
  كارةسايت بيسالن تاوانيكي طةورةية
  

هةرتاوانةو طيان و ذياين  ,هةموو  ِرؤذي  لة طؤشةو كةناري ئةم جيهانةوة  تاوان  ئةجنام دةدريت 
 ينك  ئةتاسيك ,هةزاران  ئينسان  دةكاتة كورةي  مةرطةوة و ئينسانيةت بة جاريتاوانةكان بةجؤري

ئينسان  كوذي  بةوثةِري خؤي  ,ِرووداوةكان  سةرسام  دةبن ئةجنام  دةدرين بينةر  يان  شاهيدي 
طةشتووة كة ئيتر هيض  بواريكي نةهيشتؤتةوة بؤ ئةوةي ئينسانةكان تةا  بتوانن بينةريكي ئاسايي 
ئةو  تاوانانةبن  خؤ  ئةطةر  هيضت  لةدةست نةيةت  ئةوا بة  ليشاو نةفرةت و بيزاري  دةباريين 

  دةراين  ئةو  تاوانانة و  لة ناخي  خؤتدا  بِريار دةدةيت  هةرضيت   ثيبكريت بؤ بةرانبةر ئةجنام
كي هةية ئةطةر دةسيت بطاتة ئةو  ,كؤمةكي كارةسات ليكةوتووةكان هةولَ  دةدةي ئةجنامي بدةي 

الَيك  لة  كي هةية  بةديار  ضاويةوة  من ,منالَة  برسيةي  دارفؤرد و   ثاروةكةي  دةمي  خؤي  نةدايتَ 
 ببةخشيين  خؤي   ثيت   شووشةيةك  لة  خويت  و ئامادةنةبيهةية  ,كابول  بريندار  بي كي

هةناسةيةكي  ذيان  ببةخشيتةوة بة منالَيكي  هةلَبجةو ئامادة نةبيت سةد هةناسةي ثيشكةش بكات 
تةنانةت ,كةوة ئةجنام  دةدرين كارةسات و تاوانةكان ِرؤذانة بة ثيضةوانةي حةز و ئارةزوةكاين خةلَ

بةجيطايةك  طةشتووة كة لةم  كوشتارطايةنةدا  منالَ و طةورة ذن و ثياو وةك يةك دةكرينة قيمةو زؤر  
ئةم جيهانة  ,بة ئاستةم  كةس و كاري  سوتةمةنيةكان دةتوان ئازيزان و جطةرطؤشةكانيان  بدؤزنةوة 

كوذي  ئينسان  هةر  ئينسانة طةورة يان بضووك مةرط هةرمةرطة ليواو  ليوة  لة  لةتاوان  و ئينسان  
ئةجنام  دةرةكةشي  تاوانبارة لةذير  هةرناويك  لةذير ,بؤ  هةركةس و لةهةرجيطايةك 

ئةوةي كة بةيةكجاري  جيطاي  مةترسيةو خةريكة كؤمةلَطاي بةشةري لةطةلَ جؤري ,هةربيانوويةك 
ينكوشتارو لةتاوان ئةجنام دان  ِرادةهي كي  ترةوة  لة ترس و دلَة ِراووكيو  كؤمةلَطا  دةباتة  فازي 

بةكارهيناين  مناالَنة  لةم  جةنط و كيشمةكيشة  سةربازيانةي  نيوان دةسةالَتداران و ئؤثؤزسيؤنة 
وة هةموو  شاهيدي هةلومةرجي  ذياين  مناالَنني  لةذير  سايةي  نيزامي  سةرمايةداري دا ,كانيان 

لة  مةيداين  كارةوة  تا بةكار  هينانيان لة  ,ئاطادارين  ض  شةرايتيكي  سةخيت  ذيان  دةطوزةرينن 
 ,بواري  بازرطاين  سيكس و موادة  بيهؤشكةرةكان و  ضةكداركردن سةدان  كاري  نا  ئينساين تر 

كة ذياين مناالَن  بؤتة بارمتةي تانةت لةم  دةورانةدا  هيرش  بؤ  سةر مناالَن بةجؤريكي  ليهاتووة 
هةموومان  ئةم  ضةند ِرؤذة شاهيدي ئةو تاوانة   ,تةسفيةكردين  حيسابايت  نيوان  هيز و دةسةالَتةكان 

طةورةية  بووين لة خويندنطاي بيسالن لة ئؤسيتياي باكور كة ويذداين  سةرجةم ئينسانيةيت هيناية 
لةم تاوانة دا  طياين  ,ةرجةم  ئينسانيةت و بةتايبةت مناالَن  بوو ووروذان  ئةم  تاوانة  دةرهةق  بة س

زياتر لة دووسةد  منالَ  ,زياتر لة  ضوارسةد  كةس  بووي  قورباين و  زياتر  لة  دووسةديان  مناالَنن 
هةموو دميان  ضؤن ئةو مناالَنة  لة  ,لة نةخؤشخانةنن و باري  دةرونيان  بة  جاريك تيك ضووة 

هةموو  ,مةرط  ِرايان دةكرد و باوةشي  خؤشةوويستيان دةكرد بة  ملي دايك و باوك ياندا دةست 
هةموو دميان لةسةر نةقالةو   ,دميان لة  تاو  طةرما  ئةو  مناالَنة  ضؤن  خؤيان  ِرووت كردبوويةوة 

يستمان  ضؤن  دوايش ب,لة ناو بةتانيةكاندا  الشةي  ناسكيان ضؤن  سووتاو خةلَتاين خووين كرابوو 
ئةم  كارةساتة  دةرئةجنامي كيشةي نيوان دةسةالَتداراين   ,لة  تينوان  ميزي  خؤيان  خواردؤتةوة 

ِرووسياو  دةستةوتاقمي تريؤريسيت  ئيسالمني  لة سةر دابةش  كردين دةسةالَت و دابِريين  ناوضةي 
 يةك حةقيقةت نيشان  دةدات  ئةويش ئةم  تاوانة  لة  هةكوييةكةوة سةرضاوةي طرتبيت  ,دةسةالَت 

ئةوةية  ض  دةسةالَتداراين ِرووسيا  ض  باندةتريؤريستيةكان  ئةوةي بؤيان طرنط  نةبيت  ذياين  
نيشانيان  دا  بؤ  جيخستين مةرامةكاين خؤيان و شكاندين  ثشيت   ,ئينسانةكانة و  بة تايبةت  مناالَن 

  هةرضي تاوانيك  كة  ثييان  بكريت ئةجنامي  بدةن و  دةست  نةيارةكانيان هةردوو  اليان  ئامادةن
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كاروكردةوةي  سووثاي  ِرووسياو  تريؤريستةكان  ئةم ِراستيةي  سةملاند سووثاي   ,ثاريزي نةكةن 
ِرووسيا و دةسةالَتداران  لة  هيرشةكةيان  هيض  بؤيان  طرنط  نةبوو  مناالَن و ئةو  خةلَكةي  لةو  

 ,يةدان  ضيان  بةسةرديت بةقةدةر  ئةوةي  كة  ضؤن  بةسةر دذةكانياندا  سةرئةكةوون خويندنطا
هةروةها  تريؤريست و ئةوانةي  كة مناالَن و خةلَكاين ناو خوينطاكةيان دةست  بة  سةر  كردبوو  هيض  

  ض  ضارةنووسيك  بؤيان طرنط نةبوو  لةم  نيوة  دا ضي ِروو دةدات ئةم  ئينسانانة يان  ئةم  مناالَنة
تا  لة كؤتايدا  لة نيوان مووشةك  و فِرؤكةي  سووثاي   ِرووسياو  تةقةو   ,ِرووبةِروويان  دةبيتةوة 

فيشةكي  ضةكةكاين  تريؤريستةكان لة  ثيشةوةو  لة ثشتةوة سنط و سةر و ناوشاين  مناالَن   و 
ئةم  تاوانة يةكيكي  ,   نةكرد لة كووشتنيان كةساين  ناو  خويندنطاكة  بووية  نيشانيان و  دريغيان

ترة لةو تاوانة طةورانةي كة دةرهةق بة ئينسانيةت و بةتايبةت بة مناالَن  ئةجنام  دراوة بؤية  بة  
ئةم  واقيعةتة  كة   ,تووندي جيطاي نيطةراين و رِةخنةية هةردوو  اليةين  ئةم كيشة ية  تاوانبارن 

 خاتة بةردةم  ئةو  مةسئوليةتةي كيشةي مناالَن  وةك  كيشةو مةسةلةيةكي  مناالَين تيدان  دةمان 
جيهاين  سةربكةين و لةهةر طؤشةو كةناريكي ئةم جيهانةوة كة هيرشي  تيادةكريتة  سةر مناالَن  
بةكاري  ئينساين  خؤماين  بزانني  كة ضيمان  ثيدةكريت بيكةين ئةم  نيزام و دةسةالَتانة  ئةم  

ؤريست و  دةستةوتاقمة  ئيسالميانة  هةرضي  لة هةطبةكةياندا  بيت  دذي ئينسانةكان  ئةجنامي  تري
من  وةك  كةسيك  كة  خؤم  بة اليةنطري  مافةكاين مناالَن  ئةزامن  بةتووندي ئةم  ِرفتارة دذي  ,دةدةن 

 دايك و باوك و كةس وكار و ئينساين و مناالَنةية  مةحكووم  ئةكةم وة ثِربةدلَ هاوو خةم و هاوسؤزي
وة منيش  لة  دورةوة  لة  ووالَيت دانيماركةوة  بة ,هاوِريياين ئةو  مناالَنةو سةرجةم  قوربانيةكامن 

سؤز و خؤشةوويستمةوة  بِريارم دا دوو ِرؤذ  تاجة طولَينةيةك لة  بةردةم  مالَي  خؤمان  دابنيم  و 
 ,مناالَن  و سةرجةم  قووربانيةكاين ئةم كارةساتة داطريسينم ضةند  مؤميكيش  وةك  ِرةمز بؤ  طياين 

 هيدايةت  مةال  عةيل          
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