
 کوشتنی دوعا و آوشتنه آانی دیكه ی نامووسپه رستی
 

 نه زه ند به گیخانی
 

له  به عشیقه هه روه آو آوشتنی پ و هشو  ) 2007نیسانی ( به ردبارانكردن و آوشتنی دوعا  
هه روه آو آوشتنی هه زاران ئافره تی ب ناو آه  الشه آانیان فدرایه  سه ر . و به ناز و فاتیمه آان

ئه وانه ی آه    .  و ناو زراب و زه لكاوه آان له  آوردستان، آوشتنكی نامووسپه رستیهگوفك
ده یانه وێ ئه م آوشتنه  جیا بكه نه وه  له  آوشتنه آانی دیكه ی نامووسپه رستی و بیخه نه  قالبی 

 تاآه  جیاوازی  .  ، به رنامه ی سیاسیی تایبه تی و مه ترسیداریان هه یهئایینی و ئتنیكی و حیزبیه وه
نوان آوشتنی دوعا و آوشتنه آانی دیكه  له  چۆنیه تی ئه نجامدانی آوشتنه آه دایه  آه  به  هۆی  

نده ناسمه  ی بینه ر و بكوژان و هاوآارانی بكوژانمان پته  ئراوه ده گه یه نرچاوی آام . 
 

ده یه  آه  ره گی له   خوو و ره وشتی آوشتنی نامووسپه رستی خاسیه تكی آولتوری هه یه ؛ واته  دیار
ئه م جۆره  آوشتنه  به هه ر شوه یه ك ئه نجام درابت تا ئستا له   . آۆمه  یه تی باو داآوتاوه
به كو به  پچه وانه وه   . به  تاوان دانه نراوه ) آه   شونی قسه ی ئمه یه(عه قلیه تی گشتیی آوردیدا 

به م با له  خۆمان بپرسین   . آۆمه یه تی بكوژی پ به رز آراته وهشایانی لنراوه  و ستاتوی 
 بكوژ له  حاله تی آوشتنی نامووسپه رستیدا آیه ؟ 

 
 له مه ر آوشتنی نامووسپه رستی ده یسه لمنن آه  آۆمه  1لكۆینه وه  ئه آادیمی و مه یدانیه آان

له  راستیدا حاله ته آانی آوشتنی . ه آه نآه س به شداری له  تاوانی آوشتنی نامووسپه رستی د
نامووسپه رستی ئه و ه  ده سه لمنن آه  ئه و جۆره  آوشتنه  به  پرۆسه یه آی آۆمه آیدا ده ڕوات و 

آۆده بنه وه  و راوژآاری یه آتری ده آه ن و )  هه ندێ جار ژنیش(تیایدا آۆمه  ئه ندامی پیاو 
آه واته  له  آوشتنه آانی . آوشتنه آه  دیاری ده آه نپالن داده ڕژن و شون و چۆنیه تی 

تاوانباریی گروپ ته نھا .   ، به لكو گروپ تاوانبارهنامووسپه رستیدا ته نھا یه ك آه س تاوانبار نیه
 ، به كو له وه شدایه  آه  ئه ندامانی آۆمه گه  له  به شداریكردن له  پالن و ئه نجامدانی آوشتنه آه دا نیه

ه خه نه  سه ر بكوژان و هانیان ده ده ن بۆ ئه نجامدانی آوشتنه آه  و رووسپیكردنه وه ی فشار د
  . پیاوانی خزان و هۆز و عه شیره ت به  خونی ئه و ئافره ته ی آه  له  عه قلیه تی گشتیدا تاوانباره

واته  آوشتنی نامووسپه رستی سیناریۆیه  و به  آاری گشتی و بۆ ترآردنی خواست و 
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دیمه نی ره جمكردن و آوشتنی دوعا به  ته واوی ئه م راستییه  . اره زووی گشتی ئه نجام ده درتئ
 . ده سه لمنن

 
آوشتنی نامووسپه رستی  مژوویه کی درژی هه یه  و له  آولتوری پیاوساالرییه وه  سه رچاوه  

 ئه ندامانی خزان و هۆز و ئه و آرده یه  له  رابردوو به  نھنی و شاراوه یی له  نوان. ده گرت
له به ر ئه وه ی مه سه له آه  په یوه سته  به  شه ڕه ف و  . عه شیره ت ئه نجامدراوه  و په رده پۆشی بۆ آراوه

 ، نه ك ته نھا آوشتنه آه   بده نگی لكراوه، به كو بوونی ئافره ته  آوژراوه    نامووسه وه
 ، له  آاتكدا بكوژان شایانیان لنراوه  و له  اوه ته وهله  خه یای گشتیدا س» بنامووسه آه ش«

روانینی آۆمه گه  به رز نرخندراون، ئه وانه ی آه  به رگرییان له  ئافره ته آه  آردب یا ناویان به  
 .  باشه  هناب به  بشه رم و بنامووس له  قه ه م دراون

 
به  هۆی چاوی آامیراوه  به ردبارانكردنی   : پچه وانه  یهله  حاله تی دوعا دا مه سه له آه  به  ته واوی 

دوعا و آوشتنه آه ی آه  ماوه ی نزیكه ی نیو سعات ده خایه ن له  سنوری گوند و عه شیره ت و 
آۆمیونیتی ده چته  ده ره وه  و ده آه وته  سه ر ئینته رنت و شاشه ی ته له ڤزیۆنه وه و جه ماوه ركی 

له  هه مان آاتدا بینه ر به  حه قیقه تكی آوشنده  . وه  و ناوه وه  ی آوردستان ده یبینزۆر له  ده ره 
ئاشنا ده بت ئه ویش ئاماده یی و بده نگیی پۆلیس و پیاوانی ئاسایشه  آه  به  شوه یه کی 

 . ناراسته وخۆ هاوآاری له  تاوانه آه  ده آه  ن
 

تی له  ناو جه ماوه ر دروستكردووه  آه نه ك ته نھا  ئیدانه ی بینینی ئه و دیمه نانه  هۆشیارییه کی گش
به ردبارانكردن و  آوشتنه که  ده آات و داوای دادوه ری و لپرسینه وه  له  ده سه تداران ده آات، 

به  مه ش . به كو دوعا به رزده آاته وه   بۆ ئاستی ره های پاآیزه یی و بتاوانی، بۆ ئاستی نه مری
وشتنی نامووسپه رستی آه  سه دان ساه  آاری پده آرێ و شایانی لده نرێ لۆژیكی آ

له  راستیدا، ئه م هۆشیارییه  جه ماوه رییه  ئه گه ر به  ئاراسته یه کی عه قالنی و دوور  . هه ده وه شته  وه
ره تای له  هه چوون و تووندوتیژیی و تۆه سه ندنه وه آاری له سه ر بكرت، ده ش ببته  سه 

ستراتیژییه تكی آاریگه ر دژی آوشتن و تووندوتیژییه آانی نامووسپه رستی له  آۆمه گه ی 
 . آوردیدا

 
 : ، دوو حاله تی نگه تیف به دی ده آرتهاوتا له گه ڵ ئه م آاردانه وه  جه ماوه رییه

 
ناو   ئه و هیستریا شلگیرییه ی گروپ آه  له  آاتی آوشتنی دوعا دا ده بینرێ، له   .1

مه به ستم ئه وه یه  بم خه كانكی زۆر به  هه مان .  جه ماوه ری بینه ریشدا هه ستی پده آرێ
 ، دیاره  ئه م شواز هه چوون و ورووژاون تا ئاستی داواآردنی تۆه سه ندنه وه به  خون

 . حاله ته  ترسناآه  و چاره سه ری آشه آه  ش ناآات
 



ته واوی آوشتنكی نامووسپه رستیه  خراوه ته  قالبی ئایینیه وه  و ئه م مه سه له یه  آه  به   .2
دوعا له به ر ئه وه  . آه سان و گروپه  توندڕه وه آان بۆ مه به ستی سیاسیی به آاری ده هن

له  روانگه ی گشتیی  : نه آوژرا آه  بۆته  ئیسالم یا آوڕكی ئسالمی خۆشویستووه
 یه وی خزان و عه   شیره ته که ی به زاندووه  و آه  به  گروپه آه ی دوعا  سنوری نۆرم و په

پی عه قلیه تی آوردی آۆنه خواز بۆته  مایه ی بنامووسی و ئابووچوونی پیاوانی 
به  پی هه مان بۆچوونی آۆمه یه تی ئه م پیاوانه  ده ب به آوشتن و  خونی .  خزانه آه ی

انه  لكدانه وه ی لۆژیكین آه  سه دان ساه  ئه م . دوعا رووی خۆیان سپی بكه نه وه
ئه وانه ی ده یانه وێ مه سه له آه  بخه نه  قالبی  . ره وایه تی و بره و ده ده ن به و تاوانه

سیاسییه وه   له وه  ده گه ڕن آه  دووبه ره آیی ئایینی و آۆمیونیتاری و ئتنكی له  نوان 
ه ی یه زیدی ناوبه د بكه ن و بیانكه نه  ئامانجی خه كی آوردستان دروست بكه ن و آۆمه گ

ئه و آه سانه ی ئه م مه به سته یان هه یه  وه آو راسته وه  توند و . ترۆریسته  ئیسالمیه آان
ره گه زپه رسته آانی ئه وروپا ره فتار ده آه ن آه  له  دوای آوشتنی فاتیمه  و پال و هشوو له  

 میلله تی آورد بخه نه  قالبك و به  وه حشی و نامرۆڤیان له  ئه وروپا ده یانویست ته واوی
 . قه ه م بده ن و بیانكه  نه  نچیری هرشی ره گه زپه رستان

 
 ، هیچ جیاوازییه آی نیه  له گه ڵ آوشتنی دوعا جگه  له  جیاوازی شوازی ئه نجامدانی آوشتنه آه

 چه قووی لدرا و نووآی 17ه  له  حه مام آوشتنی هشووی شانزه  ساڵ آه  له  الیه ن باوآیه و
آوشتنی  . چه قۆآه  آه  له  دادگای ئۆلد به یلی له نده ن پیشاندرا له  ببه ی پشتیدا چه مابووه وه

دوعا هیچ جیاوازییه آی نیه  له گه ڵ به نازی بیست ساه  آه  به  بالیف خنكنراو الشه آه ی  خرایه  
ۆ برمینگھام و له  باخچه ی ماكی آورد و به  هاوآاری مام و باوك ناو جانتا و گواسترایه وه  ب

ئه م آوشتنانه  و زۆری دیكه ش به  هه مان   . و خزمان و چه ند آه سكی به آرگیراو شاردرایه وه
شوه ی آوشتنی دوعا به  ده ستی یه ك آه س ئه نجام نه درابوون، به كو آۆمه  آه سیان له  

 به  شوازكی دیكه  به رد و چه قۆیان خسته  جه سته  و گیانی ئافره ته آانه وه و پشته وه بوو آه 
  . ئمه  ش نه مان بینین

 
آوشتنی دوعا و هه موو آوشتنه آانی دیكه ی نامووسپه رستی له  یه ک سه رچاوه  :  له  آۆتاییدا

ساالرییه   ستروآتوری ئه و سیسته مه  پیاو. ره گیان داآوتاوه  ئه ویش سیسته می پیاوساالرییه
آۆمه یه تی آوردیی له سه ر بنچینه ی باده ستی پیاو و چه وساندنه وه  و داگیرآردنی جه سته  و 

گۆڕینی ئه م سیسته مه  پویستی به  هۆشیاریی  . گیان و ته واوی ئازادییه کانی ژن داڕشتووه
وه آو داآۆآیكه ر له  مافه  آانی  .  یهجه ماوه ری و دابینكردنی پوه ری یاسایی ره وا و مۆدرن هه

 ، من ئه و ژن و هه مه تگر دژی آوشتن و تاوانه آانی نامووسپه رستی له  سانی نه وه ده وه
هۆشیارییه  جه ماوه رییه ی آه  له  ئه نجامی ره جمكردن و آوشتنی دوعا دا دروستبووه   به  پۆزه تیڤ 

تی ده زانم آه  ئه م هۆشیارییه   به ره و ئاراسته یه آی راست و له  هه مان آاتدا به  پویس. ده بینم
عه قالنی ببردرت به  ئامانجی دانانی ستراتیژییه تكی آاریگه ر بۆ بنبآردنی آوشتن و 



تووندوتیژیی به  ناوی نامووسپه رستییه وه  و بنیاتنانی آۆمه گه یه آی آوردیی مه ده نی 
 . ته ندروست
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