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  رستی و رووانین بۆ ئازادی نامووسپهکانی  تاوانه

  
 گیخانی ند به زه نه

  
  

موو پرسیارکی  دا هه  کوردستانی ئمه  ئیمۆ له
می   پی سیسته  ئازادی و ماف به ت به تایبه

  وه درته م ده ریتکی باو وه نی یا نهاییڕکی ئ باوه
 و تی دژایه   گوتارکی پ له نجامدا به  ئه  له که

  ناکۆکی کۆتایی دت
    

نووس  بت چاره  تاک مافی هه ی واته که  مانا ساده ئازادی به
نی خودی  خاوه تاک   واته. ژیانی خۆی دیاری بکات و شوه

  خۆی بژی، بهزووی   ئاره بت به مافی ههخۆی بت و 
وتی ژیانی خۆی دیاری  فتار بکات و ره  بکات، ره زووی خۆی قسه  ئاره ، به وه زووی خۆی بیر بکاته ئاره

ی ئازادی  سنور ی که  گانه و کۆمه  له. آات ری پشل نه وروبه ی ده وانی دیکه  ئازادی ئه  جۆرێ که بکات به
 سنور و  رچوون له  ده  گروپ بت، بهتی خالقیه ئهی  وانه پچه  نگاوک که ر هه ، هه وه ته  سک کراوه زۆر ته

وتنی  دا دواکه ئیمۆ له کوردستانی ئمه. درت م ده ه  قه له" یی ڕه به" و ڵ کۆمهی  شکانی شیرازه
 جیھانی رۆژئاوا   له ی که کنۆلۆژییه  ته وتنه و پشکه  بهک ی خه تی و نامۆبوونی زۆربه یه کۆمه
   که کردووهانوای) ییشتووین گه  پی نهدریجی  ته به(  پنراوه دا سه ر ئمه سه ش به وه ره سه  و له وهروویدا

م  ریتکی باو وه ایینی یا نهڕکی ئ می باوه  پی سیسته  ئازادی و ماف به ت به موو پرسیارکی تایبه هه
 خالقی ئه  مه  سیسته  دیاره. کۆتایی دتناکۆکی و تی دژایه  پ لهگوتارکی   نجامدا به  ئه  له  که وه رتهدب

   پی پویستییه ن به ی ئازادی بکه ناتوانن پناسهودان  ه بر دا له ی ئمه گه  کۆمه  له کهکان  و ئایینیه
تی  چۆنیه ی و ئاۆزیی و  تکه  له  په مکه م چه ییشتنمان بۆ ئه تگه  کانی مرۆڤ، بۆیه مییه رده سه

  .کات نکی کۆن و دژوار ده مه  زه  له ن گوزارهژیانیشما
  

کو دڕانی  ، به وه نی بایۆلۆژی ناگرته نھا الیه  ته ی کچنی رده ، دڕانی په وه رووی سۆسیۆلۆژییه له
 و  رمایه موو سه  هه  که  وه گرته  ده   ساوا و داخراوه  و کشتوکایه  ساده گه و کۆمه  ئهیتی یه کچنیی کۆمه

  ی که و سنورانه ت له رچوونی ئافره ده.   وتن بنیاتناوه که  کچنی خۆیی و داخران و پشنه ر سه نی لهساما
 مرۆڤ   له  پیرۆزتر راگیراوه  که ته خالقییه و ئه ی ئه  شکانی شیرازه ڕژێ بۆ ژن، واته  دایده گه کۆمه

  خۆی
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کوشتن، (رستی  کانی نامووسپه  تاوانه:مکی ئازادی رستی و چه کانی نامووسپه تاوانه ندیی یوه په
  ی کولتوری پیاوساالرین و به زاده) ، هتد وه ره  ده  چوونه  خوندن، له ریکردنی کچان له تککردن، ببه ئه

.  تی گشتی کوردیدا قبوڵ کراوه قلیه  عه کرت و له های ساه کاری پده ساه  چن که  ده ڕوه لۆژیکک به
ی رای گشتی یند زامه کرن و بۆ ره نژ ده پال وه هن گروپک  الیه  سیناریۆ لهشنی  چه م تاوانانه ئه
 گشتیی   روانگه  له  کهی و پیاوانه ئهر  سه خاته ریتی باو گروپ فشار ده  پی نه ، چونکه بههنرن جده به

 کات ان لدهوخۆ داوای کی ناڕاسته یه شوه  به و"نفکراو ڕه بشه"کانی ناو خزان  فتاری مینه هۆی ره و به
 عار   له وه  پاککردنه به)  ستراوه به هه(  فه ڕه م شه ئه. انی که ماه  بۆ بنه وه فی دۆڕاویان بگنه ڕه شه
  تی گشتیدا به قلیه  عه له  کهی  و ژنه ئهخونی : کرت خون ده به ش که وه  پاککردنه و وه گدرته ده

 بکوژان  شایان لهدات و   تی پده رعیه بین و شه وا ده ره   به   و ژنه نی ئهگروپ کوشت. بنامووس وناکراوه
 ژنی   که دێ وه وه  له گه ی کۆمه تییه وایه و ره ئه. وان ی پاهت بۆ ئاس وه هکات  دهیانرز  بهنت و ده

 چاوی  شی له هی م کرده  و به کانی بیوه پنراوه  زۆر و سه ی گشتیدا سنورهیا  خه تاوانبارکراو له
  ته خالقیه ریی ئه روه کگرتوویی گروپ و سه بۆ پاراستنی یهب  و و ده بووه" وشت دره به " گه کۆمه
دا زۆر  ی ئمه گه  کۆمه کانی ئازادی له ی سنوره وه رئه به جا له. ببردرتناو  لهی  آه پنراوه سه

،  یه تی هه رعیه ریتکی باو شه نهڕکی ئایینی یا   پاپشتیی بیروباوه  و مۆرالی گروپیش به ته بچوککراونه
 سنور و شکانی  رچوون له ی ده  مایه بته دا ده ی ئمه گه  کۆمه ت له فتاری ئافره  بچوکترین ره وه ئه

جلپۆشینک   بریتی ب له ش ده"  ییه ره به"و  ئه. درت م ده ه  قه له" یی ڕه به "  بهی گروپ و شیرازه
یرکردنی ربوارکی نر، تا  م سه ده ک به یه نه خه رده ا زهآردنک، ی زووی خود، یا نینیۆک بۆیه اره ئ به
،  وه رووی سۆسیۆلۆژییه له.  های پیاوه فی ره ڕه زنی شه گای مه  پایه ی کچنی که رده ڕانی پهد  گاته ده

و  تی ئه یه کو دڕانی کچنیی کۆمه ، به وه نی بایۆلۆژی ناگرته یهنھا ال  ته ی کچنی رده دڕانی په
 کچنی خۆیی و  ر سه  و سامانی له رمایه موو سه  هه  که  وه گرته  ده  ساوایه  و کشتوکایه  ساده گه کۆمه

ڕژێ بۆ ژن،   دایده گه  کۆمه ی که و سنورانه ت له رچوونی ئافره ده.   وتن بنیاتناوه که داخران و پشنه
ن   ئاماده بۆیه.  مرۆڤ خۆی  له  پیرۆزتر راگیراوه  که ته خالقییه و ئه ی ئه  شکانی شیرازه واته
 .  که  کوشتنه دا به ت ده رعیه  شه ی که ڕه وه بیروباو ن به یش بده و و برهر بکوژن  سه مرۆڤی له  وه شانازییه به
  

 بۆ بکوژان تا  خساندووه یان رهتکی باش رفه  ئستادا ده کانی له نجامه ره  رابردو و ده ڕی براکوژی له شه
  ست بنن ده م به نی دووه شی الیه  باوه  و پارزگاری له ناگه ن و په  رابکه ی دادگا  پرۆسه له

  
تکی   خاسیه ریت یا ئایینکی دیاریکراو مای نه ر بنه سه  له چنراوه  هه  ته خالقیه ئهو  ئهمان  ر هه هه
کردنی  نه  پیاده  له بریتییه   که  کوردستانی عراق دیاریکردووه کانی کوشتن له ته کی بۆ حاله ره سه

کانی  ی کوشتن و تاوانه وه  ر ئه به  له دیاره. کو پویست  وهکاندا  تاوانه لهری  ی دادوه پرۆسه
موو  یسی هه کهدرن،  نجام ده رژرێ و ئه هیی پالنیان بۆ داد ڕی نھنی و شاراوه و په رستی به نامووسپه

   که هۆکارکی دیکه.  دادگاناو رای گشتی و  تهان ناگکوژر  ده وه ڕستیه انووی نامووسپه بی ی به و ژنانه ئه
 یا لپرسراوکی  کداره  زۆرجار بکوژ چه  که یه وه  الی پۆلیس و دادگا، ئه نه گه کان نه یسه کات که وا ده

 .بت ربازی ده ی یاسایی ده وه لکۆینه ی له  که ک و حیزبه تی چه سه  ده ستن به  پشتبه  و به حیزبیه
 بۆ بکوژان تا  ووهخساند تکی باشیان ره رفه ده ئستادا  لهکانی  نجامه ره  ده رابردوو و  لهڕی براکوژی شه
ی  وه رئه به  له.بنن ست ده م به نی دووه الیهشی  باوه   له و پارزگاری ناگه ن و په  رابکه  دادگای پرۆسه  له
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 قبوی  گه ندامانی کۆمه ی ئه  زۆربه، وه  ماه فی پیاو و بنه ره  نامووس و شه ستن به یوه آانیش په تاوانه
یی  و ترس و شاراوهنھنی . درآننی نین بۆ رای گشتی ب پۆشن و ئاماده  ده که  تاوانه ن و چاو له که ده

که  تاوانهدوور بگرن و  ش خۆیان به م بواره سانی چاالکی ئه نووس و که  رۆژنامه  کهن  که زۆرجار واده
 رگر  ته نه بوو های ساه  ساه ی که و لۆژیکه ن بۆ ئه وه نه لکدانهما ئه. وروژنن نهکو پویست  وه
  . رستی کانی نامووسپه تای تاوانه رکردنی په سه مک بۆ کارکردن و چاره م دروستبوونی سیسته رده به له
  

یسکی  ند که چه دواداچوونمان کرد بۆ بهندێ   هه م دواییه به رکخراوی چاودریی مافی ژنی کورد  له  ئمه
. آرابوو ڵ نه گه یان له وه  لپرسینهکداری و حیزبی ر هۆکاری چه به بکوژان له  کهرستی  کوشتنی نامووسپه

زگا  ناو دامو ده له  یه له سه و مه م به و موهته ریفۆرمیست سانی  هاوکاری که  بهماندا و وه م هه له
  بھنینهتدار بوون  سه ردوو حیزبی ده  هه ر به   سه کهبکوژان  توانیمانت  کانی حکومه ندیداره یوه په
  و بهکو قۆناغکی کاتی   وهی کارکردن م شوازه  ئه دیاره. ری ی دادوه  و ناو پرۆسهپۆلیسم  رده به

ر توانای ماددیمان  ك هه ن، نه کی درژخایه یه شوه م به به.  پویستهمک  دروستکردنی سیستهئامانجی 
  دا و به م قۆناغه  له پویسته.  نازانیندروستیشی  کو به بهین،   راناگهکان یسه موو که ر هه سه و به  نیه

م  ئهکان پالنکی ستراتیژیی دابژرێ بۆ کارکردن دژی  نیه ده  مه ت و رکخراوه هاوکاری حکومه
  .  زیادبووندان  له  رۆژانه ی که تاوانانه

  
کی دابنت بۆ بنبکردنی  ره رجی سه کو مه وهی یاسایی  کردنی پرۆسه پیادهب   ده  ستراتیژییه  پالنهو ئه

 ژن و   به کانی تاک  مافه  بکات له یاسا گوزارهب   ده وه مه رووی ئه سه له. رستی کانی نامووسپه تاوانه
 رگای  ت له سه  ده  کهن یه  ناگه وه نھا ئه  ته ری ی دادوه پرۆسهوکردنی  یه په. کسانی  یه ه و ب پیاوه

کو  کات، به ری دابینده دادوهشوازکی شارستانی  بهکات و   ده م تاوانانه ل ئه گه  تاوتوێ له دادگاوه
،   وه یاساییهفافی  کی شه یه رگای پرۆسه  لهت  سه ده:  ن یه گه کی گرنگ ده  واتایه مه  ئهڵ گه هاوتا له

ن و  که  مافی مرۆڤ پشل ده ی که و تاوانبارانه  ئه ن و پیانده یه گه ده رای گشتی  یامک به په
بۆی ئاسانی  وا بهناتوانن   وه  بیانووی جۆراوجۆره کوژن به و ژن ده ن که راسان ده  هه گه ندامانی کۆمه ئه
م   له)ری و پۆلیس التی دادوه سه تی ده ایبهت به(ت  سه دهچاالکی نا. رند پی یاسا سزا ده  رباز بن و به ده

وا کانی و  نده هه  ره  له وه کاته تاڵ ده یاسا بهسزا پاندنی   و دواتر سه وه بوونی لکۆینه نهی خۆی و  رۆله
ی   مایه بته نجامدا ده  ئه ش له مه  ئه.ن که ری و پۆلیس نه  دادوهتی  سه  ده ڕ به  باوهن که ک ده  خه له
یا ئایینک   ریت  داب و نهتی سه ده حوکمی   به گه کۆمهدا  لره. کان  تاوان و توندوتیژییه ودان به بره
   .خش به ده کوشتن  تیش به وایه  و رهکات  ئازادی و مافی تاک پشل ده که چت ده ڕوه به
  
  وه کی بت، ئه ره تی ئامانجی سه یه تی کۆمه خالقییه ریی و پیرۆز راگرتنی ئه روه  سه  کهك یه گه  کۆمه له

تی  رعیه  شه کرێ و مافی تاکیش له ن و کوشتن شلگیرانه ستایش ده یه گه ده" یی ڕه به"ئازادی واتای 
  کات ناو خوندا رده و رووخان و له ره  به     که ب  ده سته رجه گروپکدا به

  
  هچن  ب گرفت ده ی بهر ی دادوه کاروباری پۆلیس و پرۆسه،  ره روه تیایاندا سهیاسا   ی که گانه و کۆمه  له

 پی  به  یهری می دادوه چی سیسته ملکه  پۆلیس که کرت و  ده وه ، توژینهکوشتنداتی  ه حا له . وه پشه
ریی  روه کانی سه ته  خاسیه آ له یه. لمن سه ب که نه تاوا وه گه ه ب  تا بهکات دواداچوون ده به یاسا
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  که لماندنی تاوانه دوای سه  بۆیه. دا وه ی لتوژینه  پرۆسه  لهت فافیه چاوکردنی شه  ره  له یاسایی بریتیه
ریدا  گه یاندنکی رۆژنامه راگه  له  کان وتووه  پشکه  وتهرمانی دادگا، پۆلیس له یاندی فه و راگه

دا  ی ئمه گه  کۆمه له. ن یه گه رای گشتی ده  به که  وه تی لکۆینه  و چۆنیه که ک له تاوانه یه تهکور
تی گشت  خالقییه بن و ئه دهو بسوود کان بمانا   و راستییه گه  ناکرت و به کو پویست وه وه توژینه

 الی   له گه  کۆمه   رکخستنی واته.  وه داته هنگد شایریدا ره  سولحی عه ی جار له  زۆربه  کهگت رمان ده فه
  وه که تکی باوه خالقییه ریت یا ئه  رگای خوونه  لهکو ت، بهردنجام نا ئه   رگای یاساوه  له ئمه
تاوان  یدا پارزگاریکردن پناوی  و له زانن وای ده ڕه نن و به  رزی لده  گه ندامانی کۆمه ی ئه زۆربه

 یاسا پووچ  هو تکی گشتی بوو، ئه خالقیه ریت یا ئه چی نه  ملکهت سه کات ده.  نادرنشسزان و  که ده
 شی نده  و تاوان و گه گه تی دیاری کۆمه  خاسیه بنه ده ری  کسانی و نادادوه  واتا و نایه  له وه بته ده
  وه کات لکۆینه  بۆیه. وناکرتچا بینرت و ره ترسی ده کو مه ت وه فافیه شهدا  لره. ن که  ده شه گه
کان  امدانی تاوانهنج تی ئه  و چۆنیه وه ژینهی لتو   پرۆسه  لهندێ تاوان، رای گشتی   هه کرت له ده

هنرت بۆ بنبکردنی  کارده تک به ژییهکو ستراتی وهوتوودا   وتانی پشکه  له مه  ئه وه که هئاگادار ناکرت
 نوان  لهو هاوکاری گیانی هاوسۆزی  گشتی  به  م بارودۆخه  ئه  که یه وه نکتر ئهش ترسا مانه له .تاوان
  وزه رخانکردنی کات بۆ ته یان ده ی و ئامادهآتر  دژی یه  کات به ده  گه ی کۆمهندامان آوژێ و ئه کدا ده خه

  .کتر  بۆ رووخان و تکشکانی یهو کاتکی زۆر
  
  وه کی بت، ئه ره  سهئامانجیتی  یه تی کۆمه خالقییه  ئه و پیرۆز راگرتنیریی روه  سه ك که یه گه  کۆمه له

تی  رعیه  شه مافی تاکیش له و کرێ ده ستایششلگیرانه کوشتن ن و  یه گه ده" یی ڕه به"واتای ئازادی 
  .کات رده دا خونناو  له وو رووخان ره به      که ب  ده سته رجه بهدا کگروپ

  
  کۆتايی
  2007يرانی  حوزه

  
 

 
 
 


