتفعل بــه. مــا اتفقــت عليــه 
جميــع الناجيــات مــن يــد داعــش، هــو انــه ان كان المجتمــع الدولــي واالنســاني عامــة وراء 
ظهــور داعــش ســيكون عليهــم مســتحقات جرائــم واعمــال داعــش االرهابيــة، لكــن بالنســبة 
ــة  ــة انســانيتنا وكرام ــوق كرام ــاك حق ــوق الشــهداء، وهن ــا حق ــي كوردســتان فلدين ألهال
النســاء الماجــدات فــي ســنجار علــى داعــش والداعشــيين، لــذا اذا اردنــا ان نحتــرم انفســنا 
كشــعب، يجــب ان نبحــث عــن اي داعشــي فــي اي مــكان فــي العالــم تلطخــت يــداه بــارواح 

ودمــاء وكرامــة ضحايانــا وان نكــون فــي بحــث دائــم عنهــم بــا كلــل أو ملــل.
مــع اننــا واثنــاء رؤيتنــا اليــة واحــدة مــن النســاء الناجيــات مــن قبضــة داعــش نقــول 
فــي اعماقنــا، ال يوجــد ارهــاب كإرهــاب داعــش وان جحيــم داعــش جحيــم بــكل المعانــي. 
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ان قصــة االخــت ســاهرة عبداللــه عمرهــا )31 ســنة( حكايــة مختلفــة عــن حكايــات اخواتنــا 

االخريــات وانهــا اكثــر مأســاوية وجروحهــا اعمــق واكثــر إيامــا.

من كوجو الى الرقة
كانــت الســيدة ســاهرة أمــا لطفليــن قبــل مأســاة ســنجار، ظهــرت قويــة وذات عزيمــة 
بعــد مــا مــرت بــكل تلــك المآســي، بــدأت بســرد مأســاتها ومعاناتهــا فــي جحيــم داعــش 

بهــذا الشــكل:
انــا مــن ســكان قريــة كوجــو، وكنــت اعيــش مــع زوجــي فــي مجمــع )تــل البنــات(، وقتهــا 
ــا  ــة، عندم ــوم الحادث ــي صبيحــة ي ــة كوجــو، ف ــي قري ــد ف ــي بمناســبة العي ــت أهل زرت بي
ــراف  ــي اط ــض القــرى ف ــى بع ــد وصــل ال ــش ق ــا ان داع ــات، عرفن ســمعنا صــوت الطلق
ــا بــأن نجهــز للرحيــل.  ــا، جــاء اخــي )متــو( وطلــب من القريــة، واالن يتجهــون نحــو قريتن
وذهــب واحضرنــا ســيارة، ودون ان نلتفــت للــوراء، اتجهنــا مــن كوجــو الــى ســنجار. 
حتــى وصلنــا الــى داخــل المدينــة، وجدنــا ان النــاس يهربــون الــى الجبــال. هــل تعرفــون اذا 
تحدثــت عــن هــذه الســاعة ومشــاهد الطريــق والنــاس يخرجــون مــن ســنجار الــى الجبــل، 
لــن تصدقونــي بأنــه ســيكون ســيناريو فلــم ســينمائي مأســاوي يــرن صــداه فــي العالــم.
علــى ايــة حــال، نحــن كســائر النــاس، لــم نقــف داخــل المدينــة واتجهنــا الــى الجبــل، فــي 
الوقــت الــذي كنــا نصعــد علــى طريــق الصاعــد الــى الجبــل ظننــا اننــا نجونــا، لكــن فجــأة 
وجدنــا ســيارتين للدواعــش اغلقــوا طريقنــا ووقفــوا امامنــا، عرفــت حينهــا قــد قضــي علينــا 
وضيعنــا كل شــيء. انزلونــا جميعــا مــن الســيارات، كنــا قرابــة العشــرين امــرأة وكان معنــا 
رجــال ثــاث، احدهــم اخــي واالثنــان االخــران كانــا جيراننــا فــي القريــة. وبعــد ان فصلــوا 
الرجــال عنــا وامــام اعيننــا علــى الشــارع رموهــم بالرصــاص وقتلوهــم. والــذي ال اســتطيع 
ان انســاه هــو الشــخص الــذي اطلــق الرصــاص وقتــل اخــي، كان عربيــا مــن قريــة بســكي 
القريبــة مــن ســنجار ومقربــا منــا وكنــا نعرفــه وهــو يعرفنــا. بكائنــا وصياحنــا وصــراخ 
االطفــال وصــل عنــان الســماء. ثــم بــدأوا باخــذ مقتنياتنــا مــن النقــود، الذهــب، اجهــزة 
المحمــول، واالوراق الثبوتيــة والشــهادات. اصعدونــا فــي الســيارات ضربــا وصراخــا 
ــه  ــن، لكن ــة اخــي والشــهداء االخري ــى جث ــة عل ــا، رجــوت احــدا منهــم ان اضــع بطاني علين
ــة ســنجار،  ــى داخــل مدين ــا ال ــذا الشــكل اعادون ــوا. وبه ــم يقبل ــي ســبا وشــتما ول رد عل
بالبدايــة اخذونــا الــى داخــل بيــت مهجــور وهددونــا بانهــم ســيقتلوننا، باالضافــة الــى 
حزننــا علــى الشــهداء والخــوف المعشــعش داخلنــا، كان العطــش والحــرارة والجــوع اســياد 
ــم ســيقتلوننا،  ــا، ظنناه ــادوا الين ــى ع ــم تســتغرق ســاعة حت ــت، ل ــي ذاك الوق ــف ف الموق
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لكنهــم اصعدونــا فــي باصــات واخذونــا الــى دائــرة الهويــة واالحــوال المدنيــة فــي ســنجار، 
ــوم  ــك الي ــا ذل ــل ســنجارية، قضين ــوءة بعوائ ــرة ممل ــت غــرف الدائ ــا، كان ــا وصلن وعندم
ــا ان حــل  ــل. وم ــدات بالقت ــات والتهدي ــد مــن اإلهان ــى المزي ــة ال ــام، اضاف ــاء وطع دون م
الليــل جــاء االرهابيــون ومعهــم أضــواء، اخــذوا جميــع الفتيــات الجميــات والشــباب ايضــا، 
بعدهــا لــم نرهــم مجــددا، فــي الليلــة نفســها، وداخــل القاعــة مــات شــيخ مــن مجمــع كــرزرك 
مــن الهــم والعطــش والجــوع. فــي اليــوم التالــي، اخــذوا بعــض العوائــل الــى بنايــة اخــرى، 
وهنــاك ابقوهــم لعــدة ليالــي، وكانــوا يعطوهــم صمونــا واحــدا وبعضــا مــن المــاء، ودائمــا 
كانــوا يأخــذون منــا الفتيــات الجميــات والشــباب، والرجــال الذيــن كانــوا يحصلــون علــى 

المعلومــات عنهــم.
وبعد عدة أيام، بدأ قصف الطائرات على مواقع داعش.

هنــا قاطعــت كام الســيدة ســاهرة، وســألتها: هــل كان مســلحو داعــش يخافــون مــن 
الطائــرات؟ أجابتنــي:  تيقنــي بانهــم كانــوا يلتفتــون يمنــة ويســرة خوفــا، مــرة اخــرى 
بــدأت ســاهرة بســرد حكايــة أســرها مــع اطفالهــا وعائلتهــا: تريــدون الحقيقــة، ان صــوت 
ــرا، نعــرف بانهــا  ــن كنــا فرحيــن بذلــك كثي الطائــرات والقنابــل كان يخيفنــا أيضــا، ولك
تقتــل الدواعــش، وكانــت عزيمتنــا ترتفــع، بعــد عشــرة أيــام، وفــي احــد الليالــي اصعدونــا 
ــن  ــط نحــن الذي ــكا، فق ــام حال ــرف! كان الظ ــن؟ ال أع ــى أي ــا بالتحــرك، ال ــا وبدأن جميعن
ال حــول لنــا وال قــوة والدواعــش وأهــوال الطائــرات فــي الســماء، مــا ان عرفنــا اننــا 
وصلنــا الــى تلعفــر. هنــاك وضعونــا داخــل ســاحة مدرســة، وكانــت هنــاك مئــات العوائــل، 
كانــت اوضــاع المدرســة ســيئة جــدا، الحــراس الذيــن كانــوا يحرســوننا اغلبهــم كانــوا مــن 
ســنجار وتلعفــر، وكان واحــدا منهــم يتكلــم باللهجــة الســورانية وبعــد ذلــك قــال انــا مــن 
ــا  ــا ويهينونن ــوا يضربونن ــى الجــوع والعطــش كان ــا، اضافــة ال ــوا ســيئين معن حلبجــة. كان
ويشــتمون االيزدييــن والكــورد وكوردســتان. وفــي الليــل كانــوا يأتــون الينــا ويختــارون 
النســاء الاتــي يعجبهــم ولــم نكــن نرهــم بعــد ذلــك، ومــرة توجهــت الــى اثنيــن مــن 
الدواعــش الكــورد مــن ســنجار وحلبجــة وقلــت لهمــا: انتــم ايضــا مــن الكــورد مثلنــا، لمــاذا 
ال ترحموننــا: فهجمــوا علــي وقالــوا انتــم كفــار وتســتحقون كل شــي يحصــل لكــم، ولــم 

تبــق كلمــة ســيئة قاالهــا بحــق الكــورد والبيشــمركة.
تســتمر الســيدة ســاهرة فــي ســردها: بعــد اقــل مــن شــهر ونحــن فــي جحيــم داعــش 
ــى ســجن  ــا ال ــا، وصلن ــرة واخذون ــي الســيارات الكبي ــا ف ــة اصعدون ــي ليل ــر، وف ــي تلعف ف
كبيــر، كأن جميــع الســنجاريين ســجنوا هنــاك. بعدهــا عرفنــا انــه ســجن بــادوش. الشــك 
ــي  ــة االماكــن االخــرى تحــت ســيطرة داعــش، كان اخــذ النســاء مســتمرا ف ــل بقي ــه مث ان
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بــادوش. اتذكــر ليلــة جــاء داعشــي مســن واعلــن عــن نفســه بانــه مــن ليبيــا وقــال احتــاج 
الــى امــرأة، بحــث بيــن الجميــع، وفجــأة ســحب يــد فتــاة فــي الثانيــة عشــرة مــن عمرهــا 
ــل  ــك مث ــم نرهــا بعــد ذل ــاة تبكــي وتصــرخ، اخذهــا بالضــرب وذهــب، ول واخذهــا، والفت
البقيــة االخريــات، بقينــا لمــدة شــهر هنــاك، هــذه المــرة صعــدوا االطفــال والنســاء وقالــوا 
نأخذكــم الــى ســوريا. فقــط اللــه يعلــم كــم عانينــا فــي الطريــق وعذبونــا حتــى وصلنــا ليــا 

الــى الرقــة.

البيع والشراء في عاصمة الخالفة
قالــت الســيدة ســاهرة، عندمــا تركنــا تلعفــر وبــادوش، قلنــا ربمــا هــذه المــرة يســاعدنا 
اللــه ويتحســن وضعنــا، لكــن مــع االســف، يــوم واحــد فــي الرقــة كان يعــادل ســنة كاملــة 
ــع وشــراء  ــرا لبي ــرا، وســوقا كبي ــة، ســجنا كبي ــة الخاف ــة، عاصم ــت الرق ــر، كان ــي تلعف ف
ــن  ــا م ــة بأســوء حاالته ــت وذاك واالهان ــذا البي ــع والشــراء وه ــدأ البي ــاك ب االنســان، هن
قبــل اســوأ المخلوقــات علــى وجــه االرض، اول داعشــي اشــتراني، كان اســمه محمــد 
الجزائــري، وبعــد ذلــك وحتــى يــوم هروبــي، باعونــي ألثنتــي عشــرة مــرة، وكان اغلبهــم 
مــن ليبيــا والجزائــر وتونــس وافغانســتان، ولكــن واحــدا منهــم كان االســوأ بينهــم وكان 
عديــم االخــاق وال رحمــة فــي قلبــه، ناقشــت احدهــم مــرة وســألته: لمــاذا تتعاملــون معنــا 
بــا مبــاالة وبــا حــدود وكيــف تقتربــون مــن فتــاة تكــون فــي التاســعة باســم الديــن ولمــاذا 
تتعاملــون معــي وطفلــي هكــذا بارحمــة؟ واللــه فقــد ذهــب واحضــر معــه عصــا وضربنــي 
ــح  ــرة واخــرى، وكان يصي ــن فت ــى االن ادوخ بي ــده التعــب، وحت ــى أجه ــى رأســي حت عل
ــي وهــو يضربنــي: انتــم كلكــم كفــار، كوردســتان حتــى وان يســكنه المســلمون فهــو  عل
ارض الكفــار، ومــا نفعلــه هــو أمــر الديــن، ولــن أرتــاح حتــى اقتــل جميــع االيزدييــن وأحيــل 

كوردســتان خرابــا.
ــا: رجــاء ال  ــي كامه ــة ال ــت بحســرة موجه ــدة وقال ــك، ســكتت ســاهرة لم ــد ذل وبع
ــب وبــا  ــذر وقاســي القل ــم بيعــي لداعشــي تونســي ق ــرا ت ــي! وأخي تســألوني كــم أهانون
اخــاق. كان جاهــا ال يفقــه شــيئا، لــذا قــررت إمــا ان أمــوت مــع أطفالــي او ننجــو بحياتنــا، 

فوفيــت بقــراري واخيــرا وصلنــا الــى كوردســتان.
ســألتها كيــف؟ هــل تســتطيعين ان تذكــري لنــا كيفيــة هروبــك ونجاتــك مــن يــد 
ــرا مــن الحديــث عــن جحيــم وحــوش  ــرام وهــدوء: رجــاء تعبــت كثي ــت باحت داعــش؟ قال
داعــش، فقــط اقــول: لجــأت الــى عائلــة فــي الرقــة وهــم ســاعدوني بشــجاعة، وقامــوا 
بإيصالــي مــع االطفــال الــى خــارج مناطــق ســيطرة داعــش، وبعدهــا ســهل علــي الطريــق 
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بواســطة خيريــن، ســاعدوني حتــى وصلــت الــى كوردســتان.

أفضــل أيضــا ان اتحــدث عــن قصتيــن المرأتيــن أيزديتيــن باختصــار، حتــى ال ينســى 
االيزديــون وأهالــي كوردســتان مــاذا حــل بهمــا. فتــاة شــجاعة ايزديــة اســمها بفــري مــن 
أهالــي تليــن )دوكــري(، اشــتراها داعشــي مــن الشــدادة، فــي الطريــق مســكت بفــري مقــود 
الســيارة وقلبتهــا، مــات الداعشــي وقتهــا وبعــد ثاثــة أيــام توفيــت الفتــاة فــي مستشــفى 
ديــر الــزور وســجلت شــهادة كبيــرة وحافظــت علــى كرامتهــا وكرامــة جميــع مــن  كانــوا 

ملــكا لهــذا الداعشــي المتوحــش.
والحادثــة الثانيــة، حكايــة الســيدة نــورا وهــي مــن أهالــي كوجــو، وامــام عينيهــا، اعــدم 
ــت الســيدة  ــك، قال ــل ذل ــذي اشــتراها قب ــع ســنوات وال ــا ذات االرب ــي ابنته داعشــي افغان
ســاهرة ســألت الســيدة نــورا: ألــم تســتطيعي ان تمنعيــه مــن اعدامهــا؟ قالــت: علقنــي ايضــا 
بالحبــل وكان يريــد ان يعدمنــي، اثنــاء ذلــك جــاء داعشــي اخــر صديقــه وقــال: لمــاذا 
تقتلهمــا وتحــدث عــن الشــرع والديــن، ال اعــرف لمــاذا منعــه وقطــع الحبــل بعنقــي، لكــن 
ــة  ــن انســى صــورة ابنتــي رازي ــت: ل ابنتــي قبــل ان يأتــي صديقــه اختنقــت وماتــت. وقال

وهــي معلقــة بالحبــل مــا حييــت.
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ليلى:

اريد ان اتحدث عن جرائم داعش بصوت عالي للعالم أجمع 
قال لي الداعشي السعودي: لو تكونين سعيدة مع طفلك للحظة 

فسأكون مذنبا 
كان يأخــذ ســارا ذات االربــع ســنوات فــي بــرد الشــتاء ويصــب عليهــا الثلــوج ويتركهــا 
فــي حــوش البيــت، وكنــت اقــول مــا ذنــب هــذه الطفلــة؟ يجيبنــي: كــي ينفطــر قلبــك وانــت 

تشاهدينها.
ــة المــراة كورديــة شــجاعة  ــاة الامنتهي ــو، قصــة اخــرى مــن المعان ــى تعل مأســاة ليل
مــن االيزدييــن، عندمــا نســتمع اليهــا نجــد لديهــا امــاال كبيــرة بالحيــاة ومســتقبل الكــورد 

ــاة التــي ذاقتهــا. وااليزدييــن وكوردســتان بعــد كل المعان
ــا نســتغرب وحشــية داعــش وشــجاعتها،  ــا نســتمع اليه ــى، عندم ان آالم الســيدة ليل
مــن حيــث ان شــخصية وهمــوم وآمــال ليلــى مختلفــة. مــع ان االوضــاع الصعبــة لحياتهــا 
فــي ســنجار لــم تعطهــا فرصــة إلكمــال الدراســة، لكــن عندمــا نســتمع الــى ليلــى، نعــرف 
انهــا امــرأة ذكيــة، مــع كل المعانــاة التــي واجهتهــا فهــي ذات عزيمــة كبيــرة. وتعتبــر همــوم 
ــد داعــش، ورغــم  ــوا بي ــر مــن همهــا، مــع ان زوجهــا واخوانهــا واهلهــا مازال ــع اكب الجمي

ذلــك فــان امالهــا كبيــرة بالحيــاة والمســتقبل الزاهــر.  

بداية االسر
ــل تســتطيعين  ــن ه ــرة، لك ــك جروحــا غائ ــى أذهان ــد إل ــد أعي ــي ق ــم بانن ســألتها: اعل
ان تتحدثــي عــن قصــة اســرك؟ وكمــا توقعــت مــن شــخصية مثــل الســيدة ليلــى، قالــت 
بعزيمــة عاليــة وصــوت شــجاع: نعــم، اصــا انــا مشــتاقة التحــدث عــن االمــي ومعاناتــي 
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ــن  ــع: ان االيزديي ــم أجم ــول للعال ــد ان اق ــش، اري ــم داع ــة وجرائ ــن ال اخاقي واتحــدث ع

ــؤالء الوحــوش. ــي به ــورد و كوردســتان التنته والك
ــاح  ــي صب ــن ســكان ســنجار، ف ــوت م ــى ســبعة بي ــن ســتة ال ــي م ــي واقارب كان أهل
ــاذا  ــا: م ــة، قلن ــن أطــراف المدين ــة م ــرة وقريب ــات كثي ــوم المأســاة، ســمعنا صــوت طلق ي
حصــل؟ قالــوا: داعــش وصــل الطــراف المدينــة. كانــت لدينــا ســيارة بيــك اب كبيــرة 
ــا الــى المنعطفــات  ــا وســرنا نحــو الجبــل. عندمــا وصلن ــا جميعن ــا، صعدن ــا اغراضن جمعن
أســفل الجبــل، مــاذا رأينــا؟ جميــع أهالــي ســنجار هنــاك بســياراتهم أو علــى االقــدام 
يســيرون تاركيــن وراءهــم المدينــة. فجــأة ولســوء حظنــا، فقــد تعطلــت ســيارتنا، حاولــوا 
ــي  ــوا ف ــم بق ــرون منه ــرون، وكثي ــم كثي ــن دون جــدوى. وصــل منه ــا لك ــرا اصاحه كثي
اســفل الجبــل، وجدنــا فجــاة اربــع ســيارات بيــك اب مــن مســلحي داعــش بمابــس ســوداء 
صعــدوا مــن جانــب الطريــق، واغلقــوا الطريــق امــام ســياراتنا. نــزل المســلحون وســحبوا 
ــا، وفــي هــذا الوقــت، ســمعنا  ــا. طوقون الســاح، ســارعت مجموعــة مــن المســلحين نحون
صــوت إطــاق النــار، فــي مــكان قريــب منــا وامــام اعيننــا رايتهــم يقتلــون رجــا عجــوزا 
وولديــه الشــابين علــى الطريــق وامــام اطفالهــم. والذيــن طوقونــا صرخــوا علينــا ارفعــوا 
ايديكــم، كل واحــد بــدا بتفتيشــنا، اخــذوا منــا االمــوال والذهــب واالوراق الثبوتيــة. اخفيــت 
جهــاز المحمــول بســرعة. الداعشــي الــذي فتشــني قــال ايــن المحمــول. قلــت صديقــك الــذي 
فتشــني اخــذه قبلــك فصدقنــي وتركنــي. ثــم حملونــا جميعنــا بســيارات االســعاف ونقلونــا 
ــرة الجنســية  ــى دائ ــا ال ــل االخــرى اخذون ــات العوائ ــع مئ ــاك م ــة ســنجار. وهن ــى مدين ال
واالحــوال المدنيــة فــي ســنجار. بقينــا حتــى المســاء دون طعــام وشــراب، والحــرارة 
الشــديدة مــن جهــة أخــرى. فــي المســاء جــاء لصــوص داعــش الينــا، اخــذوا جميــع الفتيــات 
والنســاء الجميــات امــام اعيننــا، ولــم نرهــم بعدهــا مــرة اخــرى. كذلــك مشــاهد االطفــال 
امهاتهــم وأقرائهــم واخواتهــم وزوجاتهــم  اخــذوا  الذيــن  واالمهــات واالبــاء واالزواج 
مشــاهد ال انســاها مــا حييــت. عندمــا كان اقاربهــم يصرخــون ويقولــون لداعــش: الــى ايــن 
تأخذونهــم؟ ويقــول الداعــش: هــؤالء ســبايا! يــا اللــه مــا هــي الســبية؟! احــد منــا لــم يســمع 
بهــذا االســم، ال انســى النســاء الاتــي كــن مثلــي، لــم يأخذوهــم بــل صوروهــم. مــن اشــكال 
الدواعــش الذيــن اعتقلونــا كنــا نعــرف انهــم مــن عــرب اطــراف ســنجار. حتــى الثامنــة مســاء 
ابقونــا فــي دائــرة النفــوس فــي ســنجار. بعــد ذلــك اتــوا بســيارات كبيــرة واخــذوا جميــع 
النســاء واالطفــال، الــى بعــاج. واأليــام الخمســة التــي بقينــا هنــاك، قضينــا كل لحظــة فيهــا 
بســنة مــن الجــوع والعطــش والخــوف. مــع ذلــك يوميــا كان يأتــي أميــر داعشــي ومعــه 
ــا  ــذراوات أو متزوجــات. ويومي ــب نســائي، يفحــص النســاء ويســجل اســماءهن كع طبي
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ياتــي الدواعــش ويأخــذون مــن تقــع اعينهــم عليهــن مــن الفتيــات والنســاء الجميــات.

جــاءوا مــرة فــي احــدى الليالــي وكانــت الســاعة الثانيــة بعــد منتصــف الليــل واصعدونــا 
فــي الســيارات واخذونــا الــى تلعفــر. اربعــة أيــام مــن جــوع وعطــش واهانــة، وبعدهــا 
ــا الــى ســجن بــادوش. مــا ســررت بــه هنــاك أننــي وجــدت زوجــة اخــي عمشــي  اخذون
التــي فارقتنــا فــي ســنجار. اخــذت منهــا جهــاز المحمــول الــذي اعطيتهــا إيــاه فــي مســاء 
اليــوم االول. فــي بــادوش كان الجــوع والعطــش واالهانــة واخــذ البنــات والنســاء مســتمرا. 
فــي بــادوش تكلمــت خلســة مــع اخــي خالــد وقلــت لــه: نحــن فــي بــادوش )الســيدة ليلــى، 
اخــت الكاتــب والباحــث الســنجاري المعــروف، خالــد تعلــو(. ثــم بعــد ذلــك بــدأت الطائــرات 
بالقصــف، مــع صــوت االنفجــارات مــع كل قصــف، كان الخــوف يمتلكنــا، لكــن فــي الحقيقــة، 
كنــا نعــرف انهــم يقصفــون داعــش، فنفــرح كثيــرا بذلــك وتقــوى عزيمتنــا. بعــد عشــرة أيام، 
وفــي ليلــة اعادونــا الــى تلعفــر. ثــم جــاؤوا الينــا وقالــوا يجــب ان تبدلــوا ديانتكــم وتصبحــوا 
مســلمين، ومــن ال يبــدل دينــه نقطــع رأســه. مــن الخــوف قلنــا نبــدل ديننــا، ونســلم. قالــوا 

مــادام اســلمتم نرجــع لكــم ازواجكــم، بعــد عــدة أيــام أعــادوا الرجــال لزوجاتهــم هنــاك.
وانــا كنــت مســتمرة فــي اخفــاء جهــاز المحمــول، كان خطــرا جــدا، ولــم اكــن اريــد ان 
اتركــه. هــل تعرفــون عندمــا كنــا فــي تلعفــر، فــي احــد الليالــي تكلــم رجــل ايــزدي بجهــاز 
المحمــول مــع اقاربــه والدواعــش عرفــوا بذلــك، قتلــوه امامنــا جميعــا بــدم بــارد. بعــد ذلــك، 
بــدأوا بتفتيــش المنــازل يبحثــون عــن أجهــزة المحمــول، ال اعــرف كيــف عرفــوا اننــي املــك 
جهــاز المحمــول، فــي منتصــف الليــل دخلــوا ووضعــوا الســاح فــي رأســي: امــا تعطينــا 
الموبايــل او نقتلــك.. اجبرونــي ان اعطيهــم الموبايــل. بقينــا ثمانيــة اشــهر هنــاك، خدمنــا 
الدواعــش، الزراعــة، الرعــي، اشــتغلنا فــي كل شــيء، مرضــت فــي احــد األيــام، كان علــى 
ــى المستشــفى، فذهــب  ــي ال ــى يأخذن ــي االجــازة حت ــدم ل زوجــي او اخــي ان يذهــب ويق
زوجــي وابــن اخــي ازاد، انتظرناهــم فلــم يعــودوا، اضطــر اخــي دخيــل ان يراقبهــم ولــم 
يرجعــوا، ثــم ذهــب اخــي ســعد، واخيــرا ذهــب ابــن اخــي. فلــم يرجــع احــد منهــم. جلســنا 
حتــى حــل الظــام ولــم نســمع عنهــم خبــرا، بعــد منتصــف الليــل وجدنــا داعــش وقــد 
طوقــوا بيتنــا، اخذونــا الــى بيــت مظلــم، وهنــاك بواســطة االنــارة اليدويــة اخــذوا الفتيــات 
الصغــار والجميــات. فــي الصبــاح بقيــت مريضــة ســألت المســؤل عنــا وكان اســمه ابــو 
فيصــل: ايــن رجالنــا: قــال ال تتحدثــوا عنهــم، وســدوا الموضــوع فلــم يبقــوا بيدنــا. و 
بدأنــا بالبــكاء والصــراخ لــم تفدنــا. منــذ ذلــك اليــوم لــم نــرى زوجــي واخــي وابنائــه مــرة 
ــا  ــور داعشــي مصــاوي، اســتهزأوا بن ــي ودكت ــو عل ــا اب اخــرى. جــاء داعشــيان ومعهم
وقالــوا مــادام تحبــون كوردســتان ســنأخذكم اليهــا، لكنهــم اخــذوا مجموعــة مــن االطفــال 
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الذكــور والبنــات ولــم نرهــم بعــد ذلــك. فــي اليــوم التالــي جــاء أميــر عفــن بــا اخــاق أو 
ــن الباصــات  ــه مجموعــة م ــدي، احضــر مع ــن اســمه حجــي مه ــي عفري ــن أهال ــة م كرام
وقــال اصعــدوا الــى الرقــة، لكــن ايــة واحــدة منكــم تتــزوج مــن داعشــي هنــا لــن نأخذهــا. 
لــم تقبــل ايــة واحــدة منــا، لــذا اصعدونــا للباصــات بالضــرب واالهانــة وفــي صبــاح اليــوم 

التالــي وصلنــا الــى الرقــة.  

الرقة ومعاناة البيع والشراء
كانــت الســيارات تقــف كثيــرا فــي الطريــق وهــؤالء الدواعــش يصعــدون ويمســكون يــد 
النســاء الاتــي يعجبــون بهــن ويأخذونهــن، عندمــا وصلنــا الــى الرقــة، ادخلونــا الــى ملجــأ 
ــا وقطعــة  ــا صمون ــا يعطون ــا، ويومي ــود تقتلن ــن والوق ــت رائحــة العف ــود، كان لمحطــة الوق
جبــن مثلــث، ومــن العطــش كنــا نشــرب المــاء مــن انابيــب فــي الملجــأ تحــت االرض. بعــد 
اســبوع نقلونــا الــى مجمــع فــي منطقــة زراعيــة وهنــاك ابقونــا 40 يومــا واخــذوا شــيماء 
بنــت اخــي ذات التســع ســنوات. وقــد ســجلوا اســماءنا، وكان مســؤول الســجن ســعوديا، 
كان قاســيا وبــا رحمــة. بعــد 40 يومــا طلبــوا اســمي واســم هيــام صديقتــي وقالــوا تعــاال 
ــا الوشــاح  ــوا عن ــدا. فازال ــا جي للســاحة. وهنــاك كان التجــار والدواعــش جــاؤا كــي يرون
حتــى يروننــا جيــدا. اشــتراني داعشــي باســم ابــو انــس الســوري. بعــد ثاثــة أيــام اهدانــي 
الــى داعشــي اخــر باســم ابــو ســيف العراقــي. وكان مصاويــا. كانــا قــذرا جــدا وبــا 
اخــاق وفعلــوا كل مــا هــو ســيء بــي. حــل شــهر رمضــان، قــال: يجــب ان تصومــي، قلــت: 
كأنــك تخــاف مــن اللــه؟ تقــوم بــكل هــذا الظلــم والتصرفــات الاخاقيــة واالن تطلــب منــي 
ان اصــوم؟ بعــد رمضــان اهدانــي ابــو ســيف الــى طبيــب بغــدادي داعشــي باســم عبداللــه 
الهاشــمي. علــى اســاس كان طبيبــا، لكنــي لــم ار انســانا منحطــا وقاســيا الــى هــذه الدرجــة، 
ثمانيــة اشــهر عذبنــي مــع اطفالــي. ال اعــرف كيــف بقيــت علــى قيــد الحيــاة؟ مــا كان يعيننــي 
ويعطينــي القــوة هــم اطفالــي )ســاالر( ســت ســنوات و)ســارا( اربــع ســنوات. هــذا الطبيــب 
كان يعذبنــي حتــى المســاء، كان يقــول يجــب ان تصلــي فعــدم الصــاة اثــم، بعــد ثمانيــة 
اشــهر، باعنــي الــى ابــو جهــاد الجــزراوي وكان ســعوديا. لــم ابــق كثيــرا، باعنــي الــى ابــو 
ــم  ــن انحطــاط األخــاق، ل ــل م ــه مثي ــن ل ــم يك ــة اشــهر، ل ــت ثماني ــزة الجــزراوي. بقي حم
يدعنــي ان انــام مــع اطفالــي لثمانيــة اشــهر، قلــت لمــاذا ال تدعنــي، قــال ال اترككــم ســعداء 
حتــى للحظــة واحــدة. تعرفــون، كان يأخــذ ســارا الــى حــوش البيــت فــي شــدة بــرد الشــتاء 
ويصــب عليهــا المــاء ويتركهــا هنــاك بــدون مســاعدة، كنــت اقــول مــا ذنــب هــذه الطفلــة؟ 
فيجاوبنــي: افعــل هــذا كــي ينفطــر قلبــك عليهــا. هــذا الداعشــي كان لديــه ثــاث زوجــات: 
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ايزديــة، ســعودية، واخــرى مــن قامشــلو. ثــم باعنــي الــى ســعودي اخــر اســمه ابــو جعفــر. 
ــت  ــب االنترن ــى مكت ــي ال ــه ان يأخذن ــت من ــده، كان رجــا مســنا. طلب ــت شــهورا عن وبقي
واالتصــاالت حتــى اتكلــم مــع اهلــي. ال اعــرف كيــف الن قلبــه واخذنــي عــدة مــرات، ثــم 

قــال: لــن تذهبــي هنــاك بعــد اآلن، اخــاف ان يعرفــوا فيقتلونــي ايضــا.
مهمــا كان مــن خــال هــذه االتصــاالت أرســل لــي أهلــي وأخــي خالــد مبلغــا مــن المــال، 
حتــى صديقتــي هيمــام التــي اصبحــت فتــاة حــرة وحســب الشــريعة اإلســامية تســتطيع 
ان تشــتريني، فاشــترتني. وحســب شــريعتهم، كانــت هيمــام تســتطيع ان تحررنــي وفعــا 
حررتنــي، لكنــي لــم اســتطع البقــاء فــي بيتهــا، لــذا اضطــررت ان اســتعين بداعشــي معروف 
اســمه اســامة االمريكــي. قــال تعــال لبيتــي وعندمــا ذهبــت قــال ابــق فــي بيتــي، لكــن االن 
انــت امــرأة حــرة مســلمة يجــب ان تتزوجــي، بعــد خمســة وعشــرين يومــا باعنــي لداعشــي 
ــى المحكمــة وخطبنــي حســب شــريعتهم،  لبنانــي اســمه ابــو هانــي، اخذنــي ابــو هانــي ال
ــه شــرطا واحــدا ان ال اتصــل  ــدي مخــاوف، وكان لدي ــم يبــق ل ــا ول واالن تحــررت نهائي
بأهلــي، ووافقــت علــى ذلــك، ابــو هانــي كان لديــه زوجــة اخــرى لديهــا الجنســية الهولنديــة 
ــة، فوجــدت  ــى المعرك ــي ال ــو هان ــى ذهــب اب ــا  حت ــم يمــض طوي ــراء(، ل يســمونها )ام ب
فرصــة وهربــت فــي ليلــة مــع اطفالــي وزوجــة اخــي وصديقتــي وامرأتيــن عربيتيــن مــن 

الرقــة، وبعــد أيــام اشــرقت علــي شــمس الحريــة.
ســألتها: اخــر كلمــة تريديــن قولهــا؟ قالــت الســيدة ليلــى تعلــو: مــا حصــل لــي وللنســاء 
االيزديــات، ليســت معاناتنــا واوجاعنــا نحــن النســاء االيزديــات فقــط، انــه جــرح عميــق فــي 
ــى اذان  ــاة ال ــن أقعــد وال استســلم، يجــب ان تصــل هــذه المعان ــا ل جســد كوردســتان، ان
جميــع النــاس والعالــم، يجــب ان يعــرف العالــم، ان مــن واجــب الجميــع ان يواجهــوا داعــش، 

وهمــي ليــس لايزدييــن فقــط، بــل لكوردســتان وجميــع ضحايــا يــد داعــش.
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ان حقيبة خالة شمى خالصة مأساة سنجار
أم الشهداء الكورد االيزديين:

 أمنيتي تدمير داعش وسعادة االيزديين وانقاذ كوردستان 
بصورة نهائية

إن مأســاة ســنجار ســتبقى جرحــا عميقــا كعمليــة االنفــال وضــرب حلبجــة ومنطقــة 
باليســان وبادينــان باالســلحة الكيمياويــة ملصوقــا بجســد الوطــن وشــعبنا.

مــع ان مأســاة ســنجار مســتمرة بجميــع جرائمهــا: االبــادة الجماعيــة، الخطــف، بيــع 
وشــراء النســاء الماجــدات، بقــاء اكثــر مــن ثاثــة االف إمــرأة وطفــل بيــد داعــش لحــد االن، 
وصــوال لمعانــاة الحيــاة البائســة لمئــات اآلالف مــن الكــورد االيزدييــن والســنجاريين تحت 
خيــام النــزوح. ومــا يميــز ذكــرى هــذه الســنة عــن بقيــة الســنين االخــرى، ويطمئــن الجميــع، 
وخاصــة أهالــي الضحايــا، انقــاذ مــا يقــارب ثاثــة آالف طفــل وإمــرأة مــن المخطوفــات 
واعادتهــم الــى كوردســتان، وكذلــك تحريــر اغلــب مناطــق ســنجار مــن داعــش، وتدميــر 

جميــع ارهابيــي داعــش ودولتهــم الظالمــة فــي جميــع كوردســتان.
فــي ذكــرى هــذه الماســاة ذهبنــا الــى الســيدة دادة شــمي، المعروفــة بــأم الشــهداء، كمــا 
يســميها مــن حولهــا ويفتخــرون بهــا، دادة شــمي امــرأة عجــوز مــن الكــورد االيزدييــن 
وهــي مــا فــوق الثمانيــن عامــا مــن ســكان ناحيــة )تــل عزيــر( الواقــع علــى بعــد 20 كلــم 
جنــوب غربــي ســنجار، قــرب حــدود كوردســتان مــع ســوريا، دادة شــمي ام وجــدة لثاثــة 

عشــر شــهيدا.
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حقيبة خالة شمى.. حقيبة الشهداء   

تعيــش دادة شــمي االن مــع ثمانيــة أرامــل وأحــد عشــر حفيــدا تحــت الخيــام فــي مخيــم 
)جمشــكو(، ال شــيء يهمهــا فــي هــذه الحيــاة اكثــر مــن الحقيبــة التــي بيدهــا، ســمت الحقيبــة 
)حقيبــة الشــهداء(، فيهــا عشــرات الصــور المكبــرة لثاثــة عشــر شــهيدا مــن عائلتهــا. 
حقيبتهــا ملخــص تعبيــري وحقيقــي لهــذه المأســاة التــي حلــت علــى الكــورد االيزدييــن. مــع 
جميــع هــذه المآســي التــي أدمــت قلبهــا، لكنهــا مازالــت نشــطة، ذات عزيمــة قويــة، ولديهــا 
امــال كبيــرة بالحيــاة. ســألتها: امــي العزيــزة مــن ايــن تأتــي بــكل هــذه العزيمــة والشــجاعة، 
أجابتنــي بصــوت بــارز وعزيمــة عاليــة: هــؤالء شــهداء كوردســتان، يجــب ان نقهــر علــى 

انفســنا حيــث بقينــا، يجــب ان نعيــش بكرامــة.

االبادة والخطف.. 
ــدأت  ــا، وب ــا واحفاده ــن ابناءه ــى الشــهداء م ــا عل ــا وتعرفن ــة بيده ــح الحقيب وهــي تفت

ــت: ــا ومأســاتها وقال بســرد حكايته
فــي صبيحــة يــوم النكبــة )2014/8/3(، عندمــا عرفنــا ان داعــش قــد وصــل الــى منطقــة 
ســنجار ويقتــرب مــن تــل عزيــر، ابنــي الكبيــر عيــدو اخذنــي مــع احــد زوجــات ابنــي 
ومجموعــة مــن احفــادي بســيارته ومعنــا كميــة مــن المــواد الغذائيــة والطعــام وتوجهنــا 
نحــو الجبــل، فــي منحــدر الجبــل، فــي قريــة جيــداال، بعــد ان نجونــا مــن الخطــر، نزلنــا مــن 
الســيارة ورجــع ابنــي بســرعة  ليقــل باقــي افــراد العائلــة فــي تــل عزيــر، واصعدهــم كلهــم، 
ــى  ــا عل ــا كن ــى هن ــم أيضــا، ال ــى اســتعجال جلبوه ــا ســتمائة رأس ماشــية عل وكان لدين
اتصــال ببعضنــا ونعــرف اخبــار بعــض،  بقينــا فــي هــذه القريــة لكــن البقيــة لــم يصلــوا. 
كا... حــل الليــل ولــم يصلــوا ولــم نســمع عنهــم خبــرا. فــي اليــوم التالــي عندمــا صعــدت 
الجبــل مــع زوجــة ابنــي واطفالهــا، عرفــت ان حفيــدي )11 ســنة( وصــل وحيــدا الــى الجبــل.
ومهمــا يكــن وبيــن هــذا الجمــع الغفيــر فــي الجبــل، وعــن طريــق المعــارف واالقــارب 
وجدنــاه. عندمــا رأيتــه خفــت كثيــرا، ســألته ايــن والــدك واختــك واخــوك وعمــك وزوجــة 
عمــك وابنــاء عمــك؟ بــدأ بالبــكاء وقــال: قتلــوا الرجــال واخــذوا البقيــة! قلــت كيــف؟  قــال: 
يــوم أمــس قبــل الظهــر ونحــن فــي طريقنــا اليكــم، وعلــى مقربــة مــن قريــة جيــداال، جــاءت 
ــال الذكــور  ــن الرجــال ونحــن االطف ــوا بي ــا. ففصل ــوا القبــض علين ســيارتان لداعــش والق
فاطلقــوا علينــا الرصــاص، وكنــت بينهــم، ظنــوا اننــي ايضــا اصبــت ومتــت، النهــم كانــوا 
علــى عجلــة مــن اخــذ النســاء والمواشــي فتركونــا بســرعة، فــي الليــل مــرت بعــض العوائــل 
ــم  ــل. اذا ك ــى الجب ــم ال ــت معه ــث واتي ــن الجث ــل، نهضــت بي ــا نحــو الجب ــة بجانبن االيزدي
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شــخصا قــد استشــهد مــن عائلتــك هنــاك؟ ســألت دادة شــمي، اجابــت: استشــهد هنــاك 

خمســة مــن ابنائــي وحفيديــن.
هنــا، وضعــت دادة شــمي بحســرة عميقــة صورتيــن بجانبهــا وهــي تقبــل الصورتيــن 
قالــت: هــل تعرفهمــا؟ هــذه دكتــورة جيــان، وهــذه اختهــا جيهــان. بعد تأمــل، كأنها ترتجف 
مــن الداخــل، رفعــت رأســها وبصــوت مملــوء بالحــزن قالــت: دكتــورة جيــان كانــت طالبــة 
فــي المرحلــة االخيــرة مــن كليــة الطــب، اول ليلــة القــوا القبــض عليهــا واخذوهــا الــى بيــت 
ــات والنســاء الشــابات  ــذ البن ــت ان داعــش تأخ ــا عرف ــاك عندم ــاج، هن ــي بع الوحــوش ف
والجميــات، انتحــرت وقتلــت نفســها. قلــت: مــاذا حــل بجيهــان؟ قالــت: وهــي انتحــرت فــي 
ــان  ــرى لجي ــة )االخــت الصغ ــدأت غالي ــا ب ــان. هن ــرى جي ــا الكب ــت اخته ــا فعل ــة كم الرق
وجيهــان( بالحديــث وهــي جالســة بجانــب جدتهــا وتحدثــت عــن انتحــار اختيهــا الكبيرتيــن.
قالــت غاليــة: فــي الليلــة االولــى كنــت مــع اختــي االثنتيــن وباقــي عائلتــي وكنــا اكثــر 
ــاك كالوحــوش دخــل عــرب بعــاج  ــاج، وهن ــى بع ــا ال ــا، اخذون مــن عشــرين إمــرأة وطف
علينــا، وبــدأوا يختــارون النســاء الجميــات، قالــت الشــهيدة دكتــورة جيــان لــي ولجيهــان، 
ــة. توســلنا اليهــا قالــت ال: نهضــت وقالــت اذهــب  اهتمــا بانفســكما، ال اتحمــل هــذه االهان
الــى التواليــت، ذهبــت ولــم ترجــع، كانــت قاعــة الســجن كبيــرة جــدا، كانــت مليئــة بالنســاء 
ــدأ  ــان! ب ــا جي ــح اختفــت اختن ــا وجيهــان ان نصي ــال  مــن ســنجار. اضطــررت ان واالطف
ــد  ــت وق ــن التوالي ــة م ــا ببطاني ــم اخرجوه ــا انه ــك رأين ــد ذل ــا، بع الدواعــش بالبحــث عنه
توفيــت. عرفنــا انهــا ضربــت شــرايينها بســكينة. ومــاذا حصلــت للشــهيدة جيهــان؟ ســألت 
ــاك  ــى تلعفــر، وهن ــا ال ــام فــي بعــاج، اخذون ــا لعــدة أي ــة. اختــي جيهــان، بعــد ان بقين غالي
ــي وجــدت ان  ــة فــي ســوريا. فــي احــدى الليال ــى الرق ــاك ال ــى بعــاج ومــن هن ــا ال أعادون
ــا ال اتحمــل وحشــية هــؤالء  جيهــان مهمومــة جــدا، ســألتها مــا بــك؟ قالــت ال شــيء وان
الوحــوش، توســلت اليهــا ان تهــدأ قليــا، لكنهــا بنفــس طريقــة جيــان ذهبــت الــى الحمــام 
فــي ســجن الرقــة وانتحــرت. غاليــة بــدأت بالبــكاء، دادة شــمي تنفســت بعمــق وقالــت: أنــا 
أم الشــهيدة جيــان والشــهيدة جيهــان لــن نــدع الدواعــش يســرحون ويمرحــون كمــا 

يشــاؤون.
ســألت دادة شــمي: وباقــي عائلتــك مــاذا حــدث لهــم؟ اجابتنــي: حتــى االن ثــاث 
عشــرة امــرأة وطفــا نجــوا، وتســعة منهــم باقــون بيــد داعــش، لــدي معلومــات عــن خمســة 
منهــم، لكــن اربعــة منهــم مفقــودون وحســب روايــة المخطوفيــن والناجيــن ومعارفنــا، لــم 

يبقــوا علــى قيــد الحيــاة واستشــهدوا.
واالن كيــف تعيشــون؟ انتــم تعرفــون ان اوضاعنــا وظروفنــا صعبــة. انــا وثمانيــة 
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ارامــل وجمــع مــن االطفــال نعيــش تحــت هــذه الخيمــة، حياتنــا صعبــة جــدا، لكــن رأســي 
مرفــوع بأننــي ام لثاثــة عشــر شــهيدا الجــل كوردســتان.

دادة شــمي، إن ســألتك عــن امالــك وامنياتــك؟ اول امــل انقــاذ المخطوفيــن، ونجاتنــا 
مــن هــذه الحيــاة القاســية. وامنيتــي تدميــر وحــوش ومجرمــي داعــش واعــادة الطمأنينــة 

الــى جميــع االيزدييــن حتــى يعيشــون بامــان فــي كوردســتان مســتقل.

2016/8/1 مخيم جمشكو – زاخو.
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نوفا:

 كان الدواعش امام عيون االمهات واالباء يجرون اقراط اذان 
االطفال وهم نائمون والدماء تسيل من اذانهم!!

ابــو علــي البعــاج: مــأ بيتــا كبيــرا فــي كوجــو مــن النســاء الشــابات، كان يأتيــه يوميــا 
العشــرات مــن الدواعــش العــرب مــن بعــاج وبليــج والمناطــق االخــرى ليبيعهــم النســاء..

ينتهــي داعــش لكــن مأســاة ضحايــا جحيــم داعــش التنتهــي، وان جميــع الجرائــم التــي 
قــام بهــا ارهابيــي داعــش بحــق الضحايــا، هــي جرائــم ضــد االنســانية.

ــا هــذه المــرة، نكررهــا لمــرات عديــدة ان داعــش وفكــره  ومــا تســمعونه مــن قصتن
والداعشــيون أيضــا قــد خلــت قلوبهــم مــن  أدنــى القيــم واألخــاق وليســت لــدى داعــش 

ذرة انســانية ولــن تكــون.
ــن  ــة وهــي م ــة أيزدي ــاة ســيدة كوردي ــم ومعان ــدور حــول ال ــرة ت ــذه الم ــا ه حكايتن
ذوي االحتياجــات الخاصــة وال تســتطيع ان تمشــي، فــي اليــوم الــذي زرناهــا فــي مخيــم 
جمشــكو، شــكلت صدمــة لنــا عندمــا دخلــت علينــا هــذه المــرأة الســنجارية الكريمــة 
ودخلــت علينــا هادئــة ونحــن ننتظرهــا فــي الخيمــة الحــارة المترهلــة. رأينــا الســيدة نوفــا 
لمــدة بهــذا الشــكل، ازدادت ثقتنــا بهــا اكثــر وايقننــا انــه ال يوجــد اكثــر وحشــية مــن داعــش 
فــي التاريــخ، وغضبنــا اكثــر مــن هــذا العالــم وداعــش ينفــذ جرائمــه امــام الجميــع، عندمــا 
ــات وكوردســتان وخاصــة  ــر بالنســاء الكوردي ــا اكث ــا، عجبن ــا كامه ــدأت الســيدة نوف ب

النســاء الكورديــات االيزديــات.

من تل البنات الى الموصل
نحــن أهالــي مجمــع تــل البنــات )يقــع علــى بعــد 15 كلــم جنــوب غربــي مدينــة ســنجار(، 
فــي صبــاح يــوم 2014/8/3 يــوم مأســاة ســنجار، عندمــا ســمعنا ان داعــش بــدأ الهجــوم 
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علــى ســنجار جميــع النواحــي ويتجــه نحــوه، ركبنــا كل افــراد عائلتنــا فــي الســيارة 
وهربنــا الــى مركــز ســنجار.

كنــا نســمع صــوت طلقــات النــار فــي جميــع االتجاهــات، داخــل ســنجار وصلنــا 
ــى  ــب داخــل ســنجار، عل ــب حســينية الســيدة زين ــا بجان ــت احــد اقاربن ــى بي بانفســنا ال
ــة  ــة، لكــن بعــد ســاعات مــن المعــارك العنيف ــى هــذه المنطق امــل ان داعــش ال يصــل ال
والمقاومــة وطلقــات كثيــرة، وجدنــا ان اغلــب الداعشــيين كانــوا مــن تلعفــر وبعــاج، 
وصلــوا الــى الحســينية، ونحــن قــد خبانــا انفســنا فــي بيــت صغيــر بالقــرب من الحســينية، 
ــى رؤوســنا، وكان الدخــان  ــا هــدت عل ــر وكأن الدني فجــأة ســمعنا صــوت انفجــار كبي
والرمــال والغبــار اظلمــت علينــا الدنيــا، لــم نكــن نــرى بعضنــا بعضــا، حتــى ربــع ســاعة 
ــار مــرة اخــرى ونحــن ننظــر  ــى هــدأت االوضــاع واســتوى الدخــان والغب ــر، وحت واكث
أن الحســينية هدمــت كاملــة واصبحنــا تحــت انقــاض الحســينية المفجــرة، وانســد طريــق 
ــة المــرأة عجــوز،  ــاك جث ــت هن ــي الجــدار، كان ــا ننظــر مــن خــال فتحــة ف النجــاة، وكن
الرجــال لــم يســتطيعوا الوصــول اليهــا بســبب الدواعــش، هــم لــم يكونــوا يعرفــون باننــا 
ــا  ــى لدين ــم يتبق ــام، ول ــي هــذا المــكان لخمســة أي ــاء ف ــى البق ــا ال ــاك، اضطررن ــا هن بقين
ــد  ــي فه ــة الخامســة، حــاول اخوان ــي الليل ــه، وف ــا في ــذي بقين ــت ال ــي البي ــه ف ــام نأكل طع
ــا علــى يقيــن ان داعــش ال  ــا كن وجنــدي ان يتجهــوا نحــو الجبــل وينقــذوا انفســهم، النن
يرحــم الشــباب، ولكــن عــن طريــق الموبايــل عرفنــا بانهمــا القــي القبــض عليهمــا واقتيــدا 
الــى الســجن، وبعدهــا لــم يبــق لدينــا امــل. ســلمنا انفســنا لداعــش فــي اليــوم الســادس، 
قالــوا لنــا هــل تدخلــوا فــي االســام؟ اضطررنــا ان نقــول نعــم، الننــا كنــا علــى يقيــن اذا 

ــا مباشــرة. ــوا يقتلونن ــا كان رفضن
احضــر داعــش الســيارة واخذونــا الــى ســجن فــي بنايــة احــد االحزاب، وهنــاك التقينا 
باخــي جنــدي وتحــدث لنــا عمــا جــرى لــه وكيــف القــي القبــض عليــه. وكانــت هنــاك مئــات 
العوائــل االيزديــة، وعندمــا قــال اخوانــي لداعــش هــذه عائلتــي وكنــا محاصريــن فــي هــذا 
المــكان، قامــوا بكتابــة كتــاب لنــا وحررونــا وقالــوا تســتطيعون الرجــوع الــى بيوتكــم فــي 
ــات،  ــى البيــت فــي تــل البن ــا ال ــا ســيارة لرجــل عربــي ورجعن ــات. وهنــاك اجرن تــل البن
بقينــا ليلــة واحــدة فقــط فــي بيتنــا، فــي صبــاح اليــوم التالــي جــاء الدواعــش واخذونــا الــى 

قريــة تــل البنــات القديمــة.
فــي الليلــة الثالثــة فــي تــل البنــات القديــم، قــرر اخــي الكبيــر وزوجتــه وطفلهمــا 
مــع ابــي ان ينجــو بانفســهم ويذهبــوا الــى الجبــل، وامــي وبقيــة عائلتــي وكانــوا ســبعة 
اشــخاص بقــوا بســببي، فقــط كان اخــي جنــدي رجــا بيننــا، والبقيــة كانــوا اطفــاال 
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ونســاءا، وابقونــا لمــدة شــهرين هنــاك، اخــي جنــدي مــن الصبــاح حتــى المســاء كانــوا 
ــا نأتــي بالطعــام مــن البيــوت التــي بقيــت فارغــة. ثــق بــي  ــه، وكن ــه ويجهدون ــون ب يعمل
ــا شــيئا  ــوا يعطين ــم يكون ــح لــاكل، لكــن مــاذا نفعــل ل ان الطعــام كان قديمــا وغيــر صال
لنأكلــه، خــال هذيــن الشــهرين، فــي ايــة لحظــة كان الدواعــش يأتــون بأميــر ويقولــون لنــا 
تكلمــوا وقولــوا صرنــا مســلمين واوضاعنــا جيــدة جــدا، ثــم اخذونــا الــى قريــة كوجــو، 
ــا نشــم  ــة كوجــو شــهر ونصــف، كن ــي قري ــادة أهال ــى إب ــر عل ــد م ــا وق ــاء وصولن واثن
رائحــة الموتــى فــي كوجــو، فــي الليلــة الثالثــة قــال اخــي اشــم رائحــة نتنــة فــي هــذا 
المــكان، وذهــب ليتفــد المــكان، رجــع وقــال: هــل تعرفــون انــه فقــط فــي اطــراف قريتنــا 
هنــاك ثاثــة مقابــر جماعيــة؟! وفــي اليــوم التالــي رأيــت بــام عينــي كيــف ان رفــاة وبقايــا 
ورؤس مقطوعــة ألهالــي كوجــو منتشــرة حــول البيــت الــذي نســكن فيــه. والمناظــر التــي 
رأيتهــا مــن نوافــذ المنــزل ال اســتطيع ان انســاها أبــدا، وكذلــك الطعــام كان علــى عائلتــي 
ان يذهبــوا الــى البيــوت المهجــورة ويبحثــون عنهــا كــي يحصلــو عليهــا. فــي كوجــو كان 
أهالــي بعــاج وبليــج قــد اســتولوا علــى االراضــي الزراعيــة وكانــوا يزرعونهــا النفســهم.
فــي احــد األيــام وعلــى عجلــة جمعــوا جميــع االيزدييــن فــي كوجــو، ينــادون باصــوات 
مرتفعــة: فــي الليلــة الماضيــة هــرب أربعــة شــباب مــن قريــة حــردان الــى الجبــل وكانــوا 
ــي كوجــو،  ــاه بأهال ــا فعلن ــم م ــل فيك ــم ونفع ــم االن كلك ــذا نقتلك ــا، ل ــن عندن ــن المعتقلي م
المســلحون أوقفونــا صفوفــا، فجــأة، جــاء اتصــال ألميرهــم وابتعــد واجــاب علــى االتصال، 
ــم،  ــر ان ال اقتلك ــي االوام ــم، جائتن ــذا االتصــال اغاثك ــم الحــظ، ه ــال: كان لديك رجــع وق
لكــن فــي المــرة القادمــة اذا هــرب منكــم احــد او يحــاول ذلــك، اقتلكــم جميعــا. بعــد ذلــك 
وضعــوا لــكل عائلــة مراقبــا، مــع مجموعــة مــن الجواســيس مــن ســنجار، وكل مــن كان 
يخالــف يأخذونــه الــى بعــاج ويجلدونــه، وفــي احــد األيــام عرفنــا ان ابــو علــي ســيكون 
مســؤول الجميــع وهــو عربــي مــن بعــاج جــاء لبــاب بيتنــا ونــادوا اخــي، صــاح بقــوة: انــت 
معــك جهــاز الموبايــل، اعطنــي االن او اقتلــك، قــال اخــي ليــس معــي، لكــن بعــد ثاثــة أيــام 
ــا هاتفيــن، لنعطيهــم واحــدا ونتخلــص منهــم وفعــل ذلــك. كان البــي  ــي اخــي لدين قــال ل
علــي منــزال فــي كوجــو ووضــع فيــه مجموعــة كبيــرة مــن النســاء الشــابات والجميــات، 
وفــي كل يــوم يأتــي اليــه عشــرات العــرب مــن بعــاج وبليــج وهــذه المناطــق وكان يبعهــم 

الفتيــات حســب طلباتهــم.
فــي صبــاح احــد األيــام فجــأة ســمعنا تبــادل الطــاق النــار داخــل كوجــو، الشــك انهــم 
ــوا  ــا انــه جــاء أميــر داعشــي مــن تلعفــر وتقاتل الدواعــش فيمــا بينهــم، لكــن بعدهــا عرفن
فيمــا بينهــم وهــم يتعاملــون علــى بيــع وشــراء النســاء الكــورد االيزديــات، وقتلــوا ابــو علــي 
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البعــاج واصبحــوا مســؤوال علــى كوجــو. فرحنــا بذلــك كثيــرا، الن ابــا علــي كان عديــم 
االخــاق ويبســط ســيطرته، ثقــوا بــي انــه فــي احــد األيــام وقــت المســاء وامــام بيتنــا كان 
يضــرب امــرأة ويصيــح عليهــا: لمــاذا التقبليــن ان ابيعــك؟ علــى الرغــم مــن ان التلعفرييــن 
ــي وتحــدث  ــي عل ــع اب ــاك داعشــي م ــام كان هن ــي احــد االي ــر، ف ــه بكثي ــوا اســوأ من كان
ــك النســاء  ــي: تل ــي عل ــوا الب ــر قال ــان الدواعــش التركمــان فــي تلعف عــن شــيء ألخــي، ب
الســنجاريات مــن حصتنــا لمــاذا اســتوليت عليهــم وتبيعهــم، ومــن هــذا حــدث نقــاش فيمــا 

بينهــم وقتــل ابــي علــي وســيطر التلعفريــون علــى كوجــو.
بعــد ان ســيطر التلعفريــون علــى كوجــو، صعدونــا فــي الســيارات واخذونــا الــى 
تلعفــر، و فــي احــد المــرات كان هنــاك داعشــي بــا شــرف وســيء، وكان ابــن اخ الحــد 
ــي  ــن، وتحــدث الخــي، ف ــن التلعفريي ــي فتحــي، كان ميؤســا م ــاج يســمونه بأب ــراء بع ام
اليــوم الــذي قتلــوا فيــه أهالــي كوجــو، كل الذيــن قامــوا بهــذه المجــزرة كانــوا مــن العــرب 
وعشــائر بعــاج وبليــج واطــراف ســنجار. بعــد مــدة اخذونــا الــى قريــة قولقــو خــارج 
تلعفــر، وهنــاك بــدأوا بتدريــب االطفــال واجبــار الرجــال والنســاء علــى الصــاة والدراســة 

الدينيــة.
لنقــل المواشــي وصعدونــا فيهــا  بعــد مــدة احضــروا مجموعــة مــن الشــاحنات 
واخذونــا الــى معســكر فــي الموصــل، وفــي اليــوم التالــي قالــوا للنســاء مــن ليــس معهــا 
زوجهــا فلتقــل لنــا كــي نأتــي لهــم بأزواجهــم، اضطــرت كثيــر مــن النســاء الــى تســجيل 
اســماءهن، لكــن مــع االســف فــي اليــوم التالــي جــاؤوا اخــذوا جميــع النســاء مــع اطفالهــن 

ــى ســوريا ليبيعوهــن. ال
بعــد اســبوعين حتــى ثــاث اســابيع، فــي صبــاح احــد األيــام جمعونــا كلنــا، الرجــال 
بجانــب والنســاء بجانــب اخــر مــع اطفالهــن، والشــيوخ والمعوقيــن بجانــب اخــر، وهنــاك 
ــدوا  ــة، تأك ــود واالوراق الثبوتي ــو االخــر، اخــذوا الذهــب والنق ــدأوا بتفتيشــنا واحــدا تل ب
كانــوا ينقضــون علــى اذان االطفــال مثــل الوحــوش ويجــردون القــرط وهــم نيــام أمــام 

ــا بقســوة والدمــاء تســيل مــن اذان االطفــال. ذويهــم، كانــوا يهجمــون علين
هنــاك استشــهد ســتة نســاء ورجــال مــن أهالــي تــل عزيــر امــام اعيننــا، النهــم قالــوا 
نحــن ال نبــدل معتقداتنــا. بعــد هــذا القتــل والنهــب ال نعــرف ايــن اخــذوا الرجــال، واخــذوا 
ــاح احــد  ــر. فــي صب ــى تلعف ــن ال النســاء لســوريا. واخــذوا الشــيوخ والمســنين والمعوقي
ــى احــدى  ــي ال ــي وام ــاري وان يأخذن ــل االجب ــى العم ــب ال ــوا اخــي ان اليذه ــام نبه األي
المــدارس حيــث حولوهــا الــى مقــر لهــم. وهنــاك جــاء أميــر تلعفــري يســمونه حجــي باقــر 
)وقتهــا كان فــي موبايلــه صــورة أرانــي اياهــا( قــال لــي: انــت تكذبيــن انــت لســت معاقــة، 
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واالن ابيعــك لســوريا. وهنــاك قــال لــي انــه كان صائغــا فــي ســنجار وجاسوســا لداعــش. 
هــذا الشــخص اخــذ ثــاث فتيــات ســنجاريات الــى بيتــه وبعــد عــدة أيــام جــاء أميــر 
داعشــي اخــر وكان مــن تلعفــر، اســمه حجــي مهــدي، وكان اغلــب حراســه مــن الدواعــش 
التركمــان كمــا كانــوا يقولــون، هنــاك التقطــوا لنــا صــورا، وقالــوا حضــروا انفســكم. قلنــا 
لمــاذا؟ قالــوا هــذا ليــس شــغلكم. فــي صبــاح اليــوم التالــي صعدونــا فــي باصــات وهــذه 

المــرة كان الطريــق طويــا ونحــن النعــرف ايــن الجهــة التــي يأخذوننــا اليهــا.
ــة  ــا ثاث ــاك بقين ــوا هــذه حويجــة، وهن ــة مكتظــة قال ــى مدين ــا ال ــا وصلن مــا ان عرفن
أيــام بلياليهــا دون طعــام أو مــاء وحبســونا فــي قاعــة. فــي اليــوم الثالــث جــاء داعشــي 
كبيــر بمابــس ســوداء وقــال: انــا كــوردي.. قلنــا لــه ال نريــد طعامــا، يصيبــك الثــواب ان 
أتيــت لنــا بالشــاي، تأكــدوا، كان هــذا الكــوردي بــا ضميــر وبــا غيــرة، ضحــك وقــال 

باســتهزاء: كيــف اتــي بــكل هــذا الشــاي؟
وفــي اليــوم الرابــع اخذونــا الــى ســهل قريــب مــن كركــوك وحررونــا وقالــوا اذهبــوا 

حتــى تصلــوا الــى البيشــمركة.
ــف كان  ــاذا شــعرتي وكي ــى البيشــمركة بم ــم ال ــا وصلت ــا: عندم ســألت الســيدة نوف
احساســك؟ اجابتنــي: قبــل ان ارى البيشــمركة رأيــت علــم كوردســتان، تأكــدي شــعرت 

بأننــي ولــدت مــن جديــد.
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lWe stayed three days in a hall with no food or water. The third day a big Kurdish ISIS 

member came, we told him, forget about bread, and just give us a tea. He was so coward 

and ruthless, he laughed at us and said: where shall I bring the tea for all of you?

After that, the fourth day they took us to a plain near Kirkuk province, they freed us and 

said, “Walk until you reach Peshmerga.”

I asked Miss Nofa, “How did you feel, when you arrived in Peshmerga controlled area?”

She said, “Before I see Peshmerga, I saw Kurdistan’s flag. I felt like I was reborn.”
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l afternoon, he was beating a woman in front of our house because she wouldn’t let him 

sell her. The Amir from Tala’fer was worse. 

Once an ISIS member told my brother: The Turkmen from Tala’fer told Abu Ali, Yezidi 

women from Sinjar are our property, why have you sold them and taken over them? 

That’s why they fought, Abu Ali got killed and they took over Kocho. After people from 

Tala’fer took over Kocho, they took us to Tala’fer in buses. There, a cruel ISIS member 

who was the nephew of an Amir from Bahaj; but he hated people of Tala’fer. Once he 

told my brother, everyone who committed crimes in Kocho are people from the tribes 

of Bahaj, Bleich and other areas around Sinjar. After a few days, they took us to Qzlqeu 

village around Tala’fer. They started training our children and made us pray and study 

religion there. After a while they brought some trucks of transporting livestock, they 

put us in the trucks and took us to Mosul. They put us in a military base. The next day 

they asked us: who doesn’t have her husband should tell us, we will bring him back to 

her. Many women wrote their names. But unfortunately, ISIS lied and the next day they 

took all of the women with their children who wrote their names. They took them to 

sell them in Syria.

After two to three weeks, they gathered us all. They separated men from women and 

children, and they put the handicapped and elderlies together. There, they inspected all 

of us, took all the money, gold and papers that we had. They were taking the earrings 

off of sleeping children like savages. They were cutting their ears and the children’s ears 

would bleed. 

They killed 6 men and women from Grhuzeir right there because they refused to convert 

their religion. After this killing and looting, they took the men to we don’t know where, 

and they took women top Syria. The elderlies and handicapped headed to Tala’fer. One 

morning they told my brother not to go to work; but instead he should take me and my 

mother to a school which was one of their bases. There was an ISIS Amir from Tala’fer 

who was very ruthless, his name was Haji Baqr. He showed me a photo and told me: you 

are not crippled, you are acting; I will sell you to Syria. He told me that he was a gold 

smith in Sinjar before ISIS emerged; he was a spy for ISIS back then. Haji Baqr had three 

Yezidi girls in his house. After a few days, another ISIS Amir came, he was from Tala’fer, 

and his name was Haji Mahdi. All of his guards were Turkish, as they said. There they 

took our photos and told us to be prepared. We asked them to where they were going to 

take us; they told us it was not our business to know that. The next day they put us in 

buses, this time the road was long and we were not familiar with it. Then, we arrived at 

a crowded city, they said it was Hawija.
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lcaught. When my brothers told ISIS: these are our families, they have converted to Islam. 

They told us that we are free and we could return to our homes in Tel-Benat. There we 

rented an ARAB’s car and returned to Tel-Benat. After one night staying in our house, 

in the morning ISIS came and took us to the village Talbanaty Kon. The third night in 

Talbanaty Kon village my eldest brother, his wife, their child, their young boy and my 

father; they said: we will try to get to the mountain. 

She said, “My mother and the rest of my family, we were like 7 people stayed because of 

me. Only, Jundi (my brother) was male, the rest were females and children. We stayed 

there for two months. They forced my brother to work for them dawn to dusk every day. 

We were bringing food and bread from the abandoned houses. Most of the food was 

expired, but we had nothing else to eat. They were bringing camera every once in a while 

and they would make us talk and say that we have converted to Islam and we are happy.”

Then, they took us to Kocho, a month and half after the massacre of Kocho. The village 

smelled of rotten bodies. The third night my brother said he smells something really bad. 

Then he went out and checked. When he came back he said, he found three mass graves 

just around there. The next day, I found the skeletons and broken skulls of Kocho people 

around our house. 

The things I was seeing through the window I will never forget. We should have gone 

to Kocho houses and collect food for ourselves. In Kocho, Arabs from Bahaj and Bleich 

tilled all the lands of Yezidis for themselves. One day, they gathered every Yezidi from 

Kocho and said we are going to kill all of you; because for young guys from Hardan were 

here, they have run away. They lined us up and the militants stood in front of us. At that 

moment Amir got a call, he answered it and said: you are lucky, this call saved your lives, 

and I got orders not to kill you. But if one of you run away this time I will gun you all 

down. Each family was guarded by one of them. They had some spies from Sinjar with 

them. Whoever defied their orders; they would take him/her to Bahaj and beat them. 

One day, their boss called Abu Ali who was an Arab from Bahaj, he came to my brother 

and shouted: you have a cellphone, either give me the phone or I will kill you. After three 

days my brother told me: we have two cellphones; let’s give them one so they leave us 

alone, so he did. Abu Ali had a big house in Kocho full of Yezidi women. He would bring 

men from Bahaj and Bleichm group after group and sell them the women they liked. 

One morning, we heard gun shots. It was ISIS fighting each other. Then I found out that 

an Amir from Tala’fer has come and fought over buying Yezidi women. He killed Abu 

Ali Bahaj and he became in charge now. 

We were happy to hear that because Abu Ali was very dishonest and coward. One 
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l ISIS members were dragging ear rings out of kids ears, in front of their eyes and their 

ears would bleed. 

Abu Ali Bahaji had a big house full of girls in Kocho, he would bring Arabs from Bahaj, 

Blej and those areas, and he would sell them the girls. 

ISIS will go away and end, the stories of the victims of their hell will not end. All of their 

crimes are inhumane. When we hear this story, we know that ISIS members and their 

followers are far from every value and humanity. 

This story is of one of the crippled Yezidi women who couldn’t walk. When we went 

to see her in Chamshko camp, it was really shocking when we saw her coming to the 

shabby tent where we were waiting for her, crawling on her hands. When we saw her we 

were more assured that there are no savages like ISIS in human history. We got angrier of 

this world where ISIS could this in front of our eyes. When she started talking, it made 

us more proud of the steadfastness of Kurdish women especially Kurdish Yezidi women. 

From Tal-Banat to Mosul.

We are from Tel-Banat which is located 15 kilometers south east Sinjar. In the morning 

of 03/08/2014, the day of the disaster, when we heard that ISIS is attacking from 

everywhere, we got in a car and drove to Sinjar. Gunshots were everywhere in Sinjar, we 

went to a relative’s house near the shrine of Saida Zaynab. We hoped that ISIS wouldn’t 

reach inside the city. After a few hours of defense and fighting, we found out that most 

of the ISIS members were from Bahaj and Tala’fer, they reached near the shrine. We were 

hiding ourselves in a small house near the shrine. 

Then we heard a huge bang sound, it was like the world was turned over. Smoke, dust, 

soil, and cement blocked our sight for 15 minutes. When the dust and smoke went away; 

we saw that the shrine was destroyed. We were in that shabby house next to the shrine 

under the rubble, but our exit was open. We looked outside through a small window. 

The body of an old lady was lying on the streets and no one dared to go to her because 

of ISIS militants.

“We stayed in that shabby house for five days and ate and drank everything in the house. 

The fifth night my brothers Fahd and Jundi wanted to go to the mountain, because ISIS 

will not blink to kill the young men. Unfortunately, we found out that they were caught 

and taken to prison,” she said.

After 6 days, we had no hope left, we turned ourselves in. They straightly told us, “Are 

you going to convert to Islam?”

We said “Yes,” Because we knew otherwise they would kill us. ISIS brought us a car 

and took us to a prison. There, we saw our brother Jundi, he told us how they got 
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lI asked: what about Jihan? She also committed suicide like her elder sister in Raqqa. 

Ghalia, their younger sister was sitting next to her grandmother, started talking about 

her sisters’ suicides. Ghalia said, the first night, they took me and my family and my 

sisters were like 20 women and children to Bahaj.”

There, Arabs of Bahaj started choosing beautiful girls for themselves like savages. The 

martyr Jilan told me and my sister to take care of ourselves, she said she couldn’t bear 

that humiliation. We begged her. No, she said she will go to the toilet but never came 

back. The prison’s hall was very big and it was full of women and children from Sinjar. 

When I and Jihan shouted out, our sister is missing. ISIS members started searching for 

her, they brought her back wrapped in a blanket, and she was dead. She apparently, cut 

off her wrist with a knife.

 “What about Jihan?” I asked Ghalia. 

She said, “After staying in Bahaj for a few days, they took us to Tala’fer; then to Bahaj 

again; this time they took us to Raqqa. One night I saw Jihan was very sad. 

I asked her “what is wrong?” she said “nothing, but I can’t bear these savages anymore.” 

I begged her a lot to calm down. She just like Jilan went to the bathroom of the Raqqa 

prison and committed suicide. Ghalia started crying and Daye Shamme inhaled deeply 

and said, “I am the mother of the martyrs Jilan and Jihan. We will never stop chasing 

ISIS.”

I asked Daye Shamme “What about the rest of your family?” 

She answered, “13 of our women and children have been rescued, 9 others are still in the 

hands of ISIS. We know about 5 of them are still alive but 4 might be dead according to 

our relatives and people.”

“How is your life now?” She said. “You see how hard our life is, I live with 8 widows 

and a dozens of children under this tent. But I am proud that I am the mother of 13 

martyrs of Kurdistan. Daye Shamme, if I may ask” what are your wishes and hopes for 

the future?” She added. 

First, I hope our kidnapped people will get rescued and we will get out of this hard life. 

My biggest wish is the elimination of the savage ISIS so that Yezidis can live in a peaceful 

independent Kurdistan. 

Chamshko camp 01/08/2016 

Nofa:
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l the disaster that has happened to the Yezidi people. Despite of all the catastrophes that 

happened to her, she is a perseverant, steadfast and hopeful lady. 

I asked her where she comes up with all that bravery and steadfastness. She answered me 

in her touch voice and with high morale: the ones who left are the martyrs of Kurdistan. 

We should be concerned for those who are alive. We should live prosperously.  

The massacres and kidnaping. 

While she was opening the luggage, introducing the martyrs; Daye Shamme started 

narrating the story of that disaster:

In the morning of 03/08/2014, when we realized ISIS reached SINJAR, they were getting 

closer to Gr Huzeir. My oldest son Hidu, he put me, my daughter in law and some of my 

grandchildren in the car. We took some food with us and headed to the mountain. In 

Jidala village on foot of the mountain where we were safe, we got off. He returned to get 

the rest of the family from Girhuzeir. He got them all in the car, and we had 600 sheep, 

they herded them and headed out from the town. We were in touch by calling them on 

the phone till that moment. Then we waited till night but no one appeared. The next day 

when I with my daughter in law and my grandchildren climbed the mountain; I realized 

on of my grandchildren who was 13 years old, made it to the mountain alone. 

However, I could find him in the crowd by asking people. When I saw him, he was 

really frightened. I straightly asked him: where are your father, mother, sisters, brothers, 

uncles, aunts and cousins? He started crying and said: they killed men and took the rest. 

I asked: how? He answered, we were coming to you yesterday; we were close enough to 

Jidala village, two vehicles full of ISIS came and took us. They straightly separated us 

(men and young boys) from others. They opened fire on us. I was amongst them, they 

thought I was dead too. Because they were in hurry to take women and livestock, that’s 

why they quickly left. At night, some Yezidi families were fleeing to the mountain; I left 

the bodies and joined them. 

“So how many of your people died there?” I asked Daye Shamme.

«Five sons and two grandchildren,” she replied. 

Daye Shamme separated two photos and as she was kissing them, she said, “you know 

who are these? This is doctor Jilan and the other one is her sister Jihan. After ponding 

over it for a while, Daye Shamme raised her head. She spoke in a tone mixed with 

depressions and pride: doctor Jilan was the fourth stage student of medical department. 

The first night when they caught her, they took her to the savages of Bahaj. There, when 

she figured out that ISIS was taking the young and beautiful women for themselves; she 

committed suicide. 
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The luggage of Daye Shamme represents the disaster 
of Sinjar. 
The mother of Yezidi martyrs. 

My wish is the elimination of ISIS, the comfort of Yezidis 
and the perpetual independence of Kurdistan. 
Introduction
After two days, it is the anniversary of the fall of Sinjar. The disaster remains like, Anfal, 

the bombardment of Halabja, Balisan and Badinan with chemical weapons. It is a deep 

wound in the soul of our homeland (Kurdistan). Despite of the fact that the disaster of 

Sinjar still continues with massacres, abduction, buying and selling of Yezidi women, the 

lives of more than three thousand Yezidi women and children still in the hands of ISIS, 

The hard life of hundreds of thousands of Yezidis in the camps of IDPs. 

The thing that is unique about this year’s anniversary is that it may console many Yezidi 

families of victims; because more than 3000 Yezidi women and children have been 

rescued and returned to Kurdistan. Most of Sinjar has been liberated and ISIS myth 

has been destroyed in Kurdistan. In these times, we went to see (Daye Shamme), who is 

known to be the mother of martyrs, and she is proud to call herself by this name. She is 

an 80-year-old lady from the center of (Gr Huzer) town, which is located 20 kilometers 

south west Sinjar, near the border of western Kurdistan. Daye Shamme is the mother and 

grandmother to 13 children and grandchildren.

The luggage of (Daye Shamme), the luggage of 
martyrs. 
Daye Shamme is now living in Chammshko camp, 8 widows and 11 grandchildren. 

Nothing is more important to her than her shabby luggage. She has named her luggage 

(martyrs luggage). She has tens of photos of her 13 martyrs. Her luggage represents 
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sad. This ruthless guy had three wives, one Saudi, one Qamishli, and one Yezidi. Then 

he sold me to another Saudi guy, named Abu Jahfir. I stayed with him for a few months. 

I asked him to take me to the public telephone center to talk to my family. He accepted. 

He took me a few times, then he said if they knew they would kill me too; so he didn’t 

take me anymore. 

However, my family and my brother Khalid sent me enough money; my friend Hyam 

who was free now; according to their rules she could buy me, so she did. But I couldn’t 

stay in his house, so I asked Abu Osama Ameriki who was popular ISIS member to help 

me. He told me that I could stay in his house, but since I am a free Muslim woman, as 

he claimed, I should have gotten married. He sold me to a Lebanese ISIS member named 

Abu Hani. After 25 days, he took me to the court and we got married, then I had no fear 

left. He had one condition, that I shouldn’t call my family. I agreed but I was arranging 

everything in secret. He had another wife, her name was Aum Al-Bara, she had Dutch 

passport.  

After a few days, Abu Hani went to war; I took the opportunity, with my children, sister 

in law, my friend and two other women from Raqqa we ran away one night. After a few 

days we were free. 

I asked her, “What do you finally want to say?”

She said, “What happened to the Yezidi women is not only our pain, it is a wound 

in Kurdistan’s body. I won’t sit down and rest until everyone in the whole world and 

Kurdistan hears our stories. Everyone in this world should know that we should face 

ISIS. I am not only concerned for Yezidis, but for Kurdistan in general and all the victims 

of ISIS atrocities.”
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brother Saadi, after that my nephew went to look for them, no one returned. We waited 

until the midnight, and then ISIS surrounded our house. They took us to another house 

and under the light of torches, they took every girl. In the morning, I asked (Abu Faisal) 

who was like the boss there, where are our men? He said: don’t you mention them again, 

it is not in our hands anymore. We cried and wept but it was of no use. I never saw my 

husband, brothers and nephew from that day on. Two ISIS members came Abu Ali and 

another doctor from Mosul. They tongue in cheek said: since you love Kurdistan, we 

will take you to Kurdistan. They took some other girls that we never got to see again. 

The next day, a dishonest Amir from Tala’fer brought some buses, we headed to Raqqa. 

He said: whoever wants to marry a militant here we won’t take them. Nobody agreed to 

do so, so they put us in buses with beating and humiliation; then we arrived in Raqqa. 

Raqqa and the pain of buying and selling. 

The buses were stopping every once in a while. They would take the girls they liked on 

the road. When we arrived in RAQQA, they put us all in a basement of a gas station. The 

smell of gas was killer. They would give us a loaf and a triangular piece of cheese. Because 

of thirst, we broke then pipe of the boiler and we used to drink that hot water. Then 

they took us to a camp in an agricultural area, we stayed there for 40 days. They took my 

9-year-old niece Shaima. The manager of the jail was a ruthless Saudi guy. After 40 days, 

they called my name with my friend Hyam to the garden. There were ISIS dealers, they 

made us take off our scarves to evaluate us well. A Syrian ISIS member called Abu Anas 

bought me. After three days he gave me to Abu Saif al-Iraqi who was from Mosul as a 

present. Both were really cruel and dirty; they did everything to me. 

Then the month of Ramadhan came. He said: you should fast. I told him: you are 

supposedly worshiping, then why you do all this immoral actions and ask me too fast. 

After Ramadhan, he gave me to Abdulla Alhashmi a doctor from Luggagedad. He had 

no mercy in his heart, he tortured me and my children for 8 months. I don’t know how 

I could make it. i think children were lifting me up. Salar was 6-years-old, Sarah was 4 

years old. He was torturing us continuously, and forcing me to pray. After 8 months, he 

sold me to Abu Jihadi Jazrawi who was Saudi. After a while, he sold me to Abu Hamza 

Jazrawi. I stayed with him 8 months too. He didn’t let me sleep with my children. When I 

asked him why he didn’t let me sleep with them? He said: because you and your children 

will be happy. 

He would take the 4-year-old Sarah outside in winter and put snowy water on her head 
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for it. I said another guy inspected me and took it. He believed me and let it go. Then, 

they took us back to Sinjar in ambulances and other cars. There, they put us in the 

ID office with hundreds of other families. We stayed hungry and thirsty until evening 

besides hot temperature. Then they came in the evening and took all the beautiful girls 

that we never saw again. I will never forget those parents, husbands, and children whom 

ISIS took their daughters, wives, and mothers. When they asked ISIS: where are you 

taking them? The militants said: they are Sabaia (slaves). We didn’t know what Sabia was, 

we never heard this word before. 

The women like me who were left, they took our photos. The ISIS members were Arabs 

from areas around Sinjar, I recognized their accents. We stayed there until 8:00 o’clock in 

the ID office in Sinjar. Then, they brought cars and took us to Bahaj. The 5 days we were 

there each second was like a yearlong, because of hunger, thirst, fear, and hot weather.

 Every day an Amir would come and he would bring a female doctor to see who is a girl 

(virgin), who is a woman (married). They would come every day, take groups of girls 

and women that they liked. One night they came at 2:30 am, they took us to Tala’fer. 

We spent 4 days in hunger, thirst, and humiliation there too. One night they took us to 

Badush prison. The good thing is I found my sister in law that we left in Sinjar there. 

She gave me my cellphone back that I gave her the first day. Hunger, thirst, humiliation, 

high temperatures and taking women and girls continued there. In Badoush I talked to 

my brother secretly. I told him that we are in Badush prison. (Layla is the sister of the 

popular writer and researcher Khalid Tahlu). The warplanes started bombarding. We 

were scared but happy to know that they were killing ISIS. 

After 10 days, one night they took us back to Tala’fer. They told us: you should leave your 

religion and convert to Islam. We were frightened so we said: ok. Then they said, since 

you are Muslims now, we will bring back your husbands. They brought the husbands 

of the married women back. I was hiding my cellphone, even I knew it was risky, but 

I couldn’t just throw it away. When we were in Badush, ISIS found out that an old 

man talked to his family, they killed him right there. Then, they started searching for 

cellphones again. I don’t know how they knew I had a cellphone; they put a gun on my 

head. They said: either give up your phone or die; I had no choice but to give up my 

phone. We stayed there 8 months as ISIS servants. 

We were doing agricultural works, looking after livestock. One day I got sick, my husband 

and my brother Azad went to take permission to take me to the hospital. They didn’t 

return. Then my brother Dakhil went to look for them, he didn’t return either. Then my 
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Layla, “I want to talk about ISIS crimes to the world 
loudly.”

The Saudi ISIS member told me, “If you and your children are happy for one moment, 

it would be my sin.”

He would take the 4-year-old Sarah outside in winter and put snowy water on her head 

and leave her there. When I asked, “What is the 4-year-old’s fault? He said, just to make 

you sad.”

The story of Layla Tahlu, is the story of a brave Kurdish Yezidi woman, when you listen 

to her, it gives you hope for the future of Kurds, Yezidis, and Kurdistan. When we 

listen to her pain; we will be shocked by the ruthlessness of ISIS and her bravery. Her 

personality, pain, and hopes are different. Her life from Sinjar hasn’t given her a chance 

to study, but she is an intelligent lady. Despite of all the hardships, she is more concerned 

for others than herself. Besides, her husband, brothers, and relatives are still in the hands 

of ISIS. Her hope for the future never ends. 

The beginning of slavery:

I asked her, “I know I am adding to your wounds, but can you tell us your story?”

As I expected from a hopeful and high spirited person like Layla, she answered with 

a firm “yes”. She said, “I am passionate to talk about our sufferings and ISIS crimes. I 

want to tell the world: Yezidism, Kurds, and Kurdistan wouldn’t be uprooted by those 

immoral people. We were like 7 families (me and my relatives). We were living in Sinjar. 

The morning of the fall, we heard a lot of gunshots. Then, it became like a riot, we said: 

what is it? They said: it is ISIS. We had a big pick-up truck, everyone got in quickly and 

we headed to the mountain. We saw a lot of people on the foot of the mountain, they 

were heading to the mountain. In that crowd, our car got broken. We tried hard, but we 

couldn’t fix it. Many people left and many others were stuck with us there.”

All of a sudden four pick-ups full of long-bearded ISIS appeared. They took out their 

guns, then stopped us and surrounded us. Then they opened fire, killed an old man with 

his two sons. The ones who surrounded us asked us to raise our hands. They took our 
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to them,” Sahira exmplained to us.

Sahira started telling the story of two Yezidi women as follows:

A brave Yezidi girl named Bafri from Dugre; an ISIS member bought her from 

Shaddadya. On the way, Bafri grabbed the wheel of the car. The car got upside down, 

the guy died right there. After three days in Deiralzur hospital, she also passed away. She 

became the martyr for Kurdistan and defending our honor. 

The other story is the story of Nora from Kocho. The Afghan guy who bought her 

hanged her 4-year-old daughter in front of her with a rope. 

Sahira said, “I asked Nora, couldn’t you do something to disallow him? She said, he 

hanged me too. At that time another ISIS member came to the room talked to him about 

Sharia. He said why do you kill them? He cut the rope on my throat. But my daughter 

died in front of me, I will never forget her image in my head when she was hanged.”
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Yezidis and Kurdistan, each night they would come and take a beautiful girl they liked. 

Once I turned to the Kurdish ISIS member.”

I said, “You are Kurdish just like us, why don’t you sympathize with us?”

“You are infidels and deserve this,” he started swearing to Peshmerga and Kurds.

Sahira continues, “After a month there, one night they put us all in trucks, drove us to a 

prison. It was as if all Sinjar was there. Then we found out it was Badoush prison.  They 

were taking girls there too. One night an old ISIS member who announced to be Libyan; 

said he needed a girl. Then he searched and took a 12-year-old girl. She cried a lot but he 

beat her and took her away and we never saw her again. After a month they took us to 

Syria. Only God knows what we suffered on our way to Syria that night.”

Buying and selling in the capital of the caliphate. 

Sahira said, “When we got away from Tala’fer and Baduosh we thought that we would 

be better. But each day in Raqqa was like spending a year in Tala’fer. Raqqa the capital 

of the caliphate was a big jail and a market for selling and buying women. There they 

started selling this and that family and humiliating them. (Muhammad al-Jazaiy) was the 

first ISIS member who bought me, until I could flee with my children, they sold me 11 

more times. They were Libyans, Tunisians, Algerians, and Afghans, but the first one was 

the worst. He was the most dishonest, dirty and unmerciful. One day, I asked him: why 

in the name of religion they do all of this ruthless stuff, rape 9-year-old girls? Why is he 

so cruel with me and my children?”

He brought a big stick and started beating me on my head, I still have the headache from 

that day. He was shouting while he was beating me, “You are all infidels, even if there are 

Muslims in Kurdistan, it is the land of infidels. What we do is the immortality of religion, 

until I destroy Kurdistan and kill all Yezidis, I won’t rest.”

“Then, they sold me many times,” she stopped there and said, “Please don’t ask me 

how much they humiliated me. The last time they sold me to a ruthless Tunisian ISIS 

member. He was immoral, dumb and stupid. That’s why I decided, I and my children 

should flee, and we either die or arrive in Kurdistan, that’s what we did.” 

I asked her, “How she was successful in getting away?” 

She humbly said that she was really tired of talking of that hell of the savage. 

“I asked a family from Raqqa for help, they bravely accepted. They helped me to get 

out of ISIS-controlled territory. Later, it was easy. Some goodwill people helped until I 

arrived in Kurdistan.

I would rather tell you two sad stories of two other Yezidi women briefly, for the people 
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people were leaving and coming to Sinjar, it will take a tragic cinema movie to explain 

it.”

“We, as other people, headed to the mountain. We were climbing the bounds of the road 

to the mountain; we thought we survived. Then all of a sudden, two white pick-up s full 

of ISIS appeared. They stopped us and I knew we lost everything right there. They took 

us out of the cars; we were 20 women and children, only three men including my brother 

Mato were with us. The two other men were from our village. They separated the men 

and killed them right there,” she added

She continued and claimed,” The thing that I never forget is that the guy, who shot 

my brother, was an Arab from Bski village near Sinjar. He was our kreev (friend). We 

recognized him and he also recognized us. We screamed really loud, and then they 

started taking our money, gold, and cellphones with our papers.”

“Then, they forcefully put us in cars, I begged them to at least give me a blanket so I 

could cover my brother’s body; he started swearing and beating me. Then they took us 

back to Sinjar, put us in an empty house; threatened to kill us all. Besides the ache of 

the killed, the threats and risks; it was really hot and we were hungry and thirsty. After 

an hour they came back, we thought they were going to kill us, but they put us in buses 

and took us to ID office in Sinjar. When we arrived the office was full of people of Sinjar. 

There was neither food nor water that day; they started beating and humiliating us. They 

came and took all the beautiful girls and young boys; we never saw them again. At that 

night an old guy from Grzrk died out of hunger and thirst. The next day they took some 

of the families including mine, to another building. They were giving us a loaf and some 

polluted water for 24 hours. They were taking all the beautiful women and men who 

were collecting information on them,” Sahire said. 

After a few days, air strikes started. 

I asked Miss Sahire, “Were ISIS scared of air strikes?” 

She said, “They couldn’t tell their right from their left. Then, she continued telling her 

story of how she was abducted with her children. In fact, the roar of the warplanes was 

frightening, but since we knew that they were killing ISISو we were happy, it was raising 

our spirits. After 10 days, one night they took us and we headed out. We didn’t know 

where we were goingو it was dark and the roar of the warplanes on the other hand. Then 

we arrived in Tala’fer, they put us all in a school garden. Hundreds of Yezidi families 

were there, the situation was dire. The ISIS, who were guarding the school, were from 

Tala’fer and Sinjar. One of them was speaking Sorani, he said he was from Halabja, he 
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The stories of ISIS hell. 
Sahira, “ISIS owe us mass killings, our honor, and 
dignity.”

The thing that I never forget is that the guy who shot my brother was an Arab from Bski 

village near Sinjar. He was our kreev (friend). We recognized him and he also recognized 

us. 

In human history, many big wars have happened in decades. Many inhuman crimes have 

been committed. But when you listen to the stories of Yezidi women, you figure that no 

one has been as cruel and savage as ISIS in human history. Listening to any ISIS survivor 

is proof to this fact,

Whenever you listen to one of the Yezidi girls who survived ISIS after suffering every 

painful thing possible, you would get sad as a human being; you will get goosebumps 

as a Kurdish person. You would wish to get your hands on one of their militants to 

take revenge from them. As every ISIS survivor may agree on the fact that if ISIS owe 

humanity and the UN with their crimes and terror actions. ISIS owes Kurdistan is 

the honor of girls of Sinjar and the dignity of this homeland. That’s why if we respect 

ourselves as a nation, we would chase every ISIS member who has a hand taking the life 

and honor of one of the victims, we wouldn’t let them go until the sun rises from west 

and sets in the east. Even we may say that ISIS hell and ISIS criminals are the worst in 

history when we listen to the story of any female survivor. But the story of 31-year-old 

Sahira Abdulla is a little more painful, different and its wounds are more open. 

From Kocho to Raqqa: 
Miss Sahira who was the mother of two children before the fall of Sinjar, she seemed 

very strong in comparison to what she went through. She started narrating the story of 

ISIS hell: 

“I am from Kocho. I was living with my husband in Tal-abad. I went back to Kocho for 

the feast. When we heard the gunshots; we heard that ISIS was close. My brother Mato 

told us to prepare for departure. However, we got our hands on a car, we ran away to 



249

Te
st

im
on

ie
s 

fr
om

 li
fe

 u
nd

er
 IS

IS
 - 

a 
liv

in
g 

H
el
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halls. There were no girls left. They started taking boys; they clearly said that the boys 

were going to be trained in Syria to be ISIS militants,” she said.

They would take us for agricultural works and took our men to clean the streets. They 

would bring us back in the evenings. It happened that they were sending me to MOSUL 

hospital with the sick woman, because I spoke Arabic. There, if they knew we were 

Yezidis; they would hate us and not help us.  There were also people who used to help us. 

For example, there was a doctor who used to help Yezidis a lot. Once I went there with 

a pregnant woman, they sent an ISIS guard with us. I felt like he was different. He had a 

little bit of humanity in him. I asked him and he said that he was a prisoner in Badush 

when ISIS came. ISIS told them they were criminals; they should either die or become 

ISIS militants.

She continued and said, “However, we thought about running away every day, but one 

day in 26/04/2015 I and my husband decided to run away during night time. We either 

die or are free, in both cases we would get rid of that pain. After it got dark, each of us 

put a child on our back; we got out of Tala’fer safely. We walked for three hours in the 

village between Sinjar and Tala’fer. We saw a guy; we were scared that he would sell us. 

We told him our story; he turned out to be a brave guy. He said: follow me and don’t 

worry. We followed him through the bumps between Sinjar and Tala’fer. It was 3:00 in 

the morning, we were really tired. The guy turned around and said, there is one hour left, 

please be faster to arrive before sunrise. But we were exhausted. He said: this is a secure 

place, you can stay here, and I will come back when the night falls again.”

The guy was brave, but we were anxious, the night fell and he didn’t appear. We were 

scared. Then, at 8:00 o’clock, he came with a car. We got in and he drove for about 20 

minutes. Then he said, “This light is from Hardan village, there are Peshmerga forces.”

He returned as we thanked him. We paced towards the lights. It was 11:00 pm. Dogs 

started barking, we were afraid.  Even Peshmerga as the said back then, they knew that 

we were the abducted Yezidis. They were watching us with binoculars. That’s why when 

we got closer, they called us, “Come closer, don’t be afraid, we are Peshmerga.”
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Sinjar was there. Everyone was moaning from hunger, thirst and hot weather. When 

everyone was on the verge of death, they gave each a loaf and a bunch of grape,” Zaynab 

mentioned.

In the morning they took all the children to Tala’fer, as they said. The sound of parents 

crying could reach the sky. The weeping of children would melt stones. ISIS members 

didn’t even care, they took our children. The parents’ situation is not definable with 

words. After a few days, they brought them back. Despite our dire situation, we were 

really excited. Our happiness didn’t last long. Air strikes started targeting areas around 

the prison. We were happy that they were killing ISIS, despite that we were scared and 

with every bang sound our children would scream. After two to three days like this, 

they brought big buses, put us in and started driving; without telling us where we were 

headed. Then, we arrived in Tala’fer. We were put in a school with tens of other families. 

Later, we heard a quarrel, and then we saw an ISIS member trying to pull a lady with her 

arm. The lady had a child in her arms and was refusing to go. When their dirty Amir 

came, he asked, “What is this about?” 

She said, “This guy wants to rape me.”

But the dirty Amir said, “This guy is a caliphate militant and you are an infidel, he wants 

to marry you. What is wrong with that? Go with him now.”

They took her with her child; she was still in the hall door, she fainted out. They splash 

some water on her face; she woke up. They took her and we never saw her again. Then we 

realized that our situation is going to be worse than Sinjar and Badush. When we were 

in Tala’fer, our situation was dire. ISIS was really cruel. In that hot summer, they were 

giving us a bottle of water, a loaf and a little bit of rice. The autumn season started, the 

air was getting colder every day. Then they took us to the (Olympic ground) in Mosul. 

The ISIS was coming to see us every morning under the pretext of bringing water. They 

were taking a number of women every day. Sometimes, they were taking a woman for 

two to three days; then they would bring her back. Sometimes, we would never see the 

lady again. 

“One day, it was food time, a child who was playing with a wooden doll, got attacked 

by an ISIS member. He started swearing and saying things like: you are infidels, you 

worship wood and you are polytheists. We begged him a lot until he let the child go. 

Another morning they came and took 11 men from Snuni, amongst them, were elderlies. 

We asked the ISIS militants why they took them. They accused them of spying for 

Peshmerga. We said how can they spy while they are in prison? It fell on deaf ears. After 
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It was scary, the Amir shouted: whatever money, gold, and cellphones you have taken it 

out. They started inspecting us, we were like 100 families, and they took everything from 

money, papers and everything which was worth of money.”

They hold us in that hot weather until they could and humiliated us with words. Later, 

they separated men, women, and children to Sinjar. Then, they put us all in the ID office 

in Sinjar. Those two to three days could be written in a book. We stayed there until the 

air strikes started. We were 100 families, we were going through a pain that can’t be 

described from the hot temperature to hunger and thirst, let alone the fear. Besides, the 

first day they separated men from us; they also started taking girls group after group. 

I don’t know which day was it, we thought the world was upside down. The sound of 

big explosions and warplanes hovering over Sinjar started. We were really scared of the 

bang sound of the explosions. But when we realized the planes were carefully hitting ISIS 

targets and cars, it raised our morale. We were really hopeful; to the extent, if we didn’t 

hear the sound of airstrikes for a while we would get upset.  

Before they come and transfer us in the next day, we were all starving and thirsty. It was 

sunset, we were worried about our children. I saw an ISIS member putting his leftovers 

in plastic luggage in a bin inside the garden. It was as if I have found honey in a tree, I 

took out the plastic luggage, and I went to give it to my children. All of a sudden, the 

militant turned around and saw me. He took the plastic luggage from my hand like a 

savage and started swearing. I begged him and told him it was for my children, they will 

starve to death. The cruel guy not only didn’t give me the luggage but started swearing 

to Yezidism and Kurdistan.

“The next day, a huge ISIS force came; they put us in cars and started driving. We didn’t 

know where we were headed. Every time they gathered us we were scared that they were 

going to kill us. When we arrived in Tala’fer, they distributed us, every ten families to 

a school. We were put in Azhar School. It was very hot and dirty, we stayed there for 8 

days. The ISIS there was very cruel. They were giving us each a loaf and a dish/plate of 

beans soap with a little water.it was better than when we were in Sinjar. One day when 

they were distributing food, a lady made a mistake by telling them that the food wasn’t 

enough, our children are hungry. The ISIS militants started beating and humiliating 

us; we wished to die. The real death was when ISIS militants were coming and taking 

beautiful girls and women in front of their fathers, brothers, and husbands. We wouldn’t 

see some of them again, they would take some of them for two to three nights, and then 

they would bring them back. One morning, they brought a number of cars, we headed 
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A Kurdish-Yezidi woman tells her story of ISIS hell. 

Zaynab: “The ISIS Amir was saying our jihadists are allowed to do whatever they want 

with you because you are infidels and they are militants of the caliphate.” 

All ISIS and people who hold their thinking are all equal, in committing crimes and 

immorality, in their cruelty to a great extent as well. The stories of the Yezidi women also 

reflect that, unless one has suffered more than the other. 

The story of Zaynab Ibrahim Murad who was in their hands is no less than the other 

stories. Since this lady was speaking good Arabic, she noticed their cruelty even more. 

Different from her other sisters, she has seen many examples of none Kurd and none 

Yezidi people helping them run away. She was lucky enough to stay with her husband 

and children till the end, and not to become part of the dirty business of selling women 

of ISIS. Despite the fact that she still has the scars of seeing the faces of Yezidi women 

and children, (The ones who were not only humiliated, suffered hunger and thirst but 

they took them and never returned again). 

When we asked this lady who was from the Kocho village to tell us the story of nine 

months of slavery in the hands of ISIS. She felt very sad for the people killed in front 

of her, (the people who they took and never returned), she could hardly talk. That’s 

why, by taking her psychological statues and her pain into consideration, we asked her 

to put herself together and narrate the stories she saw, so that we could document the 

stories and it would become evident on their crimes and Yezidi sufferings especially their 

woman and children. 

Anyhow, she started retelling her and her family’s story, “In the morning of the disaster 

in 03/08/2014, when we heard that ISIS is getting close to Kocho village, My husband, 

my children, and I suffered a lot, but we managed to run away to Sinjar. When we 

arrived, we saw great crowds of people heading towards the mountain. Some were on 

foot some were driving; it was a scene that can’t be described in words. We went with the 

people to the mountain, but before we reach there; two ISIS white pick-ups came in our 
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Ghazal said, “There was another woman from Sinjar. She was a bright woman. I asked 

her if she could go to the bazaar and call my family since I am blind and dumb, I can’t 

do it. I would get caught if I did. Anyhow, Shirin got permission from the orphanage 

manager by calling her relatives. She called my husband’s uncle. It seemed that they 

were prepared in Kurdistan to rescue us. After a while, Shirin and my daughter took 

permission for one hour and went to a public telephone center in the bazaar. They gave 

her a number through my husband’s uncle. He told them everything that we should do. 

How we shall get out of the orphanage and in which day. We did as they said; we went 

to a house and called them. That is how we got out. “
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I breastfed him. In the morning I narrated the dream to my daughter. I told her I will 

pretend to be dumb and blind from now on. To preserve the dignity of my children and 

myself, I pretended to be blind and dumb for 20 months. After a while, Abu Juahimani 

came home and talked to me, I didn’t reply.

He asked my daughter, “What is wrong with your mom?

“My mother is blind and dumb,” she answered. 

“Since when?” He asked. 

“Since the fall of Sinjar and I should help her.”

He said, “I brought you food and water come and eat.”

My daughter helped me to eat. Then, two ISIS members came, my owner started talking 

to them, “I have bought this slave, I paid a great price to her, she turned out to be blind 

and dumb.”

One of them said, “She is lying, she is a cunning woman.” 

The other one said, “Whoever is dumb is deaf too, that’s why she is lying.”

The other one said, “Let’s beat her to see what happens.” 

They started beating me with the back of their guns. I didn’t say a word until I fainted 

out.

I heard my children crying, then they said let’s take her to the hospital to see if she is 

dumb and deaf. The other one said she wouldn’t pass the tests. My owner said: it is my 

bad luck. The other one so dishonestly said, “Even if she is dumb and deaf, she is fine 

in bed.” 

The other one said, “Since you are dumb and deaf, we will take your son to the training 

center.”

My owner said let’s ask the judge. The next day he said, “We won’t take your son.” I told 

him that I had a bad headache from the previous day with sign language. 

He said, “Do you want pain killers?” 

I refused. After a week, he sold us to another ISIS member called Abu Humar Najdi, he 

was Saudi, and he was buying and selling women. He would take them to bathrooms, 

saloons and would decorate them. He used to take women’s photos and publish them. 

He wrote on my photo (Even she is blind and dumb, but she is a queen of beauty and 

she is really cute).

Ghazal told us tens of raping, buying and selling stories. Finally, she was bought by a 

Syrian guy who wanted to have children from her. She was blind and dumb, so she fell 

into the orphanage with her children. From there she thought of ways of how to get out 
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They drove us until we reached the Kaske checkpoint. There, we saw many other families 

from Hardan without their men. Then, they drove us all to Azhar School in Tala’fer. 

After staying there for one week, they took every beautiful girl and woman we never saw 

them again. I remember there was a woman called Khalida, she hid her daughter named 

Samia not to let them take her.

They asked, “Where is Samia?”

She said she didn’t know what happened to her in the crowd. They told her that she was 

lying and accused her of helping Samia run away. 

“Why do you want her, she is only a child? Why do you want to rape her?” She told them.

The ISIS man answered, “Of course we will. She is a slave.”

They searched for her until they found her. They took her and started beating her mother 

with water hoses. Then, they started stoning her. Khalida was screaming and her face 

was bleeding. To be honest we never saw Khalida again. Besides, I still can see her face. 

Ghazal who was depressed by imaging Khalida again. 

She continued telling the painful memories of ISIS, “The next day, they took us to Badush 

prison. I had my children and my 12-year-old brother with me. They came to take my 

brother. I was holding my baby son at that time. I tried to block them from taking my 

brother, they pushed me hard and my baby fell down from my arms. I went to collect 

him, when I turned around they already took my brother; I never saw him since then. 

When the warplanes started bombarding the area around the prison, they took us back 

to Tala’fer and separated me from my mother in law, and my three other sisters in law. I 

never saw them again. Then they took my 8-year-old daughter.”

Al of a sudden, Ghazal started crying. We took a pause for a moment, then she continued, 

“After three months they said, whoever’s husband is missing should write her name. We 

will return you to your husbands and families. We will sell you to Peshmerga forces. We 

were very happy. Everyone wrote their names and the names of their children. Then they 

took us to Sinjar. They separated my eldest daughter from me. I cried and begged them, 

I said she is ill, they didn’t listen. We were 30 women on a bus arrived in Sinjar. We were 

excited because we thought they were handing us over to Peshmerga, but the car didn’t 

stop there. The car continued driving towards Syria; it arrived in Raqqa late at night.” 

Raqqa, buying, selling, and humiliation. 

After 15 days in Raqqa, they started selling us in cold weather, an ugly Saudi guy, who 

had a long beard, his name was Abu Juahimani Jazire bought me. At night, I dreamed of 

a Sheikh who was wearing white clothes, he told me not to worry that we were going to 
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The Yezidi woman who pretended to be blind and 
dumb for 20 months. 

Ghazal, “We asked an Arab Kreev (a name called Arab-Yezidi friendship) to protect us, 

he gave us up to ISIS straightly. 

Narrating the story of abducted women and children who fell in the hands of ISIS is not 

only to accuse ISIS morally or legally. It is not only to be aware of a human tragedy that 

is full of pain. But to be aware of the details of these stories is important for the children 

of Kurdistan, especially for the coming generation. To know ISIS as they are, for our 

children to know that ISIS and all of those who support them or think like them; are 

without humanity and moral. 

Ghazal and the betrayal of Arab Kreeves. 

Ghazal Ismail is from Hardan of northern Sinjar. She told us her sad story: early in the 

morning when we found out that; people from Sinjar were trying to run away from 

every direction. Our men said ISIS is close now. Let’s go to our Arab friends Kreeves in 

Gr Shabak near Hardan. Khdir Khalaf Al-Hfry was our Kreev for years. We walked on 

feet. When we called them, they came after us with their cars. When we arrived there, 

we asked them to hide us. “Maybe at night, we could reach the mountain of Sinjar like 

other people or we could go to Rabia then head to Duhok,” he said.

Our Kreev asked women to go to the upper floor. He asked men to stay in the lower 

floor. We soon found out that their sons were whispering to each other, was not normal. 

But now, we don’t have a choice, ISIS was near the village. After an hour, ISIS came to us. 

Then we found out that their sons were all ISIS members. While our Kreev (friendship) 

dates back tens of years. They betrayed us in an hour. After ISIS members took all of our 

gold, money, and cellphones they drove us all to the intersection between (Sinjar and 

Snuni). In the intersection, they got us all out of the car. They separated us from men 

right there, tied the men’s hands and drove us with children. We haven’t seen them since 
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I have a cousin who is a doctor and speaks Arabic. He said, “God forgive me I am 

obliged to let her talk to infidels.” 

I knew he was lying, he just wanted the euros and dollars. I called him and he answered. 

Then, he took the phone from me and started talking to my cousin. My cousin told him, 

“Nora is my cousin, let her go, we will give you as much as you want.”

When he heard the word money, he forgot religion and Sharia and said, “20 thousand 

dollars. Give me 20 thousand dollars, I will let her and her children go, except for her 

14-year-old son.” 

My cousin asked him, “Why wouldn’t you release that son too?” 

He said, “Because I sold him to another Jihadi.” 

Then, my cousin was obliged to raise the price to 30 thousand dollars. He agreed to 

release all of us for that money. That is how we got out of ISIS hell. 
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man bought me and another woman. I decided to commit suicide, I took out a knife 

to cut my wrist, but my friends didn’t allow me. They said, what would happen to your 

children if you die? I said, how would they humiliate us?” 

The guy who bought us was Iraqi, named Abu Rahma Al-Iraqi. He heard what I said. He 

came to me and shouted, “If you kill yourself, I will give your dead body to dogs, and 

send your children to be trained.” He started telling me as a joke, “You are a fat woman, 

every dog here would eat enough of your flesh.”

After a while he sold me to a Tunisian guy, he wanted to take me to an ISIS base, but I 

refused. I said, “You would rather kill me.”

Because they were raping women in groups there. I begged him not to take me. He swore 

to Kurds, Yezidis, and Kurdistan. He sent my children to be trained in a militant training 

center without my knowledge. I asked him to let me call my family in Kurdistan. 

He shouted at me, “You are now a Muslim woman, how dare you talk to those infidels.”

I said, “No, my family and I believe in God.” 

He said, “No, all of them are infidels, I won’t let you talk to them, and God is going to ask 

us about that here and in the other world.”

“Let me talk to my brother, he is in Germany,” I asked him.

He said, “Why? Is he going to help you?”

I said, “Yes, he is rich, he has a restaurant.” 

He quickly answered, “So, he is rich, he can send you euros and dollars?

When he heard the word euro he agreed, he forgot God’s punishment, here and in the 

other world. He said, “OK, but tell your brother I am with this Jihadi and I am doing 

well. Even I don’t think he would send you euros because you are a Muslim and he is 

infidel now.”

“Don’t worry, I will take care of this part,” I ensured him. 

I called him many times, but I couldn’t reach out to him. He said, let’s go to the city center 

public telephone because he was interested in euros. So we went, I tried but I couldn’t 

reach out to him. There I said, “Let me call my family in Kurdistan.”

He got angry and told me that he wouldn’t allow me to talk to my infidel husband. I lied 

to him and said my husband got killed since the fall of Sinjar. Then, he said he wouldn’t 

allow me to talk in Kurdish, he called it the language of infidels.

He told me to talk in Arabic as he called it the language of the Quran. I told him that my 

family doesn’t speak Arabic. He answered, “It is your problem. You must talk in Arabic 

so that I can understand.”
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There they threw us into a school garden for two days. Then they said we will reunite 

you with your families. Then they took us to another school, there I could see my 

children again. I and other women went paralyzed with happiness when we saw our 

children again. We couldn’t believe it. Then they took us to Kasr Al-Mihrab, which was 

an abandoned Shia Turkmen village. ISIS made it one of their bases. They hold us there 

for four months. They made us study religion and our children getting trained. When the 

hot temperature ended then we were suffering from the cold weather. They would come 

every once in a while, take the woman they liked most. Then they took us to a hall in 

Mosul. Two dishonest guys from Mosul were in charge there named Nafih Moslawi and 

Adnan Moslawi.

Daily inspection, beating, humiliation, torture, and swearing to Kurds, Yezidis, Kurdistan 

and every sacred thing to us, after staying there for nearly one month, they brought 

us back to Tala’fer. Then, they put us in buses in the early morning, two ISIS cars were 

behind and in front of the caravan. After driving for two days with no food or water, 

they were stopping here and there for one to two hours and then started driving again. 

When we arrived we realized that we are in a big city called Raqqa, we knew it was Raqqa 

through the tablets on the road. In Raqqa they put us in a dirty, dark basement for one 

week. The situation was dire. For example, a pregnant lady from the Nasr block of Sinjar 

miscarried her child.

“Trust me it takes a book if I want to talk about these moments only. There they took 

the men; my husband was in Kurdistan not with them. Then, they took us to another 

dirty prison in the Ghabat area of Raqqa. The place was dirty that most of us got skin 

diseases. All of the prison’s guards were foreigners. One day an ISIS member came, they 

were calling him, Abu Hazam Al-Jazrawi, he was speaking Arabic, but he looked a lot like 

Kurds. He said, “We will take some women to houses.” 

He lied, they took us to an ISIS base. ISIS was in the lower floor and we were 30 enslaved 

women on the upper floor. The day after that, an Iraqi ISIS member came, he took us to 

campus inside the airport. There they started selling us; each ISIS member bought one 

of us. 

Here I asked Miss Nora, “Can you tell us about how they sold you?”

She answered, “An ISIS woman was calling our names. Whoever was called, should have 

come forward and stand in the middle of the campus. She should have taken off her scarf 

and turned around for some time.  The Arab woman was describing the woman, like, 

“She has memorized Quran, converted to Islam and etc…” So whoever gave more money 
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the Sinjar Mountain. But since we didn’t have a car, I and my four children headed to 

the road bound near Sinjar Mountain; amongst all the shelling and gunshots. We didn’t 

reach the road to the mountain yet when ISIS surrounded us, they opened fire on us. We 

were obliged to stay where we were. They came in two vehicles. At the beginning with 

shouting and screaming they started to loot us. They took all our gold, watches, money 

and everything else except for our clothes. Yezidi families were coming one after the 

other.”

“They were getting caught just like us. Until afternoon our numbers grew to like 60 

families. They brought a number of Kia trucks, put us all in them. We saw a lot of bodies 

on the way; they were still bleeding because they were just killed. They took us to a 

building opposite to General Hospital of Sinjar. They put us in a line and shouted: we will 

kill all of you now. Women and children started screaming. Then they one of them said 

we will not kill you here, we will not make this place dirty by your blood. We will kill you 

but not here,” she added.

 I forgot to say that on the road bounds, a Kurdish Sorani ISIS member told me, “We will 

make you all pay the price for killing Du’a.”

Then they got us on the Kia trucks and took us to the ID office of Sinjar. We stayed there 

for many days, with thirst, hunger, fear and hot temperatures. There, they started taking 

girls group after group. During that day, no girls were left; only women, children and men 

were left behind. After some days passed; the air strikes started. 

I asked her, “When the bombardment started, what were you thinking?”

Trust me, I didn’t care about my life and I wasn’t afraid of the voice of the war planes. It 

was giving me a lot of hope; I was saying to myself; at least they revenge ISIS for their 

atrocities. 

Miss Nora continued telling her sad story, “Under the air strikes, they transferred us 

to one of the parties’ offices in Sinjar. We stayed there for two days. Then, they brought 

vehicles and took us to a big place that looked like a big prison. Later, I realized that it 

was Badush prison near Mosul. Oh, God, what did we experience in Badush? It was as if 

every Yezidi was there. It was a really bad place, hot temperatures, thirst, hunger, no milk, 

and no children’s medicine made every one exhausted. There they took our boys. I put my 

children under a blanket, but unfortunately they took my 14 year old son.”

When we realized that the air strike for the places near the prison started, with every 

bang we were going crazy with fear. But since we knew that they were bombarding those 

savages, we were happy and it gave us hope. After spending one week in that prison and 
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Nora: A Tunisian ISIS member told me, “The Kurdish 
language is the language of infidels.” 

When the ISIS member heard the words, euro and dollar, he forgot about sharia, religion 

and the Day of Judgment.

When air strikes hit our surroundings, we were really scared, but we were happy, every 

bang would give us more hope. 

Introduction:

Despite the fact that I don’t think ISIS crimes, victims of their atrocities, and the tragic 

scenes would ever be forgotten by any Kurdish-Yezidi, it is necessary that every detail 

of that disaster be recorded. If it is from eyewitnesses, the evidences would be stronger.  

The witnesses are those victims from women and children of Yezidis, who have the 

saddest stories of all humanity. When you sit down with any of the survivors, you find 

out another side of their crimes. You realize that ISIS is not similar to any other previous 

criminals. What they have done/are doing to Yezidi people, is unimaginable in modern 

history with it is harshness and cruelty. The documentation of Yezidi stories, despite its 

human, legal and historical sides to it, it is necessary to the memory of any Kurds. So the 

Kurdish people know who their enemies are, what they want and why they hate Kurds. 

This is the story of Nora, a Kurdish Yezidi girl, who has survived the cruel ISIS for some 

months now. She is a live example for the risks on Kurds for now and future. 

From Sinjar to Raqqa:

When I went to see Nora, who was born in 1980 in Sinjar, she still has the pain of living 

two years amongst ISIS on her face. I asked her if she could tell me the story of how ISIS 

caught her and her children. How she spent two years with them and how she got out 

of it. She answered me after inhaling a deep breath, “Of course, but if I want to tell you 

everything, every day would need a book. So, I am going to tell you the major happenings 

of what happened in that hell only.”
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opportunity and ran away. This time the neighbors took me back again. This time Amir took 

me with my children to his base in Hama city, he put me in a place that looked like a jail. 

When he returned to Raqqa, he took us back with him to his house again. One day Amir 

and his wife went out; we were left with his sister. I begged her to let me and my children 

go out to a nearby garden for a while. She let us go, there I saw normal people, and I talked 

to them and asked them for help. I gave them my brother’s number to call him and tell him 

about us.”

Everyone was afraid to help us, except for one guy who took my number and promised to 

help us. He also gave me his number, then I straightly went back home. The Amir and his 

wife were home. His sister told them I went out, they lost their minds. The Amir started 

beating me, his wife and widowed sister stood there laughing. His sister was a widow; her 

ISIS husband was killed. She just got married to another ISIS member, it didn’t take her new 

husband long to get killed also. His sister came to me for the first time and confessed, “I was 

maltreating you that is why my new husband also got killed.”

Jailan continued, “It was the month of Ramadhan, the Amir decided to take my child to 

one of the militant bases to be trained as an ISIS member. I was really scared, that’s why I 

decided even if I get killed for it, I would try to run away with my children. One day, they 

had Ramadhan breakfast, I was awake because I prepared it for them. I waited for them to 

eat, pray and go to sleep again. Then I woke up my daughter and took my little one as well, 

then I sneaked out of the house. I locked the doors behind me and took the keys.”

“I came out to the lane, it was really quiet. This time I decided not to seek help from people 

of the same block. I walked half an hour on foot. I arrived at a new block, there were 

hundreds of houses. Which one shall I go, that wouldn’t refuse to help me? It was early 

morning, I knocked on a door, a 40-year-old opened the door. I told her my story, she was 

scared. She looked around and took me in. behind the door, she said she was Kurdish too, 

and I shouldn’t be afraid. When she said she was Kurdish, I felt like I was just born. She 

straightly brought biscuits, water, and bread for my children. In the morning she brought us 

a taxi so bravely. She paid the taxi to take us to Afrin city,” she added.

I was really anxious on the way but since the lady was Kurdish and gave me her sister›s ID, 

she also advised me, we arrived in Bab city without facing any problems.  He took us to the 

garage, got us in a car to Afrin. Finally, we made it to Afrin safely. I wasn’t afraid anymore, 

but I knew no one there. So I randomly went to someone’s house and told them about my 

situation. I asked them to call my brother. They turned out to be Yezidis too. We stayed with 

them, they served us so well.  Then my brother arrived and we came back to Kurdistan.
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l said, “Even if you die, we will not give you anything. You belong to Abu Himad, and he is 

at war fighting. Until he comes back, we will not give you anything. We were eating their 

leftovers. One morning an ISIS vehicle came and got me in the car. I saw two other Yezidi 

women in the car that I knew.”

They took us to one of Raqqa’s hospitals to serve the wounded. To be honest, we were 

very happy there, because we saw hundreds of ISIS wounded and got their limbs cut off. 

After 10 days, buyers started to come. One day an Amir who was called (Communications’ 

Amir). “Who is Jailan?” he asked. I said it’s me. He said you belong to Abu Himad. He has 

bought you. But he has given you to me as a present. Then he put me in a car and took me 

to (communications’ center) inside the Raqqa airport. There were 6 ISIS members. Three 

Russians and three Syrians.

I became their property with Amir’s word. Someday they fought over me, an ISIS Amir 

came and took me to his house as a servant. I should have done every work of the house. He 

was from Idlib, living with his wife and sister. I don’t know how to talk about the sufferings 

my children and I experienced at that house, especially from his wife and sister. His wife 

hated the name of Kurds. For example, I was serving them from the morning to midnight, 

but when she felt that I fell asleep, she would come to call me to make her a coffee; just to 

hurt me. She would make me wash the rugs and carpets in cold days. No matter how much 

I talk of those 7 months, it cannot describe my sufferings. If there was nothing to do in the 

house, she would send me to another ISIS house to serve them, just not let me rest. Worst 

of all, the Amir wanted to have children from me, but no matter how hard he hurt me, I 

didn’t allow it. 

Miss Jailan also said, “One day I decided to run away no matter what happens. One day I 

got out of the house, knocked on three doors of their neighbors, but no one dared to help 

me. The fourth house I went to ask for help told me they would help me for sure. So they 

handed me over to another ISIS family then back to the Amir. One night, neither Amir nor 

any other men were there. Four ISIS women were there. They tied me and started beating 

me. Until there were bruises all over my body and my mouth and nose were bleeding. In 

the morning they took me to the judge, he said he wouldn’t judge me until my owner was 

there. Then they took me back to the house. Amir came back and asked me why I tried to 

run away. I told him that his wife and sister treat me very badly.”

“How did they talk about Kurdish-Yezidis? I asked Miss Jailan.

She replied, “When I hear that there are Kurds amongst ISIS, I just wanted to die. They 

were telling me hundreds of times that Kurds are pigs, Yezidis are infidels. Amir, his wife, 

and sister were trying to humiliate and swear to the Kurds, Yezidis, and Kurdistan every 
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started taking young women and girls again. The worst time of the crime was that when ISIS 

was coming and taking young girls in front of elderlies, they would look at the men with 

disgust. Worse than that was sometimes a dirty Amir would come in the evening or late at 

night, would take a young girl forcefully and bring her back in the morning. She couldn’t 

hold back her tears when she talked about the feelings of the fathers and husbands when in 

the morning ISIS would bring back their women to the hall. Everybody knew what a disaster 

had happened during the night. 

“How much did you stay in Tala’fer? How did it go?”

Don’t even ask, the sufferings we experienced these four months in Tala’fer, hot and cold 

weather, thirst and hunger, humiliation, and don’t even mention diseases, sickness, and no 

medicine. The most painful was selling and buying those women. All of a sudden, some 

long bearded dirty guys would come in and chose the women they fancied and would take 

them. I want to tell something here so that every Yezidi and Kurd reads it and knows what 

ISIS has done Kurdish-Yezidi people. When they used to come in they were not satisfied by 

looking at the girls from far away, chose one or two and go away. No, but they would make 

us stand up, throw away our scarfs, turn around, to see if the dishonest guy would like us. 

Miss Jailan continued telling the story of ISIS hell, “Once an Amir came to the hall and 

asked, who Jalila’s sister is? I said “me.” he said, come with me. He took me to a room next 

to the hall. He obliged me to take off my scarf, open my pony. He made me take off my short 

jacket and turn around three times. He said, ok, I will take you to your sister. I heard that 

my sister fled and got rescued many days ago, but I couldn’t say anything. Finally, he didn’t 

take me because he couldn’t cut a deal with the seller because of the price. In December, 

after 4 months of suffering in Tala’fer, they brought us vehicles one morning and got us in. 

the road was very long we knew they were taking us to Syria. However, we arrived in Raqqa 

town at night. They took us all to a house inside a garden. The situation was dire; we were all 

frightened, women and children. It was our first time to be that far from Sinjar. We stayed 

there two to three days, and then they distributed us each two to three women to a place.”

I stayed with 6 women from Hardan. Then they took us to another place. Then we found 

out it was a place near Raqqa airport called Tabqa. Then we walked for a long time on 

foot during sunrise. They put us in a basement which was very scary. Then a dirty Amir 

came and took us to one of his bases; we stayed there for 10 days. Then a group came and 

distributed us. I and my children became the property of an ISIS member; whose name was 

Abu Himad. But he wasn’t there at that time, so I and my children were left there alone. They 

didn’t give us anything, I asked them to at least give my children some milk and bread. They 
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Jailan says, “When I heard the women that I went seek 
refuge from her house say she was Kurdish, I felt I was 
just born.”
To know ISIS better and to know when they were claiming to be God’s worshipers, just, 

and merciful people was not more than a lie. We should listen to the stories of those old 

Yezidi men and women that were somehow rescued from ISIS. To believe that ISIS was 

stripped off of all moral values, we should listen to the Yezidi girls who were bought and 

sold by ISIS. If we want to define ISIS, we can say they are a group of people who didn’t 

have any values. Their only aim was women, and they were committing every crime to 

reach their goal. Not to leave any doubts that one of their goals was being against Kurds 

and Kurdistan. To know how they see Kurds, we should listen to the horrific stories of 

the survivors. 

From Kocho to Raqqa:
When we went to see the 30-year-old Jailan Shamo from Kocho, to tell us her story of 

how they bought her and sold her, we were convinced that every Yezidi girl’s tale was 

similar. The criminal enemy is one, but their stories contain many different details. 

Jailan said, “The people of Kocho stayed in the village until July 15, because we couldn’t 

get out of it. In that day ISIS told us to gather in the school. They separated men and took 

them; we still have no news of them. We as women and children were gathered in the 

school, heard gun shots, but we were not allowed to even watch through the windows to 

know what was all the gun shots for, to see what they are doing to our men.”

At that moment they took the beautiful girls of our village, we didn’t see them again. Then 

they claimed that our place was hot and they were taking us to a cooler place. Then they 

took many other girls to Solakh village. They took the rest of women and children, and 

put us in one of the school gardens in Tala’fer. 

I asked Miss Jailan, “What about food, water, and child’s milk, especially that you had a 

baby?” 

They didn’t give us anything in Kocho, I don’t even know how we could bear the hot 
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this for a year, because I didn’t succumb to the wishes of the ISIS militant that enslaved 

me.  He was married to two but he still was really dirty and insatiable. I asked his older 

wife for help but she refused me with a slap on the face. His younger wife was better 

with me at the beginning because she didn’t want me to be with her husband. But his 

older wife played with her mind too, so she became just like her. They were suing me to 

their husband and telling him that “she was blaspheming about Islam. Or she wants to 

run away, she doesn’t want to pray with us on time, she is not ready to succumb to your 

wishes. She sometimes takes our cellphone and calls her infidel family etc…” 

During the time I spent in that house. I suffered a kind of pain that no women have ever 

gone through. They were beating me with their feet, fists, sticks, cables and everything else 

they could get their hands on. Once the guy was wearing boots and he hit my stomach 

with it. I fainted out and my body was bleeding for many days. They were treating us so 

bad; they turned our day to nights. Once a Yezidi girl called Zarifa from Qastal town, 

couldn’t take it anymore and committed suicide. 

Layla Mahmud tells her story how she got away and got rescued from ISIS, “I ran away 

and hid in a garden. A car chased me and was screaming: where are you Layla, you better 

give yourself up to us. I knew they were looking for me so I left the garden at 8:30. A car 

stopped in front of me, I got in and it took me to a house where there was an old man 

and an old lady. I stayed there for 7 days, I called my relatives, and they took me to Raqqa. 

They handed me over to a smuggler. After my brother made a deal with the smuggler, I 

got on a motor bicycle behind him. We went through a mountainous area; we fell down 

many times; but getting up safe every time. Until 12/4/2016, I finally got rescued from 

ISIS.”
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After three hours they took us to Grzark village. ISIS started breaking the locks of shops 

and looting them. I saw them when they looted my brother’s shop. They brought us water, 

I couldn’t drink from there hand; despite my thirst. After 6 hours they took us to Bahaj 

town, they were walking us in the streets of that town, and Arab women were expressing 

their happiness with trilling cries of joy. In a checkpoint, we got off the car, seven Arab 

women came, they had chocolate boxes with them, and they threw chocolates over us. As 

if it was a real wedding. 

After that, they took us to Sinjar, strolled us for 3 hours. We saw a lot of dead bodies in 

the streets. Then they took us to Mosul where we stayed for 15 days. After that, they took 

us to Tala’far where we stayed for 20 days. Then, they took us to Kasr Al-Mihrab village, 

where we stayed for 45 days. 

Layla, the ISIS survivor, talks more subtly about the tragedy of her slavery times, “when 

we got to Kasr Al-Mihrab village, we got our hands on a cellphone; we called our relatives. 

After that, I couldn’t call my relatives for one year.”

After one year, they took us to Raqqa town in Syria, and then I tied a pillow to my 

stomach. When they looked at me and saw me like pregnant women, they wouldn’t get 

close to me. After 15 days they understood the trick. Then women who were fallen in 

ISIS hands, were putting soot on their faces not let ISIS get close to them. Once 5 girls 

pretended to be crazy, when ISIS found out that they were fooling them; they started 

beating them like hell. 

As Layla said, “One day, I could call my brother, he assured me that my children were 

alive and well, he was asking about my husband, I didn’t tell him he was dead. I was 

thinking about my husband all the time, he came to my dreams three times and asked me 

to announce his death; so I did.”

Layla talks about the sad life of enslaved Kurdish women in the hands of ISIS, as she 

continues narrating the tragedy: we were 14 women and girls, after a month they took us 

to Qastali Khuaru in Syria, they took my child from me. Ghazal was one of the women of 

my village, she had a beautiful small girl, they took her girl forcefully, and she tried not 

to give her up. The ISIS militant took out razor and shaved her hair, as Ghazal was crying 

bowls and other ISIS members were making fun of her. Then they started playing with 

her beautiful hair and they were saying: why infidelity and beauty are together on these 

mountains? Kurds are beautiful but they don’t really believe in Islam. Their culture and 

traditions are against Islam. They are still practicing their ancestors’ religion, and don’t 

convert to Islam. After four months in Qastal they took us to Minbij, at the beginning 
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A Kurdish-Yezidi who is an ISIS survivor. 
Arab women from Bahaj were crying with happiness 
when ISIS caught us. 

I put a pillow on my stomach, to seem like a pregnant woman so they would leave me 

alone. 

Layla Mahmud is the 27-year-old from Kocho village of Sinjar. She fell into the hands of 

ISIS at Sinjar and after she was rescued from that hell, she is narrating her story:

It was 9 am, we were caught near a garden in the village. That garden locates north of the 

village. It is at the south feet of Sinjar Mountain. 

Layla continues telling her sad story and says, “We were like 25 men and 70 women 

and children. ISIS took all of our, gold, money and mobile phones. And then as I saw 

them, they put men into line and killed them one after the other. They killed all 25 men, 

including all of my relatives within them, my husband and my brother in law called 

Khalaf, and Khalaf ’s brother in law named Mahz.”

ISIS was only four militants, our men were 25 but ISIS had guns, our men were not 

armed. If they had only one gun, ISIS wouldn’t be able to touch us. 

Layla keeps on telling the tragedy, “When they killed our men in front of us, women 

started shouting and crying. We started pulling our hair as we walked towards the dead 

bodies. I wanted to go to my husband’s body to smell him one last time; ISIS militants 

shot the ground under our feet and didn’t let us go.”

After ISIS took the 70 women and children from Kocho Layla talks about the things that 

happened to her while she was forcefully immigrated and enslaved and says, “I saw 25 

bodies piled up, then they took us to Siba Shekha community. Then, in that town, we saw 

like 450 dead bodies on the streets. The bodies were of different people of age including 

children. Near the police station alone, there were 40 bodies. The city was abandoned 

only ISIS vehicles were coming and going, the smell of the dead bodies was unbearable, 
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Sometimes we were asked to clean the base (house), in return, they would give our children 

some food. This would happen once in 10 days and only one child was allowed to go out 

with the mother. At that time, they were taking photos of us to distribute them and find 

clients. Someone from Jrea village near Meaden city bought me. I stayed with him for 20 

days. I asked a woman who was visiting his house to bring me her phone to call my family, 

but she refused because she was scared that she was going to get caught. 

Concerning the market where Yezidi girls were sold, I asked Shirin more questions, and 

she answered, “Sometimes our price would reach (5 million IQD) if the girl was beautiful. 

If she had siblings or children, would also affect the price. If there was an old lady, they 

would make fun of her and say, no one would buy her for 100 thousand IQD or 80 dollars. 

Another would say, she wouldn’t worth 4 bottles of beer. The term beer was strange to me 

so I asked my older friend, what is beer for? What is so odd? Most of them drink and use 

drugs at night secretly.”

That lady said firmly, if you go around the world, and read every piece of history, you won’t 

find anyone as trivial, cunning and dishonest as ISIS. “Didn’t you try to run away?” I asked. 

She answered, “If you tried to run away and failed, they would torture you like hell. I heard 

that a girl whose friends ran away without her knowledge, so ISIS beat her and bruise every 

bit of her skin with hoses.  That girl (A, S) From (…) village was only 14 years old. “She is 

still in ISIS hands,” the girl told me, they wanted to hang her to a fan and didn’t feed her or 

give her water for three days. I have seen her swollen body and shaven bits on her head with 

my own eyes that happened to her from torture.”

The rescued lady also said, “I spent my worst time with them, they wouldn’t let us take a 

shower. When my boy was born I was in a base in Shaddadia city, only the enslaved Yezidi 

women like me were around me. May God bless them, they helped me a lot. I wanted to 

go to the hospital, but they refused, they said guards are not here, doors are locked and we 

cannot allow anyone to get out. The key was with one of the ISIS members, who promised 

to bring a nurse. When we asked them they said he is not here, the promise like any other 

ISIS promises was not kept.”

Concerning her extended family which was consisted of 40 members shirin said, “I don’t 

know anything of what may have happened to them. All of them are either killed by ISIS 

or are in their prisons. Only my sister in law and her children came back a few days ago. 

But the rest, I don’t know anything about their whereabouts. My brother and someone else 

in my village gave the ransom, which they asked for releasing my sister in law. My brother 

now is in the war against ISIS, and we are spending a hard life here in this camp for IDPs.”
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came back and took some women and girls. “They took the young girls to Tala’afer, and old 

women to a cool place,” as they claimed. After that, we didn’t know what happened to them. 

When I asked her about her husband, she said, “His name was (H), his whereabouts are 

unknown like the rest of the men from Kocho. I have no news of him, for the next night, 

they brought buses and got us transferred to Tala’afer.”

After 15 days of suffering, losing husband and torture, and taking our girls, humiliation, 

swearing to our religion and Kurdish nationality, they took us to Kasr Al-Mehrab and 

Qzlqiw. They were two abandoned villages, they were Shia Turkmen villages, that’s why they 

were abandoned. We stayed in those villages for 5 months. 

“How was your life in the village?” I asked.

Shirin with her eyes full of tears answered, “Please believe me and tell this to every Kurd, 

every Yezidi, and every human being, what we experienced with those terrorists I don’t 

think any human being has ever experienced, of their stoned hearts, trivial actions and 

inhumanity. I say it loud and clear, any Kurd or Yezidi who forgets that humility is neither 

Kurd nor Yezidi.” 

“Once they gathered all of us and took us to Mosul. They put us in a hall called (Galaxy). 

The women who were left widowed they took them to Syria. I was one of them, and I stayed 

there for four months with my three children. I stayed in Raqqa in a building that looked 

like a school,” Shirin added. 

Shirin continued talking about her time in Raqqa and said that at that time she was pregnant 

with her little boy, because of that she asked them to help her a little, but since there was no 

mercy in the heart of any ISIS members, her call fell on deaf ears. 

We were 140 people in that building. They brought vehicles and put us in them separately. 

They took us with three other women to Shaddady city of Syria. I stayed there for three 

months, some days we would see neither food nor water for the whole day. Our children 

were screaming because of hunger and thirst. They weren’t even giving us water. They were 

calling us infidels. There, the only solution was to either marry a Muslim or be a slave. 

Despite the fact that we were praying and pretended to be Muslims. 

We weren’t doing anything at that base, we were set to be sold. They took two other women. 

We stayed with a seventy-year-old lady. Nobody would buy us. They had a base there, any 

Sheikh would come, buy 20 girls, distribute them amongst his guards. A Sheikh would give 

us 10 dollars each month, but the guards would take it for themselves. We wouldn’t need 

anything except for our children not to suffer from hunger. 

Those bases were only for the girls who were going to be their slaves or servants. They 
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-Anyone who forgets ISIS humiliation is neither Kurdish 
nor Yezidi. 
-A Kurdish Yezidi woman tells the catastrophe of Kocho 
village.
- You cannot find anyone as bad and dirty as ISIS in the 
whole world.

A rescued Kurdish Yezidi woman from ISIS, tells the story of how ISIS attacked Kocho 

village in south Sinjar. 

Who hasn’t heard of mass killing in Kocho village in August 15, 2014? In that mass 

killing, hundreds of men and youth of the village got killed.

Kocho defended its Kurdish-Yezidi identity and paid the price for it.  They also paid 

the price for their trust in the Arab tribes. In a minute they forgot all the coexistence 

and respect that we had between each other for years. They betrayed Yezidis and gotten 

their men killed and women enslaved by siding ISIS. (Sh) let us call her Shirin says, “The 

invaders first asked us to stay in our houses, raise a white flag, and convert to Islam to 

protect ourselves. We were frightened and accepted their offer, but they didn’t keep their 

word.”

They gathered every one of us in the Kocho School. Everyone, especially our children 

were very scared of what they would do to us. They separated men from women. Children 

stayed with their mothers and sisters because some women were previously killed or died 

out of fear. At that time, we were consoling each other and waiting for our unknown 

future, they took our men and we couldn’t see them again. 

Shirin continues, “After a moment, we heard a lot of gunshots twice outside of the school. 

We thought they were killing our fathers, brothers, and husbands. And we were right. 

They killed every man of the village, this was the first deaths of our village. Then we 

were sure they killed all our men. After killing our men, they came to take our young 

unmarried girls. They separated them, took them to an unknown place that we still don’t 

know their whereabouts. On that bad day, they came back at sunset.”

They said we will take you to another place. They transferred us to Solakh village (South 
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his house. When I arrived I saw the three friends of mine there. We became servants in 

his house again. 

We returned to the same life of torturing. Sometimes, they would hit us so hard that we 

couldn’t move in our beds for three days. Further, we were obliged to get out of bed and 

serve them. After arresting me twice, they hit me with electricity. Once the guard did it, 

another time Amir did. One day, after hanging us, he electrified us in order to do not 

be able to run. Since electricity would kill our energy, we would go fainted for one hour. 

Sara said, “After spending one year with Amir as a servant, my life was rape, buying, 

selling, and torturing. I figured that he married a Syrian girl. His business was buying and 

selling girls. He collected a lot of money in that dirty business.” 

About her life and other enslaved Yezidi girls with her, Saya said mentioned, “We the four 

Yezidi girls would face the same torture, pain, beating, buying and selling.”

As she narrated, many Yezidi girls would commit suicide. They would throw themselves 

down from two or three floors to get rid of the pain. When we were still in that ISIS base, 

a Yezidi girl who was from Sibakh named (A, S), she was from a popular family of Sinjar, 

wanted to throw herself down the two floored building, her hand and nose were broken. 

My deaf sister and her friend threw themselves down on a two floored apartment, broke 

their legs. They are still in the hands of ISIS. They separated us not to contact each other. 

About her rescue Saya said, “I knew the guy was putting pills into my tea so I found pills. 

Once he came home exhausted, I put the pills into his tea. He slept deeply. I took his 

phone, called other three girls. One of them had her family number, and we called the 

smuggler. Every time we used to call the family or smuggler we would put the pills into 

his tea.  Once the guard inspected us to find out if we had cellphones, as they suspected, 

but he found nothing. We didn’t have one, we were using their cellphone. After one 

year talking to smuggler and giving him the family’s address. He rescued us to Syrian 

Kurdistan, then to Kurdistan region.”

Her rescue story is really frightening, but there are still thousands of Yezidi women and 

children in their hands that are waiting to be rescued. So we will narrate the story some 

other time. 

We asked Saya if she could tell all the pain she suffered during that time in one sentence, 

what she would say. 

She inhaled deeply and answered, “What can I say about a period I spent with the most 

savage, atrocious and worst people, they gunned down all of our fathers, brothers, uncles 

and every man of our village in front of us.”
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that I couldn’t help it anymore and I used to fall down to the ground. My broken leg got 

swollen, I couldn’t walk anymore. Despite that, he didn’t let us go, he was pulling me and 

other girls with our hair. After all of this torture and beating, we had no energy left, then 

he sold us and got a little money in return, then the new buyers took us in their cars. 

Despite the fact that we used to refuse their requests and defended ourselves, but they 

kept beating us and torturing us. 

Saya also said, “I have no idea how much money the Saudi Amir gave the guard to buy 

us, but I am pretty sure it was a lot, and the money was in the American dollar. So, we 

were turned into servants in his house for five months, we used to do their laundry and 

cook for them. We were bored with being their servants so we thought of running away 

from them. We sneaked out, ran away, but to where, we were unfamiliar with the place. 

We knew that we were in the heart of ISIS-controlled territory. After we ran away from 

the house of that Amir, we didn’t know where to go in the streets of the city. Then we 

bumped into a group of ISIS and they arrested us. With beating and humiliation, they 

took us to one of their bases.”

In one of their bases, they asked us to marry them. Whoever refused, they were tortured 

badly. Besides the harsh torture, we didn’t agree to marry them. So they daily tortured us 

in that ISIS base. They used to tie our hands to the window and hang us to the ceiling. 

They hanged me five times, each time for 2 hours, they used to beat us with hoses and 

cables, they were really savages, hard-hearted and stone cold, and they were inhumane 

and didn’t have any humanity in them. Five terrorists used to torture us in turns. This was 

the situation for the Yezidi girls. They were asking us to marry them, when we refused, 

they would face us with torture. We suffered all of that pain to preserve and defend our 

honor, religious dignity, nation, homeland, and relatives. 

“They used to give us pills when we became unconscious, they would come to rape us. We 

wouldn’t feel or see the pills because they would put it in our food and drinks. After a while, 

they figured that we belong to that Amir, so they took us back to his house,” Saya told me.

“We stayed in that hard life for three months, I stayed this way suffering from my broken 

leg. One day, they took us to one of their bases for one night, we took the opportunity to 

run away, each of us ran to a different direction. Even I had a broken leg, but I preferred 

death than staying. When they realized, they chased us. I hid behind a school wall. Then, 

I knocked on a door, a woman with a child came out, I begged them to give me refuge. 

They took me in if I didn’t tell anyone or no one could know. They treated my leg, I stayed 

with them for a month and a half,” she added.
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of any other story we see in human catastrophes or police stories. Those stories are in fact that 

melancholic which they sadden every human being deeply.

Saya (25-year-old) honorable girl from the destroyed village of Kocho., She narrated her 

tragic story just like any other Yezidi girl and woman who was taken a slave by ISIS. Saya 

talks about her tragic enslavement and says, “After the mass killing that happened in our 

village in 15/8/2014, they took us to Solakh village the very same day, in the afternoon 

they took us to Syria; we were like 100 girls. We were a group of girls they took us to 

Syria, and three ISIS guards were accompanying us, one Iraqi, one Egyptian and the 

other was Saudi. After some days these women and girls were distributed according to 

age and beauty. We were held in one of their bases in Raqqa city of Syria. It was a two 

floored house inside a big garden. It was a mountainous area surrounded with water and 

forest, besides an ISIS graveyard. After we arrived there, we found out that there were 

girls before us, who were there since 3/8/2014. They were from the villages of Grhuzeir, 

Talqasab, and other villages. We spent that night there, in the morning 65 ISIS men came; 

each picked one of us for himself.”

Those terrorists who picked us for themselves, each were from a different country, like 

Saudi Arabia, Palestine, Egypt, Italy, America, and many other foreign countries. Each 

one of them took a girl. Only some other girls, my two sisters and I were left behind. I 

stayed 18 days with my sisters, one of them named Sana who was younger than me, the 

other one was dumb and deaf. 

After 18 days, their Amir (Amir of Sham administration) who was Saudi, claimed that his 

name was Muhammad and he was 27 years old. He got married in Raqqa city. He bought 

me and three other girls from Kocho village. I and three other Kurdish girls became 

servants in his house, he had an extended family. Before they send us to their base, he 

asked us to go with him, we refused and he beat us really hard. He said very bad stuff 

about us and tortured us really hard. They thought we were infidels, they tortured us and 

humiliated us a lot. He used to swear and say the worst things about our religion Yezidi 

and our Kurdish nationality. 

I asked Saya, “What was the hardest torture you got?” 

“Electrification,” she said the terrorist had a private generator for his house, he had bands 

at the end of the wires, he used to put it around our wrists to electrify us and to torture 

us this way. He used to electrify us for one hour until we got exhausted and then throw us 

into the car. I still have the bruises of those electric shocks on my body and on my wrists. 

Once he pushed me down a building so strongly, I fell down 25 stairs and broke my leg. 
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l farmers in the gardens and farms. We were kids and they made us do all the hard works, 

but we couldn›t say that we will not do it because they would torture us. 

One day they came and wanted to take Baskal, my 13 years old cousin, one of our guards 

came and said that Baskal is for him and he will not allow them to sell her to anyone. His 

name was Musa, but they called him Abu Dalal, he took her for himself.

They called out every one, we gathered in the school yard. Children from 7 to 13 were 

taken. Boys were taken to the military training fields, they took Rayan, my oldest brother 

too. Also, Bilal is disappeared and we don’t know what happen to him or where he is. 

At night, my mother along with some old women decided to escape and leave Tala’fer. 

Suddenly, ISIS showed up and captured us again. Our punishment was to be isolated 

from each other.  I went with my and three of my cousins went with my aunt, my mother 

and my siblings to somewhere else. I have not met them since that day.

«Are you missing them?» I asked Manal. 

She could not stop her tear from falling. «I miss my mother Aide, my sister Median, and 

my brothers Bilal and Rayan,” Manal said with tears.

After a long cray, I let her to rest for a while. One evening they gathered us and drive a 

long way by buss. I didn’t know where we were heading off, until later my aunt told me 

it is Raqqa city.

«Tell me about Raqqa,» I asked.

Like a cute and intelligent, Manal answered, «If you want me to tell you all the details, it 

needs a year, but when you say ISIS it is enough. We saw many homes and places, what 

did not change in all the houses, the basement was our place to live in. In every house, 

we were servants and faced disparagement, hard work, vituperation, and hanger. During 

a year in Raqqa, I didn’t see any ISIS man to have a kind behavior or with a good heart, 

except an Algerian man. He was a fat, bulky, and dirty man, he was telling us that he feels 

pity for us, but he didn’t do nothing for us. Whatever we did, they hit and tortured us and 

said that we are infidels. One day I told one of them, «Our parents were telling us that we 

are Yezidis, so why are you saying we are infidels?

Instead of answering me, he slapped me and said, «Move! You little infidel.»

Saya, the Kurdish Yezidi girl who was rescued from ISIS.

Rape, torture and swearing to Kurds and Yezidis. We didn’t have daily meals. 

In Sinjar’s disaster, every Yezidi has a frightening story or a limitless feeling of pain. Whether 

that Yezidi is male or female, he/she at least himself/herself or one of his/her family members 

must be fallen into the dirty hands of ISIS. Every Yezidi male who has fallen into their hands, 

his destiny was martyrdom.  If they could take women and children as slaves, their stories are 
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lSharfadin shrine, Hardan is 25 km away from the Sharfadin shrine, but we were still in 

the village when we saw that ISIS has blocked the main road. 

«How did you know they are ISIS fighters?» I asked Manal

«I heard the name of ISIS before, and I had seen Peshmerga. I knew they are not 

Peshmerga, and their uniform was not the same. From the first moment they brought us 

down of the car, they were so rough with us. They shouted on us, my siblings and I were 

horrified.

On Hardan crossroad, they separated men and young boys from us, my mother and aunts 

shouted and cried, but they did not listen to them. They asked us to line up and sent us 

Tala’fer.

Manal sobbed and cried, «Since then, we have not seen our father, uncles, and cousins.»

They put us into the cars, and some to a back of the tractor until we reached to a school in 

Tala’fer. We more Yezidi family in that school. It was very hot and we felt hangry because 

we didn’t have breakfast too, but we fear made us forget everything, only my little sister 

was crying and asked for water.

After three days, they came and said that they will take all the girls between 10 to 25 years 

old because there might be air bombing in the place. I immediately run from a crowd and 

hide myself in the toilets until they left. When I was sure that they took all the girls and 

left, I came out and run to my family. When my mother saw me and knew that they did 

not take me, she was so excited. It did not take them too long to come back and asked 

everyone to get to some trucks. On the way, I heard some old men and women saying 

that it is the road to Mosul. We did not stop there until we reached somewhere else, later 

we found out it was Badush prison.

Our situation in Badush was so terrible, it was dirty, hot, and everybody was hangry and 

thirsty especially children. Cries of babies did not let us sleep until morning. I think we 

stayed 20 terrible days there. Then, they came and brought back many families to a school 

building in Tala’fer.

After only one day, they convey us to Ksr Al-Mihrab, there were dozens of Yezidi families. 

ISIS told us that these Yezidis have converted to Islam. Every day, they obliged them to 

pray and taught Islamic studies to the children. However, they said they have all converted 

to Islam, but still ISIS was so cruel with them torturing, disparagement, thirst, hanger, 

illness, lack of health aid, and lack of children›s milk. Further, the most disgusting thing 

was, every morning they were coming and chose the young and beautiful women to take 

and they did not come back again. We spent three months like this. One morning they 

took many families to Hae Khazra in Tala’fer. They divided us to serve the shepherds and 
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Woeful Journey
The story of a 12 years old Yezidi child, who had been 
with ISIS for 22 months
Manal, (I will never forget the moment they separate 
me from my family.)

Hardan is the last Yezidi village in the northeast of Sinjar, it›s surrounded by Arab 

inhabited villages and that caused the village great damage regarding killing kidnapping 

and stealing. However, all the northern villages have disserved, but what happened in 

Hardan was much different because their neighboring villages were not Arabs.

Manal Sa›do Khero (12-year-old) Yezidi Kurd is from Hardan village. She was only ten 

when she left her home with her family. She was studying at a Kurdish school, her dream 

was not like other children in Kurdistan or the rest of the world, her dream was like all 

the other Yezidi and Sinjar kids. Manal and other Yezidi children›s dream in Sinjar was 

nothing but protecting their life. Before ISIS, children in Sinjar, if they had a childish 

thought, hundreds of times were thinking of comfort and safety.

After two years of torturing and being captive, it has been a few days since Manal escaped 

from Raqqa with her aunt. Now, she is living in one of the IDP camps with her uncle. 

Her dreams and goals are still simple, but two years with ISIS made her a fully grown up 

woman while she is just 12 years old. Manal remembers all the details of these two years 

being with ISIS. She says that her mother›s, father›s brothers› and sisters› face, as she has 

not heard a word from them since the day they took them.

In her sweet Sinjar accent, Manal started telling us the story «Woeful Journey» that took 

22 months as follows:

The day ISIS came and everybody was hesitated and horrified, my parents, sister, and two 

brothers, all were younger than me, run with our three uncles› family. We got out from 

Hardan aiming to catch the other people who were trying to reach Sinjar mountain and 
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lwill not let you see your family again until they don›t set our brothers free,» Abu Bara 

was telling me.

By «our bothers» he meant those ISIS fighters who were captured by Kurds. They were 

telling us that they will genocide us.

One day, Seve got a chance and escape from ISIS through the cities of Syrian Kurdistan, 

then to Cham Mshko camp. After spending a terrifying life, Seve is in her home now.
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l to Badush prison, one of the biggest and famous prisons of the Saddam regime, we spent 

40 days there. During these days, in Badush prison which is located in the southwest of 

Mosul, they tried to separate the children from their mothers. They wanted to take my 

11-year-old girl, but I did not allow them and pretended that she is sick.

After 40 days, they spread us out into the villages around the Tala’fer.

We were divided into Kasr Mihrab and Qzlqeo, almost a thousand Yezidi prisoners. We 

had only two meals a day, one bread or a piece of cheese, also they were so brutal with 

us. Seve continued her story and said, «After Tala’fer we went to Syria, my children and 

I with some other families. They divided to some farms in Raqqa. My family was taken 

to Al-Omar›s farm. I asked them, why are they doing this to us? They said that we are all 

infidel and we must convert to Islam.»

Girls older than 10 years old were taken and traded with. They forcefully married them 

and then sold them by only 10 USD. Seve was telling her memories, she suddenly stopped 

and started crying. Flashbacks from these memories made her blue.

She begged and said, «Please, rescue the Yezidi families in the prisons of ISIS. They are 

facing sex abuse and disparagement.»

After a long daydream regarding what she had experienced, Seve said, «They sold us 

to Abu Saef, a Tunisian fighter. We lived for 2 months with him, he was so brutal and 

unkind with me and my children. Among themselves, they trade us like sheep. There 

cannot be anything worse than what we experienced. I saw Yezidi kids torturing very 

cruel, and women facing sex abusing like an animal.»

ISIS fighters were so extremist and with no fear in God, they were telling us that they 

must torture us. Abu Saef, Tunesian ISIS, was so cruel and brutal, he tortured my kids 

and broke their teeth. His was was not easier than him, she hit me and my children too. 

Not only that but also, his mother in law was very bad with us. We had a terrible life as 

if we were living in hell. They did not allow us to eat well, so at late night, I was going to 

bring something to my children to eat.

A few months passed and Abu Saef sold us to Abu Abla. Just like Abu Saef, he was like a 

monster, very bad and cruel with us. Mostly, he was tying up my kids under the heat of 

the sun. We lived for two months with him. Then, he gave us to Muhamad from Aleppo, 

he forced me to send my young son to Jihad and he said, «These kids are the brave fighters 

of Calipha.»

After one month living with Abu Abla, he asked another Egyptian ISIS fighter, Abu Bara, 

to buy us. Like all other ISIS men, Abu Bara was behaving like a savage, he did not even 

allow me to take a bath for my children, and he said that my kids are infidel kids. «We 
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A Yezidi woman from the capital of ISIS, Raqqa, to 
Kurdistan
Seve:
Tunisia ISIS, Abu Abla, always tortured us. Mostly, he 
was tying up my kids under the heat of the sun.
Syrian ISIS, Muhamad, obliged me to send my young 
son to Jihad.

What Yezidi women and children faced is beyond imagination estimation.

Every night, I waited until they went to bed, then I was secretly giving some food to my 

children.

Egyptian ISIS, Abul Bara, was saying that we are infidels and they will kill each and every 

one of us.

Seve (49-year-old), originally from Zoramle in Talbanat. She got children, one son «Zaid» 

and three daughters «Eqbal, Eman, Kinda».

Seve talks about the tragic day that ISIS came. On August 3, 2014, ISIS came to our 

community, we were 100 families in that community. Immediately, we start to escape, 

but some ISIS cars came and blocked our way. We knew those ISIS men, they belong 

to Arabic Khatuna tribe and some were from Ba›aj. They gathered us in Zlileah village.

They threatened and pictured our men to convert to Islam. Children and women were 

taken to the houses in the village, but the men stayed outside. This time, they recorded 

the women and children, they took all men with the sunset. Since then, nobody knows 

what happen to them.

Then, they took women and children to an office in Sinjar, it was a proper and clean office 

but we didn›t know where was it. There were thousands of children and women Yezidis 

captured in that office.

We became prisoners of ISIS. We stayed until midnight in that office. We were thousands 

of Yezidi women and children. As they told us before, at 1:30 am they conveyed us to a 

school building in Tala’fer by a Camion car. After three days in that building, they took us 
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l friend, he said that on the way back ISIS shot him and martyred him. After eight days on 

the mountain, we finally went to Syrian Kurdistan. PKK settled us in Nowruz camp and 

another tragedy begin,» Khalida mentioned.

She mentioned that their life in the Nowruz camp was very hard. «I was so confused, 

instead of helping us, the PKK fighters were encouraging us to start learning how to shoot 

and become fighters, but my sisters and I refused. One day, escaped from the camp after 

we said that we are sick and came to Duhok,» she said.

Ibrahim Alo from the center of Sinjar, «At the beginning massacre, we run to Nserik. 

Then, on our way to Aido village, in the south of Sinjar, four ISIS cars blocked our way, 

we immediately return to Nserik. When we heard the massacre in Kocho village, we 

decide to go to the mountain, no matter what happens. We were almost 20 people, young, 

old, and children, only one of my brothers stayed in the village and we don’t know his 

faith yet,» Ibrahim said to me.

Ibrahim continued telling his story and said, «That night, we walked with all these women 

and children, we still cannot believe that we could make it to the mountain from the 

south of Sinjar.» 

Seve Hafdalla from Bork community said, «A family with a pregnant woman was beside 

us on the mountain, three days after we arrive the lady and her newborn baby died in 

front of our eyes. I can never forget that scene.»

Statistics:

Office director of the Kidnapped Yezidis, Hussein Koro, regarding the statistics of the 

victims, while surrounding Sinjar mountain said, «Until this moment, we don’t have a 

clear statistic regarding whose who died from thirst, hot, disease and starved during the 

surrounding days, but our teams reached to some addresses of 250 children, old, and a 

few young people who died and buried on the mountain.»

Furthermore, researcher and writer Dawd Khtary mentioned, «Finding the exact statistics 

of the victims of surrounding mountain and stories of those days need a professional 

team to write and archive them as historical evidence added to the Sinjar tragedy.»

«Regarding the stories on the mountain and all the victims of the tragedy, kidnapped 

women, in particular, I have worked a lot and I will continue working on that project to 

keep it save as the history of the Yezidis,» added Khtary.
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lthe tragedy, we escaped to the mountain by our Pick-up car with only one flour pack. 

On the way, 30 of our neighbors got into our car, but still, we reached the mountain. We 

found a tree and sat under its shade. For six days, we had only one meal per day, which 

was bread and water. My father was very passionate because he has experienced the Aylul 

Legendary, he was always saying that we must feed the children first, then women and 

later men,» said Ayaz.

«First days were very difficult, people have been tired, some were so disappointed, and 

sick people were dying. When the aids received through the airplanes, it was far from 

us, but so many people survived because of that. On our way from Dhola to Dugre 

community, we saw dead bodies on the roads, it is something I can never forget in my 

life,» he added.

The story of Ms. Manal Khalaf from Tal Banat, one of the most tragic Sinjar victims. She 

tells her story as follows,

«It was my kid, mother in law, and I that flee to the mountain, and my husband was at 

work in Sulaymaniyah. On the mountain, it was so hot and we had no food nor water. 

Every day, the milk in my breasts was becoming less and less to feed my child, and he was 

becoming thin and out of energy because I had no food to eat to make milk. After seven 

days my son died in my arms. I did not bury him. I kept his body with myself until we left 

the mountain to Sinjar, later to Syrian Kurdistan, then to Sharia community in Duhok. In 

Sharia, after ten days I decided to bury him,» said Manal.

With all these tragedies Manal has one last wish, «I lost my kid for being a Kurd and 

Yezidi, and I have only one request. Please, don’t leave us under the Arabs› authorities 

again, we are done with them. We cannot live with them anymore because what the Sinjar 

Arabs and our Arab neighbors did with us was enough.»

«Now, we have been expatriated, and I am living with my son›s soul,» she ended her story 

with grief and disappointment.

Tragedies of 20 years old girl, Khalida, from Zravke village in the southwest of Sinjar. 

From the brutal ISIS to the careless PKK. Our family ran to the mountain together. On 

our way to the mountain, we saw many old people asking for help, our father is a disabled 

person, so we could not help much help. Besides, we were five women trying our best to 

get to the mountain and do not get caught by ISIS.

«We spent seven days without food and water. My aunt (an 80-year-old woman) starved 

and we buried her on the mountain. Two guys came to us and helped us. They went to 

the homes at the edge of the mountain and brought some food and water. It was late night 

when one of them came back with the food, he was exhausted. We asked him about his 
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It has the beginning, but an unknown ending
The daily events of surrounding Sinjar Mountain by ISIS
A Yezidi Woman:
I lost a child in my arms, please don›t send us back to 
Arabs.

More than 21 months passing on the Sinjar tragedy, the cothurnus that showed the 

real face of ISIS and made the Yezidi Kurds stand out to the world. These tragedies are 

still going on. Almost 3,000 women and children are still captive by the brutal ISIS or 

thousands of young Kurds whose faith is unknown. Further, hundreds of thousands of 

Sinjar IDPs who are living in tents since August 2014. Besides, the destruction in Sinjar 

and other villages is unpredictable.

The most horrific moments happened during the first week of the massacre when more 

than 120 thousand Yezidis were surrounded by ISIS on Sinjar Mountain. Hunger, disease, 

lack of medicine, and above all, the terrible heat of the Sinjar›s August made it the worst 

tragedy in the history of humanity.

To put an end to this tragedy, Kurdistan and other communities start providing 

humanitarian aids through the airway. Besides, the on-ground successful defense by the 

young Yezidi Kurds and Peshmerga on the mountain continued to do not let ISIS get his 

hands to the mountain and they opened a path to deliver aids to the people over there. 

Finally, on December 20, 2014, Peshmerga broke the blockade on the mountain and most 

of the IDPs could make it to Kurdistan. 

Tragedies that happened within the first week cannot be described or showed in films or 

novels. But, making films out of them might be used to keep in humanity’s history as a 

memory. In this story, sequestered Yezidis will explain the tragedy.

Ayaz Kuty (28 years old pharmacy and father of two children) from Talqasab community, 

located in 10 Kilometers the south of Sinjar. It has not been liberated yet. Ayaz Kuty lives 

in Shekhan camp, «We stayed for six days, on the mountain. The very early morning of 
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After Kocho, we were taken to Qzlqeu, a Shia Turkmen village, in Tala’fer. We saw ISIS 

killing and torturing people. They raped our girl and women. After a week, we, old 

women, returned back to Mosul. They were unkind and crucial. We spent our worst days 

in Mosul. For one month, we were living like a hell.

Finally, one day they came and told us to be ready because they are sending us to 

Kurdistan.  The very early morning, we packed ourselves and got into the bus. First, we 

thought they are taking us to Tala’fer or Sinjar, but when it became dark, we reached a big 

city and the ISIS men said that we are close to Kirkuk. That night, we stayed there. When 

the sun rose, they took us to a steppe, they said that it was the front lines of war and we 

will see the Peshmerga behind the trenches. We were all old, disappointed, depressed, 

hungry, and some disabled persons. After a while, we heard some gun fires, from ISIS, 

of course, we lay down and covered ourselves. When the sound of gun fires finished, we 

start moving again.

«Where were you heading off?» I asked her.

«We did not know, they just said that behind these trenches will be Peshmerga forces 

and we kept moving until we vanished from the eyes of ISIS. We did not know where 

we are and did not see any Peshmerga forces. Suddenly, we reached a trench and some 

Peshmerga forces called us. We could not believe what we just saw. Peshmerga forces 

came to us, and gave food and water,» she answered.

«That moment, how was your feeling?» I asked.

«I still can’t believe that it just happened. They immediately called for a car and sent us to 

Sprinkle Lalash Sepulchre, only there we rested and felt safe,» they answered me.
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l Five Month of Captivity
I turned to Asmer and Ghazali, uncle Shamo›s wife and asked them, «What happen to 

you after they took uncle Shamo and all the men in the hospital?»

Aunt Ghazali, the girl›s mother, cried and waved her hand as a sign that she cannot tell 

us anything about that day.

«What do you remember from that day?» I asked Asmer.

«Does anybody can forget a second living with ISIS? Each day passed like a year,» she said 

that and took a deep breath. She said that she will tell us briefly.

 «After they took all the men, they came back for us and took all the women forcefully. 

We begged them to let us stay with our girl until we bury her. They didn›t care about what 

we went through and brought us to the Sinjar Identity Department. Later, they came and 

separate all the men from us. They recognize some young Peshmerga and killed them in 

front of their families. Some Sinjar ISIS men informed about those young boys. 

«Was there any Sinjar ISIS man?» I asked in the middle of the story.

«Yes, so many. We even knew some of them,» she said.

«How long did you stay there? How was their behavior? Did you have food and water?» 

I asked the old woman.

«We stayed for 20 days. They were giving us hot water and a little food just to stay 

alive and do not die. About their behavior, first I have to tell you that every day they 

were taking people until only 35-40 old men and women left. They started with young 

beautiful girls, even girls older than eight years old were taken,» said the old woman.

Twenty days later, we were conveyed to Kocho village. It was beyond the veil. Just a few 

days before, they killed all the villagers. Dead bodies were everywhere. They ordered us 

to remove the dead bodies and clean the blood over the floor. It was smelling very bad, 

so we covered our face. 

The memories made aunt Asmer cry, she cried out loud. We start crying too.

«Oh God, please take our revenge from ISIS,» she looked up to the sky and said.

«How long did you stay in Kocho?» And how was live over there?» I asked.

«We spent three months there. They were not so rough with us because we orally 

confirmed that we converted to Islam. Besides, we were too old. However, every day a 

Sinjar Kurdish Amir was coming and asking to pray. We said that now we are too old to 

learn. He discriminated us for a while and then left,» she answered.

«Was he from Sinjar?» I asked surprisingly.

«Yes, he was. Other families were arriving every day. Young girls and children would have 

been separated and old ones left there.»
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children in a village under ISIS›s mercy. We 25 old men, only two to three young boys 

were among us. We found ourselves in police office in Talqasab, in southeast Sinjar city. 

The ISIS Amir was asking for the personal information, full name, age, place of living.

For the evening they free us and said go back home. What kind of home? ISIS is 

everywhere in Sinjar. I did not know what to do first, go to the village or visit my wife 

and sister in the hospital standing by the dead girl. Finally, I decided to go to our village. 

When I arrived, thousands of other Yezidi families from Sinjar and other places had come 

to Nserik.

Everyone was terrified because before we arrive ISIS has come to the village and said that 

they will find and no need to leave their homes. I said to myself, «What is left to happen?» 

Hundreds of families were in mourn just like us. Many others lost their family members.

I asked him about the dead body of their daughter. «Until this moment, we have no clue 

about it,» he answered.

«What about your wife and sister?» I asked.

«They took them with other Yezidi women,» he replied.

«How did you and your family survived in the village?»

«We spent 12 days there. In the second day «8/4» we promised them that we will become 

Muslims. So, they treated us as Muslims and did not hurt us,» he responded to my 

question.

«Those days, we were hopeless about our life, but we were obliged to stay and wait. We 

had contact with other Yezidi villages until we the Kocho village›s massacre on 15th,» 

Ibrahim, their oldest son told us. They killed all men and kidnapped girls and children. 

We lost our passion and decided to go to the Sinjar Mountain after it gets dark. 

I did not let him finish his speech, «Didn’t you scare of ISIS traps?» I asked.

«Living with ISIS is much worse than death,» he answered. «It took us six hours to 

reach the mountain and we have packed enough food. On our way, we tried to keep 

the children silent and do not cry. When we reached the mountain and shouted to the 

Peshmerga and Yezidi fighters to come and help us,» he added.

«How was your feeling during these six hours?» I asked Mr. Ibrahim after he finished.

«It was the worst day in my life. We were not sure that we will not get caught or we can 

make it to the mountain. That is why we felt reborn when we arrived there,» he replied.

There, on the Sinjar Mountain, a new life of hunger, thirst, ISIS›s beleaguer faced 

thousands of Yezidi families. In addition, Peshmerga and Yezidis continued defending 

the mountain.
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Aunt Asmer:
To know ISIS, it is enough to be with them for one hour.

It is a story of two old Kurdish Yezidi women who captured by ISIS in January 2015. In 

five months, they saw all the types of abusing, torturing and killing by ISIS.

A story that proofs these people have no human, religious, social, political, moral values. 

The two pure mothers say that if you want to know ISIS, you just need to be with them 

for one hour.

The beginning of being captive and separation:

Uncle Shamo, the older brother of 65 years old Asmer Osman and the husband of the 70 

years old Ghazal Ali started telling the story.

We lived in Sinjar. When we heard that ISIS has arrived, «Grazer Town, Kocho, Grzrk» 

immediately gathered everything and tried to reach Sinjar Mountain but before we get to 

the top of the mountain my daughter›s car got in an accident. So, we returned and took 

her to the Sinjar General Hospital. I called an Arab friend to help my son in law and his 

children go to our original village, Nesrik village (a village located in the south of Sinjar). 

Asmer, Ghazala, and I looked after our girl dying.

Uncle Shamo was telling the story, smoking, and exhaling. We did not know what to 

do? Think about our girl who was just about to die, our children in the village, ourselves 

that for sure ISIS will catch us up, or the whole Sinjar and Yezidis. We were searching 

for a doctor to look after our daughter, but there was no one. Suddenly, ISIS entered the 

hospital and everybody started shouting. We did not care about anything because of our 

daughter.

«Our girl died in front of our eyes... We covered her and start crying,» uncle Shamo said 

with tears.

ISIS entered the hospital. A Sinjar nurse that everyone in Sinjar knows him, Muhanad 

Salah Khalid Mteute, was leading ISIS and showed them the Yezidi patients. I asked them 

to just let us bury our daughter, but they did not allow us.  They gathered us and took all 
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and saying it talks about us. After the program, they were starting to swear the Kurds 

and Kurdistan. They said, “you want them to retake Sinjar, but Peshmerga should leave 

Kurdistan too.»

After these families flee, they sent us to Raqqa. We were divided into groups and sent to 

homes. Every day, for one month, ISIS came to trade with us. Later, we went to another 

city to use us as human shields in their headquarters.

But when air strikes stopped, they knew we were used as shields.

«Did you scare during the air strikes?» I got a chance to ask «Z»,

«I swear I did not,» she answered immediately.

«Why?» I ask ten-year-old girl «Z».

«We were willing to die, so why we should be afraid!» She replied.

«We stayed there until our husband found us in Facebook pages and bought us. We were 

back to Kurdistan,» said Ms. «Sh».

I asked about the nationality of ISIS men who bought and sold them.

«We saw all the different types of nationalities. The last one was an Indian ISIS man,» 

both of the women said together.

«Just to know how crucial they were, I will tell you only two stories. When we were with 

the Indian ISIS man, I just wanted to do something that he might like and stop torturing 

my children. I greeted him like Indians, put my palms together and bowed. But, he got 

angry and shouted to do not repeated again because it is the disbelievers› attitude,» Ms. 

«A» told us.

«And we lived in a Tunisian ISIS man›s home. He locked us in the basement. Evenings, 

he was putting candies and fruits on the edge of the wall just to show the kids and make 

them cry for it. He was laughing at them,» she added.

«How did they behave with women?» I asked.

«Every single one of them is the same, cruel, coward, and immoral. They are capable to 

do anything bad,» she responded. «We hope one day Kurdish and Yezidis get that courage 

and bravery to take our revenge from all the ISIS men,» she continued.

Five months suffering from ISIS:

Kidnapped in Sinjar and returned in Kirkuk.
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They took all of them and we did not see them again. Seven days later, they came and sent 

us to Al-Rahman Mosque in Sinjar because of the bombing. Again, they took all the girls 

above eight years old. The rest of us were taken to Badush prison in Mosul. Our condition 

in that prison was very bad. This time they separate all the boys from us.

One morning they took us to Tala’fer and distributed us to some school buildings. They 

set all women with their husbands. We were two women with our children and without a 

husband. We were sent to Ksr Al-Mihrab and Qzlqeu villages with other women. After a 

couple of days, they separate women who we alone, with no kids and husband. We stayed 

for almost 10 days. Later, they sent us to a huge hall in Shalalat, Mosul. 

We spent three months in that hall. During these three months, they treated us very cruel. 

One early morning they gathered people and sent everyone back to Tala’fer. Our family 

was 24 members, they gave us a home in Xazra alley. They came and sent our two sons, 

«Z» and «M», to the religious school. They said we announced you as Muslims and your 

kids must learn the Quran. Earlier, they took our young sons and did not bring them 

back.

«Tell me about the school and its teachers,» I asked «Z».

«They were teaching Quran,» he replied.

«Who were the teachers and how could you understand them?» I asked him.

«Some of them were from Tala’fer and spoke Arabic, but there was a Sinjar Kurdish 

teacher as well,» he answered.

I asked him how he knew he was from Sinjar.

«My son worked in Sinjar Bazaar, he was selling water. This man had a shopping market 

too,» his father answered the question.

I asked him if he knows who was that Kurdish ISIS man and he said that he knows 

everything about him. 

«Besides the Quran, what else did they teach you?» I asked «Z». 

«We were studying educational subjects too. They were telling us that we are infidels. The 

Tala’fer teachers were saying all the Kurds are unbelievers not just Yezidis,» he responded.

Ms. «A» started telling her story again. We stayed in Tala’fer for a while. People start 

escaping from ISIS and running to the Sinjar Mountain. One day, ISIS came and took 

all the old women. Later, we heard in «Yazidxan News» program that they free them and 

sent back to Kurdistan. 

I found a chance to ask her how could they listen to this program.

She replied, «In Tala’fer and Syria, whenever we had a chance we listened to the program. 
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Journey of slavery:
Before the two women start their story, I asked their 
eldest son who was sitting next to me, «Were you afraid 
of ISIS?»

«No! not now neither before,» he responded.

«What is your name?»

«My name is «Z» but ISIS called me Abdullah and my brother, he pointed to his younger 

brother, is «M». They called him Muhammad.» he answered.

I asked their Mother, «How did they get rid of these names?»

«We are Kurdish and Yezidis no one can take our identity, not even ISIS,» She replied.

«Can you tell us your journey until you arrived Duhok?» I asked.

Ms. «A», who was younger, reached me and said, «Great!» And Ms. «Sh» sometimes 

added to the story.

We lived in an alley in the east of Sinjar. When ISIS came, it took a so long to run because 

we are a big family. We got ready at 10:00 am. Besides, we had a Mteute Arab neighbor 

they were very happy and dancing. We were exhausted but felt secure because we reached 

the mountain›s edge.

There were hundreds of families trying to escape by cars and some were just walking. 

Suddenly, three ISIS cars came. One of them brought a Yezidi man in a car and shot him 

in front of all the women and children. His family and whoever was there shouted.

«Why are you doing this to us? What have we done?» We cried.

A young Kurdish ISIS came approach and said, «So why did you kill Du›a?

They asked us to line up and took everything from us money, gold, watch, and mobile 

phones. Later, they took everyone to the city center by a lorry. Thousands of young 

and old Yezidis were prisoned in that hot building, all hungry and thirsty. Every single 

minute, they were coming and taking a man for being Peshmerga or security and we 

never see them again.

The same ISIS, who killed the man in the morning, came and shouted in Arabic, «All the 
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During 14 months, ISIS men from all nationalities trade 
by us, we did not find humanity from even a single one.

Stories of hell. Tragedies of Yezidi women started with Sinjar›s tragedy on August 3, 

2014. Those pure women who captured by ISIS and suffered in many ways. This episode 

is about two women who, after 14 months, have been rescued from ISIS with half of their 

children and the faith of the other half is unknown. 

Around 10:00 am we arrived Mr. «N»s home, in a village near Duhok. It has two rooms 

and its ceiling is covered with nylon and wood.

He lives with his two wives and eight children in this house. All of them were captured by 

ISIS but set free in return of 50 thousand USD through an Arab trader in Syria.

Their tragedy for more than a year is unspeakable. But, what is worse is that there are 

still 16 captured relatives of Mr. «N». Most of them, nobody knows their faith. Mr. «N» 

and family were always crying for those who are still with ISIS. As we promised them, 

we did not record their voice and did not take pictures of them. They were afraid if ISIS 

recognize them maybe they kill other 16 relatives who might be alive.

Mr. «N»›s Ringing Phone:
 He was welcoming us when his phone rang and he said he has to answer it because it is 

urgent. We entered their home it was freezing. Their long life of tragedies and suffering 

made them get used to it. They knew we felt very cold, so his younger wife «A» borrowed 

a heater from a neighbor. It did not take long until «N» came back and apologized in 

his sweet Sinjar accent. Before we ask, he started talking, «Do you know who was on the 

phone? It was my middle age son. He said we can set him free with 12 thousand USD.» 

He lighted a cigarette and exhaled, «Where do I get 12 thousand USD. I have not paid 

back the other 50 thousand,» he added.
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now. I grabbed my son and pulled him out of the closet. He was unconscious but still 

alive. This monster wanted to threw him out, but I did not let him do so.

For three days, he was unconscious and I was giving him drops of water and milk. When 

he woke up, he hugged me. Abu-Jihad was so angry that my son is still alive.  He said, 

he will kill them anyway but with torture. One evening, Abu-Mis›ab Tunisia came and 

said he will stay for two days. He asked Abu-Jihad, why he has not killed my children yet.

He took my son and tied him in the washroom for two days. Every time, he went to pee 

on my son. When Abu-Mis›ab left, Abu-Jihad brought my son. I don›t know how he 

could possibly stay alive. 

Every day, he tortured me and my children, particularly my youngest daughter. We had 

a Turkish ISIS neighbor, one day I asked him to buy us from Abu-Jihad, but he said he 

is afraid to do it. He did not stop torturing us. He tied us and start hitting my two years 

old until broke her back. She screamed and wept, but this monster showed no mercy and 

broke her arm too. 

Finally, my daughter turned yellow and stop moving. I cried, «My daughter died! My 

daughter died!»

«She is still breathing. Don›t you see?» He said.

He picked her up and threw her into the air. She died in front of my eyes and the other 

two children. I cried and begged him to grave her. 

«What is all this shouting and saying rave her? Why don›t you let me finish my cafe 

drink?» He came wearing underwear and shouted on me.

Miss «S» could not speak anymore. «Enough please,» she cried. 

We calm her down. She said, «What matters after all this suffering and tragedies, finally 

my family collected enough money to buy us from ISIS. And now, as you can see, we are 

living in this torn, cold tent.»

«What is your last word?» I asked her.

«If they believe Yezidis are Kurds, if Kurds are brave, they should not let it go and seek 

revenge,» she answered.
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Always Agony:
This Libyan ISIS acted very kindly at first. One day he 
came back freaking, (If you don›t memorize 20 Quran 
Surah I will behead you little 2 years old daughter.)

I said, “I will do it just leave Tulay and her siblings, come and behead me.”

«This is a kid of infidels and I will kill her,» he said to me.

I memorized the 20 Surah. I have already memorized 10 Surah before and memorized 

some of the other 10 Surah. He was unhappy with the way I memorized them. I was 

telling him that it is the best that an illiterate person can do. He tied my hand and 

tortured my kids.

One day he came back and said I have to learn how to use a gun.

«Why should I? I asked

«I will take it to Sinjar to kill Peshmerga,» he replied me.

Every day, I was practicing, shooting a bottle. A few days later, he said we will go to Sinjar 

Mountain.

I got out of the car, «What about my kids?» I asked eagerly.

He said he had kept them somewhere. I went back to the house and saw my two little 

girls in a hot room without any food or water and my son in the upper drawer. I shouted 

and refused to go, but he forced me and pushed me into the car. On the way, he tied my 

hands until we arrived Sinjar and I stayed like this for a week. He was going to the front 

lines and return. I don›t know how I made it without my kids.

A week later, he came back and said let›s go to Raqqa. I was so excited and terrified. I was 

always thinking about my kids. It has been a week they are locked in a room and closet 

without food. I was so disappointed. We reached home and I rushed to see the kids. The 

two girls were sitting in the hot room. Their face turned white because they did not have 

food. Later, they told me through the back door, they have made it to the kitchen and eat 

whatever was in the fridge. I run to see my son in the drawer. He did not have anything. 
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He was sick for two weeks.»

A week later, Abu-Mis›ab came back alive and took us with himself. He returned to 

Mosul for another week, and this time we were sold to a Syrian ISIS. He came back again. 

This time, he said I will sell you. At night, he took us to an Emirate›s ISIS home. All of 

a sudden, three other Yezidi girls entered «A, W, N». That Emirates man has bought 

them. We stayed for a week in that home. He returned, and when he found that I have 

complained to the Emirates ISIS about the way he treats us, Abu-Mis›ab got upset and 

asked me to get into the car. I got in the car and left my children with the women there. 

At the city center, he put me in a dig. I begged and cried to get me out of the dig, but 

he did not care. I was in that dig until he came at midnight and got me out in it. While 

he was driving, he hurt me and grabbed my hair, smashed my head into the car and 

wounded me.

He took me to the hospital, and when the doctors saw my situation, they start crying. 

From that day on, he got worse and start torturing me and my children. He said, I must 

memorize ten Quran Surah or he will kill me. So, I did. He went to battle again, this time 

he sold us to a bad Libyan ISIS, Abu-Jihad in Tala’fer. He said, «I bought you from Abu-

Mis›ab.» And he went out.

He came back with a bag in his hand. It had something like flour in it. «What is it?» I 

asked.

«Drugs,» he said. 

«Aren’t you saying it is forbidden?» I asked surprisingly.

«Right, but I am addicted. I get relaxed when I use it,» he replied.
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One day they gathered us, my mother, my mother-in-law, my kids, and me. One of the 

ISIS men came up to me and said, «Remove this scarf on your face, you look young.»

«My son is sick,» I told him and got away from him. He followed me and forcefully 

removed my scarf.

«You will go and change you these clothes and wear like young ladies, or I will kill your 

daughter,» he shouted.

I was obliged to change my clothes. They separate me from the old women and put me 

with the other 100 young women and girls. They got all of us into a bus. 

«We are you taking us?» We asked them.

«To your husbands,» they said with a smile.

After some hours of driving, we reached an entrance of a city, and I asked an eight years 

old girl who was sitting next to me, «You know how to read, so read the tableaus and tell 

me where we are exactly.»

She immediately answered me, «It is Raqqa.»

We were sent to a big house. A group of ISIS with an Amir came and said, let›s make a 

lottery and separate them in groups of ten girls. Each group was sent to a home. A few 

days later, ensembles of ISIS men were visiting us with Moroccan, Algerian, Egyptian, 

Libyan and Gulf Arabs. After three weeks, one day an abhorrent ISIS man came and 

bought me. Later, I knew he was one of the most licentious and the nasties ISIS Amirs 

named Abu Mis›ab Tunisia. This crooked Amir always abused me and threaten me if I 

refuse he will kill my kids. Tortured me and my children in every way. One night he came 

back and said, he will go back to battlefields in Sinjar, so he will sell us to a friend of his. 

He brought us to a place like tea-house full of ISIS men.

«I will temporarily sell these,» he shouted.

Two men came over, both were Kurds. Their accent showed that one of them was from 

Duhok and the other one from Syria. I begged them to buy us because the Tunisian Amir 

cruel crooked. But, these two coward Kurds made fun of us and said, they don›t want 

us. Then, Abu Mis›ab took us to another home, there was another sneaky ISIS, named 

Abu-Naif a Libyan fighter.

There was another Yezidi girl.

«Ohh! What brought you here my sister!?» The girl cried. «When Abu-Mis›ab let, Abu-

Naif threatened me, if I don›t go with him, he will kill me. I did not give up until he took 

my four years old son, Nawar, and tied him at the back of his car and pulled him. I yelled 

and asked him to leave my son, so I will do whatever he wants,» she added with tears. 
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They took all of us to a dark building school. We were drinking hot water in days and 

only eggs for the whole day. Anyway, it was a terrible life, but later we got worse. What 

made us sad in Tala’fer, there was a Kurdish ISIS man always coming and used bad with 

us. Sometimes we were responding and saying, «You are Kurds, so how can you allow this 

barefoot Arabs do this to your sisters?»

«You deserve worse because you are infidels,» he said.

40 days later, one night they took us by bus, and we had no idea where we were going. All 

we knew was, we were heading to Mosul. They put us in some group of big warm halls 

in a highly secured and protected building. Next morning, we know it is Badush prison. 

We stayed for 20 days. The meals were very bad, and we were only drinking hot and dirty 

water. All the kids got diarrhea and vomiting, and they were unkind, treating us very 

badly even with the sick kids.

One morning they came and said, «We will convey you because of the air strikes.»

They separate girls above 8 years, who have not married yet, from women. However, 

I was young but I dressed like an old woman. Within the Yezidis, the way you dress 

distinguishes married women from unmarried girls, so everyone knows if you are a girl 

or woman by your dress. I covered my face with a scarf like old women. They took young 

girls and beautiful women and us, old women, were taken a school building inside Tala’fer 

by cars.

An early morning, they came and said, «Whoever becomes Muslim, we will free them.  I 

asked my mother and my mother-in-law to accept their offer for the sake of my three kids. 

They agreed. We told them that we agree to change our religion and become Muslims, 

some other old women agreed too. They transfer us from Tala’fer into two Arab villages, 

Kasr Al-Mihrab and Qizlqeu. There were 300 more young people from Tala’fer and Sinjar 

who said they have announced to be Muslim and they asked every husband and wife to 

stay together. I knew my husband is dead. I saw one of my relatives among the men. I told 

ISIS that he is my husband. We agreed to live in a house together, like sister and brother 

but we showed as if we are husband and wife so that they leave us. He stayed with us for a 

while until one night he and some of his friends found a way to escape to Sinjar Mountain 

and joint Peshmerga forces.
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located 10 km far from Southeast of Sinjar city. She tells her story as follows:

In the early morning of August 3, we heard that ISIS is attacking Sinjar from four 

directions and thousands of Yezidis from Sinjar fled to Sinjar Mountain. We were late and 

could not make it to the mountain because ISIS approached the communities in the east 

and blocked the south of the mountain. They don’t let anyone leave or they will shoot. 

We were almost 200 men, women, and children, old and young people from Talbanat. We 

went to our origin village, «Q» village, to hide and protect ourselves.

It seemed ISIS knew we were hiding in this village. The next evening, a group of ISIS 

fighters came and called if we do not come out from the buildings they will kill all of us. 

We were left with no choice just to come out. One of the fighters, by his accent he was 

from Sinjar, told us, «Don›t panic. We will not touch you, stay in your homes.» 

We stayed, but we were so horrified and decided to leave when it gets dark.

Here, Miss «S» talked about her husband with agony. Compare to other Sinjar people, 

we were in a good economic condition because my husband was a barber and sometimes 

did small business. Besides, he was a Peshmerga and we had a Pick-up car. Before the 

ISIS fighters came back, my husband put 40 thousand USD, car keys, and Iraqi dinars in 

a ruins› crack.

At 4:00 pm, dozens of ISIS cars came, they were Iraqi Arabs from Mosul, Tala’fer, and 

places around Sinjar. They gathered us and asked for our IDs. It looks they knew my 

husband, and they were asking him to give them all the money and gold he has.

My husband said, «I have no money. This is all I have in my pockets.»

After they took all the money and asked for watches, mobile phones and IDs from men, 

then they separate all the old, young men and took them.

We have not seen them again, (said with a cry).

My husband was at last. Before he gets vanished from our eyes, he turned to watch me 

and our kids. It the last we saw him. Then they lined up all women, girl, and children. We 

had not been gotten into the cars yet when we heard the sound of shotguns.  

We start shouting, «Why did you kill our men?»

«I swear we have not killed them, but we take them to Snune,» the Sinjar Kurdish Yezidi 

ISIS fighter said.

We did not believe him, because when the ISIS men who took our men came back, they 

were covered with fresh blood. We all got so disappointed.

After that, they sent us to Solakh village. It is a populous and green village. We were taken 

an empty Yezidi house which its owner fled. We were hungry and thirsty. 8:00 pm again 
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we stopped in a desert, there was only one room and he told me to get off the car. I could 

see they were smugglers, too. He sold me to them, but I didn›t know how much. I heard 

he was saying, I will take her to Saudi, they will coast a good amount there. They put me 

in another car with three men. I just felt someone injected me. When I open my eyes, I 

was in a room alone. 

Later, one of them came in and said, «Let›s go.»

They took me to a dirty house, where his wife and his five children living in. They were 

so disrespectful and uneducated people. They treated me in a very bad manner just like 

a prisoner.

After 13 days, a Saudi man came with clergy and married me from himself without even 

asking me. Now, I am living with this man. He is so retardation, dirty, and distrustful. I 

am living with a family, which I have never imagined there is a family exists like it.

«My beloved «B», please, if you have ever loved me get me out of this life. I am dying and 

got crazy here. Tell this story to all Yezidis to think about us.»

«B» told us the story of his girlfriend under the ISIS authority, in any way. I did not let 

him cray and asked him, «Only your girlfriend asked you for rescue?»

He inhaled and said, «If I could, I would go and return my fiancé in a blink. But, you see 

me and my family›s condition. How can I go there?»

I told him, «Dear «B» it is true that «Sh» and all the other Kurds girls who are under the 

authority of the extremist ISIS looking forward to their family, boyfriend, and relatives 

to help them. But, above all, they want their people, Kurdistan and Yezidis in particular, 

to do not accept what ISIS has done to them. Dear «B», my last words for you and all 

the Kurds, you have the evidence please go out and search for our girls. Now, Kurdistan 

has its representatives, and it has good relations all around the world, Saudi and Gulf 

countries in particular. Please, act as soon as possible to do not repeat the same thing 

to thousands of our Yezidi girls as it did with 18 Anfal girls. They said they have been 

taken to Egypt, but we don›t know if it is true or not. Let›s do something for our girls 

immediately.

You must read the story of this Kurdish Yezidi woman if you want to get courage and 

know the reality of ISIS.

Miss «S» with her son and daughter are now inhabited in a refugee camp near to Duhok. 

It has been a few months she escaped from ISIS. What you read is the story of a Yezidi 

woman who spent a year with ISIS. She has suffered and tortured by ISIS for being Kurd 

and Yezidi.
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The moment he start speaking like this, we knew what kind of man he is. I did not let 

him finish his speech, «What kind of gorgeous! Previously, we were beautiful. Here, with 

you, there is no beauty.»

«Stop, let me introduce myself to you. I am Abu-Ammar Kurdi from Halabja,» he 

introduced himself.

«Martyr Halabja?» I asked.

«As if you have learned Barzani›s party›s language. Why don›t you call Sinjar the same 

name,» he said hilariously.

«I am tired and don›t have energy. Let me take one of you,» he added.

He said that and looked around in a very vagabond way. That moment, I thought we are 

in a night club in with people whose first and last word is God and religion. Later, he took 

a girl›s hand and said, «Get up beautiful girl.» 

The girl cried and shouted a lot, but he forced her. I have not seen that girl since then. 

Next day, they open the door and said get in these cars. 

«What about our family,» we asked. 

They laughed and said, «There is no family, get in.»

«What about our friend who you took last night?»

They said, “May God forgive her. Now, get in the cars, we are taking you to the castle of 

Mujahidin the capital of Muslims.” They sent us with a military bus, and a car full of ugly 

men followed us.

We went a long way and got so tired. They got us down in front of a big hall in Raqqa, 

but we didn›t know how many hours it took.  

«Where is this?» We asked.

One of them who was a Syrian guy, through his accent we knew, said, «It is the store of 

girls.»

When we entered, there were six more Kurdish girls. We spent almost two months of 

hard and desecrate life in this hall. We were only eating tea, yogurt, and date. 

One day, a big man came in with an ISIS man. «He is a customer and wants three beautiful 

girls,» the ISIS man informed us.

The big man got closer and chose three girls. They were crying and shouting, we have not 

seen any of these girls yet.

After four days, one dirty, another ugly man came. By his appearance, he was a gulf man. 

He came to me and took my hand. I cried and begged, he did not listen and he took me 

to the next room. They agreed on to sell me for 170$. We went by a black window car, I 
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tell you everything fast, and how did I come here. So, I hope you get courage and try to 

rescue us.»

Then, I asked «B», “what did «Sh» said to you?”

The day these monsters came to our village before they get close with my family, my 

mother, father, seven kids, sister in low, and my oldest brother›s three children, together 

we went to our uncle›s home in Konagund of Seba Sheikh Khdir. When we arrived, there 

were other families in their garden too. They said, “Tomorrow ISIS will be here”, so we 

decided to send all the girls to the Sinjar Mountain as soon as possible. We were 12 girls, 

and before we get close to close to the mountain two cars of ISIS men surrounded us. 

An ugly one got closer to us and said, «Where are you trying to run, heretic people?»

One of the girls answered, «We are not infidels and we are not running. We are going to 

the mountain with our relatives.»

«I know you are escaping from here, but what are you going to do in the other world?» 

said the ISIS man.

«God created us like this. We will meet him like this,» I responded to him.

«Enough, get in the car,» he commanded.

They put all of us in a military car which was the Iraqi army›s car. They drove until we 

reached Ba›aj. We went to a school building where it was full of Yezidi families. I and 

other 11 girls were kept in a room. 

At midnight, an ISIS man came in and said straight, «One of our Amirs is so tired tonight 

and he wants to be spent a joyful night. Can you make him enjoy his night? And God 

will bless you the way he blesses our Mujahidin sisters who make our Mujahid brothers 

relax.»

I could not handle myself, «How could we relax that «Mujahid brother?» I asked.

«In the Sunnah of God and his messenger, you will sleep with him as husband and wife, 

and for tomorrow he will divorce you so you will continue your normal life. You don›t 

need to be worried if you don›t know Arabic, because he is Kurdish just like you. He is 

your relatives, so you will not get tired,» he told us.

When he said these things, I was about to blow up. But, I could not argue anymore 

with these obscene people. He left without hearing more words. Suddenly, he came back 

with another ISIS. He was in his 30s of age. He started speaking Kurdish, we could not 

understand a word. One of the girls jumped in and said, «We do not understand. Since 

you became an Arab, speak Arabic to understand.» 

He smiled and start speaking with his broken Arabic language. «Peace be upon you, 
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A Kidnapped Yezidi Girl in Saudi
They sold me to a dirty retardation man

This story is more attractive and different than the previous stories. We will talk about 

kidnapping, sorrows and the unknown fate of the beautiful 19 years old girl (Sh) from 

Kocho village located in the south of Sinjar. Her boyfriend (B), who planned to marry 

with (Sh) after some months, tells the story. The extremist ISIS groups came at the middle 

age of love and unity of these two beloved couples in Kocho. (B) fled to a building in 

Duhok and poor (Sh) after three months finally could call (B).

(B) told us, «A while ago, in the cold empty building where my family and I living in, 

where I was thinking about (Sh), Sinjar and Kocho. Suddenly, the ringing of my phone 

winced me.» Unknown number!!

«Yes!»

(Sh) said, «My beloved (B), thank God you are still alive.»

She start crying, I was shocked and could not help speaking.  She was more conscious 

than me. 

(Sh) start speaking, «I am speaking from Saudi. I am calling by this insolent man›s phone 

number, who I am living with.» 

I did not let her finish talking, and asked, «For God›s sake! Why Saudi?»

«Yes, Saudi. But, first, I just came here. Second, I am not allowed to go out, so I don›t 

know where I am exactly. I know it is Saudi and that is all,» explained «Sh».

I was about to speak, but she continued. «Don›t speak. Maybe this man comes back at any 

moment. If you come to Saudi, you can find me through this contact number. But, please, 

don›t try to call me. Dear «B», please get me out of here, I am getting crazy. If you don›t 

help me, I will commit suicide.» 

«Please don’t do it,» I said.

«If you know my condition here, and realize with what kind of dirty, impedance and 

dishonest man I am living with. You will get wings and fly to rescue me,» she told me.
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For the next day, they came and collected all men and took them by bus, we still do not 

know what happened to them. We were taken to Tala’fer by another bus, 4 women and 10 

young girls. I was pregnant and their behavior was so cruel and unkind. 

On the way, they told us, «Why do you consider yourselves as Kurds, do not you know 

Kurds and whoever supports Barzani is heretical.»

I got so upset and answered him, «Who says we are a heretic?»

«Are you crazy?» he answered. «Don›t you ask why have you been kidnapped? Don›t you 

see that you even confused Kurds, so they don›t know what is their religion?» he added.

I replied, «So, you admit all Kurds have been Yezidis once?»

«Yes,» he answered me and wanted to continue our conversation.

«Leave it, my dear, we are your prisoners,» I told him.

He said, «Oh you infidels, I swear we will behead you all.»

«You speak Kurdish, so are you heretic too?» I respond. He start hitting me and laughing.

We reached Tala’fer and they put us in an empty house. In four days, these people provide 

us only with one meal. Later, 6 armed men came and picked us up into a car. We went 

to borders of Syria when we arrive one of the men shouted, «We arrived the capital of 

Islamic state.»

In Raqqa, they locked us in a prison with a young guard watching after us. He reached 

our window and said, «Don›t be scared I am Kurd.»

«I don›t believe you a Kurd and ISIS too,» I react. He said, he has a long story and now 

regretted it. When he knew his ISIS friends left, came in and told us his story and the 

way they deceived him through the internet. He had traveled through Turkey and then 

to Syria. 

Suddenly, he cut his speech and said, «It does not matter, I assure you that I will not let 

anyone touch you. After a month, one morning an ISIS officer came in and said, «I want 

by wholesale.»

«How many do you want Sir?» the other one asked.

«Three,» he replied.

He bought three girls, and they made their transation in front of our eyes. He paid 54$ 

for each. Only 20 women left there. It has already been two weeks since we left prison. 

We are living in a very bad humanitarian condition, especially me.  Please, I want you to 

tell this to everyone, «I ask all the Kurds to get courage and come to rescue us from these 

savages and tragedy.»
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A Kurdish Yezidi Woman›s Call, Under the Authorities 
of ISIS
Some Courage Please! Rescue Us from these Savages

In the series of our tragic stories, this time we tried to contact I woman who is still under 

the authority of ISIS in order to hear their sorrows and tragedies from themselves.

I will repeat it again, mentioning and telling these stories, is to consciously remind our 

national conscience and awake everyone to get courage and help our girls, children, and 

women who are suffering from ISIS. Therefore, as an injured Sinjar girl from the very 

beginning of the tragedy of Sinjar, I have always said, “Destroying, chasing, banishing 

or rescuing Sinjar and other areas of Kurdistan, even killing them will not be enough to 

gain our honor and respect. ISIS and their supporters must be disgraced on the hands of 

Kurds and Peshmarga. Our pains and sorrows, as Sinjar and Kurdish Yezidi people, will 

not be healed until ISIS and their terroristic state is destroyed.”

I got her contact number from her relatives by phone. I called «S. A», after many times 

trying, finally she picked the phone. She was alone at that time, and after I introducing 

myself to her, she immediately start talking to reach her voice to the world. She started 

talking by saying that she is 28 years old and it has been 4 years she is married. Then, she 

mentioned her sufferings under these savages› authority. I told her, I know every single 

story of you makes a book to tell, but briefly tell me some details of your life with ISIS. I 

want to tell your stories to the rest of the world. She start telling me her story:

The first day ISIS came we run to Sinjar Mountain. We stayed one night on Sinjar 

Mountain, and for the second day, we wanted to go to borders of Syria, then to Kurdistan 

through the community of Zorava. ISIS men shot us and punctured the tire of our car 

so we stopped. We were seven people «myself, my husband, his parents, and his three 

sisters.» They attacked us and put us at the back of a KIA car with two guards. One of 

them was talking in our dialect that I was sure he was from Dhola village, a village near 

to our village. They convey us to Sinjar.

They separate men from us, girls, children, and women. There many other families with 
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For eight days, they made me feel at home. I was happy with his children especially when 

they were speaking Kurdish. 

I was always trying to find a way and send me to my family. After eight days living with 

this Kurdish family, one early morning, after driving four hours by a motorcycle, we 

entered Kubane through the eastern side of the city. When we arrived, together we start 

crying from the joy we had. Immediately, he took me to the borders of Turkey and called 

my father. They pre-planned to meet there, so a few hours later, my father arrived. We 

said farewell with joy and happiness to the Kurdish man. My father and I were so excited 

as if we were reborn, finally, we were back to Kurdistan. 

Every Kurds Responsibility:
After (M) finished her story, I asked, «How do you briefly describe the period you were 

with ISIS?»

«Leave it, it cannot be described with words. I will just say, if Kurd is truly a nation and 

we really mean that we are Kurds, every Kurds priority is to rescue those women under 

the ISIS authority then annihilate these savages,» she replied.
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Sinjar which is inhabited by Arabs people until we reached to Ba›aj city. There we stayed 

for 4 days in a horrible living condition. Then, we were 40 girls and taken with 3 busses 

and ISIS cars were driving behind us. We were unfamiliar with these places, but through 

some villages and written signs, we knew they were taking us two Syria. We drove a long 

way and so tired, hungry and bad condition. Suddenly, we reached a big city and we knew 

that we were in Raqqa, Syria. 

In Raqqa, they prisoned us in some ISIS houses, they treated us very bad, and they were 

very harsh and unkind with us. I spent 18 days in this house. In a morning, an ugly dirty 

ISIS man called, Abu Ahmad came and stared at all of us. He questioned us, then I do 

not know how much he paid but he bought me from his ISIS friends and took me with 

himself. I knew he wants me as a servant, so I had to clean the house, wash clothes, take 

bath for his 4 kids and prepare the meals. I was so bored and disappointed about them, 

life and the whole world. They treated me badly and always reminded me that I am Kurds 

and Yezidi so God created us to serve them. They disrespected Kurds and Yezidis to hurt 

me. As a revenge, I start to search for something to poison them. But unfortunately, I 

could not find anything.

One day, after I made lunch for them, the brutal Abu Ahmad came and hit me very badly. 

No matter how much cried and begged to stop, he continued hitting me. I explained to 

him and said, «I am so young to know how to make launch for a family.»

«I do not know such things, I will behead you if you do not learn to cook,» he swore and 

threatened me. 

In my heart, I decided to escape even if they kill me because I could no more handle 

all this pain and desecration. Then, the idea of escaping came to my mind, until one 

afternoon they were busy having lunch, which I prepared for them, I left the house and 

run.

Two Courageous and Virtuous Men
This Kurdish Yezidi girl continued telling her story and said, «A green land was near to 

the house and I hide there. I reached a farmer and asked him for help. I told him that I 

have escaped from ISIS, please help me to return to my home.» 

The man took me to him home in Raqqa and told me that I will be fine with him. He 

called my father and assured him about my safety in his home. Also, he said he will find 

a path to lead me to my father.

I lived 45 days in the farmer›s home until one morning he took me a Kurdish inhabited 
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From Talqasab to Raqqa, then Kurdistan
Kurdish Yezidi Survival Girl

A Western Kurdish man drove me 4 hours to reach Kobane by motorcycle.

If after 25 years of Anfal genocide, its victims and their relatives have not healed and 

still in pain, how much pain should Yezidi people go through while their tragedies still 

continue? These tragedies will leave their marks on our heart and could not be forgotten 

for decades. As Kurds and Kurdistanis, remembering these tragedies might be the only 

benefit of this national catastrophe, not only this but it is our national duty. Like all the 

other nations, we must not forget our tragedies and do not let the world to forget it, and 

this needs political, civil, educational, literary and artistic coordination.

Why should we tell these stories?
Before narrating this story by the victim, I would like to remind you that telling these 

stories are a small attempt from the above mentioned national duty.  Telling these stories 

may not only put salt on the survived victims wound, but it hurts the whole nation and 

it makes them do not forget it. These victims are our people and we have responsibilities 

on their executioner.

Our victim, for this time, is a Kurdish Yezidi girl (M.L.Kh) her full name is kept. She is 

another victim of the non-humanitarian extremist group of ISIS. 

When I talked to her, it was clear that she was still horrified and shocked by the actions of 

ISIS. It caused her to do not recall all the details, and she did not want to mention some 

of it. It is our responsibility to respect her feelings not just understand her condition. (M) 

16-year-old Kurdish girl tells her story of kidnapping and escaping from ISIS, as follows.

The beginning of the story:
After the occupation of our village, ISIS took all the women and children to Sinjar by 

cars (Talqasa is located in the south of Sinjar and 15 minutes by car.) They locked us in 

the Sinjar Court office. We stayed for two days and they were giving food and water by 

hands to all these women and children. The third day, they took us to Tala’fer and we 

were prisoned in a school building.  Like in Sinjar, for a week, they provide us with food 

just to stay alive and not more. A week later, one morning, a group of ISIS men came 
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For the next morning, they divided us into groups of four and each group went to a house. My 
friends and I were taken to a house in the city center. Four days later, at 10:00 PM we decided 
to escape after we made sure the guard is busy. We run and went to a home far away from the 
house. The owner welcomed us and said, «Don›t worry, you are in safe hands.» Two hours later, 
ISIS knocked on the door, and later we found out that the man in the house informed ISIS. They 
returned us to the same house. That night, they tortured us and said your punishment is either 
become Muslim or you will die tomorrow. We told them that we will not abandon our religion 
which is our way and God›s way. This time, after two days of torturing, they separate us into 
pairs. Every day, the two of us were punished, hurt, and disrespected and after each time they 
were asking us to become Muslims, but we denied and did not listen. Again the separate us, this 
time I was alone and tied in the courtyard next to the gate for two days and a guard was in front 
of the door. The third day, they untied me and I could walk in the house. Suddenly, I found a 
mobile phone and immediately called my uncle they were shocked and excited. I told them the 
story and said that I will escape this way or another. Next night, I watched outside and there was 
no one, so I decide to run. 
I was not that far when ISIS men came after me because the house was in the city center and it 
was a crowd over there, so I managed to disappear. I met a taxi driver in the shopping area. He 
decided to help me when I told him I have escaped from ISIS. He engaged his car and drove to 
the house that was his home. He had his wife, son, and daughter in the house. «How long have 
you been with ISIS?» The driver asked me.
 I replied, «It has been two months and 10 days.» I asked them to help me return to my family.
They asked, «Where is your family?»
I told them that I have been informed that ISIS killed all of them.
«So, where should we take you?» Again they asked.
«Erbil or Duhok,» I answered. 
«We cannot reach there because we are known as guilty for supporting ISIS.»
I told them if you save me I will save you too and I will not let anything happen to you instead 
they will appreciate your support and enthusiasm. Two days later, the man came to Erbil for being 
sick. When we made through the ISIS borders, I immediately called my uncle. They came after 
me and thanked the driver›s support. After we took him to the hospital and gave him treatments, 
he went back to Mosul.
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From Kocho village to Erbil

The Kurdish girl, who did not give up to ISIS for 70 days
When we escaped, we entered a house. After they 
welcomed us, the man handed us to ISIS

The character of this story is a 21 years old girl from Kocho village, located 18 kilometers from 
southern of Sinjar. ISIS did every unpleasant things against Kurdish Yezidi people of the village. 
This girl, for some security purposes we do not mention her name, recalls stories of killing, 
kidnapping, sexual harassment, and her escape from ISIS twice.
After the Sinjar›s occupation, Kocho›s residents did not leave their village because some Sheikhs 
from Al-Bumteut told them, «We are brothers and have common shared values with each other. 
So that, you do not need to flee from your homes.»
The next day, everyone gathered, Abuhamza Mteuty, one of the ISIS’s Amirs, and all the other 
Sheikhs of Mteut. «We are Islamic State, and we do not hurt anyone. Even if you are Yezidis, you 
can stay in your homes safely. No one can harm you.» Said Abuhamza. The Mokhtar gathered 
all and reassured that they promised him safety and security for everyone. So, we went back to 
our homes. 
This was our situation for days. Later on, they called the village›s representative with the presence 
of all the Mtuet Sheikhs. The Amir of ISIS threatened him with death and asked him to gather 
the villagers. «You have three options, become Muslims, stay as Yezidis but you have to fight 
beside us against Kurdistan and Iraqi government or we will kill each and every one of you,» 
Said Abuhamza. They gave us three days to make our decision. Within the three days, we made 
our decision, no matter what happens we do not abandon our religion nor to fight beside them. 
According to their Amir, we expected them to come back in the evening, but they came back 
after one hour and called out to gather everyone men, women, children. Their Amir commanded 
to separate men and boys from us. After they took their phones and money, our men and boys 
were taken to an unknown place only women and children were left. We were all taken to Solagh 
in Southern of Sinjar and this time they come and separate the girls from women and children.
After they took us by a car, through the written pieces we knew that we arrived the fifth bridge 
in Mosul. We, almost 60 young girls, reached to a big house by its decoration we could recognize 
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crucial crew in front of your eyes, they curse her cherubic body. In the morning an 

exhausting and hopeless person is thrown to her family›s and relatives› lap. What an 

exacerbate to see a child starving in his/her mother›s arms, and some people (brutal 

people) cannot sleep because of gastritis and overeating. What an adversity to see 

your child beaten to death in front of your eyes.

 Who can withstand such painful psychological memories of Yezidi Kurds!

The stories you are going to read now, which are retold by the victims themselves, 

are full of horrendous scenes.

We appreciate (Ms. Risala) and all the Yezidi women for their hard work and 

dedication to documenting these stories.

People, whose hands can grab a pen to write human disasters and stories of their 

nation are impeccable. In addition, it is a sin to do not write down such stories, just 

like it is a sin to do not read.

There are still (3075) women and children out there in the hands of these bats that 

are not rescued yet.

There are still mothers secluded from their children and might never hug them 

again until they pass away.

  Musa Ahmed

       President of BCF
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Sinjar, The  Incurable Trauma of Kurdistan and Humanity

The tragedy of Sinjar (Shingal) is unforgettable in the history of humanity. What 

happened in there was just unbelievable and shocked all humanity around the world. 

People could hardly believe that there are still such curial people existed in the 21st 

century who can commit all these dreadful actions like massacre, undergrounding, 

and hurting people who have never done anything wrong or bad to anyone, all they 

have wanted is to live peacefully.

What happened was just another Anfal that faced Kurds, which burned another part 

of Kurdistan in a different era of the previous Anfal catastrophy.

Yezidi Kurds and Kurdistanis were expecting to be awarded for showing an example 

of coexistence and humanity.

Kurdistan, for hundreds of years, faced humiliation, oppression, and grievance. 

This time, in front of the eyes of humanity, they made another incurable trauma to 

Kurdistan.

We thought the 21st century is the end of Kurds’ sufferings, and we have faced 

enough tragedies that stop other countries to Anfal humans again.

Sinjar catastrophy was a trauma cannot be expressed through writing, movie, or 

narrating.

Unfortunately, the tragedy of Sinjar and endless injuries of Yezidi women, girl, and 

children will be faded, it will not be mentioned in the pages of history just like other 

tragedies happened before and are still untold.

Only those who witnessed horrific events can feel the pain.

How painful it is to see your daughter taken to the dark rooms in midnight by a 
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Brief Explanation:

1. The stories are told by the victims themselves

2. All the stories are published and translated into Kurdish language by 

“Bass Newsletter” because as a girl from Sinjar, my Kurdish language 

level could not help me to translate it.

3. Most of the characters are mentioned only by a letter, as they 

requested to hide their name and picture because at the moment of 

publishing the book most of them have family members left under ISIS 

authorities.

4. The real stories are more painful than mentioned here, we cut some 

details in respect of the victims.
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Dedication:

-To Yezidi women who faced all the torture, bravely faced it, and 

rescued with honor.

- To all the Yezidi women and children who are still in captivity by 

ISIS.
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Thanks to:

- Barzani Charity Foundation for printing this book in (Kurdish, 

Arabic, English) language.

- The sisters and their families who trusted me and told me their stories. 

I keep my words and share their sorrows and voice to the world, with 

the help of everyone.
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Yezidi Women Survivors shed light on the 
horrifying days in ISIS captivity 

Testimonies from life 
under ISIS - a living Hell 


