
یش ئازاد نیه بت پیاو و کۆمه ت ئازاد نه  ئافره که

  * ھدی کاوانی مه *

 و   یاسا ڕکخراوه موو شتک به ھه. ی ژن  ی پیاو،یان کشه  پی بگوترێ کشه ک نیه یه وروپا کشه  ئه له

  تان و پیاوان له هکسانی ئافر یه. کات  ری ده سه س بت یاسا چاره ر که  ھه ک ڕووبدات له رپشلکاریه ھه

 بواری سیاسی و  ک بگوترێ له دی بکرێ وه کیش به ر جیاوازیه ر ھه گه ئه. ه% 100  وه ڕووی یاساییه

 و ھۆکاری تر  ه  سوچی کۆمه  نه  سوچی پیاوانه ش نه م لره  پشن به  له کان تا زۆر ڕاده کارکردن ،پیاوه

 بۆ ھۆکاری  نه  ،ھه  زۆره وه  لک دانه وه یه  باره له .  وه  الی پیاوانه هب شه   ھه ی که مه  که و جیاوازیه  له یه ھه

 .  یه ردوو الیان  و ڕای تریش ھه شن بۆ ھه  ،ھه وه گنه دی ده سه  بۆ ھۆکاری جه نه  ،ھه وه گنه مژوویی ده

ڕۆمان ( بلیۆنری ڕووسی .  وه مهک دن یه  نمونه یه له سه و مه ر ئه سه له. ت ناخورێ  ش مافی ئافره م لره به

 نوان خۆی و   له یه  ھه  کشه  ،ئستاکه  ملیار دۆالره6-5نی  وخاوه وه ته  نادی چلسی کیوه که)ڤچ بۆمه ئه

  وه که یه  یان گیروگرفتی به وه ی جودابیته که  ژنه وێ له  بیه  پیاوه  که  نیه وه ر ئه  سه  له که کشه.ی  که ژنه

  ی که وه  ناوی ئه  به که ک پیاوه کات نه  ده وه  داوای جودابوونه شه که بت و ژنه  نوانیان ھه ن لهگونجا نه

ی  گوره  دادگا و به ته  چوه  ساکه یان زیاتر له که کشه . وجی ل کردووه تی زه  خیانه ره  سه ی له لگه به

   بی پاره شیانه ی ھه و چوار منداه وێ و ئه که ی ده رهک ملیار دۆالر پا  یه  زیاتر له که کان ژنه یاندنه ڕاگه

م   ھه  بوایه و سامانه ن ئه  خاوه که  ژنه ش بوایه وانه تی پچه ر حاله گه خۆ ئه. کرێ رخان ده موانیان ته بۆ ھه

 حوکمی   و به  وجودی نیه  یاسایانه و جۆره ت ئه  ڕۆژھه چی له که.وت  که غی ده بله مان مه  ھه که دیسان پیاوه

 ھیچی تر  و الوه یی به  ماره ک ڕووبدات ژن له یه وه ر لک جودابوونه  ھه ن سامانه ی زیاتر پیاو خاوه وه ئه

ی من  که ته  بابه یه وه ر ئه  به  له و ھۆکارانه  ناو بنج و بناوانی ئه  ناچینه ر حال که  ھه به .  وه نای گرته

 . کانه له سه کی تری مه ڕووه

وروپای  ریکاو یابان و ڕووسیاو چین وئه مه لکو ئه  ، به وه وروپای ڕۆژئاوا ناگرته نیا ئه ر ته  ھه و قسانه هئ

  م به  به وه یان گرته ندێ وتی تری ئاسیاش ده ریکای التینی و ھیندستان وھه مه  ئه تیش وبگره ڕۆژھه

تان و  ی ئافره ری کشه سه نجامکی ڕک و پک بۆ چاره رئه  ده ینه  ناگه  که ئمه .  وه ندێ جیاوازیه ھه

کادیمی  تکی ئه ھاتووین دیراسه  نه یه وه ر ئه  به  پیاوان زۆری له یان له وه نگاو نان بۆ نزیک بوونه ھه

  رگا ه  کۆمه ینه  بگه وه یه  ڕگه ین و له  باس بکه و جیاوازیه بوونی ئه ر ھه  سه لۆژی و سیاسی له وئایده

   له و شتانه  جیاتی ئه چی له که.ی بۆ بھاوژین  لیانه مه نگاوی عه  کردار کردنی ھه ی واقیعی و بۆ به چاره
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  ی ڕادیکاالنه سه ی چاره وه رزکردنه یی و به زه  ناو سۆزو به ردوو تۆخمی م و نر خۆمان ھاویشتیته ن ھه الیه

.ر کردنی  سه  چاره  له وه  خۆ دزینه کاته  کرداریش ده و به ج بوونی نیه  توانای ج به که

ی   کشه تی له یه بین پاوپ  که تی نیه  ڕۆژھه تی واته  بابه ر کوردستان و وتانی تری له ھه

وروپا دوو   ئه ق له تی ته ک نسبه جاره. وروپا زیاتریش بت   ئه  له نگه ڕه .  وه تی و جودابوونه یه کۆمه

ت ئاسا  ک ڕۆژھه  وه م لره به.   زیاتره وه  کوردستانیشه تی به  وتانی ڕۆژھه ریش له زیات جارو بگره

  و یاسایه  یان ئه وه ت ئمه  بابه  وتانی له م له کات به ری ده سه و چاره یه یاسا ھه. گیروگرفت  بووته نه

  وه کی تره  الیه ک له  الیه  له مه ، ئه وه کنیتهش  الی پیاویدا ده  زیاتر به کسانه  یان نا یه رار نیه ر قه به

 پیاو   له ت که وروپا ئافره  ئه له .   زۆره ه و دوو کۆمه  ناو ئه تی له یه وتنی کۆمه ی پشکه جیاوازی پگه

 پیاو  هیان ک .  وه کاته چ شوده ویش ده  ،ئه وه  ژن دینته ک پیاو ئاسا که ب و وه  ئازاد ده وه بته جودا ده

  م له به.غدوور نابن  سیان مه کا که یدا ده تیش بۆی فرند بۆ خۆی په کا ئافره یدا ده گفرند بۆ خۆی په

تی ڕگری  یه ریتی باوی کۆمه چی زۆر جار نه  که وه  ژن بچ مرد کاته ته  یاساش مافی داوه ت که ڕۆژھه

  تکی تریش له دیسان حاله.  ماوه  نه تیه یه  کۆمه ریته و نه  ئهوروپا  ئه م له به. ک پیاو  کات نه دروست ده

کجار  کی یه یه  ژماره وه بینته  ده وه  خۆی له  که کردنی ئابووری وتان دروست بووه شه نجامی جیاوازی گه ئه

وروپاو   ئه نه که هج دن و ڕو د ستی کارکردن، وتی خۆیان به به  مه کان به ژاره  ھه  وته لک له زۆری خه

 زۆر فراوان  وه ت کورده  نسبه  سای ڕابوردودا به15  تی له  تایبه  به ویه  کۆچه و دیارده ئه .  وه ڕنه ناگه

  تی به یه کی کۆمه  بۆشایه که سروشتی ڕوودانی کاره. وت  ر توخمی نر که ی به که  زۆره ره  ھه شه به. بوو

  خت چونکه کی سه یه  کشه ته  بووه وه تیشه یه  ڕووی کۆمه و  له وست کردووه در و وتانه زیانی ژنان له

  تی واته یه ریتی کۆمه  ڕووی نه دیسان له. وه م بۆته بت خزان پک بھنن که  ده ی که و پیاوانه توخمی ئه

  گونجان له تی نه جار حاله زۆر  واته .  وه کان گرتۆته  شکله ک له  شکله  کاری پیاویشی به یبه و عه یبه عه

 قبووڵ  گونجانیان  ژیان وای نه وه که یه ڵ به  ترسی کۆمه  ئاسا له که ک ژنه ش وه که  ،پیاوه یه نوانیان ھه

تی  گونجان دروست بوو چ ژن چ پیاو  زیاتر حاله  نه وه ته  باوه یه له سه و مه وروپا ئه  ئه م له به. کات  ده

 واب  سته ک جه ک یه کانیان وه سه  که ن که که  ده وه ی خزان به وان پناسه ئه. بژرێ  لده  ھه وه جودابوونه

  ر چاره گه  و ئه ده سه کیان مانای تک چونی تکای جه یه که ر یه ر ھه  سه وته که ل ده له  خه  ،کات که وایه

ن جیاوازی   ده وه انهت خۆم  بابه تانی له و له.  کۆتایی پ دت  وه شاندنه وه  لک ھه کرێ به ر نه سه

ک  جاره .  مه  یان زۆر که وروپا وانیه  ئه م له  به یان ڕاسته مه چژن ئه  ده که کان زیاتر ئازاره خزان مناه

 ناو فۆڕمی   له وه  دوایه  به ر دایک و باوک حیسبه  سه  له وه  سایه18-16نی  مه تا ته ر ھه منداڵ ھه

  وه موو ڕووکه  ھه کانی یاساش له نده کرێ و به یر ده خۆ سه ربه کی سه تیه یهسا ک که ردێ و وه خزان ده

خو  رکی به یان ئه ردوکیان ئازادن کامه  بوو ژن و مرد ھه نه مه و ته  خوار ئه  منایش له که.  وه یگرته ده

  گرته  نه رکه و ئه یان ئهر کامک ر ھه گه ھا دیسان ئازادیشن ئه روه  ھه ستۆی خۆی وه  ئه خاته کردنیان ده

کان پ   منداه که  دایک و باوکه  زۆر جوانتر له یه تی ھه یه ی کۆمه عایه ت و ڕه ووه ستۆی خۆی ده ئه

کانیان   ڕکی منداه  به بن که  نه وه ی ئه  شایسته و دایک و باوکه ر ئه گه لکو ئه  نا به وه ر ئه ھه. نن  یه گه ده
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ت پی زانی  وه  ده کان که کارھنانی توندو تیژی و لدانی منداله ر به  به نه به نا ده ن پهن یا که خو ده به

.ن  به  ده ڕوه خو کردنیان به رکی  به و بۆ خۆیان ئه وه سننه لیان ده

  چژێ ، له ده ئازار  وه  ھۆیه و به یه  پیاوانی ھه تی جیا له یه ی کۆمه  کشه ت ئازاد نیه  ئافره ڕاستی که  به

ک بین  ین وه ست پ بکه  ده وه ک بالره جاره .  مان شوه  ھه یش به  پیاویش ئازاد ناب و کۆمه وه یه ڕگه

   له وپیاوه ب ئه لکو ده به. ی نا  که و ژنه و ئازاده  ئه  نیه وه  مانای ئه تی کار کردن بۆ پیاوان زیاتره رفه ده

وھا   ئه که له سه خۆ مه. سوڕێ  ران ده  گوزه وه  دوایه زیاتر ماندو ببت ئینجا بهردوال کار بکات و  جیاتی ھه

  ره شی ھه به.  خۆی ب  یان ئاگای له سه رکه کی ترو ھه و ژنانیش بۆ الیه وه که  الیه وتبنه  پیاوان که نیه

خو بکات  ب خۆشی به و ده اه مند7-6ن  کات و خاوه  کار ده که نیا پیاوه  ته واریمان که زۆری خزانی کورده

ش و  کات پیاوه ش کار ده  ژنه وروپا وانیه  ئه م له به. ب  رکیشی قورستر ده کانی وئه و منداه که و ژنه

ی  قه فه ندێ نه مولی ھه حه ت ته وه ش ده  لره  سایه18-16ریان تا   سه کانیش له رکی منداه ئه

ن  که ککیان کار نه  یان یه که ر دایک و باوکه گه ن خۆ ئه  کاریش بکه که کهکا با دایک و باو کانیش ده منداه

لتور ڕگای   که  که ته و ئافره دیسان ئه .   کشه بوه  نه مانای وایه. کش یان ده قه فه مدیسان سوسیال نه ھه

ب  انیان دروست ده نو  گیرو گرفت له  که وه یه  ڕگه موو شت بکا و له ک پیاو ئاسا ھه پ نادا وه

  ست به  ھه و کاته  چۆن بۆ ژن له چونکه .  که ته نیا ئافره ک ته چژێ نه  ئازار ده وه ستیه ده ش به که پیاوه

مو  دیسان ھه . ھایه ر وه بت بۆ پیاویش ھه ی نه که ڵ پیاوه  گه ی له  کشه کا که ختیاری ده به

  ره شی ھه  کوردستان و به مۆ له ئه .   نیه وه  پیاوانه  به سته وابهمووی  کان ھه تیه  ئافره تیه یه کۆمه کشه

.  بوونی بی کاریه نجامی نه ر ئه  نرو م ده  به نجانه ی گه  کشه ترین کشه وره تی گه زۆری وتانی ڕۆژھه

و  ر ئه گه  ئه ته لبه ھه .  ر پرسیاره بات لی به  ده ڕوه  به مه و سیسته ی ئه وه ت و ئه وله  ده  سیاسیه که کشه

ن   یاساش بکه ی ڕوو له وه تانیش ب ئه ی ئافره شی کشه ڵ خۆی س به  گه ر بکرێ له  سه  چاره یه کشه

ی ئستا   ژنیه وکشه خۆ ئه.وێ  که وا زۆر زۆر باشتر ده داب ئه  گه ر یاساشی له گه کرێ خۆ ئه ر ده  سه چاره

  و له مان شوه  ھه وروپیش به تی ئه م ئافره نگی جیھانی دووه تا نزیکی جه نین ھهنا  ده وه  پیه  ئمه که

لی کاریان  وتن ھه  ڕووی ئابووری پش که وان له م ئه ، به  بوو گرتبۆوه وه زیاتریشه  به وه ندێ ڕووه ھه

بۆ  .  وه  نزیک بوونه وه  پیاوانه ن بهکسانبونیا  یه تان له  ئافره ره  به ره  به وه  دوایه موان و به  بۆ ھه وه دۆزیه

کسانی نوان   یه ربکات که ت بکات یاسای نوێ ده رائه  کوردستان جه تی سیاسی له سه ر ده گه ودواش ئه مه له

ی  ڕیعه ر بکات و یاسای شه  سه  یاسا چاره کان به تیه یه  کۆمه موو کشه پیاوان و ژنان دابین بکات و ھه

  ند بن به  پابه کان که تیه یه  کۆمه  کشه  زۆر له وه یه  ڕگه  ، له وه نی بگۆڕیته ده اسای مه ی ئیسالمیش به

 چونی ئابووری و  وه  پشه ندی به یوه  په ی تر که که نه  الیه وه مینته ده. کرێ  ر ده  سه  چاره وه تانه ئافره

 .  نجه ی گه له سه لکو مه  به ی ژن نیه له سه ر مه ش ھه هی له سه و مه ئه.  باری ئیش کردنه لی له ی ھه وه دۆزینه

  و ھۆکارانه ر ئه گه  ئه ی ئابووری تیایه وه ستانه کانی ھه موو ھۆکاره  ھه ک کوردستان که  وتکی وه له

  م به کی که یه  ماوه  به یه تم ھه ناعه قه. ری خۆی پک بھن  واو که تداری ته سه قالبکی سیاسی و ده

خۆ  .  وه کسانیه  ڕووی یه ی ژن و پیا وله وه  نزیک کردنه ین له ده تی باز ده  وتانی ڕۆژھه ر زۆر له سه
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و دوا  مه وێ بۆ له یانه و ده یان پشنیار کردووه ت ئمه  بابه  ڕۆژئاوا بۆ وتانی له ی که یه و پۆژه ر ئه گه ئه

و  تی له ڕه یی گۆڕانی بنه رده روه ب یاسای په  ده بین که  ده وه وه ش خۆی له که ن، پۆژه ر بکه  سه کاری له

 خوندنی عمومیاتی  که رۆکی پۆژه  ناوه ندێ له ھه. کانیش بخوندرێ   قوتابخانه رداب و له سه  به وتانه

ک  لکو وه نا بهک دینیش  نیا عمومیاتی یه ر ته ھه .  وه فاسیلیه  ناو ته ک بچیته کان نه  قوتابخانه  له دینه

ڕ   مه تی له یه ی کۆمه وه ستانه ی تر ھه نده  ھه وه یه  ڕگه  و له وه کان بگرته موو دینه وروپا ئاسا ھه ئه

  ر به گه  و ئه تانه ی ئافره کی کشه  ڕوویه ته و بابه  ئه دیاره . وه وته که کسانبونی ژن و پیای لی ده یه

تی تر  ند بابه  چه  به یه وانه بۆ خۆم له.گرێ  ده تی تر ھه یان بابه وا ده ئهکان   ناو باسه کامولی بچینه ته

لکی تریش چ پیاو چ  م خه که زیش ده حه .  وه  پشه  داھاتوو بمه  له وه  بگرته که  ڕووی تری کشه که

ر   سه مدیسان به  ھهب ش ھه وانه ی پچه ر ڕگه گه  ئه ن وه واو بکه ی من ته که ته ت ڕووی تری بابه ئافره

. عارد بیپون وه زو ئه  گه وه چاوان ئه
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