له و تی تاوانبارانهوە بۆ و تی قوربانيان
عهلی مهحمود محهمهد
ههموو سياسييهك ,سهركردەيهك ,تهنانهت سستهم و حوكمڕانيهك رۆژی روتكردنهوەی د ت,
پۆشاكی تهل سم و پيرۆزی لهبهر بكر تهوە ,چۆنه ئاوا نمايش بكر ت ,پ ويسته سياسيهكانی كورديش
روت بكر نهوە له بهردەم دادوەری ,ئهوەی كردويانه له و نای ئهوانهوە نمايش بكر ن,
پ ويسته ههموويان وەك خۆيان به روت و قوتی ببينين ,تا بزانين ئهمانه له دنيای راستيدا چۆنن.
تۆ ه له م ژوو
چۆن 3ی ئابی  2014بۆ كوردستان ,م ژووييكی جيای له رابردووی به دنيا بهرههم ه نا ,له
پهيوەندی ن وان موس مانان و ئ زيدييه كوردەكان و پ كهاته ئاينيهكانی دی لهناو خۆی كۆمه گای
كوردستان ,ئيتر لهو م ژووە بهدواوە داگيركردنی خاك و كوشتن و كۆيلهكردنی ژنانی ئ زيدی و
غهيرە موس مانان بۆ پياوانی موس مانی كورد ,پيرۆزيی و رەوايی نهما ,بۆته شهرمهو نهنگی,
ﻻيهنگرانيشی ناو رن به ئاشكرا ئيدعای پيرۆزی بۆ بكهن ,تهنانهت كهوتونهته بهر داگای م ژوو ,له
ئاستی جيهانيش كوشتنی جۆرج فلۆيد له 25ی ئاياری  2020له شاری مينيابۆليسی ئهمريكا,
م ژووی پ نج سهدەی رابردووی رۆژئاوای هه تهكاند25 ,ی ئايار كودەتايهكی شۆڕشگ ڕانه بوو
بهسهر م ژوودا ,ئهمه سهرەتايهكه بۆ پ داچونهوە به رابردوو و هه سهنگاندنی نو ی پيرۆزی
ورەوايهتيهكانی رابردوو ,تهواو رۆژئاوای روت كردەوە ,ههموو ناشرينيهكانی خسته بهردەم
خه ك ,له 16ی حوزەيران لهگهڵ دوا بڕيار لهسهر دادگايی ئهفسهری پۆليس ديريك شۆفين,
يهكجاری سستهمی دادوەری و و تی خهونی ئازادی روت دەكر تهوە ,دياردەی جۆرج فلۆيدەكان
له كات و شو نی جيای جيهان بهردەوام دەبن ,به كۆيانهوە م ژوويهكی نوێ بۆ مرۆڤايهتی
دەنووسر تهوە ,مرۆڤانهتر و راستتر لهو م ژووەی كه تا ئ ستا دەسه تداران نوسيويانهتهوە,
م ژوويهك هيچی لهبهردا نهب ت روت و قوت و ب جوانكاری درۆزنانهی دەسه تداران .كوشتنی
جۆرج فلۆيد ,بووە فاكتهر بۆ ئهوەی گفتوگۆ لهسهر رابردووی سستهمی كۆيلهداری و داگيركاری
بكر تهوە ,له لوتكهی ئهمانهشدا رۆ ی كهسه م ژوويهكان لهو تاوانانه دياريكرا ,كه ﻻی
رۆژئاواييهكان ه مای سهروری بوون ,ههموويانی خسته ژ ر پرسيارەوەو روتيانی كردەوە ,ههموو
ئهو مۆنم نت و پهيكهرانهی پهيوەندييان به رەگهز پهرستی و كۆيلهدارييهوە ههبوو ,له ناكاودا
ههمووخۆيان لهناو زب دانهكان بينييهوە ,تهنها له بهريتانيا  60پهيكهر دياريكرا بۆ شكاندن ,له
بهرامبهردا رستگهرا نهتهوەييهكان وەك نايجل فاراج دژ بهم كارە وەستايهوە و رايگهياند ئهوانه
ئينتمايان بۆ بهريتانيا نييه ,له ئهمهريكاش به بههانهی ئينتيماوە دژ به بزووتنهوەكه وەستايهوە.
ئهفﻼتون و ئهرستۆ دوو ناوە گهورەكهی فهلسهفهو رۆشنبيری كۆيلهداريان پيرۆز كردووە ,بۆيه
دەكهونه بهر تيغی م ژووە نو كهو رزگاريان ناب ت ,گاندی سهر به چينی براهما بووەو باوەڕی به
سستهمی كاستاتی هيندۆسی ههبوو ,چهندە ئاشتی خواز ب ت ,چهندە روت و قوت و ﻻوازو چاوی
كز ب ت ,چهندە گۆچانهكهی باريك ب ت.چ ه زەيتوونهكان دەستی چهندە سهوزو زۆر بن,
خۆشهويستی و بهرگی پيرۆزی براهمايی دادی نادات و دەب ت بچ ته بهر دادگاييكردنی سستهمی
زا مانهی كاستاتی هيندۆسی ,پهيكهرەكهی له حهرەمی زانكۆی غانا ﻻدرا ,بههۆی ئهوەی ناوبراو به
ئهفريقيهكانی وتووە دواكهوتوون .له بالتيمۆری ههر می ماريﻼندی ئهمهريكا خۆپيشاندەران
پهيكهری كريستۆفهر كۆ ۆمبسيان شكاند و فڕ يان دايه ئۆقيانووسی ئهته هسييهوە ,كۆ ۆمبس ك
رۆژئاوای كردە كه هگای جيهان ,سهرچاوەی نيعمهت و خشڵ و ز ڕو خاكی پان و بهرين و
بهبهرەكهتی تازە دۆزراو بوو بۆيان ,كهچی ئهمڕۆ پهيكهرەكان وەك ش رە بهفرينه لهبهردەم نهوەی
كۆيلهكان دەتو تهوەو ب ڕيزی پ دەكر ت ,تهنانهت ئا ی ئهمهريكاش سوت نرا له سهردەمی ه زی

يهكهمی ئهمهريكا دا .و سن سهرۆكی 28ەمينی ئهمهريكا ,له كاتی خۆی زۆرترين ر زو
خۆشهويستی ههبوو ,كهچی له ر كهوتی 2020-6-27دا زانكۆی برينستۆن له وﻻيهتی نيوجيرسی
ئهمهريكا ناوی لهسهر بهشی پهيوەندييه ن ونهتهوەييهكان هه گيرا ,بههۆی سياسهتی رەگهزپهرستانهی
بهرامبهر به رەش پ ستهكان .تاوانی راستيزم چهرچ يشی گرتهوە ,نه سهركهوتنهكانی جهنگی جيهانی
دووەم و نه نۆب ی ئهدەبهكهی فريای نهكهوت ,چونكه پشتيوانی داگيركاری هيندستانی كردووە .له
شاری ئهنتۆرپنی بهلجيكاش پهيكهری ليبۆلدی دووەم ﻻدرا ,كه له سا نی  1865بۆ  1909حوكمی
و تی كرد ,چونكه له ن وان سا نی  1885بۆ  1909زياتر له  10بۆ  15مليۆن كۆنگۆيی له
ماوەی دەسه تيدا كوژران ,پهيكهرەكهی به پهيكهری ياريزان كی تۆپی پ ی ناوداری شارەكه
بهناوی تۆبی ئهلدرۆيلد گۆڕايهوە .كۆ ۆمبييهكان له ر كهوتی  2021-4-28پهيكهری سيباستيان
دی بيﻼلكازار له شاری سانتياغو دی كالی  ,س يهم گهورە شاری و ت روخاند ,كه بنيات نهری
شارەكه بوو له سا ی 1536ی زاينی ,وەك ه مايهك بۆ داگيركاری ئبيسپانهكان سهير دەكرا .بهم
ش وەيه له زۆر و ت وەك رمانی پولی دۆمينه ,پهيكهرو ناوی ﻻيهنگرانی سستهمی كۆيﻼيهتی و
راسستهكان داڕمان ,ه شتا ناو كی زۆری دی ماوە ,به چاوی سوكهوە سهيری رەش پ ستهكانيان له
قالبی ئاينيدا كردووە ,بچنه ئهو فهرههنگه نهفرەتييهوە .هاوكات ههموو ه ماكانی حكومهتی كۆنفدرالی
باشوری ئهمهريكا ﻻدران ,چونكه دژ به هه وەشاندنهوەی سستهمی كۆيلهدری بوون له سا ی 1861
دا ,ئا ی كۆنفدرا ی له وﻻيهتهكانی باشور ههموو داگرتران .ئهمانه به پراتيك نووسينهوەيهكی
نو ی مرۆڤانهی م ژوو بوو ,نهك وەك ئهوەی ترامپ وتی" و ران كردنی م ژوو" .سهرۆكی
فهڕەنساش دەستخۆشی له تانهر ئهكچام م ژووناسی تورك كرد كه له پهرتوك كدا به به گهوە
سهلماندويهتی دەو هتی عوسمانی فهرمانی دابوو به جينۆسايدی ئهرمهنهكان ,ناوبراو له
پهرتوكهكهيدا فهرمان و بڕيارەكانی خهﻻفهتی عوسمانی بۆ ئهنجامدانی كۆمه كوژی ب و كردەوە,
وەك سهلماندنی ئهنجامدانی كۆمه كوژی به نهخشه له ﻻيهن دەو هتهوە .ئهم ش وە
نووسينهوە مرۆڤانهيهی م ژوو دەب ته ر بازو قوتابخانهی داهاتوو ,نهك تهنها م ژووە دەستكردەكانی
چينه با دەستهكان ,به كه تهواوی ئهفسانه پيرۆزەكانيش رادەما ت .ئ مهش رۆژ ك دەبينه بهش ك
لهو قوتابخانه مرۆييهی م ژوو ,بۆيه چهندە زوو پ ی بگهين ,زووتر م ژوو رزگار دەكهين له درۆ,
تا م ژوو له درۆ رزگار نهكهين ناتوانين بۆ پ شهوە بڕۆين ,به م ژووی درۆوە كه سياسييهكان
نووسيويانه ,داهاتوومان ناب ت ,ئهم رزگارييه تهنها به روتكردنهوەی سياسييهكان دەب ت له بهردەم
ئاو نهی دادوەری ,بۆ ئهوەی وەك ههن نيشان بدر ن ,نهك وەك ئهوەی خۆيان نمايش دەكهن.
دەستهبرژ ری سياسی كورد له م ژوو دەترسن ,دەيانهو ت به سهركوتكردن بهرەو روی
دەرخستنی راستييهكانی ببنهوە ,به ياداوەری نا راست خۆيان له هه هو تاوان و پ ش لكارييه زەقهكانی
رابردوو پاك بكهنهوە.
لهم روانگهيهوە وەك بهش ك له خ زانی مرۆڤايهتی ,دەتوانين م ژوويهكی نوێ بۆ كوردستان
بنووسينهوە ,لهسهر پايهی راستييهكانی رابردوو و م ژوو ,له سهرەتاوە به ديد كی مرۆيانه بڕوانينه
كارو كردەوەی بزو نهرانی ئهو م ژووە ,كه خۆی له ئهكتهرە چاﻻكهكانی كۆمه گا كه به سهركردە
سياسييهكان ناو نراون دەبين تهوە ,چۆن ولسن و كۆ ۆمبس و گاندی و چهرچڵ و فرانكۆو  ....چۆن
جار كی ديكه له ديد كی مرۆڤانهتر له رابردوو خو نرانهوە ,بزانين ئهم ئهكتهرانهی كورديش پهپوله
بوونه يان تاوانكار؟ ,ل رەوە دور له رق و قينهو سۆز بۆی بچين ,به حهقيقهتی خۆيانهوە
تهسليم م ژوويان بكهين ,كارەكانيان بخهينه بهردەم ل كۆ ينهوەی وردو پشكنينی ياسايی و روتيان
بكهينهوە لهبهردەم ئاو نهی رابردوو ,تا ئهم راستيه دەرنهخهين ,ئهوا م ژوو زو م له قوربانيانيان
دەكات ,ياداشته درۆيينهكانی ئهوان دەبنه راستی م ژوويی ,پ ويسته ناچار بكر ن بهرپرسيار تی
بهرامبهر به رابردوو قهبوڵ بكهن.
تاوان يهك پ وەری ههيه ئهويش دادوەرييه ,بهو پ وەرە حهقيقهتی ياساييهكهی دياريدەكر ت و
دەپ ور ت له ئاستی جيهانی ,ئهگهر سزاكانيش جياواز بن ,جياوازی ناكات له ناسنامهی بكهر له

ههموو روەكانهوە ,گرنگ كهسی تۆمهتبار پاش ساغبونهوەی تۆمهتهكان له سزا رزگاری نهب ت,
ل رەدا دوو نموونه د نمهوە ,لهسهر نهبوونی جياوازی له ن وان پ گهی تۆمهتبار دەسه تدار ب ت يان
ئۆپۆزسيۆن ,تهنانهت ئهگهر دەسه ت نهفرەت ل كراويش ب ت بۆ و تانی با دەستی جيهانی " هاشم
تاجی سهرۆك پ شوی كۆسۆفۆ و سهرۆكی سوپای رزگاری كۆسۆفۆو س له هاوڕ كانی ,رابهرايهتی
خهباتی چهكداری گهلی كۆسۆفۆی كرد ,بۆ گهيشتن بهوەی پ ی گهيشتن ,تۆمهتی تاوانی جهنگ و
تاوانی دژی مرۆڤايهتی بهرەو رويان كرايهوە ,كه خۆی له  100تاوان دەبين تهوە ,له ن وان سا نی
 1998و  1999ئهنجامی داون ,له كوشتن ,ب سهروشو نكردن ,چهوساندنهوەو ئهشكهنجهدان ,له
6ی نۆڤهمبهری 2020ەوە له زيندانی دادگای تايبهت به كۆسۆفۆيه له و تی هۆ هندا ,چاوەڕوانی
دادگاييكردنه ,نموونهی دووەم له ڕۆژی دووشهممه  2009-5-18بهحر ئيدريس ئهبوقردە,
سهرۆكی بهرەی بهرگری يهكگرتووی دارفۆر ئامادەی بهردەم دادگا بوو له شاری ﻻهای هۆ هندا,
ناوبراو لهگهڵ دوو سهركردەی دارفۆری ديكه كه له ﻻيهن دادگای تاوانی ن ودەو هتيهوە" ئای سی
سی" تۆمهتبار كران به ئهنجامدانی تاوانی جهنگ به پهﻻماردانی ه زەكانی ئاشتی پار زی سهر
به يهك تی ئافريكا له دارفۆر له سا ی  ,2007كه لهو پهﻻمارەدا  12كهس له ه زەكانی ئاشتی پار ز
گيانيان بهختكردووە ,له تشرينی دووەمی سا ی  ,2008داواكاری گشتی لوريس مۆرينۆ ئۆكامبۆ
بڕياری دەستگير كردنی سيان له سهركردە سهربازيهكانی دارفۆری دەركرد به
تاوانی ه رشی ناوبراو ,ه رشی بۆ سهر ه زەكانی ئاشتی پار زيان به تاوانی گهورە ناوزەد كرد,
دواتر له پرۆسهی دادگاييكردنهكه قردە ب تاوان دەرچوو ,ئازايانه چووە بهردەم دادگا" ,مهبهست لهم
دوو نموونهيه جياوازی نهكردە له ن وان بهرهه ستكاری و حكومهت له سزای تاوان ,له ههردوو
و تهكه سهرۆك كۆمارەكانيان له ﻻيهن كۆمه گای ن ودەو هتيهوە تۆمهتبار كرابون" ميلۆسۆفيج و
عومهر بهشير" ,كهچی ئۆپۆزسيۆن و دەسه ت وەك يهك مامه يان لهگه دا كراوە بهرامبهر به گومانی
تاوانهكان و دادپهروەری ,كه جهنگ دەستی پ كرد ,نهك دادپهروەری كۆتايی نايات ,به كه دادوەری
چاوەكانی تيژتر دەبن ,جهنگيش ياسای خۆی ههيه ,دەب ت به پ ی ياساو پ وەرەكانی خۆی
هه سوكهوت بكر ت نهك ياسای جهنگهڵ.
پايهی دادپهروەری جيهانی
پايهی دادپهروەری جيهانی لهسهر س كۆ هكه راوەستاوە ,ئهوانيش بريتين له" دادپهروەری ,راستی,
قهرەبووكردنهوە" ,دادپهروەری له ل كۆ ينهوە له ههموو تاوانهكان ب جياوازی و ل پرسينهوە له ههموو
گومانل كراوانی تاوانهكان له دادگايهكی دادپهروەردا ب چاوپۆشی له كهس ,كه مافهكانی ههردووﻻ
پار زراو بن ب ﻻسهنگی ,به مهرج ك له كۆتايی پرۆسهكه تاوانبار له سزا رزگاری نهب ت .ههرچی
راستيهكانه ,پ ويسته قوربانيهكان و كهسوكارەكانيان و كۆمه گهش ههموو راستيهكان سهبارەت به
تاوانهكان كه بهرامبهريان كراوە بزانن ,هاوكات دەسه ت پ ويسته ههموو راستيهكان و گوتهی
ههموو ﻻيهنهكانی تاوانهكان به فهرمی له كهنا هكانی ب و بكاتهوە وەك راستی دانيان پ دا بن ت ,دان
نهنان به راستيهكان وەك مۆتهكه وايه متمانه ناه ت و حهقيقهتهكان دادەپۆش ت ,كۆمه گا دەخاته
بواری نا ج گيرييهوە .له كۆتادا قهرەبووكردنهوەی قوربانيان و خ زانهكانيان له روی مادی و
مهعنهوەيهوە بۆ سهرلهنوێ بنيات نانهوەی ژيانيان و له بير بردنهوەی تاوانهكان بهش كی گرنگی
پرۆسهكهيه ,ب قهرەبووكردنهوەی مادی و مهعنهوی دادپهروەری ﻻسهنگ دەب ت.
دادپهروەری يهك پاك جه له جيهان ,تاوانه گهورەكان يهك پ ناسيان ههيه ,له شو ن كهوە بۆ شو ن كی
دی ناگۆڕ ت ,يهك پ وەری ستانداردی جيهانيان ههيه ,كه پايهكهی لهسهر بنهماكانی دادگای تاوانی
ن و دەو هتی و جاڕنامهی گهردونی مافی مرۆڤ و ر كهوتنامهی جن ف و مافی مرۆيی جيهانی
راوەستاوە ,ئيبراز كردنی كۆمه كوژيهك و فهرامۆش كردنی دانهيهكی تر ،به پ ی ه زو فاكتی
بهرژەوەندی ئهو ﻻيهن و دەو هتهی له پشتی وەستاوە ,پ چهوانهی دادپهروەرييه ,هاوكات كار كی
نا ئهخﻼقيشه ,نموونه كورد و ئيگۆر لهمڕۆی جيهان.

كوﻻنهوەی برين
باسكردنی تاوانه زەقهكانی رابردووی كوردستان ,بهش ك نييه له كوﻻندنهوەی برين وەك ﻻيهنگرانی
تاوانكاران ئاماژەی پ دەدەن ,برينهكهی ئهوان له پ ناو دەرباز بوونه له سزا ,باس نهكردن و ر گا
گرتن له باسكردنی تاك به تاكی تاوانهكان و گهڕاندنهوەی دادپهروەری ,بۆ خۆی بهش كه له تاوان و
برينه راستهقينهكهيه ,نهبوونی دادپهروەری برين كی قو ه له جهستهی دەسه ت ,مرۆڤهكان له
كهرامهتدا يهكسانن باوەڕو پ گهی چينايهتی و پلهو پۆستيان ههرچيهك ب ت ,بۆيه پ ويسته ب جياوازی
له ههموو تاوانهكان رابردوو بكۆ ر تهوە ,كهرامهت بۆ قوربانيان بگهڕ نر تهوە ,دادپهروەری دژ
به ئاشتهوايی نييه ,به كه ئهوە ئاشتهواوی كۆمه يهتييه ب دادپهروەر ناياته دی ,نرخی مرۆڤهكان
و سزای تاوانهكان لهسهر بنچينهی ئينتمای سياسی و ناوچهيی و حيزبی و عهشيرەتی دياری ناكر ن,
به كه ههموو لهههمبهر ياساو دادوەريدا دەب ت يهكسان بن ,هيچ كهس ك لهوانهی له تاوانهكاندا دەستيان
ههبووە له ل كۆ ينهوەكان بهدەر ناكر ن ,بههۆی پ گهی كۆمه يهتی و ئابووری و پۆستی سياسی و
حيزبيهوە ,رابردوو لهسهر شانۆی ههنووكهيه ,تاوانهكان ناسڕ نهوە بههۆی پۆست و
پار زبهندی سياسيهوە ,دەب ت دادپهروەری بۆ قوربانيان بگهڕ تهوە ,ههر كهس ك و هه گری ههر
ئاين و بيروباوەڕ كی سياسی ب ت قوربانی ,حهراميش نييه و بگرە ئهركی چاﻻكوانانی مافی مرۆڤه
ب جياوازی له ن وان بكهرەكان و پ گهی سياسی و جهماوەری ئ ستايان دۆسيهكان بجو نن ,ل بهش
بهش كردنی تاوان كار كی نا ئهخﻼقييه ,ناب ت هيچ ﻻپهڕەيهكی تاوانی رابردوو له تاريكيدا بم ن تهوە,
له كات كدا م ژووی  6دەيهی رابردوومان تژييه له تاوانی زەقی سياسيهكان تا ئاستی تاوانی جهنگ
و تاوانی دژ به مرۆڤايهتی و تاوانی جينۆسايديش له ههند ك كاتدا ,زياتر لهوەی هاشم تاجی ئهنجامی
دابوو ,كارەساتی گهورە شاردنهوەی برينه بهناوی نهكوﻻنهوە ,وە در ژكردنهوەی تهمهنی برينهكانه
تا ئاستی ش ر پهنجه و مهرگ ,تا ئاشتی له گهڵ رابردو رانهگهيهنر ت ,دوا رۆژ بنيات
نانر ت ,ناب ت دادوەری له ژ ر دەسه تی سهركهوتوواندا ب ت ,سياسهت رۆڵ ببين ت له
يهكﻼكردنهوەی دادوەری به قازانجی براوەكان ,جياكاری بكر ت له ن وان كهيسهكان ,دادوەری به
يهك دوورايی له ههمووانهوە ب ت ,وەك ياسای ن و دەو هتی دياريكردووە  ,تاوانه زەقهكان كات و
شو ن ناب ته ر گر لهبهردەم داواكردنی سزادانی بڕياردەران ,بكهران و هاندەرانی ,بهشدارانی.
دەسه تی كوردستان ,نايهو ت دەرگای هيچ ل پرسينهوەيهك له رابردوو بكر تهوە ,بهناوی
ئاشتهواييهوە ,ئهمهش پ ش لی مافی قوربانيانه ,پ ويسته گوێ بۆ قوربانييهكان رابگرتر ت,
رۆشنبيری ل پرسينهوە پشتيوانی ل بكر ت ,راستييهكانيان بۆ ئاشكرا بكر ت ,قهرەبووی قوربانيان
بكر تهوە ,تاوانباران له سزا رزگاريان نهب ت .ديارە سستهمی دادوەری بهه ز نهب ت  ,تاوانكار له
سزا دەربازی دەب ت ,تاوانهكان چهندە كۆن بن ,گرنگه وەبير به نر نهوە  ,كۆمه گا ل گهڵ رابردوو
ئاشت بكر نهوە ,ماف بۆ زۆرل كراوان بگهڕ نر تهوە ,چونكه ئهگهر تاوانكار له سزا رزگاری بب ت,
ئهوا له داهاتوودا بهردەوام دەستی بۆ تاوانی ديكه دەخور ت .مانهوەی برين و چارەسهرنهكردنی
نهخۆشی ,يانی بهرداواميدان به كوﻻنهوەو پهروەردە كردنی ميكرۆبی زيان بهخش له جهستهی گهلدا,
كهسی تاوانكار هه گری ميكرۆب و ڤايرۆسی كوشندەی تاوانه ,چونكه تا برين بوونی ههب ت له
جهستهدا كوﻻنهوەش بهردەوام دەب ت ,گوزارشته له نهخۆشی جهسته ,جهسته بۆ خۆی برينی
كوشندەی ت دا نهب ت ,كوﻻنهوە بوونی ناب ت ,كوﻻنهوەو برين جوتهن ,ب يهكتری هه ناكهن ,باشترين
ر گا چارەسهركردنی برينه له ر گای دادپهروەرييهوە ,بوونی برين دەريدەخات مرۆڤهكه
تهندروست نييهو توانای گهشهی نييهو بهرەو مهرگ دەڕوات ,وە چارەسهری ئهمهش ﻻی خه كی
نييه ,به كه ﻻی دادپهروەرييه ,چهپ ه تاوان ناسڕ تهوە ,تهنها دادوەرييه دەيسڕ تهوە ,دورينهوەی
دەمهكان و ههڕەشهی باس نهكردنی نهخۆشيهكه چارەسهر نييه ,به كهچارەسهر ﻻی سزادانی ئهو
كهسهيه تاوانی ئهنجامداوەو نهخۆشی تاوان له جهستهيايهتی و هه گری ڤايرۆسی تاوانه ,ناب ت بوونی
چهند تاوانكار ك بب ته هۆی نهخۆشی گهل ك ,باشترين چارەسهر بڕينهوەی نهخۆشيهكهيهو له
بنهڕەتهوە دەره نان تی ,كه خۆی له دادگايی ياخود له نهرمترين ش وەيدا ل بوردەيدا دەبين تهوە.

ل بوردەييش له نهرمترين ش وازيدا ب بهری نييه لهوەی تاوانكار وەك خۆی كه تاوانكارە نيشان بدر ت
له كۆمه گادا و دان به راستيهكاندا بن ت و داوای ل بوردن بكات ,ل بوردەيی له نهرمترين ش وازيدا
ههموو ئهم پرۆسانهی له گه دايه ,دان نان به تاوان و داوای ل بوردنكردن و ب وكردنهوەی ههمووو
راستيهكان .ئهگهر قوربانی ژيانی ل سهندراب تهوە ,ئهگهر كهسوكارەكهی دادوەرييان بۆ
نهگهڕاب تهوە ,تاوانكار له پ گهی تاوانبارييهوە دانی بهراستيهكاندا نهناب ت و داوای ل بوردنی
نهكردب ت ,ئهوە تاوانكار بهردەوام لهبهردەم چهقۆی گهڕاندنهوەی دادپهروەری و سزا داندا دەب ت,
كه ئهمهش كهمترين ههنگاوە بنر ت ,به مردنيش ئهم تارماييه له كۆ ی ناب تهوە ,چونكه دادپهروەری
ههر دەگات به راستيهكان و له م ژوودا وەك ئهوەی ههيه تۆمار دەكر ت ,و ڕای ئازاری ويژدان و
دەرونی ,تاوانكار خۆی دەزان ت چهپ هی ﻻيهنگرانی نهزان چهندە زۆر ب ت ,پياهه دانی گهمژەكان
تژی ب ت و كۆمه گای داگرتب ت ,ه زی زەبﻼحی ههب ت ,هژمۆنيای له قو يی ئاسماندا ب ت,
نووسينهوەی ياداوەری درۆينه تاوان ناسڕيتهوە ,بچوكه له ئاست قوربانيهكی ب دەسه تدا ,بهردەوام
تارمايی تاوانهكه راوی دەن ن ,حهقيقهت به دوای وە م نهدراوەكاندا دەگهڕ ت ,تهنها به پيادەكردنی
دادپهروەری و گهڕاندنهوەی ماف بۆ خاوەنهكهی و وەرگرتنی سزاو و قهربوكردنهوەی قوربانيان
وكهسوكارەكانيان و دان نان به ههقيقهت چ وەك چۆنيهتی تاوانهكه وە چ وەك حهقيقهته ياساييهكه و
داوای ل بوردن كردن له قوربانيان و زيانل كهتووان ئازارەكه سوك دەب ت نهك كۆتايی پ ب ت,
كۆتايی هاتن نييه له روی تۆماری م ژوو له سيڤی كهسی تاوانباردا ,تاوان ههقی بهسهر ئهوەوە نييه
ك ئهنجامی داوە ,پ گهی چييه له ئ ستادا و چی دەكات له داهاتوودا ,به كه ههقی بهسهر كردەوەكانی
رابردوەوە ههيه ,تاوان كاری رابردوون ,وەل سزاكهيان كاری ئايندەيه ,كهس ك بب ته بكهری تاوان
ئهوا تاوانبارە ئيتر ههر ك يهك ب ت ,لهگهڵ كردارەكهدا نازناوەكه هه دەگريت ,نكۆ يكردن له تاوان
و پيرۆز كردنی تاوانبار بۆخۆی بهش كه له تاوان.
دان نان به راستيهكان و رزگار نهبوون له سزا
سياسيهكانی كوردستان ويستيان له گهڵ دان نان به راستييهكاندا نييه ,نايانهو ت روت بنهوە ,دان
نانی ئهوان به راستيهكانی رابردوودا ئهستهمه ,نهخوازەﻻ داوال بوردن كردن و ئامادەيی بهردەم
دادگا ,داوای ل بوردنكردن بهرپرسيار تی ئهخﻼقييه ,ئهوان ف ری نهبوونه ,مرۆڤ كه داوای ل بوردن
دەكات خۆی به بهرپرس دەزان ت بۆ كار كی ناڕەوا كه له رابردوو ئهنجامی داوە ,دان نانه بهو
زيانانهی كه داو تی ,وە دەربڕی ئهوەيه له داهاتوو دوبارەيان ناكاتهوە ,كه نهيكرد يانی ههمووكات
ئامادەيه بۆ دوبارە كردنهوەی ئهگهر ههلی بۆ ر ك بكهو ت .بۆ ئهوەی لهگهڵ رابردوودا ئاشت
بنهوە ههموو ئهوانه پ ويستن ,ناب ت بهسهر هيچيا باز بدر ت ,به هيچ جۆر ك ناب ت ل بوردن بۆ
تاوانی تاوانه گهورەكان دەربچ ت ,دەريشبچ ت ياسايی نييهو ناكۆكه له گهڵ پرنسيبه جيهانيهكان,
دەب ت دان به ياسايی تاوانهكاندا بنر ت به پ ی ياسای ن و دەو هتی .گهريﻼكانی فارك له كۆ ۆمبيا
دانيان به راستيهكاندا ناو داوای ل بوردنيان له قوربانيهكانيان كرد ,ئهوانيش له چياو لهناو
جهنگه هكاندا بوون ,راستيهكانيان دەرخست و ئامادەی قهرەبوكردنهوەشن.
ههنگاوی يهكهمی چهسپاندنی حوكمی ياسا لهههر و ت كدا سهرەتا به دادگاييكردنی ئهمانه دەست پ
دەكات ,نهك له دەرەوەی دادوەری بن و هاوكات ئا ی ياساخوازيش بهرز بكهنهوە ,دادوەری
ئاورتهيی ت دا نييه ,كهس له دەرەوەی بازنهكهی نييه ,پار زبهندی نادات بهكهس ,خۆ هيتلهر له و تی
فهيلهسوفاندا جهماوەريترين كهس بوو ,بينۆتشهو سهدام حوس ن و فرانكۆ خه ك سهرەتا دەيان ويستن,
و تهكانيان پ ش خست ,بههانهيان بۆ تاوانهكانيان ههبوو " فرۆيد دەل ت "ئهگهر ب ت و زۆر له
تاوانبار بكۆ ينهوە دەبينه ﻻيهنگری ،چونكه ستهمكار بيانويهكی به دەستهوەيه بۆ
تاوانكردن".نوسينهوی بيرەوەری و كورد و نامۆبوون به م ژوو-دانا مهنمی " .غۆنتر غراس نۆب ی
وەرگرت ,وەل ﻻيهنگری له نازی له قۆناغی ﻻويدا له بير نهكرا .كهس ناتوان ت لهژ ر پهردەی

حيزب و حكومهت و شهڕدا تاوانهكان خۆی بشار تهوە ,به پ ی پرنسيب و ياساكانی دادگای تاوانی
ن ودەو هتی و دادگا جيهانيهكان كهس تاوانبارە نهك حيزب و حكومهتهكان ,بهرپرسيار تی تاوان له
ئهستۆی تاكه ,بۆيه كهس ناتوان ت له ژ ر ئهو پهردانه خۆی بشار تهوە ,له دارفۆر عومهر بهشير له
پاڵ ئهحمهد هارون وەزيری ناوخۆو عهلی محهمهد عهلی فهرماندەی جانجويد تاوانبارن نهك سودان
و پارتی كۆنگرەی گهل ,نموونه لهم بوارەدا زۆرن ,ههموو كهيسهكانی دادگای تاوانی ن ودەو هتی
بهم پ وەرەن ,بۆيه ئهوانهی له رابردوو له كوردستان تاوانيان ئهنجامداوە كهسهكانن نهك
پارتهكان"بڕيار دەران ,بانگهشهكهران و هاندەران"راگهياندن كاران" ,ج بهج كاران ,بهشداران",
دياريكردنی ئهمانهش له ر گای تۆمهت بهخشينهوە ناب ت ,به كه له ر گای ل كۆ ينهوەو دادگاييكردنهوە
دەب ت ,ر گريكردنيش له دادگاييكردن ئهوەش بۆخۆی تاوانه ,دادگاييكردن وەك كوشتنی بهزەيی
وايه ,ئازاری نهخۆش كهمدەكاتهوە ,كهسی تاوانبار ههميشه ئازاری دەروونی ههيه ,پ ويسته له
ر گای دادگاو سزاوە رزگار بكر ت لهو ئازارە دەرونييه ,تا ئهمانه سزا نهدر ن له دادگادا و قهربوی
بنهما هی قوربانيان نهكر تهوە ,روفاتی قوربانيان نهدر تهوە به بنهما هكانيان ,مۆنم نتی ياداوەريان
بۆ دروست نهكر ت ,دادپهروەری ناگهڕ تهوەو برينهكانيش ب چارەسهر ههر دەم ن تهوەو بهردەوام
دەبن له كوﻻندنهوەو ئازارەكان له گهڵ تهمهندا د ن ,روحی تاوانهكان ههميشه وەك مۆته
بهسهريانهوەيه وەك تارمايی دەم ن تهوە ,كۆمه گاش به دەم ئهم برينه ئهبهديانهوە دەتل تهوە.
به پ ی كات سزای تاوان و تاوانكار ناگۆڕ ت ,چونكه تاوانهكان ئهوانهی رويانداوە له رابردوو و
بهردەواميشه ,تا ئاستی تاوانه گهورە جيهانيهكان دەڕۆن ,ئهوانهی له خهمی نهكوﻻندنهوەی
برينهكاندان پ ويسته داوای زوو ج بهج كردنی دادپهروەری بكهن نهك شاردنهوەی ,دەب ت
تاوانباران دان به رابردووی خۆياندا بن ن ,دادپهروەری بۆ قوربانيان بگهڕ تهوە ,به ر گا گرتن له
دەربازبوون له سزا ,تا دادپهروەری نهگهڕ تهوە بۆ تاوانهكانی رابردوو ,ناتوانين دوا رۆژی باشتر
بهدی ب نين ,تا ياسا نهب ته ه ی جياكهرەوەی تاوانكار و قوربانی ,ئهوا ئاشتهوايی بهدی نايات,
دادوەری دادپهروەر ,دادوەرە له ن وان قوربانی و تاوانكاردا ,ئهوە سنوريان جيا دەكاتهوە ,نهك
پۆست و دەسه ت و ه زو باوەڕی سياسی ,ب ﻼيهنكردنی دادگاكان و داما ينيان له ههژموونی
سياسهت .كه تووری ل بوردەيی و دادپهروەری و بهه زكردنی داواكاری گشتی ههنگاوی يهكهمه
لهو بوارەدا ,كهواته با بهفﻼش باكی گومانهوە بگهڕ نهوە بۆ دواوە ,كۆمه گا لهو درم و ڤايرۆسه
پاك بكهينهوە ,كه بۆته هۆی ف كردن له م ژوو ,م ژووييهكی لهرزۆك ,به يهك ههناسهی جۆرج
فلۆيد ك تهﻻری هه هتهك ت.
دۆسيهكان رابردوو ه شتا خو نيان ل دەتك ت
له ههموو بارگرژييهك له ن وان ﻻيهنهكان وەك ئاگر بهردان له پهر ز ,دۆسيهكان رابردوو ك په
دەس ن تهوە ,تاوانهكان زەق دەبنهوەو د نهوە مهيدان ,تارمايهكانيان بهردەوام بهسهر كۆمه گاوە دەب ت,
وتهی ههموو ﻻيهنهكانيش بهرامبهر نهيارەكانيان له ژماردنی تاوانهكانيان له راستيهوە نزيكهو
حهقيقهت ك ههيه له ئهنجامدانی ,تا دادگا يهكﻼی دەكاتهوە ,ئهوا ههر مۆتهكهی به راستی دەم ن تهوە,
تۆڕە كۆمه يهتيهكانيش زياتر خه ك له ناوەڕۆكهكانی ئاگادار دەكاتهوە .هيچ بههانهيهك بۆ هيچ
كهس ك ,له ژ ر ههر ئا يهكدا ب ت نييه بۆ ئهنجامدانی تاوان ,چونكه ياسا ودادپهروەری لهو چركه
ساتانه كۆتاييان نايات كه بههانهی تاوان د نه پ شهوە له شهڕو ملمﻼن ی سياسی ,به كه لهو چركه
ساتانه چاوەكانی تيژتر دەبن .له هيچ بارودۆخ كدا مرۆڤهكان دەست كراوە نين بۆ ئهنجامدانی تاوان,
ئهگهر ههڕەشهشی لهسهر ب ت و ﻻيهنی بهرامهريش پهﻻماردەرو هه هو تاوانباريش ب ت تا ئاستی
خيانهت وەك خۆيان ئاماژەی پ دەدەن ,ههموو ﻻيهنهكانی شهڕ دەب ت ڕ ز له ياسای ن ونهتهوەيی
مافی مرۆڤ بگرن ,به پ ی پهيماننامه ن ودەو هتيهكان مامه ه بكهن ,دەسه ت و ئۆپۆزسيۆن به يهك
ئاست لهبهرامبهر ل پرسينهودان ,كه چويته شاخ ,يان چهكت بهناوی بزاڤی نهتهوايهتيهوە هه گرت,
يان نهيارەكهت دڕندەو ب زل كراو بوو له ئاستی جيهانی ,يان و يان ر گا به تۆ نادات ,له دەرەوەی

پرنسيبهكان تاوانی قهرەقوشيانه ئهنجام بدەيت ,له كوشتنی دەرەوی دادگا ,تيرۆر ,ئهشكهنجه ,كوشتنی
ديل ,ئهشكهنجه دانی هاو تيان ,به بارمتهگرتنی هاوو تيان له كاتی شهڕی ناو ﻻدێ ,شو نبزركردن,
چهكداركردنی مندا ن ,ڕفاندن و كوشتنی ههڕەمهكی ,نرخ دانهنان بۆ ژيانی مهدەنيهكان ،ه رشی
مهرگه نهرانه له ناوچهكانی دانيشتوان كه خه ك تياياندا كوژراون و برينداركراون ,كردنی و ت به
ن وجهرگهی شهڕی و تان ,ر گا گرتن له دەرباز بوونی خه ك له ناوچهكانی شهڕ ,ر زنهگرتن له
سهروەت و سامانی خه كی ,نه پاراستنی كهرامهتی هاوو تيان و ب بهشكردنی مرۆڤ له ئازادی وە
سهپاندنی مهرج ,ئهشكهنجهدان ,چارەنوسی رف نراو ديلهكان ,هه سوكهوتی توندو پ ش لی كهرامهت,
دو خستنهوەو زەبروزەنگی س كسی ,تيرۆری پهنابهران و تهسليمكردنهوەيان ,تيرۆری نهيارانی
سياسی و رۆژنامهنووسان و چاﻻكوانانی سڤيل .........له رابردوودا ههموو ئهو جۆرە تاوانانه له
كوردستان ئهنجام دراون ,ههموو قوربانيهكانيان پ ويستيان به دادپهروەری ,راستی ,قهرەبوو
كردنهوە ههيه ,ههموو قهرەبووكردنهوەيهكيش مۆنم نت و ياداوەری وە بيره نانهوەی له گه دايه.
تاوانهكان ه ندە زۆرن دوای قۆناغی دادپهروەری و ت دەب ته و تی ياداوەری و مۆنم نت و
وەبيره نانهوە .له پشت ئامارە خهمبارەكانهوە رووناكيهك ههيه ,ئهويش كردنهوەی دەرگاكهيه,
ههرچهندە نايانهو ت ئهم دەرگايانه بكر نهوە ,وەل جيهان بهرەو ئهوە دەڕوات ,ئهوان له ڕووی
كهلتووری سياسييهوە له ج ی خۆيان نهجوو ون وەك نهر ت ,دەستهواژە رۆژئاواييهكان كاريگهری
نهبووە له سهريان ,دەكرا دانپ دانانی ئاشكرا به تاوانه ئهنجامدراوەكان و به داوای ل بوردن كردن,
تارمايی رابردوو له ملی خۆيان بكهنهوە ,وەل ئهوان له روت بوونهوە زارەتروك بوونه.
ئهگهر چی ئهمانه نهك راستيهكان ب و ناكهنهوە ,وە دەرگای دادوەريان لهبهردەم قوربانيان
داخستووە ,بگرە ئامادە نين بچوكترين ههنگاو كه دان نانه به تاوانهكان و داوای ل بوردن كردنه
بن ن .هيچ سياسيهك و بهرپرس ك له وتهيهكی نابهج و كردەيهكی بهدی رابرووی خۆی پهشيمان
نييه و بهرپرسيار تی هيچ دەرئهنجام كی خراپيشی هه ناگر ت كه له رابردوو ئهنجاميان داوە ,ئهوان
وشياری پهشيمانيان نييه ,پهشيمانی و داوای ل بوردن كردن به نهنگی دەزانن له كات كدا له روی
بانگهشهی سياسييهوە ئيدعای مهدەنيهت و حوكمی ياسا دەكهن ,له كات كدا پهشيمانی و داوای
ل بوردنكردن ئهخﻼق و بهرپرسيار تييه نهك تهنها بهرامبهر رابردوو ,بگرە بۆ داهاتووش ,بۆ دوبارە
نهبوونهوەی تاوانهكان .شهرمكردن له تاوان و ههستكردن به گوناح بهش كن له ههستكردن به مرۆڤ
بوون .ئهگهر تاوان وەك حهرامی كۆمه يهتی بكر ته كلتور ,ئيتر ئهم ملهوڕييه ج گايان له كۆمه گادا
نام ن تهوە ,دەب ت لهو قۆناغه دەرچين داوای ل بورد كردن كفری سياسی ب ت ,دەب ت بكر ته بهش ك
له سياسهتی باو ,كلتوری باو ,سهردەمی پيرۆز ناساندنی دڕندەيی تۆق نهر بهسهر چووە ,ئا ی
دادپهروری و ل بوردەيی ج گای دڕندەيی گرتۆتهوە.
م ژوو پ ويستی به رزگاركردنه
دۆسيهكان رابردوو پ ويستی به ل كۆ ينهوەی سهربهخۆو دادگای بهه ز ههيه بۆ ئهوەی بڕياری لهسهر
بدات و يهكﻼی بكاتهوە ,ههر چووە پرۆسهی پشكنين و دادگاييهوە ,دوای ساغبوونهوە و سهلماندن
و به به گهكردنی رووداوەكان ,ئهوا دەب ته بهش ك له م ژوو ,ئهوجا پ ويسته رووداوەكان به ب ﻼيهنی
و زانستی لهسهر بنچينهی راستيهكان بنووسر نهوە ,بۆ ئهوەی جار كی ديكه نهوەكانی داهاتوو ناچار
نهبنهوە دەستكاری م ژوو بكهنهوە.
ئهوان بۆ نهمركردن و جوانكردن و رەوايهتيدان به خۆيان ,ههموو م ژوويهكيان ساخته كردووە,
ياداشتهكانيان پچڕ پچڕە ,و ڕای بهسهرهاتی تاوانهكان ,ناو ,شو ن  ,ساڵ و رۆژی له دايك بوون ,
خ ڵ و عهشيرەت ,ههموو به پيرۆز دەزانن ,دەست ل دانيان قهبوڵ ناكهن ,بۆيه دەب ت ه ما
پيرۆزەكان هه تهك نر ن و روت بكر نهوە ,ههموو م ژووەكان سهر له نوێ بنووسر نهوە ,بهمهش
ههند ك خراپ له داهاتوودا باش دەبن ,ههند ك باشيش خراپه بن ,ههند ك ئازايهتی ئهمڕۆ سبهی

دەبنه تاوان ,ههند ك ترسنۆكی ئهمڕۆش دەبنه چرای داهاتوو .كات ك م ژوو و رەوايهتی له ديلی
ئايدۆلۆجيا و ئهفسانهی نهتهوايهتی و ئاينی رزگاريان دەب ت ,ئهوكات پ ويستمان به م ژوويهكی نوێ
دەب ت ,به ئازاد بوونی م ژوو له كۆت و بهندی فهرمانڕەوايان و پيرۆزی و ئايدۆلۆژيا ,ئيتر
سهرتاپای ئهو م ژووە دەگۆڕ ت .دەسه تداران و پهيڕەوكهرانی ئايدۆلۆژيا و ئاينهكان بۆ به پيرۆز
كردنی م ژووەكهيان نووسيويانه ,م ژوييهك قسه كردن لهسهری بۆته كفر .ئ ستا دەب ت م ژوو له
روانگهی بهها دادپهروەريهكان ئازاد بكر ت ,م ژوو له پيشهسازييهوە بكر ته حهقيقهت ,له ويستی
دەسه تداران و بهرژەوەندييانهوە بكر ته نووسينهوەی راستييهكانی رابردوو .بنچينهی فهلسهفهی
م ژوو بريتييه له پشكنين و گهڕان بهدوای دوو وە مدا ,كهی و چۆن روياندا؟ ,ك و له كوێ ؟,
چۆن و ك كانمان ههموو درۆن ,م ژوو پڕە له درۆی كهسانی تاوانبار و دزو ترسنۆك و بوغزاوی
ئهژديها ئاسای ف باز .مرۆڤ لهو رۆژەوەی له دايك دەب ت م ژووەكهی دەست پ دەكات ،به چاك و
خراپيهوە ,ناب ت كهرت كهرت بكر ن ,م ژوو ئاو نهی ههموو كردارەكانيهتی ,به ئارەزووی خۆی
و ههواداران نانوسر تهوە ,به كه كردارەكان وشهكان كه پ كهاتهی م ژووەكهن دياريدەكهن ,هاوكات
م ژووی دو ن لهمرۆ جياناكر تهوە ,ههموو پ كهوە يهكهيهكی دانهبڕاون ,ناب ت م ژوو پيرۆز
وەربگرتر تهوە ,تهنانهت پيرۆزی له
نيشان بدر ت ,دەب ت پيرۆزيی ل
ئهفسانهكانيش وەربگرتر تهوە ,رەوايهتی پ بدر ت و تهسليم به راستيه زانستيه سهلماوەكان بكر ت,
م ژوو ئاو نهی ژيانی رابردووە.
كهواته ئهوەی ههيه و نووسراوەو ناو نراوە م ژوو ,حهقيقهتهكانی ههموو ر ژەييهو له گۆڕانه,
ناتوانر ت راستيهكان تا كۆتايی بشاردر نهوە ,ئهگهر دەرگای راستيهكانی م ژووش داخراب تن به
زەبرو ستهمكاری ,لهوديو دەرگاكانهوە راستييهكان خۆيان رزگار دەكهن و سهردەرد نن.
نموونهكان چيمان ف ر دەكهن
له ر كهوتی 3-24ی  2021يادی كودەتای سا ی  1976ی ئهرجهنتين كرايهوە ,به ناوی رۆژی
راستی و دادپهروەری ,به ئهندازەی ژمارەی قوربانيان داريان چاند له ژ ر ناوی ياداوەری دەچ نين,
ههرچهندە قوربانيان لهم و ته له رابردوودا ,بهش ك له دادپهروەرييان بۆ گهڕاوەتهوە ,وەل
بهردەوامن له بهزيندويی ه شتنهوەی ياداوەرييهكان ,كهچی له و تی ئ مه نه دادپهروەری
گهڕاوەتهوە ,نه ياداوەريش ر پ دراوە ,قوربانيان بهرەو روی سهركوتی تيرۆری جهستهيی و
مهعنهوی دەبنهوە ,كهرامهتيان پار زراو نييه ,ناو رن ئازادانه يادی قوربانيانيان بكهنهوە نهك داوای
دادپهروەری بكهن.
دوای  44ساڵ له دەسه تی دكتاتۆری فرانكۆ له ئيسپانيا ,تهرمی فرانكۆ له گۆڕستانی
تايبهتی فرانكۆييهكان له دۆ ی له شههيدان بهناوی »فالی دی لوس كايدوس« دەره نراو له
دەرەوەی شاری مهدريد له پاڵ كهسوكارەكهی له گۆڕ نرايهوە ,هاوكات مۆنم نتهكانيان ت كدەدر ت,
بانكی دی ئ ن ئهی دروست دە كر ت ,تهرمی قوربانی\يهكان دەردەه نر نهوە و دەناسر نهوەو
دەن ژر نهوە به مهراسيم ,به پ ی ئامار زياتر له  110ههزار قوربانی ههيه ,گۆڕەكانيان ديار نين,
ههروەها گۆڕستانهكهش دەگۆڕ ت بۆ گۆڕستانی ئاسايی ,هاوكات ههموو پهيكهرەكانی فرانكۆ
ﻻبردران ,ناوی ئهو شو نانهی بهناوييهوە بوون گۆڕان ,س شهممه ر كهوتی  2021-2-23دوا
پهيكهری فرانكۆ له شاری مليليه شك نرا و شو نهوارەكهشی پاككرايهوەو تهعقيم كرا .ج گيری
سهرۆك وەزيرانی ئيسپانی كارمن كالفۆ وتی " دان پ نان ,قهرەبوو ,كهرامهت و دادپهروەری بۆ
قوربانيان" ,هاوكات بڕيار وايه قوربانيان قهرەبوو بكر نهوە .بهرامبهر بهم كارانه ديسانهوە
راستڕەوەكان حكومهتی چهپيان به كوﻻندنهوەی برينهكانی رابردوو تۆمهتبار كرد ,له كات ك هيچ
نهكراوە ,بهش ك له مافی قوربانيان بۆيان گهڕاوەتهوە.
م ژوو پڕە له خو ن و كوشت و بڕ ,زوحاك له چاويانهوە فريشتهيه ,زوحاكهكانی ئهمڕۆ زۆر
زياتر له زوحاكه ئهفساناويهكانی رابردوو تاوانيان كردووە ,له بری ئهوەی ئهژديها لهسهر شانيان

بڕو ت ,خۆيان بونهته ئهژديهای حهوت سهرە .له م ژووی نو دا ئهژديها ئهژديهايه نهك پهری
دەريا ,كهواته كار بكهين بۆ نووسينهوەی م ژوو له بهر رۆشنايی دادوەری دادپهروەريدا ,پ ويسته
پهری و ئهژديها لهيهكتر جيابكهينهوە .پ ش ههموو كار ك پ ويستمان بهو جياكردنهوەيه ههيه,
پ ويستمان به دەستنيشانكردنی زا م و زو مهكان رابردوو ههيه ,بۆ ئهوەی له ر ی ئهو زا م و
ئهژديهايانهوە نهبينه د و ,پ ويسته ز م و زو مهكان پ كهوە چهسپ بكهين ,ههموو زو مهكان بلك نينهوە
به زا ماكهنهوە.
چۆن ئهمان له دەرەوەی دادگايی روكهشدا ژيانيان له قوربانيان سهندەوە ,يان هۆكار بوون ,ئ ستا
پ ويسته كرادارو بڕيار و دادگاييهكان رابردوو دادگاييبكر نهوە ,تاوانهكان سهرلهنوێ بپشكنر نهوە,
پ ويسته تاوانباران دوای دادگاييكردن و ساغبونهوە ,ههموو ئيمتيازاتهكانيان وەك ر زل نان و مهداليا
و و نازناوەكانيان ل بسهنر تهوە ,ئهو مۆنم نت و دەزگايانهی به ناويانهوە كراوە ,ل يان
وەربگرتر تهوەو بگهڕ تهوە بۆ حكومهت ,له گۆڕستانه تايبتيهكان دەربه نر نهوە ,ناوی ئهو شو نانهی
بهناويانهوەيه بگۆردر ن به ناوی قوربانيان ,له شو نی پهيكهرو مۆنم نت و مهرقهدەكانيان ,ياداوەری
قوربانيان دروست بكر ت ,لهو سهروەت و سامانهی به ناڕەوا پ كيانهوە ناوە ,قهرەبووی قوربانيان
بكر تهوە ,تيرۆری جهستهيی و مهعنهوی قوربانيان و نكۆ يكردن له تاوانهكان وەك تاوان سهير
بكر ن و سزای بۆ دابندر ت ,قوربانی و تاوانبار مهوقعيهتی خۆيان پ بدر ت ,كوردستان له و تی
تاوانبارانهوە بگۆڕ ت بۆ و تی قوربانيان ,واتا ههموو روت بكر نهوە بۆ نوسينهوەی سهرلهنو ی
م ژوو .

