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 پێڕست


٢..................قادروریا...................................ژناندژیبهوتیژیتوندهێشتنینهجیهانییڕۆژینوامبر،ی٥٢-١
٧........دحمهئهرانهکام:ئا.......................ژنانبهدژتوندوتیژییوهنگاربوونهرهبهڕۆژیبهکراچۆنرمبهنۆڤهی٥٢-٥
١١............سەلمەسەرگوڵ....................................................!!!بەردەوامەژنانبەدژتاوانلەئۆقیانوسێك-٣
١٣..............نمیەحیاشەو.....................رانندهههلهكوردخێزانیكلتوریدوالیزمیوژنانبهدژتیژیتوندوپرسی-٤
١١...............گۆناسەعید...........!چەواشەکارانەیەبەژناندژوتیژیتوندلەناوبردنیبۆهەرێمحکومەتیهەنگاوەکانی-٢
٥١..........ئیسماعیلژاڵهك..........................................زانمهڕهكانیبییهرهعهدراماوژنربهرابهبهتوندوتیژی-١
٥٥.............. عارفستاره..............................................................رەهەندەكانیتوندوتیژیلەكوردستاندا-٧
٥٢.......مبارهدیخالیدخهمه............................... !!تانژنانوئافرهیتوندوتیژیدژبهوهنگاربونهرهیبهفتهپیرۆزبێتهه-٨
٥٨.......سوڵرهدحمهئهیمهحه............................................................................نۆڤەمبەرى٥٢پێش-٩
٣١..............مهحهدڵسۆز..............................................................توندوتیژیبۆتوندوتیژیپاساوی-١١
٣٤..............باغدهاللجه !..........................نێتنگاودهههناتوندوتیژیورهبهجیهاننهوڵوێستهههنگبوونبێدهنه-١١
٣٧..............ماریاکارگر............................................................یتوندوتیژیزمهردێوهرابهبهژنانله-١٥
٤٥...........حامیدسەعیدی..................................................تیداڵگایچینایهكۆمهڵژنلهگهتیكردنلهدژایه-١٣
٤٧........نسوڵتانیهمههینبهشه..................................................توندوتیژیژنانییدژبهوهتهرۆژینێونه-١٤
٤٩..........نیهمهبریبهسه..............ژنانربهرامبهباتدژیتوندوتیژیبهییخهوهتهینوامبررۆژینێونه٥٢یبۆنهبه-١٢
٢١...................پێشرەو.................................................................كانیتوندوتیژیدژبهژنانشێوه-١١
٢٩............رەحیمرەشیدی....................................رژنانمبهههتوندوتیژیلهباتدژبهییخهوهتهڕۆژینێونه-١٧
١٤.................دەنگەکان....................................................کانیجۆراوجۆرهژنانوشێوهتوندوتیژیدژبه-١٨
١٩.............ڕۆژەعەزیزی............................نوامبررۆژیبەرەنگاربوونەوەیتوندوتیژیدژیژناننەبێ٥٢باهەر-١٩
٧١.......کۆیستانعومەرزادە..................................................مەینەتیەکانیژناننۆڤەمبەروئاورێکلەی٥٢-٥١
٧٣..............رۆژەعەزیزی........................................یاساکانیئێرانداژنانلهاڵواردنوتوندوتیژیدژبههه-٥١
٧٨.........گوڵباخبەهرامی......................................رساتێكبۆتێڕامانلەپرسیژناننۆڤەمبەبیستوپێنچی-٥٥
 ٨١...........تووبائەلیاسی.....................سەرنجێکوژناندژیتوندوتیژینەهێشتنیبۆهەوڵدانرۆژینوامبر،ی٥٢-٥٣
٨٣.........عیسمەتنستانی......................................ەیتوندوتیژیدژیژناننۆڤامبررۆژیسڕینەو٥٢بەبۆنەی-٥٤
٩٣.......فەوزیەعەتییە.د......................................................توندوتیژیدژیژنانلەكۆمەڵگەیعیراقیدا-٥٢
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٩١........بێتوشیرگوڵسه...............................ژناندژیتووندوتیژیكردنیهغدهقهرۆژیرمبهنۆڤهی٥٢یبۆنهبه-٥١
١١١........هیوا.ب:کردنیئاماده.......................................ژنانبهررامبهبهتیژیوتوندکانیجۆرهوپێناسه-٥٧
١١٧.........شیخەپورۆسائ.........................................بردنیلەبەینبۆنیبەربەرەکاوژنانلەسەرتوندوتێژی-٥٨
١١٥.....ئیسماعیلوترێكه........................................تانئافرهبهدژتوندوتیژیدواداچوونیبهتیرایهبهڕێوهبه-٥٩
١١٩............الوژەجەواد................................................................!توندوتیژیودیاریدەیلەشفرۆشی-٣١
١٥٥............عمرحسین...............................................................ىتوندوتیژىوهڕوبونهىڕوبهفتههه-٣١
١٥٤.....فەرانەکئەڵماسی:ئا.....................................توندوتیژیدژیژنانرەنگاربوونەوەیینۆڤامبرڕۆژیبە٥٢-٣٥
١٥١.........قادروریا:و......................................................ژناندژیوتیژیتوندلهپێشگیریییاننامهبه-٣٣
١٣٣........بدوڵاڵهیتاوعههه....................................................اوهۆكارەكانیتوندوتیژیلەدژیژنانبنەم-٣٤
١٣٧.....سیروانپەرتەونووری...................................کانیتوندوتیژیدژیژنانلەجیهانیئەمڕۆداماوهۆکارهبنه-٣٢
١٤١........سەبریبەهمەنی..............ژنانبهررامبهبهتوندوتیژیدژیباتخهییوهتهنێونهرۆژینوامبری٥٢یۆنهببه-٣١
١٤٣......کوێستانفتوحی:و.................................................ژناندژیلهتوندوتیژییبارهكلهیهوهلێكۆلینه-٣٧
١٢١......هاوتاعەبدوڵاڵهی................................ڵگایکۆمهدژینیوهبهورهدژیژنانتاوانێکیگهتوندوتیژیبه-٣٨
١٢٤...........شکۆفەقوبادی.................................باتدژیتوندوتیژیدژیژنانییخهوهتهینوامبررۆژینێونه٥٢-٣٩
١٢٩.......خورشیدمهساراحه..................................................... كانینجامهوئهژنان،هۆكاردژیتوندوتیژی-٤١
١١٣..........کوێستانفتوحی...............................پێویستهنهالیهمهرینوههباتێکیبهیتوندوتیژیخهوهبۆسڕینه-٤١
١١٧.......ئەفسەرمحەممەدی...........................................توندوتیژیدژیژنانلەسیستمیبەڕێوەبەرییئیراندا-٤٥
١٧١.........پووربێگەردعەلی.............................................................................ژنومادەهۆشبەرەکان-٤٣
١٧٣........ئەنوەرئەسەدزادە.............................................................................ینوامبر٥٢بەبۆنەی-٤٤
١٧١.....لیمورادیروینعهپه..................ژنانیتوندوتیژیدژبهوهنگاربوونهرهینوامبررۆژیجیهانیبه٥٢یبۆنهبه-٤٢
١٨٥............ئێلهامچایچی......................................................................باڵەوازەبوونلەقەفەسدا-٤١
١٨٤...........اڵپەڕیمیللەتم..................................................ژناندژیتووندوتیژیبەرەنگاربوونەوەیڕۆژی-٤٧
١٨٧................باسنیوز......................................ئافرەتاندژیتوندوتیژیبەرەنگاربوونەوەیجیهانییڕۆژی-٤٨
١٩١.......موختارنەقشبەندی...........................................هێنانبەهەاڵواردنیرەگەزیدەبێچبکرێبۆکۆتایی-٤٩
١٩٣............ دوواچیئازادە.........ناوەڕاسترۆژهەاڵتیپیاوساالریوئایدیۆلۆژیکبزووتنەوەیلەژناندژیتووندوتیژی-٢١
٥١٢........ماریاحەسەنپوور:ئا..............................................................توندووتیژیوتوندووتیژیبازاڕ-٢١
٥١٨...........ئیدریسپیری:ئا.................................................................توندوتیژیبنەماڵەییچییە؟-٢٥
٥١٥..........هەژیرنینا............................ژنانتوندوتیژیدژیبەرەنگاربوونەوەیجیهانینوامبررۆژیی٥٢بۆنەیبە-٢٣
٥١٢........ئەنوەرئەسەدزادە..............................................................ینوامبر۲۵كۆماریئیسالمیورۆژی-٢٤
٥٥١......محەمەدزادهسارا:و....................................................تووندوتیژیبنەماڵەییبەدژیژنانیکۆچەر-٢٢
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 ٥٥٣.......کۆنەپۆشیئیبراهیم........................ژنانسەرلەتوندوتیژیدژیبەرەنگارییەڕۆژیڕۆژێکمان،هەمووئێمە-٢١
٥٥٢............هیمنێڤارئیبرا................................رۆڵیمەالیانیئاینیلەبەرەنگاربونەوەیتوندوتیژیدژیژنان-٢٧
٥٥٧.............سروەفەتاحی......................................ینوامبررۆژیبەرەنگاربوونەوەیتوندوتیژیدژیژنان٥٢-٢٨
٥٣١............گواڵنیەمانژۆر....................ینۆڤەمبەروێستگەیەكبۆبەگژداچوونەوەیتوندوتیژیدژبەئافرەتان٥٢-٢٩
٥٣٤.............ئێلهامچایچی..................................................توندوتیژیدژیژنان،پێشێلكردنیمافیمرۆڤ-١١
٥٣٧............فاطمەکریمی........................................................تراژدێیایجەستە،توندوتیژیدژیژنان-١١
٥٤١..........کوێستانکادانی..............................................................باسێکلەسەرتوندوتیژییشاراوە-١٥
٥٤٧.........دەدڵنیاڕەحیمزا........................ینۆڤامبر،رۆژیخەباتلەهەمبەرتوندوتیژیدژیژنانیانرۆژی٥٢-١٣
٥٢٥.......رەزامحمەممەدئەمینی..............................................................بەردەوامیتوندوتیژیدژیژنان-١٤
٥٢٢...........یفەرانکئەڵماس....................................................نوامبر٥٢ترۆمایمێژووڕامانێکدەربارەی-١٢
٥٢٩.............ئاشتیعەبدواڵ........................................................!توندوتیژیبەرامبەرژنانبەردەوامە-١١
٥١٣..........یفەرانکئەڵماس.......................................................ژنانووشەیتوندوتیژیوهۆکارەکانی-١٧
٥١٢..........قەرەداخینەجیبە........................؟پێویستەچیبەرەنگاربونەوەیبۆدێتەوە،بەرهەمتیژیوتوندبۆ-١٨
٥١٨..........فەرانکئەڵماسی..........................................................اڵواردندژیژنانلەکۆماریئیسالمی-١٩
٥٧١...................................ۆبنبڕكردنیتوندوتیژیدژیژنانلەهەوڵەكانمانبەردەوامدەبینب:نێچیرڤانبارزانی-٧١
٥٧١..........فەرانکئەڵماسی...........................................................توندوتیژیدژیژنانوپاڵنەرەکانی-٧١
٥٧٩...........بالدۆرسسیندرا....................................................................جنسیتوندوتیژیڕەگەکانی-٧٥
٥٨٤............دلێرشێخڕێزان.......................................ئاژەڵمەبنەهەوڵبەنالنیکەمبنمرۆڤناتواننئەگەر-٧٣
٥٨١.......زادەئیلخانیکەژاڵ.............................................................................."دادپەروەریوژن"-٧٤
٥٨٨......زەندیجەمالشەیما............................................................ژنانفشاریرۆژینۆڤەمبەر؛ی(٥٢)-٧٢
٥٩١....تاحڤینئیبراهیمفههئ.............................................................نییهزیانگهڕهتاوانوتوندوتیژی-٧١
٥٩٥...............ماهیهالوژە...............................................................................نیم(زەعیفە)من-٧٧
 ٥٩٨.........جەلیلئازادیخواز..............................................................نۆڤامبەر،نابۆتوندوتیژیی٥٢-٧٨
 ٣١١.........ئەمەلجالل-.ژیاعباسقادر.د:ئا................بەربەستەكانیبەردەمپێشكەوتنیژنوڕوانگەیچارەسەری-٨٨
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 ژنان  دژی  به  وتیژی توند  هێشتنی نه  جیهانیی  نوامبر، ڕۆژی  ی52
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا


ى52هەڵبژاردنژىڕۆژى.ىنوامبروەکڕۆژىخەباتلەدژىتوندوتیژژىبەرامژبەربەژنژانناسژراوە52ەوە،ڕۆژى1891لەساڵى
ى52ۆئەوڕووداوەدڵتەزێژنەىلەنوامبربۆئەوەىبەڕۆژىجیهانیىنەهێشتنىتوندوتیژىبەدژىژنان،ناودێربکرێدەگەڕێتەوەبژ

.لەواڵتىدۆمێنیکەنڕووىدا1891نوامبرى
 

کەبەخوشژژکانىمیرابژژالناویژژاندەرکژژردوە،بەهژژۆىدەسژژتوپێوەنژژدەکانى(پاتریژژا،مینژژرواوماریژژاترێژژزا)لەوڕۆژەداسژژێژن
یەکەمیژان.بژوون"ماریژامێرسژدێس"و"ئینژریکەمیرابژال"پاتریا،مینرواوماریاترێزاکچژى.دیکتاتۆرىدۆمێنیکەن،کوژران"ترۆئیلۆ"

هەرسژێکیان.ىکۆمارىدۆمێنیکەنلەدایکببژوون"سیباس"لەناوچەى1892وسێهەمیانساڵى1851،دووهەمیانساڵى1851ساڵى
ەکانیژژانلەخەبژژاتگێڕانىئەمسژژاڵخوشژژکەومێرد.خوێنژدەواروماریژژاترێژژز،تەنژژانەتپژلەبەرزەکژژانىخوێنژژدنىزانستگەشژژىبڕیبژوو

بوونو،هەرسێکیاننموونەىبەرزىخەباتوخۆڕاگرىبەدژىحکژوومەتىملهژوڕانەىئەودیکتژاتۆرە"تروئیلۆ"شێلگیرىدژبەڕێژیمى
ەکىپاتریا،سەرۆکایەتیىکۆبوونەوەی1891لەژانویەى.لەڕەوتىخەباتداهەرکامێکیانچەندینجارکەوتبوونەبەندیخانە.بوون

دووخوشژژکەکەىدیکەشژژىبژژوونبەئەنژژدامىئەو.1891ىژوئەنژژى11گژژرتەدەسژژتکەدواتژژربژژووبەهەوێنژژىبژژزووتنەوەىنهێنیژژى
،1891سژژەرەتاکانىنژژوامبرى.تێکۆشژژەرانىئەمبژژزووتنەوەنهێنژژىیەلەسەرانسژژەرىواڵتداکەوتژژنەبەرڕاوەدوونژژان.بژژزووتنەوەیە

ىنژژوامبرى52لە.یەکیژژانکلیسژژاوئەوىدیژژکەخوشژژکانىمیرابژژال:دکەلەگەڵدووگرفژژتبەرەوڕوویەترۆئیلژژۆىدیکتژژاتۆرڕاىگەیانژژ
وبە"ترۆئیلژۆ"دا،خوشکانىمیرابال،لەکاتێژکدا،بژۆدیتنژىمێژردەبەنژدکراوەکانیاندەیژانبژردن،بەدەسژتبەکرێگیراوانژى1891

جۆرێکبووەهۆىوەڕێخستنىتووڕەیىوبێزاریژىگشژتیىخەڵژککەبۆخژۆىبژووەئەمتاوانەبە.فەرمانىڕاستەوخۆىناوبراو،کوژران
سژژاڵێکدواىکوشژژتنىخوشژژکانىمیرابژژال،حکژژوومەتى.یەکێژژکلەهۆکارەکژژانىبەرەوپێشژژبردنىخەبژژاتبەدژىدیکتژژاتۆریىتروئیلژژۆ

یژان(پەپژوولەلەبیرنەکراوەکژان)Involvidables Mariposasئەمخوشژکانەکەنازنژاوى.ملهژوڕىتروئیلژۆکۆتژایىپێهژات
بیرەوەریىخوشکانىمیرابژال،هەوڵەکانیژانلەپێنژاوى.پێدراوە،بوونبەسەمبۆلىخۆڕاگرىوخەباتبەدژىستەمدەرحەقبەژنان

بژاتگێڕانىئازادىداوڕێزنانیانلەمافەکانىمرۆڤ،ئەوانىبۆهەمیشەکردوەبەسەمبۆلىخۆڕاگرىءسەرچاوەىئیلهامبۆهەمووخە

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGjsuWi8nQAhWGbBoKHdAwBw8QjRwIBw&url=http://www.peshmergekan.com/besh.php?skip=1231&psig=AFQjCNGxSCrfeGU6Dx5TIiD9VIXLsNUdsQ&ust=1480341266722803
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ئەواننمژژژوونەىهەرەدیژژژارىخەبژژژاتلەگەلهەرچەشژژژنەهەاڵواردنودەمژژژارگرژینو،ژیژژژانومردنیژژژان.الیەنگژژژرىئەمبایەخژژژانە
ئەمڕۆژەلەسژەرپێشژنیارىنژوێنەرانى.ئیلهامدەرىهەمووئەوکەسانەیەکەدواىمردنیان،لەگەڵژیژانەخەبژاتىئەوانئاشژنادەبژن

ءبەدواىپەسەندکرانىلەالیەنڕێکخراوىنەتەوەیەکگرتووەکانەوە،وەکڕۆژىجیهانیىنەهێشتنىتوندوتیژىکۆمارىدۆمێنیکەن،
تونژژدوتیژىدژىژنژژانکۆسژژپىسژژەرڕێژژىگەیشژژتنبەیەکسژژانى،پێشژژکەوتنوئاشژژتىیەو،بنژژاغەیەکەبژژۆ.دژىژنژژانقبژژووڵکژژرا

یەکێکلەومیکانیزمەکۆمەاڵیەتییەگرنگژانەیەکەژنژانناچژاردەکژامژلبژۆ.انپێشێلکردنىمافىمرۆڤوئازادییەبنەڕەتییەکانىژن
بەسژەرنجدانبەمجژۆرەڕاسژتىیژانەبژووکەکژۆڕىگشژتیىڕێکخژراوىنەتەوە.پلەوپژایەوپژێگەىنزمتژرلەچژاوپیژاوانرابکێشژن

.ىپەسەندکرد"ژىژنانبەیاننامەىپێشگیرىلەتوندوتیژىد"دا1881ىفێوریەى59یەکگرتووەکانلە

هەرکردەوەیەکىتوندوتیژلەسژەربنژاغەىجنسژیەتدەگژرێتەوەکەببێژتەهژۆىئژازاردانوزیژانپێگەیانژدنى"توندوتیژىدژىژنان"

لەهەڕەشەیاکردەوەىهاوشێوە،زۆرىکردن.جەستەیى،جینسىیادەروونیىژنان،یالەوانەیەببێتەهۆىئەمجۆرەئازاروزیانانە
ژنان،بێبەشکردنىزۆردارانەىئەوانلەئازادىکەلەبەرچاوىخەڵکیالەچوارچێوەىژیانىتایبەتداروودەدەن،لەرێزىرەفتژارو

:لێکدانەوەىتوندوتیژىدژىژنانئەمخااڵنەىخوارەوەدەگرێتەوە،بەاڵمهەربەونموونانەنابەسترێتەوە.کردەوەىتوندوتیژدان


تیژىجەستەیى،جینسىودەروونىکەلەبنەماڵەداروودەدەن،بۆوێنەلێدان،ئازاردانىجینسیىکچانىمێرمنژداڵلەتوندو(ئەلف
،دەستدرێژىلەالیەنمێردەوە،خەتەنەکردنىژنانوئەودابونەریتانەىزیژانبە(جهیزیە)ماڵدا،توندوتیژیىپێوەندیداربەجیاز

.تیژىتایبەتبەچەوساندنەوەىژنانوێوەندیىبەدەرلەژنومێردایەتىداوتوندژناندەگەیەنن،توندوتیژىلەپ
دەسژتدرێژى،کەڵکژىخژرا :توندوتیژیىجەستەیى،جینسىودەروونىکەلەبەستێنىژیژانىبەکژۆمەڵداروودەدن،بژۆنمژوونە(ب

ێرکارییەکژانوشژوێنەکانىدیژکەدا،کژڕینوفرۆشژتنىوەرگرتنىجینسى،ئازاردانىجینسىوترسژاندنلەشژوێنىکژار،لەناوەنژدەف
.ژنانولەشفرۆشیىبەزۆرى

ئەو.تونژژدوتیژىجەسژژتەیى،جیسژژنىودەروونژژىکەبەهژژۆىدەوڵەتەوەئەنجژژامدەدرێیژژالەالیەندەوڵەتەوەپشژژتگوێدەخژژرێ(  
دابونەریتیاتێبینیىئایینىبکەنەبیانووبژۆبەیاننامەیەلەدەوڵەتانىدەوێتوندوتیژىدژىژنانمەحکوومبکەنو،نابێهیچ

لەمپێوەنژژدییەدابەیاننژژامەکە،کۆمەڵێژژکئەرکژژىگرنگژژى.ئەنجژژامنەدانژژىئەرکەکانیژژانلەپێوەنژژدىلەگەڵنەهێشژژتنىتونژژدوتیژىدا
ىدائەوەىلەبژارەىلەڕاسژت.خستۆتەسەرشانىدەوڵەتانتالەئاستىخۆجێیى،نەتەوەیىونژاوچەیىداهەنگژاوىبژۆهەڵبگژرن

بەاڵم.ژنانەوەبەتایبەتىلەپێوەندىلەگەڵتونژدوتیژژىبەرامژبەرژنژان،هژاتوون،هەموویژانبژاگوگرنژىولەجێژىخۆیژاندان
داننانىدەوڵەتانبەومافانەوملدانبۆئەولێپرسراوییانەىکۆمەڵگەىنێونەتەوەیىخستوویەتەسەرشژانیان،کاروتێکۆشژانىزۆرو

جێگیربوونىمافەڕەواکانوبایەخەدنیاپەسەندەکان،کۆتایىهاتنبەتونژدوتیژىوهژاتنەدیىیەکسژانیىژنو.ساوەىدەوێنەپ
پیاولەبنەماڵەوکۆمەڵدالەگرەوىچەندوچۆنىئەوخەباتەدایەکەژنانبەتایبەتىومرۆڤەیەکسانیخوازەکانبەگشتى،

.بەڕێوەىدەبەن


قادروریا :،وەر"ەىمافەکانىمرۆڤەوەچەنددۆکیۆمێنتێکىنێودەوڵەتىلەبار"کتیبى"ایرانامروز"دوتارىماڵپەرىچون:سەرچاوە
 

 ٥١١٨ینوامبری٥٨:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیکوردستانوکورد:سەرچاوە
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 ژنان  ی توندوتیژی دژ به وه نگاربوونه ره ڕۆژی به  ر چۆن کرا به مبه ی نۆڤه٥٢

  









 چیرۆکی خوشکانی میراباڵ  کورته  

 
 :د حمه ران ئه کامه: کردنی  ئاماده


تیوسژتئژازاریبرسژیهدهراڵڕافائیژلتروجیللژۆدابژهنژهیجهاڵتیدیکتاتۆریانژهسهژێردهله0390-0391یکانساڵهدۆمینیکانله

 .ناڵێنێتمانکاتداراسیستانهئهههژاریولههه

 
ییراسیسژیتانهکوژرێن،بیرۆکژهرمانیرافائیلئهفهبهشهیپێستیانڕهوبیانووهسبهکهزارهه51تا01نزیکبه0391ساڵیله

یڕوویسپرگابهکوژێتدهگپێستئهسانیڕهکهیکهوکاتانهمانئهههله.دۆمینیکانلهکانهیپێستهوهدوایسپیکردنهڕافائیلبه
 .وهکاتهکانیانسپیپێستنئهمرۆڤهیکهوووالتانهکانوئهیهکان،یابانیوئیتالیڕاکردووهکهکانیجولهپێسته

 
،(0391-0351)،پاتریژا(0391-0359)اکژانیمینێرڤژناوهیدۆمینیکانسێخوشكبژهیهتیینهئازارومهپڕلهبارودۆخهله

ئژازاروتیوپڕلژههامهنهبێتچیرۆکیپڕلهئهقوتابخانهوکاتلهئهمینێرڤاکه.بنئهردهروهپه(0391-0391)ماریاتێریسا
رژیژژانوسژژهریلژژهکانژژدانوکاریگژژهزیندانهلژژهبێتکژژهکانیگژژوێلژژێئژژهڵژژههاوهیژژهسژژوکاریقوتابییبژژاوکوبژژراوکهنجهشژژکهئه

یکتێژ ونامیلکژهوهخوێندنژهسژتبژهبێت،ودهکانیپژارتسۆسیالیسژتئاشژنائژهبیرۆکژهبژهوکاتانهرئهنێت،ههئهیداوهبیرکردنه
 .داوکاتانهبێتلهکانیگیڤاراوکاسترۆئهکات،گوێبیستیڕادیۆکانیکوباوچیرۆکهکانئهیهسۆسیالیستی

 
مناویئهوهوکاتهئیترله.جێدێڵنبۆڕافائیلسازکرابووبهنگێککهئاههێخوشکلهرسههیکهوهداپاگئه0313ساڵیله
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بیرۆکژهبژهکرێتودواتژریشمینێرڤژاکژهسژتگیرئژهباوکیاندهکهنگه،بۆڕۆژێکدوایئاههوهاڵتهسهشیدهلیستیڕهچێتهئهخێزانه
 .هناسراوناوقوتابخانهکانیلهپهچه
 

کرێنودواتژرئژازادسژتگیرئژهکدهیژهکبۆماوهبیانوویهیبهرجارهههمسێخوشکهدرێژاییسااڵنێکیزۆرئهوبهوهوساتهئیترله
 .وهکرێنهئه
 

کانیانورهوهاوسژهکههرسژێخوشژکداهژه0313سژاڵیلژه.رپژارێزهبێتبژهیئژهوکاتژهخوێنژدنتژائژهبێتلژهوامئهردهمینێرڤابه
دابژهیژهوهوبزووتنهلژهکهرسژێخوشژکههه.ننیژهگهگڕائهیشژهیچژواردهوهڕژێمیڕافائیلبزووتنژهکانیاندژبهلههاوهکلهیهژماره
کیژهپژاگماوه.درێنئژهنجهشژکهئهکانژدازیندانهکرێنولهستگیرئهندینجاردهمینێرڤاوماریاتێریساچه.برێنکانناوئهپولهپه
 .وهکرێنهمئازادئهکیکهیهبۆماوهوهینێکیجیهانیدادیسانهمپهنجامیکهئهکرێنولهستگیرئهکاندهریخوشکهرسێهاوسههه
 
کژژانیرافائیژژلپێشژژداداڕێژژژراودا،پیاوهپالنێکژژیلژژه،ولژژهوهکرێتژژهسژژتگیرئهکانیاندهرههاوسژژهوهاڵمزۆریپژژێناچێژژتدیسژژانهبژژه

ردانیکردنیسژێجژارلژهومافیسهکاندایهختهسهنێوشاخهلهبۆزیندانێکیدوورکهوهگوێزێتهریمینێرڤاوماریاتێریسائههاوسه
کژاتین،لژهکژهکانئهردانیزیندانییژهکسژهرسژێخوشژکداههیهردانیسژهیلژهوهپژاگئژه.ندهئژهکهرسژێخوشژکهههکدابهیهفتههه
کوژرێن،دواتژژژریاندائژژژهکهڵشژژژوفێرهگژژژهدرێنولهئژژژهنجهشژژژکهکرێنوئژژژازاروئهسژژژتگیرئژژژهکینهێنژژژیدهیهشژژژێوهیانژژژدابژژژهوهڕانهگه

 .ستداوهدهساتیئوتومبیلگیانیانلهرهکابهگوایهکهوهخوارهنهدهفڕێئهکهرزیناوچهشاخێکیبهیانلهکهئوتومبیله
 
گمانژىدواتژردیکتژاتۆرڕافائیژللژهبڕن،پژاگشژهرئژهالتدهسژهدهزاننوبێزاریخۆیانلژهئهمپیالنهڵکیدۆمینیکانبهاڵمخهبه

 .کوژرێتکدائهیهبۆسه
 

رمبژهنۆڤهی51ننکژهیژهگهرایئهوهبنژهکۆلۆمبیژاکۆئهیالتژینلژهمریکاکانیئژهفیمینیسژتهگروپێژکلژه0391سژاڵییکهوهپاگئه
ناسژێتوسژمیئهڕهبژهمڕۆژهکانئژهکگرتووهیژهوهتژهشتساڵدواترنهژنان،ههیتوندوتیژیدژبهوهگژداچوونهڕۆژیبهنبهکهئه

دێنژهوهگژوڕوتینێکژیتژرهکژانبژهگیرێتوڕێکخراوهژنانڕیزیلێئهژیدژبهکڕۆژیتوندوتیوهمڕۆژهئهسااڵنهوهوساتهئیترله
 .کانیژنانیدانبۆپارێزگاریکردنیمافهمه
 

 جیهاندایرانیئابورینلهمینقوربانیانیقهکهکچانیه
 
یرانیئژابوریکانیقژهیژهریکاریگهبژاسلژه”مژنکچژمیوهرئژهبژهله”میرچژهژێرپهیپالنولهیدواینڕاپۆرتیباڵوکراوهپێبه
ننجهژهملیژۆنژنژانیگژه911ریجیهانژدارتاسژهسهلهکهتووهرکهدهیهوهملێکۆڵینهیداتاکۆکراوکانیئهپێبه.رکچانکاتبۆسهئه
خۆشیئایدز،بازرگانیژاری،توندوتیژیخێزان،نهکانیههیهریدووچاریکاریگهکهشیتێدایهوژنانهنێویاندائهلهکه.بێکارنکه
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لژژهوهکانیانژژهنخێزانهالیژژهزۆرلژژهکاریژژدابژژهرزهنێکیههمژژهتهلژژهیکژژهوکچانژژهلژژهجگژژهمژژهئهوهتژژهبوون،بوونهسژژێکس،وئژژاواره
 .شوودرێنبههێنرێنوئهرئهدهقوتابخانه

 
 :وهکاتهداچڕئهندخالهمچهرکچانلهسهیرانیئابوریلهکانیقهیهرییکاریگهکورتکراوه

 
 .ندهستئهدهکانیانلهملیۆنانکچکارهرئێستابههه*
 .وهنهکهکانیانئهیخێزانهوانهمترڕهکیکهیهرئێستاپارهن،ههکهیوواڵتکارئهروهدهلهیکهوکۆچکردووانهئه*
 .وهتهحدودکراوهرئێستازۆرمهکانههبچووکهرزکردنیبۆپرۆژهیقهلهسهمه*
 .درێتنجامئههێنرێنوکاریناوماڵیانپێئهرئهکانیاندهقوتابخانهکچانله*
 .مرنکچاننئهیکهومنداالنهیئهزۆرینه*
 .نداکاربکهبازرگانیسێکسکرێنتالهژنانناچارئهزۆرێکله*
 

یژدانیکژاروخوێنژدنمهیکچژانلژهوهپێشژهوهێنانژهوهوڵژدانبژۆهێشژتنهههکێشژێتکژهڕائهوهمووانبژۆئژهرنجیههسهکهراپۆرته
داهژژاتیواڵتارددۆالرزیژژانلژژهملیژژبژژهواسژژااڵنهکرێتئژژهنژژهمکژژارهرئژژهگژژهبێت،ئهرباشژژترکردنیژیژژانئژژهسژژهریزۆریلهکاریگژژه

 .وتنناکاتکهپێشهڵگاگڕوولهوێتوکۆمهکهئه



٥١١١یمارچی٣١:ڕێکەوتی-هاوپشتیماڵپەڕی:سەرچاوە
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 !!!ئۆقیانوسێك لە تاوان دژ بە ژنان بەردەوامە
 
 








 سەرگوڵ سەلمە


سژالەلەژیژرسژایەیئەم٥٥کەبژۆمژاوەیزیژاترلە.رەتکژردنەلەدەسژەاڵتوحکومەتێژكئەوەیکەجێگەیڕەخنەوبێزاریونەفژ

بەداخەوەنەكهەرڕولەزیژژادبژژوونەبەڵکژژوزۆرئامارەکژژانیکوشژژتنیژنژژان(مژژالکیویەکیتژژیوپژژارتییەوە)دەسژژەاڵتانەدابە
وەرۆژانەئەم.کسژژژانیومافەکژژژانیژنژژژانلژژژیدەداتترسژژژناكوراچڵەکێژژژنەرەبژژژۆوژیژژژدانیهەرکەسژژژێكکەدڵژژژیبژژژۆئژژژازادیویە

.  مەرگەساتانەیەخەبەژنانوکچانیئەموواڵتەدەگرێت
 

وەتوندووتیژییەکژانلەرویفزیکژیودەرونژییەوەلەهەرچرکەیەکژدادڵودەرونینژانبریژداردەکژاتوەلەهەرسژاتیکدائیسژك
ئەمڕۆئاستیخەتەروترسناکیئەمدیاردەیەلەوەدایەکوشژتنی.ەرامەتیاندەروشێنرێتوپروسکیانووردوخاگدەکرێن،کەسایەتیوک

ژنژژانلەتژژاکەوەبژژۆتەکژژۆمەڵ،هەرکژژاتیچژژاوبەڕۆژنژژامەوگۆفاروسژژایتەکاندادەگیژژرندەبژژێدڵودەرونمژژانبەیەكژژێلەمهەوااڵنە
اڵنەشژژارچژژوارژنکژژوژرانوتەرمەکەیژژانلەقەراخشژژارلەفژژ)بگوشژژرێهەمژژووڕۆژێژژكگوێبیسژژتیلەجژژۆرەهەوااڵنەبژژینبژژۆنمژژوونە

فرێدراون،چوارژنیترلەماڵەکەیخۆیانخنکێنژراون،لەوشژارۆچکەیەدادووخوشژكودایکێژكکژوژراون،کژچودایکێکژیتژرلەو
 …ساڵخۆیخنکاند١١ێکیقەزایە،لەوشارەیتردووخۆشکیترکوژرانهەرلەوماوەیەداژمارەیەكلەمامۆستایژنکوژران،کچ

 
هەرئێستالەنەخۆشخانەکانیهەولێژروسژلیمانیودهژۆكکۆمەڵێژكکژچوژنکەمەجبژوربەخۆسژوتاندنبژوونەتەوەبەدەسژت.هتد

تاوانبژارانیئەمدیژاردانەگزۆربەیژاننزیکتژرین.ئیشوئازارەوەدەناڵێننولەهەرساتووەختێتئاواتبەمەرگیخۆیاندەخوازن
ئەمهەلژژومەرجەبژژۆدەبێژژتهەربەمشژژێوەیە.کەسژژیقوربژژانییەکژژاننکەبژژاوكوبژژراومێرەکانیژژاننیژژاخودئژژاموزاوخژژاڵوزا

كێ؟وەچدامودەزگایەكبەرپرسیارەلەئاستئەمتاوانوجینایەتکاریانە؟..بمێنێتەوە؟
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کەچژژیکێشژژەکاننەكهەرچارەسژژەرنەکژژراون.ەرگرتژژۆتەوەزۆرجژژارئەمپرسژژیارانەکژژراون،ولەالیەنزۆرکەسیشژژەوەوەاڵمژژیو
زیادیشیکردوە؟بەشێکیدەگێرمەوەبۆئەوەیکەکۆمەڵگژایکوردسژتانوعێژراقئەقڵژیەتوکلتژورێکیپیاوسژاالریسژایەیبەوبەڵکو

ربژژوونبژژۆکەسژژانیكکەسژژەرداکێشژژاوە،کەهەرلەسژژەرەوەپیژژادەدەکرێژژتلەالیەندەسژژەاڵتدارانەوەوەهەمیشژژەڕێژژگەخۆشژژکە
پەروەردەکژژراویعێڵێتژژیسژژەدەکانیناوەراسژژتولەالیەنهەڵگرانژژیپەیژژاموبیروباوەڕێژژککەدوورەلەهەمژژووپرنسژژپێکیئینسژژانیو
ئەخالقی،وچاویانبەژنوهونەرومۆزیێاوجوانییەکانیژیانهەڵنایەت،کەبتواننزۆربێشەرمانەلەژێرسژایەیئەووەزعژیەتە

اکەدەسژژەاڵتدارنیکژژوردوئیسژژالمیسیاسژژیبژژۆکۆمەڵگژژایکوردسژژتانوعێراقیژژانخوڵێانژژدوەبەرببژژنەگیژژانیژنژژانولەمینژژبەرید
مزگەوتەکانیانەوەباوكوبراومێردەکانیانلێهانبدەن،وعێراقوکوردسژتانیانکژردۆتەمەزارگەیمەرگژیژنژانوکچژانینژاڕازی

وبەدارشژژتنیتەواویئەوبەنژژدانە.قژژانونویاسژژامافەکژژانیژنژژانپیشژژیلدەکەنوبە..ەدواکەوتژژوەبەودابونەریژژتوئەقڵێژژت
و.تژژایبەتبەژنژژاننلەسژژەرئەساسژژیپژژلەدوویژژیوجیاکژژاریوشژژەرعیەتبەکوشژژتنیژنژژاندەداتوەدینژژیشرەسژژمیەتیپژژێدەدات

لەالکەیتریشژژژەوە.وەریکەدیفژژژاعیسەرسژژژەختیژنژژژانبێژژژتبەشژژژەکەیتریشژژژیلەالیەکەوەنەبژژژوونیدامودەزگژژژایەكیدادپەر
.پاشەکشەپێکردنوپرگوباڵویبەرەییەکسانیخوازیوئازادیخوازیکۆمەڵگاکەئەمەگدەردێکیترە

 
کژێشسالەئەوەیناعەدلەتیونادادپەروەریەلەدامودەزگاحکومیوئیدارییەکاندادژبەخەڵکژیکریکژاروزەحمەت٥٥ئەوەماوەی

وەتژاوانبژارانوئەوانەیکەدەسژتیانبەخژوێنیژنژانسژوربووەوەكبەرزەکژیبانژانبژۆیدەردەچژوونئەوە.وژنانبەڕێژوەدەچێژت
. تەنهاژناننکەدەبنەقوربانی

 
ۆمەڵکژوژییەیدەسەاڵتدارانیقەومیودینیلەپێناومانەوەیخۆیانوکورسییەکانیانشبەیاسایئیسالمیودینیپشژتیوانیلەکژ

کوشتنوخۆسوتاندنورفانژدنودەسژتدرێژیکژردنەسژەرژنژانیعێژراقوکوردسژتانبژۆمژاوەیچژارەکەسژەدەیەکەبژۆتە.ژناندەکەن
کەبەداخەوەبەپژژێیئەو.ڕۆژنیژژیەگوێبیسژژتیهەواڵکژژیلەجژژۆرەنەبژژینوتاوانەکژژانیشهەتژژادیژژتزیژژاتردەبێژژت.دیژژاردەیەك

ساڵەیژێرحاکمێتییەکێتیوپارتیونوریمالکیڕێژەیکوشتنیژنژانزۆرزیژاترە،وە٥٥رکراونلەماوەیئەمئامارانەیکەتۆما
مەرگیژنانلەمدەڤەرەدابۆتەجینۆسایدبەبیانویشەرفوناووسوپابەندنەبژوونیژنژانکچژانییژاخیبەودابژونەریژتەخێلەکژی

.یەوەکەسەپێنراوەبەسەریاندا
 

وشتارگەلییەیژنژانبەمشژێوەبێشژومارەبژۆنادەربەسژتیدەسژەاڵتداراندەگەرێژتەوەکەخۆیژانلەبەرامژبەرئەوتاوانکژاریوئەمک
کۆمەڵکوژییەیژناننەكهەربەبەرپرسننژازاننبەڵکژوخۆیژانبەشژێکنلێژی،وبژۆسژاتێکیشوویژدانیژانناجولێژتلەبەرئەوەی

نەنکەبەسەرژناندادێتوپایەکانیدەسەاڵتیانلەسەرئەمبێمافیانەڕاگرتژوە،ودەسژتیبکژوژانخۆیانخوڵێێنەریئەونەهامەتییا
کەتەنهاژنانتیدادەبژنەقوربژانیوتاوانبژارانلێپرسژینەوەیاننیژیەوزینژدانی(یاسایلێبوردنیگشتی)ئاوەاڵدەکەنبەدەرکردنی

کەئەمەگوادەکژاتکەهەرکەسبژیەوێلەهەرکاتێکژدالە.ئژازاددەکژرێنناکرێنوەئەگەرزیندانیشبکرێنپاگچەنژدڕۆژێژك
لەبەرئەوەیپشتیانقایمەبەودەسەاڵتەژنکوژە،بەمشێوەیەئەمتاوانژانەهەر.سەرسادەترینشتدەستیبچێتەکوشتنیژنێك

.بەردەوامە
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انوبێمافیەکانیاندا،ئیترنەبەنامەناردنویاداشنامەوپرۆژەئەوەیکەدەسەاڵتدارانکلتوریانئاوایەلەبەرامبەرکوشتنیژن
خستنەبەردەمپەرلەمژانوکژاریدیبلۆماسژیکێشژەکانمانچارەسژەرنابێژتو،دەسژەاڵتداراننەكهەرگژوێبژۆداواکاریەکژانیمژیلەت

وەئەمژرۆژزیژاترلەهەرسژەردەمێکیتژر.ووەناگرنبەڵکوهەرلەسەرەتاینەوەدەکانودەستبەکاربونیاندکتاتۆریخۆیانڕاگەینژد
ئەوحێیێەتەالیخەڵكئاشژکرابژووە،هەرلەسژەرۆکایەتییەوەهاتژاپەرلەمژانودامژودەزرئیژدارییەکانیژانئەگەرقسژەکانلە

ەنژگەسژەرکوتنەبێژتئەوەزۆربێشژەرمانەپەنژابژۆهەمژووشژتێكدەبەنکەئەود(یەکێتژیوپژارتی)خزمەتیئەحزابیدەسەاڵتدار
.کەن

 
کژاریزۆرباشژن،بەاڵم(هتژد…یاداشژنامەوپژرۆژەیاسژا)وئەوەیبۆئەوکاروچاالکیوهەنگژاوانەیسژەرەوەدەگەڕێژتەوەلەچەشژنی

ئەمانەکاتێكماعناپەیدادەکەنکەهێزێکیلەپشتەووبێت،ئەوهێزەگدەبێتلەبزوتنەوەیەکیسەرتاسژەریخژۆیببینێژتەوەکە
نەفژژرەتوبێژژزاریو.انوپیژژاوانییەکسژژانیخوازپێژژوەیپەیوەسژژتبژژنکەلەنژژاوخۆودەرەوەداکژژاریجژژدیلەسژژەربکەیژژنتەواویژنژژ

ڕقەکانمانلەدژیئەمزاڵمانەتوندتربکەینەوە،وەبابەهەموومانئەملێشاویژنکوژییەڕابگرینوەنەهێلژین،جەسژتەیکژوژراوی
کچژانوژنژانیوواڵتەکەیئژێمەن،دانیشژتویشژارو!ەراغشارەکانفژڕێبژدرێن،ئەمقوربانیژانەهاورەگەزەکانمانلەکوچەوکۆاڵنوق

شاروچکەوگوندەکانیئێمەن،دراوسێیئێمەن،کەسیئیمەن،ئەمانەلەفەلەکێکیترەوەنەهاتوونتاکاریئێمەنەبێژتوکێشژەمان
باهەنگاوەکانمانخێراترکەیندەسژتلەنژاو.ئیخەیتۆگدەگرێتەوەنەبێتئەمانەهاوڕەگەزیئیمەن،ئێمەبەشێکنلەوان،سبەینێ

دەسژژتییەکتژژروبەیەکرتژژوویهەمومژژانلەدژیئەودەسژژتورویاسژژاوسسژژتەمەیکەبەڕیژژوەدەچێژژتپالتفژژۆرمیخۆمژژانبسژژەپێنین،
 … ەرەسمیەتبزانێتپالتفۆرمێكکەمافوحورمەتوکەسایەتییەئینسانییەکانمانببپارێزێت،یەکسانیژنوپیاوب

 
 ٥١١٣یجووالی٤:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیدەنگەکان:سەرچاوە
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 ران نده هه  ژنان و دوالیزمی كلتوری خێزانی كورد له  پرسی توندو تیژی دژ به
 
 
 
 
 
 
 
 

 شەونم یەحیا
 

رسژهوكژاریلهنژىبژینوقسژهدهبژێلژێپرسژێكیئاسژاییوئاسژاننیژهنژدهوهتژانئهئافرهیتوندوتیژژیدژبژهتپرسقیێهههبه
كیدیدگایژژهلژژهپێویسژژته،بۆیژژهڵگژژهكۆمهژنژژانواتژژاتونژژدوتیژیدژبژژهتونژژدوتیژیدژبژژهچونكژژهوهبینژژهنگارینهرهكرێت،وبژژهنژژه

تیونژاوخۆییوناونژدنیداكژۆكیكردنلژهوڵژهندانرێكخژراوینێودهچهیكهوههۆیئهگبۆتهمهرئهبكرێ،ههئاراستهوهزانستیانه
”كوشژتن“یرن،دیژاردهییتژربژهكیتژۆلێرانستژرواتژالێبژوردهیهئاراسژتهوهرهگشژتیبژهبهڵگژهیكۆمهوهزرێنبۆئهپرسیژناندابمه

بژۆكژانكژهرهمووپێوههژهوتاوانێژكبهخالقیژهتیێیونائهكینامهیهپرۆسهیهمپرۆسهئهبكوژرێتیانپیاوخۆیداجژنخۆیله
ینژدهوهئهنیژهوهشژوێنهنژدنیبژهیوهپهمژهبڕوایمژنئهران،بژهنژدهههتكوشژتنیژنژیكژوردلژهكه،خودیپرسیارهتاوانكاریدانراوه

نێوهلژهكتاكێژككژهیپیژاویكژوردوهوهجژۆریبیركردنژهبژهسژتهیوهنجامژدانیكردارێكژیواپهواتژائهیژهههوهقڵهعهندیبهیوهپه
كارلێژژكوربژژوونیبژژهحژژوكمیكاریگژژهژیژژانیبژژهشژژێكلژژهبهبژژووبۆتژژهورهڵیگژژهگژژه،لهكراوهردهروهكیكلتژژوریداخژژراوپژژهیهپرۆسژژه

بیرچژوونییلژه،پرۆسژهوهتژهتیزۆرتژۆخوقژوڵتواوهاڵیژهنێژوبونیژادێكیكۆمهتاكیكوردلژهكان،چونكهتیهاڵیهكۆمههندیییوهپه
اڵمبژهیكوردیشبێتبژهڵگهیكۆمهوهرهدهرلهگهو،ئهتیئهسایهدروستبوونیكهشێكلهبه،بۆتهئاساننیهندهوهكانئهترادیسۆنه

گژۆرینینژدسژاڵلژهبینژیندوایچهدهشوێن،بۆیهكبهوویژدانیكۆنهوهقڵوبیركردنهعهبهندهپابه((engage،ملتزمه)قڵعه
.یكوردیبژیتڵگهكۆمهوهناوهلهیكهسهوكهكئهكاتوهفتارئهمانرهرههیجوگرافیاییههپێگه

 
،خێزانژیكژوردیكانیانژداوهرنهسژهریخێلكژیبهپاندنیكلتژو،گرنگتریینیانسهیهندینگیروگرفتیههنچهراندهههخێزانیكوردله

بێت،تیهژژهیخێژژزانژیژژانێكیتایبژژهیچوارچێژژوهوهرهدهلژژهیتوانیوهوتژژاكنژژهاڵوهتێكژژهجژژۆریخێزانژژیلژژهوهتژژهڕهبنهلژژهچونكژژه
بینینكاتێژك،دهكانیشیدیاریكراوبووهندییهیوهیكاتسنوریپهوزۆربهوهیهكهندامانیخێزانهئهبهوهتهوهستراكانیبهندییهیوهپه

وانبۆخۆیژانلژهرپرسژیخێژزاندایژكیژانبژاوكئژهبهچونكژهفتژارهمانرهرهژهسژهرلهكژاتهژهوروپاگدهئژهخێزانێكیكوردرووله

http://dengekan.info/author/shaunmyahya/
http://dengekan.info/author/shaunmyahya/
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حوكمی،بژژه(سۆسیۆلیزاسژژیۆن)تیبژژووناڵیژژهكۆمهیبهلژژێنپرۆسژژهدهڵناسژژیپژێزانسژژتیكۆمه،لهبوونژژهورهكگژژههییپرۆسژژهچوارچێژوه
ینژوێوهنژه،بۆیژهوێكانلژهوهكارینهردهروهپهبێتهدهتیهمانعێڵیهرههههربچنبۆیهدهئاسانیلێوانناتواننئاوابهیئهوهئه

قوربژانیدووكلتژوری،بنژهواندهئژهكلتوریژدابگژرهتیولژهسژایهكهنێژواندوالیزمیبژوونلژهدالژهكێشژهلژهمیشهورپاههئهكوردله
ییوگلژهلۆمژهمبژۆتژرسلژهكژهییهپلژهمنبژهوهنخێزانیكوردهالیهوروپالهئهلهوهندبوونپێیهراگرتنیكلتوریكوردیوپابه

مرۆزۆرنژدیكژردنئژهیوهكژانیپهاڵمهۆكارهواندوورنبژهئژهیكژوردی،راسژتهڵگژهژێرباریوێژدانیجمعژیكۆمهوتنهڵكواتاكهخه
یڵگژهكۆمهخێرایبگاتژهئاسژانیوبژهوانزۆربژهوتیئژهڵسژوكهفتاروههرهرتاكیكوردكهسهلهگهۆكارێكیترهمهئهئاسانبووه

رسژهلهیهههنموونه،چونكهییهرێژهمهئهندهرچهنێوخێزانداههواربوونیلههۆكاریكیترئاستیزانستیخویندهمهلهجگه.كوردی
وخێزانژهرئژهبژهباتژهنادهپژهكهندینجاركورهچهبێت،دیارهبدهرهڵكوردێكیعهگهندیلهیوهنپهلندهكچێكیكوردلهیكهوهئه

راڵمهژهبژهئاسژتێكیزانسژتیبڵندیشژهرچژیلژهگژهئهكهاڵمباوكیكچهڵدابكات،بهگهرگیریلهوهاوسهنییبدهكهتاكچهكورده
زاییبوونلژهوشارهیبێگانهڵكلتورگهاڵوبوونملهحوكمیتێكهبه.رگیرییههاوسهمپرۆسهنجامدانیئهرئهسهلهندینانوێنێزامهڕه
یشبێگومژانمداخژراوهكلتوروئژهبژهنژدهوپابهكجارزۆرداخژراوهكییژهیهخێزانیكوردیتارادهوتكهدیاركهشێوازیژیانیانبۆمبه

تیشتایبژهبهدروسژتكردوهیمێئایندهرسهتیڤیلهكینیگهرییهوكارێگهزیمێگهتیبۆڕهتایبه،بهكانیزیاتركردووهگرفتوكێشه
لژهمپارادۆكسژه،ئژهسژتبژووهربهمبهنیكلتژوریوسیاسژیشهژهالیژهبژووهرێگرهنیئاینیكهالیهلهروویپێكهێنانیخێزان،چگهله
.كانیپرسهوهكالبوونهیههگاتتادهوهویتهكهدهیلێكلتوریتاكیكوردبێگومانملماڵنیوكێشهتیولهسایهكه
  

مانتونژدوتیژیكانیشههوروپیهنئهالیهڵكولهبهنجامنادرێئهوهنكوردهالیهنیالهمریكاوتهوروپاوئهئهتوندوتیژیدژیژنله
،یژهرژنژانههسژهكیگشژتیلهیهشێوهبهبكرێتكهوتوندوتیژییانهباسلهگگرنگهمپرسهرئهسهكردنیشله،بۆقسهیهبوونیهه

نتژاكگمژهدهتیژاخودبژهزحمژهزۆربهرایتوندوتۆڵییاساكانیانكهڕهوروپاگسهیژنانیئهزۆربهتیكوردبگرهنیائافرهكتهنه
نێژژوانتژژوێژهلژژهدایژژهوهرزبوونهبهژنژژانلژژهكردنیتونژژدوتیژیدژبژژهبینژژینهێشژژتاپراكتیكژژهچیدهربازبێژژت،كژژهدهلژژێتژژوانێده

پێبژژه،بژژۆنموونژژهكانزانژژراوهتیژژهوڵهدهنینێوهنجوومژژهڕاپژژۆرتیرێكخژژراوئهپێگبژژهیژژهوهرزبوونهمبهئژژهكان،دیژژارهتیژژهاڵیهكۆمه
رییاسا،تێژداروهودیموكراسیوپاراستنیسهمافیمرۆڤبۆداكۆكیكردنلهواڵتپێكهاتووه11لهوروپاكهنیئهنجوومهڕاپۆرتیئه

،وهبێتژهكژیدهییوزارهروونژیوجسژتهروویتونژدوتیژیدهكانرووبژهتیهاڵیهكۆمهندهمووناوهههتانلهوائافرهكاتكهدهوهبهئاماژه
ویوزیژادبونیمژادهمخژهمخۆراكیوكهركژهسژهریلهگژهخۆشژیدرێژخژانوكارینژداننههژۆیدروسژتبوونیچهبێتژهنجامژدادهئهلژهكه

نژدییانیوهپهكیژهقهموودههژهوواڵتژهكژوبریتانیژاپۆلیسژیئژهواڵتیكیوهلهبێت،بۆنموونهتدهرئافرهسهبێتلهكاندهرهبێهۆشكه
رسژهقوربژانیلهبێتژهتێژكدهئافرهفتانژهئینگلتژراهههژالژهروهكانیتوندوتیژیخێزانی،ههچونیقوربانیههاناوهكرێتبۆبهدهپێوه
كانیكگرتووهیژهوهتهڕاپژۆرتینهلژهمانشژێوههههابهروهكانیساسژیكس،هژهڕاپۆرتژهپێگبژهمژهئهكژهییژاخودكۆپلهكژهستیمێردهده
سژژتدرێژژژیلێژژدانوسژژوكایتپێكرنودهكژژاتلژژهتژژاندهئافرهیژیدژبژژهكانیتونژژدوتشژژێوازهیوهرزبوونژژهبهبژژهئامژژاژهمسژژالیشئه

ڕوملمالنژژێنجامیشژژهئژژهلژژهوهبێتژژهتژژانومنژژدااڵندهروویئافرهرووبژژهیكژژهوتوندوتیژییانژژهلژژهكژژات،جگژژههتژژدده…سێكسژژی
رهفاكتژژهلژژهبێژژتجگژژهرزیژژادبوونیتونژژدوتیژیدهسژژهانلهخۆیریراسژژتهكانكاریگژژهیژژهنائژژارامیوملمالنژژێكان،جونكژژهكدارییژژهچه

8كسژیككژومهواڵتێكژیوهری،لژهسژهكرێتژهسژتدرێژژیدهتێژكدهجارێكئافرهقهده9رمریكاههكوئهواڵتێكیوهله.كانكلتوورییه
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یشژیان111وزیژاترلژهوهبنژهدووچژاریلێژداندهوهكانیانهمێردهنالیهتلهگملێۆنئافرهشهریكاسااڵنهمهئهرلههه.جارێكقهده
،ووهبنژهده(تحژرگ)سژتدرێژژیسێكسژیروویدهتانرووبهئافره%25لمانیاسااڵنهكوئهواڵتێكیوهكوژرێن،لهدهوههۆیلێدانهبه
نالیژهتێژكلهئافرهنسژاچژواررۆژجارێژكفرههژێڵن،لژهدهجێبژهترسژیتونژدوتیژیخێزانژیمژاڵلهتسااڵنهزارئافرههه(12111)

یژینجامژدانیكردهئهلژهمژنپێموایژهكوژرێژت،بۆیژهیدهكژهسژتیمێردهردهسهتلهئژافرهسژپانیارۆژانژهئهكوژرێژت،لژهدهوهیهكهمێرده
رتوندوتیژییهتوندوتیژیهه،چونكهكینیهیانكوردیبێتهیچجیاوازیهورپاكبێتئهیهڵگهركۆمهههژنانلهتوندوتیژیدژبه

لگژهراوردلهبژهسژتدرێژژیسێكسژیبژهیكژوردیدهڵگژهكۆمهلژهجیژاوازبێژتبۆنموونژهنگهرهروویشێوازهاڵمله،بهوهروویكردارهله
وهروویرێژژژهكیتژژرلژژهبێژژت،جیاوازییژژهوهكانهكانیئژژاینیژاخودترادیسژژۆنهییژژهرهۆیكاریگهگبژژهمژژه،ئهمترهورپیكژژهیئژژهڵگژهكۆمه

یتژاوانورێژژهیكوردیبۆیهڵگهكۆمهلهترنورهیگهوهحوكمیئهریكابهمهلمانیایانئهنسایانئهكوفرهكیوهیهڵگهبێگومانكۆمه
مدواییانژهیكژوردبژهڵگهكۆمهپاندنیسزا،لهجێكردنییاسانوسهروویجێبهكیترله،جیاوازییهكانیشتێدازیاترهتوندوتیژییه

رێمیكوردسژتانتیهژهنوحكومژهدهنجامدهژنژانئژهتونژدوتیژیدژبژهیكژهسانهوكهرئهسهیاساكانفشاروسزایانتوندتركردله
جیبكرێتبه،ویاساكانجێتبكرێپرسیئافرهترداكۆكیلهكیرێكخراوهیهشێوهیبههوزراندبۆئهندورێكخراویدامهندانناوهچه
،(غسژلعژار)ناویبژووبژهربژازدهدهوتاوانژهئاسژانیلژهتزۆربهبكژوژیئژافرهناپێشتردهوهفهرهناویشهتبهربكوژیئافرهسهله
ڵكوكوژن،بژهژنئژهیكهسانهوكهربازبوونیئهكبێتبۆدهویاسایه(غسلعار)ناویبهێكنیهكانشتوروپیهئهڵگهكۆمهاڵملهبه

. داترئهسهكوتاوانبارێكحوكمیلهیاساوه


  كزانكۆیسۆربۆنپاریسیه(فیلۆسۆفی-سۆسیۆ)خویندكاریدكتۆراله


 ٥١١٣ییجووال٥٤:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیدەنگەکان:سەرچاوە
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 !هەنگاوەکانی حکومەتی هەرێم بۆ لەناوبردنی توند وتیژی دژ بەژنان چەواشەکارانەیە
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عید گۆنا سه

 
”دادگایتایبەتبەتوندوتیژیدژبەژنان”لەڕاستایبڕیاریدامەزراندنی

 
ژیوکوشژژتنیژنژژانبەبەهژژانەیشژژەرەفبەتژژایبەتدوایدوابەدوایهەڵکشژژانیناڕەزایەتیەکژژانیکژژۆمەڵگەبەڕوویدیژژاردەیتونژژدتیژژ

ساالندوومانگێکبەرلەئیستا،حکومەتیهەرێمیکوردستانلەزمژانیسژەرۆکوەزیژرانەوەبەڵێنژیچاکسژازی١٢کوژرانینیگارڕەحیمی
ۆکوەزیژرانبژۆردیهەرخێژراگلەچەنژدهەنگاویکژداسژەر.وکاریجدیژدابژۆکەمکژردنەوەونەهیشژتنیکوشژتنیژنژانلەسژەرشژەرەف

یەکێژژک.چژژاودێریمافەکژژانیژنژژانیدامەزرانژژدوچەنژژدینکۆبژژونەوەیبەوەزارەتەپەیوەندیژژدارەکانکژژردوچەنژژدبڕیژژارێکیدەرکژژرد
لەهەنگاوەکژژژانکەحکژژژومەتبڕیژژژاریلێژژژداهەوڵژژژدانبژژژووبژژژۆجێبەجژژژێکژژژردنوکژژژاراکژژژردنەوەییاسژژژایتونژژژدوتیژیخێزانژژژیو

بژۆردیچژاودێریمافەکژانی٥١/١٩/٥١١٥لەدواتژرینهەنگاویشژدالەکۆبژونەوەی.ندتیژیلەسەرژنانبەڕێوبەرایەتیەکانیدژیتو
ژنانوئەنجومەنیدادوەریدابەئامادەبژونیسژەرۆکوەزیژرانبڕیژاریدامەزرانژدنیدادگژایتژایبەتیبەتونژدوتیژژیلەسژەرژنژاندرا،

 . بنکەیەکیپۆلیسیتایبەتبەکەیسەکانیتوندتیژیلەسەرژنانهاوشانلەگەڵچەندهەنگاوێکیتریوەکدامەزراندنی
 

جێگایسەرنجبووکەلەمنێوەدابەشێکیبەرچاولەڕێکخراوەکانیژنانوچاالکوانەکانیژنانئەمەیانبەدەسژتکەوتێکیگرنژىلەقەڵەم
 .!بەڵێنەکانیانئاماژەیپێکراداووەکهەنگاوێکیپێشڕەوانەوکارایسەرۆکوەزیرانوحکومەتکەیبۆجێبەجیکردنی

 
نگاوەکانیحکومەتیهەرێمبۆنەهێشتنوکەمکردنەوەیتوندتیژژیلەسژەرژنژانوبەتژایبەتلەموتارەدادەمەوێتکەمێکلەسەرهه

 .هەنگاویدامەزراندنیداداگایتایبەتوکاریگەریەکانیلەمڕەوشەدابخەمەڕوو
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وایەکژژژداکەژنژژژانتییژژژدالەنایەکسژژژانیەکیهەمەالیەنەیسیاسژژژی،یاسژژژایی،ئژژژابووریوسژژژەرەتاپێویسژژژتەبووترێژژژتکەلەکەگوهە
کۆمەاڵیەتیژژدالەژێژژرسژژایەیدەسژژەاڵتوسیسژژتەمێکیمیلیشژژیاییوپیاوسژژاالریوکۆنەخژژوازداژیژژانبەسژژەردەبەن،دامەزرانژژدنیوەهژژا

 . دادگایەکچەندەدەتوانێتلەکێشەونەهامەتیەکانیانکەمکاتەوە
 

التوحکومەتیهەرێمئەگەرنیازێکیانهەیەبەنەهێشتنیتوندتیژیلەسەرژنانوبەتایبەتمەسژەلەیکوشژتنلەسژەرشژەرەف،دەسە
هەمووکەسژێکدەزانێژت،یاسژاکانتیکژهتیبهبه.دەستپێبکاتویشدادگایهئه،کهزگاوهناکرێتلەڕووکەگترینوناکاریگەرترینده

رێمدادینزاڵەبەسژەریاساکانیههله.تپێداوهسمیهڕهوهرژنانهسهدوویبهردنیوستمکێشیوهاوالتیپلهلەهەرێمپڕیەتیلەهەاڵوا
نگژیماندهرلژهپهیاسژایفرەژنژیکه.کانیژنژانیکوردسژتاننیژهدهردیومهفژهیپێناسهکردنیمافوئازادیهرچاوهسهتهیاساکانوکراوه

.ئینسژانیژنبهویسژتهنهڵگهکیئاشژکراوبهتیژهڵکوبێحورمه،بژهکسژانیژنانژهیمژافیهژاواڵتیبژوونییهوانهچهرپێکهه،نهبۆداوه
ورسژتانهپهکیکۆنهرتاپایاسژایه،سژهریگرتژووهمیراتوهاڵتبژهسژهودهعسژهکانیڕژێمژیبهپاشماوهکێکلهیهیاسایباریکەسیتیکه

بەنژاویمژافیهژاووالتیبژوونییەکسژان،یەکسژانیژنوپیژاولەهەمژوووشتیکیتیژانییژهاڵواردنلەجیاکاریوههپڕیەتیوژنهدژه
 هتد.…بوارەیاساییوکۆمەالیەتیوئابوریەکاندا،

 
رکاتێک،هژهژێرپێنژابوورکاتێکیشخودییاساکان،یەکسژانیهاواڵتیژانیلژههه.بێگوماندادگابەشیخوارەوەوجێبەجێکەرییاسایە

کانسژاتهکبژۆبژنبڕکردنژیکارهیژهتوانێچڕێگاچارهناسێندرابوو،ئاوکاتدادگادهسمینهڕهیاساکاندابهکانیژنانلهمافوئازادیه
دادگژای“ئەمدەسژەالتەهدێتکوهمانایئهئیتربهمهئه!.بچێتڕیوهگکاروباریانبهترینشێوهعادیالنهربهگهتئهنانهته.ربهبگرێته
موووهژهوهۆکژارێکنبژۆئژهوهرژنانژهسژهیجیاکژاریوسژتمێکنبهرچاوهخۆیانسژههێنێتکژهکپێکژدهبردنییاسایهڕیوهیبۆبه”تایبەت

یویاسژایانهمانئهتهههیانیدادگایتایب.وهتهڕوویژنانیکوردستانکراوهداڕووبهساڵه٥١ملهیکهخوێناویانهساتهکوشتاروکاره
بۆتژهونهیانژدووهگهسژزانهنکەلەژێرسایەیانداتائێسژتاهژیچتاوانبژارێکیکوشژتنوتونژدتیژژیلەسژەرژنژانیبهبهدهڕیوهدوێنێبه

  .فیانرهیشهوهڕێگایپاککردنهوەیپیاوانێککەژنکوشتنئازاردانیژنانبۆتهیسڵەمینهمایه

لەپرۆسەیسکاالکانویەکالیکردنەوەیکێشەکانیتوندتیژژیلەسژەریهتانهگرنىخودیجێگاوڕێگەیئەمدادگاتایبهخاڵێکیتری
دادگایتژژایبەتلەسژژەربنەمژژایمژژاددەیسژژێهەملەیاسژژایبەرەنگژژاربژژونەوەیتونژژدوتیژژژیخێزانژژیدامەزراوە،تیکژژهتایبژژهبه.ژنژژان

پێویستەلەسەردادگاالیەنەکانیشکایەتڕەوانەیلیژنەیەکبکژاتکەلەشژارەزاوپسژپۆڕان”:یتلەهەمانیاسادالەماددەیپێنجدەل
پێکدەهێنرێتبۆچاکردنەوەینێوانیانپێشئەوەیکێشژەکەڕەوانەیدادگژایتایبەتمەنژدلەوکێشژانەبکرێژتکەئەشژێئاشژتەواییان

 .”میاسایەداهاتووەتێدابکرێت،بەمەرجێکارلەڕێکارەکانیپاراستننەکاتکەلە
 

كانىلیژنژژه“وه،ڵچوونژژهڵدادگاكژژانىتێههگژژهنگىلهماهژژهههبژژهتژژىنژژاوخۆڕاسژژپێردراوەكهزارههاوهروهداهژژه٥١/١٩لەکۆبژژونەوەی
ىبژژۆدادگاكژژانىكانىتونژژدوتیژناردنىكێشژژهرلژژهىبژژهوهزاىتێژژدابێژژت،بژژۆئژژهڵكانىپسژژپۆڕوشژژارهخژژهپێژژكبێنێژژتكه”وایىئاشژژته
واتەکێشژەکانیتونژدتیژژیلەسژەرژنژاندەبێژتبەپڕۆسژەیلیژژنەی.ڕۆڵژینژاوبژیوانىببیژننداهاتووه،ياساكهكلهروهت،ههتایبه

 :باچاوێکبەمەدابخشێنین!!..رلەدادگایتایبەتئاشتەوانیدابڕواتبه
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کیتژی،پێکهێنژانوکژاراکردنوپژارەسژەرفکردنبژووە،بژۆدامدەزگاکژانیسژاڵیدەسژەالتیپژارتیویە٥١یمێژژوویبەشیکلەکارنامه
،تژائەوڕادەیەیکەئەوسژوڵ کەبەڕەسمیخۆیانلەهەردوومەکتەبیکۆمەالیەتیپارتیویەکیتیدادەرخسژتووه”سوڵحیعەشایەری“

جێگاگدادگالەچەندژورێکژیناکژارابەوالوەکردنەلەزۆرێکلەکیشەوناکۆکیەکاندابەتەواویجێگایدادگایگرتۆتەوەولەهەندیک
سوڵحیعەشایەریتەنانەتلەهەنژدیکلەدادگاکانژداولەنێژودادگژاداڕێژگەپێژدراوەبژۆچارەسژەریکێشژەکانبەهەر.هیجیترنییە

بەڕەسژژمیلەمەگزیژژاترلەیاسژژایلێبژژوردنیگشژژتیسژژەرۆکوپەرلەمژژانیهەرێمژژدا،سژژوڵحیعەشژژایەری!!.ڕێژژگەیەکبێژژت،نەکیاسژژا
گمژژهئه.لەالیەنکەسوکژژاریتژژاوانلێکراوەوە،لێیژژانخژژۆگببژژونیکژژهناسژژراوەویاسژژاکەبژژاسلەلێخۆشژژبووندەکژژاتلەوتاوانکارانژژه

.بەجیالەوەییاسائەمکەسەتاوانباردەکاتیاننا
  

یعەشژژایەریدابژژۆکژژەکژژردنەوەیشژژتێکیتژژریشکەزۆرئاشژژکرایە،مەسژژەلەیبەکارهێنژژانیژنژژانوکچژژانیهەردووخێژژزانەلەسژژوڵح
  .هتد...کێشەکانوتۆلەسەندنەوەوژنانلەونێوەداهەروەکبڕەپارەلەمسوڵحانەدادەدرێنبەخێزانەکانیاندەسەندرێنەوەو

لیژژژنەیتژژایبەتیپژژێشدادگژژایتژژایبەتلەیاسژژایتونژژدتیژژژیخێزانیژژداکەلەپسژژپۆرانوشژژارەزایانپێژژکدێژژت،جیژژاوازیچیژژدەبێت
لەپسپۆرانیسولحیعەشایەریلەناوچەجیژاجیاکژانیکوردسژتاندا؟بەتژایبەتلەوجێگایژانەیکەژنژانتژائەگەنەشژوێنێکیسژەالمەت

 . لەوانەیەحەوتجارفرسەتیکوشتنودەمکوتکردنیانهەبێت
 

هەر”پسژپۆڕانە“یەتی؟،ئایژائەممەعلومنیەلەکێپێکدێژت،ئایژائەمەڕەسژمیەتداننژیەبەمەکتەبژیکژۆمەاڵ”سوڵ کردن”لیژنەی
لەوکەسژژانەپێژژکنژژاهێننکەئەزونژژیسژژوڵحیعەشژژایەریانهەیەوکەزۆربەیژژاندەسژژتیانهەیەلەبەکژژارهێنژژانیژنژژانوەککژژااڵی

کژاتگۆڕینەوەلەنیوئەمسوڵحانەدا؟،ئایاحکومەتمسۆگەریدەکاتکەلەملیژنەیەداپارێزەریخۆڕاییکەتەنهژابەرگژریلەژنەکەدە
ونوێنەرێکیڕێکخراوێکیژنانئامادەدەبن؟،ئایامسژۆگەردەکرێژتکەهەرژنێژکبتوانێژتڕاشژکاوانەبەرگژریلەخژۆیبکژاتلەنیژوئەم

ئەمەسژژەرباریهەمژژووئەوکێشژژانەی.لیژژژنەیئاشژژتەوانیەدابەبژژێتژژرسولەرزلەوەیکەدوایئەودانیشژژتنەچژژیبەسژژەردەهێنرێژژت؟
انەیبۆوازهێنانلەسکااڵکانیاندەکەوێتەسەریانلەژێژرنژاویپاراسژتنیشژیرازەیخێژزانوگژوێگژرتنبژۆکەژنانهەیانەوئەوفشار

کەوەکژنڕوویبەڕوویدەبژنەوە،خەمخژۆری”عەیژبەیە“کەسانیبەتەمەنوگەورەترلەخۆیان،سەرباریئەوهەمژووتژرسوشژەرمو
هتد،دایکیمامۆستاسژاکار...ەبوونیهیچپشتیوانیەکیمادیومەعنەویولەلۆمەیکەسوکاروترسیلەدەستدانیمنداڵوبژێویون

نمژژونەیەکیزۆربەرجەسژژتەیئەمسژژوڵحەعەشژژایەریەبژژووکەلەژێژژرفشژژاریدەروونژژیوکۆمەاڵیەتیژژداوبەقسژژەیمەالوسژژوڵحکەرانی
بژۆیەزۆریدەوێژتتاژنێژک.ردەکەیخژۆیەتیناوچەکەوازیلەوەهێناکەشایەتیبداتلەسەرتاوانکاریکوشتنیمامۆستاساکارکەمێژ

کیئژژاوادا،دانژژانیلیژنەیەکژژیلەمیژژهچوارچێوهله.دەگژژاتەئەوڕادەیەیکەبچێژژتسژژکااڵتۆمژژارکژژاتلەسژژەرپیژژاوێکینێژژوخێژژزانەکەی
ردنەوەیجژارێکیتژریژنژانبژۆئەگەرەکژانینژاوهدڵنیاییژه،بهوهکەیسێکیژنانبکۆڵیته،تالهروودادگاوهسهرجێکلهکمهجۆرە،وه

،زۆرزیاتردەکاتوسەرلەنوێژناندەخاتەوەبەرمەترسیلێدانوسژوکایەتیودوورنژیەژیانیژانخێزانیهنێوئەوفەزاتوندوتیژیه
ودروسژتئەملیژنەیەمەترسیئەوەیهەیەکەببێتەئامڕازێکبۆدوورخستنەوەیکێشژەکانیژنژانلەیاسژاودادگژا.نەخاتەمەترسیەوە

کردنیفشاریخێزانیوکۆمەالیەتیبۆژنانتاوازلەسکااڵکانیانبێننوبەمپێژیەگناکژاراکردنژیدەوریهەردادگژایەکیتژایبەت،
 .وهکاتهدهرجستهلەمنیوەدابه
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وبردنیتونژژدوتیژژژیدژبەژنژژانهەنگاوەکژژانیحکژژومەتیهەرێژژمبژژۆلەنژژابڵێینیکژژهوهنبۆئژژهڵگژژهبهوهرهیسژژهوڕاسژژتاینهمووئژژههژژه
بێڵکودهکانیژنژان،بژهڵسوڕاوانوگروپهکانیژنانوههڕیڕیکخراوهجێگایئومیدوخۆشباوهرببێتهکنابێتههچەواشەکارانەیەونه

مئاسژژتئژژهکردنلهنگژژهتبێدهنانژژهته.شکسژژتدابکێشژژرێتکژژانیبهیژنژژانوپێکهاتووهوهیبزوتنژژهکگرتووهوشژژیارانهباتییژژهخژژهبه
وتووه،ڕیکژهرشژانیانبهمیسهدژیکوشژتنیژنژانوسژتهلهکهباتێکهیخهوهڕوانهێشتنهمانایچاوهریمدا،بهتیههیحکومهنگاوانههه

.وهتژژهنیکوردسژژتانکراوهڕوویژنژژاڕووبژژهوشژژێککهقوربژژانیپیاوسژژاالریوڕهبێتژژهدژنیتژژردهنژژدسژژهچهعلومنییژژهمژژهککهڕوانیژژهچاوه
ییاسژایوهشژانهڵوههه”کانیوریخواسژتهدههێژزیخژۆیبژهکگرتوانژهیهکژانی،تژازووهیژنژانوڕیکخراوهوهبێبزوتنهدهوهوانهپێچهبه

بیکتژهیمهوهشژانهڵوههه”،”ێسژمیبناسژێنڕهیژنژانوپیژاوانبهنژهالیهمهکسژانیههیهککهیاسژایهیبهوهسژێتیوشژوێنگرتنهباریکه
کردنیغژهدهژنژیوقهییاسژایفرهوهشژانهڵوههه“،”کانیژنانژدایسژهریکهسهچارهرویاساودادگا،لهکیسهیهرلێژنهتیوههاڵیهکومه
ووشژیپێشژڕهکبهوهرکیئێمژهشدائژهمنێوهله.وهیدانهمهبێنێته..”کانیژناندارکردنیکێشهسهچارهریلهشایهسوڵحێکیعهرجۆرههه

اڵتسژهیدهکارانهشژهیچاوهکارنامژهکانبشژکێنینولهکژانیژنژانوگروپژهنگیڕیکخراوهبێژدهکهیژنانژهوهڕادیکاڵوشۆڕشگێڕیبزوتنژه
 .وهئاگابهێنینهکۆمەڵگەبه

 
 ٥١١٥ییئۆکتۆبەر١:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیدەنگەکان:سەرچاوە
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 زان مه كانی ڕه بییه ره دراما عه ژن و  ربه رابه توندوتیژی به
 
 
 
 
 
 
 

 ژاڵ ئیسماعیل كه
 
یشژتنیلژهخودیتاكداچێنراوهتێگهیلهوترسهقاڵبیئایدۆلۆژیاینێرساالریداوئهوسنورداركردنیئازادیژنلهوهسككردنهرتهبه

ڵگژهردیژواریخژودابژۆنێژوكۆمهسژهیبژازدانبهتژهناعهوقهپێشپیاوداژنناچێتهئژهوهلهسككردۆتهرتهزادیهێنبهتیئاماهییه
وهتهسژژژكككراوهرتهوهوبهتژژژهمژژژداكاڵكراوهردهبهزانژژژیلهمكانیڕهتژژژهمووطێوسژژژهتایبهیژژژه،ئژژژاخركاتێژژژكژنهژژژهورهكیگهیژژژهڵههه
مخواردنكژردووهبژهدوایدواچونوغژهرقاڵیبژهكانیخژۆیسژهرهزۆریكاتژهیههفیزێۆندا،زۆربێئاگایانهزۆربهلهتهیچوارچێوهله
ریوگهكانزیاترهیچتازهبییهرهتوالوازهعهقهمهسهرههیبهوهیكهلهپێشبڕكێیبازرگانیوساغكردنهفیزێۆنیانهلهودراماتهئه
. رخشێتهبینهێكنابهپێشچونوه


رهزۆریشژیانیهژهنوزۆربژهژمارنایژهكرێنهێنزۆرنلهههخشدهوهپهكانهبییهرهعهناڵهجۆراوجۆرهیلهكهودرامایانهیئهنمونه
نكژهریاندوچاریشژۆكدهروبینههرسوڕهێنكیسهیهشێوهاڵمبهنبهكهكاندهتییهاڵیهتداوباسلهكێشهكۆمهنلهكرۆكوبابهدوباره

ئینژاس)نابانگیمیسژریریبژهرهێنژهجۆرێكدهربژهاتۆتهدهكنهیهڕهیپیاوساالریدازهكهستووهقبهچهبازنهنێودراماكاندالهوژنله
ووواڵتژهنژدانیئژهرمهنژاویلژهلیسژتیهونهوهوپێویسژتهكاتهتاڵئهوهڕۆژوبهكانهیتیڤییهشاشهوتنیلهركهددهرهموجه(الدغیدی
یڵگژهیژنومنژاڵوكۆمهوخانمهزۆرئازایانژهكێشژهكاتێكدائهوهلهكانهرهپیاوانیئایینیوپارێزهندێكلهیههڕوانگهوهلهبسڕێته

. اڵمڵێكپرسیبێوهوهخستۆتهژێرباسیكۆمهكانیهیدراماوفیلمهڕێگهمیسریله

نژدێكنێژوههدواچونیدراماكژان،بژۆنموونژهلژهربژهمبژهرهههرۆشژیژنژیبینژهداوپهودرامایانژهنێوئهویباسیمنهڕۆڵیژنهلهئه

كبژابالحژارهویوهابناالرنژدلیودرامژایدیكژهالباطنیه،افراحابلیس،فنجانالدم،كالمنسوان،قانونالمراغیو)كدرامایوه
زۆربژژهجۆرێكوهبژژهبێتژژهئهڵگژژهیپیژژاوكۆمهوهوسژژانهرچاوودیژژاردوچژژاریئژژازاروزوڵموچهكیبژژهیهشژژێوهداژنزۆربه(٥بیژژتجژژدی

دراماكانژداقیلهزهزیمژێزۆربژهگژهماشژاكردنیڕهسژوكتهبهنگژیژنودهگرتنلژهتیپیژاوگوێنژهژنژیوخیانژهشودانیكژچوفرهبه

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj1-v7y8bQAhWD1xoKHdukAq0QjRwIBw&url=http://chra.tv/news/index.php/component/content/archive?year=2011&month=3&psig=AFQjCNFTMRVOXm5yDZ_DpUV469uHiIzzgg&ust=1480255590348400
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كانخۆزگژهبژهبییژهرهوواڵتژهعهنژدێكلهوكچژانیهه(زموعتژه)دیگۆڕیوهبهنهوهموههرۆشهپهریژنزۆربهشتابینهبینرێتوهێئه
نژهبژۆمهیزهوهڕانژهزینبژهگهنگێزه،ئایژاكچژانحژهڕهوشژهركێشوتوڕهیكهتالووتكهسهرهكتهوئهلئهگهخۆنلهرگیریئههاوسه

دا(سیالسید)ژێرگورزییكهلههوساتانئه

كران؟ماشائهكتهنیزهككهوه


كات،ژنێكودووانوسیانچاویانتێرناكات،؟نوسیژنئهچارهبهیهیاریوشێوهئایاژنناپرسێتبۆچیپیاوبه


كانینژدهههیڕهوهپێناوشژیكردنهوكژاركردنلژهفیلسژهیفهوهومیكانیزمیكژاركردنبژۆخوێندنژهتیئازادیماهییهیشتنلهئایاتێگه
تیكردنبژهمشژكاندنوسژوكایهردهبژهخۆیبژداتلهیهڕێگژهبژهوشژێوهوهشژرۆفهكژراوهكژهبژهنژنهالیهیهلهوشێوهمكیئازادیبهچه
ربردنبزانێت؟سهاتبهیئارامیوكبهلوتكهوكێبڕكێبازرگانییهداتوهێشتائهنوتقنهوهتییهسایهكه


داكوڕێژكوهپێناویئژهنهالژهوتژهڵپیژاوكژردووهگهیلهوهقسهردهپشتپهیلهنهمهوزهبۆئهوهڕانهژنانپێیانوایهگهندێكلههه
جێژیخشژه،وانوخژۆگبهجێژێكژیجژ(مشژیدووهوبیژتجژدیبهبابالحژاره)یلهدرامایوهكئهیاندووانبۆپیاودروستبكاتوه

كچژانیئاشژقبێتشژێهوئهرئژهشژههژهوانهبینرێتولهكاندائهكانینێودراماسورییهرهنێوانهاوسهههمییكهلهشێهوهوئهڕامانهئه
فژاییپیژاوبێوهدا(ارزمژنالعژ)درامایكاتێكژدالژهودرامایانژهدالهوانیئژهڵپاڵژهگژهرگیریوچوتبژونكردنێژتلههمژیهاوسژهبهوه

وههێشژتۆتهكیاننهودرامایژههژیچبۆشژاییهكانیئژهوانهڕیلوتكهوپاڵهوپهیشتۆتهئهییژنگهتوساویلكهڕۆكردنوخیانهستخهده
وهچژژیزانژژهمهیڕهكیاننییژژهبژژهمژژانگندییژژهیوهیكژژههژژیچپهفیزێۆنیانژژهلهودرامژژاتهن،ئایژژابینینژژیئژژهدهتیایژژدائژژازاریژننژژه

كژاملژهتپێكردنزیژاترهژێچنژدێكبێژتلژهئژازاردانوسژوكایهكوهێنژدهئاشژقبژهنێوهرتژاوهتژهبژهژنوچگوڕێكیداوهبهخشیوهبه
ڕێتگژهدائهتهوڕۆمانسژییهدویئژهوه،ئایژاژنژیكژوردوهركردنهسهوچارهوهخستۆتهژێرپرسیلێكۆڵینهكانیئازادیژنینهندهههڕه

تیبژژهیژژهخولێژژهژیانیژژداههیكژژهلهتاڵییژژهعاتفییژژهوبهیئژژهوهیژژداوونژژیكژژردووهوبژژۆپڕكردنژژهكهودیوچواردیژژواریخێزانهكژژهلژژه
ببینێژتو(یژهورده،الباطن)واقیعداڕۆڵیولهرئهگهخۆیپرسیوهئهوهیچكاتلهوهگرتووهكانهفیزێۆنییهلهماشاكردنیدراماتهته
یژانكدهستخۆشیپیژاویژانوهرنجودهبێتهجێیسهوئهكئهكانوهرهكبكاتوببێتهبازرگانیمادهبێهۆشكهنشوویهساڵێكداچهله
؟؟.!رێنێتهگوزژیانئهڕێژنهیوایڕۆژێكیئازادفرمێسكیخوێنینئهوهبهكانهندینخانهودیودیواریبهبێتاوانلهیكهوژنانهله


 ٥١١٨یئۆکتۆبەری١:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیدەنگەکان:سەرچاوە
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 .رەهەندەكانی توندوتیژی لەكوردستاندا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عارف  ستاره 

 
 “هۆبز”هەمواندژیهەموانگەریاسانەبوودەبێتەشەڕی

 
بەپێژیهەمژوو".دایەكسژاننوبەیەكسژانیشلەدایژكدەبژنبەپێیجاڕنامەیجیهانیمافەكانیمرۆڤ،مرۆڤلەمافوئەركوئازادیوشژكۆ 

رێكەوتنوپێوەرەنێودەوڵەتیەكانیشمرۆڤلەدەربڕینژیراوبۆچونژوگوزارشژتكردنلەالیەنژیهزریژوئژاینیوویژدانژیبژێجیاكژاریوەك
.وەیەكنومافیانهەیە،هەمووپێوەرەكانجەختلەداكۆكیكردنلەمافیتاكبێجیاوازیژنوپیاودەكەنە

 
هەرچەندەزەمینەیكۆمەاڵیەتیوكەلتووریپێگەیشتنیئەمپێوەرانەبەپێیژینگەیشوێنەكاندەگۆڕێت،نمونەلەكوردسژتانداگەلێژك
فژژژاكتەرهەنكەزەمیژژژنەیجیاكژژژاریوتونژژژدوتیژیلەسژژژەرمژژژرۆڤبەگشژژژتیوژنبەتژژژایبەتیدەڕەخسژژژێننودروسژژژتیدەكەن،بەپێژژژی

هەزارژن"١٤"سەاڵتیكوردیداولەژێرسایەیحكژومەتەعیلمژانیودیموكراسژیەكەیهەرێمژدازیژاترلەساڵیدە١٧سەرچاوەكانلەماوەی
ئەمژانەزۆرینەیژانبەهۆكژاریسیاسژیواتەبەدەسژتیسیاسژیولێپرسژراوەكاندەكژوژرێن،.ژن"٤-٣"كوژراونورۆژانەدەكژاتەكوشژتنی

ئەمكەلتژژورەرەنگژژژی.شژژاردنەوەیمەرامەغەریژژزیودزێوەكژژژانیخۆیانژژداكەلەدوایراپەڕیژژنەوەسژژەریهەڵداوە،لەپێنژژاوكپكژژژردنو
 .داوەتەوەولەناودامودەزگاكانیشداهەمانهاوكێشەكاریپێدەكرێتوئەمدیاریدەیەلەهەمووجێگەیەكیكوردستانبوونیهەیە

 
حاڵەتیكوشژتنو"٣١"دازیاترلە٥١١٨ییەكەمیمانگ١حاڵەتیتوندوتیژیتۆماركراوەولە"١٥٣"مانگیرابردودالەدەڤەریرانیە٨لە

  .حاڵەتهەبوە"١٥"دالەرانیە٥١١٣سوتاندنیژنانهەبوە،نەككەمینەكردوەبەڵكوسااڵنەلەزیادبوندایە،بەشێوەیەكلەساڵی

 
  .مانگیرابردوداهەبوە ١ تاوانیشدژیژنانلەسنووریگەرمیانلە٩١ 
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  .تژژاوانیشلەگەرمیژژانبون"١١٤"تژژاوانتەنهژژالەسژژلێمانیو"٣١٣"تژژاوانورووداویدژبەژنژژانهەبژژوەو"٤١٧"٣١/١٥تژژا١/١/٥١١٧لە

زۆرینەیهۆكارەكانیشكۆمەاڵیەتیوخێزانیبون،سیستەمیپیاوساالریرێبەریئەمكۆكوژییەلەباشژوریكوردسژتاندادەكژات،هژاتنی
بەهۆكاردەزانرێت،بەاڵمهوشیاربونەوەیژنژانیشهۆكژارێكنكەئیژدیسژەربژۆئەمبەلێشاویسەردەمیتەكنۆلۆژیاوكرانەوەیكۆمەڵگا

سیستەمەكەچناكاتوبەشێوەیەكیتوندترلەسیسژتەموەاڵمدەداتەوەوخژۆیدەكژاتبەقوربژانیواتەلەگەوهەریخۆكوشژتنوسژوتانی
ناكرێتورەتكردنەوەیەكژیئاشژكرایە،لەهەمانكاتیشژداژناندائەوپەیامەخۆیحەشارداوەكەئیترسیستەمیدەسەاڵتداریپیاوپەسند

پەیژژامێكەبژژۆئەوەیكەكژژاتوشژژوێنیگژژۆڕانیكژژۆمەڵوسیسژژتەمهژژاتوە،لەوحاڵەتەشژژدابێچژژارەییەكەژنژژانهژژیچرێگژژایەكیتژژربژژۆ
ریپیژژاونچژژونكەچارەسژژەرینژژابینن،وەكیاسژژاچژژونكەیاسژژاودادلەكۆمەلگاكژژانیرۆژهەاڵتژژینژژاوینوكوردسژژتانبەتژژایبەتیالیەنگژژ

وەرگیراویشەریعەتوئاینیئیسالمنكەهیچمۆركیمەدەنیبونژوسژەربەخۆیانپێژوەنژیەوهەمژوودەسژەاڵتبەپیژاودەبەخشژنویاسژای
ناهاوسەنىوالسەنگنكەتەنهاپیاوژمێرەیبۆدەكرێت،بۆیەناتوانرێتباسلەجێبەجێكردنیئەمیاسژایانەویژاندەركردنژییاسژای

تژژژاسیسژژژتەمیدەسژژەاڵتنەگۆڕێژژژت،لەمەزیژژژاترژنپانژژژاگەیەكینژژیەبژژژۆداڵژژژدەدانلەالیەنحكژژژومەتوپەرلەمژژژانوتژژربكرێژژژت،
رێكخراوەكژژانەوەچژژونكەهەمژژووتیژژۆریودەزگاكژژانیهەرێژژمونژژاوچەكەشژژێوازەزۆرتەقلیژژدیوبژژێگەرەنتیەكژژاننكەمژژرۆڤناتوانێژژت

دیاریژدەیتونژدوتیژیویاسژایدژە.كیفیكریوشارستانیوهزریانلەپشتەوەنیەپشتیانپێببەستێت،لەبەرئەوەیهیچباكگراوندێ
ژنلەواڵتەئیسالمیوئۆتۆكراتەكانداوەكئێراقوئێژرانوواڵتەعەرەبیەكانژداهەیەوسیسژتەمیئژاینیوسیاسژیرۆژانەیقژوڵترو

هەزارژن٥لەئێژژژران٥١١٧-٥١١٣لەمژژژاوەیسژژژاڵیقەیرانژژژاویتریدەكژژژات،بەجۆرێژژژكبەپێژژژیئامژژژارێكیزانسژژژتیلەزانكژژژۆیتژژژاران
لەئەنجامیفشاریسیاسیوكۆمەاڵیەتیسیسژتەمەوەخۆیژانسژوتاندووەورۆژانەرووداویوەكهەڵهژاتنولێژدانوكوشژتنیژنژانروو

شژەنالەبژارەیژنژانیدەدەنوكەزۆربەیانبەهۆیلێدانوروداوەكانەوەتوشیحژاڵەتیتەندروسژتیكوشژندەدەبژنەوە،بژێجگەلەورەو
مانگرتوولەزیندانەسیاسیومەدەنیەكانیشارەكانیسنەوتارانوهیتردەیژبەنەسژەرئژازاردەدرێژنبژێرەچژاوكردنیبژاریژنێتژیو

١بەپێژیئامژارێكیلیژژنەیبەدواداچژوونیتونژدوتیژیدژبەمێیژنەیسژەربەوەزارەتژیمژافیمژرۆڤ،لەمژاوەی.تەندروستیومرۆییان
ژنژژیشسژژوتاون،بەاڵمراسژژتیەكەیبەپژژێكژژۆكردنەوەیحاڵەتەكژژانبەم"١٢١"ژنكوژراونژژو"٢١"رابژژردوودالەهەرێمژژیكوردسژژتانمژژانگی

چونكەحاڵەتەكانبەپێیشوێنەكانزیژاترنلەوەیكەتۆمژار.حاڵەتكەمترنوسراوە٧نوسراوە،"29"ژنكوژراون،كەبە"١٣"شێوەیەیە،
 حاڵەتدەكات،"١٩٥"ەرێمكراوە،ژمارەیسوتانیژنانیشلەه

 
  .حاڵەتكەمترتۆماركراوە،بەمشێوەیەیە٤١تۆماركراوە،واتە"١٢١"كەبە

  .سوتاندنیژنانهەبوە٧٨حاڵەتیكوشتنو"٣٥"لەپارێزگایهەولێر"١-١"لەمانگی

 
  .حاڵەتیسوتاندنیژنانهەبوە٢١كوشتنو"١٢"مانگیرابردویشاریسلێمانی،١لە

 
سژژوتاندنیژنژژانهەبژژوە،بەوپێژژیەهەولێژژرزۆرتژژرینحژژاڵەتی٢١حژژاڵەتیكوشژژتنو"١١"مژژانگیرابژژردودا،١كیشلەلەشژژاریدهژژۆ

 .توندوتیژیبەرامبەربەژنانبەخۆیەوەدەبینێت

 
 .حاڵەتیسوتاندنلەهەولێرودووحاڵەتیبرینداربونلەكەركوكرویانداوە١لەمرۆژانەشدا
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تیژیودژیبەكارهێنانیهێز،ئەمرۆژەلەالیەننەتەوەیەكگرتوەكانەوەناویلێنراوەبژۆبەكژاررۆژیجیهانیدژیتوندو١١/٥* 
كەبەشژێوەی.نەهێنانیزۆروتوندوتیژی،رۆژیجیهانیبەكارنەهێنانیزۆربەهۆیرۆژیلەدایكبوونیمهاتماگاندیرێبەریهیندەوەیە

هێنانیچەكومیلیشیاتوانیسەربەخۆییواڵتەكەیمسۆگەربكاتوواڵتەكەیمیتینىوخۆپیشاندانیجەماوەریسەرتاسەریبێبەكار
نیویژژۆركدراوواڵتژژانیالیەنگژژریئاشژژتیوناتونژژدوتیژی١٢/١/٥١١٧UNئەمبڕیژژارەلەرێكەوتژژی.لەدەسژژتیئینگلیژژزدەربهێنێژژت

ۆمژژوئژژاگروبەدەسژژتەوەگرتنژژیلەپێنژژاونەفژژرەتیادیژژانكردەوەوبەسژژازكردنیمیتینژژىوخۆپیشژژاندانولەزۆرشژژوێنیشبەهەڵكردنژژیم
  .لەغەزەبوشەڕوبەڵێبۆئاشتیلەتاریكیشەویشداكەڵكیانلەمرۆژەسیمبۆڵیەوەرگرت

 
هەرچەنژژدەلەوانەیەبوترێژژتكەهینژژددوژمنەكەیژژانهێنژژدەتۆتالیتژژاروزاڵنەبونژژوبەڵكژژوبڕوایژژانبەچارەسژژەریئاشژژتیانەگهەبژژوە،

بەردازاڵوتوندڕەونكەهەمووچارەسەریەكیئاشژتیانەرەتژدەكەنەوە،بەاڵمدەتوانرێژتئەمرۆژەلەنژاوكژۆمەڵیدوژمنیئێمەلەبەرام
سژژەرچاوەكەدەڵێژژت،لەویژژادەدا.ئێمەشژژدانمژژایشبكرێژژتوزەمیژژنەیكەمكژژردنەوەیتونژژدوتیژیسیسژژتەمیپیاوسژژاالریبڕەخسژژێنرێت

اگریدەكژژردویركراوەوبەزۆردەخژژوازرابخژژرێتەنژژاوئۆتژژۆمبێلەكەوەوژنەكەگخژژۆڕلەسویسژژرابینیمژژانژنێژژكلەالیەنپۆلیسژژەوەدەسژژتگ
قسەیبەپۆلیسەكانیشدەوت،دەڵێتكەبینیمانبەوشێوەیەیەروویخۆپیشاندانەكەمانكردەپۆلیسەكانوكامێرامانخستنەسژەرتژا

بەوشژێوەیە.اوكێشژەكەبژێتونژدوتیژیكۆتژاییهژاتپۆلیسەكاندەستیانلەتونژدوتیژیهەڵگژرتوبەئژارامیوبەڵێنیژانبەژنەكەد
  .رابەریمیتینگەكەدەڵێتئەگەرئێمەرێگەمانبدایەكێشەقورستردەبوو

 
لەورۆژەداپێویسژژژتەداوالەرێكخژژژراوەسیاسژژژیوكۆمەاڵیەتیەكژژژانبكرێژژژتدەسژژژتلەچەكهەڵبگژژژرنوزمژژژانیگفتوگژژژۆلەكێشژژژەكاندا

یئایینلەسیاسەتودەوڵەتبدرێتوهەوڵیهێنانەكژایەیسیسژتەمێكیسژیكۆالریودادپەروەریبەكاربهێنرێتوهەوڵیجیاكردنەوە
.سەربەخۆیدوورلەسیاسەتبدرێتوئایینبەهەموورەهەندەكانیەوەلەسیاسەتجیابكرێتەوە

 
 ٥١١٨یئۆکتۆبەری٥١:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیدەنگەکان:سەرچاوە
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 !!تان ژنان و ئافره  ی توند و تیژی دژ به وه نگاربونه ره ی به فته پیرۆز بێت هه
 







 

 مبار هدی خالید خه مه
 

کردنیژنژانوماشژانژهچژاویسژوکتهیتونژدوتونژدوتیژیوبژهوهمکردنژهبێتکهرفراوانداکاربۆهیچنهرێکیبهروبهلهکهیهماوه
مانیرلژهتوپهمووان،حکومژههژهرلهرهاتوبهگهببیننئهخۆوهوتنبهرکهشێسهدهنگاوانههمهکرێتئهتانیکوردستاندهئافره

کانوداکژۆکیکژاراننیژهدهمهزگاحکژومیونژاحکومیوڕێکخژراوهواویدامودهکانوتهئازادیخوازهمووتاکهههکوردستانوحیزبو
یخۆیژانبگێژڕننوڕۆڵژیچاالکانژهیتێژدابکژهرانژهشژداریکاریگهکانیشبهوتژهومزگهانوخوێندنگژهتژکانیژنژانوئافرهمافژهلژه

نىوگرفژتوڕویزۆرئاسژتهڕوبژهنگژهوڕهوهگرێتژهدهوهینژهکهیبیژریلژێدهوهکیفراوانتژرلژهوپانتاییژهکهیهپرۆسژهمژهئهچونکه
ناشکرێهاروههه!رکردنسهچارهکدابێتهیهفتهههیتاکهماوهڵگرتولهنىههئاڵۆزوژهکیهێندهیهێشهوناشکرێتکوهکۆسەببینه

نهالژهترسژیکوشژتنوسڕپۆشژکردنیانتژهکانیژنژانومهتانیکوردستان،کێشژهرشانیئافرهسهنهابخریتهتهبهقورسهرکهمئهئه
ووهبنهودهوهتهمانگوشاروتوندوتیژیبونهیواڵتیشڕوبوڕویههوهرهدهووخانمانیکوردلهوهخواردۆتهنهنگییواڵتپهناوه
ڕیویشژهتێپهوبگژرههژاتوهوهمڕۆکاتیئژهئهنێوبران،بۆیهخنکێنرانولهوهتیهرچاویمرۆڤایهبهڕۆژیڕوناکوبهندانیانبهچه
.    وهستینهدژیبوهتوندیلهینوبهبکهرێتهمنهکمانوڕێگریلهمووالیهمیههخهببێتهمهمخهئهکه


کژانیریبیبۆچژونوڕیزهباییونژاهاوتژهناتژهییلژهگلژهوهکهنیگایهگۆشژهم،لژهخومژانبکژهییلژهیگلژهوهرلژهبژهوهمنالیخۆمژه
شژێکهخۆشژیبهبااڵکژانیژنژانکژهندیژهوهرژهبهوهسژکهرتهڕێبازێکیسیاسژیبهبهوههۆیگرێدانیهبهتانکهوئافرهکانیژنانتاکه
ژنژانوپێویسژتهبۆیژه!نکژهکانیدهمافژهداکژۆکیلژهکژهوهسژتێتهوهگدهنگانژهودهدژیئژهڵکوولژهخژات،بژهرپشژتگوێیدهکهژهنژه

رلژهبژهبیتکژههژهوهواویانبژهوبژڕوایتژهمتمانهن،کانیانبدهینێوانڕیزهیهورهگهقهبهمشهرکردنیئهسهوڵیچارهتانههئافره
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یکمژهکیتۆیژهرهبهخۆیژانلژهوهنیگایژهوگۆشژهولژه،خانمژهتژه،ئافرهواژنژهبیبژنئژهزهژهسێکیسیاسییانئاینییژانمهیکهوه
 !پیاولهرگرتنهنگهویشسهێنێ،ئهگهیاندهکهکێشهتربهورهزیانیگهندێکبۆچونکهکههکوهکگرتوداقایمبکات،نهیه

. تککردنیانرویتیرۆرکردنوههلهوهستانهواکانیخۆیانووهڕهرگرتنیمافهڵکوبۆوهبه


(نجانالوانوگژه)،(قوتابیانوخوێنژدکاران)،(تانژنانوئافره)نوسمکاتێکدهکهرمهشهوهالمهرمبهرێکزۆکنوسهمنبۆخۆموه
وهمانهکهنینوسژینهبژێالیژهوامژۆریدژهنژاڕهسژێکبژهکهکژهیژهوهکمژن،ئهسانیتژریوهیمنوکهدرکاندنهمشێوهئهئامانجیکه

تبژهکهوابژێسژێودوونوسژینهرنوسیشژمژنژانئژهوگژهنژهفژاڵنالیهربژهوتژرێسژهدهوهتانئهنوسیمئافرهکه،چونکه!بلکێنرێت
وچژژینوسژژتۆیخژژۆدیئژژهئهملژژهکژژهییهپلژژهبژژهیژژهورهگونژژاهێکیگهمژژهڕایمژژنئهبژژهکژژه.مڵژژهقهدرێتژژهنێکیتژژردهنگریالیژژهالینژژه

بکرێژتو(یوایژهویژهکوههوهکه)یترکهیناوهوهکناوێکیگونجاووسڕینهییهوهکاربۆدۆزینهپێویسته،کهڵیکۆمهتوێژانه
مانیشژژدارلهپهلژهبژژۆنمونژهیئێسژتا،کژهمجژژۆرهکبژهزایانوپسژپۆرانیبژژواریزمژانزانژیبسژژپێردرێت،نژهشژارهکلژژهیهسژتهدهبژه

ردووههاڵتناچارهسهتریندهورهتاگهوهرپرسیحکومیهبچوکترینبهرامۆگبکرێت،لهیتریانفهکهنوناوهیانببهناتوانرێناوێک
کانیکێشژهبژهتژهمتایبهکژهتهیبابهوهرئژهبژهدامژنلژهلێژره!کببژاتکیهبێتوهدهوهوانهخوایشتیخۆیبێتیانپێچهبهکهناوه
ینژاویوهکالیکردنژهیژهشژکێنلژهڕچژهمخانمانیکوردستانتاببنهرجهسهمهکهڕویداوامدهتانیکورد،بۆیهمڕۆیژنانوئافرهئه

بوترێژتکپێشژنیارێکروهگژهمخواریانبژین،خژۆئهکهاوکژاروخژهکیژهینووهناویژانببژهپیژرۆزهوووشژهمومانبژهخۆیانتاهژه
 .وهمێنێتهتانیشدهئافرهژنانونهنهکه(ێتیگشتیخاتوانیانیشخانمانیکوردستانکیه)


واناکرێژتتژۆ،ئژهوهینژهبیژربکهوهتهکنهروهاڵمگهڕێکیسیاسیوئایدیایجیاوازبێت،بهنیبیرۆباوهمرۆڤخاوهشتێکیئاساییه
بژهیژهرچیهێڵژیسژورههوهژهوهسژتیتهیخژۆتبوهکژهلهکانیگههاپیژرۆزومرۆییژهمووبژهههدژیڕلهبیانویئازادیبیروباوهبه

ماوپرنسژیەڵێکبنهوادیسانکۆمه،ئهوهیتهکمرۆڤیشبیربکهروهگه،خۆئه!زێنیتبیانبهتیندیتایبهوهرژهزویخۆتوبۆبهئاره
 یتکژژهیتوحیسژژابیانبژژۆنهبخژژهوهالیانژژهکبێژژتوهربیانویژژههژژهتژژابژژهوهنژژهڕێگژژاتپژژێنادهوهنهندیاسژژهوڕێسژژایمرۆیژژیهژژه

.                                                                                                                      
ڵوخۆیتێکژهوخۆوناراسژتهریڕاسژتهژێرکاریگهم،لهبکه(نێر)یانیپیاوانئێمهزۆریرههشێکیهبهیباسلهوهرلهدهدا،بهلێره

اڵووتێکژهئاوێتژهژیانمژانورسژهتانیزۆردارلهلتوریمیله،کهگمانهرباریئهرێتوسهدابونهلتوروڵبونیئاینوکهوپێکه
ی(نژا)یسمافیووشژهونابێتکهنبڕیاربونیخۆمانهخاوهزمانلهحهمیشهههکهتنمانپێیان،خوێنمانوئیدمانمانگربونیانبه

سژژتورمهجۆرێژژکسهخشژژیوینوبژژهخۆشژژیپژژێبهمانتژژامچێژێکژژیهێنژژدهپیاوسژژاالریهاڵتهسژژهمدهرمانژژداوئژژهرامبهبهبێتلژژههژژه
ررناخمژانیلژێرمژهگژهینومهئێسژتاهژهیکژهمجژۆرهووابژینبژهوهینژهکهشتیترنهلهخۆمانبیرلهجگهگیریکردوینکهگۆشه

،!!!ربهێنێتردهسژهئاسژۆوهلهکانیدوایئێمهوهگبۆنهتاوێکیگهکۆتادێتوههبهیهوهمنهوێتتائهگزۆریدهمهئه!وهبشواته
کانیدیژنژانبژۆپێشژێلیمافژهئژه!رامۆگبکژرێژنانیشفهشێکلهندێکیانبهراپیههمناکرێڕۆڵیخهاڵ،بهوهرئێمهمهلهمهئه

کانمان؟مرۆییژهدژهفتاوکژردارهمانڕهرههسهنبۆزیاترسوربونلهدهپشتیپیاواندهستلهنودهکهندێکاتکێبڕکێدهههخۆیان
وتوبژژڕوایبژژهناعژژهدڵنیژژامقهکژژه!وهینژژهرزتربکهدژیخۆیژژانبژژهکانمانلژژهاڵیتاوانژژهکیتژژرتژژاقژژهروپشژژتیوانێفاکتژژهبنژژهده
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کژاتدهشژازانهنهنگهودهداتوپشتگیریلهدهدژهوبڕیارهیخودیخۆیئهوهرهژیرفیشاریهێزێکیدهچیلهکهیخۆینیهربڕینهده
وازانینژیڕهسژێتیوبژهبڕیژاریبژاریکهتبژهبارهمانداسهڕلهکانیپهنگدانهدهلهبۆنمونه!هاڕندیخۆشیدهکانیخوسادهمافهکه
ئژژازادیخوازومژژرۆڤنگژژهودهدژیئژژهخێریشلژژهسژژتینژژهودهوهکژژردهرزدهتژژانبژژهکئافرهدژیخژژودیخژژۆیوهسژژتیلژژهژنژژی،دهفژژره

ژێژردرێژایژیمێژژولژهکانیژنژانیبژهمافژهکژردکژهدهرێتویاسژایانهونژهنژدێکلژهداوایالبردنژیههکژهوهردهکژردهبژهدۆستانانه
تکژردنناڕاسژتیوخیانژهمژه؟ئائهزاندنیهێڵیسورنیهبهمه،ئائه!!!وتێکوپێکیشکاندوهئاشیئاینوکلتورداهاڕیوهردهبه
زحژهکژهیژهبێت؟کامژنههیدووژنیههکهزبکاتپیاوهویستیخۆیحهبهکهیهژنههلۆکامرێگهئهودیخۆیدا،؟ڵخگهلهنیه

زخوایشژتیخژۆیحژهبژهکژهیژهوێت؟کژامژنههربکژهیبژهبوونئێسژتانیژوهوهکانیپێکهووڕۆژهمووشهیپێشداههوپیاوهبکاتئه
ڵدوویانسێژندابکات؟؟گهوجێیلهیشههکبکاتپیاوه
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 ..ى نۆڤەمبەر٥٢پێش 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سوڵ د ره حمه ی ئه مه حه

 
  ؟..ئایاکۆمەڵگاىكوردىبەرهەمهێنەریتوندوتیژییە


،چەمکیتوندوتێژی،بریتییەلەهەرکردارێکیانهەرئازارێکیجەستەییودەروونژییژانهەڕەشژەوجنێژووپێبەپێیئێنسکلۆپیدیا

. قسەیناشرینێککەدەکرێتەسەرکەسیبەرامبەرلەهەرشوێنکاتێکدابێت،جاچلەخێزاندابێتیانچلەکۆمەڵگادابێت


ەوەیکەجیژژاوازیبکرێژژتلەنێژژوانکەسژژەکاندا،هەروەهژژارەگەزوئژژایینوتونژژدوتیژیرووبەڕوویتاکەکژژانیکۆمەڵگژژادەبێژژتەوەبەبێژژئ
 !.ئێتنیکوکەلتوورناکرێنبەپێوەروسامانوتەمەنوهێزودەسەاڵتیشنابنەئاستەنىبۆراگرتنونەهێشتنیکرداریتوندوتیژی

  
ەنیسژژژبەتکۆمەڵگەکەمژژژانەوە،بەدرێژاییمێژژژژووبەاڵمب..تونژژژدوتیژیلەچەنژژژدینهۆکاروسژژژەرچاوەیدیژژژارونادیژژژارەوەدروسژژژتدەبژژژێ

کەشژژوهەوایەکیلەشژژێوەىژیژژانینێژژودارسژژتانوپێشژژەاڵنێکانیبژژۆفەراهەمکژژراوە،بژژۆیەتژژاکیکژژوردناچژژاربژژووەژیژژانێکیسژژەپاوو
یەیکەهەنژووکەزۆرەملێودڕندانەبژی،هەربۆیەشەخەسڵەتیبەرامبەرەنەیارەکەیخۆیهەڵگرتووە،بەاڵمبێگومژانئەوتونژدوتیژ

دەگژوزەرێین،مەرجنیژیەهەمژوویوسژەرتاپایمیراتژیئەومێژژوویژێژردەسژتەییەلەکۆمەڵگاکەمانداهەستیپێدەکەینولەگەڵیژدا
 !.. بەڵکووئێمەکۆمەڵگاکەمانخۆیبەرهەمهێنەریتوندتیژییە...بێت،یانبەرهەمیسەردەستەییکەلتوورینەتەوەىزاڵبێت


اڵدانیکۆمەڵگاکەشماندارەگەکانیتوندوتیژیلەنێوکەلتوورداچەقیون،کەلتووریخێڵەکژیوهژۆزگەراییکەدابونەریژتولەنێومند

سژژوننەتییانپیژژرۆزراگرتژژووەودەیپژژارێزن،لەنێژژوگوتژژاریئژژاینیپەڕگیژژردائامژژادەیەکەناڕاسژژتەوخۆخژژۆی.بەهژژاونۆرمیکژژۆمەاڵیەتی
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دووتوێیپەروەردەیکۆمەاڵیەتیدا،وشیاریکۆمەاڵیەتییەکبەتاکیکورددەبەخشنکەلەناواخنژدادەخزێنیەنیۆخیزانەکانمانەوەلە
 !هەڵگژژریدیژژدگاوئایژژدیورەفتژژاریتونژژدورەقوزبژژرنکەدواجژژارخژژوڵێێنەریتونژژدوتیژىوکەلتژژوورێکیسژژیخناخلەزەبژژروزەنگە

دەکردنیتوندوتیژیژدابەهەمژووجۆرەکژانییەوە،تونژدوتیژیسیاسژی،شایانیوتژنە،کۆمەڵگاکەمژانخژاوەنیمێژوویەکژیدرێژژەلەپیژا 
ئەو:کۆمەاڵیەتی،ئایینی،خێزانی،ئابووریکەمەخژابنزۆرترینژیقورسژاییئەوتونژدوتیژییانەدەکەوێژتەسژەرژنومنژداڵوگەنژج

وبێئژژرادەوفڕێیژژاندەداتەپەراوێژژزیبەتژژوێژێکیالوازوبێهێژژزتژژوێژانەنکەئاراسژژتەکانیتونژژدوتیژیدهیژژانگریتەوهدەیانکژژات
تاکەکانیکۆمەڵگژایکژوردیتوانژایەکیلەرادەبەدەریژانهەیەبژۆوەرگژرتنوقبژوڵکردنیتونژدوتیژی،چژونکەتاکەکژان...کۆمەڵگاوە

.ەرهەمدێنژێدەستەوەستانوبێباکنلەمبوارەوە،بۆیەبەئاراستەینژاوەوەیکۆمەڵگژا،وەکژوفژابریکەوکژارگەیەکوایەوتونژدوتیژیب
!..کەلتووریعەشیرەتیوخێڵەکیئێمەسینحناخەلەبڕوابوونبەتوندوتیژی


حیزبەکانمانچەندینساڵەکاریانلەسەرتونژدوتیژیىکژردووە،وەکژومەسژەلەیەکیپیژرۆزومژوقەدەستەماشژایدەکەنوپەیوەنژدییە

یەتیتاکەکانبەرهەمیدەهێننەوەوئاسژاییوشژەرعیدەکەنەوە،کۆمەاڵیەتییەکانمانلێوانلێونلەتوندوتیژیورۆژانەکایەیکۆمەاڵ
کەتەنژژانەتگەیشژژتۆتەئەورادەیەیکەتونژژدوتیژیبژژووەتەکەلتوور،چژژونکەکەلتوورەکەمژژانخژژۆیچژژووەتەقۆنژژاغێکیخژژرا وپژژڕ

وون،کەئەمەگخژۆیلەخۆیژدامەترسیداریخۆیەوە،بەوواتژایەیکەئژێمەیکژوردبەهاکژانیتونژدوتیژیولێبووردەییمژانلەبیرکژرد
 !..مەترسییەکیگەورەیلەسەربوونوژینیئێستاوئایندەمانهەیە


ئەگەربەچاوێکیپڕلەسەلیێەودیێەتەوەلەرەهەندوئاراستەکانیتوندوتیژینێوکۆمەڵگاکەمانبڕوانین،دەبینینکەتوندوتیژی

ستیبەهەڵوەستەلەسەرکردنەودەبێتلەئاستیتاکەکەسوگرو وکۆمەاڵنژدابۆتەشتێکیباو،زۆرپەرشوباڵوبۆتەوەکەئیدیپێوی
 !.نیشانەیپرسیارێکیگەورەیبخرێتەسەر


مەخژژابنوئەفسژژوس،تونژژدوتیژیلەژیژژانولەگژژوزەرانیرۆژانەمانژژدائەوەنژژدەئاسژژاییبژژووەتەوەالیخەڵکژژیکەئیتژژرمژژرۆڤبە

یژاندەتژوانین..تلەخودیخۆیولەبوونولەهەڵوێستورەوشتیخۆیوخێزانژیبکژاتتوندوتیژینەبێتناتوانێتەعبیروگوزارش
بڵێژژینکەتونژژدوتیژیوایکژژردووەکەخەڵژژکبژژۆبەدەسژژتهێنانیکەمتژژرینئاسژژتیژیژژانوپارووەنژژانەکەیخژژۆیرێگژژایەکلەڕێگاکژژانی

فڕانژدنودەسژتدرێژیسێکسژیوالقەکردنژیئژافرەتوشێوازەکانیتوندوتیژیزۆرنوگرنگترینیژانکوشژتنو.توندوتیژیهەڵبیژێرێ
..لەشفرۆشیژنانوتەنانەتناچارکردنیژنبۆپرۆسەیسێکسیوهاوخەویکردنیهەربەتوندوتیژیحسێبیبۆدەکرێت


یەرۆحژیرەنگەدەرهەقبەجەستەیفیزیکیئەنجامبدرێت،یانلەهەمبەرهەستوسۆزداپیادەبکرێت،یانلەوانە:کرداریتوندوتیژی

ئەگەرئەوانەی...توندوتیژیدژبەژنانبەهەرجۆرێکوبەهەرشێوازولەهەرشوێنوکاتێکدابێت،ئەوابەتاواندەژمێردرێت..بێت
پەروەردەیخێزانژی...بژوونئەوابەتونژدوتیژییخێزانژینژاوزەددەکرێژت.تژاد...توندوتیژیمێردیانبراوبژاوکومژاموئژامۆزاو

یتیوتەقلیدیونادەربەدەستە،سەربەهیجمیتۆدێکیزانستیجیهانینییە،کژانگەیجیژاوازیونادادپەروەرییە،جیژاوازیکوردیشنەر
خێزانیکوردیزەمینەخۆشدەکاتبژۆنایەکسژانیوجیژاوازیونژاعەدالەتیکە...جێندەریلەنێوانرەگەزینێرومێدادەستەبەردەکات
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بۆبەرهەمهێنانیتوندوتیژیوبەکارهێنژانیشژێوازەکانیزەبروزەنگژی،کەمنژینئەوخێزانژانەیکەئەمهۆکارانەگفاکتەریسەرەکین
 منداڵەکانیانبەلێدانوئازاردانیجەستەیگۆشدەکەن،هەڕەشەوجنێوپێدانوسووکایەتیپێکردنیاندەکاتبەپیشەیرۆژانەکەرۆح

 .. دنیپارەوکاتوخواردنوخواردنەوەیمندااڵنیشبەکاردێننودەروونیاندەشێوێنێ،شێوازیزیندانکردنوکۆنترۆڵکر


لەنێوخێزانیکوردیدا،توندوتیژیبەشەرعیوئاساییکراوە،گووتاریئاینیوکەلتووریباویکۆمەڵگاکەمژانزەبروزەنژىوتونژدوتیژی
ردەیکۆمەاڵیەیتیانبارگژاویکردووەبەشژەقوزلژلەدژبەمندااڵنیکردووەبەکارێکیرەواوئەرکێکیسەرشانیباوان،وانەکانیپەروە

لەرێژەیەکژیزۆریخێزانەکانژدا..ئژازاردانیدەروونژیورۆحژیمنژداڵیشبەشژەرعیکژراوە..لەپاڵئازاریجەستەییدا..وتێهەڵدانەوە
لەدایکژانپژێشباوکژانئەفسژوستەنژانەتزۆرێژک..زۆرئاساییورۆژانەوشەیبریندارکەروقسەیناشرینوجنێوپێدانبەکاردێژت

بەسژووکیتەماشژایاندەکەنوفەرمانیژانبەسژەردادەدەن،هەڕەشژەیانلێژدەکەن..ناووناتۆرەونازناویناشژرینلەمنژداڵەکانیاندەنژێن
دەنگژیزلیژان...ڵژنوناشژریننوزیژادەنوبێسژوودنبەبەردەوامیرەخنەیژانلێژدەگرنکەگژوایەتەمە.کەوائازاریجەستەییانبدەن

کژژژۆتوبەنژژژدیانپژژژارەوخەرجییژژژانلێژژژدەگرنەوە،دواجژژژارلێیژژژاندەدەنودەسژژژتوقاچیژژژاندەشژژژکێنن،..ەسژژژەردابەرزدەکەنەوەب
!!دەکەن،چەندانرێگەیناشەرعیونائاساییبەکاردێننبۆپیادەکردنیزەبروزەنىوتوندوتیژی


وەبەرێژەیەکژژیئێجگژژاربەرزئاراسژژتەیکچژژانورەگەزیمژژێلێژژدانیجەسژژتەییوئژژازاردانیدەروونژژىوڕۆحژژیلەخێزانەکژژانیئژژێمە

حسێبینیوەمرۆڤوکەمتریشیانبۆدەکرێت،بەبیژانووینژامووسوشژەرەفەوەژیانیژانلێژدەکرێتبەدۆزەخوتەمەنیژانپژڕ...دەکرێن
ترسنۆکوبێئیرادەوبژێمتمژانەدەکرێلەترسودڵەڕاوکێونائاسوودەیی،بۆیەتاکیکوردبەگشتیوژنیکوردبەتایبەتیتاکێکی

تژژاکێکەالوازوبێتوانژابەرامژژبەربەئەرکومافەکژژانی...وبێبژاوەڕبەخژژودوبەکۆمەڵژىوبێنژژاوەڕۆکوبێئامژژانجوتژۆراولەژیژژانن
بەرهەمتژاکێکەلەنێژودەروونوهزریژدازەمیژنەخۆشژەبژۆئەوەیکەالدەروالڕێبێژتوئامژادەگیتێژدایەتونژدوتیژی...خودیخۆشژی

 !.ئامادەگیتێدایەتوندوتیژبێتتادەگاتەئەوپەڕیقیامەتومەحشەر...بهێنێتەوەوگەندەڵیبەهەموودنیاداباڵوبکاتەوە
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 پاساوی توندوتیژی بۆ توندوتیژی
 
 







 

  مه دڵسۆز حه
 
کهیاسژایهرگیری،بژۆخژۆیکژوفژۆرمێکیکژۆنوپریمژاتیڤیهاوسژهپۆلۆگامیوهیاساییکردنیژنیوبهفرهتدانبهرعیهیشهوهڵئهگهله
ژنوپێشژژێلکردنیککردنیشژژتومهماشژژاکردنیژنو،بژژهلتهمێگژژهتیبژژهقلیژژهکردنیعهسژژتهرجهڕۆکیپژژڕتونژژدوتیژیوبهڵگرینژژاوههژژه
تدانبژژهرعیهخۆ،شژژهربهمرۆڤێکژژیکامژژڵوسژژهکژژوهایسروشژژتیخژژۆیوهبژژهتیێیتی،دامژژاڵینێتیلهرامژژهدیئینسژژانیوکهواویبونیژژاتژژه

نگیپاتریژارکرهژهرئێسژێانفهتاسهکژهڵگایهکۆمهکهیئێمهوهکئهکیوهڵگایهکۆمهژنێکدا،لهزیادلهڵگهرگیریپیاوێکلههارسه
وتیئژهرعیهبینژین،شژهده،کژهیهتیههاڵیهتیکۆمهرعیهشه،هێندهیهوههێزوبێلێپرسینهبهرمێداهێندهسهنێربهاڵییستئاوهوده
یژانیدیبژژهڵتانیخژوێن،دهخژژهکاتژهیژانژندهیدهسژتهجهڕۆژانژژهتیکژهکانیژهکراوهغژهدهقهخالقیوسژژنورهئژهمکژهوچهاڵتهسژهده

وپێیئژهیژنانبهنوسیزۆربهکۆیگشتیداچارهیلهوهلهجگهمه،ئهوهبنهرخۆدهسهرگیلهڕیمهوڕوبهقوربانیبنهجۆرێکیدیده
بژاوکوبژرابڕیژاریکاربژهرزهزارانکچژیمنژداڵوهژههژهکژهشژهنوسراوهمیاسژانهرئه،ههستیخۆیدانیهدهلهپاتریارکیهتهرعیهشه

ڵبژاردنیمێردکژردنوهژهوتیان،ڵسژوکهوههیژیژانوسژنوریجوڵژهنوسژیان،شژێوهکژرێن،چارهحرومدهخوێنژدنمژهگشژتیلژهخێزانبه
ررابژههژانابهسژفیرێکیوه،لژهنوسیخژۆینیژهنیبڕیاریژیانوچارهخۆیخاوهژدهوههڤدهیههدهکیسهیهرکۆیلهکوههدواڕۆژیان،وه

نگیپاتریژارکیرهژهفهمیرههگبهوسفیرهمانکاتبۆخۆیئه،ههمیهێناوهرههنگیپاتریارکبهرههفهداکهکسانونامرۆڤانهونایه
گژرتنوڕالژهیژهکیانههرهژاریونزمژیبژاریئژابوریڕۆڵژیسژهوئایینوهژهریتونزمیهۆشیاریگشتینهکانیرهفاکتهتیکهخۆیه
الواردنکسژانوهژهنایهوسژفیرهمانئژهیهژهریبژۆپیژاو،درێژژههاوسژهفرهتدانبهرعیههادا،شهسفیرێکیئاوهالتپێدانیدا،لهسهده

تونژدوتیژژیکژانیڕوهکلژهڕویژهبژهتدانهرعیه،شژهمیهێنژاوهرهژهدابهڵگایئێمژهکۆمژهنگیپاتریژارکیلژهرههفهکهیهوجیاکاریه
هایبژژهتیبژژهتیوبێحورمژژهسژژوکایهنژژدانشژژێوهچهدابژژهیژژهمپڕۆژهماشژژاکردنیژنژژانلژژهلتهمێگژژهبژژهیژنژژان،دیژژدیوهوسژژاندنهوچه
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کریژهکانیشژی،ههکانی،ئینجژاپاساوهرجژهمهگاتژهتادهبوڵکردنیفژۆرمیگشژتییاسژاکهقژهندیروبهسژهرله،هژهیژنکژردوهمرۆڤانه
کانرپاسژاوهسژهمنزیاترله،کههایئینسانیبیناکراوهتوبهرامهکهماشاکردنیژنانوبریندارکردنیمتهکهمایبهربنهسهلهوانهله
تژوانیندهتیکژهاڵیژهتیکۆمهدالژهمژافوعهلژهفێلێکیئاشژکرایهوبێمانان،هێندهکۆمیدیوساختهکانهێندهرجهمهستم،چونکهوهده

ونبژهدڵخژهبژهداکژهووالتژیئێمژهمیسیاسژیلژهوتوییسیسژتهبوبۆپیشاندانیڕویپاتریژارکیودواکژهڵگهڕونترینبهمهئهبڵێین
کانیردوقاچژهیژداههکپاتریارکوخێڵهنگیرههریتوفهئایینونهقڵلهعهاڵمبهدات،بههانیشاندهبینێتوخۆیوهدهوهدیموکراسیه

تیکردنودیژدیسوکایهڵێکئازاراویتروپڕیلهکانیگهرجهومهرکردنییاساکهمیکانیزمیدهژنیلهکانییاسایفرهقیون،پاساوهچه
رفکردنیوسژهوهکردنهژنیبژۆفراونترکردنژیبژازاریسژاغیاسایفرهیومانایهبه!!کچیرهژنوقه،پاساویبێوهککردنیژنانهشتومهبه

کردون،نوشونهمهتهبێمێردوکچانیبهژنانی

لژهکردنێژککژه،قسژهوهتیژهاڵیهناویتژوێژێکیکۆمهبژهکردنه،قسهوهتیشهخالقیومرۆڤایهڕویئهتیولهالیهڕویکۆمهلهمهئهکه
ممانالنژیکژهکوپارلژهکیوهزگایهدهگاتهختێدهوان،مرۆڤوهرپریڤاتیئهۆسهبڕۆییهمانکاتزیادهخوارهههایئینسانیاندێنێتهبه
تیخژۆیموومرۆڤێژکپریڤژاتوسژنوریتایبژههژهکژهتێبگژاتوهتیلژهاڵیژهتیوئسوڵیکۆمهستیمرۆڤایهڕویهۆشیاریوههبێتلهده
دا،وپریڤاتوسژنورهبهنانهدیتنوداننهزانینونهکان،نهوتوهریتیودواکهڵگانهیکۆمهوزۆربهڵگایئێمهیکۆمهردیکوشنده،دهیههه
کانییئازادیژهوهندنهخۆبونیمژرۆڤوسژهربهویوسژهیتژاکوتێکوپێکشژکانیگیژانیتژاکڕهوهرسژڕینهسهلهنگانهرههمفهڵکووئهبه

کیرهیسژژهردوپایژژهسژژهلهتیئێمژژهاڵیژژهخالقییکۆمهدونیژژابینیئژژههژژیچڵکووێبێژژت،بژژهرمژژگژژهئهوتاکژژهتیئژژهتایبژژه،بهبینژژاکراوه
ڵگرهژژهکژژهسژژتیاروئژژاڵۆزهخالقیگرنژژىوههکژژۆدێکیئژژهیژنهێنژژدهسژژته،جهسژژتهکژژات،گومژژانوجهکانژژدادهڵژنهگژژهتلههاڵسژژوکه

یداپۆشژژینوشژژهبانگهمیشژژهپیژژاویمژژاڵههکژژداکژژهڵگایهکۆمه،لژژهییهسژژتهجژژهمدیژژده،ئژژهکژژانیتژژرهموکۆدهیهژژهوکژژورتکراوه
ڵگاییکۆمژهخالقیژهئهمدواڵتیژهدات،لژهستخسژتنیدهڵماڵینودهوڵیهژههژهمیشژهیمژاڵ،ههوهرهکژات،پیژاویدهپارێزگاریکردنیده

یپلژهدابژهتیئێمژهاڵیژهدیژدیگشژتیکۆمهدا،له(مێرد)یپێگهپیاوێکلهیهربۆ،ههیهنجامێکیئامادهرهبهمیشهدا،گومانههئێمه
وهنانیخێژژزانوپێکژژهوهکپێکژژهبژژۆژن،نژژهتیژژهاڵیهرگرتنژژیشوناسژژێکیکۆمهووهتالمهتیسژژهاڵیژژهکیکۆمهیژژهکزامنکردنژژیپێگهیژژه
گهانژهبهبنژهمانودهمیپارلژهخهبنهدهیره،کچانیقه(ژنبێوه)انیبێمێردژنربۆیهویستیدا،ههشقوخۆشهعهگرێدانیدوڕۆحله

ختێژکزانێژت،وهسژێکیئاسژاییدهمووکهمانوهژهندامانیپارلژهڵگاوئهکۆمهیکهوهلهجگهمهڵکردن،ئهمێگهپاساوییاسایبهبۆ
شژژمانمانپێشژژنیاریکژژردون،هێندهپارلژژهکژژهوهناگرێتژژهکاندیدانژژهودوجژژۆرهئژژهوهن،ئژژهدهمدهموسژژێههکژژانبڕیژژاریژنژژیدوهپیاوه

هید،نفالوژنژانیشژهستیقوڵینیشژتمانیودڵسژوتاویانبژۆئژهموههههبهکهپێشچاوهمانلهسیاسیانهرکردهوسهیئهوهتاقیکردنه
رپیژاوێکیگژه،چجژایئهوهکاتژهگمارهیرههیدێکیانکچێکیقهشهنفالیانژنهژنێکیئهسێککهرانهژنهێنهشکرهولهمانبینیلهنه

رکهژه،نژهیرهژنوکچژانیقژهبێژوه،ژنژانی!!بێترزنژهبژهزنانژهمهرکردهوسژهکژوئژهستینیشتمانیوهۆشژیاری،وهئاساییبێتوهه
سژتوتوههرامژهنیکهرمرۆڤێکژیدیخژاوهکهژهژن،وهڵواسژن،ژنژانیبێژوهنیژانپێژداههکابیانوهنینکژهلالگهکنینوعهشتومکه

ڕینژژاوخۆ،گشژژهوانژژهڵگیرسژژانلهوایههڕینژژاڕهیانشژژهدهسیاسژژیانهبژژونکژژهمژژهوگهتی،قوربژژانیئژژهرپرسژژیارێتیخۆیژژههژژۆگوبه
کنژین،،شژتومهیرهشکێندرێت،کچژانیقژهتیاندهرامهکهگیههانهوبهن،بهکانیاوتنیمنداڵهتیوکهئێستاگدوایشکانیدڵیانوهه

لژهوتێکشژکاوهگاڵتوگونژاحوبێبژهسژهبێدهمرۆڤێکژیکژهنیژهوهژیانیژدامانژایئژهلژهبونیمێژردوشوناسژێکیپیاوانژهرنژهبهله
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بژۆترسژناکترینوتونژدوتیژتریندیژدهلژهیرهبژۆکچژیقژهڵگایئێمهیدیکۆمهپیاوێکڕازیبێت،دکهیانچارهنیوهبهناخدا،که
ڵخۆیانژدامێردیژانگژهکانیژیژان،بڕیژاروڕاسژتگۆییخۆیژانلهوتژهرزیخۆیژان،ڕێکهرهۆشژیاریبژهبه،لهوکچانهئینسان،زۆرێکله

،گرفژتلژهرترهرمهێنهرخژاڵێکیشژهرمهێنهکیشژهوانبۆپاساوییاسایهئهکارهێنانیبون،بهنوسێکڕازینهموچارهههوبهکردوهنه
خیتژابیسیاسژیلژهکهڵێت،گرفتهپێماندهوهکیسادههۆشیاریهندێکلێپرسراوبهاڵتوههسهکودهوهکچاندانیهیرهژنوقهزۆریبێوه

نگیدیموکراسژیوبینژاکردنیرهژهمهێنانیفهرهژهربهمبژهههکژانیمرۆڤژیئژازاد،لژهردیموکراسژیوئژازادیومانامبهههلهاڵتدایهسهده
واقیعێکژیبژۆبینژاکردنیخێژزانوبینژاکردنیمژرۆڤ،گرفژتلژهاڵتدایهسژهیسیاسژیوسژتراتیژیدهرنامژهبهگرفتلهڵگایئازاد،کۆمه
بردنیڕێوهتیوبژژهاڵیژژهتیکۆمهدالژژهناعهتی،گرفژژتلژژهاڵتخۆیژژهسژژهکژژیدهرههۆکژژاریسژژهکژژهنگیدایژژهرههتیوئژژابوریوفهالیژژهکۆمه
یژژاندهکژژهدایژژهئیداریهمهوسیسژژته،گرفژژتلژژهیژژهیئینسژژانههوهبیناکردنژژهنوێپێویسژژتیبژژهرلهسژژهکژژهکژژهڵگایهیکۆمهمسژژاردانهخه

ئژازادیکانیبڕیژار،لژهنژدهمانوناوهکوپارلژهستیاریوهشوێنیههتهڵداوهیههرستپهواروبێئاگاوکۆنهخوێندهوارونهریکۆڵهفیگه
مێنژێ،یدهوهکژچ،ئژهیرهژنوقژهناویبێژوهنگێکیشنژامێنێبژهرهژهودابینکردنیژیانیئژابوریباشژدا،فهندیئینسانییوهپهوسفیری

همژژژیووهئژژژهکترکژژژهبژژژۆیژژژهویسژژتیژنوپیژژژاوهتوخۆشهرحورمژژژهاتیش،ههوکویسژژژتی،ئژژژهتوخۆشهحورمژژژهبهکانژژژهپێویسژژتیمرۆڤه
ڵگاوکانیکۆمژهنگژهتژهلژهاڵتهسژهیدهوهکشژانخاڵیکردنهالیژه،بهویاسژایانه،ئژهوهخاتژهدرۆدهبژه(تدالهعه)و(ریهاوسهفره))

کانیرژنومافهمبهههتیلهاڵتخۆیهسهیدیدیدهقینهریڕاستهوههیجهکیدالیهرست،بهپهنیکۆنهندێکالیهدڵرازیکردنیهه


 ٥١١٨یدێسەمبەری٥:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیدەنگەکان:سەرچاوە
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 تان دژی ئافره  ى توندوتیژى له وه نگاربوونه ره ى به فته راوێزی هه په  له
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باغ الل ده جه
 

ىتوندوتیژىلەهەرێمیوهنگاربوونهرهىبهفتههه52ژژ18نىرۆژاله
     

کژانیژنژانونرێکخراوهالیژهتیلهتایبژهرکژرا،بهدهیاننامژهوهسژازکراوبهچووکۆبوونژهڕێوهندینچژاالكىجۆراوجژۆربهچهكوردستانبه
.نجامدرانگشتیچاالکییجۆراوجۆرئهبهوهتانهئافره


یبژۆمژاوهنىدهىمژهڵگژهكانىكۆمهڕێكخراوهنژداملژهكئهیژهپاركىنژالى،ژمارهلهممهىرۆژىسێشهئێوارهیاندکهکانرایانگهواڵههه
مووهه)ژێرناوىلهركردووهكیاندهیهیاننامهربهمبهىنۆڤه٥٢گروپى.ڵبژاردنگییانههستوبێدهمیخۆیانبهندكاتژمێرێكدهچه
!!.(بێتردانهمبهىنۆڤه٥٢نهالهینتهكهدهكانىساڵقسهڕۆژه


تىرانىمرۆڤایژژهكانبژژۆخۆشژژگوزهوڵژژهمووههنێژژت،هژژهنگاودهوناتونژژدوتیژىهژژهرهكاتێكژژداجیهژژانبژژهله"داهژژاتووهكژژهیاننامهبهلژژه
."ڵگاڕووكژارىكۆمژهبیێتژهتىدهفولێژدانوسژوكایهرهنژىوكوشژتنىژنبەنژاوىشژهژىفژرهلهسژهمهالىئێمژه،تازه!!وهكرێتهچڕده
موووهژهنگارىئژهرهساڵداناتوانێتبهكرۆژلهیهكهوهڕێتهگهدهوهمانبۆئهستنهمبهودههۆكارىئه:"ڵێتگدهکهبێژىگروپهوته

كسژژانیوتونژژدوتیژیونایهدژبژژهوهژژاوارهڵوێسژژتهنگیههبێژژده:"ڵێژژتروادههژژه."رەتانژژدادێژژترئافسژژهبهكهوهببێتژژهژییژژهتوندوته
!" ژنیفره
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ژ:ڵێمدهوهدرێتهلێکنهڵهههمبهکهخنهیرهوهتابۆئهرهوسهیهمههیدۆستانهخنهندێرهداههڵێره


تیوحکومژهنجامژدراوهجۆریتێدائهوچاالکییجۆربهتانبڕیاردراوهدژیئافرهیتوندوتیژیلهوهنگاربوونهرهیبهفتهههکارێکیباشه*
.نجامبدرێیتوندوتیژیئهوهنگاروونهرهدابهیهفتهوههنیالهتهکهگمانایوانییهمهوئهرشتییکردووهرپهرێمسههه


.تاد..نجامداوهجۆریانئهوچاالکیجۆربهشدارییانکردووهتانبهکانیئافرهرێکخراوهرواکارێکیباشههه*


لژه؟خژۆئێژوهراسژتهمهیئهن؟کهناکهستنوقسهبهمیخۆتاندهرچیدهبهتان،لهڕێزان،ژنانوئافرهرێبهئه:وێبڵێممهدادهلێره
داورۆژهبژێلژهکاتێکژداده؟لهسژتووهمژیخۆتژانبهردادهمبژهینۆڤه٥٢ژیرۆبژۆچیلژه.!درێتکردنتانپژێنژهیقسژهواڵتێکدانینرێگه

رسژهبهكهوهببێتژهمووتوندوتیژییژهوههنگارىئهرهتوانرێتبهكرۆژلەساڵدادهیهبه"کێگوتوویه.نبکهموورۆژێکپترقسهههله
متژان؟ئژهدژیتونژدوتیژژیدژیئافرهباتلژهبژۆخژهمزێکنییژهکرهنیاوهتهیهفتهوهه،یانئهورۆژهچمائه."!!تاندادێتئافره
.یهوامههردهباتیبهخهڵکوپێویستیبهک،بهیهفتهکرۆژێکیانههنهباتهخه


ئێسژتاکژه.تژانگیرابێژتنوئافرهژناشانلهیتێکۆرێگهرمیفهواڵتێکیشداکهبهتلهنانهڵوێست؟تهههنگیبۆتهیبێدهرواکههه
.رزبێتنگتاندلێروبهدهیهوبۆتانههکوردستانداوانییهله


رستانوریابژازان،پهڵوێستیکۆنهدونانوههزیندانوراوهکاندا،بێترسلهرستهپهکۆنهیرژێمهژێرسایهلهکهیادتانچووهچماله
رسژژاڵ ،ختژژهنجومزوهژژدی،ئهبابژژان،ئژژهکییژژهخژژانمزوهژژدی،زه:كتژژانیوهریکوردسژژتانبڵنژژدبوو،ئافرهانیتێکۆشژژهتژژنگژژیئافرهده

ج،مژونیرهرهعیدفژهیخێزانژیسژهجیبژهفاخۆشژناو،نهریمسژتهجیهاوسهرهکێفهعروف،زههێمهالوێژ،بهیساڵحیخدر،گهفاتمه
روویرژێژژموبڵنژژدبژژووبژژهمیشژژهنگیژژانههدهرکژژهتیتێکۆشژژهدانژنوئژژافرهیژژانوسژژهحمودودهمژژهمسژژهشهج،رهفژژهسژژال ،مژژونیره

.رستانداپهکۆنه


بێتکژهگهژهخنژهررهگژهئه!؟ڵوێسژتهنگیههیبێژدهوتیگرنگژدا،کژهسژتکهنداندهریچهژێرسێبهباشووردا،لهکوردستانیئێستاله
ى52ویستهەمووڕۆژەكانىساڵقسژەبژكەنولەتانیخۆشهیئافرهبائه.وهرزبکرێتهنگیبۆبهدهسوورانهبێجه،دهزۆرهبێگومان

.!نگتانبڵندتربێنۆڤەمبەریشداده


وێژداولهرکژردووهکیاندهیژهیاننامهبهمانپێکژردژمژارەیەكئەنژداملەڕێكخراوەكژانىكژۆمەڵگەىمەدەنژىکئاماژهوهوهیهوبۆنهربههه
بژا(.وهکرێنژهچڕده"!)نێت،هەمووهەوڵەكانبۆخۆشگوزررانىمرۆڤایەتىچڕدەكرێتەوهجیهانبەرەوناتوندوتیژىهەنگاوده:"ڵێنده

ورهبژه(ریدامسژهکجهییهسژایهژێرمڕۆلژهئژه)جیهژان،جژائایژاراسژتهوهوردبینژهمدێژڕهلژهوهرمژهرێکیساردودڵێکیگهسهدابهلێره
سژژتیینگیسژژاردوبااڵدهمانیجژژهزموونیسۆسژژیالیزمونژژهمئژژهکژژهدوایداڕمژژانییهوهوانژژهپێچهنێت،یژژانبژژهنگاودهناتونژژدوتیژیهژژه
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یژێرسژایهلژهنژینژازاننکژهدهیمژهڵگژهکژانیکۆمهنێت؟ئژاخۆرێکخراوهنگاودهوتونژدوتیژیهژهرهرۆژزۆرتربژهمریکاجیهانرۆژبهئه
؟زۆربوونهژاریوکڵۆڵیروولهرۆژتوندوتیژیوههدارۆژبهدارییدڕندهرمایهسه
وکانیئیژوهوڵژهرههگژه؟ئهتانژداهژاتووهکهیاننامهبهکلژهوه!"؟وهکرێنژهتیچژڕدهرانییمرۆڤایژهکانبژۆخۆشژگوزهوڵهمووهههه"کوا

مڕۆپتژرتونژدوتیژیونژاچیهژانیئژهچونکژه!نییژه"مووهژه"وهاڵمئژهبژهوتنخوازانودیموکراتخژوازانبێژتراسژتهیپێشژکهرهگشتبه
.؟ڕاستیبڵێن،وانییهبهچا.ستهرانییتێدابااڵدهخۆشگوزه


کانبژۆبەرەنگژاربوونەوەىتونژدوتیژىوفژرەژنژىونژهمووالیهتژانیکوردسژتانوهژهباتیژنژانوئافرهوتووبێخژهرکهرسهدواجارهه

 .کانیانژژژدامووخواسژژژتوئامانجهدییهژژژهپێناوهێنانژژژهژنژژژانولژژژهكوشژژژتنىژنبەنژژژاوىشژژژەرەفولێژژژدانوسژژژوكایەتىکژژژردنبژژژه

 
٥١١٨یدێسەمبەری٥:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیدەنگەکان:سەرچاوە
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 ی توندوتیژی   زمه ر دێوه رابه به  نان لهژ
 

 م كه شی یه به
 
 
 
 
 
 
 

 ماریا کارگر


ریوتوندروهریونادادپهرابهنابهلهڕپكهمێژوویه.بوونیگومانیتێدانیهریپیاوساالرانهفاكتهتیمرۆڤكهمێژوویشارستانیه
موئژهریتونژدوتیژیژهقترینفاكتژهزهكهكیپیاوساالرانهمێژویهتی،یمرۆڤایهڵگهێژیوماڵوێرانیبۆكۆمهڕوخوێنڕوتیژیشه

یڵگژهكۆمهواومانژالژهتژهكیبژهیهشژههڕهژهكژهیژهكیترسژناكونامرۆڤانهیژهدیارده،تیپیژاوسژاالریهمیشارسژتانیهرهژهبهدیارده
وتیشژژێواندوهریوئژژارامیژیژژانیمرۆڤایژژهرابژژهوامجژژوانیوبهردهبژژهككژژهیژژهدیارده.كژژاتكانیدهتیژژهمرۆڤایهتیونرخژژهمرۆڤایژژه

. دیارهوهمانهژیانیرۆژانهكانیبهریههۆكاروكارتێكهكهروستكردوهرونیدهتێكیناشیرینیهزریودهحاڵه


كێككژویژهزوهگههڕمایربنهسهیمرۆڤداتوندوتیژیلهمێژوولهكانهدزێوترینشێوازیتوندوتیژیهكێلهژنانیهتوندوتیژیدژبه
،درێژژتمدهڵژژهقهگشژژتیلژژهكانیپێشژژێلكردنژژیمژژافیژنژژانوپێشژژێلكردنژژیمژژافیمژژرۆڤبژژهتژژهكیترینوگرنگتژژرینبابهرهسژژهلژژه

كیترسژژناكلژژهیهشژژێوهمژژهگرێژژتوئهدهژنلژژهرمرۆڤێكژژهوایهژژههڕمژژافیییكژژهژنژژانمژژافیئژژازادیوئاسژژوودهتونژژدوتیژیدژبژژه
. مافیمرۆڤهتیبهستدرێژیوسوكایهده


شژێكیزۆریبهبۆتژهكژهیژهبیوئێكۆنژۆمیههزهژهسژتووریمێژویژی،كولتژووری،مهیئهكانژداریشژهڵگهكۆمهژنانلهتوندوتیژیدژبه
. چێتناودهویئاستیزاناییلههرزبوونهكردنوبهشهگهگبهمهئههكان،كڵگهكانینێوكۆمهسایكۆلۆژیوفیكریتاكه


مییوتونژدوتیژیوجژۆریئژهندهڕد.وهبنهروویئازاریفیزیۆلۆژیكی،سایكۆلۆژیكیوسێكسیدهووبهڕمووجڤاكێكداههژنانوكچانله

بوزهژژهكژژان،مههڕت،بژژاوهاڵسژژهتو،دهوڵژژه،دهڵگژژهڵكیكۆمهیشژژتنیخژژهئاسژژتیزانژژاییوتێگهبژژهینامرۆڤانژژهینزیكبونژژهشژژێوازه
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كانڵگژهوتنیكولتووریوئابووریوسیاسیكۆمهكردنوپێشكهشههاگهروهتوههوڵهكانیدهندكراوهسهریت،یاساپهت،نهریعهشه
وبژهمانخاكژداكوتژاوههژهیلژه،بێگومژانریشژهندوهاڵكاندائاڵگهیكۆمهاڵبارسخۆیبهكیههكوگیایهتوندوتیژیوه.گرێدراوه

كییژهدیارده،مژێژتكاندهڵگژهیگیژانیكۆمهرهوشژیوهخواتژهكانئژاودهتیاسژادینییژهتایبژهرۆییوبژهریتوپاشژڤهرۆییونهوشكه
وفهلسژه،فهن،سیسژتمیئایژدۆلۆژیمژه،تهوهوهتژهمووكاتژاگۆری،نههژهولژهتكتایبژهیژهڵگهسژنووروكۆمهتبژهوتایبژهجیهانیه

. كرێتدیدهئابووردابه

پیژاو،واتهكراوههادینهمایینهنسیپێكیبنهكپرهرژنوهرامبهتیبهتیتایبهیمۆڵكیههۆیمانتالیتهسیستمیپیاوساالریدابهله
نالیژهرژنلهسژهكردنێژكهاوكژاتتونژدوتیژیلژهڵژهنزیكبونێژكومامهشنهرچهزانێمافیههتیخۆیدهتایبهكوموڵكیژنوهكه

تژژژیحاكمژژژدااڵسژژژهندهالیژژژهكارهێنژژژانونمایشژژژیهێزلژژژهكژژژانیبژژژهتوهێژژژزومێتۆدهاڵسژژژهپژژژارادایمیده.زانژژژێوادههڕبژژژهوهخۆیژژژه
كیپیژاویژهپێكهاتهداكژهفیكرییژهمپێكهاتژهولژهیهژنههبهررامبهبهڵگهنزیكبونیكۆمهرشێوازیهسنگاتیڤیله%111ریكاریگه

یسرنجهجێگه.یپیاواننستهدوووژێردهزیپلهگهوژنانیشرهتوهێزیفیزیكیهاڵسهندهك،خاوهیهزیپلهگهپیاورهیهساالرانه
پۆلیندنیشژژهسژژهرهوتنیزانسژژتیوپهمووپێشژژكهمهژژهایئژژهڕووێژژریوهمتێپژژهكژژهیبیسژژتویهدهسژژهشژژتسژژاڵلژژهنژژدههرچهههكژژه

وهلوكژهگتهمژهوئهوامژهردهربهكیترسژناكهژهیهشژێوهژنژانبژهوتیژیدژبژهتوندهوهداخهئاستیجیهانیدابهئینفۆرماسیۆنله
گبۆیژههژره.نكردنژیجڤاكژاوتیدیمژوكراتیزههڕتیدیموكراتیكوندنیشارستانیهسهشهگهربهرامبهبهرهوتێكدهزدوژمنێكیناحه

تانوڵژهتژیدهاڵسژهئاستییاساكانیدهوئاكادمیكچلهنهالیهمهوزیانناسیههوهوتوێژینهوهلێكۆڵینهپێویستیبهیهمدیاردهئه
سرنجیزۆررێكخراووتاكیدزێوهمدیاردهیدواییدائهنهاڵمسالهندهرچههه.یهموجڤاكێكداههههكانلههكانوتاككخراوهوچرێ

كانوكتێژژ یكتێبخانژژهزهفژژهقهنوسژژراونولژژه،یخوێنژژدكارانیزانكژژۆكۆتژژایینامژژهووزۆركتێژژ ونامیلكژژهاكێشژژاوهڕوخژژۆیرهبژژه
ناكاتیهیههزارساڵهیمێژووییههریشهكهیهمدیاردهكردنیئهڕنیاتێریبنبتهبهمهمئهاڵبه،وهخۆنهكانتۆزوخۆڵئهیهرۆشف

. ئاستیجیهانیدالهڕگوێتهبكهیهمكێشهێكیپراكتیكیویاساییدژبهڕوڵوشهبێههوئه


چێژژتوبۆتژژهدهێژژوهڕداتێژژدابژژهندانژژهڕئاسژژتێكیدژنژژانلژژهتونژژدوتیژیدژبژژهكژژهیژژهڵگایانههوكۆمكێلژژهیكژژوردییژژهڵگژژهكۆمه
تونژدوتیژیكییهمووشژێوهكوشتنیناموسیوسوتاندنولێژدانوهژهرۆژنیهككهیهڵگه،كۆمهڵگهواوسروشتیكۆمهكیرهیههپێكهات

،ییژهندهڕقژیودهڕنژدیدڵمهوڵهمكولتژووریدهتونژدوتیژیوئژهلژهناشژیرینهنگژههڕموومهژهایئژهڕرهمسهاڵبه.بینێنهوهخۆیهبه
.ەكردوماننهكیگونجاووزانستیتوندوتیژیناناسینوتیۆریزهیهشێوههێشتابه


بژۆوهێژزهولژهتژهاڵسژهنهێژزودهكاتێژكتاكێژكخژاوهكهوشژێوهبژه،گرێژتدهرچاوهتوهێزسژهاڵسهریدهرابهنابهتوندوتیژیله
نهێژزیكانیتاكیخاوهویدیشخواستهوتبكاتوئهڵسوكهوێتههیههێزدهتاكیبهكهوشێوهیبهوهویدیبۆئهناچاركردنیئه

رسژهوپژارادایمیجڤاكێژكلژهكاتێژكمانتالیتژه.بێتستدهداتوندوتیژیدرووانهمنێله،بێتنجامدانیدهئهوناچاربهدڵنیهبه
كیئۆتۆماتیژكیهشژێوهشكردنیئیشبهدابه،یهمپیكهاتهڵئهگهارالللهوپێگرریسروشتیژنوپیاوفۆرمدهرابهجیاوازیونابه

بێتژهدهمژهبێژتوئهزیدروسژتدهگژههڕیناویكێشژهگشتێكبهشتێكیسروشتیولێرهبێتهگئهریهرابهمنابهبێتوئهردهرابهنابه
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گكهوپیاوانهئهتیڤوهیژننێگاتیڤتماشابكرێتوهكانیپیاوپۆزهنیورۆحیوفیزیۆلۆژیكیهاڵقعهرهكاراكتهیكهوههۆیئه
.نوبكژهیخۆیژانپتژهیپیژاوسژاالرانهیپێگهوهنبۆئهبدهشیاوهنهلۆژیهمئایدۆبهرهپهنكهدهوڵدهوامههردهتنبهاڵسهندهخاوه

یناشژیرینقسژه،شههڕشێویههڵكوبهبهیلێدانوئازاریفیزیۆلۆژیكینیهشێوهنیابهتهزونامرۆڤانهناحهمدیاردهتوندوتیژیئه
رسژهكیتونژدوتیژژلژهیژهوهكردهشژنهرچهههرچژاوواتژهبژهوێتژهكهسێكسژیشدهركوتكردنوئژازاریتیكردنوجنێووسهوسوكایه

وهیژورهوئازارانژهوشژانتاژبژهشژههەڕسێكسژییژانسژایكۆلۆژییژاه،نجوئێشوئازاریفیزیۆلۆژیرههۆیببێتهزكهگههڕمایبنه
.درێژتمدهڵژهقهتونژدوتیژیلژه،ڵكرچژاویخژهبژهولژهوهرهدهتییژانیتایبژهژیژانئازادیومافیتژاكیلژهشكردنلهیانبێبه

:ینندیبكهبهستهدهشنهمچهكانبهتوانینشێوازیتوندوتیژیهده


.لتوریوئابوویكه-سیاسی-ئایینی-جڤاكی-ییماڵهتوندوتیژیبنه

٥١١٨یجوونی٨


 بەشی دووهەم
 
قوربانیتوندوتیژیبێتهژیانیدادهسیانلهككهدونیایهرسێژنلهههكان،لهكگرتووهیهوهتهیراپۆرتیرێكخراوینهگوێرهبه

نالیژهڕوویتونژدوتیژژیوئژازارلژهنێژوخێزانیانژدارووبژهدیژنژانلژهسژهله52تژا19تیكردنونزیكیاڵواردنوسووكایهوهه
.وهبنهكانیاندهرههاوسه

 
گرێژت،رۆڵێكژیزۆررمرۆڤێژكتێیژدافژۆرمدهتیهژهسژایهیكهناسژێوناسژنامهمرۆڤخژۆیتێژدادهمرێكخراوێككهكهكویهخێزانوه

ریوخۆكاریگژهته،راسژمرێكخژراوهنێژوئژهتیلژهوتونزیكایژهڵسژوكهكانیههندهههورهیهههڵگهیكۆمهپێكهاتهگرینىوژیانیله
رهژه.رشوێنێكترزۆرترهتههنیسبهكانبهندیهیوهرفراوانیپهوتوندیوبهرادهكهخێزانرێكخراوێكه.ڵگهركۆمهسهخاتهخۆیده
یشتنبژۆتیولێكتێگهێیهویستی،هاورخۆشهبێشوێنێكبێتپڕلهخێزانئهكهیهوشێوهرخێزانبهسهبۆچوونمانلهئێمهكامله

.كانیدابینبكاتندامهتیئهحهبتوانێتئاسایشورهمرێكخراوهیئهوهئه
 

كیدرێژژویژهوبژۆماوهوهكژهیهسژتنبژهیوهپهوهرێژیخوێنژهلژهسژینكژهنژدكهگروپێكژیچه،ڵناسژییزانستیكۆمهپێناسهخێزانبه
.نكهژیاندهوهنادیارپێكه

 
كژهوشژێوهبن،بژهندروسژتنژهداتهڵگایژهوكۆمهكانلژهرخێزانهگهندروستیبكات،ئهكناتوانێتئیدعایتهیهڵگهبێگومانهیچكۆمه

گێڕێژت،باشژیبتوانێرۆڵیخۆیبهخێزانكاتێكده.گرنسیستمیخێزاندهلهرچاوهكانسهتیهاڵیهكۆمهزیانهركاملهبینینههده
.بێتسانوشێواوینهوهخۆیتوشینهكه
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یخێزانتوشیندروستیوئاسایشیخێزانوشیرازهرتهسهخاتهریخۆیدهوخۆكاریگهراستهكهیهوهۆكارانهكێكلهتوندوتیژییه
رفراوانتژرینشژێوازیتونژدوتیژژینوترینوبژهژنانناسژراربژهرامبژهبهماڵژهتونژدوتیژیبنه.كژاتالڕێژداچژووندهشینوبژهڵوههه
دازموونژژهمئهیژنژژانبژژهوزۆربژژهسژژێكهركههژژهزۆرتژژرلژژهوهركانیانهنهاوسژژهالیژژهتیوكوشژژتنیژنژژانلژژهلێژژدان،سژژووكایهوانژژهله

یكانیتژرڵگژهكانوكۆمهوتوهكژهدواڵگژهكۆمهتبژهوتایبژهكینژوێنییژهیژهرژناندیاردهرامبهییبهماڵهتوندوتیژیبنه.ڕیونتێپه
ییورۆحژیسژتهاریجهیانژداتووشژیئژازكهماڵهنێژوبنهلژهنواڵتانیدونیاشداژناندیسانوتوتریپێشكهلهوڵكونینبهشنهوچهله
وڵكو،بژهداترونژیوسژۆزاویژنژانتێژكدههااڵنسژیدقڵیوبییوئژهسژتهندروسژتیجهنیاتهتهنهتوندوتیژیهمشێوازه،ئهوهبنهده
.ڵگهبۆكۆمهكیجدییهیهشهڕههه
 
تینژوێاڵیژهتێكیكۆمهكژوبابژهاڵموه،بهكینوێنییهیهرژناندیاردهرامبهییبهماڵهمانپێكرد،توندوتیژیبنهئاماژههاكهروههه
یپسژژپۆڕانیوهوتوێژینژژهوهربژژاسولێكۆڵینژژهبژژهوتۆتژژهرنجراكژژێشكهتوسژژهكیتایبژژهیهشژژێوهدابژژهیدواییژژهیژژهمسژژێچژژواردهلژژه

حژاڵیییلژهماڵژهتونژدوتیژیبنه.ئێژرانیشسژرنجیپسژپۆڕانیراكێشژاوهلژهیهمدیاردهیدواییدائهمسااڵنههالهروههه.ڵناسكۆمه
یئاماریخژۆكژوژیوخۆسژوتاندنیكچژانوژنژانووهرزبوونهماڵوبهاڵتنیكچانلهیههوكێشهكتیوهاڵیهلێكیكۆمهحازردازیانگه

رسژژهلژژهیژژهیهمدیاردهریئژژهكانیكاریگژژهنژژهرچاوترینالیهبژژهمانژژهئهكژژهوهوتۆتژژهتژژادیلێكه...اڵقویتژژهیرێژژژهوهرزبوونژژهبه
.كانڵگهكۆمه

 
نژدینهژۆیدروسژتبژوونیچهبێتژهڵكودهئژافرینێ،بژهتژاكدهتبژهیجۆراوجژۆروتایبژهنیاكێشهتهخێزانینهمیتوندوتیژیرههبه

رسژهریخژۆیلژهجژارێكیتژركاریگژهدا،كژهڵگژهكۆمهكانلهندیهپێوهاڵتداریلهسهتتیژیدهنانهتیجیاوازوتهاڵیهیكۆمهكێشه
.وهوێتهتیڤیلێناكهنێتوئاكامێكیپۆزهندادهكانیخێزاندیهیوهپه
 
یژنژژانشژهرگهسژهواونێگژاتیڤلژژهكیتژهریژه،كارتێكهوبچژوككژژردنیفیزیكژیوئیهانژهنجهشژژكهوتیخژرا وئژازاروئهڵسژوكههه
ئاكامژداتكردنژیتوانژایژنژان،لژهقهرتنوسژهبڕیاردانوبڕیژارگژلیلبوونوالوازیژنانلههۆیزهبێتهتدهنانهنێتوتهداده

رشژێوههژهشژداریكژردنلژهبهڵكولژهیاننامێنێتبژهكهماڵهبردنیمندااڵنوماڵوبنهرێوهكردنوبهنیاتوانایئیدارهتهژناننه
.نبگدهگبیبهڵگهكانیكۆمهنوسسازهچارهتهبابهربڕینوبڕیاردانلهراده

 
اڵتداریسژهكانیدهرچاوترینشژێوهكانوبژهتییژهاڵیهكۆمهفراوانترینشژێوازیتاوانژهبژهكێكلژهڕالیییژهتونژدوتیژیوشژهربۆیژههه

.رچاومانبهوێتهكهوچینوگروپێكدهوهتهموونهههلهمرۆداكهجیهانیئهلهپیاوساالرییه
 

اڵتدارترسژهدهتواناتروبژهبژهوهییهسژتهنجهالیژهبینێژتوخژۆیلژهژنزۆرتژردههێژزیفیزیكژیخژۆیلژهیكژهوههژۆیئژهپیاوبژه
اڵتدارێتیپیژاوبونیژادسژهكانیپیژاوسژاالریودهنسژیپهرپرهسژهتیوكولتژووریویاسژاییلژهاڵیژهیكۆمهزانێتودوایشپێكهاتژهده

پیژاویربۆیژههژه,ژنژانندیپیاواننودژبژهوهرژهمایبهربنهسهموولهههڵگهوبۆچوونیگشتیكۆمهگهكانوروانریتهنراونونه
.كاتژندهییورۆحیبهستهتیجهوێتسووكایهبیهرجۆرێككهیپێناگیرێتوههتوندوتیژرێگه
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،كوشژتنیچێژتدهرێوهرژنژانبژهسژهلژهكیسیسژتماتیكرۆژانژهیهشژێوهدیدابهیكورڵگهكۆمهژنانلهییدژبهماڵهتوندوتیژیبنه
چژوارنیالژهه،مارژینژاڵكردنژیژنژانوكچژانتژیفیزیكژی،دڵپیسژیوبوختژاننجهشژكهف،لێژدان،ئهرهبیانویناموسوشهژنانبه
لژژهژنانژژهییدژبژژهماڵژژهكانیتونژژدوتیژیبنهوكژژوڕ،شژژێوازهنێژژوانكژژچیناشژژیرینوجیژژاوازیخسژژتنلژژهوقسژژهیمژژاڵ،جنێژژوچێژژوه
رسژهكانلژهریتژهونهیهپیاوسژاالرانهتیفێئژوداڵوواوهتهكیبهیهپێكهاتهیكهوههۆیئهیكوردیبهڵگه،كۆمهكوردیدایڵگهكۆمه
،بۆیژهبژۆپیژاویتونژدوتیژنییژهوهنسیسژتمییاسژاییهالیژهلژهونهڵگههنكۆمالیهلهنگێكنه،هیچئاستهزراوندامهمایهمبنهئه

،لژهنگروپاڵیشژتیبژێالیهابینێتكهكنبینێتوهیچیاسایهدهوئازارهنجهشكهمووئهوههڕوویئهژنیكوردخۆیرووبهكاتێككه
.ییستهناوبردنیجهخۆسوتاندنولهباتهنادهربێتپهڕزگابارهتاڵونالهوژیانهیلهوهئاكامدابۆئه

 
تووشژیمسیسژتمهنێژوئژهلژهكژاتورۆژانژهدهمبینژینخۆكژهسژتبژهرههوسێنهاڵتداریسیستمیچهسهریدهژێرسێبهپیاوكاتێكله

موووهژهئاكامدابۆرزگژاربژوونیلژهله،كرێتوبچوكدهشكێتهایجۆراوجۆرغروریدهشێوهبێتوبهاڵواردندهحێیروههئازاروته
رژنومنژدااڵنی،ورامبژهتونژدوتیژیكژردنبهكاتژه،ڕوودهربژۆیدروسژتبژووهوسژێنهستمیچهنێوسیلهكهوونیوفكریانهگرێده

سیسژتمی،واتژهوهمبینژیخژۆیبكاتژهستیخۆكژهاووههغروریشكبوویرهیداقهكهماڵهنێوبنهتوندوتیژیكردنلهداتبهوڵدههه
وهدێتژهوپیژاویشكاتێژككژهوهوسێنێتهیانچهدهوهمهناوچڵهوخستهتیكردنسووكایهبهت،رۆژانهوڵهریدهوسێنهاڵتداروچهسهده

.وهوسێنێتهچهیدهكهبۆماڵژنه
 
كانوبێهێزیوماڵهنێوبنهگرنگترینهۆكاریسروشتیبوونیتوندوتیژیلهڵێنكهمانپێدهوهئهزموونیكانیتیۆریوئهرچاوهسه

بژژۆژنژژانداگرنگتژژرینهۆكژژارهاڵتلژژهسژژهزۆربژژوونیهێژژزودهربۆیژژه،هژژهپیاوانژژهاڵتیژنژژانوگرێژژدراوبوونیژژانبژژهسژژهبژژێده
.انداڵتوندوتیژیپیاوگهلهوهرنگاربوونهبه
 

تونژدوتیژییكژهوههژۆیئژهبێتژهدههۆیكولتووریباویپیاوسژاالرانه،بهكانداڵگهكۆمهندیپیاوانلهوهرژهبهپاڵپشتییاساییبه
یاسژابباتژهناپژهرژنگژهتئهنانژهۆیبزانێژتتهواوسروشتیخژمافیرهبهستدرێژیهمدهبستێنێوپیاویشئهرهنێوخێزانداپهله

هژۆیزۆرتژربژهبنژه،چونكژویاسژاكانخۆیژاندهرناگیرێتتوندوتیژودستدرێژكهپیاویبهرناكرێتورێگهسهچارهكهدیسانكێشه
.توندوتیژیداڕیپیاوانلهخۆباوه

 
یكهوپیاوانهئهوسزادانیوهنگاربونهرهوبهانژنتیلهوڵهریودهروهنگرییاساییسیستمیدادپهكپشتیوانیوالیهلیوهرێكارگه

،ڵگهكولتوریكۆمهوگۆڕینیڵگهیكۆمهیروانگهلیجۆراوجۆربۆگۆرینگهندورێكخراوهناوهنوسازكردنیدهریكیژیانیانئازاردهشه
وراهێنژانیژنوردهروهلیپژهنژدورێكخراوگژهزرانژدنیناوه،ودامهرزدیژتنپێكهژاتووهمایژنبچوكدیژتنوپیژاوبژهربنهسهلهكه

ییدژبژهماڵهاڵمگرنگترینرێكاربۆبنبڕكردنیتوندوتیژیبنهبه.تووپیاووخێزانبۆدروستكردنیخێزانێكیدیموكراتوپێشكه
.وهمكێشهتئهنیسبهبهكانهتهوڵهنگرییاسایدهژنانپاڵپشتیوالیه


٥١١٨یسێپتەمبەری٣:ڕێکەوتی-وێبالگیدەنگیژن:سەرچاوە
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 .تیدا ڵگای چینایه كۆمه  ڵ ژن له گه تیكردن له دژایه
 
 
 
 
 
 
 
 
 عیدی حامید سه

 
بژهوندوتیژیژهمتچێژتوئژهدهڕێوهروونوئاشژكرابژهنژدهوهیجۆرواجژۆرئهشژێوهڵژنبژهگژهتیلهتیدا،دژایهڵگایچینایهكۆمهله

 .روریهپێویستوزهمزوڵموزۆرهباتدژبهكانیبۆخهماوریشهناسینیبنه،كهكتوندوئاشكرایهیهراده

 
شیبه.ئارادابووهتیلهڵگایمرۆڤایهدرێژاییمێژوویكۆمهبهكهیهوامانهردهبهوتووندوتیژیهكێكلهاڵواردنیجنسییهزوڵموهه
اڵواردنیری،تونژدوتیژیوهژهوهئژازار،كژوێرهلژهتیبێجگژهاڵیژهكژانیژیژانیكۆمهجۆرواجۆرهنهتاالیهبگرهوهماڵهبنهرلهژنانهه

تونژدوتیژی،.یدادانژاوهسژتهبژارودوخێكیژێردهداژنانیلهماڵهناوبنهرژنانلهسهستییپیاوانبهبااڵده.بووهجنسیشتێكیترنه
پاندنییاساینامرۆڤانژهیجۆراوجۆر،سهشێوهبهڵگاوهوكۆمهماڵهنبنهالیهرژنانلهوامبۆسهردهتیبهتی،ئازاروبێحورمهسوكایه
نژانلژهپاندنیخۆسژوتاندنوخۆكژوژی،كژڕینوفروشژتنیژوتویئایینی،پاڵنانیژنژانبژۆسژوچیمژاڵوكژاریناومژاڵ،سژهودواكه

شفرۆشژی،پێدانیلهرهكانیكاروپهشوێنهاڵواردنینێوانژنوپیاولهداری،ههرمایهیبازاڕیسهشهبۆگهرمایهنمافیاكانیسهالیه
تیلژهریدژایژهپانتاییوشژێوازیجۆرواجژۆ.داریدایهرمایهڵگایسهكۆمهبوونیژنانلهستهرجیژێردهلومهههشێكیبچوكلهنیابهته
یزاڵبژهمزۆڵژموزۆرهبۆكۆتاییهێنانبژه،كهوهتهڵگاداجێگیرویاساییبوهناخیكۆمهلهندهوهڵگادائهئاستیكۆمهڵژنانلهگه
 .بناسینكسانیهونایهتیداڵهمناعهماكانیئهبێبنهرژناندادهسه

 
.تیبژووهڵگایچینایژهیپێكهژاتنیكۆمژهڵدوانژهئاوهوهكانیهجۆراوجۆرهمووشێوازهههرژنانبهۆریسهزوڵموزكهیهوهیئهكهراستیه
كسانوئازادیهوهموبوارێكهههڵكوژنوپیاولهرتوندوتیژی،بهبهوتنهكهدهرنهكههكانداژناننهتاییهرهڵگاسهكۆمهلهچونكه

تیوگژۆڕانیژیژانیمرۆڤایژهئژاڵوگۆڕلژهاڵمبژهبژه.كیهوهوسژاندنهموچهژێژرهژیچسژتهوتنژهكهدهیانژدانهیرۆژانهژیژانبوونولژه
ڵخژۆیگژهیئابوریشژیلهپێژیپێكهاتژهشژكردنیكژاربژهمودابهرهژهبهزیژادهڵگا،كژهمهێنانوئژابورییكۆمژهرههكانیبهندیهیوهپه

شژكردنیكیئژابوریودابهمایپێویستیهربنهسهلهوهتایدروستبونیهرهسهرلهگههماڵهبنه.دیلیپیاوانتهیكردوه،ژنانهێناوه
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ویاسژاكانیتیژهیسیسژتمیچینایهماوبنچینژهبنژهتكژهنژدارێتیتایبژهخاوه.تیپێویسژتیپژێبژوو،پێكهژاتسیستمیچینایهكاركه
شژبونیتیودابهاڵیژهشبونیكاریكۆمهدابه.مۆڵكیپیاوانشێكلهبه،ژنانیكردبهتیهمانسیستمیچینایهیههكهاتهزنیپێپیاومه
وانیناچارتی،ئهاڵیهمهێنانیكومهههرهشیبهبهیماڵولهوهرهكاریدهگبونیژنانلهكیوبێبهرهردوچینیسهسهڵگابهكۆمه
ستبونیپیاویناوماڵ،دهخۆییئابوریوچاولهربهبونیسهن،یانینهقبوڵبكهماڵهچیپیاوانیبنهییوملكهستهژێردهكهكرد

ستیدابینكردنیبژیویژیانپێكدێت،بهمهپێیپێداویستیئابوریوبههادۆخێكبهوهكات،كهتیئهقبوڵیكۆیلهژنانناچاربه
 .ڵداوهریانههتیداسهڵگایچینایهمهێنانیكۆمهرههكانیبهوپێشچونیپێكهاتهرهوتیبهرهژنلهزنیودژبهییاساكانیپیاومهیان

 
كژانیواجۆرهجۆرنژهرالیهسژهیزاڵبژونبژهوهمهێنانژهرههمهێنانوبهرهژهبهبژهوهتهستراوهاڵتداربهسهندییچینیدهوهرژهقازانجوبه

ڵگایكۆمژژه.پێنێتسژژهڵگادادهركۆمژژهسژژهاڵتیخژژۆیبژژهسژژهیدهوهمانژژهمپێیژژهربژژهتیوكولتژژوریوهژژهاڵیژژهسیاسژژی،ئژژابوری،كۆمه
پێویسژژتیبژژهمبارودۆخژژهقامگیرییئژژهاڵتداریشبژژۆسژژهسژژه،وچینژژیدهتیژژهاڵیهتیوگژژۆڕانیكۆمهزایژژهیناڕهتیئاخێزگژژهچینایژژه

رین،رێكخژژژراووسیسژژژتماتیك،كیپژژژانوبژژژهزگایژژژهكدهتیشوهوڵژژژهده.یژژژهاڵتیخژژژۆیههسژژژهیدهوهمهێنانژژژهرههمهێنانوبهرهژژژهبه
رهژه.وهبینێتژهدادهاڵتهسژهمدهدژیئژهاڵتیخۆیوتێكشژكانیخژۆڕاگریلژهسهیدهوهمهێنانهرههبهاڵتدارلهسهندییچینیدهوهرژهبه
اڵتیخژۆیوبژۆسژهپێژدانیدهاڵتداربژۆپاراسژتنودریژهسژهستوویچینیدهقبهكیچهزگایهشنیدامودهچهتبهوڵهدهكهیهوهوروهله
تیبژهییارمژهوكارانژهموئژهیهژهوهمهێنانژهرههنژۆێبهرلژهسژه،بهزنانههایاساوكولتورێكیپیاومهسپاندنوجێگیركردنیوهچه
تی،جنسژیاڵواردنیچینایژهئینسژانیوهژهیژیانیخۆییاساكانیدژهداتوبۆدرێژهوڵئهن،ههكهدهخهمبارودۆقامگیربونیئهسه
اڵتدارێتیسژهدهكلژهیهشژێوهاڵتدارپێویسژتیانبهسژهاڵمچینژیدهبژه.پێنێتسهڵگایدادهركۆمهسهداتوبهپێدهرهپه...زیوگهوره
ڵگادایژهنژاخیكۆمهمیجنسی،جێگیربوونیلژهندنیزوڵموستهسهرههێماكانیپهكێكلهیه.رونی،نهێنیویاساییبێتدهكهیههه
كێكلژهگیژهمژه،ئهتژووهیگررچاوهسژهوهمهێنانیبێمژافیوكولتژوریدژیمرۆییژهرهژهنژوێبهرلژهمهێنانوسهرههبهگلهوهئهكه

رێگژایلژهاڵتدارسهچینیده.ڵگادایهریزوڵملێكراویكۆمهماوهیجهرزۆرینهسهبهاڵتدارسهاڵتیچینیدهسهپاندنیدهكانیسهشێوه
ڵگاپێكژدێنن،كژۆنتڕۆڵبكژاتوۆمژهیكنیژوهداتژنانكژهوڵدههه...اڵواردنیجنسیوژنوههریتیدژبهپاندنیكولتورودابونهسه
،ژنژژانوهرهماوهنخژژودیجژژهالیژژهڵگالژژهیكۆمژژهینیژوهزنانژژهیكولتژژوریپیاومهوهمهێنانژژهرههنوێبهرلهمهێنانوسژژهرهژژهبهرێگژژایلژه
ئاسژژتیهژژاكولتورێژژكلژژهژن،وهدژبژژهیكولتژژوریوهمهێنانژژهرههنوێبهرلهپێژژدانوسژژهرهپهیژژانیبژژه.وهژێژژرركێفژژیخۆیژژهخاتژژهده
لژهوهوسژاندنهمزوڵژموچهتدانبژهرعیهڵگاوشژهقژواڵییكۆمژهاڵواردنوتونژدوتیژیلژهبێژتوهژهتیداجێگیژردهاڵیهرباڵویكومهبه

،یژانیوهتهوئاساییكردوهاڵواردنیسیستماتیزهموههستهوماورداناوهرجهسهریلهكاریگهوهاڵتدارهسهزگاكانیچینیدهندهالیه
ڕبنتێپژهسژوورانهمهێڵژهرژنژانلژهگژهوئهمانژهبونیژنانمژافیئهستهاڵواردنوژێردهههنكهكهرداجێگیردهماوهلهبیریجهوهئه
وهروابێژژتئژژهگژژهوئهتیوپێشژژێلكردنییاسژژایهارێتیتایبژژهنژژدترسژژیخاوهمهوتنهراسژژتیداكه،ولژژهییاسژژاكانهوانژژهپێچهبژژهوهئژژه
سژژتبژژێدهڵبژژهیكۆمژژهنیژژوهیكژژهوههژژۆیئژژهبێتژژهكئههژژاكولتژژورویاسژژایهجێگیركردنژژیوه.شژژكێندرێتكرێژژتوتێژژكدهركوتدهسژژه
بێگشژتیئژهبه.دایهوسیسژتمهنژدیوپاراسژتنیئژهوهرژهبهگلژهوهوئژهوهوسانهرزوڵموچهبهونهاڵتداربكهسهردانیچینیدهتێوه

 .تیدانڵگایچینایهكۆمهمهێنانلهرههكانیبهندیهیوهمانپهوتوویههژنشوێنكهزنیودژبهكولتورویاساكانیپیاومهبوترێتكه
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.مهێنانوئابوریژدانرهژهكانیبهندیژهیوهرییپهژێركاریگژهلهوهكانیانههموشێوههكانبهتی،سیاسیوكولتوریهاڵیهكۆمهندییهیوهپه
مهێنانقژۆرخرهژهوامیبهردهبژهبهڕواتكژهدادهوئاقژارهدابژهمهردهمسژهدارییئژهرمایهڵگایسژهكۆمهمهێنانلهرههكانیبهندیهیوهپه

ژاریورینێژوانهژهبهلهكهربۆیهبن،ههستدهیوهتكێشانپهحمهریزیكرێكارانوزهدابهڵگاكۆمهرێكیزیاتریشلهماوهبكاتوجه
اڵواردنوموهژژهڵگاتووشژژیزۆرتژژرینسژژتهنژژدترینتژژوێژیكۆمژژهرمهرهشژژنیزهچهژنژژانیشبژژه.بێژژترۆژزیژژاتردهنژژدیرۆژبژژهمهڵهده
وێتژهكهمدهاڵواردنوسژتهڵگاپێكهژاتوونزیژاترینهژهتانیكۆمژهینهشژمهچینیكرێكاروبهنلهیازۆربهژنانكه.بندهوهوساندنهچه
داكژاررمایهبژازاڕیسژهخێۆكردنیمنژداڵناچژارنلژهباریئژابوری،وێژڕایبژههۆیبارودۆخینالژهبهوهكهالیهلهرشانیان،چونكهسه
تیومیدوقژاتیچینایژهرسژتهبژهونژهكهڵكودهگژرنبژهردهپیژاوانوهمترلژهسژتیكژهقدهونیژانهههژۆیژنبنیابژهكتهنهنكهبكه

یانناچژارژنانبۆبژیویژیژانیرۆژانژهندێكلهههكهدۆخێكیخوڵێاندووهاڵتدارهسهدهتیهچینایهمسیستمهئه.توندوتیژیسێكسی
یجۆراوجژۆرتونژدوتیژیوشژێوهبژهزنیكژهیكولتوریپیاومهوهمهێنانهرههپاندنوبهسهوهكیدیكهیهالله.نكهشفرۆشیدهلهروله
.رننابۆخۆكوشتنوخۆسوتاندنبژهكاتپهخۆنامۆبوونیژنانووایانلێدههۆیلهبێته،ئهوهوێتهكهزیلێدهگهاڵواردنیرهموههسته
 .ڵگایهتیناوكۆمهینهشمههاژنیكرێكاروبهیملیۆنهباسمانكردژیانیرۆژانهیكهمانهمیئهرجهسه

 
ركوتوبژهزگاكژانیسژهمدامودهرجهكارهێنژانیسژهبژهكان،بژهیاسائایینیهڵبهیتێكهرمایهاڵتیسهسهكاندادهڵگاداخراوهكۆمهله
وتویودواكهستانهرهپهبیریكونهستنبهپشتبهكانوبهكرێگیراوهبهرهنهیهوئایینیوراگهكانیفێركاریرداگرتنیناوندهسهسبهده

لژهكێكیژهتژهبووهكژهڵگاداجێگیركردوهكۆمهوانیلهوامودوقاتیئهردهتیبهییژنانوسوكایهستهرجیژێردهلومهزنی،ههپیاومه
یبژورژوازیجیهژانی،نژدهڕایپڕوپاگهرهكانیشژداسژهڵگارۆژئاواییهكۆمژهله.ییژنانێمافیوبارودۆخیكۆیلهرچاوترینهێماكانیببه

ییوكژژڕینوفرۆشژژتن،كویلژژژه.داریرمایهیسیسژژتمیسژژهكۆیلژژهبنژژهسژژتیقژژازانجیزیژژژاتردهبهمهیجۆرواجژژۆروبژژهشژژێوهژنژژانبه
اڵواردنژژهمههمئژژهرجهسژژه.سژژازیهوتوویپیشهواڵتژژانیپێشژژكهزێنیبژژارودۆخیژنژژانلژژهكژژیدڵتژژهراسژژتییه...كااڵییكردنیژنژژانوبژژه

 .تینڵگایچینایهكسانیكۆمهكانینایهندییهیوهمانپهگرتوویههرچاوهرسه،ههژنهتیوجنسیودژهچینایه
 

 .تی و رزگاریی ژنان باتی چینایه خه

 
دژیاڵواردنیجنسژیلژهموهژهكانوسژتهكسژانیهمنایهرجهیسژهریشژهكژهوتووهركژهمانبژۆدهگرهڵنهحاشژاههییهمراستئهئیستاكه
ڵگژهلژهوهنگاربوونژهرهرژنانبهسهبارودۆخیزاڵبهوابوورێگایرزگاربوونلهگرێت،كهدهرچاوهسهوهتییهسیستمیچینایهژنانله

یتیباتیچیانژهكانیخژهنژهمالیهرجهبێسژهداریشئژهرمایهڵگایسژهبژۆروخانژدنیكۆمژه.تیژهتوسیستمیچینایهرێتیتایبهنداخاوه
داریورمایهسیسژتمیسژهتیلژهڕهگۆڕانكارییبنژهتیورادیكاڵودواجاربهباتیچینایهوپێشچوونیخهرهبهبهینچونكهپێبدهرهپه

 .بێتكوشكدهكسانییهمزوڵمونایهرجهیسهكیسۆسیالیستیریشهڵگایهانیكۆمهپێكهێن

 
ربژژهونژژهكهكانیاندهشژژانیپیژژاوانیهاوچینژژهڵگاپێكژژدێنوشانبهتیكۆمژژهینهشژژمهچینژژیكرێكژژاروبهیژنژژانلژژهكاتێژژكزۆرینژژه

یشژێوهرژنبونیژانبهبژهتیلژهاڵیژهكانیژیژانیئژابووری،سیاسژیوكۆمهنژهمالیژهرجهسژهتلژهنانژهتیوتهیچینایهوهوساندنهچه
یچوارچێژوهرلژهدهچونژههژابارودۆخێژك،بژهوهوابوورزگژاربونیژنژانلژهپێت،كژهسژهردادهسژهیژانبژه(میجنسژیسته)دوقاتزوڵم
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ژنژژانیكرێكژژاروربۆیژژههژژه.گرێژژدراوهوهتیوسۆسیالیسژژتییهنایژژهباتیچیخژژهلژژهكراوهشژژێكیجیانژژهبهمیجنسژژیوكردنژژیبژژهسژژته
وزنانژهدژیكولتژوریپیاومهرلژهباتێكیكاریگژهتواننخژهدهكهتیورێكخراوبونیخۆیانهباتیچینایهدانیخهدرێژهتبهینهشمهبه

 .رنوپێشبهرهستیئاینیبهرهپهژنوكۆنهیاساكانیدژه

 
میاسژژژاكانیرجهیسژژژهوهشژژژاندنهڵوهتیوههباتیچینایژژژهرێگژژژایخژژژهرزگژژژارییژنژژژانلژژژهوهتیوماركسیسژژژتیهیچینایژژژهروانگژژژهلژژژه
هونیجۆراوجژۆرهالیژهلژهباتژهمخهباتیژنژان،ئژهوكاركردیخهشێوهتێڕامانلهبهپێویستهربۆیهدیدێت،ههوهوهداریهرمایهسه

 .ینتاوتوێبكه

 
باتیتیوجنسژژیروخسژژارێكیتژژریخژژهمیدوقژژاتیچینایژژهسژژتهباتیژنژژانبژژۆرزگژژاریلژژهباسژژمانكژژرد،خژژهیكژژهوجژژۆرهربژژههژژه-

ژنژژانیچینژژیكرێكژژاركژژه.اڵتدارهسژژهدژیچینژژیدهتیلژژهباتیچینایژژهڵگا،خژژهوگژژۆڕانیكۆمژژهریجوڵژژهیژژانیبزوێنژژه.تیژژهچینایه
تیاڵیژهرئژاڵوگۆڕێكیكۆمهباتبژۆهژهیانیخژه.تیهباتیچینایهوپێشبردنیخهرهكیبۆبهرهستوونیسهگرێتئهخۆدهكرێكاریشله

باتیوییخژژهویپێشژژڕهگژژرهڵگالژژهكژژانیكۆمژژهتوێژهركاملژژهمژژافوخواسژژتیهژژهیشژژتنبژژه،گهتیدایژژهباتیچینایژژهویخژژهگژژرهلژژه
شژژیسیاسژژیویكهوههژژۆیكرانژژهبێتژژهتژژدائهڕهبنهنگاوێكیچینژژیكرێكژژارلژژهرهژژهوپێشژژچونیهژژهرهراسژژتیدابژژهلژژه.تیدایژژهچینایه

كێتیسژتراتژیكییژهكژهیژهوهمروانگهلژه.اڵتدارداسژهرچینژیدهسهڵگابهریكۆمهماوهكانیجهپاندنیداخوازیهبونوسهدێموكراتیزه
میدوقژژاتیكانیسژژتهنژژدهههمشژژێوازورهرجهسژژهمایرزگژژارییژنژژانلژژهڵچینژژیكرێكژژاربنژژهگژژهخشژژیژنژژانلژژهیرزگاریبهوهتنژژهبزوو
 .رژناندایهسهداریبهرمایهاڵتیسهسهده

 
سژتن،رێكخڕاوبژوونوناسژینیمافژهویخژۆرێكخگژرهكانیژنانلژهخواستوداخوازیهرئاستێكلهستهێنانیههدهویوبهپێشڕه-

كانیژنانپاندنیخواستوداخوازیهروسهركوتگهاڵتیچینیسهسهڵدهگهركێلهرانبهیانیبه.كانیژناندایهكسانیخوازهمرۆییویه
ریوقژژوڵیماوهكیجژژهیژژهوهبزووتنهسژژتنبژژهپشتبهبژژه.گرێژژدراوهوهتهینهشژژمهیژژدانیملیژژۆنییژنژژانیكرێكژژاروبهمههاتنژژهبژژه
.ڵبگیردرێژتنگاوهژهدژیژنژانهژهاڵتدارلژهسژهكیچینژیدهموبێمافیهستهرجۆرهدژیههباتلهتوانرێتبۆخهدهكهتیهاڵیهكۆمه
رباڵویژنژانیتژواننهێزێكژیبژهدهكهتهینهشمهكانیژنانیكرێكاروبهئارایخواستوداخوازیههێنانهڵسوڕاوانیسۆسیالیستبههه

خژۆبژهوهتهسژتراوهتبهینهشمهنگاوێكیژنانیكرێكاروبهرههوییههپێشڕه.كانیاندژیبێمافیهباتلهپانیخهگۆڕهكرێكاربهێننه
 .ریداماوهئاستێكیجهوانلهرێكخستنورێكخراوبونیئه

 
باتینێژوخژهكردنژهدزهكانیانوبژهشوڕشژگێڕانهتواناییژهوانلژهیئژهوهڵكردنهباتیژنانوپوچهبردنیخهالڕێدابورژوازیبۆبه-

وڵیمووهژههژه...(لیبراڵی،ریفۆرمیستی،ئیسالمیو)كانیبورژوازیجۆراوجۆرهیلهمه.وهكسڵناكاتهیهوههیچكاروكردهلهوهژنانه
نیالژهریژنژانتژهیرزگاریژدهوهتنژهیبزووباتیشۆڕشژگێڕانهیژانیخژه.نباتیژنژانكژۆنتڕۆڵبكژهیخژهوهڕبژوئژههگنهخهخۆیانئه
توانینبڵێژینژنژیكرێكژاریئژهكیدیكژهبهواتایژه.وههێڵنهداده(دژیپیاوژنله)دژیجنسێكیدیكهباتیجنسێكلهیخهچوارچێوه

مرجهتوسژهینهشژمهیژنانیكرێكژاروبهقینهندییراستهوهرژهڵبهگهواویلهتهگبهمهئه،كهكاریپیاوداداناوهركرێرانبهبهله
تیینیسیسژتمیچینایژهمژهدرێژایژیتهدرێژایژیمێژژوووبژهكژانیبژورژوازیبژهجۆرواجۆرهیلژهمه.یژهتیههتیدژایژهباتیچینایژهخه
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وان،هژژیچرئژژهسژژهمیدووقژژاتلژژهیسژژتهوهباتیژنژژانوهێشژژتنهباربردنیخژژهكژژۆنتڕوڵولژژهلژژهجگژژهكژژهلماندویانهدارسژژهاڵتسژژهده
كانیداخوازیهیشتنبهوپێشبردنوگهرهتواناییرێكخستنوبهكهنیارێبازیسۆسیالیستییهتهوهئهوهدڵنیایهبه.كردوهكارێكیاننه

ریكرێكژژاروماوهتییجژژهاڵیژژهتیوكۆمهباتیچینایژژهریخژژهباتیسۆسیالیسژژتیئاسژژۆیرزگاریژژدهخژژهكژژهوهوروانگژژهلژژه.یژژهیههژنژژان
باتكارانیسۆسیالیسژژتلژژهڵسژژوڕاوانوخژژهههمپێیژژهربژژه،هژژهداریهرمایهكسژژانییسیسژژتمیسژژهدژیبێمژژافیونایهلژژهتكێشحمژژهزه

ریزۆرتریژنژانماوهیجهوهكانودڵنیاكردنهپێدانیئایدیاسۆسیالیستیهرهكردن،پهشهبانگهبێبهریژناندهرزگاریدهیوهبزووتنه
وهرئژهگژهئه.نتیوسۆسیالیسژتیخژۆگبكژهاڵیژهكیقژوڵیكۆمهیژهوهتنهئاسژۆیسۆسیالیسژم،بژواربژۆبزووتلژهینهشژمهكرێكاروبه

ڵسیسژتمیگژهركێیلهرانبژهتوانژاییبهكژهتییژهكیملیۆنیورێكخژراویسۆسیالیسژتیوچینایهیهوهتنهبونیبزوونیاههتهكهزانینده
.یپێبدریترهتیداپهاڵیهرینیكۆمهئاستێكیبهیئاسۆیسۆسیالیستیلهوهوڵبدرێتبۆئهبێههوابووده،كهیهداریداههرمایهسه
 

٥١١٩مارسی:ڕێکەوتی-ئەمڕۆماڵپەڕی:چاوەسەر
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 ,توندوتیژی ژنان  یی دژ به وه ته رۆژی نێونه
 
 
 
 
 
 
 

 ن سوڵتانی همه هین به شه

داسژێخوشژکیوکاتیرافایژلتورجیلژوتیدیکتژاتۆریئژهوڵژهمیدهردهسژهکۆماریدۆمینیکولهداله1891ریمبهینۆڤه52رۆژیله

باتگێرانیفێمینیسژژتینخژژهالیژژهداله1891سژژاڵیلژژه.کژژوژرانکیدرندانژژهیهشژژێوهخوشژژکانیمیرابژژال،بژژهریسیاسژژیواتژژهتێکۆشژژه
دارێکخژژژراوی1888رییدیسژژژامبه11لژژژهساسژژژهمئهرئژژژهسژژژهله.وهمانیتونژژژدوتیژیکرایژژژهکرۆژینژژژهوهورۆژهیژژژادلژژژهوهژنانژژژه

.ندیاتوندوتیژیژنانراگهییدژبهوهتهرۆژینێونهریانبهمبهینۆڤه52کانرۆژیکگرتووهیهوهتهنه


تیواڵیژهنگی،ئژابووری،کۆمهرههکوتوندوتیژیجنسی،فه،وهوهداخۆیببینێتهندشێوهچهتوانێلهژناندهربهرامبهتوندوتیژیبه
وئژاینناناسژێتولژهوهتژهز،نهگهندسنور،رهر،دایک،کرێکاروکارمهکهاوسهرژنان،ژنوهوهێرگبۆسهتوندوتیژی.روونیده
یتونژدوتیژیوشژێوهرێژژهئاشژکرایه.وهوسژێنهچهشنێکژناندهچهواڵتانیدێموکراتیکیشدا،بهتلهنانهموووالتانیجیهانداتههه
ربژهرامبژهرتونژدوتیژیبهگژهکژاوئهمژافیژنژاندهواڵتانیدێموکراتیکدایاساپشتیوانیلژه،لهیهجیاوازیههواڵتانیجیهانداله

تیانرهیاسژایبنژهیکژهوواڵتانژهلژهوهداخژهبه.کژرێدیژاریدهکژهریتوندوتیژییهنجامژدهسژزایبژۆئهنیاسژاوهالیژهژنانبکرێت،له
ندنیسژژهرهپهپشژژتگیریلژژهیدیکژژهواڵتانژژهمکئێژژران،عێژژراق،تورکیژژا،سژژوریاوزۆرلژژهوهزراوهوونیئژژاینییدامژژهربیروبۆچژژسژژهله

.نکهتوندوتیژیده

نژاموسوژنیلهسهکومهکرێوهریتیکۆندهنىونهرههیفهوهبۆبوژاندنهندهتیزاڵه،پرۆپاگهنگیسوننهرههفهداکهمواڵتانهله
.نگیپیاوساالریدایهرههتیفهخزمهموویله،ههمجۆرهتیلهمزانینوبابهکهبه

نشژینکردنژیژنژانرکوتوخانهنگاویبژۆسژهمهژهکژه،یهمرێژیمژهرکاریئژهسژهتایهاتنژهرهسهرلهکۆماریئیسالمیئێراندا،ههله

موووهژهوهتژهردووهکهکسژڵینههژیچتوندوتیژییژهرژنانژدالژهرامبژهبهدا،لژهمرێژیمژهنگیئژهنژههنیپرلمهیتهماوهله.هاویشت
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کانژدابژۆزیندانهسژتدرێژیجنسژیلژهده.کانیخژۆیئامانجژهیشژتنبژهستیگهبهمهژێرپێنا،بهیاساکانیپاراستنیمافیمرۆڤیله
ردبارانکردنیژنژان،بژهییاسایبهوهکانداوزیندووکردنهقامهرشهسهرێژیملهسانیدژبهکهبهرژنان،لێدانوبێرێزیکردنسه

مۆکیویرێژژیم،شژێوازیتونژدوتیژیخژهپاراسژتنهسژتنژهمدهرئژههژه.ندیجنسژییوهویستییاپهندیخۆشهیوهبوونیپهتاوانیهه
یهوانژمکردهربهرامبهتیخۆیانبهزایهیخۆیاننارهستهجهردانیئاگرلهبهوزۆرجارژنانبهدووهنێوژناندادروستکرروونیلهده
.برنردهاڵتدهسهده


جێکردنژیتونژژدوتیژیئژابووریبژژوویژنژان،ئامژژانجیجژێبژژهیکاروتێکۆشژانیرۆژانژژهوهسژککردنژژهرتهنشژینکردنژیژنژژانوبهخانه
یوههژۆیئژهبێتژهگدهمژهرئه،هژهیهپیاوههداپێویستیبهمبووارهلهبکاتکهوهستبهژنههمیشهیههوهرژناندا،بۆئهرامبهبهله

بژێ،وهسژانیدیکژهرچاوکهبهلهکهتیژنهسایهتیپێکردنوشکاندنیکهکاتیسووکایهیلهکهرهکانیهاوسهرتوندوتیژییهرامبهژنبه
.نىبێوخۆیراگرێده


زۆرجژارکژه.کرێودهیرهئێرانداپژهلهنکهویاسایانهکێکیترلهگیهمانهئه.وهگرێتهدهوسیغهژنه1توندوتیژییاسایش،یاسای
نهادژبژژهکتژژهنژژهدوتیژییانژژهمتونرچاوبگرن،ئژژهبژژهیمژژافیژنژژانلهوهگرنبژژێئژژهڵژژدهترههورهگژژهمانژژهنگاویزۆرلهپیژژاوانهژژه

خۆبوونیژان،ربژهگژنژانتوانژاییباوهمتوندوتیژییانژهئاکژامیئژهلژه.ننجامبژدهئژهمانهکانیشیانئهمنداڵهربهرامبهکانیانبهژنه
.نهدستدهدهژیدالهرتوندوتیرامبهبهنگاریانلهرههابهروهیفیکریوفێربوونیانههشهگه


٥١١٩ینۆڤەمبەری٥٢:ڕێکەوتی-پێشمەرگەکانماڵپەڕی:سەرچاوە
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 كان كان و رێكاره هۆكاره: ژنان  ر به رامبه توند و تیژی به
 
 
 








 ناهید بەهمەنی

 
رسژهالماریخژۆیولژهرپژهبژهداتژهدهداڵداژنومنژڵوهنگاویهژههژهلژهواجژیزۆرتژرهتیدارهڵگایسژوننهكۆمژهلهتوندوتیژیكه

.زراوهیپیاوساالریدامهبناغه
 

سژنووروواڵتژینوئایژدیولۆژیناناسژێت،لژهمژهڕ،ته،بیروباوهوهتهز،ئایین،نهگهرژنان،چین،رهسهوهێرگكردنهتوندوتیژی
قبژهرحژهدهڤانژهۆنامرفتژارهمرهتیئژهڕهبنژه.برێتكژارئژهجژۆربژهیجژۆربژهوهشژێكبهمووجێگایهههبێتولهردهتتێپهتایبه
وژنژیشیژهسژتیبژااڵیههدهجموعهكمهكوویهپیاووه.ناسرێتمڵكیپیاودهتێیداژنبهكهیه"زنیپیاومه"ڵیئینسانییكومهنیوه
وهگكژژردنولێكدانژژهمدابژژهساسژژیئژژهرئهسژژهاڵتیشلژژهسژژهتیودهرپرسژژایهكرێژژتوبهیریدهدووسژژهكیپلژژهیژژهجموعهكژژوژێرمهوه

.درێتدهعنایپێرۆكومهناوهرهرابهنابه
 

ییوودڕنژژدهوهبینێتژژهبدهبهیزوڵمژژیپیژژاوانهژژۆوسژژهوهنبژژۆشژژاردنهدایمژژهنگژژهرههمفهوئژژهمسیسژژتمهئژژهكژژهیژژهوهقترئهناحژژه
یپێوانژهزانژدرێتولێژدانبژهریدهكهرههاوسژهربهرامبهویستیزۆریپیاوبهیخوشهنیشانهبهوهیهوكهنپیاوهالیهركوتیژنلهسه
هژۆیهۆرمژۆنوبژهنژىبژۆپیژاوبژروزهزهتنوانژدنواتژهقژودرهگوترێتكهیانده.درێمدهڵهقهستبوونیپیاولهربهدهفاوبهوه

نهادینژهمجژۆرهوبژهكژرێپاسژاودهبونێرینهوهمرێگایهراستیدالێدانلهولهینیازیسروشتیپیاوهجوملهلهوهفیزیكیجیاوازه
.بێده
 
كووئێران،،وهرعیدارژاوهشهریتیرئایینونهسهڵگالهبردنیكۆمهڕێوهقانونویاسایبهواڵتانێككهگخراپترلهوهله

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjuhYih5MbQAhXBWxoKHQ_BAGMQjRwIBw&url=http://www.kurdipedia.info/imageviewer.aspx?id=10185&pid=2010102212580910185&lng=8&psig=AFQjCNES_Yl1q0Y7oUBfSmMRQUAJaY-hIA&ust=1480261966452577
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نژدیقژووڵتریپێوهزیمژێگژهرهربژهرامبهتوندوتیژیبهوانهژنولهاڵمزوڵملهبه.پیرۆزقانونیشبێتهپیاودهتیژنلهعیهبهته
گۆڕنژههابژهروهكاتوههچڕوپڕتردهندانههمكۆتوبرچیئایینئهگهئه".رعشه"تایهههوهیه"پیاوساالری"ریتوعورفینهبه

.نێتوپیرۆزیانداده
 
ریتونژدبژریكاریگژهزهبژهوانژهكولهیهمووشژێوههژهكوشژێتبژهوێتوتێدهیهژهپیاودهكهیهمهتدائهڕهبنهزنیلهریپیاومهوههجه

اڵتسژهوعیروانژینبژۆدهنژهوخۆیبژهنژدیراسژتهیروانژینبژۆژنپێوهشژێوه.هوژێژرركێفژیخۆیژهبكاتوبیباتژهوتیژیژنكۆنترۆڵ
ریروهاڵتوسژهسژهگكردنژیدهیدابژهرادهلژهكیشژهیهكوپێوانهیژهوهنگدانهڵگادارهكۆمژهیژنلژهوپێگژهكجێگهیهواتهبه.یههه

 .یهكترههیهاڵتوتوندوتیژیپێویستیانبهسهڵكوودهكنین،بهییهڵدوانهژیئاوهبڵێینپیاووتوندوتیكرێده.نێوانژنوپیاو

واڵتژیلژهیژهمدیاردهئژه.وعیتوندوتیژییژهرتاییتژریننژهستدان،سهدههۆیگیانلهبێتهتزۆرجاردهنانهتهلێدانوكوتان،كه
بژوجۆرێكمعیارێكیشژهڵكووبژه،بژهخنژهررهبژهونادرێتژهنیاناشژیریننییژهكتهتیدانهیرهشخراپترعهوهتیولهیاساوسوننهبێ

.رژنداسهاڵتیبهسهیدهسمیناسینیرادهرهییپیاووبهورهوگه"رێز"راگرتنی
 
روونناسژیوپسژپۆڕانیزانایژانیده.كینیشانبدرێتنگیفیزیبروزهلێدانوزهنبهنایژناندایمهحهتوندوتیژیلهكهرجنییهمه
بژاالترزانژینوبژۆڕخژۆبژهمژهپیژاوانلژهیشژتوونكژهگهوهكانیانژدابژهوهمیلێكولینهرهژهبهوتوولژهواڵتژانیپێشژكهلژهمبوارهئه

كیژه.هێژننكژاردهدابژهوتیروژانژهلسوكژههژهگلژهوتكنیكژیدیكژهكانیانژداشژێوهرژنهرامبژهبهلژهروحیهتهمحالهراگرتنیئه
نیژژوكاتیژژكژنیژكلژژه.معژدانێژژوجهوبژژوونیژنلژهقسژهدانبهرنجنژژهسژژهبژژۆنمونژه.وانییژهفسژژیورهنهروونژیدهتونژژدوتیژیوانژهله
یكهركورسژژییهسژژهیژژانلژژهیئژژارامینییژژهرجێگاكژژهسژژهبێژژتولژژهتدهتاقژژهگرێت،پیژژاوبێدهوهسژژتهدهالمبژژهیكژژهمعێكژژدارشژژتهجه

یهمشژێوهناكاتوبهكهرهكهقسهكاتتماشایژنهگنهوهرئهگهكوئهیهینووسراوهوهخوێندنهكاتبهسدهكاتیاندهدهجوڵجوڵه
تنژاامنبژووننانژهخیوتهمبایژهبێێابیژلبژوونوكژهسژتبژهزورههدامهلهژن.بوشلبكاتگوێیزانێتكهدهوهبچوكترلهوبهئه
.كاتده
 

برێژتوكژاردهبژهوهنپیژاوهالیژهكێكلژهكژووچژهنگیوهزمژان،سژكوتوبێژدهبژهتیوتژنوسژووكایهپێجیاتیقسهلهجاریوایه
ڵكیكژهوهمرێگایژهكانیخۆیژانلژهدیهێنانیخواسژتهكژانپیژاوانزورجژاربژۆبژهزموونهئهپێیبه.رژنسهكاتهریعاتیفیدهكاریگه

حێیریژنژانیژانهۆیئازاریروحیوتژهبێتهدهكردنكهدوانوقسهوعێكلهكوتنونهڵهتهمه.نىبروزهگرنتازهردهباشتروه
خژۆنیشژانتلژهسژارهوژنجهیژه"پیاوانژه"ریتكژاریپێینژهوبژهكنیكیبژاریتژهكژووكارووهنییژه"ژنانژه"كارێككهكردنبهگاڵته

پیژاوانگرینگتژرینزۆرێژكلژه.وهبێتژهقدهدازهمژهواولهكیتژهڕییژهباوهبێ.ژنسرارلژهوئهینهێنیوهیانشاردنه.یكاتداتودهده
گشتیبۆبریژاردانتیژنبهقلیهزنیعهتیپیاومهسوننه.نكهلیدهمهیانعهكهوونیژنهئاگادارببێسمیماتیژیانیانبهبڕیاروته

كژهیهمینهخۆیژدازهبواریبڕیاردانداخۆیلژهلهمێینهژیریوتوانایبڕواكردنبه.زانێموكورتدهالوازوكهبهوهوحوكمبڕینه
سژكیشرتهرچژیبهگژهالتداری،ئهسژهدهكلژهیژهچژوارچێوهیشتنبژهخساندنیبۆگهجالبۆرهژنومهسێ هێنانیتواناییحهبۆبه

.بشكێتونابێگتابووهمهبێتوئه
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اتیمالیئیمكانگكردنلهكانداوێڕایبێبهمووبوارهههستوخواستیژنلهههمباالتیبهعێی ،بێكردن،تهشهڕهجنێودان،هه
ریتونژدوتیژیرووحژیگشژتیكاریگژهبژه.هۆیفشاریروحژیبژوژنبێتهخۆریپیاو،دهنهسهدهكابهواویژندهتهبهوئابووریكه

.نترهقووڵترودرێژخایه
 
ربژژهكانلژژهختژژهیوهزوربژژهكژژهوهرماكانژژهسژژتانوكارفهدهنكاربهالیژژهنژژدوكرێكژژارلهژنژژانیكارمهربژژهرامبژژهسژژدرێژیجینسژژیبهده
داتروودهیكژژهیژژهورادهدبژژهكرێتوقژژهنگیلێژژدهئژژابرووبژژوونبێژژدههابێروهركژژاروبێكژژاربژژوونوهژژهسژژهركژژردنلهترسژژیدهمه
سژدرێژیدهلژه.وهكایژهودێتژهئژهموچژاویئژهكیودوورلژهنامژهپهكژانبژهیجارهژنزوربهتوندوتیژیجینسیدژبه.وێترناكهده

نێژویمێكبژهنژهههجهلژهربازبوونژهداخۆكوشتنوخۆسژوتاندنرێگژایدهزعهموهلهئاشكرایه.یوههۆیشاردنهبیتهرمدهجینسیداشه
.سوتاندووهئێرانخۆیانژنله٥١١٧،٥١١١تا٥١١٣یچوارساڵدالهماوهله.بۆیانخوڵێاوهژیانكه

 
تلژهوڵژهدهچونكژه.بوونیژانهژۆینهادینژهبێتژهودهوهكاتژهودهكپتژهمووتوندوتیژیژهمایهژهڵگادابنهكۆمهتوندوتیژیسیاسیله

رێگژابژۆبژهقژانونیوكاتژهربژوونیمژافیژنوپیژاودهرابژهسژلینابهدارشژتنییاسژادائهگرتنیمژافیژنژانلژهرچاونژهبهرێگایله
ولژه.كژاتكانداخژۆگدهكییهرهسژهتی،سیاسژیوشژوغڵهاڵیژهكومهریبژوارهزوربژهدانیانلژهیشتنیژنانیانرێگاپێنهگهالتنهسهده
كیلژهینجێگایژهقوربانیتونژدوتیژژیكهسانهوكهتگوزاریلهروونیوخزمهرمانیودهداداكۆكیكردنوپشتیوانیدهرژیمانهشنهچه

كژژووكوهكژژانیشژنژژانیزوڵژژملێكژژراونژژهیجارهتزوربژژهنانژژهوتهندانینییژژهشژژارۆمهربژژهرامبژژهتژژدابهكانیحكومهركژژهوئهپژژروژه
.ناسرێنتاباروتاوانكاردهكوخهڵكووهقوربانیبه

 
مبژێیئژهسژایهكژووبژاوك،بژراومێژردلژهیمژاڵوهنێرینهكاتكهوادهتدانانداسیاسهكسانیژنوپیاولهیهكردنلهداكۆكینه
مووژنوهژهئژه.زرێنێیخۆیژدادابمژهماڵژهبنهتژرسلژهبێڵگابژهینێوكۆمژهكسانوزاڵمانهریتینایهموویاساونهداههپشتیوانیه
نگیرهژژهتوفهوڵژژهودهیهمراسژژتییهریئژژهفونژژامووسنیشژژاندهرهشژژهاعلژژهنێژژویدیفژژبژژهوهنبژژراوبژژاوكومێژژردهالیژژهلهكوشژژتنه

اڵواردنیهژهیكهوواڵتهئیران،ئهتلهتایبهبه.وهنهكهوتردهنقاتپتهچهدیواریزیندانیژیانبوژنانبهوهپێكهپیاوساالرانه
.جینسیقانوونیكراوه

 
یسژێماوهڵگایئێرانلهكۆمهیاساییكردنیلهیبهبۆنههابهروهاڵمهه،بهروونیدایهیتوندوتیژیدهجوملهملیش،لهحیجابیزۆره

تژهژنانیداوهواموشێلگیرانهردهبهوهبیانویحیجابهتیئیسالمیئێرانبهحكومه.وهیزوڵمیسیاسیشهخانهچێتهیرابردوودادهیهده
وداپێكهێنژژاوه"كژژافر"وژنژژی"موسژژڵمان"نێژژوانژنژژیلژژهیكیسژژاختهتییژژهگۆپژژاڵیحیجژژابدوژمنایهبژژه,خژژتوزۆرالماروزهپژژهربژژه
وبژهدامركاندووه"حیجاب"كیچهوامبهردهریاندا،بهسهپاوبهیداسهبارونامرۆڤانهبارودۆخینالهتیوبێزاریژنانیلهزایهناڕه
.پێداوهرهمووكاتێكزیاترپهههڵگادالهكۆمهجینسیلهاڵواردنینێوانژنوپیاووههكیئاشكراجیاوازییهوهشێ
 

دانیمژژافی،نژژهڵوهئیزنژژیژنژژیهژژهبێتبژژهنانژژهژنژژیپیژژاوته،فرهندنهاڵقسژژهتژژهژنخوازیژژاریكاتێكژژداكژژهدانیژنلژژهاڵقنژژهتژژه
یجوملهاڵتیئابووری،لهسهوبێدهیماڵوهرهدهكاریژنلهرگریكردنلهدا،بهوهكاتیجیابوونهژنلهندااڵنبهرشتیمرپهسه



ژناندژیبهوتیژیتوندهێشتنینهجیهانیی،ڕۆژیۆڤەمبەرنی٥٢  

 

 

52 

 

.توندوتیژیحێوقیدان
ڕێوهدا،بژهماڵژهبنهڵگاولژهمژهۆككرێت،لژهسنووریبژۆدابژیننژهكداكهیهچوارچێوهویشلهتوندوتیژیئهبێاڵتبهسهراگرتنیده

.رفراوانوجورواجورهیبهكهرییهیكاریگهكوورادهروهژنانههربهرامبهتبهكانیخشونهوعهنه.ناچێت
 

تژانیكاندا،واڵتانیدێموكراتیژك،واڵكۆنهندندا،شارستانییهسهرهحاڵیپهواڵتانیلهلهكهژنانگرفتێكهربهرامبهتوندوتیژیبه
یرانیئژابووریوهتژادڕ،قژهكژووشژهگوهكانیدیكژهتییژهاڵیهمهۆكیرانهقهڵگهتهاوكاتلهنانهوتهیهمتازۆرههئیستیبدادیكه

زوڵمژهمریپیشژوون،هژاوژینن،ئاسژمانیئژهرن،بووكن،هاوسهكچیماڵن،خوشكن،هاوسهیكهوژنانهبۆئه.ستێنێتدهرهزیاترپه
.نگهكرهریهههیهزاروێنههه
 

لژهسژالدایه٤٤تژا١١نێژوانژنژانیررلژهمژهگرینگتژرینهۆكژاریماڵژهناوبنهتوندوتیژیكهڵێتیئوروپادهكیهسمییهئاماریره
.مدانموسێهیدوههرادهلهمالهتتوندوتیژیبنهنیسبهورووداویماشێنبهنجهخوشیشێرپهنه.ئوروپا

 
ناوبژهلێكیگژهورهڕایدهرهكان،سژهوهیلێكوڵینژهگژوێرهبژه.ژنژهقبهرحهیتوندوتیژیپیاودهاڵتیمالیوئابووریژنبناغهسهبێده

یژهنگژهتهكژاتیبژوون،لژهوایمنژداڵد،لژهریلیهاوسهوهسالیههوانلهژنان،ئهربهرامبهبهڤانهۆفتاریسووكونامررهناوله
.بننیمیانساڵیدازورترتووشیتوندوتیژیدهمهتهدووگیانیداولهیورهدهماڵی،له

 
سژژتووردانوداخژژوڕین،یی،دهڵبرینوتژژوورهنژژىهژژهك،دهدواییژژهكلژژهكیژژكوناشژژیرین،بیژژانووگرتنییژژهرهیكارهینژژانیوشژژهبژژه
خالقوقژانوون،پژێشگژرتنلژهئژهیوانهكاریپێچهجبووركردنبهكولێدان،مهخواردن،كوتهگكردنلهیكوشتن،بێبهشهڕههه
جبوورزۆر،مژهنژدیجینسژیبژهسژتیپیژاوان،پێوهقدهچاوحهسژتیكژاركردنیژنژانلژهقدهبژوونیحهوهخژوارهخۆییئابووری،لهربهسه

یژنوپیژاو،قاچژاغیوهدوایجیابوونژهرشژتیمنژداللژهرپهسهگبژوونلژهژنی،بێبهخالق،فرهئهدژیییلمووێنهدیتنیفكردنبه
كردنژژیغژژهده،قهملژیكاتی،حیجژژابیزۆرهتیریهیژانهاوسژژهسژژیغه,باران،ردهسژێكس،بژژهكچژانوژنژژانبژژۆواڵتژانیدنیژژاوبازرگژژانیی

حسژێ هێنژانیژنكژووژنژیبژاڵب،بهوهسژاڵ٩نمژهحیسابهێنانیكچیتهیریموسڵمان،بهپیاویغهڵگهلهئیزدواجیژنیموسڵمان
ناوبردنیمنژداڵییكچژان،لژهنژهتهخوێندنوفێربوونیزانستبۆكچژان،خهرپێگریلهتدا،بههادهتوشهزاوهقهیپیاولهنیوهبه

دژیتونژدوتیژیكانیكانوشژێوهكاندا،وێنهندیخانهبهڕولهكاتیشهجینسیسیستماتیكلهتدرێژییسدایكبوونودهكچپێشله
.ژنانن

 
.مینبازرگانیپرسوودونایاسژاییهكانسێههرهسڕكهكومادهدوایقاچاغیچهژنانلهسێكسبهگانییكانبازرهرچاوهیسهگوێرهبه
میلیژۆنوسژاڵێ.بژۆژنژانرخژهمیهاوچهردهاڵواردنیسژهههرچاولهكیبهیهنمونهمه،ئه"كار"وییتهێكخراوینێونهپێیراپۆرتیربه

بژهوهكترۆنیكژهلهرێگژایپۆسژتیئهلژهدزێژوهمبازرگانییژهكانوكڕیژارانیئژهرهقاچاغبه.كرێنسدهدهسبهقاچاغدهنیوێكژنبه
درێنژهرگرتنژیجینسژیدهڵكلژێوهستیكهبهمهنودواتریشبهكهدهڕێبۆواڵتانیدنیابهمكچانوژنانهئه"كیسفارشیبوو"نێوی

لژهدزراوانژهمژنژهئهكهیهوهویشئهئه,"رحیراوته"نیویبهیهرحیكیانههتهمكۆیالنهكانبۆهێنانیئهقاچاغچیه.مواڵتیسێهه
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مژنانژهئژهسژاتهمكارهدوایئژهله.نكهستدرێژییانپێدهسدهكه١-٧كرێنوبسدهدیوێكداحهعاتلهسه٤٥یبۆماوهتاوهرهسه
واویتژهرێكیبژههوبوونهبنهدهناوهرپهبوونیجێگاوسههۆینهبهوهكیتریشهالیهڕووخێنولهدهخۆوهربهوباوهروونیباریدهله
ترسژیگرتنژیلژهوهكژهالیهڵێنولژهگنژاتواننهژهوبۆیژهكانژهرهالیقاچاغبهكانیشیانلهڤیزاوپاسپۆرته.ئیرادهروبێرمانبهفه

عیجمژهیمهگژوێرهبژه.نكژهدهبووڵقژهتییهوسژووكایهووئژهییهسژتهژێردهوژیانژهكانئژهقاچاغچیژهترسیلهوهمالشهپۆلیسوله
فروشژرێنریبژۆمژااڵندهكهنێویكارهشیانژناننوبهووزوربهئوروپاماوهلهداهێشتاكۆیله٥١یدهسهپارلمانیشورایئوروپاله

.واڵتانیدیكهبه
 

یتونژژدوتیژیناهێڵێژژتپێناسژژه.تیریشژژیهپێدهرهاپژژههروهوهژژهزیدایژژهگهاڵواردنیرههژژهیلژژهژنژژانریشژژهقبژژهرحژژهتونژژدوتیژیده
وهودابژۆژنناهێڵێتژه،مژهوهخنژهررهبهوێتهبكهوهرانهروهنگێكیئازادپهرههئینسانیوفهیشتنێكییزانستوتێگهسایهله"پیاوانه"

نتێیك،ناهێڵێژتمژژهیژهتژائاسژتیكۆیلهوهكیخژوارهیژهرادهێنێتژهكانیدروانیوخواسژتهربژازبوون،ئاسژتیچژاوهودهوهبژۆفكژركردنژه
بژژوراگرتنژژی"پیاوسژژاالری."وهریكببێتژژهوتژژهالوهوێتژژهبكهوههێزههژژۆیفیزیكژژیبژژهبژژوونیپیژژاوبژژهوزاڵ"پیاوسژژاالری"الوازی

نێورلهكههنهڕێكیقووڵباوهژنبۆته"ییستهژیرده"سلیبوونیئهسروشتیوئاسایی.یهههه"زۆریبازوو"مینیازیبهكهالتهسهده
.هێنێتوامدهدههابارودوخێكدایهوهتوندوتیژیله.نێوژنانیشدالهوهداخهڵكووبهپیاواندابه

 
عژورفژنبهڵگالهاڵتوكۆمهسهتپشتیوانیدهتایبهبهواڵتانێككهله.بۆژنترسیترینشوینهپڕمهماڵهوڕۆبنهڵێنئهپسپۆڕانده

،لماوهسژهونهئارادانییهنیژنوپیاودالهوتێكیئینسانینیواندووالیهڵسوكهزراندنودابینكردنیههپێناویدامهرعلهشهوبه
تونژدوتیژیلژه.یژهورێكژیزۆریههگدهماڵهگشتیبنهوبهڵڵكوومندارژنبهنیاههكتهرنهسهكانیلهرییهوكاریگهیهمدیاردهئه
رهژه.نراوهوسنووریشژیبژۆدانژهكژراوهبووڵقژه"ردهروهپه"و"بدهئه"نێویبهوهنباوكودایكهالیهدالهماڵهبنهلهنایمنداڵحه
لژه.درێپێژدهرهداپژهماڵژهبنهلژهتونژدوتیژیوهمرێگایژهولهداڵیكچئاساییهتمنتایبهوبهمنداڵلێدانلهوهمبیانووهبهبۆیه

ویررێژژڕهتێیژژدامنژژداڵیكژژچهژژهكرێژژتكژژهدهردهروهپژژهوهتیشژژهالیههاكومهروهوهژژهوهروونییژژهباریدهخۆگلژژهنژژهكییژژهوهئاكامژژدانه
ڵگژهوتلژهڵسژوكهبژۆههونموونژهپێوانژهكاتژهوتیبژاوكیدهڵسژوكهتیومنژداڵیكژوڕیشههقوعیرێگایدایكیهوهتهخامۆگوبێ

.ریكیژیانیشه
 

واتژژه.كژژاتردهتێپژژهماڵژژهیخێژژزانوبنهكانیتونژژدوتیژیچوارچێژژوهرییژژهپانتژژاییوسژژنووریكاریگهلمێننكژژهسژژهدهوهكژژانئژژهئاماره
یانژدابژوونماڵهبنهشژاهیدیتونژدوتیژیلژهسانێكنكژهكهوهترسییهمهنهخهڵگایشدهتیكۆمهمنییهیشوئهزورترئاسایكهوانهئه
.سراوهبهتیشیپێوهاڵیهمنیكۆمهدانائهماڵهنێوبنهمنیلهنائهوایهكه.نیمندالیومێرمنداڵیدامهتهله
 

زانێژتوخوسووسژیدهكییهكێشژهدابژهماڵژهبنهگشژتیتونژدوتیژیلژهیژنومنژداڵوبهكێشژهوتوو،تیوپژاگكژهڵگایسوننهكۆمه
ڵگایاڵمكۆمژژهبژژه.تییاننییژژهرپرسژژایهبهركردنژژینژژاكۆكیوتونژژدوتیژیسژژهڕچارهمژژهدالهیژژهمچوارچێوهزگاكژژانیلژژهتودهوڵژژهده

پێژییاسژابریژارڵگابژهڵكوكۆمژهتیخژهرایژهنوێنهتبهوڵهڵكوودهستۆیتاك،بهرئهسهناخاتهتییهرپرسایهمبهوتووئهپێشكه
نیاچژونتژه.دادهپژێرهوتووپژهنگیپێشژكهرههفهوهدیكهكیروویهولهریروهزمودادپهژێرخانینهبێتهدهوهكهالیهیاساله.داتده
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بێتهژهئینسژافینوبهوریبێالیهدهبێمیدیاده.ردابێتسهبهئاڵوگۆڕیبێنگیشدهرههڵكووفه،بهیهیههركاریگهكهیاساگنییه
وهمووبزووتنژژژژهیژنژژژژانوهژژژهوهبزووتنژژژه.كانژژژژداتییهزایهنگژژژیناڕهرخسژژژژتنیدهدهتیزوڵژژژژموزۆرداولژژژهناسژژژژاندنیرواڵژژژهلژژژه
داولژهمرێگایژهتلژهفافیهراشژكاوی،لێبژڕاویوشژهكوردستاننیازیژانبژهنیلهدهڵگایمهزگاكانیكۆمهدهوهكانودامتییهاڵیهكۆمه
ژنبژهربژهرامبژهبهتونژدوتیژیلژهنانژهمدیمهمووئژهڵكووهه،بهرژنكوژیكههنه.یههه"نگیشكدهكبوونویهیه"مانكاتداهه
.ڵگربێژتسژزاههوهرووییاسژاییهولژهییی وشژوورهعژهوهخالقییژهبژاریئهلژهبژێبگۆڕدرێژت،دهبژێكدهقاالیژهڵوتهومووهژههه

كیمژژۆدێرن،دێمۆكراتیژژكومرۆڤدۆسژژتانهتێكۆشژژانبژژۆدابژژینكردنژژییاسژژایه.وهسژژزابمێنیتژژهژننابێژژتبێربژژهرامبژژهتونژژدوتیژیبه
كیجیدیژدایهپرۆژهكیلهرهسهلێكیكووخاڵگهوهوهیخوارهمخااڵنهگئهربۆیههه.اڵتێكیمۆدێرنودێموكراتهسهدهمیكاریرههبه

تورامژهكهڕداكۆكیكردنلهمهرێفۆرملهَ كبۆتایهرهسهنجامبگاتوببێتبهئهبهبێمیندهبۆپێكهێنانیبارودۆخیكیئازادوئه
 :رازرفهكیسالموسهیهماڵهبنهندبوونلهمههرهبهوهشهمرێگایهتییئینسانیژنولهسایهكه

 
 .تحكومهتلهریعهیشهوهجیاكردنه*

 .یاندنیجیهانییمافیمرۆڤیراگهربناغهسهلهكینوێدارشتنییاسایه*

ربژهتژهوتوونهیكهوژنانژهكانلژهتییژهمنییهزگژائهكژووپژولیسودهكانیوهنونییژهقازمینیپشتیوانیقژانونیوخێژراینیهژادهته*
 .توندوتیژی

روونژیریگایفیزیكژی،جینسژی،دهژنلهسانێككهیسیكهركهسهلهوهزاییهتیوقهزگایحكومهندهالیهیقانونیلهوهلێكۆڵینه*
 .سانهوكهئهیاندنیسزاگهوبهشهرهالماروهههرپبهنهدهوهتادده

كژووراوێژكژاریداوهمبژوارهسیپسپۆرلژهكردنیكادروكهردهروهستیپهبهمهبهوهتهوڵهندهالیهكیشیاولهیهدابینكردنیبودجه*
 .ماڵهتیوراوێژكاریبنهاڵیهكۆمه

سونیگابژانرهمیحژهودابژینكردنژیسیسژتهوهالماریتوندوتیژییهرپهبهونهكهوتوونودهیكهوژنانهبوئه"منئه"دانانیماڵی*
 .بۆپارێزگاریلێكردنیان

،بژژاریزانسژژتینیژژوانژنوپیژژاودا،لژژهرلژژهرابژژهنژژدیشژژیاووبهكژژارهێنژژانیپێوهتیبژژهچۆنیژژهفێژژركردنژژیژنژژانوپیژژاوانبژژه*
 .وهخالقییهگی،بیهداشتیوئهنرههفه

 .گشتییتوندوتیژیبهوهوێنیئاساییكردنهههبێتهدهڵگاداكهكۆمهولهماڵهبنهییمندااڵنلهستهمێیجهكردنیتهغهدهقه*

،بووهشانسژیخوێنژدنیاننژهیكژهنژهوژناگشتیخوێندنبۆئههاوبهروهیفێركردنیخویندنونووسین،ههورهدانانیكالسوده*
 .تبوژنانیقوربانیتوندوتیژیتایبهگوندوبهشارولهله

خۆییربهبردنیژیانیانوسژهرێوهگشتیبۆژنانتاشانسیكاریانزیاتروبهوشوغلبهلێكبۆفێركردنیپیشهگهرهوهدانانیده*
 .زمینبكرێتئابووریانزۆرترته

شژیانوبهزوڵمیانلێكژراوهتیكهاڵیهكووتوێژێكیكۆمهتبۆژنانوهبعیزیموسبهتهواته"تچونیموسبهالوهبه"رحیدارشتنیته*
تیقلیهعهپێدانیشهرگهسهرچاویلهبهرییكاریگهیهمشێوهئه.وهڵگادانایتهكۆمهوریانلهقشودهنهڵگهاڵتدالهسهدهله

 .وهتهوتووتاقیكراوهیواڵتانیپێشكهزوربهولهیهڵگاداههنێوكۆمهلهریخوازانهرابهمودێرنوبه



ژناندژیبهوتیژیتوندهێشتنینهجیهانیی،ڕۆژیۆڤەمبەرنی٥٢  

 

 

55 

 

زموونیكوردسژتانیالتیكوردسژتان،بێگومژانئژهشژیروژهژهبهیلهكهیژنیكوردورزگارییهكێشهستبهربهدهكووژنانیبهوهئێمه*
مووهژهیژنلژهكژانیداهژاتوویكوردسژتانیئێژرانكێشژهئژاڵوگۆڕههێڵینلژهنژه.رگرتنرسلێوهكبۆدهیهنمونهینهبكهبێهباشوورد

ورێگژایسژێكوالرومژۆدێرنیئژازادیوهتوئایینهبیانوویسونهوبهوهكانیدیكهتییهاڵیهكۆمهراوێزیكێشهپهوێتهبكهوهنێكیهالیه
.ینوتنمانوونبكهركهسه


٥١١١یئۆکتۆبەری١١:ڕێکەوتی-وێبالگیژنانە:سەرچاوە



























ژناندژیبهوتیژیتوندهێشتنینهجیهانیی،ڕۆژیۆڤەمبەرنی٥٢  

 

 

56 

 

 
 

 كانی توندوتیژی دژ به ژنان شێوه
 








وسژتیهێنژاوهدهژیانژدابهجیاجیاكژانیبوارهمرۆڤلهیكهوتانهسكهودهمووئهڵههگهك،لهیبیستویهدهڵدانیسهرههوێڕایسه
تتیهیدایژهویسژتیوهاورێیژهورێگایئاشژتیوخۆشهرهتیبهمرۆڤایهتوانراوهجیهانیبوونداهێشتانهوتنوبهمیپێشكهردهسهله

ڵگایانپێشژتركۆمژهكرێژتكژهدیدهمیرابژردووبژهردهكانیسژهكژۆنوپاشژماوهدیژاردهكلهیئێستاشدازۆریهوتنهمپێشكهله.بكرێت
یكژهوتانهسژتكهودهتبژهبارهسژهئامێزشهڕهونوههقێزهكانیدیاردهلهكێكهیگشتییهشێوهتوندوتیژیبه.ونكردبووكۆتوقێزه

ئاسژتیسژتیبگاتژهزێنێتودهببژهوورهوسژنتونژدوتیژیئژهكژهیژهوهگخراپتژرئهوه،لژهوتووهسژتیكژهدهرابردوودابهتیلهمرۆڤایه
كژانیوتووانیرووداوهیشوێنكهرنجیزۆرینهیسهوپرسیارانهلهكێكهژنانیهتوندوتیژیدژبه.ژنانڵگا،بۆنموونهكانیكۆمهچینه

.بۆخۆیراكێشاوه
 

ڕوویلێژدانجارێژكرووبژهداپترله5111ساڵیستینیلهلهانیفهنجاودوویژنداپهسهیله،رێژهنكهكهدهوهكانباسلهئاماره
دیژنژانیسژهداسژیلهسژهلژه.وهبنژهڕوویلێژداندهكیگشتیرووبهیهشێوهوتیژنانیئۆردۆنسبهداچلوحهسهیلهرێژه.وهتهبوونه

كانیتونژدوتیژیلژهدیقوربانیژهسژهله٩٢داسهولهوهبنهییدهستهیجهڕوویتوندوتیژرووبهوهكانیانهرهنهاوسهالیهئامریكاییله
ناریجێبژووانیكژهسژتینیشژتهداشهسژهیلژهرێژژه.شتیانژنژنواڵتیهێندههقوربانیانیتوندوتیژیلهردهههله.ژنانننسهرافه

وێتكژهردهدادهرژمێریانهمسهچاوخشاندنبهبه.وهبنهستگیركردندهتیودهوكایهییوسستهیجهشهڕهڕوویههرووبهزهخۆرئاواوغه
ڵكوزێكیدیژاریكراو،بژهگژهتیژاخژودرهچینێكژیدیژاریكراو،كلتژورێكیتایبژهیژهندنیهتمهتایبهیهیبوونیههوتوندوتیژییهئهكه
.كرێژژتنژژددهمناوزهتانیجیهژژانیسژژێههوڵژژهدهبژژهگكژژهوانژژهگرێژژتئهخژژۆدهكانیشلژژههتووپێشژژكهتژژهوڵهكژژانودهمكلتورهرجهسژژه

چسژتیقژۆرخكژردنومژلكژهبهمهبژهوهكژهالیهكیلژهیژهوهفتارێژكیژانكردهكارهێنانیهێزدێژت،یژاخودرهیبهواتهتوندوتیژیبه
ویوعنژژهخشژژیمژژادیومههژژۆیزیژژانبهبێتژژهدهكرێژژتكژژهجێدهندداجێبژژهسژژهكژژیناپهندییژژهیوهیپهچوارچێژژوهیتژژرلژژهكردنژژیالكژژه

ك،رژیمێژكیژانیژهزراوهنپیژاوانیژاخژوددامهالیژهگلژهمژهگرێت،ئهخۆدهستدرێژیوكوشتنلهتوندوتیژیجوێندان،ده.روونیده
تونژدوتیژیدوایژینڕوایژهبژاوه.كرێژتودهیڕهپژهوهچكردنژیژنژانیدیكژهونوملكژهستیزاڵبوبهمهبهوهنژنانهالیهتلهنانهته

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidtua2o8nQAhWFDxoKHQNlA7gQjRwIBw&url=http://asoyroj.com/details.aspx?=News&ID=2219&Babat=1&psig=AFQjCNGKZqgpNL6A45T3s2BwIzXGyu1eww&ust=1480347787718995
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ناتوانێژتبژهوهیگفتگژۆیئاسژاییهرێگژهكژاتلژهسژتدهمرۆڤههداكهوساتهوانیتردا،لهرئهرامبهبهزمانیگوزارشتكردنبێتله
رهژیچرامبژهنیبهالیژهداكژهكاتژهومینزمژانیگوزارشژتكژردنبێژتلژهكژهیهمهئهنگه،رهژنتبهبارهاڵمسهبه.كانیبگاتستهبهمه

چیلژهنگیومژلكژهمۆكیودڵتژهخژهشژنێكلژهچهتوندوتیژییژهمجژۆرهئهربۆیههه.كاریبهێنێتشكناباتتابهزمانێكیدیكه
رسژژهینژژهیژژنتیشژژكبخهدهوڵدهداهژژهكژژانیتونژژدوتیژی،لێژژرههۆكاره.كژژاتیانالوازدهكاندیدێنێژژتوتوانژژاوچاالكیژژهژنانژژدابژژه

.كانیتوندوتیژییهۆكاره
 
یوهكاردانژهربۆیژهدات،هژهمدهڵژهقهلژهوهوسژاندنهكانیتوندوتیژیوچهجۆرهكیهێندێكلهرهئامرازێكیسهخودیژنخۆیبه(١
داتوزیژاتروزیژاتررهژانیدهرامبژهگبهمژهئهكههیچیترینییهبێتچونكهنگیدهكردنوچاوپۆشیكردنوبێدهندسهپهولهئه

هۆكژاریپاراسژتنیكشژكنابژاتكژهیژهناگهیژنهژیچپهوسژاتهكاتلهزیادبووندهالیژنروولهمبارودۆخهئه.وهوسێنێتهژنبچه
سژتهاههروهسژانیتروهژهڵكهگژهفتژاركژردنلهتیرهرچۆنیژهسژهواولژهبوونیزانیژاریتژهزانینونژهنژه:بیریهۆكاریرۆشن(٥.بێت
سژتهه.بێژتدهوهزهگژهردوورهنهژهالیژهزانینیلهنژه.كرێژتژماردهكیتونژدوتیژیئژهرهریسژهفاكتژهكانیبهركومافهئهكردنبهنه
وهكیتژژرهالیژژهلژژهومافانژهیئژژهبارهریشلژژهرامبژهنیبهزانینیالیژژه،نژژهوهكژهالیهكانیلژژهركومافژژهئژهانینیژنبژژهزكردنونژژهنژه

نێژوانئاستیرۆشنبیریتاكوخێزانوجیاوازیئاستیرۆشنبیریلهمانهمووئهوێڕایهه.ئاراوهزاندنوتوندوتیژیدێنێتهسنووربه
داتبهوڵدهكپیاوههیهوهككاردانهوهبۆیه(ئاستێكیبااڵتردابێتلهوهروویرۆشنبیرییهرژنلهگهتئهتایبهبه)كانداهرهاوسه

ژتژاكییتونژدوتیردهروهپژه:ییردهروههۆكاریپه(٣.وهیخۆیبشارێتهكهیژنالوازییهوهیركردنوبچوككردنهمسهكهجنێودانوبه
بوونخژۆنژهبژهكیالوازومتمانژهتییهسژایهنیكهواخژاوهسژتیتونژدوتیژیبێژتئژهرتژاكقوربژانیدهگژهئه.مدێنێرههتوندوتیژبه

كزانراوهروههه.وهكانیانیپێبشارنهرێكتاكوالوازییهفاكتهنهنتوندوتیژیبكهدهوڵدهههسانهوكهداهاتوودائهلهبێت،بۆیهده
رچاوكاندابژژهشژژتاوسژژێیباروودۆخژژهداههسژژهیلژژهرێژژژهبژژهتوندوتیژییژژهمجژژۆرهئژژه.وهوێتژژهكهرتونژژدوتیژیلژژێدهتیژیهژژهتونژژدو

كرێژتدهردهروهپژهمایهنهوبرئهسهكرێتلهودهیڕهدژیدایكپهلهكهوهنباوكهالیهوكراولهیڕهریتوندوتیژیپهبینه.وێتكهده
داسژژیونژژۆیسژژهیلژژهرێژژژهگبژژهمژژهجێبكژژات،ئهفتاریژژداجێبژژهرهنێتوشژژێوازێكیتونژژدلژژههاونرخژژیژندائژژهرێژژزبژژۆبژژهكژژه

فامیونینژهناخیانداخژهلهبینرێنكهیردهریتیسهبیروبۆچوونودابونهكلهزۆریه:كانریتهدابونه(٤.كاندابینراوهتهحاڵه
ریشژدارامبهبهولژهوهیژنورۆڵژیئژهوهگهۆكژاریبچوككردنژهمژهزیژنوپیاودا،ئهگهنێوانرهجیاوازیكردنلهكرێتلهدیدهبه
ویڕهرژنژداپژهرامبژهبهیژیلژهاڵتوتونژدوتسژهزیپیژاوتژاكودهگژهرهدانژیمژافبژهلژهگبریتییژهمهئهزیپیاوهگهكردنیرهورهگه

.بكات
 
مویئژهنگدانژهرهكژه(نێژوخژودیژنژانیشداتلژهنانژهته)ڵكدابژاوهنێوانخهلهنكهندوبیروبۆچونههوپهندوتههاچهروههه

نالیژهدالژهدهمسژهژنلژه:یبكژات،بژۆنموونژهادهرژنژداپیژرامبژهبهخشژێتولژهبهپیژاویدهبهیكهمافانهوتبهبارهسهیهكلتوره
و(ریدیژوارسژێبهلژهریپیژاوباشژترهسژێبه)یژان(بێژتریابڕۆیژتجژوانتردهبژهتابه،ههروایهكراخهژنوه)درێتلێیدهوهپیاوه
متونژدوندكردنیئژهسژهوپهمجیاوازییانژهوكردنیئژهیپتژهبارهینلژهپۆشژیبكژهردهیاندنپهكانیراگهناتوانینرۆڵیهۆكاره.هتد

رمرۆڤسهنهخهیكهگوشاردهیانهژینگهوگرفتهله:ییهۆكاریژینگه(٢.كرێنداباڵودهشیاوانهنهپرۆگرامهژنانولهدژبهتیژییه
ولژژه.وزیژژادبوونیدانیشژژتووانوهیتژژرجێبژژوونینیشژژتهبوونیشژژوێنتگوزاریپێویسژژت،نژژهبوونیخزمژژهنجاڵیونژژهجژژهبژژریتینلژژه
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ركردنژیكژاریشژیاوبژۆالوان،بژهسژتهكانودهسژتهێنژانیئامانجژهدهبهلژهرنییژهشكێتوهانژدهمرۆڤتێیداتێكدهداكهیهژینگه
الوازیبژژاری:هۆكژژاریئژژابووری(١.ویشژنژژهئژژهرداكژژهسژژێكیالوازتژژركهرامبژژهبهڵچونلژژهوتونژژدوتیژیوهژژهرهبژژهرهگپاڵنژژهمژژهئه

كانوائابورییژهگرفتژه.رانیژیژانرئاستیگژوزهسهڵئاوسانیئابووریله،یاخودههوهبنهڕوویدهتاكوخێزانرووبهئابووریكه
گوهرباریئژهسژه.وهنژهرژنژداخژاڵیبكهسژهدوتیژیبهتونژخۆیژانبژهنگاوبنژێورقوكینژهوتوندوتیژیهژهرهكانبهنمرۆڤهكهده
ژنناچژژاروهكیتریشژژهالیژهلژژه.ودژیئژهئژارایتونژژدوتیژیلژژهیژنوهێنانژژهوهبژژۆبچوككردنژهیپیژژاوبژۆژنهۆكارێكژژه(قژهفهنه)
كاردژیژنژانبژهتیتوندوتیژیلهداچلوپێنجیحاڵههسیلهكانرێژهیئامارهگوێرهبووڵبكاتوبهقهوتوندوتیژییهكرێتئهده
یژێژژرسژژایهلژژهاڵتهسژژهودهرئژژهگژژهبێژژتئهیتونژژدوتیژیفراوانتژژردهبازنژژه:كاناڵتهسژژهتودهتونژژدوتیژیحكومژژه(٧.هێنرێژژتده
یژاخژودپشژتگیریوهوسژێنێتهچهژنژاندهیكژهایانهویاسژئاكامیپاڵپشتیكردنلژهویشلهئه.اڵتیبااڵتردابێتسهواییدهرمانڕهفه

كراپۆرتیرێكخژراویروهندجیاوازبن،ههرچهرانیانههوكایڕهكانوپههۆكاره.نویاسایانهجێكاریئهجێبهیكهسانهوكهكردنله
سژتدهریجیهانژدابهرتاسژهسهسژااڵنلژه11بژۆ12نیمههنێوانتوتیژنانلهداحهسهیلهرێژهیپێداوهندروستیجیهانیئاماژهته

.ناڵێنندهوهیتوندوتیژییهدیارده
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 ر ژنان مبه هه  توندوتیژی له  بات دژ به یی خه وه ته ڕۆژی نێونه
 

 
 

 م رەشیدیرەحی

 
وشژێوازیجوراوجژۆرداشژکڵلهتایهمپهئه.تییهڵگایمرۆڤایهکانیکۆمهرهداخهێنهرچاووبهگرفتهکێکلهتدایهڕهبنهتوندوتیژیله

وگداکژهوانولژهاوهرداکێشژسژهیبهشژهدیکتژاتۆریبژاڵیڕهکژهکانهقاگیرهوتووناسژهڵگادواکژهوپترگرێژدراویکۆمژهخاتردهخۆیده
نیائژاوڕداتژهسژتێنهمبهرلژهگهئه.گورێهاتۆتهکووپێویستنهودێموکڕاتیکوهرانهوهوڕاهێنانیمرۆڤتهردهروهباربۆپهوایلههه
 .رهلێکداخهێنهداگهیهمبازنهکانله،ئامارهوهینهرتوندوتیژیدژیتوێژیژنانبدهسهوه

 
کژهلژهیژهوتوندوتیژیانهیئژهڕادهزانزۆرزیژاترلژهسپێنژهیکژهشژێوهداوبژهماڵژهنێوبنهتوندوتیژیلهکهحاڵێکدایهلهوهئه

 .ڕۆناکرێنوپهوپینهبنئاشکرادهوندهرینترداڕوودهئاستێکیبهڵگاداولهکۆمه

 
دارژنژژانمبژژهههتونژژدوتیژیلژژهباتدژبژژهییخژژهوهتژژهیڕۆژینێونهگژژۆڕێیبیرۆکژژهیهاتنژژهتچۆنیژژهڕیژژکلژژهکژژورتیئاودابژژهلێژژره
 .وهینهدهده

 
یرافایژلتورجیلژودا،سژێڕۆیانهرهتیسژهاڵتداریهسژهمیدهردهسهولهلهواڵتیدۆمینیکنیزایینی1891ینوامبریساڵی52وتیرێکه

پاڵدانیتێکۆشژانیتاوانوهدابهندیخانهبهندمانىلهیچهماوهوهومنیرواپاگئهیتترزا،بتریهمیرابلکانی،مارنێوهخوشکبه
 .داردرانیاندیت،دواترلهبهزرهتجهسیاسییدژیحکوومه

 
واڵتژیکۆلۆمبیژاکۆنفرانسژێکلژهختیژوئیژهلژهشژاریبوگوتژاپێتژه51تا11لهرۆژانی1891ورووداوهواتهساڵیساڵدوایئه51
ولژه.چژوورێوهکانیکارائیژ بژهودوورگژهمریکایالتژینکسژانیلژهئژهنگرانیمژافییهوالیهکانیداکۆیکاریمافیژناننرێکخراوهالیه

باتدژبهمیوانبهرۆژیخهرۆژیئێعداوسێخوشکهباتیئهخهورێزگرتنلهوهبیرهێنانهکووبهداپێشنیارکرا،وهکۆنفڕانسه
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ژنانئاشناڵتوندوتیژیدژبهگهڵکپترلهاڵنیخهیکۆمهوهتانێبێبۆئهرهدهوهڵکووئهتوندوتیژیدژیژناندیاریبکرێت،به
 .ندابکهڵگهریلهودژبهکانیبناسننه،الیهبن

 
تونژدوتیژیدژیژنژانییدژبژهوهتژهکژوورۆژینێونهیوهورۆژهکانئهکگرتووهیهوههتیزایینیرێکخراوینه1888،ساڵیمهدوایئه

یاڵڵژهژنژانگه"ژێژرنژاوییله1952یکانبریارنامهکگرتووهیهوهتهنیئاسایشیرێکخراوینهنجوومهندکرد،ساڵێکدواترئهسهپه
 .ندکردسهپه"وئاسایشئاشتی

 
کانیانومافژهرگرفتژیژنژانمبژهههدابژۆکژارکژردنلژه1819کانلژهسژاڵیکگرتووهوهیژهتژهرێکخژراوینهربژهژنژانیسژهکۆمیسیۆنی

یژهرنامهوبهئه.ندکراسهداپه1891مافیژنانلهساڵیتبهبارهتسهیتایبهرنامهبهمکۆمیسیۆنهڕایتێکۆشانیئهرهسه.پێکهات
 .ندکراوهسهپهوهکانهکگرتوهیهوهتهنڕێکخراوینهالیهله1818یمافیژنانکهلهساڵییجارنامهخهبنابووبه

 
سژتێکیلژهربههژیچبهوهڕووییاسایهکارهێنانیتوندوتیژیدژیژنانلهدابهواڵتیجیهان111لهموتارهتاکووکاتینووسینیئه

رهر،پژهسژهتژهسژدرێژیانکراوهزارژندههژه511کۆماریکۆنگۆپتژرلژهساڵیڕابردووداله19یماوهنیالهته.راوهنددادانهمردهبه
رسژهسژدرێژیکردنژهدهرچاوبگرێکژهبهلهوڕاستییهکانئهکگرتوهیهوهتهرێکخراوینهکهوهوتهیلێکهوئاکامهئهمدیاردهگرتنیئه

 .کرێتیچاویلێدهکووتاواندژیمرۆڤایهداوهڕوداگیرکاریکاتیشهنانلهژ

 
 :کاتندیدهبهتوندوتیژیدژیژنانپلهمجۆرهکانبهکگرتووهیهوهتهیاسایرێکخراوینه

 
شژهکژردن،یژانبژهڕههاههرهی،هژهیانئازاریرۆحی،جیسمییانجنسیببێتههۆیزیانکهککهئاکامهیهرشێوهتوندوتیژیهه.1

 .گرێتدالهخۆدهماڵهڵگاوبنهسککردنیئازادیژنانلهکۆمهرتهناویدڵسۆزیبۆبهزۆریانخۆبه

 
 :کانیتوندوتیژیدژیژنانشێوه

 
 :جیسمی.1

 
 .نامووسی،تۆندوتیژییهتلیتاقهبگرهههوهوداپلۆسینهقژکێشانکدا،لهیهوشێوهرشکڵههلێدانله

 
 :رۆحی.5

 
ئژازاریوهباریڕۆحییهلهکهوهگرێتهدهوبوارانهمووئهههمهپاڵدان،ئهوهتکردن،تۆمهتیشهلێکردن،جنێوپێدان،بێحورمهڕههه

 .وهوێتهژنانیلێبکه
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 :جنسی.9

 
نژدیزامهورهبژێئژۆگریڵژنژانبژهگهندیجنسیلهوڵدانبۆپێوهههرجورهههرمێردیشیبێ،گهلژن،ئهگهڵبوونلهزۆرتیکهبه

 .ژن،توندوتیژیدژیژنانه

 
 :تیاڵیهکۆمه.1

 
یقسهلهیکهوکچوژنانهربهرانبهبهوهماڵهنبنهالیهدالهندیپێوهشیاووساردوسڕیلهوتینهڵسوکهراوێزخستن،ههپهله.ئا

الیژانداوه،...وورهگژهوره،دایک،خوشک،پور،بژرا،مێژرد،مژام،دایژهگهکباب،خاڵ،باوهوهماڵهیبنهندامانیدیکهوئهنێرینه
 .توندوتیژیدژیژنانهشێکلهن،بهوتناکهڵسوکهوانههودڵخۆازیئهپێیویستیانبه

 
 .وهوکارهسوکهماڵهنبنهالیهانوژنانلهدێریکردنیتوندوتۆڵیکچچاوه.ب

 
بیژانوویبژهکانژداتییهاڵیهوکۆمهسیاسژییچاالکییژهوانلژهشژداریئژهکردنژیئاسژتیبهسکرتهوژنانیانبهکردنیکچانگبێبه.س

 .وهماڵهوناوبانگیبنهفرهپاراستنیشه

 
وانبژژۆئژژهوپۆشژژینرکژژردنبژژهکردنیمژژافیلهچژژاونژژهوڕهتیرگیتایبژژهوبژژهرکردنژژیجژژلبژژهلهوژنژژانبژژهناچژژارکردنژژیکچژژان.د

 .توندوتیژییه

 
 :ئابووری.2

 
کژووکژاررکژهوهوئهیانژدنیئژهجژێگه،لژێبژهرشژانهسهیانلهماڵهبنهتبهوخزمهرکیکارکردنیواڵتانیدونیاژنانئهلهزۆربه
یوههۆیئژهکچانبه.وهتهستراونهبهوهماڵهمێردیانپیاوانیبنهوهبهربۆیهپترژنانلهباریئابوورییهساوناکرێ،ههبۆیانحه

ێکلگگژهمژهرگژرن،ئهتیئژابووریوهنبابیانبرایارمهبێلهالیهدهیماڵنییهوهرهدهڵگادامافیکارکردنیانلهزۆرکۆمهلهکه
 .کاتچدهداملکهوویستینێرینهریرمانبهرفهرانبهبهلهجارانمێینه

 
وزاڵبژژوونیزنانژژهئژژارادابژژوونیکولتژژووریپیژژاومه،لژژهبوونیئژژازادیهژژۆینژژهکبژژهالیژژهواریلژژهڵیکژژوردهکۆمژژهگومژژانیتێژژدانیژژه

 .یتوندوتیژیدژیژنانوهمهاتنهرههرینبۆبهوبهیدانێکیپانمهبردوودابۆتهیانساڵیڕایدهماوهلهرستانهپهمێکیکۆنهسیسته

 
داولژهئاکژامولژه،داغکژردن،داپڵۆسین،دارکژاریکژردنتاکوولێدانبگرهوهوناشرینهیسووکئاخاوتن،قسهلهمتوندوتیژییهئه

تیچژژاویوئازایژژهفپژژارێزیرهجۆریژژکشژژهبژژهککژژهیژژهوێت،دیاردهکژژهرچاودهردنبژژهنێژژوبژژولژژهکوشژژتنداواتژژهیخژژۆیدوایژژینپلژژه
 ...کرێلێده
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ومئژازادیردهبژهوکڵژولژهکۆسژەکژهڵکینیهالتیناخهسهمیداڕزاویدهزوویسیستهوداوودهرستانهپهنیایاسایکۆنهتهوهئیدیئه
ڵگایکانیکۆمژژهرتاپایجومگژژهسژژهگرتنژژیمێینژژهموبژژهکژژهزنینژژیپیژژاومژژهوهڵکووکولتژژوریقیزهێ،بژژهنژژدادادهکانیژنژژانیمژژهمافژژه

ییدیژژاردهوهوچڕترکردنژژهپێژژدانرهپژژهشژژیاولژژهوتینهڵسژژوکهفتژژاروههڕهڵگایکوردسژژتانبژژهکانیکۆمژژهیتاکژژهوزۆربژژهوهگرتۆتژژه
 .شدارنتێیدابهوهداخهوبهننبیوردهژناندهتوندوتیژیدژبه

 
رشژهوته،تانژهوهنپیاوانژهالیژهوتنیانلژهدووکژهسژتبژردنبژۆژنژان،وهدهینکژهگهدهوڕاستییهینێ،زۆرزوولهرنجبدهرسهگهئه

سژتێکبهرمهبژۆهژهفتژارهمڕهشژایلێبکژات،ئژهسناتوانێحاوکهیهڵگاداههپانتاییکۆمهوناوزڕاندنلهستنڵبهبۆهه،قسهلێدان
 .ڕووکردوهتپڕووکێنیڕووبهوتاقهڵدژواریگهیلهڵگاکهڵکیکۆمهمووژیانیخهههکهرهزگاداپلۆسێنهودامودهبهتکردنهخزمهبێ

 
ربژهولهترسژیئژابڕوویخۆیژانژنژانلژهشژێکیزۆرلژهئێسژتاگبهدابێژونجێنێکژهوڕاسژتییهئاسژتئژهبتوانێچژاولژهکهیهکێهه
کژژرێواندهدادژبژژهکانینیشژژتمانیمژژهوکۆاڵنژژهکانقامهرشژژهسژژهیلژژهشژژوێنیکژژار،یژژانوتونژژدوتیژییژژهبوونیپیژژاوانئژژهرنژژهتێکبه

یلیمژهبژهگوهئژهورگێژرکژهرێکیدهکتژهئهبنژهدادهویاسژایانهونژوڕمجێگژرکردنژیئژهوانبۆخۆیانڕاستلژهگئهمهوبهوهشارنهده
 ...وچلێسهپیاوانیچاوچنۆک

 
بێتژژهخژژوێن،دهبژژه...،بژرا،مژژام،بژژرازاوسژژتیبژژاوکهۆکژژاریسژژووربوونیدهببێتژژهنگژهرکانژژدنیڕهن،دهبژژیچبکژژهواندهڕاسژتیئژژهبه
وبردنژهیسژووکقسژهوبژهبژزاننکهتاوانباروهۆکژاریکێشژهربهسهیقوربهرژنهاوانههوناسیروجیران،خزمیدهوهتانێبۆئهرهده

جۆرێژکبێتژهژنبژووندهکژهدایژهن،ئالێرهداوردوخاشیبکهخۆیدانجارلهرژنبوونی،سهبهنیالهوتهتیئهسایهژێرپرسیایکه
قژژوڵیتیزانیژینبژژههامژژهونهتیگبژژهینهرچاوهسژهتخژژۆبژژهنانژه،تهمگژژرتنکژهوخژژۆمبژژهونبژوسژژتهیژێژژردهوپرۆسژهییشژژورهلژه

 .کوتێدادهداریشهناویههولهگرێجێده

 
نژىدادهیشژتمانهنووێرانژهولژهوژنژهئژهچوونکهوهناشبێبۆخۆیزاربکاته.وهباتهوپیشدهوهخواتهرخۆیدهرنایدرکێنێههگهئه
وڕوویاییوبژژێحژژهکانزمژژاندرێژژژیوابژژۆخاتوونژژه،ئژژهوبوێرییژژهتیربژژۆپیژژاوانئازایژژهگژژهکانیانئهرمافژژهسژژهڵبڕینیژنژژانلههژژه
 !ڵماڵدراوییههه

 
وتنیراوێزکژهترسژیپژهدالژهتانرانیکوردسژکانیداگیرکژهندیخانژهبهوگیراولژهنفال،ژنانیدیلیئهتاکووئێستاگژنانیپاشماوه

وگژۆبێنژهسژدرێژیانهودهمووتژاوانوهژهتبژهبارهونژاوێرنسژهیانوێراوهکانیاننژهماڵژهتیپیژاووبنهوکهوشهودرزبردنیشانخۆیان
روونژیخۆیژانسژووکمبژاریدهن،هژهقژاوبژدهکژانیزاڵلژهداڕزاوهمهمسیستهههوکاره،بهوهنهنگیبکهاڵیبێدهودرگایقهبنووسن
وراوێزیئاسایشژژیپژژهکژژهرکیپیاوانژژهمووشژژتێکئژژههژژهرلژژهبژژهوهیدانژژهومهئژژهیبێنژژهوهخسژژاندنبژژۆژنژژانبژژۆئژژهن،بژژواررهبکژژه

دابهکانزۆریبوارهرهیههزۆربهلهوپیاوهکینێرساالرهڵگایهکۆمهڵگاکه،کۆمهچونکهرکیپیاوانهن،ئهربکهرێزگرتنیانبۆمسوگه
 ...رهوبڕیاردهنمافواخاوهناڕه
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نژاویچبژهوایهوناڕه،جائهوایهداناڕهرناوێکژێرههولهکربڕوبیانوویهههکانیژنانبهدیهاتنیمافهباتبۆوهدواخستنیخه
بات،خژهکگرتژوویچینژیکرێکژارقکردنیریژزییژهتیبێ،یانشهوایهتهمینهۆدابینبوونیستهباتببێ،یانخهوخوداوهئایین

ئژارایپژاگهاتنژهکژهینیشژانداوهوڕاسژتییهزموونئهمڕۆ،چوونکائهرئهرئێستا،ههڵتوندوتیژیدژیژنانههگهتیلهبۆدژایه
رسژهیانبهوهرئژهبوونیکولتژووریدێموکڕاتیژکژنژانهژههژۆینژهبژهوهڵگادادیسانهزۆرکۆمهتیلهوایهتهمینهمانیستهونهئازادی
وگژژۆڕانوانلژژهشژژداریئژژهرئاسژژتیبهگژژهزۆرجژژارانئه،بگژژرهداداوێژژنگیریژژانبژژوهرۆییرهوسژژهمیداگیرکژژاریردهسژژهلهکژژهوههاتۆتژژه

 ...ریانزۆرتربوهسهملهیستهدهین،ڕاچاوبکهداڕهباتخه

 
باتبژۆپاراسژتنیمژافینشژکۆوویژژدانزینژدوه،خژهرمرۆڤێکژیخژاوهرکیههژنانئهرتوندوتیژیدژبهمبهههریلهباتبۆدژبهخه

.مافیمرۆڤهباتبۆداکۆکیلهژنان،خه


٥١١١مبەریینۆڤە٥٢:ڕێکەوتی-هەڵۆیکوردستانماڵپەڕی:سەرچاوە
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 کانی جۆراوجۆره  ژنان و شێوه  توندوتیژی دژ به
 









 ژنانیتوندوتیژیدژبهوهنگاربوونهرهر،ڕۆژیبهمبهینۆڤه52مێژووی

 
شۆڕشیژنانوپیژاوانیئژازادیخوازوهۆیژنان،بهتیژیدژبهیتوندووهنگاربوونهرهکرۆژیجیهانیبهروهمبهینۆڤه52دانانیڕۆژی

ڕۆژێکژیئێسژتاولژهسژاڵپژێشلژه12.ئژاراوهداریهاتژهرمایهپۆکیسهتانیژێرچهداریوحکومهرمایهرسهرامبهبهکسانیخوازلهیه
نالیژهنجاملهره،سژهنجهشکههنژدینمانژىئدوایچهنژاویخوشژکانیمیرابیل،لژهن،بژهڵکیکۆمژاریدۆمێنیکهخوشکیخژه9مڕۆدا،کئهوه

تیدیکتژاتۆرییزاڵحکومژهکانیدژبهسیاسیهچاالکیهشداریلهبهخوشکه9میئه(تاوان.)کوژرانوواڵتهمنیسوپایئهڕێکخراویئه
 .نبووردۆمینیکهسهبه

 
کانیژنژاننداکۆکیکارانیمافهالیهختیکۆڵۆمبیا،لها،پایتهبۆگۆتکۆنفرانسێکله،له1891ساڵیواته،بهمڕاستیهدوایئهساڵله51
ڕۆژیڕۆژیکژژژوژرانیخوشژژژکانیمیرابیژژژلبکرێتژژژهواکژژژراکژژژهسترابو،پێشژژژنیاریئژژژهیکارائیژژژ بهمریکایالتژژژینوناوچژژژهئژژژهلژژژه
وکسژانیخوازانهویهباتیئازادیخوازانژهخژهڕێژزلژهمهژهبووکژهوهئهپێشنیارهوئامانجله.ژنانیتوندوتیژیدژبهوهنگاربونهرهبه

ژنژژانیتونژژدوتیژیدژبژژهوهنگاربونژژهرهالیبژژهرهنجیبیژژریگشژژتیبژژهرهمسژژهبگژژرنوهژژهختکردوهگیانبژژهخوشژژکه9مبژژوێرییئژژه
رۆژیریبژژژهمبژژژهینۆڤه52کانیشڕۆژیووهکگرتیژژژهوهتهڕێکخژژژراوینه.1888سژژژاڵییتژژژالژژژهوههژژژۆیئژژژهبوهواڵنژژژهمههئژژژه.ڕابکێشژژژن

 .سمیناساندڕهژنانبهیتوندوتیژیدژبهوهنگاربوونهرهبه

 
ژنان،ئاشژتیو)نژاوییبژه1952یبڕیارنامژه5111سژاڵیواتژایلژهکان،بهکگرتووهیهوهتهنیڕێکخراوینهنجومهساڵژژژژێکدواتریش،ئه

نێژژژژوانولژژژژهوهنژژژژاوهتیلژژژژهکیشودژایژژژژه،پێشژژژژگیریکێمژژژژهیهمبڕیارنامهکانیئژژژژهرکیهسژژژژههروهتژژژژه.ندکژژژژردسژژژژهپه(ئاسژژژژایش
ژنژانیزیژادبوونیتونژدوتیژیدژبژههاپێشژگرتنلژهروهتیوهژهاڵیژهژیانیسیاسیوکۆمهشداریژنانلهریبهبهستهکان،دهرهکیشوه

اڵمبژژه.الیمێژژزیدادگژژایکردنژنژژانبکێشژژرێنهیتونژژدوتیژیدژبژژهوهرانیکژژردهنجامژژدهبژژۆئههۆکارێکژژهیژژهمبڕیژژارنامهئژژه.وهگرتژژهده
یگیریکانیتژرپژهیبڕیارنامژهچژاوزۆربژهخژۆیلژهیژهمبڕیژارنامهرهێنژانیئژهدهوهکردهیی،بهوهتهنیاڕێکخراینهنهتهوهداخهبه
کانن،کگرتووهیژهوهتهنژدامیڕیکخژراوینهئهژنژیشکژهتکارودژهتانیجینایهوڵهڵژژژژکودهبوو،بهنینهرهێنادهوهکردهکراوهیزیبهنه
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تیواڵیهکانیئابوری،سیاسژژی،کۆمهمینژژهمووزههژژهلژژهوهواموبێپسژژانهردهنوبژژهلێکیئژژاواقبژژوڵناکژژهگژژهیگشژژتیبڕیارنامژژهشژێوهبه
 .ندهنجامدهژنانئهرباڵووئاشکرادژبهکیبهاڵواردنێنگیههرههفه

 
وهتژهنیڕێکخژراوینهنجومژهئه(ئاشژتیوئاسژایشژن،)ییبڕیژارنامژهوهکژاتیبژاڵوبوونژهواتایلهساڵیڕابردوودا،به15یماوهله
نژدینبردنیچهڕێوهبژهکان،یاساییومافژهیکارهێگهکانوڕاڵلهگهخۆپیشاندانوڕێپێوان،بهر،مبهینۆڤه52رۆژیکان،کگرتووهیه

 .برێتدهڕێوهبه...وسیمیناریزانستیوپسپۆڕی

 
ر،تونژدوتیژیدژبژهمبهینۆڤه52یبۆنژهکیژدابژهیهوتهکان،سژاڵیپژارلژهکگرتوهیهوهتژهبانکیمژۆنسژکرتێریگشژتیڕیکخژراوینه

کژانیجۆرهلژهیتونژدوتیژییجۆرێکژهوهکژردهکژهوهگکژردهوهختیلژههاجهروههه.سفکردفیمرۆڤوهکانیماموکورتییهکهژنانیبه
گیهمدیاردهرئهرامبهبهکانلهکگرتوهیهوهتهکانیڕێکخراوینهوڵهندیههسهرهیپهبارههالهروهوههندنیهسهیپهتاوانوجێگه

 .دوا

 
 .دابنێتتاوانانهمجۆرهڵئهگهباتلهسیستمێکبۆچاودێریکردنوپاراستنیخهنیئاسایشکردکهنجومهئهلهمۆن،داوای

 
تیستیهبهنمهخصهشهیاندکهیاندنێکیخۆیداڕایگهڕاگهکانیدالهقسهیبهکاندرێژهکگرتووهیهوهتهسکرتێریگشتیڕێکخراوینه

بژهبێتوگرێدراوهوامدهردهبه5112تاساڵیستۆبگرێکهئهکانوهکگرتووهیهوهتهڕێکخراوینهبردنیکارزارلهرێوههیبلیژنهکه
نبا.یهمدیاردهیئهوهرووبوونهیسیاسیبۆڕووبههێزکردنیئیرادهژنانوبهتوندوتیژیدژبهتبهبارهتسهساسیههیزکردنیحهبه

 .کانهکگرتوهیهوهتهژنانئامانجیئاشکرایڕێکخراوینهکاندژبهتیژییهتوندهمووجۆرهناوبردنیههلهوهئکیدیشیکردهکیمۆنته

 
 ؟ توندوتیژی چیه

 
درێژتونجامدهڵگائژههرتاکویانکۆمژرامبهبۆکۆنترۆڵودروستکردنیترسوتۆقاندنبهفتارکردنکهڕهلهکهیهتوندوتیژیشێوه

ییبژۆسژتهرونیوجهکانیڕۆحی،دههۆیزیانهبێتهدهگیرێتکهردهڵکیلێوهکانکهیتاکهوهفتاروکردهوڕهزیاتربۆکۆنترۆڵیجوڵه
 .کانرمرۆڤهسه

 
دیکتژاتۆروڕژێمهلێکنکهڵگاتوندوتیژیگهکۆمهدانودروستکردنیترسوخۆفلهسێداره،لهنجهشکهپاندن،تیرۆر،زیندانوئهچه

تژداندژژێرڕکێفژیحکومهلژهکهوهکانیخۆیانهربازیوچاودێریکردنوسیخوڕهیسهستهرهیکهڕیگهکانلهرهئاینییومرۆڤئازارده
 .هێننکاریاندهڵگابهکۆمهبه

 
کیورهبژۆدوبژهوهمهنخژودیسیسژتهالیژهلهکژهنگیباوکسژاالرانهرهژهرچوووفهسهنوبهکۆریتهئایینودابونهکداکهڵگایهکۆمهله

وپێژژدانیتونژژدوتیژی،هژژۆیبرهبێتژژهنودهکژژهڵگایدهڵکێشژژیتژژانوپۆیکۆمژژهگژژرنوتێکههردهوهوهڵکلژژهڵککژژهچکێشژژانیخژژهملکژژه
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قوربانیژانیڵگا،کژهکۆمهندنیتونژدوتیژییلژهسژهرهوپهڕیپیاوسژاالرانهکانبیروبژاوهرههژنئازاردڕهتاڵیوباوهستبهژارییودههه
 .کیزۆرژنانومندااڵننیهڕیژهڵگاوبهکانیکۆمهموتاکهڕاستیداههلهمتوندوتیژیانهکیئهرهسه

 
 . کانه جۆراوجۆره  ر ژنان و شێوه رامبه ر توندوتیژی به سه له  قسه

 
ڵڕۆژگژهمڕۆژلهکانیجیهژانیسژێههرهکیشوهتلهتایبهریدونیابهرانسهسهژنانلهیتوندوهتیژیدژبهبارهکانلهزینهدڵتهئاماره

 ؛درێتپێکدێتلهنجامدهیجۆراوجۆرئهشێوهبهکهمتوندوتیژییانهبێت،ئهرباڵوتردهزیاتروبه

 
لێژدان،مژاڵ،رکژردنلژهدهڕاکێشژانیقژژ،،چنىلێگرتن،وهستنهگرێت؛گرتنوبهخۆدهلهمشیوازانهئهیی؛کهستهتوندوتیژیجه*
 .نانقلێدانوپاڵپێوهمشتوشهلێدان،زلهخواردن،گازلێگرتن،گکردنلهبێبه

 
 هتد...وڵلیناومالوپهتێکشکانیمێزیخواردن،شکاندیکهتوندوتیژییخێزانی؛که*

 
یکارهێنانیقسژهبژهبژهدرێژتکژهنجامدهرژنژانئژهرامبژهبهکانیتوندوتیژیکهشێوازهلهکێکیترهیی؛یهرونیقسهتوندوتیژیده*

یشژێوهلژهگژرتنخنژهڕهویستی،کردنوالوازییخۆشهکنهڵیهگهلهگرتنیزووزوو،قسههانهپاڵ،بهتدانهزوسوکوتۆمهناحه
 .وهبینێتهرگیژنخۆیدهجسموجلوبه

 
یژانباربردنیمنژداڵ،ناچژارکردنیلژهکوشتنیناموسژی،زیی،گهیڕهنهتهخهستدرێژیسێکسی،دهزییوناموسی؛گهتوندوتیژییڕه*

مکلژهریژههژهلژهزیی،گژهنژدیڕهیوهبونیپهههپێشگرتنبهزیی،گهندروستیڕهبونیپاریزگاریتهنهویستراو،زۆرونهدوگیانیبه
 .گرێڵدهخۆیباسێکیقوڵههتوندوتیژیانه

 
وانهلهریژن،وروبهکانیدهنزیکهسهیئازاردانیکهشهڕههه؛یئازاردانوکوشتنهشهڕهکانیتوندوتیژیههجۆرهکێکیترلهیه*

 هتد…دزینیمنداڵ

 
وژێژرڕکێفژیخۆیانژهژنیژانخسژتۆتههۆکژاریدارایژیوئژابوریی،رگژرتنلژهڵکوهکژهپیاوانبژهزۆرێکلهابوریی؛توندوتیژییئ*
نبژهدهردهسژتوهتیژنانژدادهدارایژیتایبژهگرن،لژهکانیاندهرهخۆییدارایژیهاوسژهربهسژهلژهڕێگژهمپیاوانهئه.وهوسێننهیانچهده
 .کاتتیداراییدروستدههامهونهواوبۆژنانکێشهیتهدانیپارهرجییماڵونهدانیخهنه

 
لژهوهجیابونژهپێشژگرتنیپیژاولژهیمنداڵ،ردهروهچاویژنوپهندیدورلهیوهپه،ژنی،سیغهفرهاڵق،تهتوندوتیژیییاسایی؛*
 .کهزیژنهیحهوانهپێچهیبهکهژنه
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تونژدوتیژیکژهلژهجژۆرێکیتژرهتیکژارکردن،اڵیژهچژاالکیکۆمهشژداریلژهییوبهردهروهپژهشونمایفیکریژی،نهگرتنلههڕێگ*
 .خێزانوهاورێیانیڵگا،ڵکۆمهگهندیژنلهیوههۆیسنوردارکردنیپهبێتهده

 
گرتنیمافژهرچاونژهبژهپێکژردنولهتیپێکژردن،وگاڵتژهسژوکایهکژههزبازانگهدژیهاوڕهتوندوتیژییلهکانیتر؛توندوتیژیه*

 .وهگرێتهکاندهمرۆییه

 
ڵکژداریخهماوهرجژهسژهیبهکیبژێوێنژهیهوهندنهچاوسژه،رمایهنگریسژهتانیالیژهوڵژهدارییودهرمایهسژهمرۆیژداکژهدونیژایئهله

ووڵکبژژه،بوهییوڕۆحیژژیژنژژانسژژنوردارنژژهسژژتهزییوجهگژژهئژژازاریڕهنهابژژهتژژهرژنژژان،رمبژژهبهملژژهتسژژتهتایبژژهبژژه،هێنژژاوه
رژنژانوپیژژاورامبژهبهملژهداریڕێژکسژتهرمایهسیسژتمیسژه؛ئارادایژژهلژهوهوسژامناکتژرلژهوهکیزۆرقژوڵترلژهیهوهوسژاندنهچه

رژنژان،رامبژهمبهدژیسژتهباتلژهخژهواتژهکهدا،یپێژدهرهپژهوهمدێنێتژهرهژهڵگابهکۆمژهجژۆرلژهشکڵوشێوازیجۆراوساالریبه
ڵگژهیژنلهوهوسژاندنهکانچهمێژوییژهتژهڕهسژتبژردنبژۆبنهداریبژێدهرمایهمیسژهڵسیسژتهگژهتیلهباتیچینایژهخژهناتوانێتله

 .داریجیابێترمایهسهندییوهستپێکیچینوپهده

 
یمێژویژیژنوهوسژاندنهتاچهرهسه،ڕهمبیروباوهڵئاسۆوداهاتوویئهگهکسانیژنلهدژینایهباتلهکانوخهوهلیبڕالیهلێکدانه

 .کاتداریسنورداردهمایهرمیسهیسیستهچوارچێوهڵیکگۆڕانکارییاساییلهکۆمهباتیژنانبهمخهودووهبات،الڕێدادهبه

 
نژاوقۆنژاغێکی،چووهڵژداوهریانههمێژژووداسژهکانلژهچینژهیکژهوهوکاتژهلژهیژن،وهوسژاندهاڵواردنیژنانوچهتوندوتیژییوهه

واویتهداریلهرمایهسهیکهوهڵئهگهئێستاگله.گبوونڵپیاوانداهاوبهگهکاندالهمووبوارههه،ژنانلهومێژووهپێشله.نوێوه
تژاتونژدوتیژییبگژرهوهتونژدوتیژییحکومییژهلهرژنان،رامبهبهاڵمتوندوتیژییلهبهستهکیکاتیبااڵدهیهشێوهوبهجیهاندازاڵه

 .ئارادایهلێکیجۆراوجۆرلهگهشێوهکانبهقامهرشهشوینیکاروسهلهخێزاندا،له

 
هاروههژهی،وهمبوونژهکژهتبژهبارهییسژهوهتژهکژانینێونهتوڕێکخراوهکانیحکومژهکردنهشهڵبانگهگهدژیژنان،لهتوندوتیژییله

ئامژژانجیتوندوتیژییژژهواڵتژژانییجۆراوجژژۆر،کانلژژهڵجیاوازییژژهگژژهلهژنژژانیجیهژژان،.ونژژهرباڵووئاشژژکراوقیزهکیبژژهیژژهدیارده
شژیزییوبێبهگژهیڕهنژهتهخهتیپێکردن،سژووکایه،ماڵژهڵگاوبنهکۆمژهلێژدانوبیڕێژزیلژهرکوتیحکژومیی،سژهلژهکان،نگهڕهمههه

 .متوندوتیژییانهلهشێکهیییشبهوتوندوتیژییزمانیوقسهشهڕههه.کاننناموسییهتاقوربانیکوشتنهئابورییبگره

 
نالیژژهریجیهژژانلهرانسژژهسهژنلژژه2111سژژااڵنهکژژهراوردیکژژردوهبژژهکان،کگرتووهیژژهوهتژژهڵیڕێکخژژراوینهندوقیکۆمژژهئامژژاریسژژ

کرێتژهسژتدرێژیسیکسژیاندهدهیشژهڕهسژتدرێژییژانههدهنژهژنرۆژا1ژن2رهژهله.کژوژرێنهۆکژاریناموسژیدهبهوهکانیانهخێزانه
 .رسه

 
لتورینىوکهرههفهکان،ریتهدابونهدژبهنهالیهمهباتیههبێتخهنیائهتهژناننهکێشکردنییتوندوتیژییدژبهڕیشهبۆ
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میسیسژژتهدژبژژهوهواموبێپسژژانهردهباتیبژژهبێتخژژهوئژژهوڵکبژژهنگیپیاوسژژاالریڕێکخژژراوبکرێژژت،رهژژهوفهرسژژتانهپهئژژاینیوکۆنه
تانیپاریزگژاریوڵژهودهوامیژیانپێویستیپێیژهردهکسانیبۆبهوتووییونایهدواکهبهدارییکهرمایهکسانیسهونایهوهجیاکردنه

 .یشڕێکخراوبکرێنمهمسیستهئه

 
ڵکخسژێکژهڕهدهلێککژهرهژهههلهبێتئه.ژنانبێتماشاچیبێڕێزییوتوندوتیژیدژبهناتوانێتتهکسانیخواز،هیچمرۆڤیکییه

کییهشژیوهشوینیکاروخوێندنبژهیانلهوهچواردیواریماڵداسنورداربکرێتهلهباتهمخهکانیئهئێستاگۆشه.ربگرنبۆخهباتوه
 .یپێبسێنرێترهتیپهاڵیهکانیکۆمهیدانهموومهههبێتلهگشتیده

 
کسژانیئژازایخوازویهبێتمرۆڤژه،ئژهمجۆرهبه.تیموومرۆڤایهههبهتیکردنهوسوکایهشهڕهههژنان،تیکردنبهوسوکایهشهڕههه

نخۆیاننیشانبدهواملهردهوبهکیگونجاویهستهڵوهیژنانههبێمافتبهبارهڵگاسهکانیکۆمهخوازه


٥١١٥ینۆڤەمبەری٥٢:وتیڕێکە-دەنگەکانماڵپەڕی:سەرچاوە
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 .نوامبر رۆژی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان نەبێ ٥٢با هەر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕۆژە عەزیزی


ەنوامبررۆژیبەرەنگاربوونەوەیتوندوتیژیبەرانبەربەژنژان،ژمژارەیەکیزۆرلەوکەسژانەیک٥٢هەمووساڵێکلەبەرەبەریرۆژی
خۆیژژژانبەپژژژارێزەریمژژژافیژنژژژاندەزانژژژندەسژژژتدەکەنبەچژژژاالکیوباڵوکژژژردنەوەیوتژژژارووێژژژنەیتژژژایبەتبەورۆژەوکەنژژژاڵە
راگەیاندنەکانوسایتوگۆڤارەکانسەرجەمئەمبابەتەلەخۆدەگرن،باشەبۆهژیچکژاتلەخۆمژانناپرسژینبژۆتەنیژارۆژێژکلە

مەبەستەدیاریکراوە؟سەرجەمیساڵێکیدورودرێژبۆئەم


بۆتەنیالەبەرەبەرینزیکبوونەوەلەمرۆژەگشتالیەکمانبیرماندەکەوێتەوە؟بەاڵملەحاڵێکدارۆژنیەکەژنێکینیشژتمانیمژن
.لێینەدرێوسووکایەتیپێنەکرێڕوبەڕوویتوندوتیژیوهەاڵواردننەبێتەوەونەکوژرێو


وەکلێژژدانو.یەکەکەبژژۆهەرکردارێکژژیتونژژدوتیژکەبەرانژژبەربەژنژژاندەکرێژژتبەکژژاردەبرێتونژژدوتیژیدژیژنژژاندەسژژتەواژە

سژژوکایەتیوئژژازاردانلەبژژاریدەروونژژیوتونژژدوتیژیلەالیەنژژییاسژژاوچەنژژدجژژۆرێکیدیژژکەکەڕوبەرویمژژرۆڤدەبێژژتەوەبەاڵم
گرتوەکژژان،تونژژدوتیژیبەرانژژبەرژنژژانبەمشژژێوەپێناسژژەکژژۆمەڵیگشژژتینەتەوەیەک.رەگەزیژژشلەپژژلەییەکەمژژیئەمکژژردارەدادێ

هەرکردارێکیتوندوتیژکەلەسەربنەمایرەگەزیئەنجامبدرێتوزەربەلەبواریجەستەییانڕەگەزییاندەروونژیبژدائەوە)دەکات
(.بەتوندوتیژیدژبەژنانناودەبرێ


ڕوویتونژژدوتیژیدەبنەوە،یژژانئەوتونژژدوتیژیەلەچوارچێژژوەیخێژژزانلەبەپێژژیئامارەکژژانرۆژانەرێژەیەکژژیبەرچژژاولەژنژژانڕوبە

الیەنئەندامانیخێزانوەکباوکوبرا،یانلەچوارچێوەیژیژانیهاوسژەریلەالیەنهاوسژەرەکانیان،یاخودلەشژوێنیکژاریژانلە
.کاروباریژیانیرۆژانەدادەبێکۆمەڵگەولەچوارچێوەی
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دوتیژیجەسژژتەییکەزۆرجژژارجەسژژتەیئەوژنەبەشژژێوەیەکیدڕنژژدانەئژژازاردەدرێ،بەاڵمئەوجەسژژتەیەبەبژڕوایمژژنڕەنژژگەتونژژ
ئەگەرئازاریشژیپێگەیشژژتبێ،ئەگەرئەنژدامێکیجەسژژتەیشژکێنرابێوئەگەرزۆرحژژاڵەتیدیژکەیبەئژژازاربەسژەرئەوژنەدابژژێبە

بەاڵمتونژدوتیژیدەروونژیکەزۆر.یشکەجێگژاکەینەمژالەبیژربچێژتەوەهەرحاڵبەرەوباگبونەوەدەچێوڕەنگەدوایمژاوەیەک
لەتوندوتیژیجەستەیئاسەواریخراپتریهەیە،چونکەئەوکەسژەیلەرێژگەیئژازاردانیدەروونژیەوەتونژدوتیژیبەرانژبەرئەوژنە

ئەمجژۆرەتونژدوتیژیەوەکتونژدوتیژی.ژنهەیەدەکازۆرکاریگەرتریئەنجامدەداوبەپێیئامارەکانکارتێکەریزیاتریلەسەر
فرەژنی،جیژژاکردنەوەیدایژژکلە:جەسژژتەیبەجەسژژتەیژنەوەدیژژارنژژیەبەاڵمزۆرزیژژاترلەوتونژژدوتیژیەکژژاریگەرەبژژۆنمژژونەوەک

نژیلەچوارچێژوەیمنداڵەکانییانلەخزموکەس،دابیننەکردنیپێداویسژتیەکانیرۆژانەی،دەرکژردنلەمژاڵەوەیژانزینژدانیکرد
.تۆمەتلێدانوزۆرشێوەیدیکەماڵەکەیدا،


بەداخەوەلەوکۆمەڵگژژانەیکەهێشژژتائاسژژتیهۆشژژیاریکژژۆمەڵگەزۆرلەسژژەرەوەنژژیە،ژنبەئامرازێژژکبژژۆڕاپەڕانژژدنیئەرکەکژژانی

.دەکردنیخواردنوکاروباریماڵماڵەوەیاندەزانن،وەکبەخێوکردنیمنداڵیانئاما


رەڕایخەباتێکیلەمێژینەیژنانیچاالکیبواریمافەکانیژنژانورێکخراوەکژانیچژاالکلەمبژوارەوهەروەهژابەخۆشژیەوەبەاڵمسە
بوونیپیاوانییەکسانیخواز،لەکۆمەڵگەکانیوەکئێمەتاڕادەیەکئەمگرفتەبۆکۆمەڵگەیئێمەناسراوە،هەرچەندەتابەئێسژتاگ

.مەدەبنەوە،بەاڵمجێگایئومێدەرچاوڕوبەڕویئەمستەموزوڵژنانوکچانێکبەرێژەیەکیبە


نژژوامبررۆژیبەرەنگژژاربژژوونەوەیتونژژدوتیژیدژبەژنژژانئژژاواتەخژژوازمکەچیتژژرکژژۆمەڵگەیئژژێمەوگشژژت٥٢لەبەرەبەریرۆژی
بەهاوکژژژاریژنژژژانوپیژژژاوانی.کۆمەڵگەکژژژانیجیهژژژانشژژژاهیدیڕوداوەتاڵەکژژژاننەبژژژینکەبەرەوڕوویهاورەگەزەکانمژژژاندەبێژژژتەوە

هەوڵیبنیاتنانیکۆمەڵگەیەکییەکسژانودوور.یەکسانیخوازهەوڵیبنبڕکردنیئەمدیاردەمەترسیدارودوورلەمرۆڤایەتیەبدەین
.هەرهەاڵواردنێکیڕەگەزیبدەینلە


نژنخژۆیتوونژدوتیژیبەرانژبەرژندەکژا،بۆلەکۆتاییدادەمهەوێئاماژەبەشتێکیزۆرگرینژىبژکەمئەویژشئەوەیەکەزۆرجژارا
نموونەئەگەرژنێکلەزۆربواریجۆراوجۆرداسەرکەوتوودەردەکەوێ،لەالیانهاوڕەگەزەکانیەوەبەرپەالماریقسژەوبوختژانکردن

وهەوڵەدابژنکەئەمهیژوادارمژنژانزیژاترلە.دەکەوێکەئەویشدەگەڕێتەوەبۆحەسادەتوهیوانەخواستنبژۆسژەرکەوتنییەکتژری
.دیاردەیەنەمێنێوهەموووەکیەکهیوابۆسەرکەوتنمانبخوازین


٥١١٥ینۆڤەمبەری٥١:ڕێکەوتی-یەکێتیژنانیدێموکراتیکوردستانماڵپەڕی:سەرچاوە
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 نۆڤەمبەر و ئاورێک لە مەینەتیەکانی ژنان ٥٢









 کوێستان عومەرزادە


فەمبەردابۆبەرزراگرتنییادیئەوسژێژنەیکەبژۆبەدەسژتهێنانیمافەکانیژانگیانیژانلەدەسژتدانۆ٥٢بێگۆمانهەمووساڵێکلە
.یادیژژاندەکەنەوەوڕێژژزلەخەبژژاتوتێکۆشژژانیاندەگژژرن،کۆمەلێژژکلەژنژژانیچژژااڵکوانلەهەرواڵتێکژژدابەچژژااڵکیجۆراوجژژۆر

.تێکۆشانیئەوژنانەویادکردنەوەشیانلەکۆمەڵگایکوردیومێدیایکوردیرەنگیداوەتەوە


هەرچەنژژدەژنژژانلەوسژژەردەمەدەبەهژژۆیشرشژژیتێکنۆلۆژیژژاتژژارادەیەکلەپێنژژاودەسژژتەبەرکردنوداخژژوازیمافەکانیژژانهوشژژیار
ەوە،بەاڵمئایابەراستیلەماوەیئەوچەنژدەسژاڵەیکەلەالیژانژنژانیچژاالکەوەڕێژزلەورۆژەدەگیرێژتوبژۆمافەکانیژانبوونەت

.تێدەکۆشنتائیستاهیچگۆرانکاریەکلەکەمکردنەوەیرێژەیتوندوتیژیدژبەژنانکەمبۆتەوەویانبەرەوزیادبوونچووە
بەرئەوەمانبیردێنێتەوەکەبەهۆینەبوونیکوڵتوریدێموکراسیودەسەاڵنیدیکتاتۆریتوانیژویەتینۆڤەم٥٢مێژویسەرهەڵدانی

گەرئاورێژکبژدەینەوەلەرابژردووواتژابژۆ.زۆربەئاسانیحوکمیخۆیبکاوگیانیئینسانەئازادیخوازەکانبخاتەژێژردەسژتیەوە
دیژتەوەبیژرمژانکە(پاتریا،ماریژاتژرزاومینژروا)ابلوەئەوسیخوشکەواتاوبۆواڵتیدۆمینیکان،بنەماڵەیمیر١٩١١ساڵی

.لەژیرئەشکەنجەوئازاردلەالیاندەسەاڵتیپاوانخوازیئەوکاتگیانیانلەدەستدا

وبژووکەلەدژیحکژوکمیتروجیلژ"تیبژهتژاوانیچژاالکیسیاسژیدژیحکوومژهوهاڵتدارانهسهندهنجهوئازاریئەوانلهالیهشکهئه

بەاڵمدوایمژژاوەیەکیکژژورتواتژژاسژژاڵێککەحکژژومیتروجیلژژورووخژژاهەرسژژێخوشژژکبە.دیکتاتۆریژژانەلەئژژارادابژژووئەوکژژات
١٩٨١ئەوەبژووبژۆیەکەمجژارلەسژاڵی.پەپولەکانناسرا،ئەوانبونەهیمایخۆراگریوبەرخودانلەدژیدەسژەکاتیدیکتژاتۆری

نفیمێنیستەکانیئەمریکائەورۆژەوەکورۆژیخەباتدژیتوندوتیژییاننەهیشتنیتونژدوتیژژیدەستنیشژکنکژرا،پاشژکنلەالیا
یدیسەمبەرلەالیانڕیکخراونەتەوەیەکگرتەوەکانوەکورۆژیجیهانیلەدژیتوندوتیژی١٧لەڕێکەوتی١٩٩١لەساڵی

http://kurdwomen.org/ku/index.php/2012-09-25-22-52-21/86-2012-11-26-18-34-52
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.راگەیەندرا


نۆوەمبەردادەچینەوەئەوراستیەمژانبژۆئاشژکرادەبێژتکەلەبەرانژبەرژنانێژک٥٢انمیژوویسەرهەڵدانیکاتێکبەنێویادەوریی
کەبیریئازادیخوازییەکسانیوکۆمەڵگایەکیدیموکراتیکئاواتیانبژووروبەرویتونژدوتیژژیبژوونەوە،بەاڵمگەرچژاولەیژادو

نەوەدەبژژین،هەوڵەکژژانلەوئاسژژتەدانەبژژوونکەکوشژژتنیژنژژانبەبیژژانوینژژاموسوبەرزراگرتننژژیئەورۆژەبکەیژژنلەالیژژانژنژژا
شەرەفپەرستیکەمکاتەوەیانتونژدوتیژژیدژیژنژانریشژەکژێشبکژات،بژێگومژانتونژدوتیژیەکژانزۆرنوهۆکژاریزۆریژانلە

بژنبژۆبەردەوامژیتونژدوتیژژیونسژبەتیئەوپیشتەوەیە،دەکژرێالیەنژیرۆشژنبیری،ئژابووری،کولتژویهەرکژۆمەڵگەیەک،هۆکژار
.توندوتیژیانەسەبارەتبەژنان


پاشانئژازادیژنژانلەکۆمەڵگژاپیژاوسژااڵریەکاندارەنژىورویەکژیوایپۆشژیوەکەهەررۆژەلەژێژرسژێبەرئەوئژازادیەیژانئەو

بیسژەروشژوێندەکژرین،ئایژابەراسژتیئەوەچچەشژنەخەباتەیکەژنژاندەیکەن،ژنتووشژیتونژدوتیژژیدەبژنەوەودەکژوژرێنو
ئازادیەکە؟


لەالیەکیدیکە،خەباتیژنانبۆبەدەستهێنانیکۆمەلگایەنییەکسانوئژازادیخژواردەبژێلەئەندیشژەوپاڵنژیخژودیژنژانخۆیژان

وپرینسژیبیتەشژکیالتیئەوحیژزبەدابێت،کەواتابزوتنەوەیژناندەبێدورلەدەسەاڵتیسیاسژیحیزبژیبێژتتژابەپێژیئوسژلوب
هەوڵکانیانقاڵ نەگرێتولەوچوراچێوەیەداقەتیسنەمێنێتەوە،بەبۆچوونیمندەبێژتتەواودەسژتیکژراوەوسژەربەخژۆبێژت،

تیژژیلەبژۆکەمکژردنەوەتونژدو.تابتوانیمیکژانیزمیگونجژاوبژۆئاراسژتەکردنیهەوڵەکانیژانلەپێنژاوئامانجەکانیژانبژدۆزنەوە
بابژزوتنەوەژنژانیئژازادیخژوازوسژەربەخژۆ.هەرکۆمەڵگایەکدادژبەژناندەبێتلەچوارچێوەیدروشمبێتەدەروپراکتیزەبکرێت

دروستببنوهەوڵەکانیانبۆبەرفژراوانکردنژیبیژریئژازادیخوازیژنژانوبەهیژزکردنژیالیەنژیرۆشژنبیریوهۆشژیاریئەوانچژر
چااڵکوهۆشژیاروخژاوەنبیژروئیژرادەیخژۆی،بەئاسژانیناتوانرێژتزوڵمیژانلێبکرێژتوبچەوسژێتەوە،هەروەهژاژنانی.کەنەوە

بژاخەبژاتبژۆسژڕینەوەیتونژدوتیژژیدژبەژنژانبەتژایبەتیوبەمرۆفژایەتیبە.روبەرویئازارومەینەتیوسوکایەتیببژنەوە،
خەبژاتلەوپێنژاوەدالە.نۆفەمبەربەرزکەیژنەوە٥٢اروهەوڵەکانلەوپێناوەدالەگشتیبکەینەئامانجهەوڵنەدرێتتەنهاشوع
.بیروهۆشمانداهەمووکاتوساتیكگەشەبکات


٥١١٥ینۆڤەمبەری٥١:ڕێکەوتی-یەکێتیژنانیدێموکراتیکوردستانماڵپەڕی:سەرچاوە
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 انی ئێراندایاساک  ژنان له  اڵواردن و توندوتیژی دژ به هه
 
 
 
 
 
 

 زیزی عه  رۆژه


اڵتیکوردسژتاناڵمژنانیرۆژهژهکرێت،بهردهرانبهاڵواردنوتوندوتیژیانبهییاساکانیئێرانداههچوارچێوهگشتیلهژنانیئێرانبه
رژیژانیژنژیکژورددانژاوهسهواریخویلهشوینهکهتییهوایهتهمینهنێکیانسته،الیهوهاڵواردنهراوێزوههپهونهکهدهوهنهدووالیهله
کیالیژهاڵواردن،لژهرشژااڵویتونژدوتیژیوهژهبژهوێتژهکهوامدهردهبژهیکوردهکهوهتهینهوهرئهبهڵیکوردیولهکتاکێکیکۆمهوه

ودیژودرگژاینیاسژاولژهالیژهکرێژتولژهکانیدهێشژێلکاریمافژهاڵواردنوپرهژهبهوێتهکهئێرانیئیسالمیدادهکژنێکلهگوهدیکه
.نێتزیژنوپیاودادهگهرژنانوجیاکارینێوانرهرانبهتوندوتیژیبهئاشکرادانبهدابهندینماددهیچهچوارچێوهدادگاکانوله


رژنانژدارامبژهبهاڵواردنوتونژدوتیژیلژهئاشژکراباسژیهژهانوندابهق9یچوارچێوهکانیئێرانلهگشتیقانونهتوانینبڵێینبهده
[.(نیدهمه)یاسایشارستانی،یاساییکیفری،(اساسی)تیرهیاساییبنه]:کانیشبریتینلهکات،قانونهده


رلژژهکهژژهدرێژژتونژژهنجامدهژنژژانئژژهوخۆتونژژدوتیژیدژبژژهکیئاشژژکراوڕاسژژتهیهشژژێوهکۆمژژاریئسژژالمیئێرانژژدابژژهلژژهوهداخژژهبژژه
وتژاوپایژهتوپۆسژتوپلژهوڵژهیکاروبژاریدهچوارچێژوهڵکولژهتیکۆماریئیسالمیئێژرانبژهریحکومهکانیسیستمیدادوهقانونه

.کرێتزیژناندهگهررهرانبهکانیخوارتروکارکردنیژنانتوندوتیژیبهپلهگاتهده

تیدژایژژهکانیکژژهڵژژهعالینیسیاسژژییژژانئۆپۆزسژیۆنوکۆمهنژدێکفژژهبینژژینههدهرجیژیژانیواڵتژژانیدیکژژهلومژژهههروانینژژهربگژهئه

کرێژتژناندهدژبهورهموگهکهاڵتیکوردستانداتوندوتیژییهئێرانورۆژههاڵملهکرێت،بهردهرانبهنتوندوتیژیانبهکهتدهحکومه
.کرێتکانیانپێشێلدهقوربانیسیستمیپیاوساالریومافهبنهوده


ڵێنباسیاسییدهجیاوازهکهوشتهوهروبێتهربکرێوتوندوتیژیرووبهسهستبهدهوهتیسیاسیهعالیههۆیفهسێکبهرکهگهئه
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تژائژاوابوایژهچی؟خژۆنژاکرێبڵێژینبژاژننهوهبێتژهتونژدوتیژیدهرویرژنێژکروبژهگژهاڵمئه،بژهکرایهنهنجهتائژاواشژکهبوایهنه
.کرایهرنهرامبهتوندوتیژیبه


وهتژهاڵواردنوتونژدوتیژیبوهرویهژهروبهیژنهکهزهگهیرهوهرئهبهمووکاتوشوێنێدالهههلهمیشهههزیژنکهگهرهوهداخهبه

اڵواردنوتوندوتیژیانژهمهژهندیئژهسژهپهدژیژنانهکهڵهکیههندیاسایهزۆرواڵتداچهلهربۆیههه.کرێتێلدهکانیپێشومافه
.نرێتژناندادهترینتوندوتیژیدژبهورهگهبهتوندوتیژیهمجۆرهئهربۆیهکرێبڵێمههکرێت،دهکاتوتۆماردهده


ووخراپژژیچژژوهرهرکاریکۆمژژاریئیسژژالمیئیژژرانزۆربژژهسژژهدوایهاتنژژهاڵتیکوردسژژتانلژژهرۆژهژژهنژژانلژژهگشژژتیبژژارودۆخیژبژژه
بیژننلژهرابژردوورۆڵدهزیاترلژهژنژانلژهکژردکژهوامادعایژاندهردهرکاریانبهسهکاتیهاتنهله.ژنانزیاتربوهتوندوتیژیدژبه

.رابردووگبووبارودۆخیژنانخراپترلهبوواڵموانهتدابهحکومه

تبژهحمژهزهدادگابهلهبوایهنراودهشتێکیناشریندادهیپیاوبهرگیریدوبارهتپێشانێالب،هاوسهتایبهکانیرابردووبهیهدهله

.بدرایهئیجازهرگیریدوبارهواوبۆهاوسههلیلیتبونیده

کژراوپیاودهلهوهدادگالێپرسینهوالهئهتیبکردایهدادگاشکایهلهکهرژنهگهژنانئهلێدانوتوندوتیژیدژبههوکیدیکهالیهله

نکانیژاپیاوهتیانلژهدادگژاشژکایهژنژانلژهکیزۆرلژهیژهدوایئیژنێالبژمارهلهکهحاڵێکدایهلهمهئه.دۆراندیدهزۆرجارانداواکه
دادگژژاهژژیچواڵمێکیژژانپژژێاڵملژژه،بژژهیهشژژروعییانههنژژدینامهیوهیژژانپهیژژهمیژژانههمیژژانچوارهمیژژانسژژێیهژنژژیدوه،کژژهکردوه

بوکژهوهئژهیکژهاڵمهاڵقناکات؟؟وهداوایتژهوژنهبۆئهبووکهوهرباسئهبههاتهدهزۆرباڵوبوووهاڵمپرسیارێککهبه.وهتهدراوهنه
.اڵقبکاتیتوانیداوایتهژننهربۆیههه.رعیئیسالمپێیشهبهیهوهستپیاوهدهنیابهاڵقتهمافیداوایته


کژارێکینژدهۆنژدراووچهیهوراگهیاننامژهیزۆربهرێگژهنولژهلهسهومهیژنانئاگاداریئهوزۆربهئێستازۆرباڵوهتهمبابهاڵمئهبه

.ندهدهمگرفتهرکردنیئهسهوڵیچارهههوهیاندنهیراگهدیکه

روقسژاسورابژهینابهداباسژیدییژهمیاسژایه،لهوهئیراننوسژرایهمجاریاسایسزادانیکۆماریئیسالمیلهکهبۆیه(1991)ساڵیله
اڵواردنوتونژدوتیژیئاشژکراباسژیهژهبژهمکژهکژهکباسدهیهندنموونهمنچهدالێرهرباس،کهبهوهاتهکئهکیوهیهندنمونهچه
:کاتکانیژناندهرباڵوپێشێلکاریمافهکیبهیهشێوهکاتوبهرژناندهرانبهبه

یاسژایسژزای(18)یپێژیمژاددهبژهکژه(یقژانونیاهلیژه)تیکیفرییانسئولیهمهلهمبریتیهوێتباسیبکهمهدهتکهمبابهکهیه-١

سژاڵیدیژاری(8)نیمژهتهتیکیفژریبژۆکچژانلژهسژئولیهنیمهدهییاسژایمژه(1511)مژاددهله(1)ندیهابهروهکۆماریئیسالمیهه
ینیاهلیژهمژهیجیژاوازینێژوانتهقیباسژزهبژهکرێت،کژهژماردهئژهوهسژاڵیه(12)نیمژهتهردابژۆکژوڕانلژهرامبهبهاڵملهکرێت،بهده
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سژتدهمژدیلهیریعهمژدیژانغژهرروداوێکژیعهرهژهگژهسژااڵنئه8نمژهکچێکژیتهوماددانژهپێژیئژهبژه.کژاتقانونیکچوکژورده
تیکیفژریسژئولیهسژتانداردیمهنیمژهاڵمتهبه.درێتسزایقورسسزادهندێکجاریشبهههکهوهبێتهرویسزادهواروبهومێتئهبێه

میشژیرینیردهسژهسژاڵیداهێشژتالژه(8)نیمژهتهکژچلژهچونکژه.بژێجیژاوازینێژوانکژچوکژورسژاڵیبژه(19)نیمژهتهلژهبریتیه
.کاتدهشهمنداڵیداگه


وایپیاوێکبکوژرێژتوگیژانیلژێبسژتێندرێت،ئهستدهرژنێکبهگهکات،ئهیاسایسزایکۆماریئیسالمیداباسده(529)ماددهله-٥

کژهیژنهیدییژهداوایپێژدانینیژوهکژهبکوژهقیقسژاسلژهرگرتنژیحژهجیژاتیوهتژواننلژهدهوژنژهیانبژاوکیئژهوژنههاوژینیئه
قوربژژانیمژژافیژیژژانکردنژژیلژژێژنێژژکبۆتژژهدالێژژرهکژژه.نبکژژهلژژهونومعامهرێژژکبکژژهوهپێکژژهکژژهیدییهررێژژژهسژژهن،یانلژژهبکژژه
.کرێتدهڵهمامهوژنهیئهستهرجهسهرگیهێشتاگلهدادوایمهوناوهاڵملهوبهوهتهستێندراوهئه

یژنژیکژوژراوییژهدیژهوماددهپێژیئژهبژهکژاتکژهیژنێکژیکژوژراووپیژاودهئاشکراباسیجیاوازیدییهزۆربه(911)یماددهله-٣

.یپیاوهیدییهنیوه

حژوکمیبژهکژه(زنژایمحسژنه)یژهوماددهپێژیئژهبژهکهیاسایسزادانیکۆماریئیسالمیه(115)یماددهکیدیکهیههانمونهروههه-٤

کییهشژێوهگژرنوبژهگڵیژاندهتژاسژنگیانلژهاڵمبژۆژنژان،بژهوهگڵهچێتژهریاندهمژه،بۆپیاوانتانزیکناوکهنگسارحوکمدراوهسه
کیئازادانژژهیهشژێوهنگسژارنژاکرێنوزۆربهزۆرجژاریشپیژاوانسهکرێن،کژهباراندهردهکانبژهتیژهمامرۆڤایهبنژهودوورلژهنامرۆڤانژه

.ێتستێندرژندهگیانلهکیناعاداڵنهیهشێوهاڵمبهن،بهدهژیانیاندهبهدرێژه

ررتیجژلوبژهحیجژابوچۆنیژهبژاسلژهوهییاسژایسژزادانیکۆمژاریئیسژالمیه(999)یکانیماددهندهبهکێکلهیهکلهروههه-٢

کژرێنوایژانزینژداندهرئهدهماڵبێنهیریحیجابلهرگێکیغهبێحیجابیانجلوبهوژنانبهرئهگهئهکات،کهپۆشینیژنانده
اڵتیرۆژهژهئێسژتادالژهبینینکچانوژنانێکیزۆرلژهدهموومانرۆژانهکههروهاڵمههبه.درێنقدیسزادهینهرامهغهیشێوهیانبه

.درێنرهێرشیپۆلسوسزادهبهونهکهدهوهمکێشههۆیئهرچاوبهکیبهیهرێژهکوردستانوئێرانبه
 

نیزۆربژهدهقژانونیمژهلژه(1199)مژاددهله.نیدایهدهیاسایمهلهژنانکراوهیاسادادژبهلهکانیکهتوندوتیژیهلهنێکیدیکهالیه
وتکژردنلژهڵسژوکهبژۆههکژهحاڵێکدایژهلهمهئه(.اڵقبداتیخۆیتهکهتوانێتژنهوێتدهرکاتێکبیههپیاوهه)ڵێتکهئاشکراده

وبژژونیخێژژزانپتژژهیاسژژاکانیکۆمژژاریئیسژژالمیئێژژرانادعژژایدیفژژاعلژژهکژژهوهوالیژژهڵشژژتێکیبژژێگیژژانیشنابێژژتئژژاوابڵیین،لژژهگژژه
.نیندهکانییاسایمهکیهرهسهماددهگلهمانهکات،ئهده

یکژهژنهیاساداباسیکراوهلهرجێکیکهلومهلیلوههدهبونیتوانێتبهپیاودهیکهوهبهوهراستکرایهمیاسایهئه(1911)ساڵیله
.اڵقبکاتداوایتهکانداهاتوهیاساییهقهدهلهکرابردووکهروهرجێکیههلومهندههبونیچهتوانێتبهاڵقبداتوژنیشدهته
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رشژتیمنژداڵرپهبێژتبژاوکسهده،کژه(رشژتیمنژداڵرپهسه)لژههبریتیژنیکژهدهییاسژاییمژه(1198)یماددهلهوهنێکیدیکهالیهله
الیخێوکردنیمنژداڵیکژورتژادووسژاڵلژهیبژهواماوه،ئهوهکترجیابوبنهیهلهکهردایکوباوکهگهداتئهوبریاردهرئهبکاتوهه
درێژت،بۆمنژداڵیکچژیشتژابژاوکدهکردنیبژهورهرشژتیوگژهرپهسهالیبژاوکیمژافیبێژتبچێتژهدوایدووسژاڵدهوهمێنێتهدایکیده

وێتربیهژژهگژژهبژژاوکوئهبژژهوهبێژژتبدرێتژژهیکژژوڕدهمانشژژێوههژژهبهنژژهمهوتهدوایئژژهوهمێنێتژژهالیدایکژژیدهسژژاڵیلژژه1نیمژژهته
ووائژژهژیانژژدابژژووئژژهگلژژهکژژهیبژژاوکیمنداڵهربژژاپیرهگژژهئهواتژژهکه.رشژژتیاریمنژژدالرپهسهداتدایژژکببێتژژهنژژهتوانێژژترێگژژهده
.گژاتپژیدهوهباوکیژهوادگیلژهتنژاویخانژهیوشژۆرهکهرشتیاریمنداڵهرپهسهببێتهبێتودایکمافینیهرشتیاریمنداڵدهرپهسه
ینۆمانژىماوهنادرێتکهودایکهستوسۆزیئهههداهیچگوێبهێرهل.ڵکهدابێکهتهمحاڵهرلهردووهاوسهیشتننههوافقوتێگهته
کانیژنژهییاسژادژهومژاوهاڵمدوایئژهبژهودایکژهگیژانیئژهبێژتلژهشژێکدهپارێزێتوبهدهومنداڵهیخۆیدائهستهشێکیجهبهله

.وهستێندرێتهکردنیمنداڵیلێدهردهروههخێوکردنوپکۆماریئیسالمیئێراندیاریکردوونمافیبه

وهبژاسلژهنی،کژهدهییاساییمه(1119)ماددهلهاڵتیکوردستانبریتیهکانیمافیژنیکوردیرۆژههپێشێلکارهماددهلهکێکیدیکهیه
رببو،یانهژهینژهکژهکانیهاوژینهچیداخوازیژهیملکژهواوتژهیبهکژهڵهاوژینهگژهشژیلژهیژیژانیهاوبهدرێژهرژنێکلهگهکاتئهده

وپێداویسژتیقژهفهمژافینهبێژتلژهگدهبێبژهیژهوماددهپێژیئژهبژهوژنژهوائژهکردئژهجێنژهیجێبژهکهفتارێکیپیاوهرهزوووهئاره
نگژهرهیکژهوهبژێگوێژدانبژه،بژهدارێژراوهونامرۆڤانژهاالرانهکیپیاوسژیهشێوهزۆربهمماددهاڵمئهبه.یبۆدابینناکرێترۆژانه

یبکات،یژانلژهکژهماڵهتوانێتهاوکژاریبنهمووکاتێژکنژههژهنگژهتیرهیتایبژهییژانکێشژهسژتهوگرفتژیجههۆیکێشهبهوژنهئه
رگیریکراونکهکیهاوسهیهپرۆسهبێخواستیخۆیانناچاربهبهکانیکوردستانکچانڵگهکۆمهمانیرابردوویانئێستاگلهردهسه

.بێتیخۆگنهرگیریوهاوژینهوژیانوهاوسههیچدڵیبهگرنکهقیمهناحهواتهکه.هیچخواستینیه


بداتژهکژهییهاڵتیبژوومارهسهدهکهرکاتپیاوههبێتهڵێندهدهکه.ه(ییژنماره)،مهردهمسهکانیئهگرینگهکهباسهلهنێکیدیکهالیه
توانێژژتبژژاریدارایژژیبژژاگبژژوودهکژژهرکژژاتپیاوههژژه.جێبکرێژژترکاتژنداوایکژژردوپێویسژژتیبژژوونابێژژتجێبژژهگیناهژژه،ئژژهکهژنه

ماڵمدوایئیژنێالبئژهربگژرنبژهیانوهکژهییهرهیژانتوانیماژنژاندهپژێشئیژنێالبزۆرێژکلژهرابژردووواتژهلهوهمبارهرلههه.بیدات
رداسژهسژتیبهتمژاڵیژانماشژێنیپیژاودهنانژهڵێت،نژاتوانرێتهنیژدادهدهقژانونیمهلژهچونکژه.چژوووهمبونژهوکهرهزۆربهیهرێژه

یانکژهییهژنژاننژاتواننماره(19)داسژهکژانلژهپێژیئامارهوێبژهکژهردهئاکامژدابۆمژاندهلژه.داکژهییژنهرمارهرامبهبهبگیردرێله
وکیزۆرلژهیژهرێژهنگژهاڵتیکوردسژتانرهیژنژانیکژوردیرۆژهژهمهردهمسهرانیئهختیگوزهرجیسهلومهههبهاڵمئاماژهبه.ربگرنوه

.رانیژیانیانرێکردنوگوزهبێتبۆبهههییهومارهانبهکیزۆرییانپێویستیهکهڵهاوژینهگهلهوهدوایجیابوونهژنانه


کانیتهواڵتانژژداچژژاودێریسیاسژژهبێگومژژانیاسژژایکیفژژریلژژه(.یاسژژایکیفریژژه)کژژاتتیژنژژاندهدژایژژهیاسژژاکانیکژژهیجژژۆرێکیدیکژژه
یوهندنهسژژهتۆڵهقژژانونیکیفژژریئێرانژژداجۆرێژژکلژژهلژژهوهداخژژهاڵمبهبژژه.کژژاتنجامژژدانیتژژاواندهئهویژژانپێشژژگیریلژژهڵگژژهکۆمه
.دیارهپێوه
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رژنێژکگژهئه:کژرابژاسدهکژه.کراودهیرهسیسژتمیپزیشژکیپژه11یژمژارهباربردنیمنژداڵتژاپژێشئیژنێالبئژایننامژهیلژهبارهله
شژوڕاینگهبژان(1991)سژاڵیاڵملهبه.یهباربردنیقانونیهههقیلواحهئهوهترسیهمهوێتههۆیمنداڵیناوسکیبکهندروستیبهته

وارینژدئاسژهبارچونچهمنژداڵلژهوچونکژهرعینیژهکژاتشژهباربردنیمنژداڵدهلژهبژاسلژهکژه11یژمارهئایننامهکهوهباڵویکرده
ئاشژژکرابکژژرێوروونکژژهباربردنهبێتهۆکژژاریله،دهوهرسژژیهتمهخاتژژهدهکژژهندروسژژتیدایکهبژژۆدایژژکوتهوهوێتژژهکهخراپژژیلێده

توشژیکهیانمنداڵهکهبرێتدایکهبارنهلهکهمنداڵهوابێتکهکهتهرحاڵهگهیبێت،ئهردوایچوارمانگیحاملهگهاڵمئهبه.وهبکرێته
وقژیئژهکیزۆرزهیژهنمونهوهئژهواتژهکه.کژهتبژۆپاراسژتنیگیژانیدایکهبارببرێلژهکژهمرێت،نابێژتمنداڵهکیاندهبنویهترسیدهمه

.یاساکانیکۆماریئیسالمیدادارێژراوهئاشکرالهبهکهیمافیژنانهپێشێلکاریانه

ترسژیدارنونژدمهاکانیئێرانژداچهیاسژژنژانلژهاڵواردنوتونژدوتیژیدژبژههژهوێتکژهکژهردهبۆمژاندهمماددانهلهوهوردبونهبه

.وهترسیهمهوێتهکهدهندهگیانیژنچه


تیودژایژهوشژێوهیلژهنژدانیدیکژهرشژتیمنژداڵوچهپهروسهالقوشاهیدیوقسژاسودیژهیاساکانیمیراتوتهلهیکهوهلهجگه
.کرێتزیژندهگهاڵواردنیرههه


.تبداتهادهکشاهیدێکشهنیاوهتهئێستاگژنناتوانێخۆیبهابهشاهیدیترلههه

ئاشژکرازۆربژهوهودیودرگژایدادگاکانژهییاسژاکانداولژهچوارچێژوهاڵتیکوردسژتانلژهرۆژهژهتیلژهتایبژهئیژرانوبهگشژتیلژهبه

.کرێتڵپیاواندهگهکانیانلهپێدانیمافهکسانیلهکرێتونایهکانیانپێشێلدهدرێتومافهنجامدهژنانئهتوندوتیژیدژبه
یوهخۆیژانروونکردنژهکانیژنژانبژهناسژاندنیمافژههابهروهههوهژنوپیاوهبهڵگهیکۆمهوهیهۆشیارکردنهرێگهکرێتلهاڵمدهبه
کییاساناسژژانوچاالکژژانیبژژواریرهرکیسژژهمانئژژهکژژهڵگهکژژاتبژژۆکۆمهدهباسژژیپێشژژێلکاریمژژافیژنژژانیکژژهندانژژهوبهومژژاددهئژژه
وڵیهژهوهکانژهندنهیهیراگهرێگژهتیلژهیبژهیتارنامژهیپێکهێنژانیکژۆروسژمیناروبهرێگژه،لژهکانیژنانژهکانیمرۆڤومافژهمافه

.وهژنانهیاسادژهویئهبارهینلهبدهڵگهیکۆمهوهزیاترهۆشیارکردنه


مجیژژاوازیوسژژتبژژهرابژژردووباشژژتروزیژاترههدازۆرلژهڵگژژهکۆمهوپێشژچونیرۆشژژنبیریلژژهرههژژۆیبهگژنژانبژژهمحاڵژژهاڵمبژژهبژه
کملیۆنئیمزایهینییههمپباڵوترینیانکهن،لهدهدهمیاسایانهیئهوهوڵیگۆرینوپێداچونهنوههکهدهاڵواردنانهتوندوتیژیوهه

واملژهردهاڵمبژه،بژهوهوگیرانیچاالکانیانبونهنجهشکهنىوئهرویزۆرئاستهروبهندهرچهیانوههواڵنهمووچاالکیوههوههبهکه
.کانچاالکنناقانونیهمیاساوماددهکانیانبۆگۆرینیئهوڵههه

 
گکراوهداپێشکه(5115یمای51-59ستۆکهۆڵم)اڵتیکوردستانفرانسیژنانیرۆژههمکۆندووههلهمباسهئه


٥١١٥یمەی٣١:ڕێکەوتی-کوردستانوکوردماڵپەڕی:سەرچاوە
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 ژنان نۆڤەمبەر ساتێك بۆ تێڕامان لە پرسیبیست وپێنچ ی 

 
 
 
 
 
 

 
 

  گوڵباخ بەهرامی
 

كۆمەڵگژژابتوانێژژتژیژژانلەئژژازادداهاوتەریژژ لەگەڵپێكهاتەكژژانیكەلەفەزایەكژژیەتییەوبژژۆئەوەیكژژۆمەاڵیمژژرۆڤبژژوونەوەرێكی
یەكسژانیخوازوبەبنەمژایەكیپێویسژتیبكژات،وسەربەسژتیتربگوازێتەوەكەلەوداهەستبەبەخژتەوەریقۆناغێكەوەبۆقۆناغێكی

ولەشارسژژژتانیبتژژژواننژیژژژانێكیپێكەاتەكژژژانیەیەتژژژالەوواقژژژیعەداهەردوورەگەزوتەواویهكژژژراوەوكژژژۆمەاڵیەتیفەزایەكژژژی
رەوایومژاڤیئاسژاییدیژاردەكۆمەاڵیەتییەكژانهەمووكاتێژكرێگژربژوونەلەبەردەمژیژانێكی.هەمانكاتدائژارامولەباەریژانهەبێژت

لەنێژژوانئەوكێشژژەوگژژرفتە.بنژژێنكژژۆمەاڵیەتیهەنگژژاوبەرەوپێشژژكەوتنوسژژەركەوتنیوبەخژژتەوەریمژژرۆڤكەلەودابەئژژازادی
.كۆمەڵگژادەگەیێنێژتیەكێكەلەودیاردەنەشیاوانەكەگەورەترینزیژانبەپژێكەاتەوچژارچێوەیتوندوتیژیكۆمەاڵیەتییانەدیاردەی

لە.دژبەژنژاننژاوزەدكژراوەتونژدوتیژیبەرەنگژاربوونەوەیبەربدەینەوەكەبەناوینۆڤەمی52لێرەداپێویستەئاوڕێكلەمێژووی
(مینژرواوماریژاتژرزاپاتریژا،)بەناوەكژانیدۆمێنیكەن،كۆماریخەڵكی"میرابێل"بنەماڵەیسێخوشكی1891ساڵینۆڤەمبەریی52
 Rafael"تروجیلژژو"حكژژوومەتیدژیسیاسژژیچژژاالكییلەالیەندەسژژەاڵتدارانەوەبەتژژۆمەتیجنسژژیئەشژژكەنجەوئژژازاریدوای

Trujilloدەسژەاڵتدارانیبژوولەدژیجەمژاوەریخەباتێكیسەرهەڵدانیلەراستیدادەستپێكی"میرابێل"خۆشكانیكوژرانی.كوژران
نزیژكبەسژاڵێكبژووەهژۆیكەپژاگمژاوەی،كێشژاهەبژووودرێژژەیبەجۆرێككەئەوخەبژاتەبەردەوامژیواڵتە،ئەودیكتاتۆری
كۆڵۆمبیژا،لەكۆنفرانسژێككەلەبۆگۆتژاپژایتەختی1891ئەورووداوەولەسژاڵیساڵلەدوای51".تروجیلو"دەسەاڵتیرووخانی
كژوژرانیڕۆژیپێشژنیاركژراكەكارائیژ بەسژترابو،التژینونژاوچەیژنژانلەئەمریكژایمافەكژانیكانوداكۆكیكژارانیلەالیەنچاال
ڕێژژزلەخەبژژاتیئامژژانجلەوپێشژژنیارەئەوەبژژووكەهەم.دژبەژنژژانتونژژدوتیژیبەرەنگژژاربونەوەیڕۆژیمیرابیژژلبكژژرێتەخوشژژكانی
دژتونژدوتیژیبەرەنگژاربژونەوەیبژۆالیگشتیبیریخوشكەبگرنوهەمسەرەنجی9ئەمیەكسانیخوازانەوبوێرییازادیخوازانەوئ

تالەئەنجامدائەوەیئەوتێكۆشانوهەواڵنەبوەهۆی.بەسەركۆمەڵگاكانداكێشاوەباوباڵیڕابكێشنكەوەكوودیاردەیەكیبەژنان
ڕەسژمیدژبەژنژانبەتونژدوتیژیبەرەنگژاربوونەوەیبەرۆژینژۆڤەمبەریی52ڕۆژینەتەوەیەكگرتووەكانڕێكخراوی1888لەساڵی
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(وئاسژژایشژنان،ئاشژژتی)یبەنژژاوی1952بڕیارنژژامەی5111لەسژژاڵییەكگرتووەكژژان،نەتەوەڕێكخژژراویدواتژژرئەنجژژومەنی.ناسژژاند
سێهەمبەتژایبەتیجیهانیبەاڵمئەبینینكەلەواڵتانیئەورۆژەداتێدەپەڕێت،دوورودرێژبەسەردیاریكردنیسااڵنێكی.پەسەندكرد
وكژژژۆمەاڵیەتیسژژژەرژیژژژانیهەیەوبژژژووەتەمژژژۆتەكەبۆدژبەژنژژژانهەربەردەوامژژژیوكۆمەڵگژژژارۆژهەاڵتییەكژژژاندیژژژاردەدزێوەكژژژانی

جیژژاوازنوبەجیژژاوازدائەبینێژژتەوەكەجۆرەكژژانیلەچەنژژدینمانژژاوواتژژایخژژۆیدیژژارەتونژژدوتیژی.ئاشژژتییانەپێكەوەژیژژانێكی
دەروونژی،وتونژدوتیژیی(لێژدانئازاروئەشژكەنجەدان،)جەستەییتوندوتیژیی.نایاسییترینرەفتاربەرانبەربەمرۆڤهەژماردەكرێت

پێكژردنوناحەزوسوكایەتیقسەیكەبەرامبەرژنانئەنجامدەدرێتكەبەبەكارهێنانیتوندوتیژیترەلەشێوازەكانییەكێكیكە
كەبژژژریتییەلەدەسژژژتدرێژیڕەگەزیژژژیهەروەهژژژاتونژژژدوتیژیی.هەیەبژژژوونیئەمجژژژۆرهلەتونژژژدوتیژی،ژنكەرامەتژژژیشژژژكاندنی

ئەچێژژتەخژژانەیئەمژژانەهەمژژووی.كچژژانبەزۆربەشژژوودانی،نژژاموسوشژژەرەف،كوشژژتنبەنژژاویكچژژانسێكسژژی،خەتەنەكردنژژی
چرێكارێژژكئەتوانێژژتبژژۆیژژانیاسژژایەكهەیەوچبەاڵمبەردەوامژژی.نەشژژیاوكەدژبەژنژژانئەنجامژژدەدرتنامرۆڤژژانەیتژژاوانێكی

بەجێمژاوبژاو،كژۆمەاڵیەتییودواكەوتووەكانداكەدابونەریتوكلتووریئەمدیادەیەكاریگەربێت؟لەكۆمەڵگاخێڵەكیسڕینەوەی
تێنبژژۆهەمژژووجژژۆرەبەسژژبەرانژژبەربەژنژژانتیایژژدابەرجەسژژتەیە،كەبەردەوامچەوسژژاندنەوەوبێرێژژزیپیاوسژژاالر،لەفەرهەنگێكژژی

كژۆمەاڵیەتییەسژەرچاوەگرتوولەناهۆشژیاریەكیخێڵەكژی،كژۆنوعەقڵییەتژیبیروبژاوەریهەبوونی.وتاوانێكئامادەیەتوندوتیژی
مژژرۆڤ.لێژژدەكەوێتەوەمرۆڤەكژژانیگیژژانیبژژوەتەدیژژاردەوبەلەكۆتاییژژداقوربژژانیكردنیروژهەاڵت،كۆمەڵگاكژژانیكەلەنێژژوزۆربەی

بەرانژبەرلەنێژواندووبەاڵمئەوئازادییەتاچەنژدەبەشژێوەیەكی.مرۆڤبەشێكەلەرێزگرتنلەژیانیئازادیرێزەوبوونیشایستەی
یەتییەكژانن؟كێشژەوگژرفتەكێشژەوگژرفتەكۆمەالسژەرەكیئێمەداكەژنانقوربانییژانیبەتایبەتلەكۆمەڵگایهەیە،رەگەزدابوونی

كێشژژەكانەوەواقیعژژییاسژژابەپژژێچەوانەیئەوكۆمەڵگژژاوەسژژەرچاوەدەگژژرنكەدەسژژەاڵتوكۆمەاڵیەتییەكژژانبەردەواملەبەسژژتێنی
تاكەكژاننبژۆدەریپژاڵنەروهانژ،كژۆمەاڵیەتیچەقبەسژتووییاساهاوتەری لەگەڵبیژریكاتێككەپێدەكرێت،دارێژراونوكاری

مێژووسژێبەریكۆننكەبەدرێژاییدووچەمكووشەی،وئازاردانتوندوتیژیژنان،ئازادییەكانیوبەرتەسككردنەوەیتوندوتیژی
ەركەوتنوبەدەسژژتهێنانیسژژسژژەرەكیژنژژانلەهەمژژووبوارەكانژژداخژژاڵیهۆشژژیاری.ژنانژژدارەشژژیانخسژژتووەتەسژژەركۆمەڵگژژاوژیژژانی
واڵتژدادەسژتوورییاسژاوگژۆڕینیلەدانژانیئەتواننبەشداریئەگەرژنانبتواننلەهەمووبوارەكانداخۆیانپێبگەیەنن،.مافەكانیانە

ژنژانئەداتبنبڕبكرێژتوكەدژبەژنژانبڕیژارلەسژەرچەوسژاندنەوەوكژۆیلەكردنژیكەبتژواننئەویاسژاومژاددانەیبكەنبژۆئەوەی
ئەوكەسژژەخژژودیهەرمرۆڤێژژكپیژژاونیژژیەولەبەرانژژبەرشژژەرافەتوكەرامەتژژیئەوەیژژكەژنناموسژژیهەروەهژژاخسژژتنەبەرباسژژی

بەاڵم،دەكژاتژنژانبەرچژاوپشژتگیریلەماڤەكژانیژنژانچەسژپاوەوبەشژێوەیەكییاسابۆپشتیوانیئێمەدالەواڵتی.بەرپرسیارە
ژنژانیاسژاوقژانوونهەیە؟ئێسژتاكەگكەژنوەكژووكژۆیلەتەماشژادەكەنباوەڕیژانبەئایالەكۆمەڵگژادائەوعەقڵیژیەتەكۆنژانەی

دەدرێژژنوبەزۆروبەنەخژژوازراوبەشژژوو،پیژژاوانكەلەژێژژرئەونژژاوەوەرۆژانەدەكژژوژرێنبەردەوامبەشژژێكنلەشژژەرەفونامووسژژی
پژاڵنەروهانژدەریكۆمەڵگادواكەوتووەكانەكەهەمووپێكهاتەكژانیسەردەمییانەیئەمانەكارەساتی.خۆیاننینخاوەنئیرادەومافی

دواكەوتژووییكانییەكێكەلەهۆكارەژن،مافیبۆپێشێلكردنیئایینوكاریگەرییەسلبییەكانی.ژنانەچەوساندنەوەوبەكۆیلەكردنی
كەلەئایینژدافرەژنژیدیژاردەی.مێژیەلەكۆمەڵگژادابەرانژبەربەرەگەزیوبێرێژزیناعەدالەتیزۆربەیكەسەرچاوەیكۆمەاڵیەتی

هەمژانپێژدەكرێت،شژداكژارییاساپیاوهەژماردەكاتوتەنژانەتلەهەروەهائەومافەنیوەوناتەواوەكەژنبەنیوەیرێگەپێدراوە،
ئامژژارومژژنپێمژژوایەبەدەرلەهەمژژووئەوهۆكژژاروهێنژژانەوەی.پێژژدەكرێتچەسژژپاندویەوكژژاریئژژایینییاسژژاودەسژژتوورەكەكۆمەڵگژژای
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خژاڵەیاسانەخوازراوەكژان،یوبەندبوونلەچوارچێوەژنانلەكۆیالیەتیبۆرزگاریئەوجوواڵنەوەوهەواڵنەیباسكردنلەمێژووی
بەرانژبەروكۆمەڵگژاكەرەگەزیكەمنپێمژوایەهەتژاپیژاوانی.ئەودیاردانەپێویستەبەرزبكرێتەوەبەرەنگاربوونەوەیسەرەكییەكانی

كۆمەڵگژاینەگژرنووەكژووبەشژێكیژنژانتژاكاتێژككەپیژاوانرێژزلەمافەكژانی،هوشژیارنەكژرێنەوەكۆمەڵگان،بااڵدەستیهێزی
لەنێژوانمنژدااڵننەمێنێژتوبژرابەخاوەنژداریرەگەزیتاكاتێژكلەبنەماڵەكانژداجیژاوازی،هاوبەشانەنەیانبیننپێكەوەژیانی
خۆیژاننەبژنبیروباوەروجەسژتەی،شووناس،تاكاتێككەژنانخۆیانخاوەنكەسایەتیخوشكنەژمێردرێت،شەرافەتوكەرامەتی
پیژژاوانلەچەسژژپاندنیهەربژژۆیەپێویسژژتەكەلەپژژێشژنژژان،.هەنگژژاونانێژژتوهوشژژیاریكژژۆمەاڵیەتیكۆمەڵگژژابەرەوكژژرانەوەی،
هەنگاوبنێنزادیوئالەگەڵژنانبەرەورزگاریئەوژیانەكۆمەاڵیەتییەرۆڵییانهەبێتوهاوتەری بنەماكانی

 
٥١١٥ینۆڤەمبەری٥٧:ڕێکەوتی-رۆژنامەیخەباتماڵپەڕی:سەرچاوە
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 ی نوامبر، رۆژی هەوڵدان بۆ نەهێشتنی توندوتیژی دژی ژنان و سەرنجێک٥٢
 
 
 
 
 
 
 

 تووبا ئەلیاسی


نیژژژونەتەوەییمژژژافیمژژژرۆڤەوەوەکرۆژیخەبژژژاتبژژژۆنەهێشژژژتنیهەروەکهەمژژژووالیەکئاگژژژادارینئەمرۆژەلەالیەنرێکخژژژراوی
هۆکژاریدیژاریکردنژیرۆژێکژیئژاوادەگەڕێژتەوەبژۆئەوەیکەئەوانبڕوایژانوایەکەژنژانلە.توندووتیژیدژیژنانناودێرکژراوە

.رتوندووتیژیکۆمەڵگاوپیاوانەوەهەمووکۆمەڵگاجۆراوجۆرەکاندابەرادەیکەمتازۆروبەڵکوبەشێوازیجیاوازیشدەکەونەبە


لەتونژدوتیژیجەسژتەییداژنژانتوشژی.ئەمتوندوتیژیانەگپێکهاتوونلەتوندوتیژیجەستەییوهەروەهاتونژدوتیژیدەروونژی
یدژەلێدانوهەتاکوشتندەبژنەوەبەهژۆیلەبەرچژاونەگرتنژیداواوویسژتەکانیپیژاوانەوە،یژانبەهژۆیرەچژاونەکردنژییاسژا

بژۆنمژونەلەکۆمەڵگژایئێرانژداژنژانسژەرەڕایئەوەیکەلەبنەمژاڵەدا.ژنانیکۆمەڵگاوحکژومەتەکۆنەپەرسژتودیکتاتۆرەکژانەوە
ئەبێتگوێڕایەڵیویستوفەرمانەکانیپیاوانیماڵبنوسەرپێچیکردنیانلەبەرانبەرپیاوانیماڵدائەتوانێتتووشیتوندوتیژی

دیسژانیشئەبێژتیاسژایدژەمرۆڤژانەیرێژیمژیکۆنەپەرەسژتیکۆمژاریئیسژالمیئێژرانیشلەمەڕ.وهەمیشدەروونیجەستەییانبکات
کەواتە.ژنانولەبەرچاوگرتنیپۆشینیئیسالمیشبۆژنانئەبێتبپارێزنوشژکاندنیئەویاسژایانەسژزایتونژدیبەدواوەدەبێژت

رۆژانەبەهەزارانژنلەدونیژاداتەنیژابەهژۆیژنبونیژانەوەلەالیەنپیژاوانەوەتووشژیئەتوانینبڵێینبەپێیئاماریدیاریکراو
ئەمەبەوواتایەنییەکەئژێمەبڵژێنلەهژیچجێگژایەکپیژاوانلەالیەنژنژانەوەتووشژیتونژدوتیژی.توندوتیژیجەستەییدەبنەوە

.بەهەڵسەنگاندنلەگەڵرادەیتوندووتیژیبەرانبەربەژناننابنەوە،چوونئەوەگئینکارناکرێت،بەاڵمرادەکەیزۆرکەمە


تونژدوتیژیجەسژتەیئەتوانێژتلەهەمانکاتیشژداکژژاریگەریمەنفژیدەروونژیبژێئەمژژالوئەوالیهەبێژتلەسژەرژنژانبەشژژێوەیەککە
کژاریهەرەسژەرەکیدەبێژتبژۆپژێتووشیخەمۆکیانبکاتوبڕوابەخۆبوونیانتێداالوازبکژاتودیسژانیشبژڕوابەخژۆنەبژوونهۆ

نەگەیشتنوخۆپێنەگەیانژدنولەئاکامژداژنژاندەبژنبەمرۆڤێکژیالوازوبژێتوانژالەبەرانژبەرپیژاوانوهەروەهژاسژەختیەکانی
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یژانجژارلەهەروەهالەوانەیەبەشێکلەپیاوانتوندوتیژیجەستەییئەنجامنەدەنلەبەرانبەرژناندا،بەاڵمرۆژانەبەدە.ژیاندا
باریدەروونییەوە،هاوسەر،کچیانژنانیدیکەئازاربدەنبەوتنیقسەیناشیرینوروانژدنیتژۆوییبژێبڕوایژیوبژێهیژواییلە

.دەروونیاندا


اوهەمووماندەبیسژینودەبینژینکەژنژانبەرۆژانەلەالیەنپیژاوانەوەلێژاندەکژوژرێ،نمژوونەیهەرەبەرچاومژانفژادیمەودوعژ
.دوعارەنگەکانیدیکەوئەوژنەکوردانەیەکەلەوئاخرانەداهەتالەدونیایپێشکەوتنیوەکئوروپادابەدەستپیاوانەوەکژوژران

هەروەهائێستاگبەپێیزانیاریباوەڕپێکراوبەدەیانژنلەژێرمەترسیهەڕەشەیکوشتنومردندانولەژێرپارێزگژاریبژنکە
جائەمەلێرەلەواڵتانیپێشکەوتوودابەشێکلەژنانبپژارێزرێن،باشژە.ژیانبەسەردەبەندوورلەبنەماڵەکانیانپارێزەرەکاندا

لەکۆمەڵگادواکەوتوەکانداژنانجیبکەنوچۆنلەمەترسیمەرروتوندوتیژیبپارێزرێن؟


تدەرمانێکلەسەربرینیژنژاندابنژێکەرۆژانەبەدەروونوهەربۆیەمنپێموایەتەنیاهەبوونیرۆژێکلەژێرئەوناوەناتوانێ
بۆئەوەیکۆمەڵگایمرۆڤایەتیهژیچنەبێژترادەیئەوتونژدوتیژیانەبگەیەنێژتبەالنژی.جەستەئەزموونیئەوتوندوتیژیانەدەکەن

تویاسژایەکییەکسژانکەبتژوانێبەکەم،پێویستیمانهەمبەرۆشنبیریکۆمەاڵیەتیهەیە،هەمیشبەهەبوونیسیستمێکیدێمۆکرا
لەهەمانکاتیشدایاسائەبێتگەرەنتیئیجراییهەبێتوبتوانێتسژزایئەوکەسژانەبژدات.راشکاویداکۆکیلەمافەکانیژنانبکات

یشژتنیشبەوبژۆگە.کەسەرپێچیلەیاسادەکەن،یاسایەککەلەسەربنەماکانییاسایبنەڕەتیجاڕنامەیمافیمرۆڤدامەزرابێژت
کۆمەڵگاویاسایەئەرکومەودایزۆرمانلەپێشەوژنانئەبێتزۆربەراشکاوانەبێژنەمەیژدانەوەوبەدژیاسژای،کۆنەپەرەسژتو
پیاوسژژاالریدابچژژنەوەو،ئەگینژژائەگەرخەبژژاتەکەلژژێگەڕێنتەنیژژابژژۆپیژژاوانبێژژتوخۆیژژانزیژژاتر،بەکژژاریمژژاڵوبەخێژژوکردنژژی

قاڵبژکەن،ئەرکێژککەئەرکژیسەرشژانیپیاویشژە،ئیتژرئەوانکاتیژانبژۆنژامێنێتەوەبژۆخژۆپێگەیانژدنوهەروەهژامنداڵەوەسەر
کاتێکیشخۆیانلەمەیداننەبنخاترجەمبنپیاوانئەگەربەتەنیژابژنیاسژایەکدائەنژێنکە.بەشداریکردنلەخەباتیسیاسیدا

وە،هەروەکچۆنیاسایئیسالمپیاودایناوەوبەقازانجیخژۆیەتیوژنلەزۆربژواردازیاترویستوداواکانیخۆیانیتێداببیننە
 .کۆیلەیپیاوەوموڵکیخۆشگوزەرانیئەوە


لێرەداهەرچەنددەزانمهیوابەتەنیاهژیچناکژات،بەاڵممژنلەمبژۆنەیەداهیژوادەخژوازمکەزۆرنەخژایەنێشژاهیدیکۆمەڵگژایەکی

بژینکەمافەکژانیژنژانبژێجیژاوازیلەگەڵپیژاوانلەوێژداگونجژاوبێژتوبەپێژیتوانژاگهەوڵئەدەموەکیەکسانودێمژۆکرات
 .رێبوارێکیرێبازییەکسانیخوازینێوانژنوپیاولەبەرانبەرتوندووتیژیدژیژنانبێدەنىنەبم


٥١١٥ینۆڤەمبەری٥٣:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیکوردستانمیدیا:سەرچاوە
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 .نۆڤامبر رۆژی سڕینەوەی توندوتیژی دژی ژنان ٥٢بە بۆنەی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عیسمەت نستانی
 

(٥١١٥)ینۆڤامبر٥٧دەقیوتارێککەلەسێمینارێکبەبۆنەیرۆژیسڕینەوەیتوندوتیژیدژیژنانلەزانکۆیکۆیەرۆژی
 .(بەڕێوەچوو


 توندوتیژی وەک چەمک

 
یەلەگشتکۆمەڵگامرۆییەکاندادەبیندرێومێژووەکەشژیدەگەڕێژتەوەبژۆسژەرەتایلەدایکبژوونیتوندوتیژیدیاردەیەکیکۆمەاڵیەتی

.مرۆڤلەسەرگۆیزەوی
 

یەکەمتوندوتیژیکەمرۆڤبەرامبەرمژرۆڤکردبێتژیکوشژتنیهژابیلیکژوڕیحەزرەتژیئژادەمەلەالیەنقژابیلیبژرایەوەوئەوکژردارە
زۆربەیئەوکەسانەیلەمبوارەدالێکۆڵینەوەیژانکژردوەپێیژان.تۆتەخواروتائێستاگبەردەوامەبەميژووداها(واتەتوندوتیژی)

وایەئامانجیسەرەکیلەتوندوتیژیدادەستبەسەرداگرتنەوبەشێوازیجۆراوجۆرئەنجامدەدرێ،دەسژتبەسژەرداگرتنژیکەسژێکبە
...یکەدایازاڵبوونیهەرێمێکبەسەرهەرێمێکیدیکەداوسەرکەسێکیدیکەیانزالبوونیچینێکبەسەرچینێکید

 
ئەوەیلەوکۆبوونەوەیەدامەبەستیئێمەیەباسکردنەلەیەکێکلەگرنگترینرەهەندەکانیتونژدوتیژی،کەزۆرمژاننەگوتژوەئەگەر

ەڵگژژایئژژێمەدا،کەئەویژژشهەمژژانبڵێژژینقەیرانێکژژیچارەسژژەرنەکراوەلەزۆربەیکۆمەڵگژژارۆژهەالتییەکژژانوبەتژژایبەتیشلەکۆم
.توندوتیژژییەدژیژنان
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توندوتیژیدژیژناندیاردەیەكیجیهانییەكەكۆمەڵێكتایبەتمەندیكلتوریوكۆمەاڵیەتیوقەومیوسیاسیوئژابوریلەپشژتە،
ڵگژژاپێشژژكەوتوووكۆمەڵگژژاهەڵژژبەتبەوپێژژیەتونژژدوتیژیدژیژنژژانکژژاتوشژژوێنیتژژایبەتینیژژیەوهەمژژووكۆمەڵگاکژژانبەكۆمە

بە.ژنانلەکۆمەڵگادالەالیەنباوكومێردوبراوكوڕوماموخاڵبەرەوڕوویتوندوتیژیدەبژنەوە.دواكەوتووەکانەوەدەگرێتەوە
وپێژژیدەرەنجژژامیلێكۆلینەوەكژژانیپژژۆلیسوناوەنژژدەكانیتەندروسژژتی،تونژژدوتیژیدژیژنژژانجژژگەلەوەیكەكژژاریگەرینێگەتیژژڤ

خراپیدەبێتلەسژەرژنوەكتژاك،لەهەمژانکاتژداكژاریگەرییەكیزۆرخژرا ومەترسژیداریدەبێژتلەسژەرتەندروسژتیخێژزانو
.كۆمەڵگاودەبێتەهۆیئەوەیكەشیرازەیخێزانوكۆمەڵگاگلێكبترازێت

 
وەییەکژانگرینگییەکژیزۆرپێبژدرێ،هەربژۆیەجیهانگیربوونیتوندوتیژیدژیژنژانوایکژردوەکەلەسژەرئاسژتیريکخژراوەنێونەتە

 .ینۆڤامبرلەالیەنکۆڕیگشتیینەتەوەیەکگرتووەکانەوەوەکرۆژیسڕینەوەیتوندوتیژیدژیژنانناودێرکراوە٥٢رۆژی

کورتەمێژوویەکسەبارەتبەچۆنیەتییناودێرکردنیئەورۆژە
 

ویخوشژژکانیمیرابژژالهەبژژوونکەسژژیانیانلەالیەندەسژژەاڵتیدیکتژژاتۆرییخوشژژکبەنژژا٤لەکۆمژژاریدۆمێنژژیکەن١٩١١لەسژژاڵی
.پاگچەندینمانژىئژازاروئەشژکەنجەلەسژیاچاڵەکانیئەورژێژمەداکژوژران١٩١١نۆڤامبری٥٢ئەوکاتیرافائێلترۆخیۆلەرۆژی

لەکۆبژوونەوەیەکیبەریژندالەشژاریبۆگۆتژای١٩٨١سژاڵدواتژرواتەلەسژاڵی٥١خوشکیچوارەمیمیرابالبەناویئادالمیرابژال
پێتەختیکۆلۆمبیاکەبەبەشدارییداکۆکیکارانیمافەکانیژنانلەئەمریکایالتژینولەنژاوچەیکارائیژ پێکهژات،پێشژنیاریکژرد

،کژژۆڕی١٩٩٩سژژامبرییدێ١٧لە.رۆژیکژژوژرانیخوشژژکانیمیرابژژالوەکرۆژیرەتکژژردنەوەیتونژژدوتیژیبەرامژژبەربەژنژژانبناسژژرێت
رۆژیجیهژانییخەبژاتدژیتونژدوتیژی"ینۆڤامبرواتەرۆژیکوژرانیخوشکانیمیرابژالیوەک٥٢گشتیینەتەوەیەکگرتووەکانرۆژی

.ناودێرکرد"بەرامبەربەژنان
 

یوگرفتیزۆردەبینلەبەرئەگەربمانەوێپێناسەیەکیتارادەیەکگشتگیربکەینلەدیاردەیتوندوتیژیدژیژنان،تووشیئاڵۆز
ئەوەیشێوازەکانیتوندوتیژیلەروویکۆمەاڵیەتی،ئابووری،سیاسی،فەرهەنگیوهەروەهالەکۆمەڵگایەکەوەبۆکۆمەڵگژایەکیتژر

.جیاوازیهەیە
 

ندیبەشژێکیزۆرلەلەراگەیاندنیجیهانیینەهێشتنیگشتشێوازەکانیجیاکاریدژیژنانکەپێناسەیەکیجێگرتوویەوجێیپەسژە
:چاالکانیژنەبەمشێوەیەپێناسەیتوندوتیژیدژیژنانکراوە

 
هەرکردەوەیەکیتوندوتیژلەسەربنەماررەگەزکەببێتەهۆیئازاردانوزیژانپێگەیانژدنیجەسژتەیی،جنسژییژاندەروونژیژنژان"

انکژژردەوەیهاوشژژێوە،زۆریکژژردنلەژنژژان،بێژژبەگکردنژژییژژانلەوانەیەببێژژتەپژژاڵنەربژژۆئەمجژژۆرەئژژازاروزیانژژانە،هەڕەشژژەیژژ
زۆردارانەیئەوانلەئازادیچلەچوارچێوەیژیانگشژتییژانتژایبەتیرووبژداتدەکەوەتەخژانەیرەفتژاروکژردەوەیتونژدوتیژانە

."دژیژنان
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تیاڵیژهكئژابوریوكۆمهكانیوهتهئالیهمووجۆره،هههایهالتیخێزانیرهسهندهپیاوخاوهڵگایباوكساالرداكهگشتیلەكۆمهبه
.سراگرتنیخێزانستبهخاتبۆدهكاردهورۆشنبیریبه

 
 جۆرەکانی توندوتیژی

 
چەندینجۆرپۆلێنبەندیبۆجۆرەکانیتوندوتیژیدژیژنانکراوەکەلەزۆربەیاندائەمچەنژدشژێوازەکەئێسژتاباسژیاندەکەیژن

:بۆتەوەدووبارە
 

 توندوتیژی جەستەیی
 

هەمووئەورەفتاروهەڵسوکەوتانەلەخۆدەگرێکەدەبێتەهۆیئازاردانوزیانپێگەیاندنیجەستەییویژانکوشژتنیژن،جژائەو
ردنوزۆرئەورەفتارانەبریتینلەلێدان،خنکاندن،گژوللەبژارانکژردن،خەتەنەکژ.ئازارەبەدەستیانبەهەرئامرازێکیتربێت

ئەمچەشنەرەفتارانەدەچنەخانەیپێشێلکردنژیمژافیمژرۆڤەوەوناتەباییژانهەیەلەگەڵبنەماکژانی.رەفتاریدیکەیلەمچەشنە
نابێهیچکەسئەشژکەنجەبژدرێیژانبکەوێژتەبەررەفتژاروسژزایزۆردارانە"لەجاڕنامەیجیهانیمافیمرۆڤداهاتوە.مافیمرۆڤ

بەوپێیەتوندوتیژیجەستەییراستەوخۆپێشێلکردنیمافەکانیمژرۆڤەودەبژێبژۆئەو."ویانسووکایەتیپێکردنیاننامرۆڤانە،
.کەسانەیئەمچەشنەلەتوندوتیژیبەکاردێننبەدواداچوونییاساییبکرێ

 
رجژژژژارکارەسژژژژاتیدڵتەزێنژژژژیئەوجژژژژۆرەلەتونژژژژدوتیژیلەکۆمەڵگژژژژایئژژژژێمەدابەشژژژژێوەیەکیبەردەوامورۆژانەدەبینژژژژدرێوزۆ

.بەچاوپێداخشاندنێکبەراگەیەنەکوردییەکانرۆژانەبەدەیاننموونەلەوچەشنەتوندوتیژیانەدەبینین.لێدەکەوێتەوە
 

ئەمهەڵسژژوکەوتەلەگەڵژنلەالیەنرەگەزینێژژرەوەبەرهەمژژیئەوتيگەیشژژتنەیەکەژنبەشژژێکەلەمڵژژکومژژاڵیپیژژاوودەبژژێبە
هەرالدانێکژیژنلە.پیاوهەڵسوکەوتبکا،شێوازیدانیشتنوهەسژتانوبیرکژردنەوەیبەوجژۆەبژێکەپیژاوحەزیلێژدەکاویستی

ویسژژتیپیژژاوانەیەکسژژانەلەگەڵتژژاوانوتێکژژدانینژژۆرموبەهاکژژانیکۆمەڵگژژاوشژژایانیسژژزایەودەبژژێژنژژیالدەربەهەرشژژێوەیەک
رائەوەمومکیننییەئەوابەرژەوەندییگشتییکۆمەڵگادەستیپیژاوبژۆلەنژاوبردنژیژنئژاواڵەبێتەوەسەررێگایراستوئەگەرزان

ئەو.دەکژژاوئەوشژژانازییەدەبەخشژژێتەپیژژاوکەلەپێنژژاوپاراسژژتنیپیرۆزییەکانژژداراپەڕیژژوەوئەرکژژیسژژەرشژژانیجێبەجژژێکژژردوە
تەوە،لەئاستزۆرێکلەورەفتارەدزێوانەیپیاوکەهاوسەنگیکۆمەكگژاکولتوورەیئیزندەدابەپیاوبەوشێوەیەرووبەروویژنببێ

.دەخەنەمەترسییەوەبێدەنگەوتەنانەتوەکتاوانیشسەیریانناکا
 

 توندوتیژی زارەکی
 

یقژووڵئەوشێوازەلەتونژدوتیژیبەمەترسژیدارترینشژێوازەکانیتونژدوتیژییخێزانژیدژیژنژاندادەنژرێ،لەبەرئەوەیکژاریگەر
دەخاتەسەردەروونوناخیژنان،کەسایەتیوکەرامەتیژناندەڕووخێنێبەبێئەوەیوەکتوندوتیژیجەستەییئاسەوارەکانیبە
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مەترسییەکەلێرەدایەلەتوندوتیژیزارەکیداپیاوبەهەمژووسژیفەتەناشژیرنەکانیەوە.روونیوخێرالەالیەنکۆمەڵگاوەببیندرێ
بەتژایبەتئەوکاتژانەیژنلە.دەروونیژنوهێندەیئازاردەداکەکاریگەریینێگاتیڤدەکاتەسەرهەمژووتەمەنژیرۆدەچێتەناو

.الیمنداڵەکانیویانلەالیخەڵکانیتربەرەوڕوویئەوچەشنەلەتوندوتیژیدەبێتەوە
 

 توندوتیژی دەروونی
 

خانەیتوندوتیژیدژیژنانەوە،هەربۆیەهەمووشێوازەکانیتریتونژدوتیژیهەررەفتارێککەدەروونیژنانبرینداربکاتدەچێتە
ژنژانچاوەڕوانیژانهەیەلەهەرپژلەوپێگەیەکژیکژۆمەاڵیەتیدابژنیەکسژانلەگەڵ.بەجۆرێکتوندوتیژیدەروونیانلێدەکەوێتەوە

وریپیاوسژاالرلێرەشژدابەیەکسژانیرەفتژارلەگەڵژنبەاڵمکولتو.هەمانپلەوپایەلەناوپیاوانداهەڵسوکەوتیانلەگەڵبکرێ
ژنێکژژیدوکتژژوروموهەنژژدیسیژژانخژژاوەنهەرپلەیەکژژیبەرزیکژژۆمەاڵیەتیتژژربارتەقژژایپژژێگەکژژۆمەاڵیەتییەکەی.وپیژژاوداناکژژا

دنژیژنژانیشدەکەوێژتەلژۆمەوسەرزەنشژتکر.هەڵسوکەوتیلەگەڵناکرێوئەوەدەبێتەفشارێکیدەروونیبۆسەرژنوئژازاریدەدا
ژنژژانلەژێژرئەوفشژژارانەدامتمژژانەبەخژژۆبژوونلەدەسژژتدەدەنونژژاتواننبەشژژێوەیپێویسژژتلە.خژانەیتونژژدوتیژیدەروونیژژیەوە

.چاالکییەسیاسی،ئابووری،کۆمەاڵیەتییەکاندابەشداربن
 

وسژووکایەتیبەرەگەزیمێژیەوبەتژایبەتلەکۆمەڵگژایفرەژنییەکێکیترلەوهۆکارانەیەکەبەتوندوتیژیدەروونیدەژمێردرێ
.ئێمەدازۆرباوە

 
لەدەرەوەیخێژژزان،واتەلەکۆمەڵگژژاگژنژژانبەرەوڕوویتونژژدوتیژیدەروونژژیدەبژژنەوە،دەرفەتەکژژانیخوێنژژدن،کژژارکژژردن،گەڕان،

ێهژاتوولەدەزگژایەکیحکژومییژاندامەزراوەیەکژیشانسژیژنێکژیل.دەرکەوتنوزۆربژواریدیژکەگبژۆژنژانزۆرالوازتژرەلەپیژاوان
.کەرتیتایبەتبۆگەیشتنبەپلەیبەڕێوەبەریانپۆستێکیوەزیفیزۆرکەمترەلەپیاوێکبەهەمانلێهاتووییەوە

 
 توندوتیژی سێکسی

 
انژداروودەداتوهەملەکەهەملەخێز.توندوتیژیسێکسیهەرچەشنەپێوەنژدییەکیسێکسژیپیژاوەلەگەڵژنبەبژێویسژتیژن

توندوتیژیسێکسیناوخێژزانکەمتژردەبێژتەجێگژایبژاسو.دەرەوەیخێزانواتەشوێنیکار،خوێندنوبەگشتیلەناوکۆمەڵگادا
لەلێکۆڵینەوەوئامارەکانلەوپێوەنژدییەزۆردارانەسێکسژیەینژاوخێژزانزۆرکەمویژاندوورنلەراسژتییەوە،لەبەرئەوەیژنژان

.بەردووهۆیترسوشەرمئامادەنینئەوپێوەندییانەبدرکێنن
 

بەپێچەوانەوەدەتوانینبڵێینتوندوتیژیسێکسیلەناوکۆمەڵگابۆتەدیژاردەولەهەمژووکۆمەڵگژاپێشژکەوتووودواکەوتووەکانژدا
بەپێژژیئەوئامژژارانە.وبژژارەوەبژژاڵوبژژۆتەوەبەتژژایبەتلەشژژوێنیکژژاردائەودیژژاردەیەزۆرەوئامژژاریجۆراوجژژۆرلە.دەبینژژدرێ
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بەرپرسانوبەڕێوەبەرانیفەرمانگەودامەزراوەپیشەییەکانبەهەڕەشەیدەرکردنیژانلژێئەسژتاندنەوەیئیمتیژازیوەکدەرمژاڵەو
.پاداگیانبەبەڵێندانبەدانیئیمتیازژنانناچاربەرازیبوونبەپێوەندیسێکسیدەکەن

سێکسیخۆیدابەگدەبێبەسەرئازاریسێکسیودەستدرێژیسێکسی،کەلەمەوریدیدووەمژدابژۆگەیشژتنبەئامژانجیتوندوتیژی
سێکسیلەهێزوزۆرکەڵکوەردەگیرێویەکێکەلەدرندانەترینجۆریرەفتژاریپیژاودژیژنوکژاریگەریینەرينیژیقژووڵلەسژەر

.رووحورەوانیژندادەنێ
 

ێکسژژییەکێژژکلەترسژژناکترینجۆرەکژژانیتونژژدوتیژیدژیژنژژانەکەبەتژژایبەتلەکژژاتیشژژەڕەکاندارێژژژەکەیبەرزتونژژدوتیژیس
سژژالدادووسژژەدهەزارژندەسژژتدرێژیسیکسژژیانکژژراوەتەسژژەر،کەرێکخژژراوە١٣دەبێژژتەوە،بژژۆوێژژنەلەکۆمژژاریکۆنگژژۆلەمژژاوەی
.ردەیەیانوەکوتاواندژیمرۆڤایەتیناساندوەوجەختیانلەسەردووشتکردووەنێودەولەتییەکانیداکۆکیکاریمافیمروڤئەودیا


پەلکێشژژکردنیتاوانبژژارانیدەسژژتدرێژیسێکسژژیوهۆکارەکژژانیقوربژژانیبژژوونیژنژژانلەکژژاتیشژژەردابژژۆبەردەمدادگژژاو:یەکەم

.لیکۆلینەوەوسزادان
 

انیئەوجژژۆرەتونژژدوتیژیەبژژۆویژژنەیژژارمەتیدەرمژژانی،پزیشژژکی،دەروونژژی،دابژژینکردنژژییژژارمەتیجۆراوجژژۆربژژۆقوربانیژژ:دووەم
.پشتیوانیحێوقیوئابووری

 
 توندوتیژی کۆمەاڵیەتی

 
توانژژدنەوەیژنلەژێژژرسژژوڵتەوهەژمژژۆنیپیژژاودالەنژژاوخێژژزانولەکۆمەڵگژژاداوبژژێحژژورمەتیکژژردنبەئەرکەتاکەکەسژژیو

.بەسەریاندالەالیەنرەگەزینێرینەوەبەتوندوتیژیکۆمەاڵیەتیدەژمێردرێکۆمەاڵیەتییەکانیژنوزاڵبوون
 

بێبەگکردنیژنلەئازادییەکانبەتایبەتیئازادیهەڵبژاردنیهاوسەر،ئازادیهەڵبژاردنیکار،فرەژنی،دانیمافیجیابوونەوە
.بەپیاوهەرکاتبیهەوێوزۆرنموونەیترتوندوتیژیکۆمەالیەتین

 
لەکۆمەڵگایئژێمەداوەکزۆربەیکۆمەڵگژارۆژهەالتییەکژانهەوڵدەدرێرۆڵژیژنکژورتبکژرێتەوەلەمنژداڵبژوونوبەخێژوکردنژی
منژژداڵورازیکردنژژیدڵژژیمێژژردوبژژابوبژژراوبەگشژژتیمژژانەوەلەمژژاڵورەگەنەدانبەچژژوونەدەریژنژژانلەمژژاڵوئیژژزننەدان

.ەرببڕنوهەروەهامەسەلەینامووسوعەیبەکەلەالیانپیاوەوەپێناسەدەکرێنبەوەیژنانبیرورایخۆیاند
 

توندوتیژیئابووری
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کژژۆنتڕۆڵیکەلوپەلومژژاڵوسژژامانلەکۆمەلگژژایئژژێمەداتژژارادەیەکژژیزۆرلەدەسژژتپیژژاواندایەوژنهژژیچدەسژژەاڵتێکیبە
اردەکەنومووچەگوەردەگرنویانبەرهەمیانهەیەناتواننخۆیانبەبژێسەریانەوەنییە،تەنانەتزۆرجارئەوژنانەیخۆیانک

 .ئیزنیباب،برایانهاوسەرەکانیانەوەبەکاریبێنن

.میراتیشیەکێکەلەوبابەتانەیکەژنتێیدازەرەرمەندییەکەمەوبەئەندازەینیوەیپیاولێیبەهرەمەنددەبێ
 

بەواتژایەکی.اڵتەپێشکەوتووەکانداسژەرەتایئژازادبژوونیژنوگەیشژتنیبەمافەکژانیبژووەسەربەخۆییئابوورییژنلەزۆربەیو
دیکەتائەوکاتەیژنانلەبواریئابوورییەوەبەستراوەبنبەپیاوانەوە،کۆیلەبوونیاندرێژدەبێتەوەونژاتواننبیژرلەیەکسژانی

.کولتووریدەدابەژنانوبەشداریاندەکالەهەموورەهەندەکانیکۆمەلگاداپلەیئابووری،پلەیسیاسیوکۆمەاڵیەتیو.بکەنەوە


 توندوتیژی پەروەردەیی
 

:توندوتیژیپەروەردەییدژیژنانبەدووشێوەیسەرەکئەنجامدەدرێت
 
ونەریتەکژژانیرێگژژرتنلەخوێنژژدنیژژاندەرهێنژژانوتەرکپێکردنژژیخوێنژژدنلەکەسژژوکاریژنەوەکەزیژژاترپەیوەنژژدیبەداب-١

.خێزانەوەهەیەوئێستاکەزیاترلەالدێکاندادەبیندرێ
 
.بەکەمگژژرتن،سژژووکایەتیپێکژژردنیژژانکەمبژژایەخکردنژژیژنورۆڵژژیژنلەسیسژژتەمیپەروەردەواتەلەکتێژژبەدەرسژژییەکاندا-٢

وپەڕاوێژژزوبژژۆئژژارامیوراحەتژژیپیژژاومنژژداڵهەرلەسژژەرەتایداخژژڵبژژوونیبەناوەنژژدەکانیخوێنژژدن،ژنوەکرەگەزیدووهەم
.هەمیشەقارەمانیداستانەکانپیاونورۆڵەالوەکیەکانبەژناندەدرێ.دەبینێ

 
 بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی

 
هەرچەنژژدلەکۆمەڵگژژارۆژئاواییەکانژژدا.هەروەکئاماژەمژژانپێکژژردتونژژدوتیژیدژیژنژژانوەکدیژژاردەیەکیجیهژژانگیربژژوونیهەیە

وڵیبەرچاوبۆنەهێشتنیئەودیاردەیەکراوەولەهەمووئاستەکانییاسایی،سیاسی،فەرهەنگیوکۆمەالیەتیداپالنوبەرنامەیهە
جۆراوجۆرداڕێژراوەبەمەبەستیدەستەبەرکردنیکۆمەڵگایەکییەکسانکەدەرفەتییەکسژانبەهەردوورەگەزبژدا،بەوحالەشژەوە

.وابەردەوامەوقوربانیدەستێنێتوندوتیژیدژیژنانهەر
 

چەنژژژدین.بەوپێژژژیەزۆرهەوڵژژژینێژژژونەتەوەییلەئژژژارادانبژژژۆبەرەنگژژژاربوونەوەدژیتونژژژدوتیژیوکەمکژژژردنەوەیئاسژژژەوارەکانی
یبەڵگەنژژامەینێژژودەوڵەتیکەلەالیەنزۆربەیواڵتژژانەوەواژۆکژژراونئامژژاژەبەمافەکژژانیژنژژان،یەکسژژانیژنوپیژژاو،دیژژاردە

کەلێژژژژرەدائامژژژژاژەبەهەنژژژژدێکلەوبەڵگەنژژژژامە.تونژژژدوتیژیدژیژنژژژژانوبەەرەنگژژژژاربوونەوەوسژژژژڕینەوەیئەودیژژژژاردەیەدەکەن
.نێونەتەوەییانەدەکەین



ژناندژیبهوتیژیتوندهێشتنینهجیهانیی،ڕۆژیۆڤەمبەرنی٥٢  

 

 

89 

 

 
 جاڕنامەی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ

 
راوە،لەچەنژدینبەنژددابژاسلەلەالیەنزۆربەیواڵتانیجیهانەوەواژۆکژ١٩٤٨لەجاڕنامەیجیهانییمافەکانیمرۆڤداکەساڵی

.یەکسانیژنوپیاوومافەکانیژنانکراوە
 

وئژابڕووبژاریولژهدایژكبژوونلژهئژازادیكانبژهموومرۆڤژهیجاڕنامەکەداهەاڵواردنرەتکراوەتەوەوهژاتوەکەهژه١لەبەندی
داكیژهڵگژهلهبرایانژهگیژانێكیبژهبژێودهوویژژداننقلعژهنیموویانخژاوهههژ.رنرابژهكبهیژهڵگهلهوهكانیانهومافهترامهكه

.وەبجووڵێنه
 

ت،زمان،دیژن،نى،جنسییهز،رهگهرهباریلهتیتایبههیچجیاوازیدانانێكبهبێتوانێسدهركهدادەڵێهه٥هەروەهالەبەندی
وسژامان،،دارایژیتیاڵیژهیژاكۆمهییوهتژهنهكیڵژهچهرهرچاوگیرانژیبژهوههابژێروه،هژهوهدیكژهكیڕایژهربیرووههسیاسیبیروڕای
.داهاتوونیهیاننامهوبهلهكهبێههیوئازادییانهومافمووئه،ههوهدیكهربارودۆخێكیدایكبوونیاههلهتییچونیه

 
 نەوەی هەر چەشنە توندوتیژییەک دژی ژنانکۆنڤانسیۆنی سڕی

 
.بەنژدپێکهژاتوە٣١لەالیەنرێکخراوینەتەوەیەکگرتووەکانەوەپەسژەندکژراوەلەپێشژەکییەکو١٩٧٩ئەوبەڵگەنامەیەکەساڵی

وسیاسژژژەتییئەوکۆنڤانسژژژیۆنەداهژژژاتوەکەواڵتژژژانیئەنژژژدامهەاڵوارندژیژنژژژانلەهەرشژژژێوەیەکدائیژژژدانەدەکەن٥لەبەنژژژدی
:سڕینەوەیتوندوتیژیرەچاودەکەنلەچەندرێگەوە

 
 .وهەروەهایاسانێوخۆییەکانیتر(دەستوور)گونجاندنییەکسانیژنوپیاولەیاسایبنەڕەتی-١

 .داڕستنییاسایتایبەتبەمەبەستیگەرەنتیجێبەجێکردنییاساکانیدژەهەڵبژاردنیژنان-٥

مافەکانیژنانلەسەربنەماییەکسژانیودڵنیژابژوونلەپشژتگیرییژنژاندژیهەرچەشژنەهەاڵواردنێژکلەپشتیوانیییاسالە-٣
 .رێگەیدادگاکانودامەزراوەگشتییەکان

 .وەبەرچاوگرتنیرێوشوێنیپێویستبۆسڕینەوەیهەاڵواردندژیژنانلەلەیەنهەرکەس،رێکخراویاندامەزراوەیەک-٤
.هەمووئەوبڕگانەیلەیاسایسزادانداشەرعییەتبەهەاڵواردندژیژناندەدەنوەیهەڵوەشاندنە-٢
 

 جاڕنامەی سڕینەوەی توندوتیژی دژی ژنان
 

....ماددەپێکهاتوە١لەالیەنريکخراوینەتەوەیەکگرتوووەکانەوەباڵوکراوەتەوەولە١٩٩٣ئەوبەڵگانامەیەگساڵی
 

ابووری،کۆمەاڵیەتیوکولتوورییەکانبەڵگەنامەینێونەتەوەییمافەئ
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پەسژەندکژراوەداوالەواڵتژانیئەنژدامدەکژاکەیەکسژانیژنوپیژاولەهەمژوومژافەئژابووری،١٩١١لەوبەڵگەنامەیەداکەساڵی

.یاودەکاهەروەهابەڵگەنامەکەباسلەمووچەیبەرابەربۆکاریبەرابەریژنوپ.کۆمەاڵیەتیوکولتوورییەکانرەچاوبکەن
 

کژژۆڕینەتەوەیەکگرتووەکژژانسژژەبارەتبەپرسژژیتونژژدوتیژیدژیژنژژانچەنژژدینهەنگژژاویگرینگژژینژژاوەکەئامژژاژەبەهەنژژدێکیان
:دەکەین

 
.جاڕنامەیسڕینەوەیتوندوتیژیدژیژنانیپەسەندکرد١٩٩٣دێسامبری١٩کۆڕیگشتیینەتەوەیەکگرتووەکانلە

 
 .ینۆڤامبریوەکرۆژیجیهانییسڕینەوەیتوندوتیژیدژیژناندیاریکرد٥٢،کۆڕیگشتیرۆژی١٩٩٩دێسامبریساڵی١٧لە•

،پژاگئەوەیسژکرتێریگشژتیینەتەوەیەکگرتووەکژانداوایکژردخوێنژدنەوەیەکیهەمەالیەنەلەهەمژووجۆرەکژانی٥١١١لەساڵی•
دەرکژردوتێیژداداوایچڕکژردنەوەیهەوڵەکژانبەمەبەسژتیلەنژاوتوندوتیژیدژیژنانئەنجامبدرێ،کژۆڕیگشژتیبڕیارنژامەیەکی

 .بردنیهەمووجۆرەکانیتوندوتیژیکرد

.لەوبارەوەبڕیارنامەیدەرکردوە٥١١٩و٥١١٧،٥١١٨هەروەهاکۆڕیگشتیینەتەوەیەکگرتووەکانلەسااڵنی•
 

.ەوارەزیانبارەکانیبەسەرجەستەیهەمووکۆمەڵگاکژانەوەدیژارەسەرەرایهەمووئەوهەواڵنەتوندوتیژیدژیژنانبەردەوامەوئاس
هەڵبەتئەودیاردەیەلەواڵتانیپێشکەوتووبەنیسبەتئەوواڵتانەیکەلەقۆناغیبەرلەمۆدێڕنەدانکەمتربژوونیهەیەوتژا

یپێشژکەوتووتەواوجیژاوازەلەواڵتژانیسروشژتیخەبژاتیژنژانلەواڵتژان.رادەیەکتوانراوەیەکسژانیژنوپیژاودەسژتەبەربکژرێ
ئەوانتوانیویانەکۆمەڵگاکانیانبەوقەناعەتەبگەیەننکەژنرەگەزیپەڕاوێزیانرەگەزیدووەمنییەوبۆخزمەتبە.رۆژهەاڵتی

وەبگژرەتژائژابووریلەسیاسژەتە.پیاونەخوڵێاوەبەڵکوومرۆڤیپلەیەکەوشوێنپەنجەیبەهەموورەهەندەکانیکۆمەلگاوەدیارە
.وبەڕێوەبردنوتەنانەتشەڕوبەرگری

 
تژژائێسژژتاگلە.بەداخەوەکوردسژژتانلەوواڵتژژانەیەکەخەبژژاتیژنژژانهێشژژتانەیتوانیژژوەمژژافەسژژەرەتاییەکانیژنژژانبێنێژژتەدی

.داناچژژاربەخۆکوشژژتندەبژژنکوردسژژتان،ژنژژانبەبیژژانووینژژامووسوشژژەڕەفژیانیژژانلژژێدەسژژتێندرێیژژانلەژێژژرفشژژاریکۆمەڵگژژا
ئژژازادیهەسژژتانودانیشژژتنوچژژوونەدەروکژژارکژژردنوخوێنژژدنو.خێزانژژیبەخژژتەوەربەوخێژژزانەپێناسژژەدەکژژرێکەکژژوڕیهەیە

.رادەربڕینوزۆرئازادیتریشبۆژنانبەرتەسککراوەتەوە
 

دەردەکەوێکەبژژارودۆخیژنژژیکژژوردچژژۆنەوگەیشژژتوەبەچبەچاوخشژژاندنێکبەئامارەکژژانیتونژژدوتیژیدژیژنژژانلەکوردسژژتاندا
.ئاستێکلەمافوئازادییەکانی
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٥١١١رێمیباشووریکوردستانبژۆسژاڵیههژنانلهدژیتوندوتیژیگشتیرایەتیبهڕێوهوەکنموونەئاماژەبەئامارێکدەکەینکەبه
:بالویکردۆتەوە

 
وساڵیدابووه(91بۆ19)نێواننیانلهمهته،كهولێرخۆیانكوشتووهههپارێزگایسنووریژنلهدهدادوانز٥١١١ساڵییماوهله
وبژاریخوێنژدنمیانئاسژتیرجهسژه،كژهگخۆیژانخنكانژدووهكژهیڕێژه%(99)وبژووهوهكژهچههۆیگبژهتانژهوحاڵهئهی%(91)

.ندبووەئابوورییانمامناوه
 
بیانوویگژنكوژراون،پێنجیانبهوشهدابیستوساڵهرێم،لهههژنانلهدژیتوندوتیژیگشتیرێتیبهڕێوهبهیكهڕاپۆرتهیگوێرههب

.مۆبایلهیدیاریترینیانكێشه،كهتیاڵیهكۆمهیكێشههۆیشیانبه(11)وفرهشه
 

یژان%(22)،كژهوچوارژنیشخۆیانسژووتاندووهستشه(91)ولێر،ههلهوژنانهئهكوژرانیلهجگه،وهتهڕوونیشیكردووهكهڕاپۆرته
هۆیتربهدودووژنیسه(115)،هاوكاتسووتاونشوویانكردووهكهیتانهوئافرهئهی%(92)،بووهوهكانیانهخێزانهڕقیهۆیبه
.نسووتاووهرهدهزاوقهقه
 
وسێدوبیستزاروسههه(1159)ڕابردوو،ساڵیشكردووهوهلهداباسیوڕاپۆرتهرێملهههژنانلهدژیتوندوتیژیگشتیرێتیبهڕێوهبه

نهۆكژاریشژیا%(99)،سژاڵیدابووه(91بژۆ18)نێواننیانلژهمژهیژانته%(19)،كژهسكااڵیانتۆماركردووهرێتییهبهڕێوهوبهژنله
.كاننێوانخێزانهیبۆكێشهوهڕێننهگهسكاالكانده

 
یژژژان%(92)دراون،كژژژهنجهشژژژكهوپێژژژنجژنئهدوسژژژیدووسژژژه(592)داوسژژژاڵه،لژژژهشژژژكردووهوهبههەروەهژژژاهێمژژژایئەوڕاپۆرتژژژه
تژژریشوپێژژنجژنژژیسژژی(92)،وهڕێننژژهگهرددهومێژژنێژژوانژنیدانیانبۆكێشژژهنجهشژژكهئهشژژیانهۆكژژاری%(99)،شژژوویانكردووه
خێژژزانیوهرهدهسژژانینكهالیژژهگ،لهیژژهوڕێژهیئژژه%(19)ووارنیژژانخوێنژژده%(91)وكژژهركژژراوهرامبژژهسێكسژژییانبهتونژژدوتیژی

.رداكراوهرامبهبهتوندوتیژییانله
 
.دادگاداخراونیانله%(11)تۆماركراون،رێتییهبهڕێوهوبهله(5111)ساڵیكهیودۆسێیانهئهگشتیبه
 

ژنژژانتونژژدوتیژیكژژانیڕووداوهبژژوونییبارهرێم،لژژههژژهژنژژانلهدژیتونژژدوتیژیگشژژتیرایەتیبژژهڕێوهیبه٥١١١سژژاڵییكژژهئاماره
فتاوحژه(19)ژنژیشسژووتاون،نجاوسژێدوپژهسژه(129)وژنكوژراونوسێسی(99)داوساڵهڕوو،لهتهخستووهیوهئهسلێمانیله
(991)،ژنسژكااڵیانتۆمژاركردووهدونژۆزدهپێنجسژه(218)گوهلژه،جگهركژراوهرامبژهسێكسژییانبهگتونژدوتیژیدیكژهشتژنیهه
.دراوننجهشكهوچوارژنیشئهدوسیشتسههه
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،شژتاوپێژنجژنژیشخۆیژانسژووتاندووههه(92)،ژنخۆیژانكوشژتووهده(11)دهۆكمانساڵلژه،ههپێداوهیهئاماژكهكڕاپۆرتهوه
.ركراوهرامبهتریشتوندوتیژیسێكسییانبهژنینۆزده(18)
 

گاهەنگاوەکانیبەرەودابینلەبەشیکۆتاییباسەکەداگرینگترینئەورێکارانەدێنمەبەرباسکەدەتواننیارمەتیدەربنکەکۆمەڵ
:کردنییەکسانیژنوپیاوخێراتروکاریگەرتربپێوێ

 
بەرەوژووربردنیئاسژتیوشژیاریوتێگەیشژتووییژنژانسژەبارەتبەمژافوئەرکەکانیژان،کەلەدرێژخایەنژدادەتژوانێگژۆڕانێکی-١

 .قووڵیکولتووریبەدواددادێوبنەماکانیپیاوساالریالوازبکا
داڕشژژژتنەوەیسیسژژژتەمیپەروەردەبەشژژژێوازێککەژنتێیژژژدالەرەگەزیپەڕاوێژژژزیژژژانرەگەزیدووهەمدەربژژژازبژژژێوئەورۆڵو-٥

 .گرینگییەیپێبدرێکەپیاوپێیدەدرێ
 .داڕشتنەوەییاساکانودابینکردنیبەرابەریییاساییژنوپیاولەدادگاودامەزراوەحکوومییەکاندا-٣
.کردنەوەیروحیوجیسمیژنانیقوربانیتوندوتیژیتالەکۆمەڵگادانەبڕێنولەژیانیئاساییتەریکنەکەونەوەقەرەبوو-٤
 
 

٥١١٥ینۆڤەمبەری٣١:ڕێکەوتی-ماڵپەڕییەکیتیژانانیدێموکراتیکوردستان:سەرچاوە
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 توندوتیژی دژی ژنان لەكۆمەڵگەی عیراقیدا
 
 
 
 
 
 
 

 فەوزیە عەتییە. د

 
وخەبژژاتووئارامگرتنویوەلەتەواوینژژاوچەكەدا،ژنژژانیعیژژراقیشبەڕۆشژژنبیرویبژژووڕۆشژژنبیرعیژژراقپێتژژرسژژەرچاوەیرونژژاكی

ەبژووه(لیلژی)وگۆڤارێكیشیبەناویهەبوەو(ڕێكخراویهەستانەوەیژنان)هەبوە،هەروەها1851ناسراون،رێكخستنیژنانلەساڵی
فەتژات)بەنژاوی1891ڕۆژنژامەیەكیڕۆژانەیلەسژاڵی(مەریەمتژومە)دواتژریش.دەریژدەكرد(بولینژاحەسژون)كەنوسەروڕۆشژنبیر

.دەركرد(ئەلعەرەب
 

ژنیعیژراقدەسژتیكردبەبەشژداریكردنلە.وتۆڕیژنانیعیراقدامەزرالەسااڵنیچلەكانیسەدەیڕابردودا،كۆمەڵەخێرخوازییەكان
لەبەغژداد(1991)ولەكاتیفەرمانڕەواییعوسمانییەكاندا،یەكەمقوتابخانەلەساڵیژیانیگشتییدا،لەكۆتاییسەدەینۆزدەهەم

نژازك)هاوكژات،ژنژانلەزۆربژواریتژردابەشژداربون،.ژنژانلەشۆرشژیبیسژتدابەشژداریانكرد.كچتیاداتۆماركران(81)كرایەوەو
.بووپێشەنگیشیعریعەرەبینوێگڕەخنەگرو(مەالئیكە

 
وە،تیایداهاتوەدەگمەنەژنلەدادەرچو1889ومندااڵنلەعیراقكەلەساڵیڕاپۆرتیڕێكخراوییونسیفدەربارەیبارودۆخیژنان

(1812)سژاڵی(181)لەبواریكاركردنژدا،یاسژایژمژارە.خۆرهەاڵتیناوەڕاستدابەئەندازەیژنیعیراقبەمافەكانیشادبوبێت
ووپیاوانلەمژافودەسژتكەوتەداراییەكانژدایەكسژانن،كرێیژانیەكسژانبژوولەگەڵكرێژیپیژاواندەرچوو،كەدانبەوەدادەنێتژنان

.داهاتیانسەربەخۆبوولەگەڵداهاتیهاوسەرەكانیاندا
 

شژدا،خوێنژدنبژوەبەناچژاریی1818لەسژاڵی.رچوودا،یاسایخوێندنیبەخۆڕاییبۆتەواویقۆناغەكانیخوێندندە1811لەساڵی
دا،یاسایهەڵمەتینیشتیمانیبژۆنەهێشژتنینەخوێنژدەوارییدەرچژوو،لە1819لەساڵی.وكچانتاتەمەنیدوانزەساڵیبۆكوڕان
.نیتیادابێتشدا،یاسایخوێندنیبااڵدوپاتیكردەوەخوێندنیبااڵمافیهەرهاواڵتییەكەمەرجەبابەتییەكا1899ساڵی

http://kirkuknow.com/kurdish/wp-content/uploads/2012/11/ateya1.jpg
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.ژنبژونەئەنژدامیئەنجژومەنینیشژتمانیی(19)لەهەمانسژاڵدا،.وخۆكاندیدكردنیانوەرگرتدا،ژنانمافیدەنگدان1891لەساڵی
ژنبونەئەندامیئەنجژومەنینیشژتمانیی،ئەوەگبەرزتژرینڕێژژەیەلەنیشژتمانیعەرەبیژدالەوكژاتەوەی(99)دا،1891لەساڵی

.نەتەپەرلەمانژنانگەیشتو
 

توندوتیژییدژیژنان
 

كژانونییەكەمژی51جاڕیجیهانیبژۆنەهێشژتنیتونژدوتیژییدژبەژنژانكەلەالیەنكژۆمەڵەیگشژتیینەتەوەیەكگرتوەكژانەوەلە
یژانهەرئژێشدادەرچووە،دانیبەوەداناوەتوندوتیژیهەركارێكەلەسەربنەمایڕەگەزیانهەرڕووداوێكژیئژازاردان1889ساڵی

وئازارێكی،جەستەیییاندەرونیییانسێكسییبۆژنانلێبكەوێتەوە،یانپێدەچێلێیبكەوێتەوە،لەوانەگهەڕەشەكردنبۆكردنژی
.وتایبەتیدائەوكارەیانبەزۆرداریییانچەوساندنەوەیانزەوتكردنیئازادیی،لەژیانیگشتیی

 
هاوكژژژات،.عیهێژژژزیژژژانهەڕەشژژژەكردنبەبەكارهێنژژژانیبژژژۆئازارگەیانژژژدنبەكەسژژژانیتژژژرتونژژژدوتیژییدژیبەكارهێنژژژانیناشژژژەر

تونژژدوتیژییخێزانیژژیئەوتونژژدوتیژییەكەلەچوارچێژژوەیخێزانژژداڕودەدات،لەالیەنیەكێژژكلەئەنژژدامانیخێژژزانەوە،بەهژژۆیئەو
.دەسەاڵتەییانئەوپەیوەندییەیكەهەیەتیبەسەرستەملێكراوەوە

 
ودەرونیییژانمەعنەویژیبەهەرهژۆیەكبێژتتیژییدژبەژنان،ڕەفتارێكەدژبەودەكرێت،لەسەربنەمایئازاردانیجەستەییتوندو

ژنانیعیراقبەدەستهەمووجۆرەجیاوازەكانیتونژدوتیژییەوە.لەهۆكان،وەكدەستدرێژییبەگووتەتادەگاتەكوشتنیڕاستەقینە
ووهەراسژژانكردنییسێكسژژییولێژژدانوجنێژژودان،ئەوەگهەمژژووجۆرەكژژانیئژژازاردانیجەسژژتەیییەتیوكژژۆمەاڵدەنژژاڵێنن،خێزانیژژی

وهەوڵژدانبژۆوگژێچەڵپێكژردنوزەلیلكژردنوئیهژانەلەگەڵئەوەشدا،دەستدرێژییناڕاسژتەوخۆلەوانەتونژدوتیژیی.دەستدرێژیكردن
.ناوزڕاندندەگرێتەوە

 
لەتونژدوتیژییببژنەوە،لەئەنجژامیوتایەفەگەرییوایكردژنانیعیراقتوشیجۆرێكینژوێمیخێڵكەییهاوكاتگەڕانەوەبۆسەردە

،وایكژردفرەژنژی1828سژاڵی119هەروەهاهەڵوەشاندنەوەییاسایباریكەسێتیژمژارە.بەرزبونەوەیڕێژەیتەاڵقدراوبێوەژنان
ونەمانبچێت،جكەلەوستەمەیلەالیەنكژۆمەڵگەوەڕوبەڕویدەبێژتەوە،كەدەبێژتەوژنهێنانیكاتیبەرەزیادبكات،وازهێنانلەژن

.هۆیزیادبونیتوندوتیژییخێزانییواتەلەخێزانداستەمێكیگەورەتریلێدەكرێت
 

ڵەكەبژونینائومێژدییوبازرگانیكردنبەژنانەوەبەهۆیبێكژارییلەنژاوپیاوانژداوكەلەگەڵئەوەشدا،باڵوبونەوەیدیاردەیسواڵكردن
وسژەرۆكایەتیخێژزانیشبژۆپیژاوانژنانخێژزانبەڕێژوەدەبەن.لەناویانداوایكردوژنانببنەقوربانیزیادبونیتوندوتیژییخێزانیی

وهاوكژاتژنژانبەهژۆیباڵوبژونەوەیهەژاریژی.ورەگەزیژیوسژتەمیئژابوریدەمێنێتەوە،بۆیەژنانادەچنەژێژربژاریزەوتكردنژیمژاف
.ومافیهەڵبژاردنیهاوسەرورەتكردنەوەیاننەبێتوەژنانلەمافیخوێندنبێبەگبنبێكارییالیپیاوانوایلێهاتو
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ووگۆشەگیرییبكات،پێدەچێتهەستبەگوناهبكاتوتەنیاییكاتێكتوندوتیژیڕوبەڕویژندەبێتەوەوایلێدەكاتهەستبەترس
وببێژتەهژۆینەخۆشژییخەمژۆكیودواتژرزاریدەرونیییانوایلێبكاتبیرۆكەیخۆكوشتنیالدروستبێژتواترلەوانەیەببێتەهۆیئا

.یشهەندێكجارهەوڵیخۆكوشتنبدات
 

وكوشژتنیهەڕەمەكژییژانڕێكخژراودەبژنەوەلەگەڵلەبەریەكهەڵوەشژانیژێرخژانیورفانژدنژنانیعیراقروبەڕویمەترسیتەقیژنەوە
وزیژادبونیژمژارەیمنژدااڵنیوكەمیدەرمانلەنەخۆشژخانەكانومادەتیشكدارەكانسبونیئاویخواردنەوەبەئاویپاشەڕۆوپیئابوریی

وباڵوبونەوەیمادەهۆشبەرەكانلەنێومێردمندااڵنژدا،ئەوەسژەرەڕایتوشژبونبەجۆرەكژانیشژێرپەنجەبەهژۆیتوشبووبەبەدخۆراكی
ووبەگژراندەسژكەوتنیكارەبژادابەكارهاتووە،جگەلەهەڕەشەینەمانیفۆرمیخژۆراك5119و1881نیكارلێكییۆرانیۆمكەلەسااڵ

.وبوتڵیگازبەنزین
 

وسەرپێچیانەشژژمانلەالیەنڕێكخژژراویلەگەڵئەوەشژژدا،كێشژژەیپێشژژێلكارییمژژافیزینژژدانییەژنەكژژانلەگرتوخانەكژژانیژنانژژدا،ئە
وئەودادەرچژژووە،كەراپژژۆرتێكیتەواوەلەبژژارەیژنژژانیعیژژراق5112//55/5تۆمژژاركراوەكەلەرۆژیلێبژژوردنینێژژودەوڵەتیەوەبژژۆ

.ترسەیكەڕۆژانەلەگەڵیدادەژین
 

وەدژیژنژان،وتونژدوتیژیبۆیەپێویستەلەمبۆنەیەداداوالەالیەنەفەرمییەكژانیدەوڵەتبكرێژتتژاكاربكرێژتبژۆوەسژتاندننیئە
ووڕێكخراوەكژانیكژۆمەڵگەیمەدەنژیچەنژدینهەڵمەتژیهۆشژیاركردنەوەوڕۆشژنبیركردنبژۆوەسژتانیئەویسژتەڕاگەیانژدنهەروەهاپێ

وەبەرایەتژژیپژژۆلیسخێزانەكژژانبپارێزێژژتلەڕێژژیدابینكردنژژیپارێزگژژاریكردنیَ پێویستیشژژەلەسژژەربەرێ.تونژژدوتیژییەرێكژژبخەن
هاوكاتپێویستەسەرژمێرییدانیشتوانبكرێژت،بژۆبەدەسژتهێنانیزانیژاری.ەرانبەریانپێویستبۆژنانبۆڕێگرتنلەتوندوتیژییب

وبەتژژایبەتژنژژانیگونژژدوویبژژۆواقیعژژیعیژژراقوڕۆشژژنبیروكژژۆمەاڵیەتییوئژژابورییوژیژژنگەتەواودەربژژارەیتایبەتمەنژژدیدانیشژژتوان
 .پێدەشتەكان


٥١١٥ینۆڤەمبەری٥٧:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیکەرکۆکنیوز:سەرچاوە
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 كردنی تووندوتیژی دژی ژنان غه ده ر رۆژی قه مبه ی نۆڤه٥٢ی  بۆنه  به

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رگوڵ بێتوشی سه
 

ودیژاریكردنیئژه.كردنیتووندوتیژیدژیژنژاننێژودێركژراوهغهدهكورۆژیقهروهمبهینۆڤه52رۆژیمووانئاشكرایهكالیههروههه
شژژێوازیجۆراوجژژۆردووپژژاتوامیشبژژهردهبژژهوبژژهمنییژژهكژژهوهداخژژهمێژژژوودابژژهیلژژهنمونژژهكژژهسژژاتێكهیكارهوهرهبیرهێنژژهوهرۆژه
 .وهبێتهده
 
ا،مينژرواوپاتريژ)کژانیناوهیمیرابلبژهماڵهن،سێخوشکیبنهلهواڵتیدۆمینیکا1891ریساڵیمبهیمانگینۆڤه52وتیرێكهله

 ” تروجيلژو”تیتیچژاالکییسیاسژیدژیحکوومژهبژهتۆمژهوهاڵتدارانهسژهندهنجهوئژازاریجنسژیلژهالیژهشکهدوایئه(مارياترزا

Rafael Trujilloیدژلژهریبژووكژهماوهباتێكیجژهیخژهوهرهشژێنهراسژتیداگهلژهوسێخوشكهستدانیئهدهگیانله.كوژران
رهژه.روخژا”تروجیلژو“اڵتیسژهسژاڵێكدهینزیژكبژهپژاگمژاوهشنێككژهچهئارادابووبهلهوواڵتهاڵتدارانیدیكتاتۆریئهسهده

.ژمارئهدژیدیكتاتۆریدێنهكوهێمایخۆڕاگریلهرئاستیجیهانیداوهسهناسراون،له”كانپولهپه“بهكهوخوشكانهئهبۆیه


مریكایكانیئژهنفێمێنیسژتهالیژهدالژهوخوشژكانهسژتدانیئژهدهسژاڵیادیگیژانلژهداولژه1891ریسژاڵیمبژهینۆڤه52تالژهرهسژه
ی11وتیرێكژژهدژیژنژژاندیژژاریكژژراوپژژاگسژژااڵنێكشلژژههێشژژتنیتوونژژدوتیژیلژژهباتبژژۆنهكژژورۆژیخژژهوهورۆژهئژژهوهالتینژژه

.سندیكرددژیژنانپهدژیتووندوتیژیلهكورۆژێكیجیهانیلهكانوهكگرتووهیهوهتهدارێكخراوینه1888ییسامبرده
 

مووجیهژانتژاهژهژنژانلژهتوونژدوتیژیدژبژهرووكژهخاتژهروونیبۆدهمانبهوههارۆژێكئهدیاریكردنیوهكهدانییهوهگومانله
؟تووندوتیژیچییهستلهبهجابابزانینمه.وامهردههوبیهئێستاگهه

 
یوكاروكردارانهمئهرجهسهلهتوانینبڵێینتووندوتیژیبریتییهیندهتووندوتیژیبكهرپێیكیكورتوسهیهربێتوپێناسهگهئه
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تیپێكژردنوتیوبێحورمژهتژوانینلێژدانوسژوكایهگدهوانژه،لهوهكانییهمووشژێوههژهربژهرامبژهدرێنبۆئازاردانیبهنجامدهئهكه
یرپرۆسژهسژهچاوخشژاندنێكیخێژرابژهبژه.ینوهتدناوببهوهرهدهماڵكردنهولهكهسهتورووشاندنیناخیكهرامهشكاندنیكه

بژریكلژهڕهڵكیگژهبژێوخژهدایژكدهدامنژداڵێكیكژچلژهماڵژهوبنهنێژلژهیكژهوهورۆژهرلژهبینینهژهتووندوتیژیدژیژناندا،ده
ورلژژهكانبژۆژنێژكهژهختیژهدبهشژیچژاكترتبژژداتێ،بهڵژێنخژوابهدهكژهكچهدایكژیمنداڵژژهری،بژهوهختژهپیرۆزبژاییوئژاواتیبه

 .ژنربهرامبهكانیتووندوتیژینبهنگاوهمینههكهشوێنییهیخێزانتوانینبڵێینچوارچێوهنودهكهستپێدهدهوهتایهرهسه
 

یشژێوهوهتژوانینبڵێژینئژهنیادهاڵمتژهدرێژتبژهنجامدهریجیهانژدادژیژنژانئژهرتاسژهسهتوونژدوتیژیلژهبڵژێمكژهوهئژهپێویسته
 .گۆڕدرێتكیتردهیهڵگابۆكۆمهوهكهڵگایهكۆمهلهكهیهكهنجامدانیكردارهئه
 

.مكهدژیژناندهكیتووندوتیژیلهیهندشێوهچهبهكورتیئاماژهدابهلێره
 
روزۆرجژاریشئژامۆزاوپیژاوانیتژرینزیژكلژهنبراوكوڕوبژاوكوهاوسژهالیهلهلێدانیژنوخوشكودایكهوانهكێكلهیه*
 .ماڵهبنه

 
رلێژدانووتنژیشهوتهتبۆبردنوتانهڵمهستبۆبردنوههده:كوڵگاداوهناوكۆمهیماڵولهوهرهدهژنانلهتووندوتیژیدژی*
 .یناشیرینوشه

ینیبژهماولژهماڵژهناوخژودیبنهزۆرجارلهمیانكهكهیه:وهبینێتهشداخۆیدهدووبهلهرژنانكهستدرێژییسێكسیبۆسهده*
سژانینكهالیژهیمژاڵلژهوهرهدهمیانلژهنژدییژنودووهژهزامهبژێرهیسێكسیبژهوهنجامدانیكردهكئهداتوهرداروودهدووهاوسه

  .درێتنجامدهشوێنیجۆراوجۆرئهرولهستدرێژیكهده

ڕێژژرێزۆرجارهێندێكیاسژاورێسژادادهیكهوهبهوهبنهووندوتیژیدهڕویترووبهوهتیشهاڵتوحكومهسهندهالیهژنانزۆرجارله*
  .ژمارههكانیتووندوتیژیدێتهجۆرهجۆرێكلهگبهوهوئهیهرجۆریژیانیژنانههسهرییانلهوخۆكاریگهراستهكه

روویرلژهلێكیبرینداركژهگهیوتنژیوشژهچوارچێوهرخۆیلهگزۆرجامهئهروونییژنكهتیودهسایهئازاردانیانرووشاندنیكه*
  . … ورهڵاڵ،ئابڕوبهره،بهحبهكقهیوهوشهبۆنمونهوهبینێتهدهوهروونیهده

تزۆربژهنانژهته.ائاسژتپیاوانژدكژاتلژهچبوونیاندهملكژهپێنێوناچژاربژهسژهرژنانیدادهسهدینبهیكهویاساورێسایانهئه*
گینابژژهكیپیژژاوانبێژژتئژژهزوویژژهوئارهمووقسژژهچیهژژهبێژژتملكژژهژندهوێتكژژهكژژهرچاودهئژژایینیئیسژژالمدابژژهلژژهمژژهروونژژیشئه

  .وهلێجیاكردنهلێدانیانجێگهبۆنمونه.وهبێتهنپیاودهالیهلیجۆراوجۆرلهڕویسزاگهرووبهوهوانهپێچه

ژنژانریژزیتوونژدوتیژیدژبژهوفرۆشتنیژنژانوتژادلژهنهتهخوازراووخهشودان،دووگیانبوونینهزۆربهیبهوهتوانینكردهده*
 .ناوبنێین

 
یلهسژهمهئاسژتیتوونژدوتیژیلژهلژهنگژهكژانیچاوپۆشژیوبێدهرهۆكارهسژهتیچاوخشاندنێكیكژورتوخێژرابهیخۆیهئێستاجێگه
داماڵژهرئاسژتیبنهسژهتالهرهلێكردنیتووندوتیژیسهنگهكانیبێدههۆكارهكێكلهاڵمیهكرێبڵێمهۆكارزۆرنبهده.ینژناندابكه
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كپێویسژتناناسژنوواكژانیخۆیژانوهرهمافژهیكژهوژنانژهمنینئژهراستیكهبهبۆنزمیباریرۆشنبیرییژنانچونكهوهڕێتهگهده
.رچاوبهكشتێكیزۆرئاساییدێتهوهتووندوتیژیانهوهمكردهئهژنانهمجۆرهالیئهلهوهداخهبه
  

وردهماڵژهریبنهیداكژهكنژانپهپیژاووهیكژهڵگایانژهكۆمهوجژۆرهلژه.هۆكژاریئابوورییژهوهالیمنژههۆكارێكیتریزۆرگرنژىبژه
بینێژژتودهكپاشژكۆیپیژاوجژارێكیتژژرژنخژۆیوهكژهدایژهولێرهترهوهرهسژژهژنژانزۆرلژهبینژینتوونژژدوتیژیدژبژهبینژێ،دهئژه

كژونجیگلژهوهرچاوودوایئژهبژهدێتژهككۆیلژهوخژۆیوهئژهتیوبێرێزیبكژاتچونكژهزۆرجۆریبێحورمهچاوپۆشیلهیهئاماده
.كیباشتربۆژیانینابینێویاننایبیستییدایاسایهكهێشتخانهژووروچ

  
كیتیخێڵژهقڵییژهكعهیژهتژاچرادهچونكژهوهكیداببینێتژهتیخێڵهقڵییهیعهچوارچێوهتوانێخۆیلهكاندههۆكارهلهكێكیدیكهیه
كیژداتیخێڵهقڵیژهیعهچوارچێژوهلژه.وێتكژهرچاودهبژهژنژانوهیژیدژبژهگتوونژدوتیژهورادهربهكدازاڵبێتههڵگایهركۆمهسهبه
دسژژتبێگومژژانبژژهتیخێژژڵكژژهقڵییژژهعهواتژژهكرێوكهتچژژاویلێژژدهشژژیرهوخێژژڵوعهماڵژژهفیبنهرهریشژژهكپژژارێزهمژنوهردههژژه

!یبێتكهفوناموسهرهشهگایلهبێئادهبینێتكهركێكدهكوئهوهوهئهیهوهپیاوانه
 

وكێكلژهیژه.یتوونژدوتیژیوهمبوونژههژۆیكهكببنهیهبێتارادهرنهههنگهرهكهوهبیردێنمهوهكرێگاچارهندخاڵێكوهداچهلێره
پێویسژتهكژهییژهردهروهیئاسژتیرۆشژنبیریوپهوهرزكردنژه،بژهوهمبكاتژهكیباگكژهیهتوانێتووندوتیژیتارادهدهیكههۆكارانه
مترنژینلژههژیچكژهرێكنكهوهوانیشبوونهئهبزاننكهوهڵگادابناسنوئهوكۆمهماڵهیبنهچوارچێوهباشیلهكانیانبهژنانمافه

.یبێتكژرێهژهپیاوێژكدهبێتكژهقیانهژهمانمژافوحژهتیوئابووریوسیاسژیداهژهاڵیهكانیكۆمهمووبوارهههلهپیاووپێویسته
دابگێڕێژتمبژوارهرلژهورێكیگرنژىوكاریگژهكرێدهكاندهنیهدهتیومهاڵیهكۆمهنورێكخراوهنجومهیئهوهپێكهێنانوچاالككردنه

.داڵگاكۆمهزلهگهردوورهكانیههوناساندنیمافهوهرۆشنبیركردنهله
 

كانیقۆناغژهرلژههژهیكژهوهبژهبژۆنمونژه.یتووندوتیژیوهمكردنهكهبێتلهكرێرۆڵێكیگرنگیههیاندندهوراگهردهروهبواریپه
یتژۆوییكژوڕانوكچژانوچانژدنوهكردنهكسانینێوانژنوپیاوولێكجیانهكسانویهتیمافییهبابهوهتاییخوێندنگاكانهرهسه

.زداگهردوورهنێوههلهماكانیفێركردنودروستكردنیمتمانهبنهكێكلهیهبێجیاوازیببێتهویستیبۆمرۆڤبهسۆزوخۆشه
 
رلژهگژهمژنئهیتوونژدوتیژییژانالنیكژهوهمكردنژهكهربێتلژهكیزۆركاریگهیهتوانێتارادهبواریئابووریدهخۆییژنانلهربهسه

قبژوڵوبێمافیانژهمووئژهبژیژتوهژهسژتهسژتوژێردهدهكژوچژاولژهموهردههژهكژهخۆبێتئیترناچارنییهربهسهوهبواریئابوورییه
.كرێتقیدهرحهدهبكاتكه

 
ڕایرهاڵمسژهرژنژانبژهیتوونژدوتیژیبژۆسژهوهردنهمكهۆیكهتواننببنهكیزۆردهیهتارادهوهرهیالیسهمخااڵنهڕیمنئهباوهبه
.كانمانغافڵبینیاندنوناسینیمافهخۆپێگهكژننابێهیچكاتلهخۆمانوهگئێمهوانهئه
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وڵیجژدیانهژهكانوخژودیژنژانخۆیژتیژهاڵیهكۆمهزراوهنودامژهنجومژهرچیزیاتریرێكخراووئههاوكارییههبهیكهوهیوایهبه
بیرێكژیكژنژانبتژواننبژهیژهررادههژهبژهتی،چونكژهتایبژهگشتیوژنژانبژهڵگابهیتاكیكۆمهوهبدرێبۆزیاتررۆشنبیركردنه

شژهتونژدوتیژژیگهسژالمودوورلژهوهییژهردهروهروویپهكیلژهڵگایژهتژوانرێكۆمهگدهیژهورادهربژهیدانهژهمهبێینهوهفراوانتره
.بكات

 
 ٥١١٥ینۆڤەمبەری٥٣:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیدەنگەکان:سەرچاوە
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 ژنان  ر به رامبه کانی توند و تیژی به و جۆره  پێناسه
 

 
 

 هیوا. ب : کردنی  ئاماده



 مبەرڤهینو52کبۆرۆژیمێژوویهکورته

 
 (دا1891مبەریڤهنو52للهکوژرانیخوشکانیمیرابا)

 
هژژۆیمیدیکتژژاتۆرییرافائیژژلترۆخیژژۆبژژهردهسژژهسژژیانلژژهکه9ن،لکیکۆمژژاریدۆمینیکژژهخوشژژکبژژوونخژژه1خوشژژکانیمیرابژژال

:انیژانبریتژیبژووکناوه.کژوژراننجهشژکهندینمانژىئهداپاگچه1891مبریڤهینو52رۆژیولهودیکتاتۆرهکانیئهندهستوپیوهده
نژوامبر52-1859مژارس15)،ماریائارژانتینامینێروامیرابژال(1891مبرڤهنو52-1851فێوریه51)پاتریامێرسدێسمیرابال

کژهداورۆژهمیرابژاللژه(دده)مئژادالخوشژکیچژواره(.1891نژوامبر52-1892اکتبژر12)وآنتونیاماریاترسژامیرابژال(1891
ختیکۆلۆمبیژا،بژهبۆگۆتژا،پێتژهلژهرینداکژهکیبژهیژهوهکۆبوونهلژه1891لهسالدواترواته51.کوژراوهکانیکوژران،نهخوشکه

یکارائیژ پیژکهژات،پێشژنیارکژرارۆژیکژوژرانیخوشژکانیناوچژهمریکایالتینولژهئهکانیژنانلهشدارییداکۆکیکارانیمافهبه
مبر،روژیڤژهینو52وه1888سژاڵییدیسژامبری11لژه.ژنژانبناسژرێتربژهرامبژهیتونژدوتیژژیبهوهتکردنژهکرۆژیرهمیرابال،وه
 .ناودێرکراوه«ژنانربهرامبهڵتوندوتیژیبهگهباتلهروژیجهانییخه»بهوخوشکانهکوژرانیئه

 
 :«ژنان  دژی  وتیژی توند  له  پێشگیری ی یاننامه به»ی  هگوێر  ی توند و تیژی به پێناسه

 
 :١  ی مادده
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ببێتژهكژهتهجنسژیهیربناغژهسهوتیژلهتوندكییهوهركردههه«ژناندژیوتیژیتوند«یواژهستهدهستلهبهدا،مهیهیاننامهمبهله
شژهڕههه.وزیانانژهئژازارمجۆرهئههۆیببێتهیهوانهژنان،یانلهروونیییانده،جینسیییستهجهیاندنیوزیانپێگهئازاردانهۆی

یچوارچێژوهڵكیژانلژهخژهرچاویبژهلهكژهئژازادیوانلژهئژهیزۆردارانژهشژكردنیژنژان،بێبهكردنلژه،زۆریهاوشێوهیوهیانكرده
 .وتیژدانتوندیوهوكردهفتاررهرێزین،لههدتیداروودهتایبهژیانی

 
 ر ژنان رامبه کانی توند و تیژی به جۆره

 
 (ژنان  دژی  وتیژی توند  له  پێشگیری ی یاننامه پێی به  به)

 
 :٥  ی مادده

 
 :وهسترێتهنابهنموونانهمربهاڵمهه،بهوهگرێتهدهوهخوارهیمخااڵنهژنانئهدژیوتیژیتوندیوهلێكدانه

 
لژهمێرمنژداڵكچژانیجینسژییلێدان،ئژازاردانین،بۆوێنهدهداروودهماڵهبنهلهكهروونیوده،جینسیییستهجهوتیژیتوند-لفئه

ژنژژانزیژژانبژژهیریتانژژهودابونهوئژژهژنژژانكردنینژژهته،خهوهنمێژژردهالیژژهلهسژژتدرێژیجیژژاز،دهندیژژداربژژهپێوهوتیژییماڵژژدا،تونژژد
 .ژنانتبهتایبهوتیژیوتوندتیداومێردایهژنرلهدهبهندییپێوهلهوتیژینن،توندیهگهده

 
خژرا ڵكی،كژهسژتدریژیهد:ن،بژۆنموونژهدهڵژداروودهكۆمهبژهژیژانیسژتێنیبهلهكهروونیوده،جینسیییستهجهوتیژیتوند-ب
دا،كژڕینوفرۆشژتنیدیكژهكانیكانوشژوێنهفێركارییژهنژدهناوهكژار،لژهشژوێنیوترساندنلهجینسی،ئازاردانیجینسیرگرتنیوه

 .زۆریبهشفرۆشییژنانوله

 
 .خرێدهپشتگوێوهتهوڵهندهالیهیانلهدرێنجامدهئهوهتهوڵهدههۆیبهكهروونیوده،جینسیییستهجهوتیژیتوند( )

 
واتژژه.هێنژژرێنکژژاردهدژیژنژژانبژژهلژژهکژژهوهگرێتژژهدهتونژژدوتیژانژژهوکژژارهمووئژژههژژهکژژهمکێکژژهدژیژنژژانچهتونژژدوتیژژژیبژژه

 .یهکهیتوندوتیژییها،بناغهدتوندوتیژییانهمجۆرهلهکهزیمرۆڤهگهتیارهجنسییه

 
کییژهوهکردهشژنهرچههژه»:یکژردوه«تونژدوتیژژیدژیژنژان»یپێناسژهمجژۆرهکان،بهکگرتووهیهوهتهنهوهتهکۆڕیگشتیینه
یشژهڕههه«دیژاره.«روونژیییژادهیسژتهیانژدنیفیزیکژی،جههژۆیزیانگهببێتژهتکژهزیاجنسییهگهیرهربناغهسهتوندوتیژله

 .وهیهمخانهئهوهچێتهردهیشهه«یئازادیرۆیانهرهیسهوهستاندنهملییازۆریلێکردنوئهگ،زۆرهوانهکردهوجۆرهنجامدانیئهئه

 
گلژهوانژهکردهمجژۆرهئژه.یتونژدوتیژییژهنهردوئازارتووشیژنبکژا،نیشژاکان،ئێشودهجۆرهجۆرێکلهبهککهیهوهرکردههه

 زۆرفۆرموقالبیجۆراوجۆر،له
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بژهکژهیتوندوتیژ،توندوتیژییفیزیکییژهوهپڕئازارترینجۆریکرده.ستێننچنوقوربانیدهدهڕیوهندوبواریجیاوازدا،بهههره

ناسینینیابهوتهیهکهراستییهکلهیهنیاگۆشهتهمهاڵمئهبه.کاریدێننئاشکرابهستوبهنێهئهدژیژنان،بهزۆریپیاوانله
 .نیهدژیژنانتێبگهکانیتوندوتیژیبهواقیعییهندهههتوانینرهدهکهیتوندوتیژییهکانیدیکهفۆرموشێوه

 
 :کانی توند و تیژی جۆره

 
 ( وه که نی توند و تیژییهنجامدا رووی شوێنی ئه  له)

 
 ی خیزاندا چوارچیوه  توند و تیژی له -١
 

زۆرچوونژهکردن،ناچژارکردنوبژهمژارهندیداربهکانیخێزان،توندوتیژییپیوهبچووکهرمندالهستدرێژییسێکسیبۆسهلێدان،ده
ندیژژژداربژژژهیوهتونژژژدوتیژیژژژیپه.ننیژژژهگهژندهئژژژازاربژژژهریتکژژژهکژژژانیتریدابونژژژهکردنیکچژژژانوجۆرهنژژژهتهر،خهالیهاوسژژژه
 (استغالل)کارلێکێشان

 
 :دا ڵگه ی کۆمه چوارچیوه  توند و تیژی له -٥
 

،بازرگژانیکژردنرشوێنێکیدیکهکانوههییهردهروهزگاپهشوێنیکارکردنودامودهستدرێژییسێکسی،تۆقاندنلهکردن،دهالقه
 شفرۆشیلهوناچارکردنیانبهوهنهژنابه

 
 :دات نجامی ده ت ئه وله ی ده و توند و تیژییه ئه -٣
 

 کان، تییه  زگا حکوومه ن دام و ده الیه  دژی ژنان له  ستدرێژی و توند وتیژی له ده
 

 (: وه ته رۆک و ماهییه رووی ناوه  له)کانی توند و تیژی جۆره
 
 :ییستهتوندوتیژییجه-1

 :روونیتوندوتیژییده-5

 :توندوتیژییسیکسی-9

 :توندوتیژییسیاسی-1

 :تیاڵیهتوندوتیژییکۆمه-2

 :ندروستیتوندوتیژییته-(9

 :ییردهروهتوندوتیژییپه-1
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 :توندوتیژییئابووری-9

:توندوتیژیییاسایی-8
 

 کانیتوندوتیژیجۆره

 
 :یی سته توند و تیژیی جه -١
 
رووییانژژدنلژژهنیژژازیئژژازاردانوزیژژانپێگهبژژهسژژانیدیکژژهرکهرامبژژهسژژتداربهبهکیمهیهشژژێوهبژژهسژژتهکارهێنژژانیهیژژزیجهبژژه
هێنژدێکجژار،خنکاندن،راکێشانیقژ،چڕنووکگرتن،بۆکسلێدانکژه(ستنگه)رئامێرێک،گازگرتنستیاههدهلیدانبه)وهستهجه

هژاروههژه.وهفهرهنژاویپاراسژتنیشژهبژهترسژناکترینجژۆرییشکوشژتنیژنانژه.کهسژهسژتدانیکهدههۆیگیانلژهبێتهدهکهلیدانه
 .وکردنزۆکیوههکنهخۆشییوههێندیکنههۆیخوێنلێرۆیشتنیزۆرومردنوتووشبوونبهبێتهدهکردنیکچانکهنهتهخه

 
 :روونی تیژیی دهتوند و  -٥
 

کانیدرێژایژیقۆناغژهبژهومرۆڤژهتییئژهسژایهربنیژاتیکهسهبێتلهرییدهکاریگهیتوندوتیژیکهرترینشێوهزۆرترینوکاریگه
 .نیمهته

 
وام،ورووژانژژدن،ردهبژژهوانییکژژارییزمانژژهخراپژژهلژژهبریتیژژهبرێژژتکژژهقڵینژژاودهتونژژدوتیژیژژیعژژهبژژهیژژهمدیاردهزۆرجارئژژه
 .تیسایهیئابووریوسرووشتیورووشاندنیکهرچاوهسهشکردنلهی،بێبهکهسوکارههاوڕیوکهیژنلهوهدوورکردنه

 
ۆرزکردنیسژیکسیژانبژهپیژادهپێکژردن،ناجژارکردنیژنژانبژهڵگرتن،گاڵتژه،رقهژهتیپێکردن،لۆمهرێتی،سووکایهناپاکییهاوسه

رفهسژههارێگرتنلهروهربڕینیبیروبۆچوونوپێشوازیکردنیمیوان،ههدهمنداڵ،رێگرتنلهشکردنلهماڵ،بێبهرکردنیژنلهده
 .جێدێڵنروونیخرا بهواریدهگئاسهوانهکلهریههه.یماڵوهرهدهوکارردنله

 
 :توند و تیژیی سیکسی -٣
 

 :وه شه دوو به  کرێت به ده
 
 .کردنستدرێژیوالقهدهلهبریتییهتیکهندییژنومێردایهیپێوهوهرهدهتوندوتیژیله-آ

 
وشیوازیسژێکسلهمامهخۆیله،کهوهیبههۆیعهکرێبهردهسهیلهمیقسهکهزۆربهیخیزانکهچوارچێوهنىلهبروزهزه-ب

 ...باربردنوزۆرسکپرکردن،منداڵلهکبهوهوهبینێتهداده
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 :توند و تیژیی سیاسی -٤
 

 .کانجیاوازهکولتوورییهڕوشێوازهڵبژاردنیبیرباوه،ههوهربڕین،بیرکردنهبوونیئازادییرادهنهواته

 
لژه.درێژتنجامدهتدژیژنژانئژهحکوومژهاڵت،واتژهسهنیدهکاسمییهرهپشتگیرییلوتکهتوندوتیژییسیاسیبه:نگیزکارمێهرئه

شژکردنیژنژانبێبهگزیژاترلژهمژهله.وێتکهردهتدادهچوونیسیاسهڕێوهبهکانیژنوپیاوولهکسانییمافهیهکردنلهپشتیوانینه
 .وهاڵتهسهزگاکانیدههۆیدامودهکسانبهمافییهله

 
 :تی اڵیه ند و تیژیی کۆمهتو -٢
 
پیژادهلهوهگرێتهشبوونیژناندهگشتیبێبهبهکهکانهتییهالیهکۆمهوگرفتهکانیتوندوتیژی،کێشهگرنگترینهۆکارهکێکلهیه

سژبوونیکبێبهگریژتوهخژۆیدهلژهتیسیوازیجۆراوجژۆراڵیهتوندوتیژییکۆمه...کانیخۆیانتییهالیهکۆمهتیومافهسایهکردنیکه
ندییژژهیوهلبژاردنیهژژاوڕیوپهرروهژژهجلوبژژهشژژبوونیژنژژانلژژهواوکردنژژیخوینژژدن،بیبهیمژژالوتژژهوهرهدهکژژارکردنلژژهژنژژانلژژه

 .کانیخیزاندابڕیارهژنلهرایدانبهربڕینیراوبۆجوونیخۆیوگوینهدهسودراوسیوریگرتنلهکهتاکهکانبهتییهتایبه

 
 :ندروستی توندوتیژیی ته -٦
 
ژن،تنبژهیتایبژهخۆسژیانهونهمیکبژۆپاراسژتنیژنژانلژهبوونیسیستهکان،نهندروستییهتهمافهلهسبوونیژنانهبیبهستلهبهمه

یوهکردنهتیکژاتیمنژداڵبوون،هوشژیارنهبوونیمۆلهونجاو،نهخواردنیگخدانبهبایهندییکاتیسکپڕیواتههۆسمهدانبهخنهبایه
 ...نیواندووسکپڕیداولهبوونیماوهژنانله

 
 :یی رده روه توندوتیژیی په -٧
 
نیژوخیژزانلژهلژهکژهمانتوندوتیژییهیههدات،درێژکراوهوخویندنداروودهردهروهیپهنیوپرۆسهلهتوندوتیژییهمجۆرهئه

 .یخویندنفهلسهبۆفهوهڕێتهگهشیدهکههۆکاره.ندهرووده

 
 توند وتیژیی  ئابووری -٨
 

رانیبژاریگژوزهبژهنددارهگپێوهوهژناندا،ئهکانیتوندوتیژیدژبهکردنیجۆرهنهشهتهگێڕێلههۆکاریئابووریرۆڵێکیگرنىده
نجامژدانیتونژدکانیئهگرنگژههۆکژارهکیکلژهیژهتییئابوورییژنانبۆپیاوانبهکانداپاشکۆیهنیوخیزانهیلهوهرلهدهخیزان،به
 .مهێنرههکبهرگرتنیکاریژنانوهموهکهیانبهوهژنهستهجههابازرگانیکردنبهروهنرێت،ههوتیژیداده

 
 توند و تیژیی یاسایی -٩
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رلژهگژهئهبۆیژه.کژاتترسیدهمهیاساببیت،بارودۆخیژنانروولهڵبهریتوکولتووروئایینتێکهدابونهکداکهیهڵگهکۆمهله
نژدتووکاتژهندبیت،ئژهبتوانیسوودمهوهویاسایهیئهریگهرژنێکلهژناندابنیوههتوندوتیژیدژبهیریگرلهیاسادابڕگه

کیکلژهیژهکانییاسژا،بۆیژهبژۆبڕگژهوهڕیتژهگهژنژاندهئاسژتیتونژدوتیژژیدژبژهواتهکه.بیتژنانسنووورداردهوتیژییدژبه
 .ندیژناندانییهوهرژهبهلهکهییاسایهوبڕگانهکسانیبۆژنان،گۆڕینیئهستهینانییهدهکانیرزگاربوونوبهرجهمه

 
 تی ستدریژیی سیکسی، تاوان دژی مرۆڤایه ده

 
کاندازۆرڕهکژاتیشژهتیلژهتایبژهبژهکژهسژتدریژییسیکسژییهژنژان،دهربژهرامبژهکانیتونژدوتیژژیبهشوومترینجۆرهکیکلهیه
کانیتییژهولهنیودهریکخژراوه.رسژهتهکراوهستدریژییسێکسیانزارژندهدههسالدادووسه19یماوهکۆماریکۆنگۆلهله.بینرێتده

ردووشژژتسژژهختلژژهداجژژهندییژژهمپیوهلژژه.تیناسژژاندوهکژژووتژژاواندژیمرۆڤایژژهیانوهیژژهمدیاردهداکۆکیکژژاریمژژافیمژژرۆڤ،ئژژه
 :وهنهکهده

 
مدادگژژاوردهردابژژۆبژژهکژژاتیشژژهیبوونیژنژژانلژژهکژژانیقوربژژانسژژتدریژییسێکسژژیوهۆکارهلکێشژژکردنیتاوانبژژارانیدهپه:مکژژهیه

 وسازدران،وهلێکۆڵینه

 
رمانی،پزیشژژژکیتییدهیارمژژژهبژژژۆوینژژژهتونژژژدوتیژیانژژژهمجژژژۆرهتییجۆراوجژژژۆربژژژۆقوربانییژژژانیئژژژهدابینکردنژژژییارمژژژه:مدووهژژژه

 .تییئابووریروونی،پشتیوانییحوقووقیویارمهده

 
 ر ژنان رامبه ل توند وتیژی به گه  انی لهرک ربه رۆژ به ١٦
 
 ندی جیهانیی ژنان  ریی ناوه ستپێشخه ده  به 

 
:یژهوهئهکژهینهمپهناویکه.وتوهڕێکهزانکۆیراتگێرزوهندیجیهانییژنانلهرییناوهستپێشخهدهینیکبهمپهکهوهه1881ساڵیله
کژهیدیسژامبره11تژاوهینژوامبره52،لژهرۆژه19وسژتلژهبهمه.«کانتییهجنسیهتوندوتیژییهدژیتیجیهانیلهڵمهرۆژهه19»

چژاالکییریجیهژانبژهرانسژهسهکسژانییژنوپیژاو،لژهداژنانوپیاوانیداکۆکیکژارییهینهمپهمکهله.رۆژیجیهانییمافیمرۆڤه
رابکێشژنکژهوتوندوتیژییانهڵکیجیهانبۆالیئهرنجیخهنسهدهوڵدهییوزانستی،ههوهنهری،میدیایی،تویژیجۆراوجۆریهونه

 .وهنهیاگاداریانبکهوتوندوتیژییانهکانیئهزینهدڵتهئاکامهیهولهتیانههیجنسییهبناغه

 
وپێناسژژهرایئژهرهسژژه.وهت،پردێژکببینیتژهرییژامیلیتارییژژهگژهنیژوانتونژژدوتیژژیدژیژنژژانونیزامیوڵیدالژههژژهنژدهمناوهئژه

کژه،جۆرێژکئایدۆلۆژییایژه(رینیزامیگژه)تمیلیتارییژه»:یکژردپیناسژهمجژۆرهبژهنژدهمناوهن،ئژهتههیبژۆمیلیتارییژهجۆراوجۆرانه
ربژهباتژهنادهندیسیاسیوئابووریپهوهرژهبهیشتنبهکانوگهریناکۆکییهسهخولێینیوبۆچارهکولتووریترساندنوتۆقاندنده

تونژدوزۆرێژکلژهدابژهیژداندههامهروهتههمیلیتارییه«.ردانوداگیرکردنینیزامیستیوهستدرێژی،دهتوندوتیژی،هیرگوده
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پێژینژارازینویکژهوپیاوانژهتیژنژان،بۆئژهمنییژهتییوئهبژۆسژالمهیژهباریانههترسیوئاکامینالهمهکانکهپیاوانهتیژییه
جیهژانولژهوهمالژهباییلژهنژدییئژاڵۆزیئاشژتیوتژهپیوهرنجدانبهسهندیجیهانییژنانبهناوه.ڵمیکۆمهرجههابۆسهروههه
ئاشژتییلژهلژه»دروشژمی5115-5111،بۆساڵیوهرییخۆیهژیرکاریگهیانخاتهتدهیمیلیتارییهوبوارانهرنجدانبهسههابهروهوهه

ستنیشژانکژردتژاداکۆکیکژارانیتیخژۆیدهوییهولهکپێنجئهیوهتانهوییهولهمئهڵبژاردوئهیهه«وهتائاشتیمالهجیهانداهه
 :نرخانبکهداخۆیبۆتهرۆژه19مرژنان،لهرامبهبههێشتنیتوندوتیژیباتکارانیبوارینهکسانیوخهیه

 
 تدژیمیلیتاریهباتبهریخهوهرتهسهژنان،ئاشتیومافیمرۆڤلهندیداربهکانیپیوهوهیبزووتنهوهلیککۆبوونه-1

 
 ییدالهماتوندوتیژییبنهکیبچووکورؤلیلهمهێنانیچهرههوبهوهبالوبوونه-5

 
 کانودواترداڵچوونهروتێکههمیشهردهسهتوندوتیژییجینسیله-9

 
 لبژاردنڵبژاردنوپاشههڵبژاردن،کاتیههههرلهتوندوتیژییسیاسییدژیژنانوتوندوتیژیبه-1

 
 وهئموورانینیزامیوئینتیزامییهتیمهتایبهی،بهتوڵهئموورانیدههۆیمهتیبهبردنیتوندوتیژییسێکسیوجینسییهڕێوهبه-2

 
 :کانرچاوهسه

 
 تییوڵهنددوکیۆمێنتینێودهچه*

 قادروریا:مافیمرۆڤ*

 بدوڵاڵشوێنیکار،کنێرعهتوندوتیژیله*

 
.وهداباڵوبۆته"کوردستان"ییرۆژنامه289ژمارهله


٥١١٥ینەڤەمبەری٥١:ڕێکەوتی-کوردماڵپەڕیکوردستانو:سەرچاوە
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 توندوتێژی لەسەر ژنان و بەربەرەکانی بۆ لەبەین بردنی
 








 پور شیخە اسو: نوسەر 
 ران هێمن، توێژه:  وه فارسییه رگیڕانی له وه

 
وتوقانژژدنکژژۆمەاڵنیخەڵژژکبەبەندکێشژژانوئەشژژکنجەیموغژژالیفین،لەسژژێدارەدانوبەچەترسژژینکردن سژژەرکوتکردن،تیژژرۆرر،وە

ئامرازوئامێریدیکتاتۆرەکژانونیزامەکژانیمەزهەبژیودژەژنەکەبەسژەرکژۆمەاڵنیخەڵژکدادەسژپاوەودەبژنەهژۆیدرووسژتبژوونی
.خەسارەیەکیزۆریدەروونیوجەستەییمرڤەکان


ڕەفتژارونەریتژیمێژرانەلەالیەننیژزامەوەبژۆلەکۆمەڵگایەکیکەمەزهەبونەریتژیکژۆنودواکەوتژووفەرهەنگژیپیاوسژاالریو

نانەوەیئژاژاوووپەرشژوبەاڵوکردنیخەڵژککەڵکژیلیژوەردەگیرێتونژدوتێژیلەکۆمەڵگژادادرووسژتدەکژا،ودەبێژتەهژۆیهەژاریو
هەوەهاچەوسژاندەنەوەیبیردۆزیدژەژنوبیریپیاوساالریوگەشەگرتنیتوندوتێژیلەکۆمەڵگادا، مایەپووتیوباوەرپێیبوونی

.گشتتوێژەکانیکۆمەڵگاوژنبەتایەبەت


بەتوندوتێژیلەسەرژنانلەسەرانسەریدونیاولەجیهانیسێ،وەبەتایبەت هەستڕاتەکێنوسەرەنجڕاکێشەرسەبارەت زانیاری
:لەئێرانڕۆژلەداوڕۆژپەرەدەسێنێ،شێوەکانیجۆراوجۆرن،بەریتینلە


گژرتنوبەسژتنەوە،چەرنژوکلێژدان،قژڕاکێشژان،:کەلەبەرچاونودەبینرینوهەستیانپێدەکرێ:ندوتێژیجەستەییکردەوەیتو

.مستوشەقلێدانوڕاکێشانوپاڵپێوەنان.لەماڵوەدەرکردن،خواردنلێقەدەغەکردن،پێڕۆگەزین


هتد...،پێکدادانیدەرگابەتورەیی،شکاندنیئەشیایماڵوتێکدانوشێواندنیمیزیچەنڕاویخواردن:تودوتێژیلەناوماڵەوە،
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کژژردەوەیتونژژدوتێژیدەروونژژیوبەدەم،ئەوەگجۆرێژژکلەتونژژدوتێژیەکانەکەبەرامژژبەربەژنژژانبەکژژاردەهێنژژرێ،وشژژەوقسژژەی
.تنلەجەستەوچەلوبرگیژنناشیرنپێگوتن،تۆمەتلێدانوبەهانەگرتنیبەردەوام،مۆنولەخۆبایینودەزێوییوئیرادگر

جۆرێکیترلەتوندوتێژیبەرامەبەرژن،هەڕەشەلێکردنوەترساندبەکۆشتنیەتی،وەئازارگەیاندنبەکەسوکاروڕەفاندنیمنداڵ
هتد.....و


ژندەکەنومەودایتوندوتێژیئابووری،زۆربەیپیاوانبەکەڵکوەرگرتنلەدەسەاڵتیماڵیخۆیان،کرددەوەیتونژدوتێژیلەسژەر
ئەوپیژاوانەپژێشبەسژەربەخۆییمژاڵیژندەگژرنوەلەکاروبژاری.هەڵسورانیانلەکۆمەڵگداپەکدەخەنودەیانخەنژێرڕەکژێفەوە

.وکێشەیدراویانبۆدەخۆڵێینن شەخسیئەودەخالەتدەکەن


مژارەکردنیکژاتی)ەریگرتنلەالیەنپیاو،صژیغەکردنکردەوەیتوندوتێژییاخودکێشەییاسایی،تەاڵقوجیابوونەوە،چەندهاوس
،رابەتەیلەالوەواتەبەدزیژن،نەویسژژتنورازینەبژژوونیپیژژاوبەتەاڵقدانژژیژنهەرچەنژژدژنخۆازیژژارجیژژاوبوونەوەیبژژێ،(ژن

.دەستبەسەرداگرتنیمنداالنودوورکردنەوەلەژن


ودوورخسژژتەنەوەیلەکەسوکژژاریوپەێوەنژژدی دنیژنلەچژژاالکیکژژۆمەالێتیپشژژگرتنوبەرگەریژژلەلەشژژدانیفیکژژریوبەشژژداریکر
.دەرەوەماڵجۆرێکیترلەتوندوتێژیپیاولەسەرژنە


بژێحژۆرمەتوگژاڵتەپێکردنونکژۆڵمژافیئەوژنژانەیەکەهەسژتی کژردوەوەیناخوازیژارو.:جۆرێکیترلەتوندوتێژیلەسەرژن

.ەنسیبەرامبەرهەیەخۆشەویستانبۆژنواتەج


ئێرانهەنوکەیسەبارەبەپێشێلکردنیمافیژنوکردەوەیتوندوتێژیلەسەرمێودەرسەدیخۆکوشتنیژنلەلەجیهانپلەیسژێهەمی
.دایە


 ردەوامبەگرەلەمیژدیا،تەلەفیزیژون،رادیژووڕۆژنامەکژانشژەووڕۆژبە لەکۆمەڵگایەکداکەیاساکاندواکەوتونونیزامیکارگێری
پرۆپاگەندەینەریتوڕوەشتوڕەفتارەکانیکۆنەپەرستیوداواکەوتوبۆچەوساندنەوەژندەکەنزۆرئاسایەکەکردەوەیتونژدوتێژی

.بەرامبەرژندەبێتەڕەوتیلەژیانیڕۆژانەیئەونیزامە،کەوابووپڕدژوارەبەتوانرێپێشگریلەتوندوتێژیلەسەرژنبەکرێ
ااڵکوانانڕەوتیئازادیبۆڕزگاریژنلەکردەوەیتوندوتێژیوچەوساندنەوەی،وەهەروەهاهەڵسژورانیسوشیالیسژتبەتوێژەرانوچ

.گرتنیکۆبۆنەوەوباسلێکردنلەسەرتوندوتیژیلەسەرژنهەوڵدەدەنسەرەنجبەدنەئەومەسەلەیە


بەربەژنوکارەساتەکانیتریکۆمەڵگالەیاسایواڵتانژدالەسژەرلەبەرئەوەیبنەماوژیرخانیئەوتوندوتێژیوناڕەواییبەرام
پێبوونبەژیانیئینسانەکانلەبەکردەوەیتوندتیژیلەسەرژنلەهەزارانساڵیتێپەربوودارژاوە، ئەساسیباوەڕوىڕوای
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.وناڕەواییژنبۆتەڕەوتێکییاسایی سەتەم


ودوقژژازانجیسژژەرمایەدارزەرەرێژژکنەگژژاونەکەوێژژتەژێژژرمەترسژژی،هێنژژدیکگۆرانکژژاریلەواڵتژژانیسژژەرمایەداریتژژائەوجێژژیەبەسژژ
.بەبارودۆخیخاوخێزان،ژنهێنانوشوکردنودۆخیکارکردنڕوویداوە سەبارەت


اریبەدیبەسەرمایەوەکواڵتژانیسژەرمایەدارئەوەنژدخێژرانەبژووەکەگۆرانکژ بۆنمونەلەئێرانڕەوتوتەحەررۆکوهەڵسورانی

هێنێ،جابۆیەسەتەموچەوساندنەوەبەگشتیبەهەمانشژێوەیپێشژوولەسژەرئاسژتیداوکەوتژوییمژاوەتەوە،زۆرشژتینەریتژیو
هەن،بۆنمژونەبەشژەمژارەییژن،جیژاز،وەرگرتنژیژنلەبەرامژبەردراووەزۆرشژتیدواکەوتژویتژرلەڕابەتەلەگەڵمژافژن کۆن

.لەئارادان


کردەوەیەکژیئینسژانکۆشژتن نیژنلەسەرمەسەلەیناموسژییلەواڵتژانیڕۆژهەاڵتژیناوەڕاسژتبەپێژییاسژائژازادە،وەوەکژوکوشت
١٣٥بەنژدی بەپێی(سنگسار)ئەژماردن،لەئیران،واتەجەمهۆریجەهلوجەنایەتبەردەبارانکردنیژن واتەقەتەڵکردننایەت

.وبەرهەقەوئیجازەێپێداراوەیاسایئیسالمیجەزادانیڕەوای


لەکژژاتیسژژەرکەوتنیشۆرشژژیئۆکتژژۆبەرلەروسژژیەژنژژاندەسژژتەوتێکیگەورەیژژانسژژەبارەتبەمژژافیبەکسژژانیلەگۆرەپژژانییاسژژاکانی
.مەدەنیپێگەیشت،بۆنمونەشوکردن،خاوەنێیەت،تەاڵقوجیابوونەوە،کارکردنوخوێندن


یەکسژژانیبەتەواوینێژژوانژنوپیژژاوڕاگەیانژژدرا،تەاڵقوەلێژژکجیژژابوونەوەیژنلەپیژژاولەویاسژژایانەداڕۆلژژیخژژاوخێزان،وە

تەنانەتبەپێیرەزایەتوخواستیدووالیەنبوو،تژێکەالوینێژرەومژێواتەژنوپیژاووهەرجژۆرەڕابەتەینێژوانتژوێژهەراگو
.مەزهەبودەوڵەتبریبوووەلەدەستتێوەردانی باڵقوەکشتێکیشەخسیئەژماردندەکرا


نیزمێکیکۆمەاڵیەتیەکەتێیدابەرابەریوەیەکسانیئابووریژنانوئازادیشارومەندیومافیسیاسیوکژۆمەاڵیەتیبژۆ سوشیالیزم

.هەمووتوێژەکانیکۆمەڵگاگەرانتیکردوە


ری،بەشژژێوەیەکیناپەسژژەندانەتوێژەکژژانیجیژژاوازیلەدونیژایئەوڕۆیژژیکەنیزامژژیسژژەرمایەداریودەوڵەتژژانیالیەنگژژریسژژەرمایەدا
.ئازاروئەزیەتیرەگەزیونێرەومێوجەستەییودەروونیزیدەلەپیاوەن وە خەڵکدەچەوسێنەوە،ژنان،لەژێرسەتەمێکی

کەوابووبەربەرەکژانیلەنیزامیسەرمایەداریسەتەمبەسەرژنانبەشێوەیەکیترسناکوجۆراوجۆرلەکۆمەڵگاداهەستیپێدەکرێ،
سژەتەمبەسژەر لەمەڕسەتەمیژنانناتوانێلەچاالکیوشژەڕیتەبەقژاتینیزامژیسژەرمایەداریکەڕیشژەیەکیمیژوویژیهەیەوە

.ژنانداڕەوادەبینێناتوانێلەموبارەزریتەبەقاتیجیابەکرێتەوە
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کە:ابەرابەریژنلەهەمژژبەرپیژژاوبەپێژژیئەوبیژژردۆزیبەمشژژێوەیەبەرامژژبەربەنژژ وبەربەرەکژژانی لێکژژدانەوەیبیژژردۆزیلیبرالیژژزم
یەکەمسەتەمبەسەرژندابەالردەبا،دووهەمچاالکیوشەڕیژنانبۆماڤیبەرابەریبەرەوڕوویکێشژەییاسژاییلەچژوارچێەوەو

.پێوەرەکانینیزامیسەرمایەداریدەکاتەوەوەسنوورداریشیدەکا


جیاوازیوهەالواردکردنژنلەپیاووسەتەمبەسەرژنانلەوکاتەوەکەتەبەقژاتلەمێژژوودادرووسژتبژوونکردەوەیتوندوتێژی،
.بەرلەوەیتەبەقاتدرووستبنژنانوپیاوانلەهەموبەشەکانبەیەکەوەهاوبەگبوون.چۆتەقۆناغێکینوێوە


ە،وگەرایدەسەاڵتداریشژە،کژردەوەیتونژدوتێژیبەرامژبەربەژنژان،هەنوکەکەجیهاننیزامێکژیسژەرمایەداریەوئەنیزامەحژاکەم

.بەگرەلەدەوڵەتی،هەروەهابنەماڵەییی،کەگکارییولەسەرشەقامبەشێوەیجۆراجۆرلەئارادایە


مبەوحاڵەشژژەوەکەمبژوۆتەوە،بەاڵ تونژدوتێژیلەسژەرژنژژان،ئەگەرچیدەوڵەتوناوەنژدییەکانینێژودەوڵەتیدەڵێژژینئەودیژاردەیە
.وەکوڕووداوەیەیکیناشیرینوفراوانلەئارادایە ئەورۆشیلەگەڵبێتوندوتێژی


ژنانلەجیهاندالەهەرواڵتێکبەشێوەیەکلەالیەندەوڵەت،بنەماڵە،کۆمەڵگاتوندوتیژیانبەرامبەردەکرێ،خەتنەکژردن،بژێ

وبێحژۆرمەتیوناشژیرینلێژداوانبەرامژبەربەژننمژونەکژردەوەیتونژدوتێژیوکۆشتنیناموسیی(بەشیماڵی)بەشکردنیلەئابووری
.هەنوکەبەرامبەربەژنانە

ژنلەسەرانسژەریجیهژانلەالیەن٢١١١دانیشتوانیجیهان،سازمانیمیللپێشبنیکردوەکەسااڵنە بەپێزانیاریلەپەێوەندیڕێژەی
ژنیژژانلەمەترسژژیدەسژژتدرێژیجەنسژژیدابژژوونیژژاخود٢ژن١١١١رین،کەلەهەربنەماڵەکانیژژانبەهژژۆیمەسژژەلەیناموسژژییدەکژژۆژ

.دەستدرێژیانپێکراوە


کردەوەیتوندوتێژیلەسەرژنژانجژگەلەوەیپێویسژتبەربەرەکژانینەریتەکژان،ڕەفتاروسرووشژتەکانو بەتەواو بۆلەبەینبردنی
بە االریهەیە،هەروەهژژادەبژژێچژژااڵکیوبەرهەڵسژژتکاریبەردەوامدژیئەفسژژانەکژژانیمەزهەبژژیوفەرهەنگژژیدواکەوتژژوییپیاوسژژ

پەرەبەسیاسژەتیچەوسژاندنەوەیژن نیزامەکانیسەرمایەداریبەکرێکەبەسیاسژەتیجیژاوازیدانونژابەرابەریودواکەوتژویی
.دەدەن


.ەبەیژنبردنژیکژردەوەیتونژدوتیژیلەهەمژبەرژنەبەرەبەرکانیکردنیوەلەبەینبردنیهەژاریوتنگدەستیمەسەلەیهەرگرنژىل

زیژدەلەوەگلەکۆمەڵگاکژژانیئیسژالمی،بۆنمژژونەئێژژران،بەربەرەکژانیدژینیزامژژیکۆنەپەرسژژتودواکەتژویئیسژژالمیپێویسژژتە،وە
سژەرژنژاچلەئاسژتیدەبێهەمووهەوڵوتەقەالیەکبەدرێبۆدامەزرانژدنیڕێبژازێکیئژازادیخۆانەبژۆلەبەیژنبردنژیسژەتەملە

.دەوڵەتیوچلەناوبنەماڵەکان
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ومژافیئژازادیتژاکیدەبژێلەبەرچژاوەبژێولەهەمژوو هەموومرڤێکیئازادیخۆازکەباوەڕیبەمافییەکسانیهەیە،ڕێزگژرتنلە
نێکنابیبەبێحژۆرمەتیوهیچئینسا.خۆیبەپارێزێوپێپەستبێ جۆرەتوندوتێژیئابووری،جەستەییوبێحۆرمەتیبەدەم

.بێڕێزیکردنسەێریبەکرێت


هژژیچمرڤێژژکهەقپرسژژتودادپەرسژژتنژژاتوانیتەحەمژژولیسژژتەموبژژێڕێژژزیژنژژانبەکژژاوەپێویسژژتەلەهەمژژوالیەنژژێکەوەدژبەو
چێژژژوەمژژژاڵەوەچوار وەکژژژردەوەیتونژژژدتیژیبەژنژژژان،بەربەرەکژژژانیبەکژژژرێ،ئەوەگتەنژژژانەتخژژژۆیلە مەسژژژەلەیواتەسژژژەتەم

.بەشێویەکیبەاڵودەگرێتەوە نابێنێتەوە،بەڵکووهەمووشوێنەکانیکاری،دەرسخوێندن،کۆمەڵگا


ڕووشکاندنوبەچەترسینکردنوەبێحۆرمەتیکردنبەژنان،لەڕاستیدابەهەمووئینسانییەتە،بۆیەپێویستەمرڤەکانیئازدیخۆاز
.انسەربارەتبەمافیبەرهەقیژنانبەرپەرچیلەخۆیاننیشانبەداوهەوڵدەریمافییەکسانیبۆئنسانەک


٥١١٥ینۆڤەمبەری١:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیپێنوسەکان:سەرچاوە
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 تان ئافره  دواداچوونی توندوتیژی دژ به  تی به رایه به ڕێوه به
 
 
 
 
 
 
 
 

 وت ئیسماعیل رێكه: نوسینی

 
 بوونگرفتی پرۆفیشناڵ 

 
كواخۆشژیهدیژاركردنینهڵهههبه،چونكهگرنگترینكاره (diagnosis -تشخیص)خۆشیواتهزانستیپزیشكیدادیاریكردنینهله
.گترسناكتربێتكهخۆشهوشینهڵكورهكرێتبهرنهسهچارهكهخۆشیهكنهكاتنهده
 
مژهوتوونجژائایژائهژنژانتێیكژهدوواداچوونیتوندوتیژیدژبهكانیبهتیهرایهبهڕێوهبهكهیهیهكوشندهڵهوههوڕاستئهراستهمهئه
.بێتوهبوونیانهپرۆفیشناڵنهبێتیانلهوهدڵسۆزیانهله
 
رۆڵیگرنگیزراوانهودامهبوونیئهنهیپرۆفیشناڵڵهههكهیهوهكورتیئهمزۆربهیبۆبكهوێتئاماژهمهدادهمنوسینهیمنلهوهئه

.كهیدیاردهیرێژهوهرزكردنهتبهنانهترسیداركردنوتهكردنومهبهقهلهبینیووه
 

لژهریتیژهویشبئژهسژتینكژهبوهزراوانژهودامهكانیئهڵهههكێكلهریهسهبێتلهتههرفهدهكورتیوهێندهینبهدهوڵدهداههلێره
...بسترێتپشتیانپێدهوئامارانهكردنیئهبۆئامادهیكهمازانستیانهوبنهكانوئهكردنیئامارهتیئامادهچۆنیه

 
 ؟ ژنان چیه  توندوتیژی دژ به

 
كانیمرۆڤژهنجۆریپێشێلكاریمافهرباڵوتریتانبهئافرهتوندوتیژیدژبهكهكانداهاتووهكگرتووهیهوهتهیرێكخراوینهپێناسهله
نێكیمژهرتههژهتیژدابێژت،لهاڵیهركالسژێكیكۆمههژهلتورێكژدالژهركههژهرواڵتێكژداولههژهتێژكلژهمووئافرهموودنیادا،ههههله
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بۆمژانئاشژكراوهمپێناسهله…هانیهگرفتێكیجیمهشێتقوربانیتوندوتیژیخێزانیبێت،ئهتێكبێتدهردیانهههربهژیانداوسه
مترلژهواریكژهیكوردهڵگهكۆمهنگهرهوهوانهپێچهڵكووبه،بهوهواریهیكوردهڵگهكۆمهبهتنیهیتوندوتیژیتایبهدیاردهبێتكهده
ئامژژارهكژژهچیدایژژهلژژهكژژهگرفتهواتژژهكهاشژژهیبئژژه.ژنژژانیتێژژدابێژژتوروپیشتونژژدوتیژیدژبژژهتئژژهنانژژهیتهڵگژژهنژژدێكۆمههه

ن؟دهیكورددهوهتهنهخوازراوبهكیزۆرناشرینونهیهووێنهڵگهترینكۆمهدڕندهنهكهدهیئیمهڵگهكانكۆمهجیهانیه
 

كژانیزاییخژودیرێكخراوهشژارههۆكژارینه(كانسژتهسیاسژیوئانێههۆكژارهلژهجگژه)كانكیهرهسهرههههۆكارهكێكلهیهمنپێموایه
 .ژنانه

  
ژنانتژاوتوێوشیتوندوتیژیدژبهرهیكهرپرسانهبهنهوالیهلهكێكهتانیهئافرهدواداچوونیتوندوتیژیدژبهتیبهرایهبهڕێوهبه

.وهكرێنهكوئامارباڵودهداتاوپاشانوهێنهكركاندهزانیاریهوهیهرمانگهمفهكات،لهردهسهوچاره
 

رێكیزانسژتیبژۆهژیچپێژوهیژهرمانگهمفهئژهنكژهوهكیزۆرگرنگژیئژهیژهڵگهكژانبهتیدروستكردنیداتاوپژۆڵێنكردنیئامارهچۆنیه
بژۆشهمهرئهههكهدیارهوهكانیهئامارهكجارزۆربهكییهڵییهڵوپێكهتێكهوانهپێچهڵكوبهچاوناكاتبهپێشێلكاریمافیژنانره

رچژنولژهوناڕاستدهبهژنانزۆرقهدژبهوهكانیهمووجۆرهههیتوندوتیژیبهدارێژهكهجیهانیهچاوستانداردهیلهوههۆكاریئهته
چژینوباسژیچژیمئامارانژهبژابژزانینئژه…روێنژابكرێژتوتسژهحژهژدیهایكئژهوهموودنیژاوهرچاویههبهئاكامداكوردستانله

ن؟كهده
 
گرێتخۆدهلهتانهمبابهئهوهكاتهژنانباڵویدهتیتوندوتیژیدژبهرایهبهڕێوهبهیكهوئامارهئه
 
 خنكاندن+كوشتن-١

 خۆخنكاندن+خۆكوشتن-٥

 خنكاندن+وڵیكوشتنهه-٣

 خنكاندن+یكوشتنگومان-٤

 خۆخنكاندن+وڵیخۆكوشتنهه-٢

 سوتان-١

 خۆسوتان-٧

 سوتاندن-٨

 وڵیخۆسوتاندنهه-٩

 رمانخواردنده-١١

 رفاندن-١١

 ستدرێژیده+كردنالقه-١٥
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 لێدان-١٣

 برینداركردن-١٤

 خۆبرینداركردن-١٢

 یمۆبایلكێشه-١١

 .(اوبانىزڕاندنرونشهوتهتانه)تیپێكردنسوكایه-١٧

 .جنێودان-١٨

 (مۆبایل+وخۆراسته)بێزاركردن-١٩

 شهڕههه-٥١

 ندكردنبه-٥١

 اڵتنهه-٥٥

 وونبوون-٥٣

 .سواڵپێكردن-٥٤

 .شفرۆشیپێكردنله -٥٢

 .شوكردنرێگرتنله-٥١

 تیاڵیهكۆمه-٥٧

 خێزانی-٥٨

 .شوودانزۆربهبه-٥٩

 .جیاتیخوێنله-٣١

 .ربێشكهیسهیماره-٣١

 .(تاندنڵهڵخهباگرتن،غازلێدان،ههمردن،كاره)جۆراوجۆر-٣٥

.وجیتیزهخیانه-٣٣
 

ریكنوسژهتینژاوبراونژهرایژهبهڕێوهبهتنبژهكانتایبژهوانیژهزمانهڵژهههبۆیژهوهتهكخژۆینوسژیوهكانمانوهتژهبابهئێمژه:تێبینژی
.كهتهبابه

 

نیمژهتهشژیكژهوواڵتانهتلژهنانژهرواڵتوبستێكیدنیادا،تهههوێتلهكهردهوخۆبۆماندهینراستهبدهوئامارهرنجیئهرسهگهئه
وشژیرههنبژدهكینازانستیوشێواودهیهوێنهوهئهوهپڕبكرێتهوجۆرهبهوئامارهرئهگهبێت،ئهكدهیهدهندسهدیموكراسیتێیداچه

كژاتكجارزۆرزیژاددهبێگومانیهوهرهروبهبێسهمئامارههۆیئهكانیشبهیتوندوتیژیهتیورێژهتایبهگشتیوژنانبهبهڵگهكۆمه
...وهببیننهداوئامارهنێوئهكانخۆیانلهشێوهكلهیهشێوهبهڵگهكانیكۆمهمووتاكهههیكهوههۆكاریئهبێتهوده

 
تكانیتایبهیاساییهیاساوبڕگهوتۆیانلهكیئهزاییههیچشارهكهرانیئامارهرێكخهكهیهوهكرێتئهدیدهدابهمئامارهیلهوهئه
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،نیژهوهفهرهتیژیوتژاوانیشژهروتونژدویجێنژدهدیژاردهنژدیبژهیوهپهوئامژارهكانیئژهبڕگژهشێكیزۆرلژهبه،چونكهتاواننیهبه
دیژارهزاییپێوهوناشارهغهموكوڕیوموبالهیكههێندهیهمخشتهئه.كرێتژماردهههڵگهینێوكۆمهكیدیكهیهردیاردهكههڵكووهبه
داتاوانیسژواڵمدنیایهچبستێكلهپرسملهدهمن.وهنهڵناسیبتواننراستیبكهنهاپسپۆڕانیبوارییاساوتاوانوكۆمهتهنگهره

بێزاركژردنبژه١٩یبڕگهوله(یمۆبایلكێشه)هاتووه١١یبڕگهكلهكرێت؟یاخودوهژنانتۆماردهكتوندوتیژیدژبهپێكردنوه
ڵمانیاونسژاوئژهڕهبێژتفهدهوهینئژهاربكژهژمتونژدوتیژیهژهیمۆبایژلوبێزاركردنژیمۆبایژلبژهركێشژهگژهئهمۆبایل،مژنپێموایژه

كییاسژاییداتژژاوانێكییژهمووبڕگههژژهدزیپێكژردنله.ككوردسژتانژنژاننژژهتونژژدوتیژیدژبژهمواڵتژیدنیژژابژنلژهكژهریكایهمژهئه
یتوندوتیژیدژبژهنێوچوارچێوهكناچێتههیهیچشێوهبهتهنجامیبداتژنبێتیانپیاویانمافیاوچهسێكئهركهوههجینائیه
یكژارینێژوچوارچێژوهچێتژهدهمانشژێوههژهشفرۆشیپێكژردنبژهیلهكانیشدیاردهكگرتووهیهوهتهكانینهوفۆرمهپیناسه،لهوهژنانه

كژرێنكژهدیدهدابژهمئامژارهلهرهمهیروسهیسهدیكهیندینبڕگهچه..یسپیناویبراوهبازرگانیكۆیلهیبهوهرییاخودئهمافیاگه
بژاگژرتنوتانژدنوكارهڵهڵخهغازلێژدانوهه)كوهیگریانیشژهمانكاتژدامایژههژهڵكولهبهنینهیپێكهنهامایهكتهڕاستینهبه

یكژهوانژهتئهتایبژهكژانیهژاتووچۆبژهرووداوهكژهیرهسهدازۆرمال،لێره(هتد...خۆبرینداركردنوجنیودانوبێزاركردنوونبوون
وئامژارهنگاندیئهڵسهكانوههپێگومانهبه،چونكهكراوهژمارنهكئامارههنوهدهستدهدهبنیاخودگیانلهژنانتێدابریندارده

...نجامدرابێتژنانئهربهرامبهستبهێهئانبێتوبهههوروداوهپشتئهستێكلهبهكرێتمهبێتده
 

 :ی خۆكوشتن دیارده
 

شژدامبڕگانه،بێگومانلژهخۆگرتووهیلهبڕگهییازدهدانزیكهمئامارهیلهودیاردانهلهكێكهیخۆكوشتنیاخودئینتیحار،یهدیارده
رواهژژه،ئژژهداهژژاتووه٣٣و٤یبڕگژژهكلژژهبێتوهرگومژژانیشهژژهگژژهیئهوهیئژژهون،تژژاڕادهكژژهرچاودهكیزۆربژژهییهرهوبهرهبژژێسژژه

كبۆباگرتن،داتایهكغازلێدانوكارهخوازراویوهگومانیاخودروداوێكینهنهابهكرێتته،ئایادهوهكرێتهوباڵودهژمارهكرێتهده
بكرێت؟ژنانئامادهتوندوتیژیدژبه

 
مووئامژژارهپێیهژژهكاتێكژژدابژژه،لژژهژنژژاننژژاویهژژاتووهكتونژژدوتیژیدژبژژهخۆكوشژژتنێكیژنژژانوهمووجژژۆرهداهژژهكژژهارهئاملژژه

ومژژاده-انفصژژام-تیسژژایهجژژوتكهمۆكیكخژژهرونژژیوهخۆشژژیدهبژژۆنهوهڕێتژژهگهسژژانده٪یخۆكوشژژتنیكه٤١یكانرێژژژهزانسژژتیه
ویسژتیوسژۆزوگرفتیخۆشهردهروهڵگاوشێوازیپهوتوویكۆمهنگیدواكهرههفهوهڕێتهگهیخۆكوشتنیشدهرێژه٪ی١١كان،رههۆشبه

.قوتابخانهچوونلهرنهتدهنانهوگرفتیخێزانوته
 
بژاوكییژاندایكژیرمۆبایلێژككژهسژهلهیوكچژهسوتێنێتیانئهرناچیتوخۆیدهدهقوتابخانهیلهوكچهكرێتئهرێكدهچپێوهبه

ژێژرفشژاروتێژكلژهتژوانینخۆكوشژتنیئافرهدهرێژكئێمژهچپێوهژماربكرێژت؟بژهتوندوتیژیهژهسوتێنێتبهنێتخۆیدهسهلێیده
،یژانخۆكوشژتنیپیژاوانیژانكژوڕانهوینژهجودابكهكانیدیكهتهحاڵهیكچێنیلهردهستدانیپهدههۆیلهیخێزاندایانبهشهڕههه
…ینژماربكهكداههیهچخانهنینلهیمێینهوهرئهبهنهالهته
 



ژناندژیبهوتیژیتوندهێشتنینهجیهانیی،ڕۆژیۆڤەمبەرنی٥٢  

 

 

116 

 

یتونژدوتیژیدژبژهچوارچیژوهولژهڵگژهسژتۆیكۆمهئهكیخۆكوشژتنوخژۆسژوتاندنیكچژانبخرێنژهیژهوهمووكردههژهرجنیهمهبۆیه
.رخۆكوشتنیپیاوانژنانتاوانباربكرێنرامبهكچۆنناكرێتبهروهداتاوانباربكرێن،ههریرامبهبهژنان،پیاوانله

 
…وههێنمهدهنمونهندابهیهۆڵهڵگهكۆمهوهرهیسهوهلماندنیراستیودروستیئهبۆسه

 
كژانرێژهقوربانیتوندوتیژیناوخێزانكهكانبۆتهشێوهكلهیهشێوهپێنجساڵیرابووردابهندیلهیهۆڵهڵگه٪یكۆمه٩یرێژه-
:دیاریكراونوهیخوارهمجۆرهبه
 
كانقوربژانیشژێوهكلژهیهشژێوهبهفتاسژاڵدایهبژۆحژهژدهههنێواننیانلهمهتهیكهوانهكان،ئهمووژنوپیاوهمووهه٪یهه٤٢

داتژاكژانیشبژهژماره..ونكژهرچاودهكردنبهسژتدرێژیسێكسژیوالقژهلێژدانیقژورسودهندوتیژیژهتومرێژژهلژه.توندوتیژیخێزانن
تزارئژافرههژه٣١،وهتژهتیپیكردنبوونهسژوكایهسژتدرێژیسێكسژیوتدووچاریلێدانیسژوكیژاخوددهزارئافرههه١١١:یهمجۆرهبه

رزوترسژناكدائاسژتیزۆربژهتدووچژاریتونژدوتیژیلژهزارئژافرههژه٧.وهتهتوندبونهستدرێژیسێكسیدووچاریلێدانیتوندوده
.ڵبێتكانیداههڵمنداڵهگهلهیناچاركردووهكهتهئافرهكهخرا بووهندێكجارتوندوتیژیهێندههه..وهتهبوونه

 
ژنژان…ڵدابژووهگهمنداڵیشیانلهوانه٪یئه٣٨یكانرێژهرهرشێڵتهبهردۆتهنایانبتپهزارئافرههه١١یدانزیكه٥١١٨ساڵیله
منژداڵ١١١,٧١١داسژاڵه١١-١٥نێژوانقوتابیژانیدالژه٥١١٧سژاڵیقوربژانی،لژهتژه٪بوونه٤١یرێژه٪وپیاوانیشبه١١یرێژهبه

نبژرا،الیژه٪له٨١یرێژهكردنیكچانبهالقه.تیژیقورسوسوكهاتوونكانیتوندوجۆرهقوربانیودووچاریجۆرێكلهتهبوونه
 .متربووهساڵكهشازدهنیانلهمهكراونتهجارێكیانزیاترالقهیكهوكچانه٪یئه١١ی،رێژهبووهوهمام،زڕباوكوباپیره

 
٥١١٨كانیساڵیرووداوه

 
:تۆماركراونمژمارانهندائهڵهكانیپۆلیسیهۆبنكهله٥١١٨ساڵی

 
 روداویتوندوتیژی ١٣٨٤١-

 .كنپۆلیسسكااڵیتۆماركراوله ٥٣١٧١-

..ستگیركراوندهوههۆیتوندوتیژیههاواڵتیبه ١٢٨١٨-
 

٥١١٩كانساڵییقوربانیهژماره
 
 كوژراویپیاو ١٤

 كوژراویژن ١٩

 (ساڵه١٨سێكیخوارمووكهنداههیاساكانیهۆڵهمنداڵلهستلهبهمه)كوژراویمنداڵ ١٥
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 كوژراو٤٢كۆیگشتی

 ٥١١١كانساڵییقوربانیهژماره

 كوژراویپیاو ١١

 كوژراویژن ٥١

 كوژراویمنداڵ ١٤

.كوژراو٤٤كۆیگشتی
 

 كان جیهانیه  ئاماژه
 
تی،كلێژدان،سژوكایهێژكیژانزیژاتردووچژاریتونژدوتیژیوهمجارژیژانیخۆیژداالنژیكژهكێكلهجیهاندایهتلهرسێئافرهههله

نێژوانكردنیژنانلهكوژرێن،توندوتیژیوالقهدهوهكانیانهكۆنهرهنهاوسهالیهكوژرێنلهیدهوژنانهیئه،نیوهوهبێتهكردندهالقه
.الریاكانیئۆتۆمبیلومهوروداوههنجكانیشێرپهخۆشیهنهلهترسیدارترهمه٤٤-١٢كانینهمهته
 
..وهیهكهنمێردهالیهلهوهبێتهوتژندووچاریتوندوتیژیدهحهكژنلهلژیكایهبهله
 

لتوریوتیوكژژژهاڵیژژژهكژژژانیئژژژابوریوكۆمهبوارهندنیژنژژژانلژژژهسژژژهشهیگهتونژژژدوتیژیچوارچێژژژوهكژژژهدایژژژهڕهوباوهئۆكسژژژفاملژژژه
رسژهوهیباتهكاتدهكانیباسدهڵكوهۆكارهكانیتوندوتیژیبهنجامهرئهنهادهكتهئۆكسفامنه.وهكاتهسكدهرتهكانبهسیاسیهمافه
پجژهلهكهتژانئافرهوهتوخوێندنوئابوریژهلتوریوئاینوسیاسهكانیكههۆكارهبهاڵتداكهسهندیدهیوهپهنگیلهبوونیهاوسهنه
..كاتده
 
ورزلژهیزۆربژهكانیدنیاشژدارێژژهوتووهپێشژكهمووواڵتژههژهتلژهنانژهوێتتهكژهردهبۆماندهوهرهیسهوئامارانهرنجدانیئهسهبه

ردروسژژتناكژژاتوبژژاڵوسژژهلهیرهروبهڵاڵوئامژژاریبێسژژههژژهنێكشنایكژژاتبژژهسوالیژژهچیهژژیچكژژهوێت،كژژهكژژهرچاودهبژژهیژژهدیارده
…نكهڵدادهگهیلهڵهكیزانستیمامهرێگایهنێنوبهدادهیهودیاردهیگونجاوبۆئهڵكورێگاچارهبهوهناكاته

 
یوهنگدانژژهترهوێكژژهرچاودهكوردسژژتاندابژژهلژژهنژژاواقعیونازانسژژتیهوجژژۆرهبژژهوداتایانژژهكردنوشژژاخوبژژاڵلێڕوانژژدنیئژژهبژژهقه

تكردنیسیاسژهئایدۆلۆژیاكردنوبژهستكاربۆبهئانێهنومیدیایدیاریكراوبهندێكالیهههكهیهوهویشئهئهخاڵێكیزۆرگرنگه
كاتێكژداهژیچكژامنی،لژهركردسژهكچارهنژهیهكهكردنوئاڵوزكردنیكێشهورهیگهقینهگهۆكاریراستهمهئهن،كهكهدهیسهمكهئه
یفژرهدیژاردهنكژهژنبكژهربژهرامبژهییبهسژتهترینتونژدوتیژیرۆحژیوجهورهبوونباسیگژهبوێرنههێندهومیدیاورێكخراوانهله

توئامانجیتایبهمافیژنانبهمینیستوداكۆكیكارلهناوژنانوفهندێكرێكخراویبهههكهیهوهئههاگرفتێكیدیكهروههه.ژنیه
ووهباڵوكردنژژهنهالژهنوتژهكژهدهمئامارانژهیئژهسژئۆالنهكردنینژامهبژهروروژانژدنوقهسژهكژارلهوهنژدێكجژاریشسژۆزئژامێزههه

.نبكهیهمكێشهریئهسهوتۆزانستیبۆچارهیكارێكیئهوهبێئهبهوهبیننهكاندارۆڵیخۆیاندهیئامارهوهخوێندنه
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رێگژایرێكخژراوهرێكیزانسژتیداڕێژژرێنولژهپێژوهنوێبژهرلهسژهوئامارانهئهمكهكهدهوهپێشنیازیئهوهمنوسینهرێگایئهمنله
ڵگژژهكردنلهڵژژهىوزانسژژتیبژژۆمامهوڵبژژدرێتمیكژژانزیمیگرنژژهژژهكانوواڵتژژانیدیكژژهكگرتووهیژژهوهتژژهنهلژژهوهزاكانیژنانژژهشژژاره
وهمانژهرلهرێگژایپهملژهكژهدوواداچووندهتیگشژتیبژهرایژهبهڕێوهبههاداوالهروهژناندیاریبكرێت،ههیتوندوتیژیدژبهدیارده
كانیمیژدیاوهناڵژهكهرشژتێكلژهیههیرۆژانژههوباڵوكردنژهن،چونكژهمواربكهههوهوااڵنهمههندكردنیمیدیاكانبهكبۆپابهیاسایه

.لتورزوخولیاوكهحهبێتهشیدهوهكردنهنجامدانودووبارهرانیداوئهمبینهردهبهلهكارێكیئاساییورۆژانهكاتهدهوشتهئه
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 !توندو تیژی و دیاریدەی لەشفرۆشی
 
 







 الوژە جەواد
 

دیارەدیاریدەیتوندوتیژژیبەرامژبەربەژنژاندیاریژدەیەکیجیهژانییەو،بەاڵمشژێوەیبەرەنگژاریبونەوەیلەواڵتێژکبژۆواڵتێکژیتژر
 .بەپێیئاستیهۆشیاریواڵتەکانجیاوازیهەیە

 
ستانبکەین،دەبینینلەچوارچێوەیعەقڵیەتیدەسەاڵت،یاساو،پۆلیس،دابونەریژت،کەلتژور،ئەگەرلەسەرەوەسەیرێکیناوکورد

پەروەردە،رۆشژژژەنبیر،مامۆسژژژتاوە،لەبیژژژروزەینژژژیئەمژژژانەداکۆمەڵێژژژکدیژژژاردەینائینسژژژانیهەنتژژژاکوئێسژژژتاگبەنژژژرخنوەک
یکەملەعەقڵیەتژژژیئەوانەوەپەسژژژەندکراوە،هەنژژژدێلەوبەهایگشژژتیوجێبەجێکردنیژژژانویژدانژژژیئەوانئژژازارنژژژاداتوەیژژژانالنژژ

پیاوخژاوەنژنە،ژنکەمعەقڵتژرەلەپیژاو،ژنبژێغیژرەتترەلەپیژاو،سژەرشژۆریەبژۆپیژاو:بەهایانەیکۆمەڵگایکوردیئەمانن
ڵەکژژانیپیژژاودا،خژژۆلەگەڵدایژژک،خوشژژکوژنێکژژدابژیژژتکەدەسژژتدرێژیکژژرابێتەسژژەر،بەخشژژینوقوربژژانیکردنیژنلەپێنژژاوهە

پاککردنەوەلەئەتکیناموسیبەکوشتنیدایک،ژنوخوشژکشژانازیە،خەتەنەکردنژیژنژان،لەچکژیزۆرەملژی،بەسژتنەوەیکچژانو
ئەمژژانەبژژازنەیەکیداخراویژژاندروسژژتکردووەکەدەرفەتژژیلەدەرکەوتنژژیژنوەککەسژژایەتی.هتژژد…ژنژژانلەکژژونجیمژژاڵەوەو

زۆرجژارژندەسژتدرێژیدەکرێتەسژەر،بەاڵمدەرگاکژانیسژکااڵکردنبەڕویژاداخژراوە،لەبەرئەوەیئژابڕوینەچێژتسەربەخۆیبڕیوەو
هەرلەخێزانەوەبیگرەتاکۆمەڵگا،خوێندنگا،بژازاڕ.نابێتبیدرکێنێتولەمێشکیخۆیداقوفڵیدەداتهەتاتوشیخەمۆکیدەبێت

تەنژانەتبەپێژیلێکۆڵینەوەکژانتەکنەلۆژیژایسژەردەم.وەکبەشژێکیجیژانەکراوەئاسژاییەشوێنیکارتوندوتیژیبەرامبەربەژنان
 .وەکومۆبایلوئینتەرنێتوتۆڕەکۆمەاڵیەتیەکانیبونەتەیەکێکلەهۆکارەکانیتوندوتیژیدەرونیوجەستەییبۆسەرژنان

 
لەالیەکەوە.داخراوبەردەوامگرژیوئژاڵۆزیدروسژتدەکژاتناتەبایینێوانهیوایەتوئارەزوەکانیژنانلەگەڵکەلتوریکۆمەڵگای

دەسژژتگرتنبەسیسژژتەمیدەرەبەگژژایەتیودابژژونەریتژژیسژژەردەمیجژژاهیلیەتەوەلەژێژژرنژژاویتەقالیژژدوبەهژژایگشژژتیوکەلتژژوری
ئاسژتیهوشژیاریوتەوەقوعژاتیلەڕوەکەیتژرەوەگەشژەکردنی.کوردەوە،لەمپەریجیدینلەبەردەمکرانەوەیکۆمەڵگایکوردستاندا
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ژنژژان،کەلێنژژینێژژوانچاوەڕوانیەکژژانیژنژژانوئەمژژریواقێعژژیکۆمەڵگژژاقژژوڵتردەبێژژتەوە،لەهەرئاسژژتێکژنژژانڕۆژلەدوایڕۆژ
هۆشیاریاندەچێتەسەرەوەوتێدەکۆشنمومارسژەیمژافەئینسژانیەکانیخۆیژانبژکەن،هەربەوئاسژتەگڕێگریژانبژۆدروسژتدەبێژتو

 .لەسەرهەربابەتێکژنانهەڵوێستبنوێننوەککەسایەتیسەربەخۆتوشیکێشەوبەرەنگاریدەبنەوە.کێشەدەبنتوشی

 
 کاریگەریەکایتوندوتیژیلەسەردیاریدەیلەشفرۆشی

 
ێزگژژاریلەولەکوردسژژتانداسیسژژتەمێکیبەهێژژزیکژژۆمەاڵیەتینیژژیەکەئینسژژانەکانبپارێزێژژت،بۆنمژژونەدامژژودەزگژژایەکنیژژیەکەپار

مندااڵنەبکاتوبەباشیپەروەردەیانبکاتکەڕوبەڕویتوندوتیژیدەبەوەیاخودژنانوکچانناچارنەبنبەوەیکەهەمووتونژدو
ئەگەردەوڵەتبەئەرکوبەرپرسیاریەتیخۆیهەستێتوهاوواڵیتوەکوپێویسژتبژایەخیپێبژدرێتوسیسژتەمێکی.تیژیەکقبوڵبکەن
هێژژزهەبێژژتکەلەڕویمژژادیومەعژژنەویەوەپارێزگژژاریلەژیژژانوکەسژژایەتیمژژرۆڤبکژژات،بۆنمژژونەڕێگژژانەداتکژژۆمەاڵیەتیبە

ئینسژژانەکانئیهژژانەوتەشژژهیریانپێبکرێژژتودەرفەتژژیقبژژوڵنەکردنیکۆیالیەتییژژانبژژۆبڕەخسژژێتوبتژژواننئژژازادانەبێژژنەدەرەوەلە
انێکیگونجژاولەوانەئژابوریوجژێگەوڕێگایژانبژۆدابینبکرێژت،ژنژانناچژارنەبنماڵەوە،ئەگەرهەمژوئینسژانێکمژافیتەئمینژیژیژ

 .بەهۆینەبونیئابوریسەربەخۆوبەناچاریجیانەبنەوەوهەمووتوندوتیژیەکیدەرونیوجەستەییقبوڵبکەن

 
پرۆسژەیزەواجژدا،کپکژردنەوەیگوێنەدانبەهەستوسۆزیژنانوگرنگنەبژوونئیحسژاسوخۆشەویسژتیولەزەتکژردنلەیەکتژریلە

.ئیحساسژاتیمێیژنەبەهژژۆیخەتەنەکژردنەوەهۆکژاریتژژریدروسژتبژوونینژژاکۆکیوتەنژدوتیژژیوگەرمکردنژژیبژازاڕیلەشفرۆشژژین
لەکاتێکداکەخۆشەویستیلەخێزاندابەرقەرارنەبوو،ژنوپیاونەیانتوانیجوابدەرەوەیئیحساساتییەکتژریبژنوبەتژایبەتژنژا

ەهژژژۆیخەتەنەوەئەمپێویسژژژتیەئینسژژژانییەیانلێسژژژەندراوەتەوە،ئەوەدەبێژژژتەسژژژەرچاوەیلەیەکتێنەگەیشژژژتنوبەرهەمهێنژژژانیب
وەبەهژژۆیئەوەیکەکۆمەڵگژژایکوردسژژتانکۆمەڵگژژایەکیپیاوسژژاالریەپیژژاوانئژژازادنلەوەیکەلەدەرەوەی.تونژژدوتیژیلەخێزانژژدا

 .رۆشیگەرمتردەکاتماڵەوەلەشبکڕنئەوەگبازاریلەشف

 
هەرێمیکوردستانیەکێکەلەوناوچانەیکەبەکردەوەدیاردەیتوندوتیژیئیدانەنەکردووەودەتوانینبڵێینزۆرتژرینتونژدوتیژژی
یبەرامبەرمێینەئەنجامدەدرێت،هەرلەخەتەنەکردنیمندااڵنیکچەوەبیگرەتادەگاتەبەشودانیمنژدااڵن،دەسژتدرێژیوتەحەروشژ

جنسی،بەزۆربەشودان،لێدان،چەندژنە،نەبونیئابوریسەربەخۆوبەربەستەکانیبەردەمجیژابونەوەوەهەروەهژاگرفتەکژانیدوای
 .جیابوونەوە

 
مژندەمەوێژتلەمنوسژینەدا.منپێموایەلەماوەیچەندساڵیڕابردوداقسەیزۆرکراوەدەربژارەیتونژدوتیژژی،شژێوەوهۆکارەکژانی

 .خەمەسەرکاریگەریودەرئەنجامەکانیتودوتیژیتیشکب

 
نیزامژژیسژژەرمایەداریهەمیشژژەهەوڵیژژداوەئینسژژانەکانوەکژژوکژژااڵیەکیبێبژژایەخسژژەیربکات،لەبەرئەوەیبەئاسژژانیبیانکژژاتە

یعیژژژراقلەدوودەیەیڕابژژژردودایەکێژژژکلەودیاریژژژدانەیکەلەسەرتاسژژژەر.سژژژەرچاوەیسژژژودبژژژۆکەڵەکەکردنژژژیقژژژازانجیخژژژۆی
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دیارەئەمەگهۆکاریسەرەکیدەگەڕێتەوەبژۆنەبژوونیئژارامی.گەشەیکردوەوەکوردستانیشلێیبێبەگنەبووەدیاریدەیلەشفرۆشیە
بەپێژیئەملێکژۆڵینەوانەیکە.کاریگەریبارودۆخەسیاسیەکانلەسەرباڵوبونەوەیتوندوتیژیوسەقامگیرنەبونیبارودۆخیئابوری

رۆشیکراونلەکوردستاندازۆربەیئەوژنانەیکەبونەتەقوربانیباندەکانیلەشفرۆشیوتێکەڵیئەمبازارەبژوون،دەربارەیلەشف
ئەوژنژانەیکەئیتژژرنەیژانتوانیوەبەرگەیئژژازاریدەرونژیوجەسژتەییبگژژرنوجێگژاوڕێگژژاو.کەسژانێکنکەقوربژانیتونژژدوتیژژین

اندایکوباوکیانلەدەسژتداوەوهژیچسژەرچاوەیەکیئابوریژاننەبژووە،بەناچژاریڕویژانلەمسەرپەنایەکیاننەبووەیاخودهاوسەری
بەپێژژیکتێبژژیئۆقیانۆسژژێکلەتژژاوانکەلێکژژۆڵینەوەیەکە.بژژازاڕەکژژردوەبژژۆئەوەیبژێژژویژیژژانیخۆیژژانومنژژداڵەکانیاندابینژژبکەن

دراوە،بانژژدەکانیلەشفرۆشژژیلەهەمژژووشژژوێنێکئامژژادەوبونیژژاندەربژژارەیئەمدیاریژژدەیەولەالیەنبەڕێژژزخەنژژدانجەزاوەئەنجامژژ
کۆمەڵێکژنوکژچکەبەهژۆیتونژدوتیژژی.هەیە،لەگەراجوجادەکان،خەستەخانەوسالۆنەکانەهەموشیترسناکترلەزیندانەکان

ڕێگژژاوشژژوێنیحەوانەوەیژژانبژژۆخێژژزانیەوەکەوتژژونەتەسژژەرشژژەقامەکانولەالیەنپۆلیسژژەوەدەسژژتگیرکراونلەبژژریئەوەیجێگژژاو
دابینبکرێتوکۆمەکیدەرونیبکرێنویارمەتیبدرێنبۆدەسژتکردنبەخوێنژدنوپەیژداکردنیکژاریگونجژاو،لەزیندانەکانژداتوشژی

یترداویباندەکانیلەشفرۆشژیبژوونە،یژاخودژنانێژککەلەژێژریاسژایزینژازینژدانیکژراونوکەسژوکاریانئامژادەنەبژوونینجژارێک
 .بیانگرنەوەخۆیاندیسانەوەنێچیریباشبوونبۆباندەکانیلەشفرۆشی

 
هەربۆیەمنپێموایەیەکێکلەبنەڕەتیترینکۆڵکەکانیکەمکردنەوەیتوندوتیژیلەسەرژنانسژەپاندنیسیسژتەمێکیکژۆمەاڵیەتی

اتەوەقوربژانیخژۆیونەخژوازراووەکوکژۆیلەبەهێزەکەئابوریوشەخسیەتوکەڕامەتژیژنژانبپارێزێژتوجژارێکیتژرژنژاننەکژ
 .کڕینوفرۆشتنیانپێبکرێتیاخودلەژێرفشاردادەستبەرنبۆخۆکوشتن

 
.بۆیە،لەغیابیسیستەمێکیگونجاووکۆمەڵگایەکیتەندروست،توندوتیژیپاڵنەرەبۆلەشفرۆشی
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 ى توندو تیژى وه ڕو بونه ى ڕوبه فته هه
 
 
 
 
 
 

 
 عمرحسین: نوسینى

 
 ىتوندوتیژىوهڕوبونهىڕوبهفتههه

 
نگارىتونژدوتیژژىدژرهىبژهفتژهناوىههبژهرێمژهتىههىحكومژهشژیانهرووكهتژهڵمهوههئژهوهبێتژهدهمووسژاڵێدووبژارهىهژهوهئه
بژژۆوهكژژهڵگایهكۆمهوشژژىژنلهرچىڕهگژژهئه,شژژێوازىجیژژاوازچێژژتبهدهڕێوهئاسژژتىدنیژژادابژژهلهتژژهڵمهوههئژژهنژژدهرچهنههژنابژژه
گبۆتژژهبۆیژهوهجۆرببنژهڕوىتونژدوتیژىجژۆربژهرئاسژتىدونیژژاداژنرووبژهسژهچێتلهاڵمپێژدهبژهیژهكدىجیژاوازىههڵگایژهكۆمه

وهڕوبونژژهبژۆڕووبژژهیژژهمیكانیزمىجیژژاوازیشههوپێویسژژتىبژهیژژهكژژداجیژاوازىههڵگایهركۆمههژژهلهمئاریشژهئژژه.یهژژانىپرسژێكىج
ىوهمانشژێوازبژێئژههژهوبهوهبێتژهدهگدووبژارهوساالنهكشێوازهنهایهچێتتهدهرێوهدابهڵگاىئێمهكۆمهلهندساڵێكهىچهوهئه,

وپژێشبردبێژترهىژنژىبژهلهسهنگاومهكههىیهوهكرێتوبێئهرفدهخمیشىبۆسهكىزهیهكىتێدابكرێتوبودجههیچگۆرانكاریه
نمامووسالێكیشههچىههكه,وباشترچووبێترهوشىژنانبهرهوهمكربێتهریانكهفشاروتوندوتیژىبۆسهمبڕێكلهیانالنىكه
مژنپژێم.دابینزیژاترنژاڵبژاردهكهژهمیژهردهبژهنهالهىتهوهئهوه,وهبێتهدهمانستایلومیكانیزموگوتاردووبارهههبهرنامهبه

وهیژاترلژهوشژیئژارامىوئاسایشژیانزڕهوهمبكرێتژهوشىژنانبكرێتتوندوتیژژىفشژاریانكژهڕهتبهڕاستىخزمهىبهوهبۆئهوایه
ڕىبژێموبژاالتىوپژهتونژدوتیژىیژانئژهجۆرێكلهكه,ڕابگرنىسااڵنهتهقهسهرنامهوبهنئهولبدهتاههرهسه,وپێشبڕواترهبه
ىژنبكژژاتگژژهپێىوهرزكردنژژهبهتبهخزمژژهركهبژژهتربگرنژژهتروزانسژژتیانهكژژاترێژژوشژژوێنێكىواقیعیانژژهمژژدێنێتوپێویسژژتدهرههبه
. ربكرێتبهستهىبۆدهخۆییانهربهرێىبڕیاڕىسهیهوهگپێویستىبهوهبۆئه,تىلێدابماڵرێتوقىدیلیهته,
 

رهژهكهتژهدالهوخژوازىوعهوتورىپێشژكهكسانىدادوهكارانىئازادىویهشهىبانگهبێرۆحانهڵاڵوهاتووهاوارهمووههوههئیدىئه
نىودهڵىمژهپێژدارىبژوارىكۆمژهخناورۆشنبیروراوێژكاروبایهوبهمووئهمداكۆكیكارىژنانوههكهكیهوهوهتهرۆكىحكومهسهله

وڵژههروكۆمنتهزگاكژانوسژهموودامودهكژانوهژهكانورێكخراوهكوحزبژهتژاوه,كىكیژهتووهدالژهدیمۆكراتىوژنانوئازادىوعه
ورانهكهواشژهشینوشاپۆروهاتووهاوارىناڕاستوچهونهكهعیفاندهتانوخوشكانوخانمانوزهكانىژنانوئافرهكێتیهرێكخراوویه
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ىوپڵپلژهوتلتلژهوتوپژارهسژتكهدهناىكوشژتنوجینۆسژایدىژنانژدابیژرلهپژهلهكه,بسژتمۆلۆژىوناواقیعىونازانستىنائهڕیاكارانه
چىكژه.نژددڵسژۆزوكارامژاوكژاراننژدچژاالكوچهنچهىنیشژانمانبژدهوهبۆئهوهنهكهدهنمایشتىڕیاكارانهبیرلهوهنهكهخۆیانده

وخژژۆلێپرسژژراوڵژژهتىوكژژۆروكۆمهسژژایهوكهىئژژهوهبژژێئژژه,كژژاتڵكشژژاندهههسژژاڵدواىسژژاڵئامژژارىكوشژژتنوتونژژدوتیژژژىڕووله
كىیژهرێچارهیانبیژرلهوبیركۆڵیژهىئژهوهرهدهستىخۆیاندابنژێنولژهشكهنودانبهشمێكبكهرموپههیچشهستبههه,رانهژوڵكهمه

.وهنهجیاوازتربكه
 
ڵگایژهمكۆمهرۆكىئژهیابژه,دێژنیژهڵگاوكۆمهىدووچژارىئژهاڵوئافاتانژهتىومژاڵوێرانىبژههامژهتىونهگبهونهمووئهڕاستىههبه
ىخیژرورچاوهسژهبێتژهدهاڵوئافاتانژهوبژهرئژههژه,كىترهنایهپهولهجێوهرلهچىههكاتكهمباردهرانوخهماننیگهگرنوزۆرینهده

كاتدابێتوبچوكترینئافژاتورووداوڕوومژانتێنژهتهومیللهیىبهزهمخوابهكهدهوهوامدوعاىئهردهمنبهبۆیه.ندێكانبێربۆهه
تااڵنونلژهتهبینتایبهختىدهدبهتوشىماڵوێرانىوبهوهنىتریشهزۆرالیهڵكولهماڵوێراننابینبهوهكهالیهرلهههئێمهچونكه,
 !.. ىگشتىردانىبودجهدهههبه
 
جۆرتوندوتیژىمهوامدووچارىههردهبهكهیهخوازراوىمێینهبارىنهوشىنالهڕهڵىئێمهىكۆمهوامانههردبهاڵوئافاتهوبهكێكلهیه
ڕوىكوشژتنوتونژدوتیژژىىڕووبژهوژنانهمووئهكرێنههستدانوباسدهردهبهىلهوئامارانهدىئهوهدانهسهزیاترله..!وهبنهده

سژژوفهیلهفهكێكلهكیژژهروههژژه,وئابوریژژهىپژژارهداكێشژژهبنچینژژهكانیشژژیانلهكىكێشهرهشژژێكىسژژهبه,نوهژنژژانىماڵژژهوهتژژهبوونه
ىكچانژژهیرهوقژهاڵمئژژهبژه(مدێنژێرهژژهخۆگبهربهتىئژازادوسژهسژژایهخۆوكهربهئژابورىسه)لێژتكژانىبژوارىسۆسژژیۆلۆژیادهناوداره

دووچژارىالدانزۆرئاسژایییهدارىمێردیانژهزیلونهستىكورتوڕهدهىچاویانلهوژنانهوئهستىباوكبرایهدهچاویانلهوهماڵهله
كىیژهبۆرێژهوهنهمىبكهنوكهتوندوتیژىبكهوێترێگرىلهتانهڕاستدهربهگهبۆیه,وهببنهخوازراووجینۆسایدهنهتهوحاڵهوئه

زاریانبۆدابینبكرێژتهژهكىگونجاوىمانگانهیهنبیمهوڵدهوههوهنهبكهوهمویلكردنىژنانىماڵهتهبیرلهوهونائاسایىئهناوازه
مندڵنیژامكژه,تكژاوشژىژنژاندهڕهتبهخزمژهورێكخراوانژهڵژهكێتىوكۆمهرویژهنتهیانژدنوسژهوڕاگهڵژهوكژۆروكۆمهجارزیاترله

رونتهوسژژهڵژژهناوىكژژۆروكۆمهبژژهىكهیژژهوپارهگىئژژهچژژارهناكاتژژهكبیمژژهكرێژژتوهرخاندهتژژهوكژژارهىبژژۆئژژهیژژهوپارهمووئژژههژژه
كىییژهزهانهژیچسژۆزوبهتژانىژنژرهزعژىبژێدهرۆشژىوهڕاستپهربهگهڵێمئهمندهبۆیه,كرێترجدهخهوهكانهكێتیهیاندنویهڕاگه

رهسژژهباشژژترینچارهوهئژژه,مانژژدانڵگاكهوپژژێشبردنژژىكۆمهرهمىبژژهخژژهله,یژژهتانههقینهلوێسژژتێكىڕاسژژتهوههیژژهتانههقینهڕاسژژته
بژارىهۆشژیارىچژاودیرىوىبژۆكژارویژهوبودجهومینحژهرلژههژه.وهتوانێژتتژاقىبكرێتژهدهقورسوگژراننییژههێندهمڕۆداوكهله

وكۆتایىهێنژانىئژهجژدىبیژرلژهبێژننوبژابهڕیاكارانهوهاتوهاوارهوازلهبیمهنبهىبكهنیوه,رێكخستنوڕاهێنانىژناندانراوه
ببێتژهوهئژهگرنگژهوه!.رینكژردووهناشژیوهرهدنیاىدهشژمانىلژهكهوهتهتونهىحكومژهسژیماىوپێگژهكه,وهبكرێتهتیهحشیهوهوشهڕه

تىئایندهشكیلبوونىحكومهىتهوكارنامهرنامهبهخاڵێكله


رانیه
 ٥١١٣ینۆڤەمبەری٥٧:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیدەنگەکان:سەرچاوە
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 توندوتیژی دژی ژنان  ی نۆڤامبر ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی٥٢
 
 
 
 
 
 
 

  انەک ئەڵماسیفەر: ئامادەکردن و وەرگێران

 
لەهەرشژوێنێکژنهەبێژت.توندوتیژیدیاردەیەکیشاراواەونادیارنیژیەبەڵکژوجیهژانییەوتژایبەتبەشژوێنیکیژانواڵتێژکنیژیە

تونژژدوتیژیشهەیە،جژژاچبەشژژێوەینهێنژژیبێژژتیژژانئاشژژکرا،تونژژدوتیژیسژژنوورینژژیە،چلەمژژاڵەوەبژژنیژژانلەدەرەوە،چ
،دەروونژیەخوێندەوار،چجوانبنیانناشیرین،هەمیشەبەشێوەیەکلەشژێوەکانتووشژیتونژدوتیژیجەسژتەییخوێندەواربنیانن
 .یانسێکسیدەبنەوە

 
توندوتیژیدژیژناندیاردەیەکیجیهانییەکەکۆمەڵیکتایبەتمەندیکلتوریوکۆمەاڵیەتیوقەومژیوسیاسژیوئژابوریلەپشژتە،

 .یەتیدالەالیەنباوکومێردوبراوکوڕوماڵوحاڵبەرەوڕوویتوندوتیژیدەبنەوەژنانلەکۆمەڵگایمرۆڤا

 
 ...زامینادیار،برینینادیار

 
رەگهەڵگەراو،ددانیشکاو،لووتیخوێنینژیە،تونژدوتیژیسژووکایەتی،ئژازارئەزانن؟توندوتیژیهەمووکاتێکچاوانوروومەتی

 .وزۆرجارسەیرکردنێکە

 
.ڕوانژینبژرایەکبژۆخوشژکەکەیکەلەمیوانیەکژداپێژدەکەنێ.پیاوێک،بۆیەخەیخواروبوویژنێککەخەریکەچژادادەنێژتانینیڕو

 .کاتچووتەجەستەیژنەوەڕوانینێککەئێمەنایبینین،ترسێککەهێدیهێدیبەتێپەڕبوونی

 
ژوورەکەدەکژاتەوەژننژاراحەتوبێژتبەکژردار،پیاوێژککەدەرگژایجەسژتەیلێژدانیتونژدوتیژیبەقسژەوگوفتژاربەبژێئەوەی

دەبێژژنارەحەتبژێ؟دەبژێژنخژۆینەبژێ،دەبژێبترسژێ،دەبژیالوازتژربژێیژاقەڵەوتژر،بینژیغەمگیندەبێ،نژازانێبژۆپیژاوەوی
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،تونژدوتیژیئەوچارشژێوەیە،کەژنجوانتربێ،خوشحاڵتربێ،قورسژتربژێ،ئژاقڵتربێ،تونژدوتیژیئەوەیەکەژننژیەودەبژێببژێ
 .دەیپۆشیتاخۆینەبێتەنهابۆپیاوتەواوبێ

 
ئەمەئەرکژیپیژاوانەکە.پیاودەتوانێژنلەناوبەرێبێئەوەیکەتەنانەتلەمسیبکاوبێئەوەیکەبژیەوێلەنژاویبەرێ

هەیە،ئەوجنێووقسەیناخۆشانەیەکەپیاوانلەسەرژنانوتوندوتیژیئازاروسووکایەتیدرێژەی.لەباوکیانەوەپێیاندەگات
 .کچانکەبەڕاستوشۆخیبەخەڵکدەیڵێن

 
.خۆیانژژداژنژژانوکچژژاندادەنێژژتلەگەڵدەوروبەریتونژژدوتیژیوسژژووکایەتی،پژژلەیدوایژژیدڵەکژژانەکەسژژنوربژژۆپەیوەنژژدیەکانی

ەرمەکەوەکژوهاوسژەرێککەناویژاندەبێژتەعەشژق،عەشژێێککەئەبێژتەئژامرازیهەروەهاپێیاندەوترێتفاڵنجژلوبەررلەب
ئژازاریتێکەڵبەبۆنیئەڵکژوڵیپیژاوەکەی،تونژدوتیژیخژۆدزینەوەیتوندوتیژیژنێکەکەلەژیرهەناسەی.وکۆنتروڵچاودێری

 .پیاوێکەمەستەدەرونی،جەستەییورەگەزی

 
تژرینتونژدوتیژیدژیژنژاننژیە؟بژرینوشژکاویچژاکئەبیژتەوەبەاڵمسژەرلەنژوێهێژزووبژاوەربەئایادەزاننلێژدانخراپ

سژاڵەکیبەرز8توندوتیژیدەستیقورسیباوکیکەکەبژۆکژچە.لەمرۆڤدابنیاتکاتەوەدەوێتاجارێکیترخۆیخۆبوونسااڵنێکی
جژژێگەیدەستخۆشژژیکژژردنلەدەسژژتپژژوختێکیبژژاگ،کەژنلەبەرامبەریژژدائەبێژژتەوە،تونژژدوتیژیبژژۆڵەبژژۆڵکردنژژیپیژژاوێکەبە

 .ماندوودەبێتتانیوەرۆبۆئەوپێوەیبەیانی

 
باپیرە،کەلەنەبژوونیباوکژدا،دەبێژتەسژاحیبیکژوڕەزاکەیبژێئەوەیکەبژوونیخاوەندارێتیتوندوتیژییاساینابەرابەریمافی

وبێحورمەتیژانەدەبینژینودەبیسژین،یژانتوندوتیژیئژێمەخۆمژانژنژانینکەهەمژووئەمنژابەرابەری.دایکیلەجێگەیەکدادیاربێ
 .لێگێلدەکەینیانقەبووڵیئەکەینوهیچناڕەزایەتیەکیشیماننیەخۆمانی

 
٥١١٣یدێسەمبەری٤:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیئاسۆیرۆژهەاڵت:سەرچاوە

 
 





 




ژناندژیبهوتیژیتوندهێشتنینهجیهانیی،ڕۆژیۆڤەمبەرنی٥٢  

 

 

126 

 




 . ژنان  دژی  وتیژی توند  له  شگیریپێ  ی یاننامه به
 
 
 
 
 
 
 
  

 قادر وریا:  وه فارسییه  رگێڕان له وه

 
 

 كان كگرتووه یه  وه ته نه  رێكخراوی  گشتیی  ی ڵه كۆمه ی ٤٨/  ١٠٤ ی  بڕیارنامه
 
نالیژهلژه1888دیسژامبریی11،مرۆژهئژه.نژاودێركژراوه"ژنژاندژیتونژدوتیژژینێوبردنیلهجیهانییرۆژی"ر،بهنۆڤامبهی52

،وهكانهكگرتووهیهوهتهنهرێكخراویگشتیییڵهكۆمه
 
ییاننامژهبه."ژنژاننژاودێركژرادژیتونژدوتیژیجیهژانییرۆژیدابژه(منجاوچوارهپهیورهده)گشتییوهمینكۆبوونهشتاوسێههههله

دژیتونژدوتیژژیستلژهبهكان،مهكگرتووهیهوهتهنهرێكخراویگشتیییڵهكۆمهندكراویسه،په"ژناندژیندوتیژیتهلهپێشگیری
.وهكاتهدارووندهندییهمپێوهلهییوهتهنێونهیڵگهتانوكۆمهوڵهدهركیژنان،ئه

 
،گشتییڵهكۆمه

 
ییورهوگژهتیواوه،تژه،ئاسژایش،ئژازادیكسژانییهندیژداربژهپێوهماكانیوبنژهكانمافژهكژهیژهلهپهبژهستییهمپێویلهئاگاداریبه
چاوبكرێن،رهوهژنانیشهباریجیهانگیرلهكییهشێوهبهبێكان،دهموومرۆڤههه
 
،(1")مژرۆڤمژافیجیهژانیییجاڕنامژه"لژهكانژدا،بژۆوێنژهییهوهتهنێونهنامژهڵگهبه،لژهمایانهوبنهممافئهكهوهرنجدانبهسهبه
وتیاڵیژژژژه،كۆمهئژژژژابووریمافژژژژهییوهتژژژژهنێونهییماننامژژژژهپه"،(5")كانوسیاسژژژژییهنیدهمژژژژهمافژژژژهییوهتژژژژهنێونهییماننامژژژژهپه"
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ونجهشژكهئهدژییوتننامژهرێككه"و(9")ژنژاندژیجیاوازیدانانبژهكانیمووجۆرهههنێوبردنیهلیوتننامهرێككه"،(5")كانكولتوورییه
،دا،رێزیانلژێگیراوه(1")تیسووكایهوپڕلهوتیژ،نامرۆییتوندفتاریانسزایره
 
"ژنژژاندژیجیاوازیژژدانانبژژهكژانیمووجۆرههژژههێشژژتنینهیننامژهوترێككه"رتریكاریگژژهرچیهژژهبردنیڕێوهبژژهكژهوهلژژهئاگژژاداریبژه

ملژهكژهوجژۆرهبژه"ژنژاندژیبژهوتیژیتونژدهێشژتنینهییاننامژهبه"و،كژاژنژاندهربژهرانبژهبهوتیژیتونژدهێشتنینهبهتییارمه
كا،واودهوتههێزبهوتهمرهروو،ئهخرێتهدادهیهیاننامهبه
 

كانیداهاتووبینژهسژتراتیژییه"كلهروه،ههوئاشتییهوتن،پێشكهكسانییهیشتنبهگهژنانكۆسپیدژیوتیژیتوندكهوهرانلهنیگه
ژنژاندژیوتیژیتونژدڵگژهلهكژانیرهربژهبژۆبهاڵڵژهوانژداهێنژدێكگهولهوهتژهداروونكراوه"ژنژانوتنیبۆپێشكهنایرۆبیكۆنفرانسی

 ،"ژناندژیجیاوازیدانانبهكانیمووجۆرهههنێوبردنیلهیوتننامهرێككه"واوییتهبهچوونیڕێوهبهستیبهمهو،بهپێشنیاركراوه

و،ژنژژژانكانیتییژژژهڕهبنهوئازادییژژژهمژژژرۆڤفیمژژژابژژژۆپێشژژژێلكردنیكژژژهیهژنژژژان،بناغهدژیوتیژیتونژژژدكژژژهمژژژهرئهسژژژهپێژژژداگرله
،وهكاتهتدهرهواویتهكیانبهیهتاڕادهوئازادییانهممافژنانبهیشتنیستڕاگهده
 

 ژنان،دژیبهوتیژیتوندتبهبارهندا،سهدرێژخایهلهوئازادییانهممافئهوژووربردنیرهوبهپشتیوانیوتنلهكهرنهسهرانلهنیگه

ونێژوانژنژاناڵتلهسهدهكانیندییهپێوهمێژووییكسانیینایهبۆپێشاندانیكهیهژنان،نوێنگهدژیوتیژیتوندكهمهلهئاگاداریبه
ژنژانیواوییتژهبژهوپێشژچوونیرهبهلژهپێشژگیریو،وهپیاوانههۆیژنانبهاڵواردنیوههستكردنژێردههۆیبهبووهپیاواندا،كه

،وهوتۆتهلژێكه
 
كژامژلبژۆژنژانناچژاردهكژهیژهگرنگانهتییژهاڵیهكۆمهومیكانیزمژهكێكلژهژنانیژهدژیوتیژیتوند]كهمهلهئاگاداریبه[هاروههه
بكێشن،چاوپیاوانژرانزمترژلهیوپێگهوپایهپله

 
،ژنژژانی(بژژومی)خژژۆواڵتیكان،ژنژژانیتییژژهمایهكهگروپژژهربژژهسژژهژنژژانیژنژژانبژژۆوێنژژهكانیگروپژژههێنژژدێكلژژهكژژهوهرانلژژهنیگژژه
ر،سژهسبهراویژاندهنژدكبهنوا،ژنژانیئژهبێژیژن،ژنژانیكاندهسژتهدهدوورهیانناوچهالدێلهیوژنانهر،ئهكۆچهر،ژنانینابهپه

وتیژیژدارتوندرانبژهبهتلژهتایبژهكانبهڕلێدراوهشژهناوچژهوژنژانیسژااڵچووبهتوانا،ژنژانیوبێقوستاننه،ژنانیمێرمنداڵكچانی
الوازن،

 
ستوهه(12/1881ژماره)تیاڵیهكۆمهشوورایی1881مایی51یبڕیارنامههاوپێچیی59پاراگرافینجامیرئهدهیوهبیرهێنانهوهبه

بژێ،دهڕێپژهدهوكولتژوورتێداهژات،چژینسژنووریو،لژهگرتوویژهرهداپژهڵگهوكۆمهماڵهبنهژنانلهدژیوتیژیتوندكهوهكردنبه
،بنرێیهمدیاردهئهنێوبردنیربۆلهوكاریگهلهپهبهنگاویهه
 
وداپێشنیاریشوورالهكه(1881مایی91)تیاڵیهوكۆمهئابووریشوورایی19/1881یبڕیارنامهیوهبیرهێنانهوههابهروههه
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 ژنان،دژیبهوتیژیتوندیكێشهرنجبداتهسهراشكاوانهكییهشێوهبهكهگۆڕێتههێناوهییوهتهنێونهكییهنامهڵگهبهكردنیئاماده

ورۆك،جیژژددیبووننێژژوهكانبژژۆالیرنجهسژژهرۆژزیژژاتریرۆژبژژهراكێشژژانیژنژژانلژژهكانیوهبزووتنژژهرۆڵێژژككژژهلژژهكپێشژژوازیوه
،یانهژنانداههدژیبهوتیژیتوندیكێشهكانیندهههره
 
كژژانیبوارهلژژهریرابژژهوبهكانمافژژهكسژژانیییهسژژتهێنانیدهژنژژانبژژۆبهكانیتژژهرفهودهتژژانرهدهكژژهترسژژییهممهئژژهسژژتكردنیههبژژه

 وسنووردارن،سكرتهوام،بهردهوبهگررهپهوتیژییوانتوندكلهویهجۆراوجۆرهۆیدا،بهڵگهكۆمهوئابووریی،سیاسیتیاڵیهكۆمه

 ژنان،دژیوتیژیوروونبۆتوندگشتگیركییهپێناسهكه،بڕوامانوایهیانپێكراوهئاماژهوهرهسهلهیااڵنهوخرنجدانبهسهبه

ومووشژژێوههژژهژنژژانلژژهدژیوتیژیتونژژدهێشژژتنینهریبهسژژتهودهچژژاوبكژژرێنرهبژژێدهیومافانژژهئژژهیبژژارهروونلژژهكییژژهیاننامهبه
سژژتبوونێكیشروهو،دهكانیانتییهرپرسژژایهبهرێزگژژرتنلژژهنیژژازیبژژهوهتانژژهوڵهندهالیژژهسژژتبوونێكلهروههادهروهدان،هژژهكژژانیرهجۆ
هێشژتنینهییاننامههبسمیڕهبهربۆیههه.ژنانپێویستهدژیوتیژیتوندهێشتنیبۆنهوهییهوهتهنێونهیڵگهكۆمهمیرجهنسهالیهله

رهژهبژێ،دهوهمووانژهنههالیژهلهورێزگیرانیبۆناساندنكهمهرئهسهو،سوورینلهنینیهگهدارادهوهخوارهژنانلهدژیوتیژیتوند
:پێویستبدرێوڵێكیههشنهچه

 
 :١  ی مادده

 
ببێتژهكژهتهجنسژیهیربناغژهسژهوتیژلهتونژدكییژهوهركردههژه"ژنژاندژیوتیژیتوند"یواژهستهدهستلهبهدا،مهیهیاننامهمبهله

شژهڕههه.وزیانانژهئژازارمجۆرهئههۆیببێتهیهوانهژنان،یانلهروونیییانده،جینسیییستهجهیاندنیوزیانپێگهئازاردانهۆی
یچوارچێژوهڵكیژانلژهخژهرچاویبژهلهكژهئژازادیوانلژهئژهیزۆردارانژهشژكردنیژنژان،بێبهكردنلژه،زۆریهاوشێوهیوهیانكرده

.وتیژدانتوندیوهوكردهفتاررهرێزین،لهدهتیداروودهتایبهژیانی
 

 :٥  ی مادده
 

 : وه سترێته نابه  م نموونانه ر به اڵم هه ، به وه گرێته ده  وه خواره  ی نهم خااڵ ژنان ئه  دژی  وتیژی توند  ی وه لێكدانه
 
لژهمێرمنژداڵكچژانیجینسژییلێدان،ئژازاردانین،بۆوێنهدهداروودهماڵهبنهلهكهروونیوده،جینسیییستهجهوتیژیتوند-لفئه

ژنژژانزیژژانبژژهیریتانژژهودابونهوئژژهژنژژانكردنینژژهته،خهوهنمێژژردهالیژژهلهسژژتدرێژیهجیژژاز،دندیژژداربژژهپێوهوتیژییماڵژژدا،تونژژد
.ژنانتبهتایبهوتیژیوتوندتیداومێردایهژنرلهدهبهندییپێوهلهوتیژینن،توندیهگهده
 
خژرا ڵكی،كژهسژتدریژیده:ن،بژۆنموونژهدهڵژداروودهكۆمهبژهژیژانیسژتێنیبهلهكهروونیوده،جینسیییستهجهوتیژیتوند-ب
دا،كژڕینوفرۆشژتنیدیكژهكانیكانوشژوێنهفێركارییژهنژدهناوهكژار،لژهشژوێنیوترساندنلهجینسی،ئازاردانیجینسیرگرتنیوه

.زۆریبهشفرۆشییژنانوله
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.خرێدهپشتگوێوهتهوڵهندهالیهیانلهدرێنجامدهئهوهتهوڵهدههۆیبهكهروونیوده،جینسیییستهجهوتیژیتوند( )
 

 :٣  ی مادده


كژانیوارهبكانلژهتییژهڕهبنهكانوئازادییژهمرۆییژهموومافژهههیشتنبهستڕاگهدهمافی]ڵپیاوانگهله[كسانیهكییهشێوهژنانبه
.یژهیانههومژافوئازادییانژهئژهپاراسژتنیهژامژافیروهداو،ههدیكهكانیمووبوارهوههنیده،مه،كولتووریتییهَ ال،كۆمهسیاسی

:بریتینلهممافانهئه
 
 (9)ژیانمافی-لفئه

 (1)كسانییهمافی-ب

 (9)سیكهوئاسایشیئازادیمافی- 

 (1)وهنقانوونهالیهلهپشتگیریمافی-ت

 (1)اڵواردنههكانیمووجۆرهههلهرزگاریمافی-ج

 (8)روونیودهییستهجهتییساڵمهگونجاوییزۆرترینرادهرگرتنلهڵكوهكهمافی-چ

 (11)بۆكارندیزامهرهوجێگایرانهروهدادپهرجیلومههه[بوونیهه]مافی-ح

(11.)تیوپڕسووكایهوتیژ،نامرۆییتوندفتاریورهیانسزانجهشكهژێرئهوێتهكهتاكنهكهوهئهمافی-خ
 

 :٤  ی مادده

دانژی[نژه]نجامبژۆئژهبیانوونه،بكهئایینیریتیانتێبینییهیچدابونهو،نابێنحكوومبكهژنانمهدژیوتیژیتوندبێتاندهوڵهده
سژتان،راوهوبێكژانگونجاوهمووشێوهههرگرتنلهڵكوهكهبهبێتاندهوڵهده.وتیژیداتوندهێشتنینهڵگهلهندیپێوهكانیانلهركهئه

:بێهادهوهرهه.نبدهپێدرێژهیكهنجامهرئهتاسهژنانههدژیوتیژیتوندهێشتنینهتیسیاسه
 
رعۆدهخۆیژانبژه"ژنژاناڵواردندژیهژهكژانیمووجۆرههژهنێوبردنیلژهیوتننامژهرێككه"ئاسژتلژهواویتژهرتائێسژتابژهگهئه-لفئه
مئژژهیبارهخۆیژژانلژژهنیكاتییژژهتایبهرجژژهمهو،وازلژژهنژژدامیئهبژژبنبژژهسژژمیرهیشژژێوهن،یژژانبهبكژژهسژژندیپهبژژێ،دهكردووهنژژه

 .بێننوهیهوتننامهرێككه

 ك،خۆبپارێزن،وتیژییهتوندشنهرچهههستۆگرتنیئهبهله-ب

،ژنژانوتیژدژیتونژدیوهسژزابژۆكژردهو،دانژانیداندییهمپێوهلهوهلێكۆڵینهنجامدانیوئهوتیژیتوندلهپێشگیریستیبهمهبه- 
نالیژهنجامدرابژن،چلهئژهوهتژهوڵهندهالیژهلهوانژهمكردهجژاچئژه.نواڵتبژدهكانیقانوونژهیگژوێرهپێویستبهوڵێكیمووهههه
 .وهتییهتایبهسانیكه
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نكژهبكژهئامادهتایانهوخهئهیوهبووكردنهرهبۆقهوئیداری،كارینیده،مهسزاییسمییرهیالیحهبێواڵتدادهكانیقانوونهله-ت
زایییانبژۆقژهیرێگاچژارهبژێبژن،دهوڕوودهرهبهوتیژیتوندڵگهلهیوژنانهئه.نجامدراونچێشتوو،ئهوتیژیتوندژنانیقبهرههده

توڵژهده.وهبووبكرێتژهرهربژۆقژهوكاریگژهرانژهروهدادپهكییهشژێوههكانیانبژواڵت،زیانهكانیقانوونهپشتیوانییو،بهدابینبكرێ
وهمرێگاچارانژهئههۆیبهتواناییستهێنانیدهووهزیانیوهبووكردنهرهقهداوایڵگهلهندیپێوهكانیانلهمافهژنانلهبێهادهروههه

 .وهئاگاداربكاته

ك،یژژانوتیژییژژهتوندشژژنهرچهههڵگژژهلهكانیرهربژژهژنژژانبژژۆبهلژژهپشژژتگیریپێژژدانیرهپهسژژتیبهمهبژژهییوهتژژهنهیرنامژژهبه-ج
رێكخژراوهڵگژههێنژدێكبژواردالهگونجژاولژههاهاوكژارییروه،هژهسژتهبهومهخۆیژانبژهكانیرنامژهبهلژههێنژدێكمژاددهزیژادكردنی

 .ریكنخهوهوتیژییهتوندیكێشهبهیورێكخراوانهئهڵگهلهتیتایبهكانبهتییهوڵهدهنا

،،سیاسژژی(كانمافژژه)حێژژووقیكژژانیبوارهلژژهكژژاریگشژژتگیریپالنژژیو،دانژژانیوتیژیتونژژدلژژهپێشژژگیریرێگاكژژانیدیژژاریكردنی-چ
یوهرێكبژۆئژهبهسژتهدهبنژهو،دهندهدهوپژێكبژرهوتیژییژهتوندشژنهرچهرههرانبهبهژنانلهلهپشتیوانیوكولتووریداكهئیداری

وخژژۆقژژانوونبردنیڕێوهبژژهكژژانیجۆرهئاكژژامیولژژهكانداجینسژژییهئاسژژتتێبینییژژهقژژانوونلژژهبوونیسژژتیارنهههتبژژهبارهژنژژانسژژه
 .وتیژیتوندقوربانییبهوهدا،نابنهدیكهكانیتییهوڵهدهڵێوتاندنهتێهه

كانیتییژهتایبهتییژهیارمهكانیانلژهرپێویسژتبژوومنداڵژهگژه،ئهوتیژیژێرتونژدژنانیكهوهئهركردنیبهستهنبۆدهبدهوڵهه-ح
وشسژاغیلهتژهوخزمهرمژان،راوێژكژاریڕێچووندا،دهوبهوژیانمندااڵندێرییهوچاورستیرپهسهلهخشین،هاوكاریبهپێكتواناییوه

وژووربردنیرهپێویسژتبژۆبژهنگاویهژهبژێكاندهرهتیژدهیارمهورێكخژراوهكانكان،پڕۆگرامژهنژدهناوه.ندبنمههرهكانبهتییهاڵیهكۆمه
 .ڵبگرنوان،ههبهروونیودهییستهجهخشینیبهوتواناییئاسایش

 .نرخانبكهتهوتیژیتوندهێشتنینهندیداربهپێوهپێویستبۆتێكۆشانییڕادهتدا،بهوڵهدهیبوودجهله-خ

تبژژهتایبژژهنیكاتهسیاسژژهجێكردنیجێبژژهرپرسژژیارلژژهبهتییوڵژژهدهرپرسژژانیوبهئاسژژایشكژژانیهێزهوراهێنژژانیبژژۆفێركژژردن-د
كانیپێویسژتییهربژهمبهههسانهمكهڵبگرنتائهپێویستههنگاویژنان،ههدژیلهوتیژیوسزادانانبۆتوندوه،لێكۆڵینهپێشگیری
 .ستیاربنژنانهه

كانیوكولتوورییژژهتیاڵیژژهكۆمهشژژێهرمهسژژهلهچاكسژژازییوهڵبگرنبژژۆئژژهفێركاریژژداهژژهبژژواریلژژهتیتایبژژهپێویسژژتبهنگاویهژژه-ر
سژتیییژانبااڵدهسژتیژێردهیربناغژهسژهلهفتارێژككژهرهشژنهمووچهوهژهبژاوفتژاریكان،رهاڵواردنژهو،ههنوژندابكژهپیاوفتاریره

 .ننێوببهراهاتوون،لهوپیاوپێیو،ژنجنسێكه

كژژانیجۆراوجۆرهوشژژێوهییماڵژژهبنهوتیژییتونژژدبژژاریلژژهتیتایبژژه،به(كانژمێرهئژژه)وئامژژارزانیژژارییوهردنژژه،كۆكوهلێكۆڵینژژه-ز
كانیوئاكامژژهجیژژددیبوونیرۆك،رادهكان،نێژژوههۆیژژهباریلژژهوهربژژنبژژۆلێكۆلێنژژهوهانژژدهنبژژدهوپژژێژنژژان،بژژرهدژیوتیژیتونژژد
كانیزیانژهیوهبووكردنژهرههاقهروهوههوتیژیتوندلهپێشگیریستیبهمهكانبهنگاوهههرییكاریگهیو،رادهژناندژیبهیوتیژتوند
 .مووانههرچاویبهبخرێنهبێدهوزانیارییانهمئامارئه.رژنانمبهههلهوتیژیتوند

وتیژیرتونژدرانبژهبهلژهداكژهوژنانژهئژهڵگژهلهنژدیپێوهلژهتیتایبژهبهوتیژیتونژدهێشژتنینهسژتیبهمهپێویستبهنگاویهه-ژ
 .ڵبگرنالوازن،هه

ن،كههدكانیكگرتووهیهوهتهنهرێكخراویمرۆڤداپێشكێشیمافیكانینامهڵگهبهڵگهلهندیپێوهلهداكهوراپۆرتانهله-س
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،یژهیاننامهمبهئهداواكانیجێكردنیجێبهستیبهمهڵگیراوبهههنگاویهه]راپۆرتی[و،ژناندژیوتیژیتوندندیداربهپێوهزانیاریی
 .بگونجێنن

 .بنندراوهیهمراگهئهماكانیبنهجێبوونیجێبهستیبهمهبهكاریپالنیدانانیریهانده-گ

ییژژداوناوچهییوهتژژه،نهخژژۆجێییئاسژژتیولژژهنژنژژانبكژژهكانیتییژژهوڵهنادهورێكخژژراوهوهبزووتنژژهوتێكۆشژژانیچژژاالكیهاوكژژاریی-ع
 .نتییانبدهیارمه

ژنژاندژیوتیژیتونژدنێوبردنیلژهێگژونجربۆیژاندهگژهن،ئهنژدامنهژانبژدهتێیانژدائهكانكهتییهوڵهنێودهییهناوچهرێكخراوه-غ
.خۆیانیرنامهنێوبهنهبخه

 
 :٢  ی مادده


دییوهێنانژهناسژاندنتیی،یارمژهتوانایژاندایژهلژهیندهوهئهبێكاندهكگرتووهیهوهتهنهرێكخراویكانیتییهرایهونوێنهكانئۆرگانه

 :بێدهبۆنموونه.داهاتوونیهیاننامهمبهلهكهنبدهمایانهوبنهومافئه

سژژتراتیژییهكردنیئامانجیژژانپێناسژژهنكژژهبكژژهیانژژهییوناوچهییوهتژژهنێونهوهاوكارییژژهئژژهكردنیشژژهگهبژژهتیمژژهیاره-لفئژژه
وتیژیتونژدهێشژتنینهتبژهتایبژهكانیماڵییهرنامهو،بهكانزموونهئهیوه،گوازتنهوتیژیتوندڵگهلهكانیرهربهكانبۆبهییهناوچه
 .ژنانهدژی

پرسژیربژهمبژهكانههمووتاكژهنێژوانهژهئاگژاییپێدانیشژهوگهئامانجیژانپێكهێنژانبنكهوسمینارانهوهوكۆبوونهئهریهانده-ب
 .ژنانهدژیوتیژیتوندنێوبردنیله

وهتژهنهرێكخژراویربژهسژهمرۆڤژیمژافیتبژهتایبژهكانینژدهوناوهنێوانبنیژاتشییوهاوبهنگاویهاوههپێدانیشهگهتیییارمه- 
 .رنجرسهبهوێتهربكهكاریگهكییهشێوهژنانبهدژیوتیژیتوندنتاپرسیكانبكهكگرتووهیه

ودیژژاردهوگرفژژتكێشژژهیبارهكانلژژهكگرتووهیژژهوهتژژهنهرێكخژژراویربژژهسژژهكانینژژدهوناوهزراوبژژۆدامژژهداكژژهنژژهواولێكدانهلژژه-ت
هوجیهژان،توێژینژهتییاڵیژهكۆمهرجیلومژهههیبژارهكژانلژه(ییژهورهده)ناوهناوبژهكراپۆرتژهن،وهكژهدهیكانئامژادهتییهاڵیهكۆمه
 .ژنانیشدابگونجێنندژبهوتیژیتوندڵگهلهندیپێوهكانلهوبۆچوونهیلمهیبارهله

ملژژهینگاوانژژهوههو،ئژژهنبژژدهوپژژێژنژژان،بژژرهدژیوتیژیتونژژدیبارهلژژهرێنژژوێنیكانییژژاننامیلكژژهپالنكژژاریكردنیفۆرمۆلژژه-ج
 .،بگونجێننكراوهێیانپدائاماژهیهیاننامهبه

خۆیژژژانلژژژهكانیتییهرپرسژژژیارهبهجێكردنیجێبژژژهبژژژهوهسژژژتنه،ببهگژژژونجێردهگژژژهژنژژژان،ئهدژیوتیژیتونژژژدهێشژژژتنینهپرسژژژی-چ
.مرۆڤداكانیمافهتبهتایبهكانینامهڵگهبهبردنیڕێوهبه
 

 :٦  ی مادده


یانتیاڵیهكۆمهكییهیماننامهوپهوتنررێككهواڵتێكیانههقانوونیكانیماددهكلههیچیهنابێدایهیاننامهمبههیچشتێكله
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ژێژربڕشژتترن،بخاتژهوبهژنژانروونتژردژیوتیژیتونژدهێشژتنیوبژۆنهكژرێدهجێواڵتێژكجێبژهلژهكژهدیكژهكییژهنامهڵگهربههژه
.خۆیرییكاریگه

 
:كانراوێزهپه
 

 (511AIII)یبڕیارنامه

 ،هاوپێچAXXI2200یبڕیارنامهبڕوانه

 ،هاوپێچ91/191یبڕیارنامهبڕوانه

 ،هاوپێچ98/19یبڕیارنامه

:كانبژژۆژنژژانكگرتووهیژژههوتژژهنهرێكخژژراویییژژهدهكانیوتهسژژكهدهنگاندنیڵسژژهوههوهبژژۆلێكۆڵینژژهجیهژژانیكۆنفرانسژژیراپژژۆرتی
 .Eیكان،ژمژارهكگرتووهیژهوهتهنهرێكخراویكانیباڵوكرداوهله)1892یژوئیهی12-59،،نایرووبیوئاشتیوتن،پێشكهكسانییه

85. IV.10)سڵیفهIشی،بهA 

 .9یكان،ماددهوسیاسییهنیدهمهمافهییوهتهنێونهیوتننامهكهم،رێكسێههیمرۆڤ،ماددهمافیجیهانییییاننامهبه

 .59یكان،ماددهوسیاسییهنیدهمهمافهییوهتهنێونهییماننامهپه

 .8ین،ماددهكاوسیاسییهنیدهمهمافهییوهتهنێونهییماننامهو،په9یمرۆڤ،ماددهمافیجیهانییییاننامهبه

 .15یكان،ماددهوكولتوورییهتیالیه،كۆمهئابووریمافهییوهتهنێونهییماننامهپه

9كانیكان،ماددهوكولتوورییهتیاڵیه،كۆمهئابووریمافهییوهتهنێونهییماننامهو،په59یمرۆڤ،ماددهمافیجیهانییییاننامهبه
 .1و

یوتننامژهو،رێككه1یكان،مژاددهوسیاسژییهنیدهمژهمافژهییوهتژهنێونهییماننامژه،په2یمژرۆڤ،مژاددهمافیجیهانییییاننامهبه
.تیوپڕسووكایهتوند،نامرۆییفتاریانسزای،رهنجهشكهئهدژی

 
"ایرانامروز"ڕیماڵپه:رچاوهسه


٥١١٣ینۆڤەمبەری٥٤:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیگیارەنى:ەسەرچاو
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 بنەماو هۆكارەكانی توندوتیژی لە دژی ژنان
 
 
 
 
 
 
 
 

 بدوڵاڵهی تاو عه هه

 
.دیژژاردەیتونژژدوتیژژژیبەدژیژنژژانخەسژژارێكیبەرینژژیجیهژژانییەوهەربەوهۆكژژارەبنبڕكردنژژیپێویسژژتییبەخەبژژاتێكیجیهژژانیە

نبۆنەهێشتنیهەاڵواردنوئەوەیكەمرۆڤەكانبەپێژێرەگەزدەسژتەبەندینەكژرێنوهەربەوبیژانوویەنەكەونەخەباتوهەوڵدا
بەرئازاروهەرەشەوتوندوتیژژیپێویسژتییبەنەزمونژۆرمێكیتژازەهەیەوبژێگومژاندەبژێهەمژووتوانژاییخۆمژانیبژۆبخەیژنە

 .گەڕ

 
وەكپڕئژازارتریننەخۆشژییەكانیكۆمەڵگژایمرۆڤژایەتیخژۆیدەرخسژتووەوئەمخەسژارەلەتوندوتیژیبەدژیژنژانسژاڵهایسژاڵە

وكۆمەڵگژژژژادواكەوتژژژژوووئایینیەكژژژژانكەئیسژژژژالمویاسژژژژائیسژژژژالمییەكانرۆڵێكژژژژیبەرچژژژژاووچارەنووسسژژژژازلەسیسژژژژتمیئیژژژژداری
وبەرێژژوەبەشژژێوەیبەردەوامبژژۆسژژەرژنژژانڕەوادەكژژرێوشژژوێندانەرینەرێنیژژانلەمپەیوەنژژدیەداهەیە،دادەگێژژڕنحكژژوومەتییەكەی

داواپنجژژیداكووتژژاوەكەوەكولەژیژژانیتاكەكەسژژیژنژژانلەنژژاوئەمكۆمەڵگایژژانەدائەمپرسژژەلەچوارچێژژوەیكۆمەڵگژژا.دەچژژێ
داتونژژدوئەمكۆمەڵگایژژانەلەنژژاو.هەمژژووتاكەكژژانینژژاوكۆمەڵگژژاهژژاتووەوبژژۆتەپرسژژێكیڕواڵەتژژیبژژۆودیژژاردەیەكیلێخەسژژارێك

ومیژژوانیشژژەورۆژیوبژژێبەزەیژژیخژژۆیزیژژاترنیشژژاندەداتوبەكەمگرتنژژیژنژژانهەررۆژەسژژیمایدزێژژووسژژووكایەتیكژژردنتیژژژی
 .ساتەكانیژنانە

 
وەوەكواقعیەتێكژیتژاڵلەورێگایەوەسیمایدزێویئەمدیژاردەی(رێكخراویمافیمرۆڤ)داگۆشەیەكیبچووكلەوئامارانەیكەلێرە

 هەژێنەریناوكۆمەڵگاكانلەدنیایهەنووكەییدانیشاندەدات،دەخەینەڕوو،

 
بەپێیئەمئامارانە
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ونیپژژاڵیژژانمیلیژژۆنژنژژیلەشژژفرۆگوقوربژژانییفەحشژژالەواڵتژژیهینژژدبوونیژژانهەیەكەبەشژژێكیزۆریژژانلەواڵتژژانیبژژنگالدگ8
 .ۆشیانپێكراوەوفررفێندراونیاخودكڕین

 
 .ودەكوژرێوگیانیلێدەستێندرێخولەكداژنێكدەكەوێتەبەدیاردەیتوندوتیژی12لەواڵتیروسیەلەهەر

وتونژدوتیژژیجنسژیبەرامژبەرئەنجژاملەهەردووخولەكداژنێكلەئامریكادەكەوێتەبەركردەوەیقیزەونژیدەسژتدرێژیسێكسژی
 .دەدرێ

 
 .مردنیژنانلەواڵتیفنلەند،توندوتیژیەكەكەلەالیانهاوسەریاندەسگیرانەكەیانبەدژیانئەنجامدەدرێدووهەمینهۆكاری

 
لەباشووریئافریێارێژەیئەوژنانەیكەلەماڵەوەبەزەربیگوللەدەكژوژرێنلەوژنژانەیكەلەدەرەوەیمژاڵولەالیژانكەسژانی

 .نەناسراودەكوژرێنزۆرزیاترە

 
یژنژژانبەجۆرێژژكلەالیژژانهاوسژژەرەكانیاندەكەونەبەر21تژژا11واڵتژژیجیهژژاندەركەوتژژووە،لەسژژەدا٢١وایلێكۆلێنەوەكژژانلەد

ونیوەینمونەكانیتوندوتیژیجەستەیی،تونژدوتیژژیدەروونیشژیبەونیزیكبەیەكلەسەرسێكردەوەیتوندوتیژییجەستەیی
 .دواوەبووە

 
ەكدالەجیهژژانژنێژژكدەمژژرێوئەمئامژژارانەبەشژژێوەیگشژژتیدەرخەریبژژارودۆخینالەبژژاریژنژژانەوئەمەتەنیژژاخژژول19لەهەر

 .گۆشەیەكیبچووكلەوهەمووتوندوتیژیانەیەكەبەرامبەربەنیوەیحەشیمەتیجیهانڕەوادەكرێ

 
وئەوەسەرەرایئەوهەمژوولەسەربنەمایرەگەزبەرێوەدەچێوئازارانەیەكەئەمئامارانەتەنیابەشێكیزۆربچووكلەوتوندوتیژی

.دەسژەپێندرێ....وچینایەتیانەیەكەلەناوكۆمەڵگادالەبوارەكانیحەقدەست،كار،بارودۆخیكاروهتدوستەمەكۆمەاڵیەتیزوڵم
نژاگرێ،بەڵكژووتونژدوتیژیژیئژابووری،داوبەواتایەكیدیكەتوندوتیژیتەنیاالیەنژیجەسژتەییبژۆسژەرژنژانلەخژۆلەراستی

 .دەگرێتەوە...وهتدوپەروەردەییوتوندوتیژیهزریتوندوتیژیبنەماڵەیی

 
لەسەرتاسەریجیهانولەرادەیجۆراوجۆردائەمدیاردەدژەمرۆڤایەتیە،چبەشێوەیلێدانوسووكایەتیپژێكژردن،دەسژتدرێژی

یجەستەییخژۆیدەردەخژاتودواتژرئاسژەوارەنیگەتیڤەكژانیلەسژەررۆحورەوانژیژنژانخژۆیجنسیوباقیجۆرەكانیتوندوتیژ
سژژیمایدزێژژویتونژژدوتیژژژی،لەئژژازاروئەشژژكەنجەیژنژژانلەكژژاتیمنژژاڵییەوەدەسژژتپێژژدەكاتولەهەرزەمەنێژژكدابە.دەنژژوێنێ

و،سیسژتمیسژەرمایەداریشناسەیچەشناوچەشنلەخۆدەگژرێوپێسەرەنجدانبەپێكهاتەوبارودۆخیژنانلەناوكۆمەڵگادەگۆردرێ
 .لەبرەوپێدانیرۆڵدەگێڕێ

 
ونابەرابەریەكەكەمانەوەیلەگرەویهەڵسوكەوتیتوندوتیژبەدژیتوندوتیژیتایبەتبەنیزامیچەوسێنەریسەرمایەداری
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 .مرۆڤەكانە

 
ودژەمژژرۆڤیەبژژۆمژژانەوەیخۆیژژانپێویسژژتیانبەمدیژژاردەیەهەیەتژژاكوودووسژژاحیبانیچەوسژژێنەروداگیژژركەریئەمنیژژزامەگەنژژدەڵ

بەقژازانجینیزامژی.ولەمكژردەوانەبەقژازانجیخۆیژانكەڵژكوەربگژرنولەدواكەوتژوویكۆمەڵگاكژانبەرەكیبژخەنەنژاوتاكەكژان
وبۆئەوەیچینەژێردەستەوهەژارەكژانەبەندیبكەنمرۆڤەكاندەست...ونەتەوەوهتدسەرمایەداریەتالەسەربنەمایرەگەز،رەنى

ووپەرەبەتونژدوزوڵمستەمەكانیسەرمایەدارانیەكگرتوونەبژنتژۆویدووبەرەكیژانلەنێژواندادەچێژننلەبەرمابەرناعەداڵەتی
 .تیژیلەنێونایاندەدەن

 
و،ژنانیژانوەككژژۆیلەیئژایین،مەزهەب،پیاوسژژاالرییخۆیژژانوسژاحیبانیسژژەرمایەبژۆدابژژینكردنژیقژژازانجوبەرژەوەنژددەسژەاڵت

 .وخەباتبەدژیبێمافیژنانرادەوەستنویەكسانیسیستملێكردووەوبەئامانجەوەلەدژیهەرجۆرەبەرابەری

 
كێشژژەوگیژژروگرفژژتومناڵەكانیژژانلەگەڵكۆمەڵێژژككرێكژژارانیژنكەلەسەرتاسژژەریجیهژژانبژژۆدابینكردنژژیبژیژژویژیژژانیخۆیژژان

وئەگەردەسژژتەویەخەن،ناچژژارنبەوحەقدەسژژتەكەمەیوەریژژدەگرن،مژژلبەسژژەعاتیكژژاریتژژاقەتپژژرۆكێنلەدەرەوەیمژژاڵبژژدەن
شانسیئەوەیژانهەبژێكژارێكیبژاگلەنژاوكۆمەڵگژابەدەسژتبێژنن،لەشژوێنیكارەكەشژیانبەردەوامبەهژۆیژنبوونیژانەوەلەالیەن

 .اوكارەكانیانسیووكایەتیانپێدەكرێساحیبكارانوه

 
واپێدەچێبەردەوامیئەمتوندوتیژیانە،بۆژنانوەكپرسێكیڕواڵەتژیلێهژاتبێ،ئژێمەشژایەتیئەوەیژنكەقوربانیژانیكژردەوەی

راوكژێدەبژن،وبەرگریكژردنلەخۆیژانتووشژیدوودڵژیودڵەولەهەڵوێستگرتنتوندوتیژیباوەربەخۆبوونیانلەدەستدەدەن
 .ئەوانپێیانوایەجیهانهەربەوشیوەبووەودەبێهەروابمێنێتەوەوكەئەوەئامانجیسەرەكیساحیبانیسەرمایەیە

 
ژنژاندەتژواننبەناسژینیمافەكژانی.بەاڵمئەوەچارەنووسیژناننیە،بەڵكووئێمەدەتوانینلەبەرامژبەرئەوخەسژارەدارابوەسژتین

ووشیاریەدەتوانێهەنگاوێكژنژانبەرەوپیشژەوەئەمئاگایی.وبارودۆخەكەبگۆڕندژیئەمتوندوتیژیانەبكەنخۆیان،خەباتبە
وئەوەیكەنیزامژژیسژژەرمایەداریلەبرەوپێژژدانیرۆڵدەگێڕیژژێ،وتونژژدوتیژژژیبەدژیژنژژانوناسژژینیهۆكژژاروبنەمژژایسژژتەمبەرێ

 .ریانبكاتەوەئاسۆیەكیتازەبۆبەشێكلەژنانورزگا

 
لەكۆمەڵگایەكداكەفرەژنییاساییە،ژنانبۆچەندكاتژمێربژۆدامركانژدنەوەیهەسژتیسژێكیرەگەزیبەرامبەریژانسژیغەدەكژرێن،

وسەرپەرەستیمنالەكانیانبێبەشن،بەئاسانیتونژدوتیژژیبەدژیژنژانرەوادەكژرێویانژنانزۆربەسادەییلەمافیدایكیەتی
 .سێكیڕواڵەتیسەیریدەكرێوەكپر

 
بێتەوەودەتژژژوانینپرسژژژیتونژژژدوتیژژژژیپەروەردەیژژژی،جۆرەكژژانیتونژژژدوتیژژژژیبەدژیژنژژژانتەنیژژژالەونمونژژژانەدابەرتەسژژژكنژژژا

كۆمەاڵیەتی،راهێنان،تەربیەتیوهەمووئەمهەاڵواردنانەكەتوندوتیژیبەدژیژنانبازتولیددەكات،بێنینەبەرباسو
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 .ەوەو،بەوئاكامەبگەینكەزەروورەتیبەرردەوامییئەمتوندوتیژیانەتەنیاوتەنیابەقازانجیحاكمانیسەرمایەیەلێكدان

 
وپیاوسژژاالریلەنژژاوكۆمەڵگژژاداهەرولەسژژەرپژژێبژژێ،دژەژنژژیتژژائەوكژژاتەیكەنیزامژژیچینژژایەتیسژژەرمایەداریبژژوونیهەبژژێ

دانژژاتواننبنەماكژژانیئەموپژژۆزێكیدیمۆكراتیژژكونیزامژژیسژژەرمایەداریلەهەرژێسژژتەتیخسوسژژیوداكۆكیكژژارانیمژژالكییبەردەوامە
وبەنژاووتەنژانەتلەواڵتژانیسژەرمایەداریداویەكەمهەربەوهۆكژارەیەكەلەسژەدەیبیسژت.مافیانەلەناوبەرنوبێهەاڵواردنان

 .هەمووجۆرەكانیتوندوتیژیپێشكەوتووگژناندەكەونەبەرئازاروهەرەشەو

 
دژیژنژانكاتێژكمسژۆگەردەبژێ،كەلەرۆچژنەینەمژانیمەودایوتیژژیەكبەوالبردنژیهەرجژۆرەتونژدوپیاووبەرابەریژنرزگاری

.وخەباتیبێوچانیبۆرێكبخەینبڕوانینچینایەتیلێ


٥١١٣یسێپتەمبەری٥٩:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیخاکەلێوە:سەرچاوە
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 کانی توندوتیژی دژی ژنان لەجیهانی ئەمڕۆدا هۆکارهماو بنه









 سیروان پەرتەو نووری: نوسینی


.باتێکیجیهانیژهخژهبنبڕکردنژیپێویسژتییبژهوهۆکژارهربژهوهژهرینیجیهانیژهسژارێکیبژهدژیژنژانخهیتوندوتیژیبژهدیارده
ونژهکهنهوبیانوویژهربژهکرێنوهژهندینهبهستهزدهگهپێێرهکانبهمرۆڤهیکهوهاڵواردنوئههێشتنیههوڵدانبۆنهباتوههخه
ینژهمووتوانژاییخۆمژانیبژۆبخهبژێهژهوبژێگومژاندهیژهههزمونژۆرمێکیتژازهنژهوتوندوتیژیپێویستییبهشهرهرئازاروههبه
سژارهمخهوئژهرخسژتووهتیخۆیدهڵگایمرۆڤایهکانیکۆمهخۆشیهکپڕئازارتریننهوهدژیژنانساڵهایساڵهتوندوتیژیبه.ڕگه
یداکژهتیهسیسژتمیئیژداریوحکومهنووسسژازلژهرچاووچژارهکانرۆلێکیبژهئایینیهیاساکانکهوتوووئایینیهڵگادواکهکۆمهله
منژاوئژهله.چێدهرێوهکرێوبهوادهرژنانڕهوامبۆسهردهیبهشێوه،بهیهداههندیهیوهمپهرێنیانلهرینهگێڕنوشوێندانههد

رێکوسژژاکخهوهکژژهسژژیژنژژانداواپنجژژیداکووتژژاوهکهژیژژانیتاکهڵگاولژژهیکۆمژژهچوارچێژژوهلژژهمپرسژژهدائژژهڵگایانژژهکۆمه
داتونژدوتیژژیوڵگایانژهمکۆمهنژاوئژهلژه.ڵگاکانینژاوکۆمژهمووتاکژههژهتیبژۆپرسژێکیڕواڵژهوبۆتژهکیلێهژاتووهیهدیارده

انیکورۆژیسژاتهداتومیژوانیشژهییخۆیزیاترنیشاندهزهسیمایدزێووبێبهررۆژهمگرتنیژنانههکهتیکردنوبهسووکایه
.ژنانه


تێکیتژاڵکواقعیژهوهیژهمدیاردهسیمایدزێویئهوهورێگایهله(رێکخراویمافیمرۆڤ)یکهوئامارانهکیبچووکلهیهداگۆشهلێره
شژفرۆگولیژۆنژنژیلهمی8مئامارانژهپێژیئژهڕوو،بهینهخهدات،دهییدانیشاندهنووکهدنیایههڵگاکانلهناوکۆمهریژێنهوهه

واڵتژانیبژنگالدگونپژاڵیژانرفێنژدراونیژاخژودکژڕینوشژێکیزۆریژانلژهبهکژهیژهواڵتژیهینژدبوونیژانههحشالژهقوربانییفه
.فرۆشیانپێکراوه


.کوژرێێندرێودهستیتوندوتیژیوگیانیلێدهدیاردهبهوێتهکهکداژنێکدهخوله12رههلهواڵتیروسیهله
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نجامرئژهرامبژهستدرێژیسێکسژیوتونژدوتیژژیجنسژیبهونیدهیقیزهوهرکردهبهوێتهکهئامریکادهکداژنێکلهردووخولهههله
.درێده


.درێنجامدهدژیانئهیانبهکهنهسگیراریاندهالیانهاوسهلهکهکهند،توندوتیژیهواڵتیفنلهمینهۆکاریمردنیژنانلهدووهه
سژانیالیژانکهیمژاڵولژهوهرهدهلژهیکهوژنانهکوژرێنلهدهربیگوللهزهبهوهماڵهلهیکهوژنانهیئهباشووریئافریێارێژهله
.کوژرێنزۆرزیاترهناسراودهنه


ربژهونژهکهدهکانیانرهالیژانهاوسژهجۆرێژکلژهیژنژانبژه21تژا11داسژه،لژهوتووههرکژواڵتیجیهانده21هکانلوهدوایلێکۆلێنه
روونیشژی،تونژدوتیژژیدهییسژتهکانیتونژدوتیژژیجهمونهینرسێونیوهسهکلهیهییونیزیکبهستهتیژییجهیتوندووهکرده
.بووهدواوهبه

نیاتژهمژهوئهباریژنانژهریبژارودۆخینالژهرخژهیگشژتیدهشژێوهبژهمئامارانژهمژرێوئژهجیهانژنێکدهکدالهخوله19رههله

.کرێوادهتیجیهانڕهشیمهیحهنیوهربهرامبهبهکهیهمووتوندوتیژیانهوههکیبچووکلهیهگۆشه

ورایئژهرهسژهوهچێوئژهدهرێوهزبژهگژهمایرهربنژهسژهلهکهیهندوتیژیوئازارانهوتوشێکیزۆربچووکلهنیابهتهمئامارانهئه
....سژت،کژار،بژارودۆخیکژاروهتژدقدهکژانیحهبوارهڵگادالژهناوکۆمهلهکهیهتیانهتیوچینایهاڵیهکۆمهمهمووزوڵموستههه
ڵکووتونژدخژۆنژاگرێ،بژهرژنژانلژهییبژۆسژهسژتهنیجهنیاالیژهتوندوتیژژیتژهکیدیکهواتایهراستیداوبهله.پێندرێسهده

.وهگرێتهده...ییوهتدردهروهییوتوندوتیژیهزریوپهماڵهوتیژییئابووری،توندوتیژیبنه

سژتدرێژیتیپژێکژردن،دهیلێدانوسووکایهشێوه،چبهتیهمرۆڤایهدژهمدیاردهیجۆراوجۆردائهرادهریجیهانولهرتاسهسهله

وانژیژنژانخژۆیررۆحورهسژهکانیلژهتیڤژهنیگهوارهخاتودواترئاسژهردهییخۆیدهستهکانیتوندوتیژیجهجنسیوباقیجۆره
نێکدابژهمژهرزههژهکژاتولژهسژتپژێدهدهوهکژاتیمناڵیژهلژهیژنژاننجهشژکهئژازاروئه،لهمایدزێویتوندوتیژیسی.نوێنێده

گژژرێوسیسژژتمیخژژۆدهشژژنلژژهشژژناوچهیچهگژژۆردرێوپێناسژژهڵگادهنژژاوکۆمژژهبژژارودۆخیژنژژانلژژهوپێکهاتژژهنجدانبژژهرهسژژه
.گێڕێوپێدانیرۆڵدهبرهداریشلهرمایهسه


دژیوتیتونژدوتیژژبژهڵسوکژهویههگرهیلهوهمانهکهکهریهرابهداریونابهرمایهریسهوسێنهچهنیزامیتبهتیژیتایبهتوندو
.کانهمرۆڤه
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ب،پیاوسژاالریوزهژهیئژایین،مهککۆیلژه،ژنانیژانوهنژدیخۆیژانوهرژهنیقژازانجوبهبۆدابینکردرمایهاڵتوساحیبانیسهسهده
.ستنوهدژیبێمافیژنانرادهباتبهکسانیوخهریویهرابهبهرجۆرهدژیههلهوهئامانجهوبهدووهسیستملێکر


وگیژروگرفژتڵێککێشژهڵکۆمژهگژهکانیانلژهریجیهانبۆدابینکردنیبژیویژیانیخۆیانومناڵژهرتاسهسهلهکرێکارانیژنکه

رگژهنوئهیمژاڵبژدهوهرهدهتپژرۆکێنلژهعاتیکژاریتاقژهسژهگرن،مژلبژهریژدهیوهمهکهستهقدهوحهبهن،ناچارنخهویهستهده
نالیژهلهوههۆیژنبوونیانهوامبهردهشیانبهکهشوێنیکارهستبێنن،لهدهڵگابهناوکۆمهبێکارێکیباگلهیانههوهشانسیئه

.کرێتیانپێدهکانیانسوکایههاوکارهساحیبکارانو

کانیناسژینیمافژهتژواننبژهژنژانده.ستیندارابوهسارهوخهرئهرمابهبهتوانینلهدهڵکووئێمه،بهنووسیژناننیهچارهوهاڵمئهبه

ورهنگاوێکژنژانبژهتژوانێهژهدهاگژاییووشژیاریهمئئژه.بگژۆڕنکژهنوبارودۆخهبکژهمتونژدوتیژیانژهدژیئژهباتبژهخۆیان،خژه
وپێژدانیرۆڵبرهداریلژهرمایهنیزامژیسژهیکژهوهدژیژنژانوئژهموتونژدوتیژژیبژهمایسژتهناسینیهۆکاروبنهرێوبهوهپیشه

.وهژنانورزگاریانبکاتهشێکلهبۆبهکیتازهگێڕیێ،ئاسۆیهده


رڵگاداهژهنژاوکۆمژهژنژیوپیاوسژاالریلژهرپژێبژێ،دژهسژهبێولژهداریبژوونیهژهرمایهتیسهنیزامیچینایهیکهوکاتهتائه
مماکانیئژهرژێسژتوپژۆزێکیدیمۆکراتیژکدانژاتواننبنژهههداریلهرمایهتیخسوسیونیزامیسهوداکۆکیکارانیمالکیهوامهردهبه
داریورمایهواڵتژانیسژهتلژهنانژهمداوتهکژهیبیسژتویهدهسژهلهکهیهوهۆکارهربههه.رنناوبهلهوبێمافیانهاڵواردنانهه
.کانیتوندوتیژیمووجۆرهوههشهرهرئازاروههبهونهکهوتووگژناندهناوپێشکهبه


مانیینژهرۆچنژهلژهبژێ،کژهردهدژیژنژانکاتێژکمسژۆگهکبژهتونژدوتیژیژهرجژۆرههژهریژنوپیژاووالبردنژیرابهرزگاریوبه
.ینباتیبێوچانیبۆرێکبخهتیلێبڕوانینوخهودایچینایهمه


٥١١٣یمارچی٤:ڕێکەوتی-پێنوسەکانماڵپەڕی:سەرچاوە











ژناندژیبهوتیژیتوندهێشتنینهجیهانیی،ڕۆژیۆڤەمبەرنی٥٢  

 

 

140 

 




 ژنان ر به رامبه بات دژی توندوتیژی به یی خه وه ته ی نوامبر رۆژی نێونه52ی  بۆنه  به
 
 
 
 
 
 
 
 

 نی همه بری به سه


یفمێنیسژژتیبژژۆوهمینكۆبوونژژهكژژهیه«مینجژژارلژژهكژژهبژژۆیه.دژیتوندوتیژییژژهباتلژژهییخژژهوهتژژهزرۆژینێونهرماوهرۆژیچژژواریسژژه
چژوو،رۆژیڕێوهبژه1891ییژوئیژه51تژا19كژانیرۆژهیكولومبیالژهگوتابولهكه«ریایكارائی كانیدهودوورگهئامریكایالتین

ریوهوبیژرهیژادینوامبربۆرێزگژرتنلژه52.ندرایهراگه«دژیژنانوتیژیلهدژیتوندباتلهرۆژیجیهانیخه»كینوامبروه52
تیدیكتژاتۆرییاڵتداریهسژهورانژیدهدهلژهمسژێخوشژكهئژه.كژرادیژاری«میرابژال»ڵكیكۆماریدومینیكن،خوشژكانیسێخوشكیخه

ومسژێخوشژكهژنانبژۆرێژزگژرتنلژهدژیتوندوتیژیدژبهباتلهكرۆژیخهوهمرۆژههۆیدیاریكردنیئه.رافائلتروئیلوكوژران
رباڵووكیبژهیهشژێوهبژێبژهدهكژهیژهمكانهوچهژنژانلژهتونژدوتیژیدژبژه.دكژراجیهاننژاوزههابوونیتوندوتیژیجنسیلهروههه
كژانیجۆراوجۆرهوتژوێژهچژینتونژدوتیژژیلژهكژهودرێژژنییژهكیدووریژهراسژتیداماوهله.وهولێكۆڵینهرباسبهبدرێتهنهالیهمههه

كیئاسژایییهكووكێشهوهیكهوههۆیئهتهجیهانبووهوندوتیژیلهڵكوومێژوویدوورودرێژیتكیجیدی،بهیهكێشهتهڵگابووهكۆمه
.یربكرێتسه

«.ررامبهسانیبهكهولێدانلهراوكێودروستكردنیدڵهمرۆییهكیدژهیهوهكارهێنانیكردهمانایبهتوندوتیژیبه»

:ێپسهرژناندادهسهشێوازیجۆراوجۆربهتوندوتیژیبه

كژووڕوهمیشژهرههكانیبهملێ،توندوتیژییهگفرۆشیزۆرهوكچان،لهوفرۆشتنیژنانستدرێژی،كڕینیی،دهماڵهتوندوتیژیبنه»

زیژیگژهڵبژاردنیرهملێ،كوشتنیمندااڵنیكچ،هژهییجنسی،سكپڕیزۆرهدارێژراو،كویلهرنامهوبهوامردهستدرێژیبهودهوبڕكوشت
«.وتوندوتیژیسیاسیكردنیكچاننهته،خهلهكۆرپه



https://sabribahmani.wordpress.com/2013/12/05/%d8%a8%d9%87%e2%80%8c-%d8%a8%db%86%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c-25%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%85%d8%a8%d8%b1-%d8%b1%db%86%da%98%db%8c-%d9%86%db%8e%d9%88%d9%86%d9%87%e2%80%8c%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%88/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSk9umusnQAhXDJJoKHVZZCJcQjRwIBw&url=http://www.dengiamerika.com/a/sebri-behmeni-10jul10-98167854/959075.html&psig=AFQjCNFj0GSzsb3GP_D7qtBASeVxTctYEA&ust=1480353929738450
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راسژت،بژهاڵتیناوهڵگایرۆژهژهكانیكۆمژهماڵژهنێژوبنهژنانلژه.دژیژنانلهستپێكردنیتوندوتیژیهمینشوێنیدهكهیهماڵهبنه
ئژازارتونژدترینشژێوهبژهوهوناموسژهفرهبیژانوویپاراسژتنیشژهكان،بژهتیههاسژوننهوبهكانهاپیرۆزكراوهپارستنیبهبیانووینه

زیادبوونیرووله.نبهیدهرێوهشدابهماڵهبنهڵگالهپاوینێوكۆمهوداسهررابهسزادان،یاساینابهبێترسلهپیاوانبه.درێنده
كییژهڵگهونژاموس،بهفرهناویپاراستنیشژهوكوشتنبهكانیانیانمێردهوخاڵستیباوك،برا،مامده،كوشتنیكچانبهنجهشكهئه

ڵبژادنێكیمایهژهربنژهسژهكلهگتێیدانهكپێكهێنانیژیانیهاوبهندیههاپێوهبوونیوهبه.یهلهسهممهبۆئهگرهڵنهحاشاهه
سژتیبژاوكرهرپهدادوایسهماڵژهبنهوژنلژهچژێدهڕێوهتیبژهركێكیسژوننهبردنژیئژهڕێوهنیابۆبژهڵكووتهویستیبهوخۆشهوشیارانه

یدانزیكژهسژه،لژهوهبنژهروویتونژدوتیژیدهفتایژنژانرووبژهداههسهكانلهپێیئامارهبه.یكهرهرتوندوتیژیهاوسهبهوێتهكهده
وتوویژیژانیمینحژهكژهیهلژهیدیكژه%52ورتوندوتیژژیبهونهكهدهوهشهرۆژیژیانیهاوبهمینكهتاییهرهسهرلهیژنانهه52

یمژژاوهرسژژێژنلژژههژژهلژژه.وهبێتژژهڕوویتونژژدوتیژیدهداژنێژژكرووبژژهچركژژه15رهژژهلژژه.كژژاتسژژتپژژێدهشژژداتونژژدوتیژیدههاوبه
نالیژهكانلژهیژهماڵهبنهیتوندوتیژییژه82داسژهلژه.بێژتولێژداندهتووشژیئژازاروهیهكههجنسژیریكهنشژهالیژهنیداژنێكلهمهته

ومێژرد،ژن11رهژهلژه.داروودهوهكانیانژهكوڕهنمێژردیژاندۆسژتهالیهكوشتنیژنانله%11زیاترله.درێتنجامدهئهوهپیاوانه
وز،ئاسژژتیجیژژاوازیداهژژاتگژژهوتژژوێژ،رهمووچژژینهژژهیی،لژژهماڵژژهتونژژدوتیژژژیبنه.بژژنانژژیدهشژژیانتووشژژیتونژژدوتیژژژیخێزشه

وهمبۆنژهبژه.ورانژیمنداڵیژداقوربژانییژانشژاهیدیتونژدوتیژژیبژووندهنوێننلژهتوندوتیژیدهسانێككهكه.یهواریداههخوێنده
وپژاگپێژكهێنژانیرووترنیسژهمژهتهقوربژانیتونژدوتیژیلژهتژهیبووهسژهوكهوئژهتسێككۆتایینایهكهتوندوتیژیخێزانیبه

،وهباتژهكاردهكانیخژۆیبژهخێزانیژهوگرفتژهركردنژیكێشژهسژهچارهلژهدافێژریبژووهماڵژهبنهیلژهوانژهوكردهگ،ئژهژیانیهاوبژه
تونژدوتیژیندیژداربژهڵگاگكولتژوریپێوهیكۆمژهپێكهاتژه.«یتوندوتیژیوهوردانهده»وترێتڵناسیداپێدهكۆمهلهككهیهدیارده
یلژژهوهوگواسژژتنهندنسژژهرهوپهوكردنژژیتونژژدوتیژیخێزانژژیهژژۆیپتژژهبێتژژهودهكژژاتمولدهحژژهیتونژژدتهوهوكژژردهكژژاتبووڵدهقژژه
،ئاگژاداریلێژدانیتوندوتیژیتێیدایژهخێزانێككهیمندااڵنێكله81داسهكانلهئامارهپێیبه.كانیداهاتوووهبۆنهوهكهیهوهنه

لژهكوڕانێككه.بوونورهتوندوتیژیگهكیپڕلهوایهوههگكهبنلهتیدهاڵیهیتووشیتاوانیكۆمهسانهوكهیئه%91.دایكیانن
ربژهرانبژهولێژدانبهسژتبژۆتونژدوتیژیڵكیئاسژاییزیژاتردهیخژه%11بژن،لژهدهرهوتونژدوتیژیخێزانژیگژهبارودۆخیپژڕلژه

ولكۆلسانیئاسایی،توشژیئژهكهزیاترله%9بندهورهتوندوتیژیگهوایپڕلهوههگكهلهمندااڵنێككه.نبهیاندهكهرههاوسه
.بنكاندهرهسڕكهماده


تونژژدوتیژی.كژژاتڵگادهكۆمژژهمێنانیتونژژدوتیژیلژژهرهژژهبهودووبژژارهكانیتونژژدوتیژیریژژهكاریگهبژژاسلهرانژژهكێنهڵهراچمئامژژارهئژژه
مكژهپێ،یهسژهرژنانژدادادهسژهبهدووشێوهتوندوتیژیجنسیبه.رژناندارامبهبهلهوتیژییهكانیتوندشێوهكێكیترلهجنسی،یه

ووهزیانژهگههژۆیرهوپیژاوبژهڵژنگژهوتیجیژاوازلژهوكژهڵسمههرژنان،دووههستدرێژیبۆسهودهملێكیسێكسیزۆرهندیهپێوه
ملژه.دژیژنژانلژهكانیتوندوتیژییژهشژێوهكێكیترلژهڕ،یژهمیشژهرهژهكانیبهتوندوتیژیژه.ویتژررئهسهكێكیانبهرزكردنییهفه
وت،پێشژلكردنژیمژافیمرۆڤژژژڕ،جینایژهشژهتبژهكژانیتایبژهوهگشژاهیدیبژووین،سژنوورینێژوانكردهئێمژهیدواییداكههڕانشه

ورێكخژژژراویپێژژژیبۆچژژژوونییۆنیسژژژفبژژژه.كانڕخوازهسژژژتراتیژیشژژژهتژژژهوتژژژااڵنبووهوبشژژژێوییاڵوبژژژووهتونژژژدوتیژیسێكسژژژیتێكژژژه
رنامژهوبهكیئاگاهانژهیهشژێوهمووجیهاندابهههوكچانلهرژنانستدرێژیبۆسهودهتوندوتیژیسێكسیهێشتاكه(مدیكاموندیاله)
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كژاتیلژهواڵتژیعێژراقكژهبووغرێژ لژهزیندانیئژهژنانله.برێتكاردهڕبهكانیشهوهكردهكێكلهكوویههاوهروهوههبۆدارێژراو
ڕكانیشهرهژنانیبه.نوراستیهیئهربوو،باشتریننموونهسهروونیانلهودهییستهختیجهوعێراقزۆرترینزهكاڕینێوانئامریشه
سژتڕدهواوبژوونیشژهڵكووپژاگتژهڕبژهورانژیشژهدهنیالژهتژهژنژاننه.بوونیهمشێوهربهفغانستانیشههكووبۆسنی،كوزۆووئهوه

ڕیانژدنیكۆتژاییشژهیراگهَ رارهبژۆژنژانسژه.نانوبژێپژهریشبژێپشژتیوانییاسژاییواوبوونیشهوپاگتهرسهكرێتهدرێژیانئه
هژۆیبژهومنژدااڵنێككژهرسژهتژهسژتدرێژیژانكراوهدهكانیژنانێككژهروونیهدهوگرفتهكێشه.هاتووهكۆتایینهكهساتههێشتاكاره

بژۆژنژانیئژازاركژهممۆتهوئژهیژهیههدایژك،درێژژهتژهخوازراوبوونهنهودایكانێككهاڵتووهژینههچاویانبهوهدرێژیانهستمدهئه
بژهتوندوتیژیسیاسی»:نگیزیكاریمێهرهوتهبه.رتوندوتیژیبهونهكهتیشدادهسیاسههاژنانلهروههه.وامهردهربهچێشتووهه

مژافیچاوپۆشژیلژهتونژدوتیژیبژهلژهمشژێوهئژه.چژێدهڕێوهدژیژنژانبژهتلژهوڵژهدهاڵتواتژهسژهده(اهژرم)كژانییالهێزهوهكرده
تخژۆدارشژتنیسیاسژهوپیژاولژهكسژانیمژافیژنیهكردنلژهیپشژتیوانینژهشژێوهوبژهوهداتژهنگدهدارشژتنییاسژارهئینسانیژنلژه

كانیژێژژریاندنژژهوراگهوهبێتژژهبژژاڵودهوهكانهگشژژتیهرهینژژهنراگهالیژژهمترلژژهئێژژرانكژژهژنژژانلژژهئامژژاریتونژژدوتیژیدژبژژه.نژژوێنێده
وسژتیژنرهرپهپیژاومژافیسههۆییاسژاوهوبهدژیژنانهستێنییاساییلهبه.ننردادهسهرپۆشیبهالتیكۆماریئیسالمیشسهسهده

نگژیژنمژافیبژێدهدانبژه«قژهفهنه»هژۆیهاپیژاوبژهروههژه.مژافیژنزۆرتژرهویاسالهرعپێیشهومافیپیاوبهیهمنداڵیهه
پێژیهابهروههه.ئیختیارییخۆیبخاتهستهركاتپیاوویستیجهبێههكرێتدهخێودهبهوهنپیاوهالیهلهژنكه،واتهپێدراوه

«…ستپیاوهدهوخوێندنیژنبهرفهتیئێرانئیزنیكار،سهڕهیاسایبنه

تی،سیاسی،جنسژی،اڵیهكانیتوندوتیژیخێزانی،كۆمهمووجۆرهنراویههتهوهتێكیپێكهگشتیهلهژنانگشتیتوندوتیژیدژبهبه
یقژووڵیچژهبنهڵگایئێمژهكۆمژهتونژدوتیژیلژه.مافیمرۆڤژژژژلهیهكراوهشێكیجیانهنبهمافیژنا.وئابووریپێكهاتووهروونیده

بڕبنژهوهبناغژهیبتژوانێتونژدوتیژیلژهوهبژۆئژهیژهههوتنخوازانهوپێشژكهنژهالیهمهكیههیژهوهگژداچوونهبهوپێویستیبژهداكوتاوه
.كخۆگبكاتتوندوتیژییهرجۆرههناوبردنیهورێگابۆلهبكات


٥١١٣یدێسەمبەری٢:ڕێکەوتی-وێبالگینووسەر:سەرچاوە
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 ژنان  دژی  له  توندوتیژی  ی باره ك له یه وه لێكۆلینه
 

 (         م كه یه  شی به) 
 

 

 
 
 
 
 
 

  كوێستان فتووحی:  وه فارسییه  رگێڕان له و ه

 
19رهژهلژهیشژتكژهگهوئاكامژهژنانبژهدژیلهتوندوتیژییبارهدالهخۆییوهمینخوێندنهكهیهلهجیهانیییشساغلهرێكخراوی

 .پیاوانناپارێزێتوندوتیژیژنانله(بارداری)تدووگیانییشنانهته.خرا فتاریرهێرگورهبهوێتهكهداژنێكدهچركه

 
19رهژهلژهیشژتكژهگهوئاكامژهژنانبژهدژیلهتوندوتیژییبارهدالهخۆییوهمینخوێندنهكهیهلهجیهانیشساغییلهرێكخراوی

 .پیاوانناپارێزێتوندوتیژیژنانله(بارداری)تدووگیانییشنانهته.خرا فتاریرهێرگورهبهوێتهكهداژنێكدهچركه

 
كژاتیوانلژهئژهی52تا12داسهولهییستهجهرئازاریبهونهكهدهوهكانیانهنمێردهالیهلهمریكاییئهژنانیی92تا91داسهله

لژه.كژوژراونوههدیكژنمێردیژاپیژاوانیالیهسلهكهژنسێقوربانیی11رهههالهروههه.درێنتوئازاردهزییهدووگیانییشدائه
وهكانیانهرههاوسژژهییسژژتهجهئژژازاریهژژۆیهێنژژدبژژهژنژژانیی11داسژژهله.ییسژژتهجهرئژژازاریبژژهونژژهكهژنژژاندهی99داسژژهلهشژژیلی

 .یهوهپیاوانهتوندوتیژییهۆیكانبهكوشتنهی21داسهبێنگالدیشزیاترلهله.نكهدهخۆكوژی

 
وهبێتهژناندهروویكاندارووبهماڵهلهكهیوتوندوتیژییهئهیبارهدروستوروونلههیچكاتئامارێكیوهئێرانهیبارهلهوهداخهبه

داوڵدهوهژهزانژێپیژاودهیسروشژتبژهوتوندوتیژییژهكئژهیهشژێوهبژهپیاوساالریڕیبیروباوهوهدیكهكیالیهله.وهتهكراوهباڵونه
بژهبژێدهربژێسژهبژهكیرچییژهختوههبژهبژۆمژاڵیچژێدهوهسژپییهرگیجلوبژهژنبهكهبێبووڵێنێژنانیوبهوهبۆبنێتهپاساوی
روویكژاردارووبژهقامیاشوێنیماڵ،شهله.نیهتیتایبهوشوێنیژنانجێگهدژیتوندوتیژی.وهرهدهبێتهوماڵهلهوهیهسپیكفنی

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlx4yGv8nQAhXlK5oKHVlcCJcQjRwIBw&url=http://kwestanftoohi.blogspot.com/2013/04/blog-post_9078.html&psig=AFQjCNGYnvlIvP4NNwzh7eue1R54z3QicA&ust=1480355210766017
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وتژائژهكژرێردهرانبژهتونژدوتیژییانبهیوژنانژهنبژۆئژهكانهژهئارامژهماڵهنژاوینژدێكبژهواڵتژانناوهیزۆربهله.وهبێتهژنانده
ترسیمهژیانیانلهئارامبۆژنانێككهئێرانتائێستاگشوێنیملهاڵن،بهبهبۆدهنایكا،پهدهیانلێشهڕهههترسیمهیكاته
 .نیهدایه

 
دروسژتالیلژهسژتهوههكاوئژهبرینداردهرۆحیبڕوشێنێیستهجهكهیوهزیاترلهنێدادهرژنیسهلهتوندوتیژیككهرییهكاریگه

 .ركاروناچاالكهوبهادهئیربێرێكیوهبوونهكاكهده
 

 ژنان  دژی  توندوتیژی  هۆكاری

 
.نكژژهژیژژاندادهژنوپیژژاولژژهكسژژانیییهلژژهرێگژژریداببینژژرێنكژژهكسژژانیانهونایهلژژهكژژرێژنژژاندهتونژژدوتیژیكییرهسژژههۆكژژاری

نژینتونژدوتیژییكچانوژنانئامژادهیزۆربهكهیوهرئههه.دادهێپیرهمیشپهوههدایهكسانینایهلهیمریشهتوندوتیژیهه
تییتایبژهكییهلهسژهمهناكژاوبژهوهوبارهكلژهیژهوهواڵتژانپێداچوونهیزۆربژهلژهریدادوهننیاهێزێكییهپۆلیسرابگهبهنێوماڵ
 .رنكێنهرواراچڵهكانههكۆكراوهگئامارهوحاڵهبه.كاننینیهراستیریرخهراستودهنێوماڵكانیتوندوتیژییه،ئامارینێداده

 
مژردنوهۆكژاریهژاتوچۆزیژاتربۆتژهوروداوینجهشژیرپهدالهماڵهبنهله،توندوتیژیییوهتهنێونهلێبوردنیرێكخراوییوتهبه
لژهپارێزگژاریكانیییژهوهتهنێونهرێكخژراوهتیییارمژهواڵتانبژهاڵمهێندێكلهبه.ئورووپاییساڵیی11تا19ژنانیندامییمئهكه

یوهنگاربوونژژهرهئیسژژپانیابژژۆبهتیحكوومژژهبژژۆنموونژژه.ربژژهگرتۆتهیژژهمدیاردهئژژهنوێیژژانبژژۆكژژۆنترۆڵكردنیمژژرۆڤرێگژژایمژژافی
بژژۆرێكخژژراویتژژازهیاسژژای.داڕشژژتوهتێكیزیژژاندیتژژووسیاسژژهژنژژانیراوبۆچژژوونییوهكۆكردنژژهیربناغژژهسژژه،لهنێومژژاڵتونژژدوتیژیی

لژژهترسژژیداررووبژژدا،پێشژژگیریمهرووداوییوهتژژاكووپژژێشئژژهرخانكژژردوهبژژۆتژژهزۆرتژژریئیسژژپانیاهێزێكژژیوپۆلیسژژیشسژژاغیله
 .نكهنهنیاییتهستبهكووههكاتاوهدهپشتیوانیتوندوتیژیقوربانیانیهالهروهههویاسایهئه.پیاوبكایتوندوتیژانهفتاریره

 
  ره روا ترسێنه هه  جیهانی  ئاماری

 
وبژه.كژوژرابنوهخۆیانژهخێشژینخژزموالیژهزارژنلژههژه11دانزیژك1888سژاڵیلژهنگژهرهرووسژیهتیوڵژهدهیندهزهمهپێیبه

بژهوهماڵژهلژهیوژنانژهئهیباكووررێژهفریێایئهله.نیهییماڵهبنهتوندوتیژییوهنگاربوونهرهكبۆبهیاسایهوواڵتهگلهحاڵه
واڵتانژهوجژۆرهلژهریتینژهبیروبۆچژوونی.كژوژراونوهناسژراوههنسانینكهالیهلهماڵیوهرهدهلهكهیهوانهكوژرێنزیاترلهدهگولله
 .بێستدانهدهنێوماڵلهكانیرووداوهیرێژهدارلهڵگهبهئامارێكیكهوهئههۆیبۆته

 
كوهواڵتێكژژیلژژهدنیژژاداوتژژیكانیریتییژژهڵگانهكۆمژژهلژژهنێومژژاڵرتونژژدوتیژییسژژهپێشژژترلژژهییوهتژژهنێونهلێبژژوردنیرێكخژژراوی

رسژهكردنژهسژتدرێژیودهكژرێدهلژێكموڵژكومژاڵچژاوی،ژنوهدارهزۆرریشژهتیگایژهبهرهدهژیژانیكانیریتژهنهفغانستانكژهئه
 .وهمێنێتهسزادهبێكانیانبهمافه
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بژۆگشژتیكییهشژێوهكانپیژاوانبژهئیسژالمییهرێوشژوێنهیوانژهپێچهبژهچونكژه.بژدامژاڵنێوتیژیتوندهبهرهپهتوانێژنیشدهفره
ژنژیفرهباسژی.تونژدوتیژیگاتژهزۆركژاتدادهلژهوهوبارهلژهقاڵژهمهدهرنژاگرنبۆیژهموهكهیهریهاوسهمئیزنلهدووهژنیهێنانی

پیژاوانریندهاوسژهچهئاماریژن،زۆربوونیكانیمافهیلهسهمهنایپهئێرانیشلهله.سیاسیكییهلهسهمهعێراقبۆتهئێستاله
خۆیژانكانیمافژهربژهرانبژهرابژردووبهزیژاترلژه(داوهرهسژهكانینییهمهتهوگرووپهستهدهتلهتایبهبه)ژنانكهوهئههۆیبۆته
 .نوڵبدهههومافانهلهستیاربنوبۆپارێزگاریهه

پشژتیوانییبوونیتوندونژهكسزایوهلیهۆكارگهجیاجیاكانبهڵگهكۆمهاڵمژنانلهبهیهشاراوهكییهوهژنانكردهدژیتوندوتیژی
لژه.كاننیژهوتوهدواكژهڵگژهكۆمهنیاهژی،تژهژنژانسژنوورناناسژێدژیتونژدوتیژی.پژارێزنخۆدهتیزایژهناڕهڕبرینژیدهلژهیاسایی

تێكبابژهوانلژهرهلێكۆڵه.كیزیوزارهگه،رهییستهجهكیتوندوتیژییهمووجۆرهرههبهونهكهموزۆردهدنیاژنانكهكیمووجێیههه
 .كردوهیانتاوتوێیهمدیاردهڵئهگهلهوهورووبوونهرهبهورێگاكانیتوندوتیژیكانیژنان،هۆكارهدژی،توندوتیژیناویدابه

 
داتونژدوتیژیموتژارههوازلژهئژهئیسژالمییئازادییزانستگهروونناسیدهیستهدهزانستییتییئهههندامیئهرمیكاییلیدوكتورنیلوفه

ركژژاتوهژژهلژژهوئیتنیكژژیتیاڵیژژه،كۆمهنگیرهژژهفهنژژدییتمهتایبهپێژژیبژژهكژژهمداوهڵژژهقهلهجیهانیكژژییژژهدیاردهژنانیژژانبژژهدژی
 .وێتركهجۆراوجۆردهیشێوهبهتوانێشوێنێكده

 
كلژهیهژنانتارادهدژیتوندوتیژیاڵوییرببه:كانگوتیتییهاڵیهكۆمهژنانوزیانهناویكۆڕێكدابهلهدیحمهئهسورخیفاتیمه

نێژوهێنژدێكلژهیژهودیاردهئژهنژدكژهرچههژهبینژرێكاندادهوجوگرافیاییژهنیمژه،ته،نژادی،ئابووریتیاڵیهكۆمهتۆیژهواویته
نێومژاڵتونژدوتیژیی:دانژاووتژیڕاشژۆییشهسژتیههلژهیوهنگدانژهرهبژهتونژدوتیژییدیحمژهئهسژورخیفاتیمژه.گروو دازۆرتره

 .زیگهورهروونیودهییستهجهزیانیائازاریهۆیودبێتهكرێدادهماڵهبنهلهكهتوندوتیژیلهتهتایبهكییهشێوه

 
زیگژهره:ووتژیئژه.بینرێكدادهیهتوندوتیژیمووجۆرهههزلهگهوت،زیانورهڵسوكهههكییرهسههۆكاری،سێهاوتیروهوههئه

نبژاوكوبژراوالیژهرلژههاوسژهتونژدوتیژیوتیڵسژوكهههڵگژهكژردنلهڵهژهلژههێنژدێككژاتداژنبێجگژهلژهزاڵزۆرترپیاوه
ژیانیژانژنژانلژه:زیادكردكهوهكانیهقسهبهیوهئهوكارناسهئه.توندوتیژوتیڵسوكهرههبهونهكهدهوهكوڕیشهتمنداڵینانهته

كژانیجۆرهییسژتهجهتونژدوتیژیی:ووتژیئژه.نكژهزمووندهئژهزیگژهوره،ئابووریروونی،دهییستهكجهوهداچوارجۆرتوندوتیژی
بژۆنگژهرهتوندوتیژییژهوجژۆرهئژهكژهوهگرێتهڵداندهقژ،سوتاندنوتوورههوكوتان،كێشانی،لێدانییستهجهتیزیهئازاروئه

مانژژهروونژژیشئهدهتونژژدوتیژیی:نژژاوبراووتژژی.رووبژژداییماڵژژهبنه،نژژژادوبژژاریواریخوێنژژدهرنجدانبژژهسژژهبژژێمووژنژژانبژژههژژه
،جنێژوویكهماڵهبنهندامانییائهخۆیئازاروكوشتنییشهڕهژن،ههكردنبهتیسووكایهستیبهمههبملهوڕانهرفتاری:وهگرێتهده

هژۆیبێتژهدهتوندوتیژییژهوجژۆرهئژه:نژاوبراوگژوتی.وهماڵژهكردنلهدۆستانوئاشنایانوزیندانیدیتنی،رێگرتنلهتیسووكایه
 .ژناندالهراوكهودڵهتیاڵیهكۆمهاڵوبوونیتێكهنێوبردن،راكردنله،یانخۆلهپووچیستكردنبهههگیانیڵدانیرههسه

 
بژهیژهپێیژانههژنئژۆگرییالنژهلوپهوكهیاندنبهژنوزیانگهلهئابووریرگرتنیخرا وهڵكی،كهرجییخهدانیونهئهبڕوایبه

داهژاتن،سژتوبژێقدهحهبژێكژاریزۆرواڵتانداژنانهێزیله:درێنووتیمدهڵهقهژنانلهدژیلهئابووریجۆرێكتوندوتیژیی
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تنانژهههێنژدێكبژوارداژنژانتلژهجۆرێژككژهبهخسێنێرهواندهربهرانبهبهئابووریتوندوتیژییڵدانیرههگبواربۆسهمهرئههه
كژردنژن،زۆریندییزامهرهوبێتوندوتیژانهرگرتنیڵكوهوكهئه.خۆشیاننیهكانیلوپێداویسییهلوپهكهكڕینوفرۆشتنیمافی
ینكردنیدابدانبهرنجنهوسهدووگیانیلهپێشگیریئامێریرگرتنلهڵكوهدانبۆكهنهدا،رێگهسێكسیندییپێوهله

 .ژناندژیدانالهزییانهگهرهوتوندوتیژییهئهینموونهژنبهكانیپێداویستییه

 
پژژڕن،بژژهمژژهتهریسژژهمنژژداڵوچوونژژهدایژژكبژژوونیولژژه(ژاریهژژه)مژژاڵیینگانژژهتهمیردهگ،سژژههاوبژژهژیژژانیمیكژژهیهسژژاڵی

 .ژمارئهژناندێتهانیژیمیردهتوندوتیژییترینسه

 
كژهوهیهمبارهژنانداداناولهلهتوندوتیژییانهوجۆرهئهكانیئاكامهالدانبهكانیوجۆرهسێكسیندیپێوهلهناوبراوساردوسڕی

ژیژانیورانژیدهسلژهكژه1ژن11رهژهستانلژهئینگلله:وتییهههرزیبهزۆرواڵتاندائامارێكیكارلهشوێنیلهسێكسیئازاری
زارهژه111لژهككژهیژهوهلێكۆلینهپێژیبژهزیژادكژردكژهوهكانییهقسژهبژهیوهئهرهولێكۆڵهئه.بێدهسێكسیئازاریداتووشیكاری
،لژهمژاڵیینگانژهتهمیردهگ،سژههاوبژهژیژانیپێژكهێنژانیمیكهیهساڵیواڵتكراوهپارێزگای59له1991ساڵیلهندهروهپه

وكئژهیژهوهلێكۆلینهپێژیبژه:وگژوتیئه.ژناننژیانیكانیتوندوتیژییهپڕلهورانهدهن،لهمهتهریسهمنداڵوچوونهدایكبوونی
زیانژژهوروویرهبژژهكژژهیوژنانژژهزیژژاترنلژژه،پێژژنجهێنژژدهكژژرێدهڵگژژهدوتیژیانلهتونژژرفتژژاریوهكانیانهرهنهاوسژژهالیژژهلژژهیژنانژژه

،سیكه،تاكهروونیدههۆكارهووتیئه.وهبنهروونیدهدهتێكچوونیڕوویزیاتررووبههێنده9خۆكوشتنوترسییكانومهروونییهده
كاننورههۆشژبهمژادهیگیژرۆدهكژهیمااڵنژهوبنهنێژوئژهله:وگوتییهههریداكاریگهتوندوتیژیلهكانیهتیاڵیهوكۆمهنگیرههفه
:زیژادكژردوهكانیهقسژهبژهیوهئژهروونناسهودهئه.وێكهرچاودهتوندوتیژییشزیاتربهڵاڵیانتێدایهوههوكێشهلكول،بێكاریئه
ربژژهرانبژژهبهییشدازۆرتژژرتونژژدوتیژیورهگژژهبژژوونلژژهماڵژژهنێژژوبنهژنژژانیلێژژدانیداشژژاهیدیمنژژداڵیلژژهكژژهیوپیاوانژژهئژژه

نالێهژاتووییسژتیههلهیسانهوكهویائه،وازوازیستراوه،بهلهوسهحه،بێكرچوكاڵسانیكه:وگوتیئه.نوێننكانیاندهرههاوسه
:وگژژوتیمدێنژژێرهژژهبه،تونژژدوتیژیتونژژدوتیژیكژژردكژژهوهبژژهیوئامژژاژهئژژه.نژژوێنندهژنژژانتونژژدوتیژیچێژژژنزۆرتژژردژیزاردهئژژا

وایژژهوپێژژیئژژه.دانیشژژاندهخژژۆیولژژهكئژژهوهفتژژاریییشدارهورهگژژهلژژهیژژهههڕنگێزیوشژژهرانیشژژهكییژژهنموونهمنژژداڵێككژژه
كان،پیاوسژژاالرییهندییژژه،پێوهتیپیژژاوهربرێنژژیبژژۆدهرانهالسژژاییكهیلی،مژژهتاقیكارانژژهفتژژاری،رهڕانیشژژهسژژانیكهریچاولێكژژه

 .هیههرییژنانكاریگهدژیتوندوتیژیربڕینیدهله،شوێنوجێگهنگیرههفهوهۆكاریوهنژنهالیهمولكردنلهحهته

 
ینیاپێگژهتژهمۆدێرنیسژمنه:مداووتژیڵهقهمۆدێرنلهكتوندوتیژیوهژنانیدژیلهتوندوتیژیجۆریگۆڕانلهوپێكهاتنیئه
الووكچژانیشژتنیوفرۆئژه.تیرسژووكایهبژهتژهوتوونهجۆراوجژۆركهیشژێوهوانبژهڵكووئژه،بژهوهكردۆتژهزینژدوونهژنانیكییرهسه

كیژهكنموونهوهرۆژئژاوایكانلژهیژهخالقیئهبێفیلمهبازاڕییشهوگهشفرۆشیلهكانیندهناوهژاربهههنباوكانیالیهمێرمنداڵله
 .ژنانناوبرددژیمودێرنلهتوندوتیژییله

 
بژهداپێویسژتیڵیگهكانیشلهرهربهبه:وگوتینیهندالیهچهكییهژناندیاردهدژییتوندوتیژكردكهوهبهیئاماژهسورخییفاتمه

تونژدوتیژیوروویرهبژهیوژنانهلهیاساییئارام،پشتیوانییماڵی،دروستكردنیرمانیدهماڵهوبنهئه.یهههنهندالیهچهرمانیده
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پیژاوانوئاگژایینژد،زیژادكردنیماوهزهگ،راوێژیهاوبهژیانیپێشپێكهێنانیكانیفێركارییهكالسهكردنلهشداری،بهوهبنهده
ووهلێكۆڵینژژهوگژژوتییژژهكانههرییژژهژنژژانداكاریگهدژیلژژهتونژژدوتیژیرێگژژرتنلژژهلژژه...كانوفێركارییژژهوهكۆبوونژژهژنژژانلژژه
59كانلژهدواداچوونژهدوایژینبهپێژیبژه.،كژراوهنیومژاڵتتونژدوتیژیتایبهژنانبهدژیلهتوندوتیژییبارهزۆرلهیوهخوێندنه

.ووهچڕێوهژنژانبژهدژیلژهنێژومژاڵتونژدوتیژیییبارهڕلژهباوهجێییدانیمهیوهفتالێكۆڵینهمحهكهواڵتالنیپارێزگایندیناوه
ملژژهئێرانژژیییانیرانوزانسژژتگهلێكۆڵژژهنكژژهدهنیشژژاندهتژژائێسژژتاكژژراونكژژهوهه1911سژژاڵیدوایلژژهوانژژهولێكۆڵینهئژژهزۆرتژژری
 .یداكردوهژنانپهدژیلهتوندوتیژییبارهدواداچوونلهنگاندنوبهڵسهههتییانبهتایبهرنجێكیوسهدائۆگریدوایییسااڵنه

 
 (بەشی دووەم و كۆتایی)

 
 ...جۆرێكدابهدوایییساڵهمسێرزودوكتورالهبهكارناسیكانیورهدهلهئێرانیخوێندكارانی

 
رسژهكانیانلهباسژهنكژهوهئژهجۆرێكئۆگریدابهدوایییساڵهمسێرزودوكتورالهبهكارناسیكانیورهدهلهئێرانیخوێندكارانی

وئژهڵبژاردنیهژهلهكهیاندوهخوێندكارانیانراگهزانكۆكانناچاربهمساڵهێندێكلهئهژنانبنووسنكهدژیتوندوتیژییلهسهمه
كژارریكیئێژرانداخژهریرانسژهسهرانلژهخوێندكارانولێكۆڵژهئێستازۆرله.خۆببوێرن(كۆتاییینامه)كانیانبۆپایاننامهباسه

بژێژنژاندهدژیتونژدوتیژییلهسژهرمهسهلهئێرانیانیرهلێكۆڵهرنجدانیسهلهیهورێژهئهرچیگهئه.نیهلهسهومهرئهسهكردنله
جێژیوهموولێكۆڵینژهوهژهئژه:وهبیژرتدێتژهكژهیناكژهباشژهورووداوهئژهشژیرینییاڵمتاهێشژتاچێژژی،بهباگببینرێشتێكیبه

راپژۆرتیبنهیاندهنیشێردهسهزانكۆكانداخۆڵیانلهكانیكتێبخانهیگۆشهلهخوێندنكهكۆتایییبڕوانامهتهیانبوونهئیعتباره
كانیژهتیوڵهدهكتێبخانژهیژانلژهرپرسانهوبهئهكاریریفتهدهكانیانلهتوورهسئهراپۆرته.واڵترپرسانیبۆبه(محرمانه)نهێنی

زموونوئژهرگرتنلژهڵكوهكهبهزوویانبووهئارهرانهولێكۆڵهبێگومانئه.وێكهپێیاندهسچاویمكهوكهداجێیانخۆگكردوه
دروسژتولژهكییهشژێوهواڵتبتژواننبژهرپرسانیدارێژانوبهرنامه،بهكهتهبابهدروستینگاندنیڵسهكانیانوههیهزانستیكۆكراوه

كانیانوهلێكۆڵینژهیانویسژتئاكژامیواندهئژه.رگرنوهڵكیانلێداكهتیاڵیهكۆمهدارێژییرنامهبهدالهزانستیدروستیكییهچوارچێوه
ورێژژهئهبوونیشیرینییكهدیكهخاڵێكی.ڵگهكۆمهژنانیدژیتوندوتیژیجۆراوجۆركانیشكڵههێشتنیبۆنهكبێایهرێگیوهكردنه
میكژهربژهزۆوانژهولێكۆڵینهئهئێستائاكامیكهیهوهئهوهكاتهمدادهئێرانكهژنانلهدژیتوندوتیژییبارهلهوهلێكۆڵینهیزۆره

.چا كراوهوبوارهئهوكارناسانیگشتیڵكبهمووخهبۆهه
 
ندسژاڵچهكهییهوهتهنهكییهاڵڵهئێران،گهژنانلهدژیلهتوندوتیژییبارهكانلهوهترینوگرینگترینلێكۆڵینهورهگهكێكلهیه
زاموحسژنیلیره،عژهباییباتژهتهحموودقژازیكمژهوهئێرانژیڵناسژانیكۆمهكلژهیژهژمارهككژهیهوهلێكۆڵینه.چووڕێوهپێشبهوهله
سژرینژاد،نهنژهوابینژهكشژكوهیئێژرانوهزانكۆكانیمامۆستایانیبردوهێندێكلهیاندهڕێوه،بهرجاییمهیدهادیوسهبریزیته

دانهاسژهروههژه.هاوكارییژانكژردوه...وبزادهجژهدرهحمژهتخا،ئهراسژهقسژودفهر،مهفژهفیعیهرامره،شژهمیزههالموعهمێسفا،شه
ییماڵژهبنهتونژدوتیژییردیژاردهسهنگاندنیانلهڵسهواڵتههپارێزگای59دالهیهاڵڵهوگهئهیچوارچێوهرلهروپرسیاركهلێكۆڵه

.ژنانكردوهدژیله
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ورێكوپێژژككردنژژیزانیژژارییوهكان،كۆكردنژژهپرسیاسژژنامهو،دروسژژتكردنژژیئژژهیوهخوێندنژژهفژژازینجامژژدانیئهككژژهیژژهوهلێكۆڵینه
توندوتیژیییبارهلهریكێنهراچڵهوتێكیركهدهیهاڵلهوگهئهكۆتاییراپۆرتی.خایاندساڵیسێزیاترلهیكهكۆتاییهراپۆرتی

.كرائاماده1999ساڵیڕاستینێوهلهئێراننیشاندا،كهكانیجۆراوجۆرهشارهژنانلهدژیلهییماڵهبنه
 

تژیزارهوهتیزارهوهیوهلێكۆڵینهندیناوهیكتێبخانهاڵمله،بهبووهڵكچا نهمووخهئێستاگبۆههیهوهولێكۆڵینهئهكانیراپۆرته
كانیتییژهاڵیهكۆمهندییهپێوهریفته،دهیهاڵڵهوگهئهریدارێژه.گارادهستیانپێیرانوخوێندكاراندهنووسان،لێكۆڵهنێوخۆرۆژنامه

.كردوهارییرزیشهاوكبهفێركردنیدانانیرنامهوبهوهلێكۆڵینهریكیوشهنێوخۆیهتیزارهوه
 
كژژانیجێگرهنێوخژژۆوهێنژژدێكلژژهپێشژژوویزیژژریوهالریویبدولواحیژژدموسژژهعهكژژهبژژووهتدانانیشژژیسیاسهكیشژژوورایهیژژهاڵڵهوگهئژژه
نێومژاڵتوندوتیژییكانینهالیهبۆناساندنینیشتمانییهاڵڵهوگهئهرپرسیبهباییباتهتهحموودقازیمه.بوونوشوورایهڵئهگهله
،،جینسژی،حوقژووقی،فیزیكژیروونژی،دهزمژانیتونژدوتیژیی:گكژردوهدابژهسژتهشژتدهههبژهتونژدوتیژیكانیژنان،جۆرهدژیله

،لژهئێرانژیژنژانیی99داسژهلژهكژهدانیشژاندهنیشژتمانییاڵڵژهگهكژانیئاماره.كانیترسژییهومهییردهروهوپه،فكریئابووری
وجژژۆریگرادهوحاڵژژهبژژه.وهتژژهرووبوونهرووبژژهڵتونژژدوتیژیگژژهمجارێژژكلهكژژهتژژائێسژژتا،النژژیوهشژژیانههاوبهژیژژانیتایرهسژژه

.یهیانههمانادارجۆراوجۆرییاڵوییهئێرانتێكهكانیپارێزگاجۆراوجۆرهلهنێوماڵتوندوتیژیی
 

ربژژهتژژهوتوونهئێژژرانكهیدیكژژهكانیشژژهبهژنژژانیتژژائێسژژتا،زیژژاترلژژهوهشژژههاوبهژیژژانیتایرهسژژهباسلژژهرعژژهندهبهژنژژانی
كانیانندوتیژییژهزۆرتژرینوتونژدترینتوزاهیدانینكژهژنانیوهدیتوودائهتوندوتیژینێوژنانیاڵملهبه.توندوتیژوتیڵسوكههه
.زموونكردوهئه
 

وانمترلژهكژهیاسژوجیاڵمژنژانینێومژاڵبژهتونژدوتیژییفتژاریررهبژهونژهكهكسژاڵدازۆرتژردهیژهیمژاوهباسلژهرعهندهبهژنانی
كانیپێناسژژهكژژهجۆراوجژژۆروئاكژژادیمیئامژژاریییخشژژتهلژژهپژژڕهیژژهوهولێكۆڵینهئژژهكانیراپۆرتژژه.ڵكژژراوهگژژهتونژژدوتیژییانله

.كاجیاجیاباسدهكساڵدابهیهیماوهولهوهشههاوبهژیانیتایرهسهلهنێوماڵكهتوندوتیژیی
 

 كان روونییه و ده  یی سته جه  توندوتیژییه
 
دژینێوماڵلهكانیتوندوتیژییهكلهیهستهدهتبۆناساندنیتایبهكییهواژهستهدهلهكهوهاوكارانیباییباتهتهدوكتورقازی

:رگرتوهڵكیانوهژنانكه
 

 ( فیزیكی)  یی سته جه  توندوتیژیی
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ككارییماڵ،كوتهركردنلهقژ،دهداكردنوكێشانیكردن،پڕپێ،زیندانیوهستنهگرتن،گرتنوبهكگازلێوهوتوندوتیژییهئه
یدیكژهژنژانیسژاڵێكدازیژاترلژهیمژاوهمئابژادلژهخژوڕڕهژنژانلژهوهیژهوبارهلژه.وهگرێتژهده...خژواردنوگكردنلژهزۆر،بێبه
رانیلێكۆڵژه.مكژهیهرتونژدوتیژییبژهونژهكهمتردهكژوردیشكژهشژاریوژنژانیكژرێڵدهگژهئێرانتونژدوتیژییانلهیدیكهجێگاكانی

دان،تونژدپێكژدادانیقومسژتلێژدان،راكێشژانوفژرێ،شژهنێومژاڵزللژهتونژدوتیژیییدیژاردهنگاندنیڵسژهههییوهتژهنهیاڵڵهگه
جژۆریییسژتهجهیتونژدوتیژبژهوانژهمووئهنێژومژاڵهژهلیلوپژهكهنانخژواردنوشژكاندنیومێزیسفرهركا،تێكدانوشێواندنیده

كژژهیوژنانژژهنێژژوئژژهلژژه.نگاندوهڵسژژهههوهیژژهوبارهپارێزگژژالژژهنژژدیناوه59ئێرانیژژانلژژهژنژژانیودۆخژژیمداوهڵژژهقهملژژهدووه
لژهكرمژانیوژنژانیكژردوهزموونیانئژهوهباسزۆرجژارزیژاترئژهرعژهندهبهمدیسژانژنژانیدووهجۆریرتوندوتیژییبهتهوتوونهكه

.وتوندوتیژییهرئهبهتهوتوونهمتركهساڵێكداكهیماوه
 

 :كان كییه و زاره  روونی ده  توندوتیژییه
 

قوجنێژو،هریقسژهكارهێنانیبژه:لژه،بریتییژهچژێدهوهَ رێژنژانبژهدژینێوماڵدالهلهكهیوتوندوتیژییانهلهدیكهجۆرێكی
سژتووردانیوحوكمكردنودهاڵتدارنهسهدهوتیڵسوكه،ههتیخرا ،سووكایهوتیڵسوكهیتا،هاتوهاواروههیتاپهپهبیانوپێگرتنی

وهریبووشژهژنژانیسژاڵێكدازیژاترلژهیمژاوهلژههانیئیسژفهژنژانیتانهوبابهله....كردنونهنىداگۆڕینوقسهیتا،دهیتاپهپه
.توندوتیژییهوجۆرهرئهبهونهكهئێراندهیدیكهكانیشوێنهژنانیمترلهكه
 
رگرتنلژهڵكوهكهبهئێرانیپیاوانیكلهیه،ژمارهنێوماڵتوندوتیژیینگاندنیڵسهههییوهتهنهیوهلێكۆڵینهكانیوتهركهدهپێیبه
كوشژژتن،یشژژهڕهكهه،وهوتانهڵسژژوكهوههئژژه.ترسژژییانبژژۆدروسژژتكژژردونكانیانمهرهسژژتبژژۆهاوسژژهربهبهوپێكهێنژژانیشژژهڕههه
،كناسژژنامهكاننوهسژێنییهكهنامژهڵگهبهنێوبردنیولژژهوهنكردن،شژاردنهخاوهم،خۆبژهدووهژنژیاڵقژدانویژانهێنژژانیتهیشژهڕههه
یشژژتنبژژهڕاگهپێ:كوهنیژژهوهوهبژژهنژژدییپێوهركێكداكژژهئژژهردنیبژژهڕێوهبهژنلژژهكژژردنبژژهپێبێگژژاری....و"وتكهپاشژژه"ریفتژژهده
یرۆژانژهفونوهژاتوچۆیلژهتهكردنژیگژرتنوكژۆنترۆڵدێریژێرچاوههالژهروهخۆگوهژهنژه(مێردباوكودایكی)سووزووروخهخه

یانشژهڕهههوهكانیانژهنمێردهالیژهئێژرانلژهیدیكژهكانیشژوێنهژنانیمئابادزیاترلهباس،زاهیدانوخوڕڕهرعهندهبهژن،ژنانی
ڵككژژهبژژهئێرانژژیپیژژاوانیهێنژژدێكلژژه.زموونكژژردوهیانئژژهشژژهڕهمترینههویاسژژووجكژژهسژژیمنان،سژژاریاڵمژنژژانی،بژژهكرێدهلژژژێ
كانیانرێگریرههاوسهماڵییخۆییربهسهلهوپیاوانهئه.نوێنندهژنانتوندوتیژیربهرامبهبهوماڵیئابووریهۆكاریرگرتنلهوه
وزاهیژدانیژنژانیرچیگهئه.وهماڵییهینگانهتهنهیانخهنودهنادهماڵیانپێرجیگرنوخهتییاندادهرتایبهسهستبهنودهكهده

نێژواڵملژه،بژهزموونكژردوهكانیانئژهوماڵییهئابووریتائێستازۆرترینتوندوتیژییهوهشیانههاوبهژیانیتایرهسهلههریبووشه
وجژژۆرهرئژژهبژژهتژژهوتوونهسژژاڵێكدازیژژاتركهیهمژژاولژژههانیئیسژژفهن،ژنژژانیتوندوتیژییژژهوجژژۆرهئژژهقوربژژانییوژنانژژهئژژه

نالیژژژهمترلژژژهكژژژهویاسژژژووجیسژژژیمنانیژنژژژانیكژژژهگبگژژوترێوهئژژژهبژژژێدهدیژژژاره.وهكانیانهرهنهاوسژژژهالیژژژهلژژژهتوندوتیژییانژژه
ندیژژداریشبژژهپێوهكانییاسژژاییهتوندوتیژییژژهكژژهاڵڵهگهرانیلێكۆڵژژه.وهوئابوورییژژهمژژاڵیینگانژژهتهتژژهخراونهوهكانیانژژهمێرده
:زانیژژوهتونژژدوتیژییانبژژهوانژژهئهرانژژهولێكۆڵهئژژه.نگاندنڵسژژهرنجوههرسژژهبهواڵتیژژانخسژژتۆتهیپارێزگایژژه59ولژژهوهاڵقژژهته
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ژنبژهمنداڵسپاردنیمێردونهیدووبارهسازان،ژنهێنانیوهكهپێژنبهپێداگرتنییوانهپێچهبهوهجیابوونهمێردلهخۆبواردنی
.داوهجیابوونهكاتیله
 
ربژهتهوتوونهئێرانكهیدیكهكانیشهبهژنانیتائێستازیاترلهوهشیانههاوبهژیانیتایرهسهلهباسیرعهندهبهژنانیرچیگهئه
مترلهشتیشكهرهوژنانی.كراوهڵگهیانلهوتوندوتیژییانهساڵێكدازیاترئهیماوهلهزاهیدانی،ژنانیوتیژییانهتوندوجۆرهئه

.وهتهبوونهتوندوتیژییانهمجۆرهئهوڕوویرهئێرانبهیدیكهكانیشهبهیدیكهژنانی
 

یشژهگهرێگژرتنلژه:بژریتینلژهنگاندنكژهڵسژهرنجوههرسژهبژهتونژدوتیژییانخسژتۆتهیهدیكژهێندێكجژۆریئێرانیرانیلێكۆڵه
...یداكردنوخوێندنوكارپهكان،رێگرتنلهتییهخزمایهندییهپێوه،رێگرتنلهوفێركاری،فكریتیاڵیهكۆمه

 
 ؟ چی  یانی  نێو ماڵ  توندو تیژیی

 
بژژوو،اڵتدارانهسژژهژنتونژژدوتیژودهڵگژژهپیژژاولهوتیڵسژژوكهسژژداههنێژژواندووكهنزیكژژیكیندییژژهپێوهیوهچوارچێژژكاتێژژكلژژه

خژژرا ڵكیكژژه.بژژێوسژژۆزداریرووونژژی،ده،جینسژژیییسژژتهجهكژژرێدهمتوندوتیژییژژهئژژه.نێژژومژژاڵتونژژدوتیژییبێتژژهدهیكژژهئاكامه
كژرداریژانبژهتوانێدهتوندوتیژی.نێوماڵهتوندوتیژیییدیكهكانینهالیهسێكلهكهورێگرتنوسنوورداركردنیماڵیرگرتنیوه
ومونێژوهژه،لژهماڵژهنێوبنهلژهتونژدوتیژیی.بچژێڕێوهبژهوامیژانكژاتیردهبژهیشژێوههابهروه،ههبچێڕێوهبهشهڕهههنیابهته
نێژومژاڵتونژدوتیژی.وبكژرێیڕهپژه...كانوجۆراوجۆرهز،ژیانهگهژاد،رهكان،نهجۆراوجۆرهنهمهكان،تهتییهاڵیهكۆمهوتوێژهچین
.بچێڕێوهسژدابژهدووكهنێژواننژدیپێوهلژهندسژاڵچهڕینیتێپهدوایوچلهبێوهژیانهتایرهسهورانێكداچلهردهههلهتوانێده

.گنینبهدابێدرێژماوهداوچلهكورتماوهژچلهنێوماڵتوندوتیژییكانیرێنییهنهرییهكاریگهمندااڵنیشله
 

ژدهتوندوتیژییژهمووجژۆرههژه وهنژهیهئازارگهسژیكژهاڵتخوازییسژهودهزنیخوازیمژهژلژهییسژتهوجه،سژۆزداری،ئژابووریروونژیك
.گرێدهرچاوهسه
 
رپێچیكارسژانیسژهككهوپیژاوانوهكیرهسژهكقوربانیانینێوخێزانژنانومندااڵنوهتوندوتیژییندیداربهپێوهكانیراپۆرتهله

داسژهلژهیژنژانونزیكژهنێژومژاڵتونژدوتیژییانیقوربانیژی81داسژهلژهیكاننزیكهجیهانییهئامارهپێیبهچونكه.ناویانهاتوه
تتایبژژه،بهنێومژاڵتونژژدوتیژییزۆریشژێكیاڵمبهژنژژان،بژهیتوندوتیژانژهوتیڵسژژوكهرههبژهونژهكهپیژژاوانیشده.یژانپیژاوانن11
.چێدهڕێوهبهماڵهبنهكچانوژنانیدژیوهنپیاوانهالیهلهبێدهدواوهترسییانبهوامردنیانمهوانهئه
 

ی52)یژهههوهونژاوهرۆژێژكبژهوهداخژهبهژنژانكژهدژیلژهتونژدوتیژیباتدژیخژهرۆژیناویبژهبێدارۆژێژكهژهسژاڵلهچتاڵه
وانلژهتوئژارامیسژاغوسژاڵمهژیژانیاشانسژیدنیژادكیمووجێیژههژهجۆراوجژۆرلژهیشژێوهبهئێسژتاگتونژدوتیژیچونكژه(نوامبر

.وهندۆتهسهئه
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 ولهرادیۆدویچهسایتی:رچاوهسه

 
٥١١٣ئەپریلیی١٤:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیکوردستانوکورد:سەرچاوە
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 ڵگا ی کۆمه دژی نیوه  به  وره دژی ژنان تاوانێکی گه  توندو تیژی به
 
























 
 بدولالهی عه تاو هه

 
وکێشژهکێکلژهیژه.مهسژتهوژیژانبژێژنئهیژهڵگهیکۆمهژننیژوه،چونکژهیهورهرژنانتاوانێکیگهبۆسهستدرێژیکارانهروانینیده

یاندنژهمووراگهکژیهژهرهپرسژیسژهتژهوبووهرقاڵکردووهسژهوهخۆیژهمووجیهژانیبژهییژداهژهنووکهبژارودۆخیههلهیکهکیانهرهسه
 .یهڵگهیکۆمهزهگهمرهتیئهسایهدژیژنوپێخوستکردنیکهکان،پرسیتوندوتیژیبهجیهانیيه

 
سژپاندنیدژیژنژانوچهئازارێژکبژهرجژۆرهیهژهوهرچدانژهرپهلیجۆراوجژۆربژۆبهگژهوهئژارایبزوتنههۆیهاتنهبۆتهپرسێک،که
 .واکانیانرهمافهیشتنبهبارکردنیئازادیوگهبۆلهرانهوهمرۆڤتهیاساورێسای

 
دژیژنژانکژانیتونژدوتیژیبژهتونژدوتیژیوجۆرهندکژورتيشبێژتلژهرچهدائاوڕێکیههتهمبابهدووتوێیئهینلهدهوڵدهههئێمه
 :ڕووینهبخهرهتاماڵوێرانکهمپهکانیئهئاشکراووشاراوهنهوالیهوهینهبده

 
 ماڵهوبنهڵگهم،کۆمهتوندوتیژیسیسته

 
یوهسژککردنهرتهیئابووریوسیاسی،بهپرۆسهکردنیژنانلهشدارینهبهبهتوانینئاماژهمدهڵتوندوتیژیسیستهگهندیلهیوهپهله

عاتیکژاریڵپیژاوانبژۆسژهگژهرلهرامبژهیبهبوونیمووچژهباربۆژنان،نژهکاریلهلیبوونیههشوێنیکار،دابیننهئازادیژنانله
نژاوهێزیژنانلژهرگرتنلهجێوهڵکینابهتگوزارییپێویستبۆژنانیمژوڵیکار،کهبوونیخزمهک،نهکیهیوهکوموچهکیهوه

ژنژانبژۆپژڕکردنژیگیرفژانیکانوبازرگژانیکردنبژهدارهرمایهسژهمهنسیسژتهیژهالیژنژانلژهسژتهکااڵییکردنیجهیکار،بهپرۆسه
ر،دانژانییاسژاورێسژایوهکیمرۆڤتژهیهڵگهکردنیکۆمهدهروهبۆپهرانهوهبارومرۆڤتهکیلهیهردهروهبوونیپهداران،نهرمایهسه

بزاریکئژژهرگژژرتنلژژهڵکوهوکژژهکانیژنانژژهمافژژهدژبژژهئژژایینویاسژژاکانیکژژهلژژهرگژژرتنڵکوهسژژندکردنیژژانوکژژهدژیژنژژانوپه
 ....داتوهتدیژناندهوهوساندنهوڵبۆچهههزنیکهژێرناویپیاومهله(ئامراز)

http://2.bp.blogspot.com/-VJl4nPC4aYs/UzbJSX-KlTI/AAAAAAAAAYQ/6Ll1HbiEyyk/s1600/1654014_1435964499973498_1788887546_n.jpg


ژناندژیبهوتیژیتوندهێشتنینهجیهانیی،ڕۆژیۆڤەمبەرنی٥٢  

 

 

153 

 

 تیاڵیهتوندوتیژیکۆمه

 
ژنژان،تیڤدژبهینیگهپێدانیروانگهرهقیاتیئیسالمیبۆژنان،پهخالپێدانیئهره،پهڵگهناوکۆمهراوێزخستنیژنانلهکوپهوه
 ...ژنانوهتدڵگالهباریکۆمهتیکاریبۆژنان،چاولێکردنینالهمنیهبوونیئهنه

 
 :کووگرێوهخۆدهدووجۆرلهمتوندوتيژييهئه:ییماڵهتوندوتیژیبنه

 
 ییستهتوندوتیژیجه

 
یوهستدرێژیجنسژیوزۆرجژاریشسژڕینه،داغکردنودهنجهشکهلێدان،قژکێشان،ئهبهتوانینئاماژهتوندوتیژیدادهلهمجۆرهله
 .ینیژنانبکهستهئاشکرایجهبه

 
 

 (روونىده)وانیتوندوتیژیره

 
یوهسژتاندنهدڵپیسژیکژردن،لێئهواتژهمژاڵ،غیژرهلژهیوهتیژن،هێسژتنهسژایهتیپێکردن،پێخوستکردنیکه،جنێو،سوکایهوانهله

 ..جاڕی،تانووتوهتدکان،گاڵتهسیهکهتاکهیئازادیهوهسککردنهرتهخۆبوون،بهڕبهباوه

برینژیچونکژهیژهییههسژتهتونژدوتیژیجهتیڤتریلژهیزۆرنیگژهوهدژیژنژانکاردانژهتونژدوتیژیبژهلژهمجژۆرهبێبگوترێژتئژهده
ویژهههودایدرێژمژاوهیپزشژکیومژهوهلێکۆڵینژهنێوپێویستیبژهخایهوانیزۆردهاڵمئازاریره،بهوهساڕێژبێتهیهوانهلهستهجه
 .کرێترنهسهتچارهداقهزۆرنموونهلهکهیهوانهله


 (سێكسى)توندوتیژیجنسی

 
ئژژاوڕیرباڵویبژژهوبژژهوهتهمترشژژیكراوهكژژهبژژۆكژژراوكژژهئامژژاژهزیگژژهرهریرانبژژهبهوتیژیتونژژدیسژژتیارانهههنژژهوالیهكێكلژژهیژژه
ڵگژژهردلهراوبژژهلژژه،كژژهسیكسژژیدایژژهسژژدرێژیدهیچوارچێژژوهلژهوتیژیتونژژد،پرسژژیرێخژژراوهبژژۆوهیژژاخژژودپاسژژاویوهتژهدراوهلێنه
مئژهچژاوكردنژیرهماكانیربنژهسژهتژهخراوهنگوسژتنهوئهوجژۆر،شژێواوهجژۆراهژۆیبهكردنیپێناسهوتیژیتوندىديكهانیكشنهچه
رفراوانیبژژه،شژیكاریوشژهمرهئژهنگیرهژهوفه،سیاسژیتیاڵیژه،كۆمهئژژابووریكانیپاڵپشژتهنژهوالیهزیگژهرهخوازیزێژدهلژهشژنهچه

ئاكادمیكیپشكنینیكاندائیزنیریتخوازهنهلتوورهكهناویناوههوتوودا،یاخودلهدواکهواڵتانیملهیانالنیكه.كراوهبۆنهزانستی
 .دراوهپێنه

 
گوایژاهێژزییکژهوهبیژانوویئژهبژهههایسژاڵسژاڵهکژهیهسژتدرێژیکارانهوتیکیدهڵسوکهدژیژنانههبێبگوترێتتوندوتیژیبهده
توروهسژهیکژهوههۆکژاریئژهبووبژهوبیرۆکهرئهکرێ،ههوادهرهڵگهیکۆمهزهگهمرهدژیئهبهژنانزیاترهییپیاوانلهستهجه
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وهوبژواریمژاڵیزۆرتژریبژۆپیژاوانپێژکبکرێتژهسژکتررتهخۆییئابووریژنژانبهربهیسهستیپیاوانوچوارچێوهدهوێتهسامانبکه
 .هێنا

 
هۆکارچبێهۆکژارچبهسیستمێکیپیاوساالریتێداحاکمهیکهڵگایانهوکۆمهناوئهدژیژنانلهتوندوتیژیبههایساڵهساڵه
ومژوڵژیمنداڵژداریووهکژونجیماڵژهتژهکراونهبیژانووهودرێژنوژنژانبژهمدهڵژهقههێزتژرلژهچێوپیژاوانبژهدهڕێوهوامبهردهبه

وبیرۆکژژهبژژهکژژهوهبێتژژهزیژژاترقوڵدهوهبژژهکهسژژاتهاڵمکارهشژژکراون،بژژهمهێنانبێبهرهژژهیبهپرۆسژژهئاکژژامدالژژهماڵژژدارینولژژه
اڵتیسژهدا،ئیتژربژواریزیژاتربژۆدهوبیرۆکژهیبهیزننامهرکاتێکیشئایینئاڵتیپیاوزیاتربێوههسهنىوکلتوریدهرههفه

 .مدێترههوتیژنانبهرکهترینهێزیسهورهخسێتوگهڕهییژناندهستهپیاوانوژێرده

 
ریژنورابژهیبهتی،ئژابووریومرۆڤژیپرسژیمژافاڵیژهکژانی،سیاسژی،کۆمهبوارهوتنێکیجیهانیلهمووپیشکهڕایههرهسهمڕۆکهئه

رقاڵیخژۆیجیهژانیسژهکژهرهکیماڵوێرانکژهتایژهدژیژنانپهوتوندوتیژیبهکیمیدیاکانهرههاژنئازاریباسیسهروهپیاو،هه
 .کردووه

 
گیانیکیمرۆڤژیبهکهدوارۆژهکانیوهتینهتایبهتیوبهموومرۆڤایهدژیههدژیژنانتوندوتیژیبهتوندوتیژیبهبێبڵێينکهده

دژیژنژژان،تونژژدوتیژیبژژهوهمدێتژژهرهژژهڵرۆژبهگژژهناخیانژژدارۆژلهنژژاکرێنوتونژژدوتیژیلژژهردهروهاڵواردنپژژههژژهدوورلژژهوبژژه
تیکرفژهردهههاوانیئازادیخوازلهبێژنانوپیودهوتوانایزۆربۆبنبڕکردنیپێویستهوزهربۆیهههیهکیدورودریژیههمێژوویه

نڕێبخهباتیبێوچانیبۆوهستنوخهبوهڵگاکانیدزێوکردووهسیمایکۆمهکهیهمدیاردهدژیئهبۆیانبلوێ،بهکه


٥١١٣یدێسەمبەری٥٥:ڕێکەوتی-سەرچاوەوێبالگیتاسە
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 ندوتیژی دژی ژنانبات دژی تو یی خه وه ته ی نوامبر رۆژی نێونه٥٢








 قوبادی  شکۆفه


ی%91کژراونزیژاترلژهوانژهکژهولێکۆڵینهبژهپێژیئژه.تییژهڵگایمرۆڤایهکانیکۆمژهورهکێکلهگرفتهگهتوندوتیژیدژیژنانیه
111لژه.رکراوهسژهژیجنسژیانلژهستدرێیشتووهیاندهیاندراوه،ئازاریانپێگهنپیاوێکلێمجارێکلهالیهژنانلهجیهانالنیکه

بێتریشسژزایهژهگژهویژانئهنییهولێدانوکوشتنیژنانیانسزاینییهغهدهپێییاساقهواڵتیجیهانتوندوتیژیدژیژنانبه
کڵگاداوهتیژیهکهلهنێژوکۆمژهکانیتوندورچاوترینشێوهترینوبهورهکێکلهگهدایهماڵهتوندوتیژیلهبنه.تۆنییهکیئهسزایه

وکبژوژنژانلژهکرێتوهژیچپشژتیوانییهییچژاویلێژدهماڵهکووگرفتێکیبنهشێکیزۆرلهواڵتانیجیهانوهلێهاتووهولهبهریتینه
گشتیویدین،مافیمرۆڤبهخهربنایهکهبههۆیدانانییاسالهسهوواڵتانهکێکلهئێرانیه.رچاوناگیرێتدالهبهڵگانهکۆمه

هژاکولتژووریروهریتیکۆنوهژهبوونییاسایدژیژنانودابونه.کرێتشێوازیجیاوازپێشێلدهتیرۆژانهبهتایبهمافیژنانبه
کیانیهڵبکرێژتوپشژتیوانیهگژڵگاداتوندوتیژیانلژهماڵهوکۆمهکهژنانزیاترلهجارانلهنێوبنهوهتههۆیئهپیاوساالریبووه

یهکژهوژنانهشێکلهژیانیئهاڵتداریحاکملهئێرانبهسهستانیدهدهنکاربهستدرێژیجنسیلهالیهتوندوتیژی،زندان،ده.بێتنه
م52مژافیمژرۆڤبژۆجژارییپێشژێلکردنیبۆنهمحکومکردنیئێرانبه.نکهباتدهکانلهواڵتیئێمهخهتییهدژییاسادژیمرۆڤایه

.یهمراستییهلماندنیئهبۆسهڵگهباشترینبهوهکانهکگرتووهیهوهتهنرێکخراوینهلهالیه


ینوامبر٥٢رمێژوویچاوخشاندنێکیکورتلهسه


ریژتتژرزاوبتریژهمیرابژلدوایکژانیمنیژروا،مانێوهن،سژێخوشژکبژهلژهواڵتژیدۆمینیکژه1891ینوامبریسژاڵی52وتیلهرێکه
سژاڵ51.تئیعژدامکژرانتیچژاالکیسیاسژیدژیحکوومژهاڵتدارانیحاکمبژهتۆمژهسهندهنجهلهزندانلهالیهشکهندینمانىئهچه

کانوفمینیسژتییهنرێکخژراوهژۆییهلهواڵتیکۆلۆمبیاکۆنفرانسێکلهالیژه51تا11لهرۆژانی1891ورووداوهواتهساڵیدوایئه
داپێشنیارکژراکژهرۆژیئیعژدامیوکۆنفرانسهله.چوورێوهزاییریکارائی بهمریکایالتینوجهنگرانیمافیژنانلهوالتانیئهالیه
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باتیێژزلژهخژهمربژووکژههژهوهوبریارهئهستلهبهمه.باتدژیتوندوتیژیدژیژناندیاریبکرێتکانیمیرابلبهرۆژیخهخوشکه
سژاڵی.گرفتژیتونژدوتیژیدژیژنژانرابکێشژرێتڵکزیژاتربژۆمرایخژهوخوشژکانهبگیرێژتوهژهترسانهوپرلهشانازیئژهچاونه
ندکژردوسژاڵیسژهیدژیتونژدوتیژیدژیژنژانپهوهتژهکژوورۆژینێونهیوهرۆژهوئژه (UN)کانکگرتووهیهوهتهرێکخراوینه1888

ژنژان،"یردێریلژهژیژرسژه1952یکانبریارنامژهکگرتووهیژهوهتژهنیئاسایشیرێکخژراوینهنجوومهدائه5111اترواتهلهساڵیدو
 .ندکردسهپه"ئاشتیوئاسایش


کانکگرتووهوهیهتهندکراویرێکخراوینهسهیمافیژنان،پهجارنامه


کێکلژهیژهویژهکیانههکیژهکژراوهکژهژنوپیژاومژافیوهوهبژهروونژیئامژاژهکانژدابژهکگرتووهیهوهتهیرێکخراوینهرنامهلهبه

ربژێلژهبژهسبژهمووکهربهمافیمرۆڤوئازادیبۆههپێدانیباوهشهولبدرێتبۆگهیهکهههوهیهئهورێکخراوهکانیئهئامانجه
.وئائینتز،جنسییهگهچاوگرتنیره


ندکردووهلژهکاتێژکسهمافیژنانیانپهتبهکانیاسایتایبهکگرتووهیهوهتهرسوورمانبێتکهبۆچیرێکخراوینهجێگایسهنگهره

واڵتژانیدونیژاموولژههژهیهکژهوهیئهکهراستییه.یهکیانههکیهداهاتووهکهژنوپیاومافیوهورێکخراوهیئهداکهلهجارنامه
.وهوسێنهچهشێوازیجۆراوجۆردهوژنانبهکیاننییهکوویهژنوپیاوهێشتامافیوه


رگرفتژژیژنژژانوروکژژارکژژردنلژژهسژژهسژژهبژژۆتیشژژکخسژژتنه1819کانلژژهسژژاڵیکگرتووهوهیژژهتژژهکۆمیسژژیۆنیژنژژانیرێکخژژراوینه

وهتژژهمرۆڤژژیرێکخژژراوینهوتکژژهیاسژژایمژژافیرکژژهمکۆمیسژژیۆنهدهوچژژانیئژژهبێنژژدینسژژاڵکژژاریدوایچه.کانیانپێکهژژاتمافژژه
مژافیتبژهبارهتسژهیتایبژهرنامژهمکۆمیسژیۆنهبهربۆیژهئژههژه.ریگرفتژیژنژانناکژاتسژهریچارهنیاواڵمژدهتهکانبهکگرتووهیه

یمژافیژنژانکژهلژهسژاڵییجارنامهبناخهیهبووبهرنامهوبهئه.راندکسهداپه1891کهلهساڵیکرد، UN گبهژنانیپێشکه
.ندکراسهپهوهUN نالیهله1818


میواڵتژژانیدونیژژائژژهزۆربژژه.کژژاتکانژژدادهمووبوارهرمژژافیژنژژانلژژههژژهبژژاسلژژهسژژهنژژدپێکهژژاتووهبه91یژژهکژژهلژژهوجارنامهئژژه

وجیژاوازیزۆریکنیژهکوویژهداوهوواڵتانهڵگالهومافانهلهنێوکۆمهوڵدانبۆدابینکردنیئهاڵمههبهیانواژۆکردووهجارنامه
نژدامیرێکخژراویرکیواڵتژانیئهلهراسژتییدائژه.کردووهئێرانهیواژۆنهمجارنامهوواڵتانهکهئهکێکلهیهیهجێگایئاماژه.یههه
کشژنهتوندوتیژیژهرچهنکهههوڵبدهیمافیمرۆڤههربناخهیهکهلهرێگایدابینکردنییاسالهسهوهکانئهکگرتووهیهوهتهنه

ڵکووبژهرچژاوناگیرێژتبژهوهلژهبژهنیائژهتژهشژێکیزۆرلژهواڵتژانیجیهژاننژهوهلژهبهداخژهاڵمبهبژه.رنڵگادالهبینبهلهکۆمه
ورئژهوتۆیلژهسژهریئژهکانکاریگژهکگرتووهیژهوهتژهماکانیدژیمافیمرۆڤدانژراونورێکخژراوینهربنهسهوانه،یاساکانلهپێچه

یپێشژێلبۆنژهبژهوهکانژهکگرتووهیهوهتژهنرێکخژراوینهالیژهندینجارمحکومکردنیئێرانلژهرایچهرهبۆنموونهسه.واڵتانهنییه
نجهولێژدانوئیعژداملژهئێژرانشکهوئهرهختیانلهسهازادیخوازانوچاالکانیمافیمرۆڤزیاترلهجارانزهکردنیمافیمرۆڤ،ئ
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ییوهتژهاڵتینێونهنژدینخژهربژارودۆخیژنژانلژهئێژرانچهوگۆرپێکهێنژانلژهسژهکمیلیونئیمزابۆئژاڵمپینییهکه.وامهردهربههه
اڵتدارانیرژیمژیسژهوتیدهکهڵسویبیروههرشێوهرێنیلهسهریئهیتوانیوهکاریگهنهتێکۆشانهمشێوهوهئهاخهداڵمبهرگرتووهبهوه

 .ئێراندابنێت


توندوتیژیدژیژنان (Difinition) مانای

:1ندیکانبهکگرتووهیهوهتهپێییاسایرێکخراوینهبه

 یانئازاریرۆحی،جسمییانجنسییببێتههۆیزیانکهکرێتکهئاکامهتدهیجنسییهربناخههلهسهککیهرشێوهتوندوتیژیهه"

(sexuell) سژککردنژیئژازادیژنژانچرتهبهوهردڵسژۆزیهزۆریانلهسهوته،یانبهڵسوکهوشیوهههشهکردنبهرههاههرهوهه
".گرێتخۆدهدالهماڵهڵگاوچلهبنهلهکۆمه

 .بوولناکرێتریتقهبیانوویدین،ئائینودابونهکبهیههیچشێوهرکوتیژنانبهویاسایهتوندوتیژیوسهپێئهبه


کانیتوندوتیژیدژیژنانشێوه

کژووتۆنژدوتیژیتلینامووسژی،وهتاقژهبگژرههژهوهقژکێشژانوداپلۆسژینهبێژت،لژهکداکژهیهرشکڵوشێوهههلێدانله:جسمی-١

 .کرێتچاویلێده
وهککهلهبژاریروحییژهیهرشێوهکورتیههلێدانوبهتکردن،تۆمهتیوشه،بێحورمهوتکردنبهرکهشهلێکردن،سهرههه:روحی -٥

 .کرێتکتوندوتیژیدژیژنانچاولێدهژنانئازاربداتوه
بژێڵژنژانبژهگهندیجنسیلهوڵدانبۆپێوهههرجورهوهه(وهنمێردیهتلهالیهنانهته)لژنگهردنلهزۆرنزیکیکبه:جنسی-٣
 .ندوتیژیدژیژنانهتولهکیدیکهیهوانشێوهندیئهزامهره
وهیخژوارهمخااڵنژهکژرێبژهدهوهتییژهاڵیههیکۆمروانگژهنژدوتیژیدژیژنژانلژهیتودیژاردهیشژتنلژهبژۆزیژاترتێگه:تیاڵیهکۆمه-٤

:ینبکهئاماژه
یپیژاوانوقسژهلژهیکژهوکژچوژنانژهربژهرانبژهبهوهماڵژهنبنهالیژهلهوهرووبوونهڵساردوسڕیرووبهگهولهکرنردته-الف

پێژیویسژتیانبهورهوهتدالیانداوهگهیاندایک،خوشک،پور،دایهورهگهکباب،برا،مێرد،مام،خاڵ،باوهوهماڵهژنانیبنه
 .نوتناکهڵسوکهوانههودڵخۆازیئه

 .وهسهوخزموکهماڵهنبنهالیهندیکچانوژنانلهدێریدانانیتوژێرچاوهله-ب
بیژانوویبژهکانژداتییهاڵیهسیاسژیوکۆمهچاالکییژهوانلژهیئژهشژدارکردنیئاسژتیبهسژکرتهکردنیکچانوژنانیانبهگبێبه-س

.وهماڵهپاراستنینێوبانگیبنه
 .تیرگیتایبهرکردنیجلوبهبهلهجبوورکردنیکچانوژنانبهمه-د
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روهرکژهمووچژهوئهیاندنیئژهجێگهبۆبهستوویهوئهیانلهماڵهبنهتبهرکیخزمهواڵتانیدونیاژنانئهلهزۆرله:ئابووری -٢
ڵگادامافیکارکردنیانلهزۆرکۆمهلهیکهوههۆیئهکچانبه.نوهکانیانهمێردهبهستراوهوهبهربۆیهلهباریئابووریهناگرنوهه

کژهژنژانوکچژانناچژاریوهبێتههژۆیئژهوهدهرگرنوزۆرجارئهتیئابووریوهبرایارمهنبابیانبێلهالیهدهیماڵنییهوهرهده
 .چبنکهداملماڵرویستینێرینهلهرامبهبنلهبه


 نێوبردنیتوندوتیژیدژیژنانچییه؟یلهرێگاچاره


مایمژافیمرۆڤژیرێکخژراویربنژهڵگالژهسژهییاسژاکانیکۆمژهکیبۆلهنێوبردنیتونژدوتیژیدژیژنژاندابژینکردنژرهیسهرێگاچاره

ماکانیمژافیمژرۆڤ،ربنژهڵگالژهسژهوتوویجیهانبۆپاراستنیمافیتاکیاساکانیکۆمژهلهواڵتانیپێشکه.کانهکگرتووهیهوهتهنه
کسژانیژنوپیژاولژهتیویهاڵیژهتیکۆمهداڵژهدنژیعهودابینکرمیاسژانهکردنیئژهمافیژنانومافیمندااڵندانراوهوبۆپراکتیزه

 .درێتوچاندهوڵێکیبێڵگاداههکۆمه


بێتورێگژابژۆدادێموکراسژیهژهوواڵتژهلژهیژهکژهوهرجئهمایمافیمرۆڤدیاریبکرێتمهربنهیلهواڵتێکیاساکانلهسهوهبۆئه
کیڵگایژژهئاشژژکرایهکژژهلژژهکۆمه.کانداپێژژکهاتبێژژتڵبژاردنژژهکلژژهههکژژانوکژژوویژژهراوهمووحیژژزبورێکخشژژدارییئژژازادبژژۆهژژهبه

ینگژیزۆرینژهبێتودهداهژهوواڵتژهریلژهپارلمژانیئژهتوانێژتنوێنژهکاتکامحیژزبدهڵکهکهدیاریدهنگیخهدهوهدێموکراتیکئه
 .کاتارلماندادیاریدهکانلهنێوپاڵتیحیزبهسهیدهرادهڵکهکهخه

گشتیومژافیژنژانکانبۆدابینکردنیمافیمرۆڤبهوڵهبێتههاڵتیههسهبروایمنتاکاتێککهکۆماریئیسالمیلهئێراندهبه
کژردنووانیدابینرمژافیمژرۆفنییژهونژاتوانینچژاوهریبژهگشژتیبژاوهچونکژهرژێمژیئێژرانبژه.وهمێنێتهتیبێئاکامدهتایبهبه

بۆیژه.وراسژتییهترینشاهیدیئژهورهساڵیرابردوویکۆماریئێسالمیئێرانگه91مێژووی.ینبکهتهوحکومهومافانهلهرێزگرتنله
مایمژافیربنژهبگرێتکهبتوانێتبژۆدابژینکردنژییاسژاکانلژهسژهوهستهدهاڵتبهسهتێکلهئێراندهینکهحکومهوڵبدهبێههده

 .تیبکاتاڵیهتیکۆمهداڵهقامگیرکردنیئازادیوعهڵبگرێتوپشتگیریلهسهنگاوههمرۆڤهه


مژافیوواڵتژهبژهکانلژهسیاسژیهریحیزبژهکیدێموکراتیکلهواڵتێکدادابینبکات،باوهڵگایهتێکبتوانێتکۆمهیکهحکومهوهبۆئه
بۆیژه.موودونیاداخۆینوانژدووهزموونێکهکهلهههوهئهئه.یهیههوهنگدانهترینرهورهتیگهاڵیهتیکۆمهالهدکسانیوعهمرۆڤ،یه

رکژووتژاکتژازانسژتمانلژهسژهئیمژهوه.رکێکیگرینژىوقورسژهڵگائهیدێموکراتیزهکردنیکۆمهکووتاکلهپرۆسهرکیئێمهوهئه
وڵداهژهوهیژدانیکژردهمهومافانژهلژهستهێنژانیئژهدهبێت،ناتوانینبۆوهڵگادانهدابینکردنیانلهکۆمهمافیمرۆڤوبروامانبه

کیدێموکراتیکداڵگایهرحیزبێکیسیاسیلهکۆمههه.بیزۆروشیاربینکانبۆداهاتوویخۆماندهڵبژاردنیحیزبهئێمهلههه.ینبده
وپژێشروهڵگادابژۆبژهکووتاکلهکۆمژهنداملهحیزبێکیسیاسیوچوهکووئهئێمهچوه.یهڵکههنگیخههندامودئهپیویستیبه
رهژه.کانماننپاندنیمژافوداخوازییژهیهبژۆسژهسژتهرهکانداباشژترینکهڵبژاردهنگیئێمهلهههیهودهقشمانههڵگانهچوونیکۆمه
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بۆیژژهحیزبژژه.ریپیویسژژتهماوهوهبگرێژژتپشژژتیوانیجژژهسژژتهدهاڵتلژژهئێژژرانوکوردسژژتانبژژهسژژهدهویحیزبێکژژیسیاسژژیکژژهبێهژژه
کژژهبیژژریدێموکراتیژژکواڵتلژژهداهژژاتووداپێویسژژتهسژژهسژژتهێنانیدهدهوتنیانوبژژهرکهکانیئێژژرانوکوردسژژتانبژژۆسژژهسیاسژژیه

ڵکیئێرانوکوردسژتانلژهداهژاتووریویستیخهیبتواننواڵمدهوهنبۆئهزهبکهکانیخۆیانداپراکتیکسانیخوازیلهنێورێکخراوهیه
یدانهادینژهبکژاتزۆرئاشژکرایهکژهناتوانێژتکژهیکژاریدێموکراتیژکلژهنێژوحیزبهتوانێتپرۆسهرحیزبێکیسیاسیکهنههه.بن

 .ڵگادابێترییاسایدێموکراتیکیشلهکۆمهکهدابین


کانیکوردسژتانوچلژهنێژوتیچلهنێوحیزبهسیاسژیهوایهتهستهێنانیمافینهدهباتبۆوهیهکهخهوهرایمنئهدیکهبهگرفتێکی
باتبژۆدابژینخژه.دراوهوهگژرێنژهتیپێکژهاڵیژهتیکۆمهداڵژهسوعهکژهکسانیخوازیوئژازادیتاکهباتییهڵخهگهڵکیکورد،لهخه

ینموونژه.ڵگابێژتکۆمژهکسژانیلژهنیاناتوانێتزامنیدابینکردنیئازادیویهتهوییبهتهاڵتینهسهیییاندهوهتهنهکردنیمافی
وداهژیچمژافێکینییژهوواڵتانژهاڵمژنلژهتیخۆیژاننبژهوڵژهییودهوهتژهرینهروهسژاحیبیسژهمنینکهجیهانداکهلهوواڵتانهئه
بژژێئژژازادی،ییبژژهوهتژژهاڵتینهسژژهبژژروایمژژندهبژژه.کۆژرێژژترفدهژێژژرنژژاویپاراسژژتنیشژژهتلژژهنانژژهفرۆشژژرێتوتهکژژووکژژاالدهوه
وایحیزبژژهتژژهینزیژژکبژژهزۆربژژهوهداخژژهبه.کینییژژهئاسژژتیاسژژاداهژژیچمانایژژهکسژژانیژنوپیژژاولژژهتیویهاڵیژژهتیکۆمهداڵژژهعه

ندامانیانلژهریزانستیگشتیئهدانبۆبردنهسهوڵییداناوهوههوهتهررزگارینهباتیانلهسهکوردستانقورساییخهکانیسیاسیه
ودائژهلێژره.ییدانژاوهوهتژهاڵتینهسژهستهێنانیدهدهپاگوهندامیان،بۆوزانستهلهالیئههادینهکردنیئهرمافیمرۆڤونهسه

تژانیرهتۆنژدوتیژیوبژێدهکژوژرێنیژانبژۆرزگژاریلژهفدهرهنێویپاراستنیشهودۆعاکانکهبه"دۆعا"هدێتهپێشکهبۆپرسیار
 چییه؟ریبێگانهاڵتێکیداگیرکهسهییودهوهتهاڵتینهسهسۆتێنن،جیاوازینێواندهخۆیانده


ڵگژهوهاوکاتلهوهخۆیاندابچنهتلهکوردستانبۆجارێکیدیکهبهتایبهکانبهسیهمحیزبهسیاکانوههمتاکهبۆیهپیویستههه

ندامانیخۆیژانتیلهنێوئهاڵیهتیکۆمهداڵهسیوعهکهکسانیخوازی،ئازادیتاکهییبیرییهوهتهاڵتینهسهباتبۆرزگاریودهخه
 .ینسڵیدوایخۆماندابینبکهکیروونبۆنههبتوانینداهاتوویهیکوهبۆئه.نڵگادانهادینهبکهوکۆمه


٥١١ینۆڤەمبەری١٧:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیتریبونیفێمینیستانیکورد
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 كانی نجامه و ئه ژنان، هۆكار  دژی  توندوتیژی
 

 
 

 خورشید،  مه سارا حه

وهێزبژهكژهوشژتیژانكردارێكژهخورهژنژان،تونژدوتیژیدژیتونژدوتیژییدیاردهكانیوئاكامهرهۆكارسهخاتهتیشكدهتهمبابهئه

بژۆویعنژهومهمادیزیانیهۆكاریبێتهدهكرێت،كهدهوهتهوڵهیاندهڵتاكیانكۆمهنێككهنالیهالیهلهوهورقلێبونهدوژمنكاریی
.تریانواڵتێكیتیاڵیهكۆمهییانتوێژێكڵتاكیانكۆمه


وئژهرووكژهخسژتۆتهیوهئژهكژهدات،ئامارهواڵتاندهلژهورهگژهزیژانێكی،تونژدوتیژیجیهانیندروستیتهرێكخراویئامارێكیپێیبه

جگژهمژهنێت،ئهیژهگهدهنژاوخۆیییگشژتیمیرهژهبهزیانبهی%(1)یداتنزیكهواڵتداروودهلهوهتوندوتیژییهنجامیئهلهیزیانانه
هۆیجیهانژژژدابژژژهسلهملیژژژۆنكژژژه(1.9)ینزیكژژژهسژژژااڵنهكژژژهوهروونیكردۆتژژژهكژژژه،ئامارهروونژژژیودهگیژژژانیكانیتونژژژدهزیانژژژهلژژژه

:داهژژاتووهكژژهئاماره،لهوهبنژژهدهوگیژژانیروونژژیدهشژژیخۆنهتژژریشدووچژژاریسژژیملیۆنانكهوبژژهندهسژژتدهدهگیژژانلهوهتوندوتیژییژژه
و%(1)یرێژهژنژانبژژهككژهیهشژێوهسژاڵیدا،به(11بژۆ12)نیمژژهنێوانتهمژردنلژهكانیكییهرهسژههۆكارهلژهكێكژهیهتونژدوتیژی"

كژوژرێن،دهبێگانژهسژانیكهسژتیدهپیژاوانزیژاتربهكژهشژكردووهوهلهباسژیكژه،ئاماره"وێتكژهردهیژانبه%(11)یرێژهپیاوانیشبه
.كوژرێندهوهخۆیانهكانینزیكهسهوكهنمێردالیهاڵمژنانزۆریانلهبه


كانوراستییهتوندوتیژییوهنگاربوونهرهبۆبهجیهانیرۆژی


مووسژاڵێكیهژهی(52/11)،1888سژاڵیمیكژهیهكژانونیی11رۆژیلژه(21/191)بڕیاریكانبژهكگرتووهیژهوهتژهنهگشتییڵهكۆمه
كانكژژردتییژژهوڵهونێودهنژژاحكومییورێكخژژراوهتحكومژژهلهوداوایژنژژاندژیتونژژدوتیژییوهنژژهنگاربووهرهبهجیهژژانیرۆژیدانژژابژژه

1891سژاڵیهاتكژهوهوهگلهوهن،ئهنجامبدهوجۆرئهجۆراورۆژداچاالكییانلهكهڵگهكۆمهكانیتاكهیوههۆشیاركردنهئامانجیبه
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.بژژژوونكژژژوژرانسیاسژژژیچژژژاالكوانیكژژژه(میرابژژژال)خوشژژژكرسژژژێدۆمینیژژژكههواڵتژژژیرۆكیروفاییژژژلترۆخیلیژژژوسژژژهرمانیفژژژهبه
ریانرامبژهبهاڵمتائێسژتاتونژدوتیژیشژتوون،بژهگهپێژیوهومێژژوهئژهدوایولژهجیهانداژنانلهكهیورانهگهوتنهوپێشكهئهڵگهله
وولێژدانتونژدوتیژیروویرووبژهكژنیژانرۆژانژهمیهكهنیجیهانداالیهژنلهنێوانسێله:وترێتدهكهیهكیشهه،راستییهرماوههه

ملیۆنانژنلژهجگژهمژهمنژداڵبوون،ئهگكژراونلهبرێن،بێبژهكاننژاودهونژهژنهبهجیهانداكهملیۆنژنیشله(91)ووهبنهئازاردانده
وئیغتسژابسێكسژیسژتدرێژیدهروویرووبژهوهكانژهكدارهچهوتاقمهوگرو ربازوسهوهاوكارربهرێوهوبهوبێگانهوخزمنهاوڕێالیهله
ئامژانجیتژهژنانبونهككهیهشێوه،بهكانهكدارهچهوتاقمهگرو ندێكشوێنبۆكێبركێیههژنانلهربهرامبهبه،توندوتیژیوهبنههد
ژنژانئیغتسژابینژهدڕنداكییهشژێوهتیژابووبهوامیردهبژهوشژۆڕێكیڕشژهدیموكراتكهكۆنگۆیواڵتیله،بۆنمونهوتاقمانهوگرو ئه
.بردنىناودهجهتاوانییانبهیهودیاردهئهوواڵتهئهكانیپزیشكهكران،كهدهڵكۆمهبه


،بۆنمونژهوژنانهبااڵكچانیپلهمبهكهیهتیایداقوربانیكهوهگرتۆتهجیهانیمواڵتانیرجهئێستاداسهلهخێزانیشكهتوندوتیژی
مووبۆههگشتییهكییهدیاردهتوندوتیژیخاتكهردهدهوهكئهیهوهخێزانن،لێكۆڵینهتوندوتیژیژنانقوربانیی%(92)مریكائهله

:ژناننكهتوندوتیژیقوربانییانییررێژهسهلهژمارهبهكهیهندنمونهگچهوهخوارهیمه،ئهیهڵگهكۆمهكانیوتوێژهچین

.وهبنهلێداندهروویرووبهوامیردهبهئوردونبهژنانیی%(11)
.نساژناننرهفهلهتوندوتیژیقوربانیانیی%(82)
.توندوتیژینشتیانقوربانیژندا،ههنێواندههندستانلهله
ناون،ئیتژژرلژژهدهژناندهلژژهكژژهداناوهوهیژژاندانیژژانبژژه%(92)،كرواتیژژداكژژراوهزارپیژژاویهژژه(9)نێوانلژژهكداكژژهراپرسژژییهله

.كانیانخێزانهیوهرهدهیاندابێتیانلهكهخێزانه

.وهبنهلێداندهروویرووبهوهكانیانهنمێردهالیهكێكیانلهژندا،یهنێوانسێمیسرلهله


،وهبێتژهمووجیهانژدادههژهوكچژانلهژنانروویرووبهكهرباڵوترینتوندوتیژیئێستابهلهكهوهكاتهدهوهختلهیونیفێمجهرێكخراوی
.كرێندهنهتهجیهانداخهملیۆنكچله(151)سااڵنه،كهكردنهنهتهخه


.كرێنمریكائیغتیسابدهئهزارژنلههه(111)سااڵنه

.كوژرێندهوهكانیانهنمێردهالیهدیشلهنگالبهواڵتیژنانلهی%(21)

تونژدوتیژیروویرووبژهوهماڵژهلهكات،كهدهوهپۆلیسهبهندییوهبچن،پهوههانایهبهیوهكژنێكبۆئهیهقیێهموودهریتانیاههبهله

.وهبۆته
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.كرێتژماردهجیهاندائهلهژهرزترینرێبهگبهمههكرێن،ئژنئیغتیسابده(1111)باشووررۆژانهفریێیایئهله


داوهولێكۆڵینه،لهوهبنهدهتوندوتیژیروویورووبهنكهناومااڵندهكارلهیوژنانهرئهسهلهكردووهكییهوهكۆلۆمبۆلێكۆڵینهزانكۆی
گوژنانژهئژهی%(52)ونكژهناومااڵنژداكژاردهلژهجیهانژداكژهلهیهههكرێكاریژنانییسریالنكازۆرترینژمارهواڵتیوتووهركهده

رۆژانژه:یانژدسژریالنكارایگهكژاریتژیزارهوهوهشژهیهوباره،لهوهبنژهیاندهكرێكژهدانیوپێنژهریانسژهكردنژهسژتدرێژیدهروویرووبه
.وهتهیانبونهكرێكهگرتنیرنهیانوهتوندوتیژیروویهرووبكهیهنجاژنسكااڵیانههپه


توندوتیژیكانیجۆره


هاتێكژدانیروهت،هژهوویراسهوسامانتروهسهكردنلهشیوبێبهوئیغتیسابوكوشتنوسوتانلێدان:لهبریتییهتوندتیژیكانیجۆره
.تریانیودهلێكردنشهرهوههراوێزخستنیوپهودوورخستنهپێكردنتیوسوكایهوجنێوپێدانكردنكارورێگریكردنلهروونیدهباری


نژدێههپێی،بژهومندااڵنژهمژنژانكژهیهتیایژداقوربژانی،كژهودیارترینیانژهتوندوتیژیكانیجۆرهلهكێكهیه:خێزانیژتوندوتیژی1

پێكبهێژژنن،رگیرییهاوسژژهژیژژانییوهپێشژژئهوهبنژژهلێژژداندهژنژژاندووچژژاریی%(21بژژۆ%51)وهجیژژاوازهاڵتێكژژینژژدوچهئامژژارله
لێیژژانزلژژهیژانبه%(99)وپێكژژردنتیشژیانسژژوكایه%(59)ولێژژدانروویرووبژهززهغژژهسژتینلژژهلهفهژنژژانیی%(25)سژاڵێكداله
درێژت،لێیژاندهوهكانیانژهنمێردهالیژهتیژژلهئامێریشژیانبژه%(8)ودرێژتوگۆچژانیژانپژێاڵولێیژاندهردایانبژه%(19)ودرێتده

وناشژژیرینجنێژژویرۆژانژژهوهكانیانژژهنمێردهالیژژهشژژیانله%(25)ووهبنژژهدهروونژژیدهتونژژدوتیژیرووییژژانرووبژژه%(8)هاروههژژه
.نرێتیانلێدهوناتۆرهناو

،یژهوهكانیانهكارههۆیوبژهكانیژانكارهشوێنیكرێت،زیاترلهرژناندهرامبهبهكهیتوندوتیژییهمجۆرهئه:تیاڵیهكۆمهژتوندوتیژی5
،یژژاخودوهبنژژهدهكسژژیسێپێكردنژژیڵوگێچژژهتونژژدوتیژیروویكاررووبژژهكانیژژانلژژهوهاوكارهربژژهڕێوهنبهالیژژهلهكژژهیوهگبژژهوهئژژه

.نكهكانیاندانهرهبهڕێوهبهڵگهلهسێكسیركارهگهكرێنئهردهكانیاندهكارهیانلهنێرناگرنیاننایاندهوهباشییانبهكرێكه

وبڕیژژارهبااڵكژژانوپۆسژژتهریروهنیشژژتمانپهكژژومرۆڤێژژكلژژهژنوهكژژهگرتژژووهیرچاوهسژژهوهوهگلژژهمژژهئه:سیاسژژیژژژتونژژدوتیژی9

تونژدوتیژیكانیدیارترینشژێوهگبژهمانژه،ئهوهبێتژهسكدهرتهژنانبهربڕینیرادهگئازادیوهكرێت،بهگدهكانبێبهنوسسازهچاره
.برێتناودهسیاسی


توندوتیژیكانیهۆكاره


كسانیونایهكانیانرعییهوشهیاساییمافهیوهندنهولێسهتواناكانیاندانیانبهنهودانپێڵكامكومرۆڤێكیژنانوهكردنییرنهژسه1
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.خرێنراوێزدهگژنانپهوهكانیان،بهومافهركئهله

كانیانژدامافهوپیژاوانلهبزانرێژتژنژانپێكانژدا،كژهڵگهناوكۆمهلژهگشژتیكییهشژێوهبهورۆشنبیرییهۆشیاریبوونییاننهمییژكه5
.نكهواودهژیانتهوهوپێكهكساننیه
وچینكانژدایژانلژهناوخێزانهیاسژاكاندابێژت،یژاخودلژهلهخسژتنهورێكنه،ئیتژرئژهوهكانهاڵتهسژهندهالیهنارێكلهژرێكخستنێكی9

.كاندابێتتییهاڵیهكۆمهتوێژه
.كاتكانیاندهداهێنانهلهورێگریخاترێزدهپهژناندوورهكان،كهڵهههتییهاڵیهكۆمهرێتهدابونهیپاندنژسه1
بوارهكانیانلژژهرۆڵژژهوچژژاالككردنیكانیانونیشژژتیمانییهمرۆیژژیمافژژهرگرتنژژیووهداواكردنژنژژانخۆیژژانلژژهمییرخژژهمتهوكهژژژالوازی2

.كانداتییهاڵیهوكۆمهاسیوسیئابوری
.كانیتاكهپێدانیشهوگهڵگهكۆمهوتنیپێشكهلهرێگریكهسیاسیدۆخی-9
.وپارێزگارییانلێناكاتناگرێتخۆیهاواڵتیانیواڵترێزلهندێههكردن،كهنهكترقبوڵویهگرتنژرێزنه1
وزۆرتژژرینتونژژدوتیژییانقوربژژانیبنژژهنجامیشژژداژنژژاندهئهكژژات،لهدرووسژژتدهوبێكژژاریژاریزۆرجژژارهژژهواڵتكژژهئژژابوریژژژبژژاری9
.كرێتردهرامبهبه
.كاتوكوشتندرووستدهرۆشنبیریییوهمبوونهوكهرمرۆڤرامبهبهبێرێزینى،كهجهدوایكانیساتهكاره-8
رێگژهكژهتونژدوتیژیردروسژتبوونیسهلهیهریانههگكاریگهمانه،ئهندروستیتهوبواریردهروهپهوفێركردنخرا لهواریژئاسه11
.گرێتدهوهكانییهمووچینهههبهڵگهكۆمهوتنیپێشكهله

توندوتیژیكانینجامهئه


وخۆبژژوونبژژهمتمانژژهمانیژن،نژژهتیسژژایهكهداڕمژژانی:"لژژهیتییژژهكژژاتبردهدروسژژتیتونژژدوتیژیكژژهینجامانژژهوئهگرنگترینئژژهلژژه
ومنئژهكردنبهستنژهكاندا،ههونیشتمانییهتیاڵیهكۆمهكانیبوارهرۆڵگێڕانیانلهرلێشێواویكومرۆڤێك،سهتواناكیانوهكارهێنانیبه

مكژهكانیان،دووچژاریومنداڵژهخۆیژانندروسژتیتهبژارین،تێكچژوونیبكهردهروهكانیانپهمنداڵهباشیخۆیان،ناتواننبهئاسایشی
وكانیاننژاگرن،هژاوڕێرهرامبژهوبهخۆیانبژن،رێزلژهراوكێژدادهودڵهبژوونوتژوڕهترسلژهمیشژهبژن،ههدهوهبیركردنهبونیونهویخه
.نكهبیردهویستانیانلهوخۆشهسوكاركه


النبأگۆڤاری


٥١١٣یئاگۆستی٥٩:ڕیکەوتی-ژیانەوەماڵپەڕی:سەرچاوە
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   پێویسته  نه الیه مه رین و هه باتێکی به ی توندوتیژی خه وه بۆ سڕینه









 ن فتووحیکوێستا


یتوندوتیژیدژیژنانوهینوامبررۆژیسڕینه52یبۆنهبه


ركژاتوشژوێنێكهژهلژهوئیتنیكژیتیاڵیژه،كۆمهنگیرهژهفهنژدییتمهتایبهپێژیبهكهجیهانییهكییهژناندیاردهتوندوتیژیدژی
.وێتركهجۆراوجۆردهیشێوهبهتوانێده


وهتژژهرێکخژژراوینهربۆیژژههه.ڵکووپێشژژێلکردنیئاشژژکرایمژژافیمرۆڤژژه،بژژهسندکراویشژژهپهونژژهئاسژژاییهدژیژنژژاننژژهتونژژدوتیژی
رپرسژژیدابهکانییژژهوهتهژێژژریاسژژانێونهلژژهرکژژدارکژژردوهکانیئهتژژهوڵهودهداوهیهلهسژژهممهکیجیژژددیبژژهکانگرنگییژژهکگرتووهیژژه

.کانیژنانبنمافهپاراستنی

و،نژابێنحكوومبكژهژنژانمژهدژیوتیژیتوندبێتاندهوڵهده:"داهاتوهتوندوتیژیدژیژنانیپێشگیریلهیاننامهیبه1یماددهله

.وتیژیژداتوندهێشژتنینهڵگژههلنژدیپێوهكانیانلژهركژهئهدانینجامنژهبیژانووبژۆئژهنژه،بكهئژایینیریتیژانتێبینیژیهیچدابونه
رتاسژهژنژانهژهدژیوتیژیتونژدهێشژتنینهتیسژتان،سیاسژهراوهوبێكژانگونجاوهمووشژێوههژهرگرتنلژهڵكوهكهبهبێتاندهوڵهده
.نبدهپێدرێژهیكهنجامهئه


 کانی توندوتیژی دژی ژنان هۆکاره


یمریشهتوندوتیژیهه.نكهژیاندادهژنوپیاولهكسانیییهلهرێگریداببینرێنكهكسانیانهونایهلهێكرژناندهتوندوتیژی

http://kurdwomen.org/ku/index.php/2012-09-25-22-52-21/255-2013-11-25-21-42-12
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.دادهپێیرهمیشپهوههدایهكسانینایهله


ژنژانلژهرێگژهزییژهگهاڵواردنیرههژه.وهکانیانژهبژاریمافهکانلژهکبوونیئینسانهکیهوهلهاڵواردننکۆلیکردنهکسانیوههنایه
وهاڵتیواڵتژژهسژژهنقژژانوونودهالیژژهیلژژهاڵواردنانژژهوههتیئژژهتایبژژهبه.نکانیانبکژژهمژژافوئازادییژژهتواننبژژاسلژژهنژژهگژژرێکژژهده
.پێنسهده


یتونژدوتیژیدژیژنژانرچاوهتژواننسژهموویاندههژهمانهئه...کان،ونگیوئابووری،ئاینیهرههژاریفهلتوور،ههڕ،کههاشهروههه
تژوانندهمانژهئه.منوئاسژایشوباشژبوونیبژاریئابوورییژه،ئهتیگرنگهیمرۆڤایهڵگهمڕۆبۆکۆمهیئهوهناکرێئهحاشایلێ.بن

یبژێکێشژهڵگژهرکۆمهگژهاڵمخژۆئهبژه.وهنژهمبکهنیژانکژهکژهربسژهوانتوندوتیژییدژیژنژانچارهکلهیهگکهیدیکهزۆرکێشه
شژیهژۆیزۆررۆژرهبۆتژهندنیتوندوتیژیدژیژنانبگیردرێکهسهرهپهلهکرێرێگهدیسانده!حاڵنیههیچشتێکمهحاڵبێکهمه

.ریشهیبهڵگهکانیکۆمهختییهدبهوبه


رروالتێژک،هژهژنژانیهژه.داکیژهڵگهرکۆمههژهلژهکانیمژرۆڤنتوندوتیژیدژیژنانیشپێشێلکردنیمافه.ینکانیمرۆڤجیهانیمافه
.کژژرێدهشژژیانلێکیهاوبهیهشژژهڕهموویانههرهژژههژژه....دینودار،دینژژداروبژژێوار،داراونژژهخوێنژژدهوارونهکخوێنژژدهیژژهڵگهکۆمه
نالیژژژه،یژژژانلهبژژژایدهڕێوهقژژژانوونبژژژهبژژژهیژژژهکژژژهوهتهوڵهندهالیژژژهزۆرواڵتداتونژژژدوتیژیلژژژهلژژژه.ویشتوندویژییژژژهئژژژه

.یهوهماڵهوبنهڵگهنکۆمهالیهرباڵوترلهموویبههه،یانلهیهوهکانهکدارهچهگرووپه
کان،ئژایینریتیوئایینییژهنژهڵگژهکۆمهڵگژهکۆمهلژه.داژنانکدژبهرتوندوتیژییهئاستههرپرسیارنلهکانبهتهگشتیحکوومهبه

لژژهداجۆرێکژژهرژنژژانسژژهملژژیبهپاندنیحیجژژابیزۆرهداسژژهبۆنموونژژه.کانیژنیئازادییژژهوهسژژککردنهرتهکبژژۆبهیهسژژهرهکهتژژهکراوه
.وهبنژهتیدهتووشژیسژزاوسژووکایهوهڵگژهاڵتوکۆمهسژهندهالیهلهخۆیانرگیدڵخوازیپۆشینیجلوبهژنانبه.توندوتیژیدژیژنان

وتیگایژهبهرهدهژیژانیكانیریتژهنهكژه...فغانسژتان،عێژراقوکوردسژتان،ئهدنیژادابژۆنموونژهكانیریتییهڵگانهكۆمههالهروههه
.وهمێنێتژژهسژژزادهبژژێكانیانبژژهرمافژژهسژژهكردنژژهسژژتدرێژیودهكژژرێدهلێمژژاڵچژژاویكموڵژژكو،ژنوهدارهییزۆرریشژژهشژژیرهعه
.یهریزۆریههفتاریتوندوتیژئامێزداکاریگهرهدانبهودرێژهوهمانهگلهمانهئه


رێوشژوێنهیوانژهپێچهتبژهنانژهتهچونكژه.بژداتیژیوتونژدبژهرهپژهتژوانێ،دهیژهدابژوونیههکوردسژتانلژهژنیکژهفرهبۆنموونه
ئیژزنلژهگشژتیكییهشێوهرگرن،پیاوانبهموهکهرییههاوسهمئیزنلهریدووههبێبۆهێنانیهاوسهگوترێدهدهكانکهئیسالمییه
داژنژژژهلژژژهونێژژژوهتونژژژدوتیژیوبێگومژژژانلژژژهگاتژژژهركژژژاتدادهزۆلژژژهوهوبارهلژژژهقاڵژژژهمهدهرنژژژاگرن،بۆیژژژهموهكژژژهیهریهاوسژژژه

ڵکوڕێژکگژهویسژتیلهنژدییخۆشهرکچێژکپێوهگژهیژانئه.فتاریتونژدوتیژررهبهوێتهکهزیاتردهماڵهیبنهکانیدیکهندامهمووئههه
...!زڕێونژژاویدهوهڵگژژهنکۆمهالیژژهکژژردنیژژانلهلێشژژهڕهتوههزیژژهرئژژازاروئژژهبژژهوێتهکهدهوهیژژهکهماڵهنبنهالیژژهسژژتێ،لهببه
شژژێکنلژژهبهفتارانژژهورهئژژهوهیئژژههانژژهبهاڵمبژژهبژژهتوندوتیژییژژه،وهماڵژژهنپیژژاوانیبنهالیژژهفتژژاریژنوکژژچلهکژژۆنترۆڵکردنیره

داتونژدوتیژیدانبژهرهوپژهوهمانژهگلهمهن،ئهیژنانئێعترازناکهریتزۆربهلتوورونهناویپاراستنیکهڵگهبهکولتووریکۆمه
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خێزانژیبژهنژینتونژدوتیژیکانئامژادهترسژیسژزاخێزانییژهكچژانوژنژانلژهیزۆربژهداواڵتژانزۆرلهیلهوهرئههه.رنکاریگه
،نژێدادهتییتایبهكییهلهسهمهناكاوبهوهوبارهكلهیهوهداپێداچوونهواڵتانهێندێکلهلهریدادوهننیاهێزێكییهپۆلیسرابگه

كژژانیرێکخژژراوهكۆكراوهگئامژژارهوحاڵژژهبژژه.كاننژژینیهراسژژتیریرخژژهراسژژتودهنێژژومژژاڵكانیتوندوتیژییژژهئامژژاریوهوهۆیژژهبژژه
.رنكێنهرواراچڵهههسااڵنهکانیمافیمرۆڤجیهانییه

 
 ڵ توندوتیژی گه وخۆی له ندی راسته ڕ پێوه شه


.پیژژاوزیژژانیلژژێبینیژژوهژنزۆرزیژژاترلژژهمیشژژهڕههشژژهکانینجامژژهرئهاڵمبهبژژه.بژژاچژنچپیژژاونژژاودهکانلژژهڕئینسژژانهشژژه
نالیژژژهمله،هژژژهوهتییژژهوڵهنهێژژژزیدهالیژژژهملههژژهڕهمیشژژژهردهسژژژهشژژیکیهاوبهیژژژهوهرژنژژانوکچژژژانکردهسژژژهسژژتدرێژیکردنهده

لژهبژۆنموونژه.تیوئژازاروسژووکایهرهێژرگبژهونهکهکاندهاڵتهسژهبێدهمرۆڤژهمیشهڕداههنێودۆخیشهله.وهکانهکدارهچهگرووپه
کانولژهتییژهحکوومهتیهێژزهزیژهرئژازاروئهبژهتهتوونهریژانبرایژانکههبوونیهاوسژرگههژۆیپێشژمهکوردستانژنانزۆرجاربژه

کرێژیمژیئێژرانیژانرێژیمژیسیسژتمێکیسیاسژیوهنیابژهتژهوهتهسژتراوهبهنهوهئژهدیاره.رسهتهستدرێژییانکراوهدادهکانزیندانه
کانیاڵمئاکامژهڕکۆتاییدێ،بهدواترشه.نبوونوههداههڕکاتیشهلهفتارانهمرهدائهمووجیهانههعسیعێراق،لهرووخاویبه

.بێریخراپیههکاریگهڵگهمووکۆمهرژیانیههسهتوانێلهودهنتروزیانبارترهرژنانزۆردرێژخایهسهڕلهشه
 

 دا ڵگه کۆمه  لهژنانن   کانی توندوتیژی دژ به ین جۆرهکیتر ره روونی سه یی و توندوتیژی ده سته جه  توندوتیژی

كژهوهگرێتژهییدهسژتهسژتدرێژیجهڵژدان،دهقژ،سوتاندنوتووڕهه،لێدانوكوتان،كێشانیییستهجهتیزیهئازاروئهكانیجۆره
.رووبداییماڵهبنه،نژادوباریواریخوێندهرنجدانبهسهبێمووژنانبهبۆههنگهرهتوندوتیژییانهوجۆرهئه

 
 :روونی ده  توندوتیژیی


وتیڵسژژوكه،ههتیخژژرا ،سژژووكایهوتیڵسژژوكهیتا،هاتوهژژاواروههیتاپژژهپژژهقوجنێژژو،بیژژانوپێگرتنیرهیقسژژهكارهێنانیبژژه
،یكژهماڵهبنهنژدامانییژائهخۆیئازاروكوشتنییشهڕهنىداگۆڕین،هههیتا،دیتاپهپهستووردانیوحوكمكردنودهاڵتدارنهسهده

وجژژۆرهئژژه.درێژژنمدهڵژژهقهژنژژانلهدژیتونژژدوتیژیلژژهبژژهوهماڵژژهكژژردن،لژژهدۆسژژتانوئاشژژنایانوزینژژدانیدیتنژژیرێگژژرتنلژژه
وتیاڵیژهكۆمهاڵوبژوونیتێكژهنێوبردن،راكژردنلژه،یانخۆلژهپووچیستكردنبهههگیانیڵدانیرههسههۆیبێتهدهتوندوتیژییه

.وناچاالکئیرادهرێکیبێوهبوونهکاتهداژندهڕاستیلهوتوندوتیژییهئه.ژناندالهراوكهدڵه

هۆكاریبۆتههاتوچۆزیاترورووداوینجهخۆشییشیرپهنهدالههماڵبنهله،توندوتیژیییوهتهنێونهلێبوردنیرێكخراوییوتهبه

.مردنیژنان
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 ژنان  ی توندوتیژی دژی وه نگاربوونه ره تی به چۆنیه


تاهژژه.یژژههژژهنژژهالیهمهرینوههباتێکیبژژهخژژهبژژهداپێویسژژتیڵیگژژهكانیشلهرهربژژهوبهنییژژهنژژدالیهچهكییژژهدیاردهتونژژدوتیژی
داواڵتێژکن،لهنجامبدهکانیانئهتاوانهدادگاییکردنێکیعاداڵنهبێترسلهسزادانوتاوانبارانیتوندوتیژیدژیژنانبتواننبه

.یتوندوتیژیدژیژنانکارێکیئاسانهوهبڵێینسڕینهزی،دژوارهگهاڵواردنیرهههکانپڕنلهقانوونهکه

نا،پژهیژنژانیبێوهوانژهئژارامبژۆحهمژاڵیاڵتوقانوون،دروسژتكردنژیسهده.یهمدیاردهیئهوهمکردنهبۆکهیهۆررێگاههاڵمزبه

ڵپسژپۆرانهگکردنلهراوێژكانوفێركارییهکۆرسهكردنلهشداری،بهوهبنهدهتوندوتیژیوروویرهبهیوژنانهلهیاساییپشتیوانیی
رێگژژایلژژهوانژژهمووئههژژه...كانوفێركارییژژهوهكۆبوونژژهپیژژاوانوژنژژانلژژهئاگژژاییگ،زیژژادكردنینانیژیژژانیهاوبژژهوهپژژێشپێکژژه

رگژهئهاڵمبژه.بێهرێنییانهیئهریتوندوتیژیدژیژنانکاریگهوهمبوونهوکهوهسڕینهلهتوانندهکرێوئاساننودهوهاڵتهسهده
بێچبکرێ؟بێدهوکاتدهیتوندوتیژیبندژیژنانئهرچاوهاڵتخۆیانسهسهقانوونودهکئێرانکهوهدابۆنموونهواڵتێکله


هاروونژاکبیرانینێژوروههژه...کانیانووچاالکژهکانیمافیمژرۆڤکانیژنان،رێکخراوهکرێکخراوهنیوهدهیمهڵگهکانیکۆمهرێکخراوه
لژهوهژنوپیژاوهبهڵگهیکۆمهوهیوشیارکردنهرێگهتواننلهده...کانوران،شاعیران،مامۆستایانیقوتابخانهکنووسه،وهڵگهکۆمه
کانبژژۆتونژژدوتیژیدژیژنژژانینژژهتژواننتێڕوانواندهئژژه.بێدژیژنژژانرۆڵیژژانهژژهنژژاویتوندوتیژییژهکژژهمتاوانژژهیئژژهوهمکردنژهکه

تاوانژهوهئژه.بکژرێچاوپۆشژیلێمبیانوویژهبکرێوبژهلتووریچاویلێتیوکهخسیوتایبهکیشهیهلهسهمهبگۆڕن،ئیدینابێبه
تیزایژژهتونژژدوتیژیدژیژنژژانناڕهدژیهالژژهروههژژه.وهئاگژژاداربکرێتژژهکانیلێییژژهوهتهنێونهڵژژهبژژێکۆڕوکۆمهتیودهدژیمرۆڤایژژه

ووهتیوشژیارکردنهڵمهڵکیئاساییههنێوخهنلهوڵبدههه.یتاوانبارانوهگژداچوونهبهنبۆکانرێکبخهناڕازییهنگهرببڕنودهده
.نتۆڕیدژیتوندوتیژیرێکبخه


نگاریرهتژواننبژهخۆن،ئاسژاندهربهسژهوهبواریئابوورییژهلژهژنانێژککژهکانیان،مافژهئاشژنانبژهژنانیوشیاروئژازا،ژنانێژککژه

بژێکینژین،دهرهوانتاوانبژاریسژهنیائژهتژهبکژرێنچونکژهباتژهوخهشژیئژهبێهاوبههاپیاواندهروههه.وهتوندوتیژییخێزانیببنه
بواری.یهههڵگهگشتیکۆمهبهماڵهندامانیبنهمووئهرخۆیانوههسهیڤیلهترینێگهتوندوتیژیدژیژنانکاریگهنرێنکهیهتێبگه

اڵواردندژیژنژانلژههژهیکژهاڵتهسژهودهرئژهسژهفشارێکبۆتوانێببێتهکان،دهرکهئهرمافوسهلهڵگهرۆشنبیریوئاگاییکۆمه
رگژۆڕینیسژهریلهلتوورکاریگهگکهمانشێوهههبهیهلتوورههرگۆڕینیکهسهریلهنکاریگهرواچۆنقانووهه.سپێننچهدادهقانوون

هژۆیتژهبوونهکانکژهوتووهدواکهریتهیدابونهوهبۆگۆڕینیتێڕوانینوکاڵبوونهرئینسانێکیمافخوازهرکیههئهبۆیه.یهقانوونهه
.بکۆشێژنانتێندنیتوندوتیژیدژیسهرهپه



٥١١٣ینوامبری٥٢:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیکوردستانوکورد:سەرچاوە
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 توندوتیژی دژی ژنان لە سیستمی بەڕێوەبەریی ئیراندا
 
 
 
 
 
 
 

 (اللەی) ئەفسەر محەممەدی


سیستمیبەڕێوەبەرییئیستایئێران،لژهراسژتیداجیژالەوەیکەسژەرچاوەیسژەرکوتوتونژدوتیژییە،بژووەبەگورزێژکبژۆتێکژدانی
سروشتوپێکهاتەیکۆمەاڵیەتیمروڤەکانوبەهائەخالقییەکانیکۆمەڵگەوشاردنەوەیڕاستیەکان


هەزارسژاڵەیگژۆیزەوی٢١١١ەوهلژهسژەردەسژەاڵت،نەریتژیکۆنەپەرسژتانەیئەوسیستەمههەوڵیداوەبۆتازەکردنەوەینماومژان

ئەمسیسژتەمەلەگەڵئژازادیو.وسێکوچکەیدەسەاڵت،ئایینودابونەریژتبژهسژەرکژۆمەڵگەداپیژادەبکژا٥١بهێنێتهنێوسەدەی
وەهژاسیسژتمێکداکەدەوڵەتلەڕێگژایقەداسژەتیلە.دێموکراسیناگونجێوتێیداناتوانیباسلەمروڤوژیانیمرۆڤایەتیبکەی

خوداییماناپەیدادەکاوسەردەکەوێ،دەسەاڵتیپیژاویشلەڕێگژایقەداسژەتیدەوڵەتەوەمانژایپەیژداکژردووەوبۆتژهنەریتێکژی
بچژووکبژهدەسژتیبنەماڵەوەکدەوڵەتێکژی.پاکوئەمەگسیستەمیدەوڵەتودەسەاڵتلەسەربنەمایپیاوساالریدروستکردووە

پیاوخۆیبەخژاوەنبنەمژاڵەدەزانێژتتژاکوولەنێژوبنەمژاڵەداژنومنژداڵزۆر.پیاورێبەڕیدەکرێولەژێردەسەاڵتیپیاودایه
وادەردەکەوێکەدەسەاڵتیپیاوبەسژەرجیهژانیژنژداهاوشژێوەیسیسژتەمیدەسژەاڵتیسژەرمایەدارییە.بێ،پیاوورەیبەرزتردەبێ

ئەمسیستەمەوبیرۆکەیەکەبەدرێژاییمێژویپیاوسژاالری.رێژاییمێژووبەسەرکۆمەڵگادازاڵبووەوزۆربەهێزتروکۆنترەکەبەد
سژەپاندنیدەسژەاڵتبەسژەرژنژدا.لەسەرمێشکیبچووکترینکەسیکۆمەڵگادانراوەژنوکۆمەڵگابوونەتەکۆیلەیپیژاوودەوڵەت

وشەیالوازییکەلەکەسایەتییژندادروستیانکژردوبەسژەر.یەتی،کولتووریوئایینیەکانکردۆتەوەهاوکاترێگەبوکێشەکۆمەاڵ
وەکئەوەیکەژن،بەردەوامخزمەتکارێژک.هەمووکۆمەڵگاداباڵویانکردۆتەوەووێنەیژنیانبەپێچەوانەوەبەکۆمەڵگاناساندووە

ئەومێژژووەبەهەمژوو.مێژوویئیسژالمهاوکژاتەلەگەڵمێژژوویوونبژوونیژن.یبکابێوهیچداواکارییەکینییەکەبۆخۆیپێشکەش
خوداکانی،کۆیلەکانودەسەاڵتدارەکانی،تەنانەتلەرێگەیئابووریوزانستوهونەریشەوەمێژژوویەکەکەدانبەکەسژایەتیپیژاو

سژالمیسیاسژی،هەمژووئەودەسژکەوتەبەنژرخوهەسژتیارانەیسیستەمیدەوڵەتیئیسژتاوئی.وپیاوساالریدادەنێوبەهێزیدەکا
کاتێژژکپیژژاویڕەگەزپەرسژژتبەسژژەرکژژۆمەڵگەوژنژژدا.کەژنبەدەسژژتیهێنژژابولێیژژاندزیژژوولەژێژژردەسژژەاڵتیپیژژاودادایژژاننژژا

http://kurdwomen.org/ku/index.php/2012-09-25-22-52-21/260-2013-12-10-20-29-51
http://kurdwomen.org/ku/index.php/2012-09-25-22-52-21/260-2013-12-10-20-29-51
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یوخژویبژهدەسژەاڵتداریدەسەاڵتیهەیە،هێندهخۆیبههێزدەبینیکههەمووپەیوەندییەسەرەکییەکانیوەکوهەڕەشژەیەکدەبینژ
ژنبوونلەونێژوەدابژووبەشژوورەیی،وایژانکژردووەکەژنلەژنبژوونیخژۆیبێژزاربژێولەو.بێئەوالوالیبنەماڵهوژندەزانی

نێژژوەداپیژژاولەهەسژژتەمرۆڤایەتیەکژژاندوورکەوتژژۆتەوە،کەسژژایەتیوئیژژرادەیخژژۆیلەدەسژژتداوەوبەردەوامهژژانیدراوەوکژژوو
.مروڤێکیبەهێزودەسەاڵتداربەسەرژنوبنەماڵەدابەرەوئەوئاڕاستەیەکهەنگاوهەڵگرێکەبۆیاندیاریکردووە


هەرپیاوێژژکبژژووەبەدامەزرێژژنەریسیسژژتەمیدەوڵەتژژیڕەگەزپەرەسژژتودەکژژۆمەڵگەدائەرکژژیبەرپرسژژایەتییبنەمژژاڵەیلەئەسژژتۆ

ەئێسژتاهەیەلەژێژردەسژەاڵتیپیژاوبهێنیژنەدەرەوە،شژتێکیزۆرکەمبەنژاوسیسژیتمیگرتووە،ئەگەرژنوبنەماڵەبەمشێوەیک
.دەسەاڵتیپیاودەمێنێتەوەوئەوکاتدەتوانینبلێینژنوپیاوبەیەکئەندازەدەسەاڵتیانبەسەربنەماڵەدادەبێ


ژنژداقژوڵتربژوونەوەولەسژێدارەدانوبەردبژارانهاوکاتلەگەڵگژۆرینیئیسژالمبەدینژیدەسژەاڵتوسیاسژەتگوشژارەکانبەسژەر

لەالیەکەوەکژژارەدڕنژژدەکانیدەسژژەاڵتولەالیەکژژیدیکەشژژەوەبیژژروڕای.زۆرتژژرپەرەیگرتژژووە(ێژژیغە)کژژردنوبەکرێژژدانیژنژژان
ەکرێکژژارێکیبژژێپیژژاویخژژاوەندەسژژەاڵت،ژنژژیواناسژژیوەک.ڕەگەزپەرەسژژتیکژژۆمەاڵیەتیبژژووبەهۆکژژاریخۆکوشژژتنیزۆرتژژریژنژژان

ماشژێنیزاووزێو.دایەیمنژداڵپەروەر،سژەرچاوەیبێسژنووریهەوەسوهێژزیپیژاوە.چاوەڕوانییەورازییەبەکەمتژریندەسژتحەق
بەمشێوەژنئازادیخژۆیلەدەسژتداوەوبژووەبە.سەرەنجامژنکۆیلەیەکیمودێڕنە.کااڵیەکیبازرگانییەیاکەرەسەیسێکسکردنە

.کۆیلە


کۆماریئیسالمییئێرانهەوڵدەداتژاکولەڕێگژایسژووکایەتییکژردنبەژنژان،دەسژتدرێژیکژردنەسژەریانوتووشژکردنیانبەمژادە
بژژێهژژۆوییەتکژژردن،دانژژانییاسژژایفرەژنژژی،خۆفروشژژیشژژەرعییژژان.هۆشژژبەرەکانکۆمەڵگژژالەژێژژرهەژمژژوونیخۆیژژدابهێڵێژژتەوە

لەتژازەتریننمژوونەدادەتژوانینئامژاژەبەدانژانییاسژایهاوسژەرگیری.رێکارێژکدەگژرێتەپژیشبەکرێدانیژنانوتەنانەتهەموو
دانژژانیئەوجژژۆرەیاسژژایانەزۆربەراشژژکاویلەگەلبیژژروڕایپیژژاوانیئژژایینیدە.بکەیژژن(فرزنژژدخوانژژدە)لەگەڵمنژژداڵیهژژاوردە

زلەمانژژایوشژژەیی،بەمانژژایپەیمژژانیژنژژومێردایەتیینێژژواندوولەئێژژرانهاوسژژەرگیریجیژژاوا.بونیژژادیهاوسژژەرگیریداهاوشژژێوەن
کەساننییە،بەڵکووکەرەسەیەکەبۆهەرچیزیژاتردەستبەسژەراگرتنوپاراسژتنیسژنوورەکانیپیاوسژاالریبەسژەرژنژداووەرگرتنژی

میئیسژالمیوئیسژالمییسیاسژیدامانژائاکامیئەوجۆرەیاسایانەکەتەنیالەژیرچژاوەدێریسیسژت.بەهرەیجنسیلەژنانوکچان
تەنژژانەت.هاوکژاتژنخژژۆیبەجیژژاوازلەوکۆمەلگژژایەدەبینژژێکەتێیژژدادەژی.بەخژۆیدەگژژرێ،دەبیژژتەهژژۆیخژژۆبەکەمزانینیژنژژان

مبژێبژۆئەگەرمەیلێکیبۆدەربڕینیهەستیدایکانەلەئاستمنژدااڵنیهژاوڕەگەزیخۆیژداهەبژێوبڕیژاربژوورۆژیژکباوەشژێکیگەر
بەوهۆیەکەکامژندەتوانێکچێکبەمنداڵیخۆیپەسەندبکژا.کچانیکەمتەمەنوبێسەرپەرست،بەداخەوەئێستادەریغیدەکا

!کەلەداهاتۆیەکینزیکدادەبێبەهەوێیخۆی


بنەمژژاڵەکۆنەپەرەسژژتە.یەبەداخەوەیاسژژاکانهەموویژژانبەالیەنژژگەریسیسژژتەمیدەسژژەاڵتوپیژژاودانژژراونوژنهژژیچمژژافێکینژژ
ژنژژژانیکژژژوردی.پیاوسژژژاالرەکانبەمەبەسژژژتیمژژژانەوەیسیسژژژتەمیپیاوسژژژاالرییەکژژژێکنلەبنەمژژژاسژژژەرەکییەکانیئەمنژژژابەرابەرییە
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ڕۆژهەاڵتیکوردستانیشلەویاسایەبێبەگنینوتەنانەتزۆربەیکاتیشپیاوەکانبەخۆشیوەبژاوەگبژۆئەویاسژایانەدەکەنەوە
لەالیەکەوەگوشژژاریسیسژژتمیبەڕێژژوەبەرییئێژژرانولەالیەکژژیتژژرەوەبیژژرۆکەکۆنەکژژانیپیاوسژژاالری،.یوانیلژژێدەکەنوپشژژت

ژنلەڕۆژهەاڵتژیکوردسژتانلەنێژوبژازنەیدواکەوتنژیکۆمەڵگژاوپیالنەکژانیدەوڵەتژداگەمژارۆدراوەو.کێشەکانیقورسترکژردووە
لەزۆربەیناوچەکانیڕۆژهەاڵتژیناوینژدا.کراوەکەسمافیئەوەینییەهەنگاوێکیترهەڵبێنێبێجگەلەوژیانەیکەبۆیاندیاری

لەالیەکژیدیژکەوەمژامەڵەکردنبەژنژانو.بژۆپێکهێنژانیژیژانیهژاوبەگدەبژێچژاوەرێیخژوازبێنیبژن.ژنانلەڕاهێنانبێبەشن
تژژژاڕادەیەککەسژژژنووریعەقڵژژژی.ۆژبەڕۆژلەزیژژژادبووندایەخەتەنەکژژژردنوخۆکوشژژژتنولەسژژژێدارەدانوبەردبژژژارانکژژژردن،ڕ

ژنبژژوونلەکۆمەڵگژژایپیاوسژژاالریدازۆردژوارە،ژنلەبەرامژژبەردەسژژەاڵتیئێژژرانکەدانبەبژژوونی.مرۆڤەکژژانیتێژژپەڕکژژردووە
یژێژردەسژتیتژر،پیژاوهەوڵئەداتناسنامەیکوردانانێ،بێڕێزیانپێدەکا،هیچڕێگاچارێکیبۆنەماوەتەوەوەکوهەمووگەالن

.ئەمگوشارانەبەسەرژنداقەرەبووبکاتەوەئەمکێشانەژیانلەژنانقورسدەکاتەوە


،یەکێلەوسیاسەتەبەرچاوانەیەکەئێژرانبەسژەرگەلژیکژوردابەتژایبەتژنانژدا"برسیبیانهێڵەوخاوەندەسەاڵتبە"سیاسەتی
ەناوچەگوندنشژینەکاندابەنژاویپاراسژتنیسژەرچاوەیئژابووریودابونەریتەکژانینیژۆهۆزەکژانولەبەشێوەێککەل.پێڕەویدەکا

شارەکانیشدا،نەبوونیداهاتوبێدەرەتانیووەرنەگرتنیانلەبازاڕیکاردا،ژنانیکردۆتەکۆیلەیپیاوویاسژاگلەهەمژووکاتژدا
یخۆیدوورخسژتوەتەوەوژنژیوالێکژردووەبەهەمژووشژێوازیکلەژێژرسیسژتەمیپشتیوانیپیاوانەوکەژنیلەکولتووروناسنامە

.باوکساالریدابێ


جژژاریوایەشژژووەکەیلەبژژاوکی.ژنلەسیسژژتمیکۆمژژاریئیسژژالمییئێرانژژدا،لەتەمەنێکژژیکەمژژدالەبژژاتیشژژیرباییبەشژژوودەدرێ
ئەوژنەیکەلە.ەوەچارەنووسژژیخژژۆیەتیودەبژژێپێژژیڕازیبژژێلەمژژافیمیژژراتبژژێبەشژژە،وایپژژێدەسژژەلمێننکەئ.گەورەتژژرە

هاوژینەکەیجیابژۆتەوەلەژێژرگوشژاریقورسژیکۆمەڵگژاداکەسژایەتییدەڕوخێژنن،ژنلەهەرشژوێنێکداهەبژێدەبژێئەمبیژروڕایە
بژوونئەسژەپێننبەسژەرژنژداکەهەمسیستەمیدەسەاڵتوهەمکۆمەڵگایپیاوشێوازێکلەژن.پەسەندبکاکەسیستەمبۆیداناوە

ژنێکژیشکەهەوڵبژداتبە.هێمنوگوێڕایەڵبێ،بەوەیکەدێتەپێشیڕازیبێوخزمەتکژردنبەپیژاو،بەکژارێکیپیژرۆزبزانژێ
دژزۆربژوونیخۆکوشژتنیژنژان،نژاڕازیبژوونێکەکەژن.پێچەوانەیئەوانەبێت،ژنێکیبژێئەخژالقەولەکۆمەڵگژادووردەکەوێژتەوە

لەوەهژژژا.ئەمشژژژێوازەسیاسژژژەتانەلەهەمژژژووقۆناغێکژژژدابژژژوونەتەبەربەسژژژتبژژژۆسژژژەرکەوتنیژنژژژان.بەمگەمژژژارۆیەدەریدەبژژژڕێ
سیسژتمیکۆمژاریئیسژالمییئێژران.سیستمێکدا،هەمووهەڵسوکەوتیژنانبەشێوازێکلەژنیکۆمەڵگایڕەگەزپەرەستدیاریئەکرێت

دێموکراتیژکناگرێژتبژۆیەبەردەواملەگەڵنژاڕەزایەتیینێوخژۆییودەرەکژیڕووبەڕوودەبێژتەوەوتەنانەترێژزلەبچژوکترینمژافی
لەجیاتیئەوەیهەوڵبدابۆیەکسانبوونیژنوپیاولەکۆمەڵگژاودانبەمافەکانیژانوەکبنەمژایئژازادیدابنژێ،بەپژێچەوانەوە

سیسژژتمیکۆنەپەرەسژژتیئێژژران،چاوپۆشژژیلەژنژژانوالواندەکژژا،کە.هەوڵدەداتبژژۆگوشژژاریزۆرتژژروپێشژژێلکردنیمافەکانیژژان
هەرڕۆژەوبوالوازکردنیانپیالنیتژازەدادەنژێتژادەسژەاڵتەکۆنەپەرسژتانەکەیخژۆیتەمەندرێژتژر.سەرەکیترینهێزیکۆمەڵگان

بکاتەوە


٥١١٣ەمبەرییدێس١١:ڕێکەوتی-ماڵپەڕییەکێتیژنانیدێموکراتیکوردستان:سەرچاوە
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 .ژن و مادەهۆشبەرەکان
 
 
 
 
 
 

 بێگەرد عەلیپوور

دیتوندوتیژژیدژیسهله91القودیتهسهله22رانوکاندژیهاوسهدیتوندوتیژیهسهله92یکانریشهوهپێیلێکۆلینهبه

.کاندایهرههۆشبهماددهلهان،کرعیهماڵیوشهدیتاوانهسهله51تلودیقهسهله52منداالنو


پێژژیئامژژارهبژژهکژژهرهکیمالوێرانکژژهاڵیژژه،اعتیژژادبهدەرییەکانیکۆمژژاریئیسژژالمیئێژژرانپێژژیراپژژۆرتیخژژودیسژژەرچاوەهەواڵژژبژژه
.دهسژهلژه11زیژاترلژهیژهرێژهوشیژنانلژهناڵێننوبهیدهئیرانداپێووهسلهزارکههه952کملیونویهکانزیاترلهسمیهره
.نخهردهدهیهورێژهکانزۆرزیاترلهسمیهنارهئامارهکهندهرچههه

کییژهرێژهیدواییدابژهندسالهمچهالملهبهنێوپیاواندازۆربووهلهمیشهرههیهۆشبهبوونبهماددهگیرۆدهیکهوهلئهگهله
.نێوژنانیشدازیادیکردوهلهرچاوبه

یژهوزیانهئهیزیانوئاستیرچاورێژهکیگرینىوبهیهلهسهئیعتیادیژناندامه،لهرانیبواریژنانهبروایکارناسانولێکۆلبه
کانجیهانیژهپێژیئامژارهوبژهوهبنژهیدهروونیگیانیودهرویکێشهچاوپیاوانیموعتادزیاترروبه،ژنانیموعتادلهرژنانسهله

خوازراوکبژاردارینژهوه.پیاوانکلهوهوێتهوهکهبەبەراوەردلەگەڵپیاواندا،لێکەوتەیترسناکتریلێدهژناندائیعتیادله
.ختتنەزۆکیپێشوهەنانخۆشیئیدزوتهمندالونهبارچوونیله


لهنکهوارزانهوعهگلهخۆبوونوزۆرباریدیکهربهیئاستیباوهوهمبوونهکهخۆکوژیوستدانهقیودهلهقهمۆکیوهاخهروههه
.رباڵوننێوژنانیموعتاددابه
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ویلژهمۆکیوقهکژوخژهوهکیخۆشیهنهرجۆرهرمانیههدرۆبۆدهکانبهقاچاخچیهکهرداوایکردوهیهۆشبهنێوماددهجۆراوجۆریله
یداویمژژاددهنژژهڵکێکیزۆربخهنوخژژهپێشژژنیاربکژژهرانههۆشژژبهومژژاددهکێکلژژهخۆشژژیتژژریژژهوکژژزیوجژژوانبژژوونیپێسژژتوزۆرنه

.وهرههۆشبه

یوهۆکارانژهکێکلژهیژهبژروایوایژهکانرههۆشژبهمژاددهبژووانبژهگیرۆدهیوهنژدیلێکۆلینژه،جێگژریناوهسژتریژندهزازهمحەممەدره"
ئیعتیژژادهێژژورتژژواننبژژهدهسژژانهوکهیئژژهوهرئژژهبژژه،لژژهمۆکییژژهکژژوخهکانیوهخۆشژژیهوئیعتیژژادبکێشژژێ،نهرهڵکیبژژهتژژوانێخژژهده
.یهرئیعتیادههسهریلهریشکاریگهبهورویدهقیوژینگهلهقههاکوتیشیکهروههه.وهنبدۆزنهیهکهخۆشیهکبۆنهیهوهرهکه


کانیشژیانبژاوکیژانبژرایژانمێردهکژاتکژهسژتپژێدهدهوهمااڵنهوبنهئیعتیادیژنانزیاترلهکهوانبروایانوایهرهیلێکۆلهزۆربه
کارهینژانیمژاددهنبۆبهبهستدهکانیاندهرهادیهاوسهرکیئیعتیبۆتهوهرویغروورهیانلهوهزانیهروینهلهوژنانهئه.موعتادن
لگادازیژادکۆمژهلژهسژێکیدیکژهنیاکهکانیاندانژانێوتژهرهرهاوسژهسهریلههیچکاریگهوکارهئهحالێکداکهکان،لهرههۆشبه

.بێده


کانیشرههۆشژبهکانیمژاددهریژهیکاریگهبژارهروانینژاواقعژیلژهوچژاوهڵژهریههکژووچێژخژوازیوبژاوهیوههاهۆکژاریدیکژهروههه
وارکەڵکلەمادەهوشبەرەکانوەربگژرن،ئژهگهئهکهیپێیانوایهوواتایهبه.یهههوماددانهرتوگبوونبهسهریزۆریلهکاریگه

.وهبێتهمتردهیانکهکهقیهلهبنوقهخۆشحالده


کژژانتووشژژیماددهنژژدێکلژژهههکژژهکانپێیژژانوایژژهسژژهیکهزۆربژژهکژژهیژژهوهئهوماددانژژهیتژژووگبژژوونبژژههاهۆکژژارێکیدیکژژهروههژژه
پێژیئەوئامژارانەیبژژاڵوبژه.بژژنتژوگدهوهورێگایژهلژهکانرههۆشژژبهمژاددهسژانیتژژووگبژووبژهیکهموعتادبوونیژاننژاکەنوزۆربژه

والتتژادلژهزارموعهه952کملیۆنویهدلهسهکاننۆوپۆینتسێلهرههۆشبهیماددهوهنگاربوونهرهنستادیبهالیهوە،لهدەبنە
وسژەروخاوەنهادژنانیسهله95داونێوهلهکهسالیه19تا12نێواننیژنانیموعتادلهمهتهوئامارهپێیئهربههه.داژنانن

نوزۆرتژرینجژۆریوهسژاڵیه91نیمژهژێژرتهوانلژهدیئژهسهله11گشتینوبهوهدیشژنانیجیابوهسهله9دکچانوسهله92
.شیشوتریاکوکراکیننێوژنانداحهکانلهرههۆشبهمادده


رسژهوێخژۆیچارهیهژهپیاوێژکدهکاتێژککژهبژۆنموونژه.وهبنهتیشدهالیهیتریکۆمهرویکێشهروبهمووکێشانهوههلهژنانبێجگه

گوامژهئهونیژهیهمشژێوهاڵمبژۆژنژانبژهبهمانشێوهههشیبهکهرهوروبههادهروهنههکهیپشتیوانیلێدهکهماڵهوابنهبکاتئه
نوکانیانبژژاسبکژژهمالژژهالیبنهلژژهتژژهوبابهئژژهوێکژژهونایانهژژهوهانبشژژارنهموعتژژادبژژوونیخۆیژژوهیژژهوبارهژنژژانلژژهکژژاکژژهده
مژاددهیژنانیتژووگبژووبژهزۆربهکهیهمهۆکارهرئهبهرلههه.یانکهرککردنیئیعتیادهنبۆتهتیاننادهکانیشیانیارمهماڵهبنه

.پارێزنرکیئیعتیاددهکانیتهندههردانکردنیناوسهکانخۆیانلهرههۆشبه




ژناندژیبهوتیژیتوندهێشتنینهجیهانیی،ڕۆژیۆڤەمبەرنی٥٢  

 

 

173 

 

یکژهوهرئهبهقوربانیلهبنهکانیاندهیزۆرمندالهرێژهکاننبهرههۆشبهیماددهرددوکیانگیرۆدهدایکوباوکههکاتێکداکهله
ردایژکوبابیژانرامبژهبهتژواننلژهدههێڵنونهجێبتواننماڵبهدهونهخۆیانیاننیهمندااڵنهیچهۆکارێکیپارێزگاریکردنله

لگابێژتکۆمژهکردنوئامۆژگژاریکردنیلۆمژهێگوێیژانلژهوهدایکوباوکیموعتژادنایانهژهیکهوههۆیئههابهروههه.وهستنهدابوه
ییسژتهروویتوندوتیژیوئژازاریجهبنوروبهگیردهشهکانیشیانگۆمنداڵهمانشێوهههگرنوبهدووردهڵکبهخهواخۆیانلهئه
.بنگدهبێبهتیوزۆرمافیدیکهکوخوێندنوسالمهکانیوهتاییهرهسهمافهولهوهبنهده


تیویژهوهرانگاربوونهبژهخۆشژیهونهنێوبردنیئهنیارێگایلهوتهلگاوهکانیکۆمهنێوتاکهخۆیخزاندۆتهکهکهخۆشیهئیعتیادنه
دورهزهلژهوهینژهکانمانهۆشژیاربکهمندالژهیکژهوواتایژهبه.یهههیهلهسهممهرئهسهریزۆریلهکردنیمنداڵیشکاریگهردهروهپه

.کانینجامهرهکانودهرههۆشبهکانیماددهزیانه


٥١١٤یدێسەمبەری١٧:ڕێکەوتی-دێموکراتیکوردستانماڵپەڕییەکێتیژنانی:سەرچاوە
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 ئەنوەر ئەسەدزادە


بەشژژێكیزۆریژنژژانوپیژژاوانییەكسژژانیخواز.تونژژدوتیژیلەدژیژنژژانبەرێژژوەیەینژژوامبررۆژیجیهژژانیبژژهرهنگاربوونژژهوهی52
وسژژژمیناروئاكسژژژیۆنیجەمژژژاوەرینلەپێنژژژاوبەهێزتركردنژژژیوخۆئامژژژادەكردنیكەمژژژپەینوڵژژژیرێكخسژژژتنلەئاسژژژتیجیهانیژژژدالەهە

لەگەڵسژەرجەمپێشژكەوتنە.بزووتنەوەكانیژنانبەمەبەستینەهێشتنیهەرچیزیژاتریشژێوازەكانیتونژدوتیژیلەئاسژتیجیهانژدا
لەلێكۆڵینەوەینوێیەكانیخۆیدارایگەیاندووە(WHO)شتیجیهانیرێكخراویبێهدا.جیهانییەكانهێشتاكەتوندوتیژیبوونیهەیە

ئەمرێكخژژژراوەجیهژژژانەسژژژەبارەتبە.لەهەرسژژژێژنلەجیهانژژژدایەككەسژژژیانلەگەڵتونژژژدووتیژیبنەمژژژاڵەییرووبەڕدەبێژژژتەوە
وبژاقیواڵژیدیژكەلەكوردسژتانوهەئەمهەواڵەوبگژرەدەیژانراپژۆرت.پەرەسەندنیتوندوتیژیدژیژناننیگەرانیخژۆیدەربڕیژوە

شوێنەكانیدیكەیئێرانلەماوەیرابردووداجیگەینیگەرانینوبەردەوامیئەمبابەتەدەڕواتكەوەكقەیرانێكیكۆمەاڵیەتی،خۆی
نیژیە،ئەمبابەتەهەڵگریناوەرۆكیباسكژردنلەتونژدوتیژیبەگشژتجۆرەكژانییوهژۆیژانهۆكژارەسژەرەكییەكانی.پێناسەبكات

وكولتژژوریومۆتژژۆربەبژژوونییاسژژایكۆمژژاریئیسژژالمیوهەڵوێسژژتەیەكەلەسژژەربژژوونیتونژژدوتیژیبگژژرەتەنیژژاوەبیژژرهێنژژانەوەیەك
.پیاوساالریلەئێران


وئەاڵمۆنبەَ ڕەوباشژیدرەكژانبەوتژیگۆڕانەرچژیرەمرۆگەكرێت،ئەكوئامرازچاویانلێدەوەداهێشتاكەڵگایئێمەكۆمەژنانلە

وەمروانژگەیەكرێژت،لەكچاویژانلژێدەسژەیەرەككەكپێداویسژتیپیژاوانووەژنژانوە.پێشژەوەڕۆنەشێنەییدەزۆربەئاڵوگۆرانە
مڵگژریئەیژاویهەپواتەرانیورابژواردنیپیژاوان،كەبژۆخۆشژگوزە،جەسژتەیزینژدویانئژامرازێكەخۆیاندابوونێكیاننیژیەژنانلە

وەرویخواسژتوئیژرادەیخژۆیەكژاتولەچژاولژێدەتیدایە،خزمەلەكانكەتگوزارییەخزمەسەرەمووكەكهەروەبیرۆكەیە،ژنهە
،وەۆیبژداتەكانیخروونییەدەكێبێت،چۆنوالمیخواستەشووبەكێبكات،كێیخۆگبوێت،قینیلە.كاتچارەنووسیژندیاریدە

بێژت،بژۆكژوێقوتابخژانە،تاكەیبخوێنێژتولەوەماڵبمێنێتەرەوەوتاكەیلەدەماڵبێتەوتبكات،كەیلەڵسووكەلكێهەگەلە
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ژیژانبكژاتوێت،چۆنبۆیدیاریدەكاتكێیبوێتوكێینەوبیرەیەوڵگریئەپیاویهەكات،واتەرنەفەركاتوبۆكوێسەفەسە
ڵگژایكۆمەنیژا،لەزۆرجارژنوەكمرۆڤێكژیتە.یاردانێكینییەبڕرژیانیخۆیمافیهیچجۆرەسەژنلەواتە،كەوەوچۆنبمێنێتە

رێتەوەرئەوەیخژۆیلەوئژازارانەبشژابەوزۆرجژاریشلەختودژواریپیاوساالریدادەگونجێنێتگەڵچوارچێوەیسەداخۆیلەئێمە
.وقەرەبوونەكراوتردەگرێتەبەررێگەیناخۆگ


دیارەرەهەندەكانیتوندوتیژیزۆرلەوەبەرفراوانترن،بەاڵمهەمیشژەئەمجژۆرە.گشتئەمانەیباسیهاتتوندوتیژینلەدژیژنان

تونژدوتیژیبەرهەمژیزەواجژی.ەبێژتوكەوتەكۆمەاڵیەتییانەیخاوەنباكگراوەندێكیپیاوساالرانەنتوندووتیژیانلێلەدایكدهەڵس
ویاسایدواكەوتووانەیدەسژەاڵتێكەكەتژازیژاتربتژوانێكولتژووریتونژدوتیژیلەحژاڵیپەرەسژەندندابێژت،زیژاترعەقڵیینێرینە

كیسژەیریمەجلژیسكۆمژاریئیسژالمیبژكەنهەرجژۆرەیاسژایە.مانەوەیخۆیلەبەهێزكردنژییاسژادواكەوتووەكژانیگەرەنتژیدەكژات
تونژدووتیژیبەگشژترەهەنژدەكانیبژۆتە.هەڵگریبیرێكیتوندوتیژانەیە،هەرجارەوبەبیانوویەكتوندوتیژیبەرهەمدەهێنژنەوە

.ولەهەمانكاتدازامنیمانەوەیانلوتكەیسەربەزری


ەكژانبژۆالبژردنونەهێشژژتنیخژۆدزینەوەیكۆمژاریئیسژالمیلەبڕیارنژامەوپەسژندكراوەجیهانییەكژژانوتەنژانەتبەڵێژنەحكومەتیی
توندوتیژیلەدژیژنانبژاسلەئامژانجەرانەگەیەنژدراوەكانیرژیژملەبەڕیژۆەبردنیئەمجژۆرەرەفتژارەوكژردنەوەیبەسژتێنەكانبژۆ

هەڵژژدانەوەیئارشژژیویتونژژدوتیژییەكانلەئێژژرانلەدژیژنژژانلەمچەنژژدسژژاڵەیدوایژژیبژژاسلە.پراكتیژژزەكردنژژیلەكۆمەڵگژژادایە
ولەمدواییژژانەگرێژژگەوئیعژژدامكژژردنوبژژێرێژژزیكژژردنبەكەسژژایەتیانلەسەنگسژژاریژنژژانالەبژژارترینبژژارودۆخدەكژژاتوهەرن

.خۆشكردنبۆئەسیدپژانژدنبەهەرهۆكژارێكیسژەقەتەوەبگژرەتژادەگژاتەسژەپاندنیدەیژانیاسژایدژەژنژیلەكۆمەڵگژایئێرانژدا
گادارییەكژژانلەالیەنرێكخژژراوەجیهانییەكژژانەوەپێژژیدراوەنەكهەركۆتژژاییبەمتونژژدوتیژانەكۆمژژاریئیسژژالمیسژژەرباریگشژژتئا

نەهێنژژاوە،بەڵكژژووبەپژژێچەوانەلەهەوڵژژیئەوەدایەدزیژژۆترینچەشژژنیسژژزاكانزینژژدووبكژژاتەوەوئەمبژژارودۆخەگلەلەدژیژنژژان
.ئاراستەینانەوەیترسوتۆقاندنلەكۆمەڵگاداپەیڕەودەكرێت


زۆرجارتەنیابەمەبەستیبەرتەسژككردنەوەیژنلەچوارچیژۆەیەكیتژایبەتو.توندوتیژیدژیژنانبەهایەكیكولتووریپیاوساالرە

ولێژرەدایەپیژاووەكژوودەسژەاڵتیرەهژاوژنوەككژوێلەیەكپێناسژەدەكژرێ.خاوەنداریەتیكردنیژنلەالیەنپیاوەوەخۆیدەنوێنێ
لێژرەدایەئیتژژرسژەرپێچیكردنیژنلەبڕیژاروئارەزوەكژانیپیژژاووەك.ومژرۆڤبژوونیەشۆناسژیواقعیژیژنبژژونبەتژاڵدەكژرێتەوەل

وسەرپێچیكردنلەپێگەیەكژیپیژرۆز،دێتەئەژمژاردنوسژەرپێچیكەرلەعەقڵییەتژیپیاوسژاالرداتەنیژارێژگەبەتونژدووتیژیدەزانژێ
ودژەژنرێگەكژژانیبەكراوەیژژیهێشژژتۆتەوەوپیژژاوولێژژرەدایەیاسژژایكژژۆن.گەڕتەواویهەوڵژژیخژژۆیبژژۆتژژۆڵەسژژەندنەوەدەخژژاتە

لێژژرەدایەئێتژژرژێرپێخسژژتنیئژژاواتویاسژژایپیژژاووەك.دەسژژەاڵتلەوەدڵنیژژادەكژژاتەوەكەسەرپشژژكیلەهەرجژژۆرەتونژژدوتیژییەك
لە.انبەكژردارویاسژاوپەرتژووكتەیاردەبێژتشكاندنیهەرێموخاوەنداریەتیرەهایئەودەناسرێتودەسەاڵتینێرینەبژۆسژزاد

كژژردنبەسژەرهێژژزیسكسژیژنلەدەروونژژیپیژاودادروسژژتدەبێتوشژژیۆەی¬پێكهژاتەیدەروونژژیئەمسیسژتمەداهەسژژتیخاوەنژداریەتی
ەكرێت،پۆشژژینیجژژلوبەررورقوقژژینلەوپیژژاوانەیكەئەگەریرفانژژدنوبەتژژااڵنبردنیژنژژیسژژاحەبخاوەنیژژانتێژژدابەدیژژد
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ووتوندوتیژیلەچەشژنیرشژانەوەیەكلەعەقڵییەتژیمێگەلژیلژێبەرهەمدێژتلێرەدایەئیترتۆوینەفرەتلەالیپیاواندروستدەكات
لە!یبژێشژەرەف!بژێغیرەتژی!وهەربێهەڵوێستییەكیشوەكبژێناموسژیهەركردەیەكلەدژیژنبەسەركەوتنیخۆیوێنادەكات

لەمشیۆەسیستەمەدابەهاتایفیوعەشیرەییەكانلەژیانیرۆژانەیخەڵكولەیاساپەسژندكراوەكان.دەگرێبیریداخراویدابیچم
.خۆیدەنوێنێتوپارێزەرانیئەمسیستمەگیانپیاونویانهەڵگریكولتووریپیاوانەن


كژردووەومێژژوویدەسژەاڵتیكۆمژاریئیسژالمیئێرانیەكێكلەوواڵتژانەیەكەزۆرتژرینئینسژانیرەوانەیكوشژتارگاكانیبەردەبژاران

لەئێژرانگەڕانەوەبژۆسژەرچاوەكانیشژەریعەتتەنیژایەكێژكلەهۆكارەكژانی.هەزارانقوربانیتوندوتیژیدژیژنانیلێكەوتژۆتەوە
وئەویژشنەبژوونیپەسندكردنوپراكتیزەكردنیئەمیاسایەرەهەندوهۆكارێكیتریشژیهەیە.ردەوەدەرهێنانیتوندوتیژییبووەبەك

.مەشروعیەتیسیستمودەسەاڵتە،كەسیستمبەپەنابردنبۆئەمكژارانەلەهەوڵژینژانەوەیتژرسوتۆقانژدنلەنژاوخەڵكژدایە
لەدادگاكژژانی.سژژنددەكاتوبەكژژردەوەیدەردەهێنێژژتلێژژرەدادەسژژەاڵتلەژێرنژژاویپارێزگژژاریكردنلەبژژڕوائاینیەكژژانئەمیاسژژایەپە

المیزۆربەساناییدڕندانەترینسزایسەردەمواتەبەردەبارانبەسەرتاكەبەناوتاوانبارەكانژدادەسژەپێننودواتژریشكۆماریئیس
.كۆمەڵێئینسانیفریودراوبۆشانۆیپڕلەمەرروئازاربانگهێشتدەكرێن


تەدژەئینسژانییەكانولەوانەسژزاكانیدژەبێشكئاڵوگۆڕێكیبنچینەییسیاسیلەئێژراندەتژوانێبەشژێكیبەرچژاولەیاسژاونەریژ

ژنیلەگەڵخۆیچژاڵبكژاتوبەداڕشژتنەوەونوسژینەوەییاسژایەكییەكسژانیخوازیهەوڵلەپێنژاونەهێشژتنیكولتژوریدژەژنژیشلە
.ویاساسەروەربێتلەكۆتاییهێنانبەتوندوتیژیلەدژیژنانناوكۆمەڵگابدرێت




٥١١٤ینۆڤەمبەری٥٥:ڕێکەوتی-رۆژهەاڵتماڵپەڕیئاسۆی:سەرچاوە
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 ژنان  ی توندوتیژی دژبه وه نگار بوونه ره ی نوامبر رۆژی جیهانی به٥٢ی  بۆنه  به
 
 
 
 
 
 
 
 

 لی مورادی روین عه په: ئا


ویلەناوبردنیتونژدولەژێرنا١٣٤/٢٤لەکۆبونەوەیەکیگشتی،رێکخراوینەتەوەیەکگرتوەکانڕەشنووسیژمارە١٩٩٩لەدسامبری
هەرلەوکۆبژژوونەوەداڕاگەیانژژدراکەتونژژدوتیژژژیدژبەژنژژانڕێگژژرولەمپەرێکژژیهەرەمەزنەلە.تیژژژیدژبەژنژژانپەسژژەندکژژرا

.بەردەمیژنانبۆئەوەیلەبوارەکانیئابووری،سیاسی،کۆمەاڵیەتیویاساییمافیبەرامبەرویەکسانیانهەبێ


ژناندەبێتەسەرچاوەیزیانوخەسارەتیقورسوگرانلەبوارەکانیجنسی،جسژمیودەرونژیبژۆژنژانهەملەتوندوتیژیدژبە
.ینوامبرلەئەمریکایالتینوەكرۆژیتوندوتیژیدژبەژنانپەسندکرا٥٢ماڵەوەوهەملەپانتایکۆمەڵگادا،هەربۆیەرۆژی

توندوتیژیدژبەژنانیانکردبەرۆژێکیگرنىولەورەوتەدائژازاری١٩٨١کانلەساڵیفێمینستەکانیئامریکایالتینوکاراێبیە
ئەو.ینوامبربەیادیسێخوشکەکانیمیرابڵناوزەنژدکراوە٥٢ڕۆژی.جنسیوئەشکەنجەیژنانیانبەدەستیدەستەاڵتدارانلەقاودا
ئەوسژێ.لەکۆماریدۆمینیکنلەدایكبوون١٩٥٤و١٩٥٧-١٩٣٢ااڵنیسێخوشکەبەناوەکانیپاتریا،مینرواوماریاترێسالەس

ئەو.خوێنژدندایژانبژهدانیشژگادادرێژهمینژرواوماریژالژه.خوێندندایانبهوێشدرێژهرلهخوشکەلەدۆمینیکنگەورەبوونوهه
تێکۆشژژانیئەوانلەدژی.چژژاالکیوخەباتیژژاندەکژژرد(تروجیلژژو)سژژێخۆشژژکەهاودەنژژىلەگەڵمێردەکانیژژانلەدژیدیکتژژاتۆرییەتی

هەربەوهژۆیەوەئەوسژێخوشژکەومێردەکانیژانکەوتژنە.مبۆلیخوراگریوخەباتلەناوکژۆمەاڵنیخەڵکژدادیکتاتۆری،بووبەسه
دەوامبژوونلەسژەرخەباتیژانوبەرئازاروپێگەردیکاربەدەستانیرژیموچەندینجارزیندانیودادگژایکران،بەاڵمئەوانهەربەر

رایگەیانژژدکەدووشژژتکێشژژەوکۆسژژپیسژژەرەکین،یەکەمکلیسژژاودووەمخوشژژکەکانی(تروجیلژژو)١٩١١لەنژژوامبری.سژژڵیاننەکژژرد
.میڕاباڵ


یندانلەکاتێکدائەوسێخۆشکەبەماشێنبەمەبەستیدیداروبینینیمێردەکانیانبەرەوز١٩١١ینوامبری٥٢وتیلەرێكه

http://rojhelattimes.net/arshivpesho/index.php/witar/1360-2014-11-25-19-59-45
http://rojhelattimes.net/arshivpesho/cache/multithumb_thumbs/b_0_0_0_10_images_WITAR_p.alimoradi.jpg
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ئەوڕووداوەبووبەسەرچاوەینژاڕەزایەتیزۆری.وەڕێکەوتبوون،لەکارەساتێکیدڵتەزێنیپێکدادانیئۆتۆمبێلداگیانیانلەدەستدا
ئەوسژژێخوشژژکەوخەباتیژژانلەالیەن.کژژۆمەاڵنیخەڵژژكولەئەنجژژامیخەبژژاتیخەڵژژكڕژیمژژیدیکتژژاتۆریتروجیلژژولەنژژاوچژژوو

ختكردنیئەوانلەشیعر،ئازاروتێکۆشانوگیانبه.مبوولیبەرخۆدانوڕزگاریبەرزکرایەوەوزیندووڕاگیرافێمینیستەکانەوەوەكس
ڵسژژووڕاوانیباتكارانوهه،خژژه١٩٨١سژژاڵیورووداوهواتژژهسژژاڵدوایئژژه٥١.گژژۆرانیونوسژژراوەکانداشژژوێنیکیبەرچاویژژانهەیە

یگیژانوهرهبیرهێنژهوهمرۆژهئژهچونكژه.یانژددژیتوندوتیژیراگهباتلهرۆژیجیهانیخهكینوامبریانوه٥٢كانیژنانرۆژیمافه
یمرۆژهكانیشئژهكگرتووهیژهوهتهعیگشتیرێكخراوینهجمهیزایینیدامه١٩٩٩ساڵیله.زێنیخۆشكانیمیراباڵبووختكردنیدڵتهبه
مووسژاڵێكبژۆهژهوهمبۆنژهبه.ندیكردسهسمیناسیوپهرهدژیژنانبهیتوندوتیژیلهوهوونهنگاربرهییبهوهتهكرۆژینێونهوه

چێتوتونژدوتیژیلژهدهڕێوهتبهلێكیتایبهگهرنامهریجیهانچاالكیوبهرتاسهسه،لهوهكپێشتریهیهفتهحهلهمرۆژهپێشوازیله
هژارۆژێژكوهكژهناچژاركژردووهیییژهوهتهنێونهنژدهمناوهئژهیكژهوهبێگومژانئژه.كیباسوگفتۆگانرهیسهروهتهبێتهدژیژنانده

٥رۆژدا٢رهژهكان،لژهپێیئامارهبه.موودنیاداههلهژناندژبهگرهڵنهرچاووحاشاههبهكیوتیژییهتوندبوونیبكات،ههدیاری
.ندهستدهدهخۆیانلهگیانیوهماڵهناوبنهوتیژیتوندیهۆژنبه


گومانلەوەدانییەکەزۆربەیهەرەزۆریئەوژنانە،لەرووخانیدیکتاتۆریداخەونیکرانەوەیزنجیرەکانیدەستوپێخۆیانوەك

نانلەوواڵتانەپیوەندیبەوەوەهەیەکەژنانتژاژنبینیووە،بەاڵمئەوتەجروبەیەدیساننیشانیداکەکرانەوەیکۆتوبەندیژ
زانژژینتونژژدوتیژیدژبەژنژژان،دهرواكژژهاڵمهژژهبژژه.چڕادەیەكبەدروشژژمیخۆیژژانەوەدێژژنەمەیژژدانوداوایمافەکژژانیخۆیژژاندەکەن

دونیژژالەشژژوێنیکژژار،هێشژژتالەهەمژژوو.هیشژژتایەکێژژكلەگەورەتژژرینوترسژژناکترینناڕەواییەکژژانینێژژوکۆمەڵگژژایئینسژژانییە
خوێنژژژدنگە،شژژژەقاموزۆرتژژژرلەهەمووشژژژیانلەکژژژونجیمژژژاڵوخێزانژژژدا،ژنژژژانوکچژژژانبژژژێرێزیژژژانپێژژژدەکرێ،لێیژژژاندەدرێو

ئەوەیکەجێژژیداخەئەوەیەکەئەوبژژارودۆخەکەبەسژژەربەشژژێکیزۆروبەرچژژاویژنژژانیواڵتژژانی.دەسژژتدرێژیاندەکژژرێتەسژژەر
.زۆربەدەگمەنولەئاستێکیزۆرکەمداسەرنجیبۆرادەکێشریوپالنیبەرەنگاربوونەوەیبۆدادەنرێجۆراوجۆرداسەپاوە،


دیژنژانلەسژهله١١چرکەیەکدالەدونیاژنێكدەکەوێتەبەرمەترسیتوندوتیژی،زیاترلە١٨نلەهەركهدهوهكانباسلهئاماره

١١هەزارکچژژیمنژژداڵلەدونیژژابەزۆربەشژژوودەدرێژژنوهەرسژژاڵێك٧رۆژدابژژنەوە،لژژهکژژاتیدووگیانیژژدابەرەورویتونژژدوتیژیدە
میلیژونژنلەبژاریجنسژژیەوەکەم١٣٢لەدونیژازیژاترلە.میلیژونمنژداڵیکژچمنژداڵیاندەبێژت،لەکاتێكژداخۆیژانهیشژتامنژداڵن

مئەنژژدامدەکژژرێن،لەزۆربەیناوچەکژژانیهیندوسژژتانپێژژنجگهەزارکچژژیمنژژداڵلەبژژاریجنسژژیەوەکەئەنژژدامکژژراونورۆژانەشژژه
ژێژرنژاویبەرگژریزارکوشتنلژههازیزۆریاننیە،دەکوژرێنوسااڵنەزیاترلەپێنجههدیژنانلەبەرئەوەیپوڵیبردنیجهسهله

هەزارودوازدەژنسژوتاونو١١١٥ووداندساڵیرابژردبەداخەوەلەهەرێمیکوردستانیشلەماوەیچه.لەشەرەفوناموسروودەدات
ژندەسوتێن؟٥١لەهەفتەیەکیشدازیاترلە


یوهڕوبونهتیروبهکانیوچۆنیهریوئاکامهمایجێندهربنهسهتوندوتیژیله
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یسژژێکیژژانچیرۆکێژژککجژژارکهنژژدێاڵمههڵگاکانژژدا،بژژهیکۆمهزۆربژژهنلژژهدهروودهزێنرۆژانژژهیدڵتژژهسژژاتودیژژاردهزۆرکارهدیژژاره
گسژاتهمکارهئژهوه!ئاگژابێنژێڵکبژهرروناکیوویژدانیخهبهنبخاتهدهتاریکیداروودهلهتیکههامهنهکلهتوانێدونیایهده
نجامبکرێتژهئهره،سژهسژاتهمکارهلژهوامردهیبژهوهمریکاداویادکردنژهئژههۆیسژووربژونیچاالکوانژانیژنلژهبژهکژهوانهلهکێکهیه

.رۆژێکیجهیانی


وهتژژژهننهالیژژژهلژژژه(دژیژنژژژانناوبردنیتونژژژدوتیژیلژژهیلژژژهوتننامژژژهریکه)یسژژیداوواتژژژهوتننامژژژهرێکه1889سژژژاڵیپێشژژترلژژژه
مربهمایجێندهربنهسهرژنلهرامبهتوندوتیژیبه.ێتدرمدهڵهقهنگاوێکیگرنىلهکووههوهردراکهسهبڕیاریلهوهکانهکگرتوهیه

هۆکارێژکبژۆئەزیەتورنجامببێتژههۆیویانسهببێتهرکهمایجێندهربنهسهرکارێکیتوندوتیژیلههه:"کرێتدهپێناسهیهشیوه
زایفژهزایگشژتییژانلژهفژهئژازادیچلژهۆرداریودابژڕانلژهوزشژهڕهههمژهئههاروههژه.رونژییی،جنسژی،یژاندهستهئازاریجه

لێژژدانوبژژۆنمونژژه.داتداروودهوادهنژژاوخانژژهکانلژژهتوندوتیژییژژهزۆرێژژکلژژه".وهیتونژژدوتیژییژژهخانژژهچێتژژهتیژژدابێژژتدهتایبه
گژۆڕێنوڵگاکاندهپێیکۆمهکانیتوندوتیژیبهجۆره.نداڵیشرمتبۆسهنانهستدرێژیجنسیتهییودهستهرونیوجهیدهنجهشکهئه
دژیژنژانتتونژدوتیژیلژهتایبژهتونژدوتیژژیوبه.بژۆواڵتێکژیتژروهواڵتێکژهلهشیجیاوازهوهنگاربونهرهموزۆریوئاستیبهکه

دژیژنگاکانتونژژدوتیژیلژژهڵژژهیکۆمهزۆربژژهلژژه.نشژژیپێچیژژدهکانینجاموئاکامهرئژژهیدهوهرئژژهبژژه،لهیژژهکیزۆرپێچیدهیژژهدیارده
غژهدهدژیژنقهیاساتونژدوتیژیلژهبهگکهوواڵتانهزۆرێکلهتلهنانهکرێتهڵدهگهیلهڵهکوونۆرممامهکرێووهدههادینهنه

.کراوه


چباکگراوند،چین،دیژنویلهوه،جیاوازلهوهبێتهانیدادوچاریتوندوتیژیدهژیچوارژنژنێکلهپێیئامارلهبهلێرهبۆنمونه
تیتوندوتیژیدژبژهحاڵهکرێتکهتالیپۆلیسڕیپۆرتدهمیلیۆنشکایه19یپێیئاماریهۆمئۆفیسنزیکههابهروههه.زێکهگهره

واڵتژیجیهانژدا29هیشژتالە.وهریپێشژویانهر،یژانهاوسژهنهاوسژهالیژهلژهیتوندوتیژیبێتشهڕهییبێتویانههستهژنچجه
دایاسژژژایمدواییانژژژهکوردسژژژتانیشلژژژهلژژژه.سژژژووکایەتیکژژژردنبەرامژژژبەربەژنلەچوراچێژژژوەیهاوسژژژەرداریدابەتژژژاواندانژژژانرێ

مژهئهگوایژهنکژهکژهدژدهمپینیلژهکانکژهالئیسژالمیهاڵممژهه،بژژنومنداڵدانژراوهربهرامبهکردنیتوندوتیژیخێزانیبهغهدهقه
.زاننواجیبێکیدینیدهکوودیسپلینبۆژنومنداڵبهباتولێدانوهدهوهشانهڵوهوههرهتیوخێزانبهاڵیهرهبهوهرهڵگابهکۆمه

دیئەوسژهكلهدیهەژارەکانیجیهژانپێکژدەهێننوخژاوەنیتەنیژایژهسهله٧١بەپێىراپۆرتەکانىرێکخراوەنێودەوڵەتیەکان،ژنان
.زەوییانەنکەسەنەدیانهەیە


کژاریسلژهمیلیژۆنکژه15کكاتژدازیژاترلژهیژه،لژهکانژهکگرتووهیهوهتهنهربژهسژهپێراپژۆرتیڕێکخژراویکژاریجیهژانیکژهبه

کملیژژۆنمنژژداڵیژژهنیازیژژاترلژژهتژژهئاسژژیابژژهلژژه.خژژۆیگرێتژژهداریسێکسژژیشدهردهبژژهمژژه،ئههوکانیژژهمووجۆرههژژهملێژژدانبژژهزۆره
یژنبژژهوهوسژژانهنژژدیچهیوهپه.رقینییژژهفژژهكیڵکژژۆیلەهژژیچجیاوازییژژهگژژهرانیژژانلههێنژژرێنوگوزهکاردهبازرگانیسێکسژژدابژژهلژژه

م،سژتێکیزۆرکژهقدهحهژنژانبژهشێکیزۆرلهبه.ئاشکرادیارهریدونیادابهرتاسهسهتیلههداریوجیاوازیچینایرمایهسیستمیسه
ڵگهیلهڵهسمیمامهکووکاریرهکاتوهژنبژێویپێدابیندهندێککارکههه.نکهکانیاندابیندهژیانیخۆیانوخێزانهرۆژانه
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.وکارییاننییهتێکیگیانیمانهناکرێوهیچزه

کرێوبژهڵگاداچاویژانلێژدهنزمترینئاسژتیکۆمژهلهژنانیکرێکارکهشیکنلهکرێبهدهوهیانهستهجهبازرگانیبهیکهوژنانهئه
کودوایبازرگژانیچژهیژادالژهدونلژهمینبازرگژانیپژڕسژودهسێههوهیژنهستهجهبازرگانیبهدیاره.وهوسێنهچهکدهیهمووشێوههه
یژداپهوهیژنژهسژتهجهتیبژهییوسژوکایهسژتهتیوژێردههامژهنجامینهئژهرهدهلژهیاڵیکیخژهیهرمایهسهسااڵنه.كانرههۆشبهماده
ن،وڵیراکژردنبژدهرهژهگژهکژرێنوئهددهنژکاندابهشفرۆشژیهلهماڵهکچانوژنانله.داریبازاڕیئازادرمایهڵێکسهبێتبۆکۆمهده

ربژازتوانندهنژهدیکتبژنکژهنوئژهیپاسیفیانبکژهوهنبۆئهدهریانپێدهیبێهۆشکهموزۆرجاریشمادهدرێت،خواردنیکهلێیانده
.مکۆیلەتییهبنله


:کوردستانبارودۆخیژنانله


بڕاولژهشیکیدانهبهتوندوتیژیبۆتهڵێکفۆرمیترلهشودان،شیرباییوکۆمهزۆربهدن،بهکرنهتهکوشتاریناموسی،سوتاندن،خه

.داڵگایهوکۆمهزارانژنلهیههژیانیرۆژانه

یڵکێشژژهگژژههلڵژژهوقیمامهکیفژژهیهشژژێوهاڵتبژژهسژژهده:کژژاتدهیهمکێشژژهڵئژژهگژژهلهڵژژهرێمیكوردسژژتانچژژۆنمامههژژهاڵتلژژهسژژهده

یکوشژتنیناموسژیوتونژدوتیژیوهنگاربونژهرهبژۆبهیهڵێکیاساههرێمیکوردستانکۆمهههله.کاتتوندوتیژیوکوشتاریژنانداده
یوهرهسژهبردنهکارکردنوپاراستنیگیانی،کاربژۆومافیژنلهردهروهئاستیکولتوریوپهله.وهبواریکارپێکردنهاڵمناچێتهبه

کوردسژتانولژهیژهوامیههردهوتویفیژۆداڵیتژائێسژتاگبژهریتیدینیودواکژهڵێکدابونهڵکووکۆمهئاستیهۆشیاریناکرێوبه
.گژناننزعهموهکانیئهقوربانییه


ئێرانبارودۆخیژنانله


مووداههمرێگایهاڵتبكاتولهسهنشینوبێدهژنانخانهوڵیداوهوامههردههژنیكۆماریئیسالمیبزانینرژیمیدژبهدهرواكههه
یحیجژابواڵڵژهرهێنژانیگهدهوهكردهوڵیبژهمووسااڵنرژیمیكۆماریئیسژالمیهژهههمساڵزیاترلهئه.ڕگهوڵێكیخۆیخستۆتههه

دالژهنژدهمپێوهلژه.بووننژهئاشژكرایهتییهمسژوكایهقبوڵكردنیئهوژنانحازربهیشكستیخواردیهاڵڵهمگهاڵمئهعیفافیدا،به
دژیرینیانلژههێرشژێكیبژهوهكانیهخسژییهرێگایلیبژاسشهكانیلهزنجیرییهتهنایهتڵوجهمووقهكووههنداووهوتێكیقیزهسیاسه
هژۆیگیژانبووهورووداوانهئه.وهسیدپێداکردنبوونهرویئهژنوكچرووبه12هانشاریئیسفهدالهندهمپێوهستپێكردولهژنانده

شژیتهمسیاسهاڵمئژهیانبكژاتبژهوهیماڵژهوانژهنیازبژووژنژانبترسژێنێتورهرژیمبژه.گوقوربیانیانهسلهندکهستدانیچهدهله
مردهبژهیئوکتژوبردالژه55ممهرۆژیچوارشژههانلژهڵکیئیسژفهخژه.یشكسژتیخژواردكانیدیكژهژنژهدژبژهتهسیاسژهمووهكووهژهوه

ودابژژینکردنژژیورووداوانژژهركردنژژیتاوانبژژارانیئژژهسژژهستبهبردوداوایدهرێوههانخوپێشژژاندانێکیانبژژهریشژژاریئیسژژفهدادگوسژژته
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بردرێوهسژیدپێژداکردنبژهدژیئهتیانلژهزایژهمپارڵمژانخۆپێشژاندانێکینارهردهبهتارانلهلهڵکیشکخهیهژماره.تیانكردمنییهئه
داجژارێكیمرێگایژهلژه.شژدارییانکردبژووناوبانى،تێژدابهلێكیبژهتیگهسژایههاكهروهسیدپێداکردنوههقوربانیانیپێشوویئهکه

گوشژاركژداكژهڵگایهركۆمههژهكانلهوهپێیلێكۆڵینهبه.نىنابنتژنانبێدهتایبهڵكوبهخهچیتررژیمینیشاندراكهبهدیكه
.نىنابننوبێدهدهنیشاندهوهخۆیانكاردانهڵكلهرداخهرامبهبهكانیزیاتربێتلهرهاواڵتییهبۆسه


،تەرحژیئژامران"تیهەاڵواردنژیجنسژیه"ەکانلەمەجلیسلەژێرناویتەرحیشاهیدیبووینپەسندکردنیتەرحەزنجیرەییرواكههه

بەمەعروفوناهیانلەمونکەر،گەاڵڵەیپارێزگاریکردنلەحەریمیعیفژافوحیجژاب،چژاالککژردنەوەیگەشژتەکانیئیرشژادلە
اڵمژنژان،پیژاوانوهەمژووتژاکێکیخەڵکژیبژه.دژیژنژانبژووسژیدپاشژیلژهخیابانەکاندائەودیویدیکەیعەمەلیژاتیزنجیرەیژیئه

ڵكووبەهاوپشتییەکتروحزوریبەرینولێبڕاوانەلەخیابانەکانژداداوایژانلژهبوون،بهرانینهئێراننەتەنیاتوشیترسونیگه
گجژژارێكیدیكژژهمژژهئه.بژژدرێنبژژێبەخێرایژژیبەخەڵژژکبناسژژرێنوسژژزارانیئەمجەنژژایەتەدهبژژهڕێوهرانوبهبڕیژژاردهرژیژژمكژژردكژژه

بژژۆكژژونجیوهڕێنژژهكانیرژیژژمنژژابنوحژژازرنژینبگهتكارانژهنایهجهتهتژنژژانچاوترسژژێنیسیاسژژهتایبژهڵكوبژژهخژژهلماندیكژژهسژه
.نىبنكانیانوبێدهماڵه


یژنژان،زیژاتروهوسژاندنهداری،چهرمایهنیحیهژانیسژهیرایقژهلوتكژهمڕۆلهوئهدژیژنانجیهانهزانینتوندوتیژیلهدهرواكههه
لێكیگژهدیاردهكانیلژهتهداحاڵهندهمپێوهرلههه.خۆگرتووهیلهتكارانهنایهوجهیتوندوتیژانهشكڵوشێوهركاتێكیدیكهههله
.بینیندهنیجرییهراملهئێرانوبوكوحهكۆماریئیسالمیلهسیدپاشانوكۆبانیوئهعێراقوسوریهڵدرانیداعشلهرههكسهوه
سیسژتمیكینكژهیژهوهیبزووتنهشژاهێدیشژێوازێكیدیكژهتژهنایهجهمووهمهژهرئژهرامبژهبهلژهكژهیژهوهرنجئهاڵمخژاڵیجێژیسژهبه
بژهدائامژاژهنژدهمپێوهتوانینلژهئژه.دارینژاڕازیینرمایهكانیسژهتژهنایژهمجهرجهسژهوبژهوچاڵشبژردووهرهداریئێستابهرمایهسه
تیجنسژژیژندژیكۆیلژژهنێژژتولژژهنگاودههژژهوهوپێشژژهرهبژژهكژژهینیژنژژانبكژژهكینژژوێیئازادیخوازانژژهیژژهوهڵدرانیبزووتنهرههسژژه
كانوئیسژژالمییهوتووهرئیسژژالمیسیاسژژیویاسژژادواكژژهرامبژژهبهتلژژههتایبژژبژژهككژژهیژژهوهبزووتنه.كژژاتوخژژۆڕاگریدهسژژتاوهراوه
یاڵڵژهتیجنسژیژنوگهدژیكۆیلژهدالژهكیبێوێنژهتییهزایهناڕهلهیهوهمبزووتنهئه.ستاوهبێكراوهزههمهرجۆرهردانیههستێوهده

.اندائاشكراخۆینیشئێرانبهجیجابوعیفاعیرژیمله

نگێكژیمووسژاڵێكرههژهمرۆژهوئژهگرتژووهوهسژتهدهدژیژنژیبهتیلژهزایژهینژوامبررۆژیجیهژانیناڕه٥٢كژهكژهیهوهبزووتنهمهئه

عێژراقراملههكانیداعشوبوكوحلێكیجۆراوجۆریگروپهتگهنایهپانیجهگۆڕهجیهانبۆتهكهمڕۆكهئه.گرێتخۆدهترلهرانههێرشبه
دا،ژنژانبژهرچاویئێمژهبژهلژهتكارانژهنایهمجهئژهئێسژتاكژه.ئێژرانكانیئیسالمیلژهسیدپاشهوئهوكۆبانیونجیرییهوسوریه
كرێت،ینوفرۆشژیانپێژدهكانداكڕبازاڕهن،لهكهیانچاویلێدهكهتیئیسالمییهالفهتیخهنیمهكغهبنووهواندهگرن،ئهدهبارمته
تیقابژه،رهتژهتایهجهمووهمهژهپشژتئژهیژانكوژنولژهرودهسهنهكهستدرێیاندهن،دهكهراجیاندهڕفێننوحهكانوژناندهكچۆڵه
ڵكوولژهنتژابژهكژهدهكژهمبارودۆخهچژاولژهوهدوورهتیئامریكاورۆژئژاواگلژهوڵهودهیهههكهتانیناوچهوڵهستریندهرهپهكۆنه

بێتیدهیئازادیخوازیومرۆڤایهوهیرزگاریژنوبزووتنهوه،بزووتنهوهكبكرێتهیهریچه،دهخۆیانپێكیانهێناوهپازلێكداكه
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.یدانمهبێتهتهنایهجهمووهمههدژیئهرپێیولهسهستێتههه


ینژوامبرژنژان٥٢گرنگەوبەپێوێستیدەزانملێرەدائاماژەیپێبدەمئەویشئەوەیەکەهەمووساڵێکبەبۆنەیخاڵیکیترکەپێم
وپیاوانیئژازادیخوازبەخۆپیشژاندانونژاڕەزایەتیدەربژڕیندژیدیژاردەیتونژدوتیژیدەنگژیخویژانبەگژوێدەسژەاڵتدارانودەزگژا

تژژاییهێنژژانبەئەمدیژژاردەیەن،ئەوەیجژژێسژژەرەنجیهەمژژووانەودەکژژرێژنژژاندەرسژژیننوخوازیژژاریکوپەیوەندیژژدارەکاندەگەیژژه
دژیرەشترینووحشژیتژرینرەوتژیمەتیژنانیکۆبانییەکەهەرئیستاگلەسەنگەرەکانیبەرگریدالهلێوەرگرنخوڕاگریوموقاوه

پژێدەڵێژتکەئەواننایژانهەوێپیاوانیشوڕشگێڕئەوەمانداعشدادەچنەوە،خۆڕاگریئەمژنەقارەمانانەشانبەشانی"ئیسالمی
ملکەچییاساوشەریعەتیئایینورەوتیکۆنەپەرەستووەحشیبن،ئەوانخوازیژارنلەکۆمەڵگژایەکبژژینکەبەدووربژێلەهەر

زایەتیوبوێرییانبژۆمێژژوووبژۆچەشنەدەسەاڵتێککەچارەنووسیئەوانلەرێگایئایینەوەدیاریبکرێت،ژنانیکۆبانیدەرسیئا
بەشەریەتتۆمارکرد،ئەگەربەعەمەلیلەژیانولەنێوپەیوەندییەکۆمەاڵیەتیەکانیئەمڕۆداداعشنابینیین،بەاڵموەکبیرۆکە

وەکئامرازێژکلەبنەماڵە،لەسیستمیخوێندندا،لەشوێنیکاروژیانهەرئەوبیرۆکەیەپەیڕەودەکرێتکەداعژشلەئێسژتادا
بژژۆدەسژژەاڵتومەرامەگاڵوەکانیژژانبەکژژاریدێنژژێ،بژژۆیەلێژژرەداپێویسژژتەژنژژانزۆربەهوشژژیارییەوەلەگەڵئەمشژژێوەبیرۆکژژانەکە
تەنانەتلەزۆربەیدامودەزگاکانژداکژاریپێژدەکرێتمژامەڵەبژکەن،ئەگەرژنژانرۆژانەبەهەرشژێوەیەکدەکەونەبەرتونژدوتیژی

گەرێتەوەبژژۆقەبژژووڵکردنژژیئەمدابژژونەریتەکژژۆنەکەژندەکژژاتەدیژژلوئژژامرازیبێژژدەنگیپیاوسژژاالری،سژژەنگەریبەشژژیکیهەڵژژدە
مەتیژنژژژانلەهەرشژژژوێنێکیئەمجیهژژژانەبەگژداچژژژوونەوەیچژژژییاسژژژاورێسژژژایدژیژنە،بێژژژدەنىنەبژژژوونلەئاسژژژتئەوموقژژژاوه

یمەعنەویومتمانەیەکەژنانئەتواننکەڵکیلێوەرگرن،بەاڵمئاسۆیرزگژاریتوندوتیژیانەیکەرۆژانەژناندەکاتەنیشانە،چەک
ژنانلەهەموومەینەتیەکانکەبتوانێژنانلەدەورستراتێژیراستەقینەیخۆیکۆبکاتەوە،سۆسیالیزمەلەکۆمەڵگایسۆسیالیستیە

ژنبژوونیخۆیژاندەکەنبژۆوەدیهژاتنیوەهژاکۆمەڵگژایەککەئازادیوکەرامەتیئینسانیژندەپارێزدرێتوهەستبەکەسژایەتیو
شژێلگیرانەخەبژاتیخۆیژانگژرێپێویستەبزووتنەوەیژنانتێکژڕایبژزووتنەویکرێکژاریوبژاقیبژزووتنەوەکۆمەاڵیەتیەکژانیدیكژه

.بدەن

مووژنژانوتیوهژهدنیداخژوازیمرۆڤایژهیانژبژۆراگهتێكژهرفهدژیژنوباشژتریندهدژیتونژدوتیژیلژهینوامبررۆژیجیهانیلژه٥٢

.تانهنایهمجهمووئهدژیههریجیهانلهرتاسهسهپیاوانیئازادیخوازله


٥١١٤ینۆڤەمبەری٥٢:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیڕۆژهەاڵتتایمز:سەرچاوە
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 باڵەوازە بوون لە قەفەسدا
 
 
 
 
 
 
 

  ئێلهام چایچی
 

رێكەوتژی.بەرامژبەربەژنژانەتونژدوتیژینەهێشژتنیوجیهژانیینێژونەتەوەیینوامبر،رۆژیی52،بەرامبەربەسەرماوەزچواریرۆژی
"دومینژژژیكن"كۆمژژژاری،خەڵكژژژی"(میرابژژژال"خوشژژژكانی)ژنژژژانمژژژافیچژژژاالكلەبژژژواریخوشژژژكیسژژژێتیژژژرۆرینژژژوامبربەیژژژادیی52

ئەمنژاودێركردنژی.داوەرووی"وێژلتروئیلژورافا"دیكتژاتۆریی،لەدەسژەاڵتداریی1891ەساڵیژنەلئەمسێكوشتنی.هەڵبژێردراوە
دەربژڕیندژیوهەروەهژانژاڕەزایەتیخوشژكەرێزگژرتنلەمسژێژنان،بەهۆیبەدژیتوندوتیژینەهێشتنیجیهانییرۆژەوەكرۆژی

.ولەجیهاندابوجینسیتوندوتیژیهەبوونی


ئەگەر وبەسژەردابێژتوگۆڕیئژاڵشەخسژیهەرێمژیمافەمرۆییەكانیژنان،دەبژێئاشكرالەدەستەبەربوونیبۆگەیشتنبەپێشكەوتنی
.دێموكراتیكهەیە،لەنێوبچێتعەقاڵنییەتوكردەوەیجێگربوونیئاستەنگێكلەسەررێگای


دامنژداڵیتووڕەلەكاتیكەسایەتیی.نابیننشەخسیوهەرێمیگشتیكلەنێوانهەرێمیمرۆڤ،سنوورێمافیپشتیوانیرێكخراوەكانی

ئەوتژاكەوەكژورتشەخسژییوهەرێمژیدابەیەكتژاكگشژتیلەحژاڵەتیبژۆیەتونژدوتیژی.بژووەتونژدوتیژیویانبیژنەریقوربانی
بژۆچارەسژەرخۆیبنەماڵە،هەرئەوكردەوانەكەفێربووەلەبنەماڵەیهێنانیپێكودوایگەورەساڵیلەدەورانیوقوربانینابێتەوە
بژۆیەئەم.ناسژراوە"تونژدوتیژیسژووڕی"بەكارناسژیوئژاڵۆزییەك،بەكژاردێنێژتەوە،دیژاردەیەككەلەكۆمەڵگژایهەركێشەكردنی

ودەزانێژتخۆیژنان،لەگرینگترینئامانجەكانیشەخسییلەهەرێمیروونیودەجەستەییوپارێزراوییلەئابڕورێكخراوەپشتیوانی
.بكاتبەجێوجێئامادە،پەسندناوماڵتوندوتیژیكردنیلەدەوڵەتەكانداوادەكاتكەیاسایەكبۆسەركۆنە


تەوەیەكگرتووەكانلەراپۆرتێكدائاماژەدەداتەنەرێكخراویسكرتێری"بانكیمون"ئەمساڵلەبارودۆخێكدارێزلەمرۆژەدەگرینكە
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وبەرەوڕووبژژوونەتەوەتونژژدوتیژیدیژژاردەیخۆیانژژدا،النژژیكەم،یەكجژژارلەگەڵژیژژانیجیهژژانلەدرێژایژژیژنژژانی%11كەئەوەی
ئەمرێكخژراوە،پێژكنژوێیچژاالكییەكیلەمبوارەدا،.كردۆتەوەژنانپێداگرییبەدژیتوندوتیژیلەگەڵبەرەنگاریلەسەرگرینگیی

جۆراوجژژۆرەلەبژژواریكارییژژان،چژژاالكییوبەرنژژامەییەككژژۆكردۆتەوەلەدەوریجیهژژانینژژاوداریكەمپێنژژێكەكەپیژژاوانیهێنژژانی
.ژنانبەدژیتوندوتیژینەهێشتنی


كەلەجێگژایحكژوومەتیسیسژتەمیشژێوەیەلەبەرچژاوگرتنژیئەمدیژاردەیەلەهەمژووكۆمەڵگاكژان،بژێجگسەرهەڵدانیهۆكارەكانی

كەژنژژان...و،نەخوێنژژدەواری،نەداریپیاوسژژاالریهەبێژژت،دەگەڕێژژتەوەسژژەرفەرهەنژژى،شژژێوەكانیكژژاریگەریرۆڵژژیدەتژژوانێخژژۆی
.ئەمدیاردانەنسەرەكیترینقوربانیانی


سژژاڵەبەشژژێوەی91،ئیسژژالمیكۆمژژاریحكژژوومەتی.لەبیژژربچێژژتەوەوومەتەكژژاننژژابێحكوگرینگژژیكژژاریگەروەكبژژاسكژژرا،رۆڵژژی

ولەهەررەوادەبینژێئێژرانتونژدوتیژیكۆمەڵگژایهەمووتوێژەكانیژنان،بەڵكووبەدژیوئاگایانە،نەتەنیابەدژیسیستماتیك
دژبەژن،ئەشژژكەنجە،،یاسژژاكانیجینسژژیملژژی،هەاڵواردنژژیزۆرەبیحیجژژا.كەڵژژكوەردەگژژرێتونژژدوتیژیئامرازێژژكبژژۆسژژەپاندنی

ئژژێمەلەودەسژژتەتونژژدوتیژییانەنكەژنژژانی...وخەڵژژكژنژژان،لێژژدانلەبەرچژژاویلەزینژژدانەكان،بەردبژژارانیجینسژژیدەسژژتدرێژی
وهەیە،راهێنژانجیهژانجیژاوازیئژازاردیتوویانیهەمژووژنژلەگەڵئێرانژیژنژیدەتوانینبڵێژینكەبژارودۆخی.لەگەڵیانبەرەوڕوون

ئەمبژژابەتەهەن،بژژۆیەزۆرتژژرینرادەیئژژێمەئاگژژاداریژنژژانی.تونژژدوتیژیلەگەڵكژژاریگەرنبژژۆبەرەنگژژاریپەروەردەئژژامرازگەلێكی
وئەركەكانیژژانئاگژژادارن،بەاڵممژژافژنژژانلەزۆربەی.دەبینژژدرێئێرانژژیوژنژژانیخوێنژژدنلەزانكۆكژژانهەنژژووكەلەنێژژوانكچژژان

ژنژژان.بژژاڵەوازەبژژوون،بەاڵملەقەفەسدا.گرتژژووەژنژژانی،دەوریئیسژژالمیكۆمژژاریئاسژژنینلەیاسژژادژبەژنەكژژانیبژژازنەیەكی
بەرتەسژژكبژژوونیبەاڵمبەهژژۆی.كۆمەڵگژژارۆچژژووەهەمەالیەنەبەڕێژژوەدەبەن،ئەمبەرەنگژژارییەتژژاقووالییەكژژانیبەرەنگژژارییەكی

 .نەبووە،بەاڵمبەردەوامەوەهابەهێزیناڕەزایەتی،نواندنێكیدەربڕینیخۆپیشاندانبەمەبەستیشێوەكانی


 255كوردستانژژمارەرۆژنامەی
  


ینۆڤەمبەری٥٢:ڕێکەوتی-کوردستانمیدیاماڵپەڕی:سەرچاوە
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 دوتیژی دژی ژنانڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی توون
 
 
 
 



 

ینۆڤەمبەردیاریکراوەبۆڕۆژیبەرەنگاربوونەوەیتوندوتیژیدژیژنان٥٢لەجیهاندا
 

وهتژژهننهالیژژهلژژه(دژیژنژژانناوبردنیتونژژدوتیژیلژژهیلژژهوتننامژژهڕیکژژه)یسژژیداوواتژژهوتننامژژهڕێکژژه1889سژژاڵیپێشژژترلژژه
کژژانکژژاربژژۆڕێکخراوهمڕۆگزۆرێژژکلژژهتژژائژژهدرێژژتومدهڵژژهقهنگاوێکیگرنژژىلهکژژووهژژهوهردراکژژهسژژههبڕیژژاریلوهکانژژهکگرتوهیه
 .نکهدهرایشنهمدیکلهسپاندنیئهچه


رسژژهنژژدوتیژیلهرکژژارێکیتوهژژه:"کژژاتدهپێناسژژهیهمشژژیوهبژژهرمایجێنژژدهربنژژهسژژهرژنلهرامبژژهداتونژژدوتیژیبهیشژژنهرهمدیکلهلژژه
مژهئههاروههژه.رونژییی،جنسژی،یژاندهسژتههۆکاریێکبۆئەزیەتوئازاریجهرنجامببێتههۆیویانسهببێتهرکهمایجێندهبنه
 ."وهیژژهژییتونژژدوتیخانژژهچێتژژهتیژژدابێژژتدهزایتایبهفژژهزایگشژژتییژژانلژژهفژژهئژژازادیچلژژهوزۆرداریودابژژڕانلژژهشژژهڕههه

سژتدرێژیجنسژیییودهسژتهرونژیوجهیدهنجهشژکهلێژدانوئهبژۆنمونژه.داتداڕوودهوادهنژاوخانژهکانلژهتوندوتیژیژهزۆرێکله
یجیژاوازهشژوهنگاربونهرهموزۆریوئاسژتیبهگژۆڕێنوکژهڵگاکاندهپێیکۆمژهکانیتوندوتیژیبژهجۆره.رمنداڵیشتبۆسهنانهته
.بۆواڵتێکیتروهواڵتێکهله


 .نکانیشژیپێچیژدهنجاموئاکامهرئژهیدهوهرئژهبژه،لهیژهکیزۆرپێچیدهیژهدژیژنژاندیاردهتتونژدوتیژیلژهتایبهتوندوتیژیوبه

وزۆرێژکلژهتلژهنانژهکژرێتهڵدهگژهیلهڵژهکژوونژۆرممامژهکژرێووهیژتدهدژیژنتۆلێرهگاکانتونژدوتیژیلژهڵهیکۆمهزۆربهله
.کراوهغهدهدژیژنقهیاساتوندوتیژیلهبهگکهواڵتانه


چباکگراوند،چین،دیژنویلهوه،جیاوازلهوهبێتهژیانیدادوچاریتوندوتیژیدهچوارژنژنێکلهپێیئامارلهبهلێرهبۆنمونه

کرێژتکژهتالیپژۆلیسڕیپژۆرتدهمیلیژۆنشژکایه19ینزیکژه(وەزارەتژینێژوخژۆ)پێژیئامژاریهژۆمئژۆفیسهابژهوهرهژه.زێکهگهڕه
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 .وهریپێشژژویانهر،یژانهاوسژهنهاوسژهالیژهیتونژژدوتیژیبێژتلژهشژهڕهییبێژتویژانههسژتهژنچجهتیتونژدوتیژیدژبژهحاڵژه

 .ایەتیکردنبەرامبەربەئافرەتلەچوراچیوەیهاوسەرداریدابەتاواندانانرێواڵتیجیهانداسووک29هیشتالە

کانالئیسژالمیهاڵممژه،بژهژنومنژداڵدانژراوهربژهرامبژهکردنیتوندوتیژیخێزانژیبهغهدهدایاسایقهمدواییانهکوردستانیشلهله
کوودیسپلینبۆژنوباتولێدانوهدهوهشانهڵوهوههرهتیوخێزانبهاڵیهرهبهوهرهگابهڵکۆمهمهئهگوایهنکهکهدژدهمپینیلهکه

 .زاننواجیبێکیدینیدهمنداڵبه

  
:ئامار
 :ژاریداههله

وزەوییژانەنئە%1یهەژارەکژانیجیهژانپێژکدەهێژننوخژاوەنیتەنیژا%11بەپێىڕاپۆرتەکانىڕێکخراوەنێودەوڵەتیەکانژنان
.کەسەنەدیانهەیە


کژاریسلژهمیلیژۆنکژه15کاتژدازیژاترلژهیه،لژهکانژهکگرتوهیهوهتژهنهربژهسژهپژێیڕاپژۆرتیڕێکخژراویکژاریجیهژانیکژهبه

کملیژژۆنمنژژداڵیژژهزیژژاترلژژهنیاتژژهئاسژژیابژژهخژژۆیلژژهگرێتژژهداریسێکسژژیشدهردهبژژهمژژه،ئهوهکانیژژهمووجۆرههژژهملێژژدانبژژهزۆره
 ..رقینییهفهڵکۆیلەگهرانیانلههێنرێنوگوزهکاردهبازرگانیسێکسدابهله


ژنژانشێکیزۆرلهبه.ئاشکرادیارهریدونیادابهرتاسهسهتیلهداریوجیاوازیچینایهرمایهڕژێمیسهیژنبهوهوسانهندیچهیوهپه
کووکژاریکاتوهژنبژێویپێدابیندهندێککارکههه.نکهکانیاندابیندهژیانیخۆیانوخێزانهمڕۆژانهستێکیزۆرکهقدهههبه
.تێکیگیانیوکارییاننییهمانهڵناکرێوهیچزهگهیلهڵهسمیمامهڕه

کرێوبژهڵگاداچاویژانلێژدهنزمترینئاسژتیکۆمژهلهژنانیکرێکارکههشیکنلکرێبهدهوهیانهستهجهبازرگانیبهیکهوژنانهئه
کودوایبازرگانیچژهدونیادالهلهمینبازرگانیپڕسودهسێههوهیژنهستهجهبازرگانیبهدیاره.وهوسێنهچهکدهیهمووشێوههه
یسژتهجهتیبژهییوسژوکایهسژتهتیوژێردههامژهنجامینهئژهرهدهلژهیاڵیکیخهیهیهرماسهسااڵنه(.راتدهموخه)کانرهبێهۆشکهماده
.داریبازاڕیئازادرمایهڵێکسهبێتبۆکۆمهیدادهپهوهژنه


یموزۆرجژاریشمژادهکژهدرێژت،خژواردنینلێیژاندهوڵیڕاکردنبدهرههگهکرێنوئهنددهکاندابهشفرۆشیهلهماڵهکچانوژنانله
.مکۆیلەتییهربازبنلهتوانندهنهدیکتبنکهنوئهیپاسیفیانبکهوهنبۆئهدهریانپێدهبێهۆشکه


ڵێکفژژۆرمیتژژرلژژهشژژودان،شژژیرباییوکۆمژژهزۆربهکردن،بژژهنژژهتهکوشژژتاریناموسژژی،سژژوتاندن،خه:کوردسژژتانیژنژژانلژژهکێشژژه

 .داڵگایهوکۆمهزارانژنلهیههژیانیڕۆژانهبڕاولهشیکیدانهبههتوندوتیژیبۆت
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:کاتدهیهمکێشهڵئهگهلهڵهاڵتچۆنمامهسهده

بژۆیژهڵێکیاسژاههکوردسژتانکۆمژهلژه.کژاتیتونژدوتیژیوکوشژتاریژنانژدادهڵکێشژهگهلهڵهوقیمامهکیفهیهشێوهاڵتبهسهده
ومژافیژنلژهردهروهئاسژتیکولتژوریوپژهلژه.وهبژواریکژارپێکردنژهاڵمناچێتژهیکوشتنیناموسیوتوندوتیژیبهوهنگاربونهرههب

وتویفیژۆداڵیریتیدینژیودواکژهڵێکدابونژهڵکوکۆمژهریئاستیهۆشیاریناکرێوبهسهکارکردنوپاراستنیگیانیکاربۆبردنه
 .گژناننزعهموهکانیئهکوردستانوقوربانییهلهیهوامیههردهستاگبهتائێ


یبژۆژنژانلژهتیبژێوێنژهیهزایگشژتیکێشژهتوفهیاساکانوسیاسهالکانوپیاوانیئاینیلهردانیمهستتێوهده:دینویاساکان

 .کوردستاندروستکردوه


ئینتەرنێتییەکانوەرگردراونزانیارییەکانلەگەڕانیتۆڕە
 

٥١١٤ینۆڤەمبەری٥٢:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیمیللەت:سەرچاوە
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 ڕۆژی جیهانیی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ئافرەتان
   
 







 باس نیوز


سەرانسژژەریجیهژژاندانژژراوەكەبەجۆرەهژژایهەمژژووسژژاڵێكوەكرۆژیبەرەنگژژاربوونەوەیتونژژدوتیژیدژیئافرەتژژانلە11-52رۆژی
چژژاالكییئیژژدانەیهەمژژووجۆرەكژژانیتونژژدوتیژیدژیئافرەتژژاندەكرێژژتوسژژااڵنەئامژژاریداخهێژژنەریلەبژژارەیتونژژدوتیژیلەدژی

 .ئافرەتانباڵودەكرێژتەوەوهەرێمیكوردستانیشبەزۆروكەمبێبەگنییەلەوئامارانە


رافایژژل"ولەسژژەردەمیدەسژژەاڵتداریەتیسژژەرەڕۆیانەی،لەواڵتژژیدۆمینژژیكنیزایینژژی١٩١١ەمژژیسژژاڵییتشژژرینیدوو٥٢رێكەوتژژی
،پاگئەوەماوەیچەندمانىلەبەندیخانەدابەتاوانی(ومنیرواماریتترزا،بتریەمیرابل)خوشكبەناوەكانی،9دا،"تورجیلو

.یشلەسێدارەدرانتێكۆشانیسیاسیی،دژیحكوومەت،سزادرانودواتر

یتەمژژووز،لەشژژاریبوگوتژژا،پژژایتەختیواڵتژژیكۆلۆمبیژژا،٥١تژژاكوو١٧،لەرۆژانژژی١٩٨١سژژاڵدوایئەورووداوە،واتەسژژاڵی٥١

ودوورگەكژانیكارائیژ والیەنگرانژیمژافییەكسژانیلەئەمریكژایالتژینكۆنفرانسێكلەالیەنرێكخراوەكانیداكۆكیكاریمژافیژنژان
.ەچووبەرێو


خوشژژكە،رۆژیلەسژژێدارەدانیانبەرۆژی9لەوكۆنفڕانسژژەدا،پێشژژنیازكژژرا،وەكژژووبەبیژژرهێنژژانەوەورێزگژژرتنلەخەبژژاتیئەو

بەرەنگاربوونەوەیتوندوتیژیلەدژیئافرەتاندیاریبكرێت؛بۆئەوەیخەڵكیلەگەڵتوندوتیژیدژیئافرەتانوشژێوازەكانئاشژنا
 .تەشەنەكردنیبكرێتبكرێنورێگریشلە


یزایینی،رێكخراوینەتەوەیەكگرتووەكان،ئەورۆژەیوەكوورۆژیجیهانییبەرەنگاربوونەوەیتوندوتیژیدژیئافرەتان١٩٩٩ساڵی

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCtMffxsnQAhWKWCwKHcJkDpsQjRwIBw&url=http://www.kurdistanmedia.com/sorani/dreje/21105&psig=AFQjCNHahNsR3F-utyim6AxLY92euL5w9A&ust=1480357271566147
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ئافرەتژان"یلەژێژرنژاوی١٣٥٢ساڵێكدواتر،ئەنجوومەنیئاسایشیرێكخراوینەتەوەیەكگرتووەكان،بریارنژامەی.دەستنیشانكرد
.پەسەندكرد"وئاسایشگەاڵڵەیئاشتی


دا،بژژۆكژژاركژژردنلەهەمژژبەركێشژژەیئافرەتژژانو١٩٤١كۆمیسژژیۆنیئافرەتژژانیسژژەربەرێكخژژراوینەتەوەیەكگرتووەكژژان،لەسژژاڵی

اپەسژەندد١٩١٧سەرەڕایتێكۆشانیئەمكۆمیسژیۆنە،بەرنژامەیتژایبەتسژەبارەتبەمژافیئافرەتژانلەسژاڵی.مافەكانیانپێكهات
دا،لەالیەنڕێكخژراوینەتەوەیەكگرتوەكژژانەوە١٩٧٩ئەوبەرنژامەیەبژووبەبنژاغەیجارنژامەیمژافیئافرەتژان،كەلەسژاڵی.كژرا

.پەسەندكراوە


دادا،بەكژژارهێنژژانیتونژژدوتیژیدژیئافرەتژژان،لەڕووییاسژژاییەوەهژژیچبەربەسژژتێكیلەبەردەمواڵتژژیجیهژژان١١٤تژژائێسژژتەلە
هەزارئژافرەتدەسژدرێژیانكژراوەتەسژەر،٥١١ساڵیڕابردوودا،لەكۆماریكۆنگۆزیاترلە١٢تەنیالەماوەینزیكبە.دانەندراوە

پەرەسەندنیئەمدیاردەئەوئاكامەیلێكەوتەوەكەرێكخراوینەتەوەیەكگرتوەكانئەوڕاسژتییەلەبەرچژاوبگژرێكەدەسژدرێژیكژردنە
.دا،بەتاوانیدژیمرۆڤایەتیهەژماردەكرێتیشەڕوداگیركاریسەرئافرەتانلەكات


:یاسایرێكخراوینەتەوەیەكگرتووەكانبەمجۆرەتوندوتیژیدژیژنانپلەبەندیدەكات


انیانئازاریرۆحی،یانجنسی،هەروەهاهەڕەشژەكژردن،یژانبەزۆریژهەرشێوهتوندوتیژییەككهئاكامەكەیببێتههۆیزیان .١

.خۆبەناویدڵسۆزیبۆبەرتەسككردنیئازادیژنانلهكۆمەڵگاوبنەماڵەدالەخۆدەگرێت


 :شێوەكانی توندوتیژی دژی ئافرەتان

 :جیسمی -١


.وداپلۆسینەوەبگره،هەتاكوشتنینامووسی،تۆندوتیژییەوشێوەیەكدا،لەقژكێشانلێدانلەهەرشێوە

 :رۆحی -٥


وەپاڵدان،ئەمەهەمووئەوبوارانەدەگرێتەوەكەلەباریڕۆحییەوەئژازاریكردن،تۆمەتنێوپێدان،بێحورمەتیهەڕەشەلێكردن،ج
.ئافرەتانیلێبكەوێتەوە


 :جنسی -٣
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وبەزۆرتژژیكەڵبژژوونلەگەلئژژافرەت،ئەگەرمێردیشژژیبژژێ،هەرجژژورەهەوڵژژدانبژژۆپێوەنژژدیجنسژژیلەگەڵژنژژانبەبژژێئژژۆگری
.یئافرەت،توندوتیژیدژیئافرەتانەرەزامەند


 :كۆمەاڵیەتی -٤

دالەالیەنبنەمژاڵەوەبەرانژبەربەوكژچوئافرەتژانەیكەلەلەپەراوێزخستن،هەڵسوكەوتینەشیاووساردوسڕیلەپێوەنژدی.ئا

الیژان...مێژرد،مژام،دایەگەورەووئەندامانیدیكەیبنەماڵەوەكباب،خاڵ،باوەگەوره،دایك،خوشك،پژور،بژرا،قسەینێرینە
.ودڵخۆازیئەوانهەڵسوكەوتناكەن،بەشێكلەتوندوتیژیدژیژنانەیانبەپێیویستداوه،

.وكارەوەوكەسچاوەدێریكردنیتوندوتۆڵیكچانوئافرەتانلەالیەنبنەماڵە.ب
بەوكۆمەاڵیەتییەكانژژداشژژداریئەوانلەچژژاالكییەسیاسژژییكردنژژیئاسژژتیبەوئافرەتژژانیژژانبەرتەسژژككردنژژیكچژژانبێژژبەگ.س

.وناوبانگیبنەماڵەوەبیانوویپاراستنیشەرەف

بژژۆئەوانوپۆشژژینوڕەچژژاونەكردنژژیمژژافیلەبەركژژردنرگژژیتژژایبەتیوبەوژنژژانبەلەبەركردنژژیجژژلناچژژاركردنژژیكچژژان.د

.توندوتیژییە
 

٥١١٤ینۆڤەمبەری٥٢:ڕێکەوتی-زماڵپەڕیباسنیو:سەرچاوە
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 هێنان بە هەاڵواردنی رەگەزی دەبێ چ بکرێ بۆ کۆتایی
 
 
 
 
 
 
 
 

 موختار نەقشبەندی
 

ینوامبربووکەلەالیەنرێکخراوینەتەوەیەکگرتوەکانەوەبەرۆژیبەربەرەکانیلەگەڵتونژدوتیژیدژیژنژان٥٢دوورۆژلەمەوبەر
کراوەبۆئەوەیدەوڵەتورێکخراوەنادەوڵەتییەکانلێبڕاوانەترهەوڵبژدەنبژۆنەهێشژتنیتونژدوتیژییجەسژتەیی،رەگەزیوناودێر

 .دەروونییدژبەژنان

 
هەاڵواردنیرەگەزیکەخۆیتوندوتیژیلەدژیژنژانەوبژواربژۆتونژدوتیژییجەسژتەییشدەڕەخسژێنێ،کەموزۆرلەهەمژووجیهژان

لەسژەدیداهژاتیجیهژانو١١لەسەدیکارەکانیجیهانبەڕێوەدەبەنبەاڵمتەنیا١١بەوەبەرچاوگرتنیکارینێوماڵ،ژنان.دەبینرێ
بەپێیراپۆرتیکۆڕیجیهانییئابووریکەساڵیرابردووباڵوبۆوە،کەلێنیئژابووریی.دەبڕێیەکلەسەدیمڵکدارێتییجیهانییانپێ

لەراپژۆرتەکەی.داهەیەواڵتیجیهانکەمبۆتەوەبەاڵمهێشتامەودایەکیزۆرلەنێژوانژنژانوپیژاواننێوانژنانوپیاوانلەزۆر
١٣١لەداهەاڵواردنوکەلێنیئابووری،پەروەردەیی،تەندروستیودەسەاڵتیسیاسیلەنێوانژنانوپیاوانکۆڕیجیهانییئابووری

بنەمژاڵە.دایەکەنیشانەیهەاڵواردنیزۆرلەدژیژنانەلەمواڵتەدا١٣١ەئێرانلەپلەیداتاووتوێکراوەکەبەداخەوواڵتیجیهان
هۆکارەکانیتوندوتیژی.وکۆمەڵگاوحکوومەتهەرکامبەرپرسیبەشێکلەکێشەکانیژنانوهەاڵواردنوتوندوتیژیلەدژیژنانن

بەداخەوەلە.داهەیە،بەاڵمدەوریحکوومەتیشکژاریگەرییخژۆیهەیەدژیژنانلەبنەماڵەوکۆمەڵگادازیاترریشەیلەفەرهەنى
 .داحکوومەتبەهەاڵواردنیرەگەزیبواریتوندوتیژییزیاتریدژیژنانلەکۆمەڵگادارەخساندوەئێران

 
دایەیسژتماتیکدەسژتیکۆماریئیسالمییئێژرانهەرلەسژەرەتایهژاتنەسژەرکژارییەوەبەهژۆیئیژدئۆلۆژییەکەوەیەوەبەشژێوەیەکیس

 .هەاڵواردنیبەرباڵولەدژیژنان
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بژۆتژژاووتوێکردنژیدەورینەرێنیژژیکۆمژاریئیسژژالمیلەکۆمەڵگژژاوهەاڵواردنوبژواررەخسژژاندنبژۆهەاڵواردندژیژنژژانئامژژاژەبە
 :چەندنموونەیگشتیدەکەین

 
 رادیۆوتەلەڤیزیۆن-١

 
دانوهەمژژژووبەرنامەکژژژانلەپێنژژژاوناوچەییەکژژژانیتەلەڤیزیژژژۆنلەدەسژژژتیحکژژژوومەتلەئێژژژرانداهەمژژژووکانژژژاڵەسەراسژژژەریو 

بەداخەوەدەنژىورەنگژژیئێژرانلەبژژریبژواررەخسژژاندنبژۆنەهێشژژتنیهەاڵواردندژی.بەرژەوەنژدییەکانیحکژژوومەتئامژادەدەکژژرێن
لەبەرنامەکژژانیمنژژدااڵنەوەبگژژرەهەتژژافژژیلمە.نژنژژان،خژژۆیبژژۆتەئژژامرازێکیدژەفەرهەنژژىبژژۆزیژژاترکردنیهەاڵواردندژیژنژژا
بانگەشژەبژۆحیجژاب،حیجژابیزۆرەملژیبژۆژنژانی.تەلەڤیزیۆنییەکانهەمووخەریکیباڵوکردنەوەیفەرهەنگیهەاڵواردندژیژنژانن

انکەتێیانژداژنژانبژۆپێشکەشکاریبەرنامەکانوئەکتەرەکژان،باڵونەکژردنەوەیوەرزشژیژنژان،باڵوکژردنەوەیبەرنژامەمەزهەبییەکژ
بانگهێشژتدەکەن،بەشژێکنلەهەاڵواردنوپەرەپێژدانیفەرهەنگژیهەاڵواردندژیملکەچیوگوێلەمستیلەبەرامبەرهاوسژەرەکان

 .داژنانلەرادیۆوتەلەڤیزیۆنیئێران

 
 پەروەردەوبارهێنان-٥

 
کچژانیکەمتەمەن.دابەرچژاودەکەوێوێنەکژانینێژوکتێژبەدەرسژییەکانهەاڵواردنیرەگەزیوبانگەشەبۆفەرهەنگیپیاوساالریلە

هانژژدەدرێنوناچژژاردەکرێنرێوشژژوێنەکانیحیجژژابوفەرمژژانە"جێژنژژیتەکلیژژف"دابەنژژاویدالەرێوڕەسژژمێکسژژاڵی٩لەتەمەنژژی
.ونەریتەئایینییەکژانبەجژێبگەیەنژژنسژژاڵیناچژاردەکژرێندابژژ١٢داکەکژوڕانلەتەمەنژیلەحاڵێژژک.ئایینییەکژانبەجژێبگەیەنژن

 .دانیشانەیەکیدیکەیهەاڵواردنیحکوومەتیلەدژیژنانەقەدەغەکرانیخوێندنبۆکچانلەهێندێکبوارلەزانکۆکان

 
 قانوونیبنەڕەتی-٣

 
یبەربژاڵوژنژاندەخەنەبەرقانوونەکانیکۆماریئیسالمیکەبەپێیتێگەیشتنیرێبەرانیرێژژیملەئیسژالمداڕێژژراون،بەشژێوەیەک

قژژانوونەپیاوسژژاالرانەکانلەبژژواریبنەمژژاڵە،.دارێژژگەبژژۆتەنژژدوتیژیدژیژنژژانخژژۆگدەکەنهەاڵواردنکەلەزۆربەیبوارەکژژان
ەدانییەکپیژاو،یاسژاکانیمیژراتودیەونمژوونەیزۆریدیژکەلزەماوەندوجیابوونەوە،شژاهیدیدانژیدووژنبەرامژبەرشژاهیدی

 .قانوونەکانیکۆماریئیسالمینکەپڕنلەهەاڵواردندژیژنان

 
بەداخەوەکۆماریئیسالمیهەوڵدەداکۆمەڵگاپیاوساالربێ،ئەگەرچیجلوبەرگیژنانیئێرانیووەبەرچاونەگرتنیحیجابنیشژانەی

وبانگەشەکانیرێژژیملەزیژادکردنیهەاڵواردنودا،بەاڵمکاریگەریینەرێنییکردەوەکانشکستیبەرنامەکانیرێژیمەلەبارەیژنان
 .داحاشاهەڵنەگرەتوندوتیژیژنان
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 داوکۆتاییهێنانبەهەاڵواردنیرەگەزیدەبێچبکرێ؟بەاڵمبۆگۆڕینیبارودۆخیژنانلەئێران

 
بڕکردنژیهەاڵواردنژیابێوبژۆبنبەدڵنیاییەوەگۆڕینیهەلومەرجیزۆرخراپیژنانلەئێرانتەنیابەکژاریفەرهەنگژیجێبەجژێنژ

بڕبکرێیانقانوونەبنەڕەتییەکەیبەشێوەیەکیبنچینەیژیوبەربژاڵوگژۆڕانیبەسژەردابێ،رەگەزیدەبێرێژیمیکۆماریئیسالمیبن
هەتژائەوکژاتبەاڵم.لەکۆمەڵگژادانژاداچونکەحکوومەتیئیسالمیرێگەبەبەڕێوەچوونییاسژاییەکسژانیلەنێژوانژنژانوپیژاوان

پیاوانیکۆمەڵگادەبێبەوئاکژامەبژگەنکە.دەکرێبەکاریفەرهەنگیتارادەیەککێشەکانیژنانکەنیوەیکۆمەڵنکەمبکرێنەوە
هەرجۆرەهەاڵواردنوتونژدوتیژییەکچلەبنەمژاڵەوچلەکۆمەڵگژادا،کژاریگەریینەرێنیژیلەسژەرهەمژووالیەنەکژانیکۆمەڵگژادا

انیکۆمەڵگادەبێبەوئاکامەبگەنکەژناننیوەیهێزیکاریکۆمەڵگانوبەرتەسککژردنەوەیبژواریکژاریژنژان،زیژانپیاو.دەبێ
بژۆکەمکژردنەوەوکۆتژاییهێنژانیقەتژڵەنامووسژییەکاندەبژێروانژگەیخژۆبەخژاوەنزانینژی.بەتەواویئژابوورییواڵتدەگەیەنژێ

دائازادبنبۆئەوەیئەوینواتایخژۆیوژنانلەهەڵبژاردنیهاوسەرودرێژەیژیانیهاوبەگبێپیاوانبەرامبەرژنانکۆتاییپێ
دانەمێنژژێ،چژژونکەریشژژەیبەشژژێکلەخیانەتەکژژانزەماوەنژژدیزۆرەملژژیوبەرتەسژژککژژردنەوەیپەیژژدابکژژاوزۆروئیجبژژارلەگژژۆڕێ

ەبژژگەنکەهەرجژژۆرەتونژژدوتیژییەکیجەسژژتەییدژیهاوسژژەرەکانیاندەبژژێپیژژاوانیکۆمەڵگژژابەوئاکژژام.ئازادییەکژژانەلەمبژژوارەدا
 .دادەبێکاریگەرییراستەوخۆیلەسەرکەسایەتیودەوریکۆمەاڵیەتییمنداڵەکان

 
کاناڵەماهوارەییەکانیئۆپۆزیسیۆنکاریگەرییەکیگرنگیانهەیەلەبەربەرەکانیلەگەڵهێرشیفەرهەنگیژیکۆمژاریئیسژالمییئێژران

ژیخەڵکیئێرانو،دەبژێزیژاترلەپێشژوووێژڕایبەرنژامەسیاسژییەکانیان،سژەرقاڵیمەسژەلەکۆمەاڵیەتییەکژانوبەتژایبەتلەد
.مافەکانیژنانبن

 
٥١١٤ینۆڤەمبەری٥٧:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیکوردستانوکورد:سەرچاوە
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  و پیاوساالری رۆژهەاڵتی ناوەڕاست تووندوتیژی دژی ژنان لە بزووتنەوەی ئایدیۆلۆژیک 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئازادە دوواچی 


 کانی شایەقی: و

 
توونژژدوتیژیدژیژنژژانلەبژژزووتنەوەیئایژژدئۆلۆژیکوپیژژاوسژژاالریرۆژهەاڵتژژیناوەڕاسژژتدوایکۆتژژاییشژژەڕیدووهەمژژیجیهژژانی،

ۆنالیسژتی،مارکسیسژتی،ئیسژالمگەرایی،بونیژادگەراییبزووتنەوەجۆراوجۆرەکانلەژێژرنژاویبژزووتنەوەیئژازادیبەخژشوەکژووناسی
 .لەواڵتانیدواکەوتووبەتایبەتلەئاسیاوکۆمەڵگاموسوڵمانەکانروویلەزیادبوونکردووە...،وهتد(فێندەمینتالیزم)

 
یئەمناوچانەیانبۆبەدەستئەمبزووتنەوەئایدئۆلۆژیکگەرایانەلەکردەوەدا،تواناوهێزیخستنەرێیجەماوەریمیلیۆنیخەڵک

هێنانیدەسەاڵتیسیاسیبەدەستهێنا،بەاڵمپێشینەیگۆڕانکارییەکانلەسەراسەریسەدەیبیسژتەمنیشژانیداوەکەبەشژێوەیەکی
نبژۆجێیبایەخلەژێرکارکردیئەمئایدئۆلۆژیانە،زۆربەیگرو وتژوێژیفەقیژروتەنگدەسژتیئەمکۆمەڵگایژانەبەتژایبەتژنژا
 .بەدەستهێنانیئازادیوبەرابەریومافیشارۆمەندیودادپەروەریرەگەزی،لەگەڵکێشەوگرفتیئاڵۆزوبەرباڵورووبەڕوون

 
ئەودەوڵەتودامەزراوانەیکەبەمئایدئۆلۆژیانەبەدەسژەاڵتگەیشژتوونلەهەنژدێکبژواردابەبەرباڵوتژرکژردنەوەیمیلیتاریسژمو

.ەرەپێدانیبۆچوونیتوندڕەوانەیخۆیان،دەسژتیانداوەتەتوونژدوتیژیوسژەرکووتیبەربژاڵولەکۆمەڵگژایخۆیانژدانیزامیگەری،وپ
تووندوتیژیگەلێککەتەنانەتبووەتەهۆیسەرهەڵدانیشەڕیدەرەوەیسنوورەکانوئاوارەبوونیزۆربەیژنانومندااڵنورێگژری

لەالیەکژژژیتژژژرەوەزۆربەیئەمبژژژزووتنەوەئایژژژدئۆلۆژیکانەبە.مواڵتژژژانەداپێکهێنژژژاوەزۆریلەسژژژەررێگژژژایپێکهژژژاتنوئاشژژژتیلە
بەرباڵوترکردنیتووندوتیژیلەدژیژنانوپێشێلکردنیمافیژنژانودورخسژتنەوەیان،بزووتنەوەکەیژانوتەنژانەتخژودیژنژانو

کەزۆربەیئەمئایژدئۆلۆژیانەپیاوسژاالرانەنولەوێژوەکەخواستودیسکۆرسژیبەرابەریخژوازانەیئەوانیژاندوورخسژتۆتەوە،چژوون
یەکێژژکلەشژژاڕێیانیبیژژرۆکەیدژەرۆژئژژاواییبژژووە،لەجەسژژتەژنژژانوەکژژووپایەگژژایەکیسژژەرەکیدژایەتژژیلەگەڵرۆژئژژاواکەڵکیژژان
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ئامژژانجزانیژوەوخواسژژتەکانییژانلەگەڵپێشژژێلکردنژیمژافیبەرابەریخژژوازیژنژانبەیەک"دژایەتژیلەگەڵرۆژئژژاوا"وەرگرتژووەو
 .ژنانیانوەکووخواستیرۆژئاواپێشێلوسەرکووتکردووە

 
ئائینی،نیزامیگەریوتووندوتیژیلەواڵتانیرۆژهەاڵتیناوەڕاستنیشانەیدرووستبوونودەرکەوتنی(فێندەمێنتالیزم)بونیادگەرایی

بیستەملەکۆمەڵگژاموسژوڵمانەکاندابینژراوپژاگکۆتژاییهژاتنیشژەڕیبزووتنەوەیبونیادگەراییئیسالمیەکەلەسەرەتایسەدەی
جیهانیدووهەملەزۆرێکلەواڵتانیموسوڵمانباڵوبۆوەوپەرەیپێدراوکەشیکۆمەاڵیەتیوسیاسژیئەمکۆمەڵگایژانەیبەتوونژدی

:نووسەریبەرەگەزئێرانیدەنوسێتکۆمەڵناسوهەرئەوجۆرەیوالنتینموقەدەملێکۆڵەریفێمێنیست،.خستەژێرکاریگەریخۆیەوە
وەکژژژووبزووتنەوەکژژژانیپرۆتسژژژتانیبونیژژژادگەرالەئەمریکژژژالەسژژژەرەتایسژژژەدەیبیسژژژت،بونیژژژادگەراییئیسژژژالمیشلەئاکژژژامی

."اتهژپێک...تژدکردنوگۆڕانکاریکۆمەاڵیەتیوەکووبەشاریکردن،پرۆتالیزەکردن،سیکوالریزموهجیاوازییەکانینێوانمودێرنیتە
ئەمگۆڕانکاریانەبووەهۆیقەیرانیشووناسلەکۆمەڵگاداولەئاکامدابەهەوڵیگژروپەکۆمەاڵیەتیەکژانبژۆدۆزیژنەوەیپێژوانەو
بەهانوێیەکۆمەاڵیەتیەکانکەبەگەڕانەوەیئایینوبنەماڵە،واڵمێکیسەرەکیبەگۆڕانکژارییەکژۆمەاڵیەتیوئەوگژۆڕانەبژووەکە

.ۆدێرنیتەلەگەڵخۆیهێناویەتیم
 

یزایینژیگەیشژتە٩١لەرۆژهەاڵتیناوەڕاست،بونیادگەراییئایینیلەدەیەکانیحەفتاوهەشژتایزایینیژدادەرکەوتولەدەیەکژانی
وەکانبژۆالیهۆکاریسەرهەڵدانیبونیادگەرائاینیەکان،وەستانلەبەرامبەرگۆڕانکژاریکۆمەڵگژاوواڵتەپێشژکەوتو.لووتکەیخۆی

بونیادگەرایژژانیئژژایینیبەگشژژتیلەگەڵهەرنیشژژانێککەرەنژژىوبژژۆنی.مژژۆدێرنیتەبژژووکەئەمواڵتژژانەیتووشژژیاریخژژۆیکردبژژوو
بونیژژادو.مژژۆدێرنیتەیپێوەبێژژتبەتوونژژدیبەرهەڵەسژژتیدەکەنوبەلێێکژژیباڵوبژژوونەوەیفەرهەنگژژیرۆژئژژاواییوبێگژژانەیدەزانژژن

پرسیسژەرەکیبونیادگەراکژانوەسژتان.ونیادگەراکانگەڕانەوەیکۆمەڵگابۆسوننەتەکانوبنەمایکۆنیهەرمیلەتێکەبنەمایهەمووب
 لەبەرامبەرخوێندنەوەینوێلەئایینە

 
ەیشژتەیزایینژیگ٩١لەرۆژهەاڵتیناوەڕاست،بونیادگەراییئایینیلەدەیەکانیحەفتاوهەشژتایزایینیژدادەرکەوتولەدەیەکژانی

هۆکاریسەرهەڵدانیبونیادگەرائاینیەکان،وەستانلەبەرامبەرگۆڕانکژاریکۆمەڵگژاوواڵتەپێشژکەوتووەکانبژۆالی.لووتکەیخۆی
بونیادگەرایژژانیئژژایینیبەگشژژتیلەگەڵهەرنیشژژانێککەرەنژژىوبژژۆنی.مژژۆدێرنیتەبژژووکەئەمواڵتژژانەیتووشژژیاریخژژۆیکردبژژوو

بونیژژادو.بەتوونژژدیبەرهەڵەسژژتیدەکەنوبەلێێکژژیباڵوبژژوونەوەیفەرهەنگژژیرۆژئژژاواییوبێگژژانەیدەزانژژنمژژۆدێرنیتەیپێوەبێژژت
پرسیسژەرەکیبونیادگەراکژانوەسژتان.بنەمایهەمووبونیادگەراکانگەڕانەوەیکۆمەڵگابۆسوننەتەکانوبنەمایکۆنیهەرمیلەتێکە

ەوانبەردەواملەهەوڵژدانبژۆخوڵێانژدنیسژتراتیژیجۆراوجژۆر،مێشژکیکەسژەکانینژاولەبەرامبەرخوێندنەوەینوێلەئژایینە،ئ
کۆمەڵگابەشێوەیتایبەتوبەشێوەیگشتیسەرەنجیجیهانیبۆالیپرسیوەستانوخۆڕاگریژانلەبەرامژبەرمژۆدێرنیتەکەبەالی

 .ئەوانەوەلەرۆژئاواسەرچاوەیگرتووە،رادەکێشێت

 
بەتژژایبەتیبونیژژادگەرائیسژژالمییەکانلە(فێنژژدەمێنتالیزم)بونیادگەراکژژان.ئەوانگرنگژژیمژژافیتژژاکرەتدەکەنەوەمژژۆدێرنونژژوێ،

مژژاوەیچەنژژددەیەیرابژژردوودابەگشژژتیرۆژئژژاوابەهۆکژژاریقەیرانەکژژانیکۆمەڵگژژایمرۆڤژژایەتیوهژژاتنیمژژۆدێرنیتەبژژۆکۆمەڵگژژا
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ئەموەسژتانەوەلەبەرامژبەر.نبۆئەوەیلەبەرامبەریژدابەهەمژووشژێوەیەکبوەسژتنەوەموسوڵمانەکاندەزاننوبەردەواملەهەوڵدا
رۆژئاواودوژمنکاریدژیئەوانکەلەئایدۆلۆژیدەسەاڵتداربەبااڵدەستیبونیادگەراییسژەرچاوەیگرتژووەوجۆرێژکدوژمنژایەتیو

ەکۆمەڵگاداپێکژدەهێنێتوهەمژووجژۆرەکردەوەیەکژیسژەربەخۆییژنژانل(وەکوئەندامانیچاالکیئەمنوێبونەوەیە)گوماندژیژنان
کۆنتڕۆڵکردنژیژنژانلەیەکەمژینئامانجەکژانیئایژدئۆلۆژیبونیادگەراکژانە،چژوونکە.لەچاوئەوان،بەتاوانیگەورەدێتەئەژمار

،ئاسژانترەلەدامەزراوەکژانیتژریکۆمەڵگژاوتواناییبونیادگەراکانلەکژۆنتڕۆڵیجەسژتەیژنلەرێگژایبەکارهێنژانیتوونژدوتیژی
 .هەروەهادەتوانێتکاریگەرتریشبێت

 
بەهژژۆی:"لیلژژیزەکژژیەمژژۆنیر،یەکێژژکلەچاالکژژانیناسژژراویمژژافیمژژرۆڤوفێمێنیسژژتیئەنژژدۆنیزیاییلەمبژژارەیەوەدەنووسژژێت•

دەوامژیمەترسژیەکلەالیەنئەوانەوەوەکژووهەڕەشژەیەکدوژمناییەتیەککەبونیادگەرایانیئیسالمیلەگەڵفێمێنیسمهەیانە،بەبەر
لەگۆڕانیپەیوەندیرەگەزیهەستپێدەکرێت،کەلەچاوئەوانئەمگۆڕانەلەپەیوەندیرەگەزایەتی،سژەرچاوەیلەکاپیتاڵیسژم

 .ەسنووربۆژناندادەنێتبونیادگەراکانلەئایدئۆلۆژییەکەیانداباوەڕیانبەپەروەردەیئایینیهەیەک.وفێمێنیسمگرتووە

 
.بەباوەڕیبونیادگەراکان،ژنانبەپێییاسایشەرعیوسروشتیخۆیان،دەبێتکۆنتڕۆڵبکرێنوتەنیالەماڵەوەچاالکیژانهەبێژت

بەمشژژێوەیەهەمژژووکژژردەوەوچژژاالکیەکیژنژژانکەپانتژژاییخوسوسژژیوبەهژژاوبژژایەخیپێناسژژەکژژراوتێکبژژداتوبچێژژتەپانتژژایی
بەئامژژاژەبەو.ۆمەڵگژژا،بەبژژاوەڕیبونیادگەراکژژانمەترسژژیوهەڕەشژژەیجیژژددیلەبەرامژژبەرسژژوننەتەکانیئەواندروسژژتدەکژژاتک

بەڵگژژژانە،هۆکژژژاریدوژمنژژژایەتیدەوڵەتەکژژژانوبزووتنەوەکژژژانیبونیژژژادگەرایئیسژژژالمیلەگەلفێمێنیسژژژموبزوتنەوەکژژژانیژنژژژان
بزووتنەوەکژانیبونیژادگەرایئیسژالمیرەنگژدانەوەیجیژاوازیوناکۆکییەکژانی:"ەیەوەدەنووسیتوالنتنموقەدەم،لەمبار.دەردەکەوێت

راڕەوبۆالینوێبوونەوەوتێکهەڵچوونلەنێوانبەهاونرخەسوننەتیونوێیەکژانەوپەیوەنژدییەکۆمەاڵیەتییەکژانومژافیژنژان
 .لەناوەندیئەمراڕەوەمێژویەدایە

 
تگرتنیتووندوتیژانەیبونیادگەراکاندژیچاالکیئاشتیخوازانەیژنژانلەالیەکەوەولەالیەکژیتژریشنیزامژیبەمەشەوەهەڵوێس

.کردنیبزوتنەوەکانیبونیادگەرابەردەواملەسەررێگایچاالکییئاشتیخوازانەیبزووتنەوەیمەدەنیژنانکێشەیدرووسژتکژردووە
لەئایدئۆلۆژیابونیادگەراکانکاتێژکدرووسژتدەبێژتکەئەوانپێژداگریدەکەنوبەردەوامژنمیلیتاریسموبەهێزکردنیهێزینیزامی

لەراسژتیداگەشژەیهێژزە.لەهەوڵدانبۆئەوەیشەڕیخۆیژانلەدژیهێزەکژانیرۆژئژاواوبژوونیکولتژوریرۆژئژاواییبەهێژزبژکەن
ۆدێرنیتەیرۆژئاوایەکەئاکامەکەیگەشەیهێزەتوندڕەوەنەتەوەییوبونیادگەراکانلەواڵتانیروولەگەشەبۆبەرەنگاریلەگەڵم

 .نیزامیگەریدژیهێزەچاالکەکانوبەتایبەتچاالکانیمافیمرۆڤلەمواڵتانەیە

 
کاتێکئایدئۆلۆژیبونیژادگەراییچینێکژیکۆمەڵگژایژانگروپێکژیتژایبەتلەخژۆدەگریژتلەئاکامژدابەشژێکیدیژکەلەبژزووتنەوەی

ۆمەاڵیەتیپاشەکشژژژەپێژژژدەکاتیژژژاندووریژژژاندەخژژژاتەوەکەلەئاکامژژژدا،کژژژاریگەرینەرێنژژژیوروخێژژژنەریلەسژژژەربژژژزووتنەوەکژژژ
 .کۆمەاڵیەتییەکانوبەتایبەتبزووتنەوەکانیژنانلەمناوچانەداهەیە

 



ژناندژیبهوتیژیتوندهێشتنینهجیهانیی،ڕۆژیۆڤەمبەرنی٥٢  

 

 

197 

 

مژژانجیگەشژەوپەرەپێژدانیچاالکییەکژژانیلێژرەداهەرکژاملەدامەزراوەمەدەنیەکژانومافەکژژانیژنژانلەمواڵتژانەداکەبڕیژاروئا
ژنانوبردنەسەرەوەیزانیاریئەوانلەکاریگەریروخێنەریبەهاتووندوتیژەکانیبونیادگەراکانبێت،لەکژردەوەدالەگەڵکێشژەو

تیزۆریژژانهەیەلەهەنژژدێکبژژوارداژنژژانلەمواڵتژژانەیکەبونیادگەراکژژانهێژژزینیزامژژیودەسژژەاڵ.سژژەرکووتبەرەوڕوودەبێژژتەوە
 .دامەزراوەوچاالکییەکانیانبەردەوامئەگەریهەڕەشەوتێرۆروسڕینەوەولەناوبردنیشیانلەسەرە

 
ئەودەوڵەتانەیلەئایدئۆلۆژیبونیادگەراییپشتیوانیدەکەن،لەهەوڵدانبۆئەوەیزیاتربیرۆکەیئایدئۆلۆژیکوداخراویخۆیان

یوکۆمەاڵیەتیەکانژژداپەرەپێبژژدەنوهەنژژدێککژژاتبژژۆپەرەدانژژیزیژژاترچژژوونەتەنژژاوبەدەنەیلەهەمژژووپەیوەنژژدییەفەرهەنگژژ
چاالکیەکانیژنانوبۆلەناوبردنیئەوانلەنیزامیگەریوبەکارهێنانیچەکینیزامیوخۆکوژیشبۆکژەکژردنەوەیئەمچاالکیژانە

یەتیلەکۆمەڵگژابژێجگەلەپەرەدانبەتوونژدوتیژیدژیژنژانلەنژاومیلیتاریکردنیڕەفتژاروپەیوەنژدیکژۆمەاڵ.کەڵکوەردەگرن
پانتاییگشتیکۆمەڵگا،زۆرێکلەتووندتیژییەکانلەدژیژنانبەتایبەتدەستدرێژیئاسژاییدەکژاتەوەوتەنژانەتئەواندەخژاتە

ەدوایسەربەخۆییئەمواڵتەلەژێژردەسژتەییژێرسێبەریپاراستنیبەهاسوننەتییەکانورەواییپێدەدات،بۆنموونەلەئەلجەزیر
 .لەوواڵتە،هێرگبۆسەریەکسانیرەگەزیدەستیپێکرد(فێندەمێنتالیست)فەرانسەوسەرهەڵدانیهێزەبونیادگەراکان

 
ەتژایبەتئەوئیسالمگەراکانهێرشیانکردەسەرخوێندکارانێکلەزانستگاکانکەدروشمیسژیکۆالریاندەوتەوە،ب١٩٧٩لەدەیەکانی

ژنانوکچانیخوێندکاربەهۆیچژاالکییەسیاسژیەکانییانوجژۆریجژلو.ژنانەیبەرهەڵستیرۆڵورەوشتیهەڵەیئەوانیاندەکرد
 .بەرگیانهێرشیاندەکرایەسەروهەندێکجارئەسیدبەدەموچاوویاندادەکرا

 
یایدژەژنژیلەکۆمەڵگژاداجژێدەخەنولێژرەداهەرجژۆرەبژزووتنەوەهێدیهێژدیئایژدئۆلۆژ(فێندەمینتالیست)گروپەبونیادگەراکان

وجواڵنەوەیەککەلەکۆمەڵگاداروودەداتبەهەمووتوانایخۆیانبۆلێژدانیهێژزەسژەربەخۆکانیژنژانکەڵکژیلێژوەردەگرن،توانژای
انبۆدرێژەدانبەرێگاکەیانلەگەڵتووندوتیژیسیاسیوچاالکییەکۆمەاڵیەتییەکانیانلێدەگرنەوەولێرەدایەکەبزووتنەوەکانیژن

 .بەرەوڕوودەبنەوە(فێندەمێنتالیست)زۆرلەالیەنبونیادگەراکان

 
بەتایبەتبەشداریبەردەوامیئەوانوەکوومرۆڤگەلێکییەکسانی)زۆربەیجوواڵنەوەیئاشتیخوازانەیژنانودامەزراوەکانیژنان

کرێژتبژۆئەوەیئەوانلەمەیژدانیچژاالکیسیاسژیدووربژخەنەوەودەسژتکەوتەکانیانلەکۆمەڵگژایسەرکووتدە(خوازلەگەڵپیاوان
بەمهژژۆیەزۆرێژژکلەهێزەکژژانیژنژژانکەلەتوونژژدوتیژیبنەڕەتژژینژژاوبژژزووتنەوە.ژێرچەپژژۆکیسژژەرەڕۆییبژژبەنەژێژژرپرسژژیار

ربەخۆیی،لەداگیرکاریلەواڵتانیجۆراوجۆرئاگاداربوون،لەبەتایبەتلەقۆناغەکانیدوایسە(فوندامینتالیست)بنیاتخوازەکان
زۆرێژژژکلەواڵتژژژانبەتژژژایبەتلەئەلجەزیژژژرەهەمژژژووهەوڵژژژیخۆیژژژانخسژژژتەگڕبژژژۆلەنژژژاوبردنژژژیتەشژژژەنەیبنیاتخوازەکژژژان

 .ئەمهەواڵنەلەواڵتانێکیوەکووئەلجەزیرەومەراکێشسەرکەوتووبووە(.فێندامێنتالیست)

 
بلێینکەشەڕیسژەرەکیزۆربەیهێژزەتوونژدڕەوەکانوبەتژایبەتیبنیژاتخوازەئیسژالمیەکانلەواڵتژانیئیسژالمیبەگشژتیدەتوانین

دژیمۆدێرنیتەیرۆژئاوایە،لەئاکامدابنیاتخوازەئیسالمیەکانبەگشژتیرۆژئژاوابەهۆکژاریباڵوبژوونەوەوچوونەنژاوەوەیفەرهەنگژی
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لەمرووەوەئەوەیکەئێسژژتالەرۆژهەاڵتژژیناوەڕاسژژتوەکژژوومیلیتژژاریبژژوونیسیسژژتمەکانی.دەزانژژنمژژۆدێرنبژژۆواڵتژژانیموسژژوڵمان
بەرگریوئاسایشیزۆرێکلەواڵتانبەتایبەتسوریەوئێژراندەبینرێژتلەراسژتیداهۆکژاریپاسژاوهێنژانەوەیئەمواڵتژانەیەبژۆ

اکەزۆربەیئەوواڵتانەیناچارکردووەلەکەلوپەلیسەربازیبژۆرووبەڕووشەڕلەگەڵرۆژئاواوبەهاکانینوێیمۆدێرنیتەیرۆژئاو
 .بوونەوەلەگەڵئەمهەڕەشانەکەڵکوەرگرن

 
بەاڵممەترسیمیلیتاریزەبوونوشەڕلەمناوچانە،بەتووندیچاالکییئاشتیخوازانەیبژزووتنەوەیژنژانوجواڵنەوەکەیژانلەگەڵ

راستیدامیلیتاریزەبوونلەکۆمەڵگاداچبەهۆکاریگووشارەنێودەوڵەتییەکانوچلەرێگایسڕینەوەیلە.کێشەبەرەوڕوودەکاتەوە
دەنوسژژێتلە"ئژژانمژژاریکژژوئیتێز"دامەزراوەمەدەنژژیونەتەوەییەکژژانلەنژژاوخۆیهەرواڵتێژژک،دوارۆژیباشژژینابێژژتبژژۆنمژژوونە

رووناکبیرانیبەئاکژامگەیشژتتژاتەیژارکردنژیهێژزەگشژتییەکانیخەڵژک،لەسریالنکاسەربەخۆییواڵتزیاترلەرێگایوتووێژی
هەمانکاتدانیزامیکردنیکۆمەڵگایسریالنکابووەهژۆیسژەرهەڵدانیتوونژدوتیژیزۆرلەدژیژنژانلەمکۆمەڵگژایەداکەبەشژێوەی

 .خۆیدەردەخاتجۆاوجۆروەکوودەستدرێژی،ئازاروئەزیەتیرەگەزیوتووندوتیژیبنەماڵەیی

 
لەالیەکیترمیلیتاریکردنیئەوبزووتنەوەانەیرۆژهەاڵتیناوەڕاستلەکۆتاییدادەبێتەهۆیتووندوتیژیدژیژنانلەمواڵتانەدا
بەجۆرێککەراپۆرتیبەرباڵولەسااڵنیرابردوولەبارەیلەناوبردنیمژافیژنژانلەمواڵتژانەودەسژتدرێژیوسەرپۆشژدانانبژۆ
رووخاندنوهەڕەشژەلەچاالکژانیژنژانلەبزووتنەوەکژانیئژازادیخژوازیلەالیەنهێژزەتوونژدڕەوەکانوالیەنگرانژیمیلیتژاریکردن

.باڵوکراوەتەوە
 

لەبژاتیئەوەیهێژزیخۆیژانبژۆشژەڕ(فێندامینتالیسژت)بەمپێیەبزووتنەوەکانیژنژانلەمناوچژانەبەپژێچەوانەیبنیاتخوازەکژان
دەسژژتەواژەکانیوەکداگیرکژژاریرۆژئژژاوابەکژژاربێنن،پێیژژانباشژژترەدژیهێژژزەتوونژژدڕەوەکانونیژژزامیگەریکەدەبێژژتەهژژۆیلەگەڵ

لێرەوەژنانرۆڵیسەرەکیانلەبردنەپێشەوەیئاشتیلەمواڵتانەبە.تووندوتیژیوشەڕوماڵوێرانیژنانومندااڵنبەکاریبێنن
ئاشتیدەتوانێکاریگەریلەسەرکۆمەڵگاهەبێتولەباڵوبونەوەیتوونژدوتیژیچیژنەجۆربەجۆرەکژانیدەستەوەیەکەلەبردنەپێشی

 .کۆمەڵگابەرامبەرژنانکەمبکاتەوە

 
لەبژاتیئەوەیهێژزیخۆیژانبژۆشژەڕ(فێندامینتالیسژت)بەمپێیەبزووتنەوەکانیژنژانلەمناوچژانەبەپژێچەوانەیبنیاتخوازەکژان

ژەکانیوەکداگیرکژژاریرۆژئژژاوابەکژژاربێنن،پێیژژانباشژژترەدژیهێژژزەتوونژژدڕەوەکانونیژژزامیگەریکەدەبێژژتەهژژۆیلەگەڵدەسژژتەوا
لێرەوەژنانرۆڵیسەرەکیانلەبردنەپێشەوەیئاشتیلەمواڵتانەبە.تووندوتیژیوشەڕوماڵوێرانیژنانومندااڵنبەکاریبێنن

دەتوانێکاریگەریلەسەرکۆمەڵگاهەبێتولەباڵوبونەوەیتوونژدوتیژیچیژنەجۆربەجۆرەکژانیدەستەوەیەکەلەبردنەپێشیئاشتی
 .کۆمەڵگابەرامبەرژنانکەمبکاتەوە

 
زۆرێژژژکلەگروپەکژژژانیژنژژژانلەمناوچژژژانەبەگشژژژتیلەمیلیتژژژاریزەکردندەترسژژژنوداوالەرێکخژژژراوەنێودەوڵەتییەکژژژاندەکەنبژژژۆ

سازیلەدۆخیژنانلەمواڵتژانەدالەراسژتیداگروپەکژانیژنژانلەواڵتژانیژێردەسژتەیبنیاتخوازەکژانیارمەتیدانبەمەبەستیچاک
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کەبەرەنگاریبەکارهێنانیتووندوتیژیدژیژناندەبنەوەتیشکیخۆیاندەخەنەسەرنەهێشژتنیتوونژدوتیژیدژی(فێندامێنتالیست)
هەنژژژدێکجژژژاربزووتنەوەکژژژانیژنژژژانلەرێکخراوەکژژژانیئاشژژژتینێژژژودەوڵەتیو(فێندامێنتالیسژژژت)ژنژژژانوشژژژەڕلەگەڵبنیژژژاتخوازیی

 .وکەرەستەکانیئەوانبۆچاکسازیلەدۆخیژنانلەواڵتانێکیوەکووئەلجەزیرەوتونسکەڵکیانوەرگرتووە

 
ەنوبەشژدارییەکسژانیژنژانبزووتنەوەکانیژنانلەمناوچانەبەردەوامبەدوایرێگایەکنبۆلەناوبردنیئەوتوونژدوتیژییانەیه

لەبزووتنەوەئازادیخوازەکانوهەمژوووزەوتوانژایچاالکژانیژنلەمواڵتژانەبژۆپێشژگرتنلەپەرەسژەندنیئەمتوونژدوتیژیانەو
راکێشژژانیسژژەرەنجیرێکخژژراوەنیودەوڵەتییەکژژانبژژۆالیدۆخژژیخراپژژیژنژژاندوایشژژەڕوئاکژژامیرەشژژیدامەزرانژژدنیئایژژدئۆلۆژیای

 .بنیاتخوازیئیسالمیومیلیتاریزملەمناوچانەیە

 
تووندوتیژیدژیژنانلەگەڵدوورخستنەوەیانلەبزووتنەوەکۆمەاڵیەتیەکان،یەکێکیترلەرێگاکانیتووندوتیژینواندندژیژنان

ئەمدوورخسژژتنەوەیە.تژژینلەبژژزووتنەوەکۆمەاڵیەتییەکژژانیواڵتژژانیجیهژژانیسژژێیەمەکەخژژاوەنپێکهژژاتەیەکیپیاوسژژاالرونەری
لەوشوێنەوەدەستپێدەکاتکەژنانرۆڵیسەرەکیانبۆپشتگیریلەخۆپیشاندانیجەماوەریهەبووە،بەاڵمدوایبەئاکژامگەیشژتنی

 .شۆڕگلەوواڵتانەژنانوەکیەکەمگروو لەمەیدانیشەڕوشانۆیکۆمەاڵیەتیدووردەخرێنەوەومافیانپێشێلدەکرێت

 
وویزۆرێکلەواڵتانبەتایبەتهاوشێوەیئەوەیکەلەشۆڕشیگەالنیئێرانروویدا،نیشانیداکەکاتێژکهێزەکژانیژنژانلەرابرد

ئەمپرسژژەبەتژژایبەتیکاتێژژککەشۆڕشژژەکانبە.شۆڕشژژێکداخۆیژژانرێکژژدەخەنئەگەریهەیەئەوشۆڕشژژەبەئەوانپابەنژژدنەمێنژژێ
ولەکۆمەڵگژایەکینەریتژیداروودەدەن،(نەبەپێیداواکارییگروپەجۆراوجۆرەکانیخەڵک)نئایدئۆلۆژییەکیتایبەترێبەریبکرێ

بەدڵنیژژاییەوەزیژژاتردەبێژژتچژژوونکەهەمیشژژەئایژژدئۆلۆژیهانژژدەریئەوشۆڕشژژانەبەکارهێنژژانیتونژژدوتیژیدژیژنژژاندەناسژژێنێتو
ەریهەیەنهێنژژییژژانئاشژژکرابێژژت،بەاڵمهەرچۆنێژژکبێژژتدژیبەکارهێنژژانیتوونژژدوتیژیلەمبژژزووتنەوانەئەگ.پەرەیپێژژدەدات

یەکسانیرەگەزیکاردەکاتوزۆربەیرونژاکبیرانیپیژاولەمبژزووتنەوانەدەیانەوێژتکەژنژاندوایهاوکارییژانلەسەرخسژتنیئەم
.شۆڕشانەبچنەوەسوچیماڵیانبۆرۆڵەپێناسەکراوەکانیپێشوویانبگەڕێنەوە

 
لەگەڵئەوەیکەژنژانوفێمێنیسژتەعەرەبەکژان"ن،شاعیر،نووسەروفێمێنیستیرادیکاڵیئەمریکژاییلەوبژڕوایەدایەرابینمۆرگا

رۆڵیکاریگەریانلەبزووتنەوەکانیرۆژهەاڵتیناوەڕاستوبەرەوپێشچوونیدێمۆکراسیوشژەڕبژۆبەدەسژتهێنانیئەودێمۆکراسژیە
بۆخۆیاندەیژانزانیکەشۆڕشژیگەلێژککەلەالیەنرونژاکبیرانیپیژاوپێناسژەدەکرێژتلەکۆتاییژدالەواڵتەکانیانداهەبووە،بەاڵم

بەرایرابژژینمۆرگژژانلەزۆربەیشۆڕشژژەکانیرۆژهەاڵتژژیناوەڕاسژژتدالەگەڵئەوەیکەژنژژانبەشژژدارییەکی."غەدریژژانلژژێدەکژژات
بژژوونبژژۆنمژژونەلەئەلجەزیژژرەلەگەڵئەوەیژژکەژنژژانبەشژژدارییەکیبەرچاویژژانهەبژژووە،بەاڵمئەمشۆڕشژژانە،شۆڕشژژگەلێکیپیژژاوانە

گەروەیژانلەبزووتنەوەکژژانینەتەوەخژژوازیوسژژەربەخۆییئەوواڵتەلەژێردەسژژتەییفەرانسژەداهەبژژووەکاتێژژککەلەهەمژژووهێژژزی
 .نیانبۆسوچیماڵەکانگەڕاندەوەئەوانبۆبەرهەمهێنانیشۆرگکەڵکوەرگیرا،دووبارەشۆڕشگێڕانوروناکبیرانیئایینیژنا

 
لەزۆربەیبزووتنەوەکانکەژنانهێزیچاالکلەبزووتنەوەجەماوەرییەکانبوونوبەردەواملەگەڵهەڕەشە،کشاندنەوەی
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ەتییەکژانچاالکییەکانیاندوورخرانەوەولەبەرچژاونەگیرانلەالیەندامەزراوەرونژاکبیریوجەنگژاوەرانیپیژاولەبژزووتنەوەکۆمەاڵی
دوورخسژژژتنەوەیژنژژانلەبژژژزووتنەوەکۆمەاڵیەتییەکژژانوبەتژژژایبەتلەپرۆسژژەکژژژۆمەاڵیەتیوسیاسژژژیەکانلە.رووبەڕووبژژونەتەوە

 .شۆڕشەکانیرۆژهەاڵتیناوەڕاستیشبەردەوامیەکێکلەکێشەکانیبەردەمچاالکانیژنلەمناوچانەبووە

 
ردەواملەگەڵهەڕەشەلەالیەنهێژزەسژەربازییەکانوهێزەکژانیبەشژداروئۆپۆزێسژیۆنیبۆنمونەلەلیبیومیسربەشداریژنانبە

لەلیبژژژیژنژژژژانبەردەواملەبەردەممەترسژژژیدەسژژژژتدرێژیئژژژازاروئەزیژژژژیەتەرەگەزییەکژژژانبژژژژۆ.ئەمواڵتژژژانەبەرەوڕووبژژژژۆتەوە
متوونژژدوتیژییانەهەنژژدێکجژژارئەگەریهەیەبژژۆکەمبەکارهێنژژانیئە.دوورخسژژتنەوەیانبژژوونوتوونژژدوتیژییانبەرامژژبەرکژژراوە

کژژردنەوەیکژژاریگەریویژژانتەنژژانەتبژژۆنەهێشژژتنیبەشژژداریژنژژانلەوواڵتژژانەدابێژژتووزەچاالکەکژژانیئەوژنژژانەلەمواڵتژژانە
 .ەبەرەوڕووبکاتەوەدەخاتەژێرکاریگەریولەالیەکیتربەشداریئەوانلەخۆپیشاندانوناڕەزاییەتیجەماوەریلەگەڵکێش

 
لەگەڵئەوەیکەژنژانوفێمێنیسژتەعەرەبەکژان"رابینمۆرگان،شاعیر،نووسەروفێمێنیستیرادیکاڵیئەمریکژاییلەوبژڕوایەدایە

ەرۆڵیکاریگەریانلەبزووتنەوەکانیرۆژهەاڵتیناوەڕاستوبەرەوپێشچوونیدێمۆکراسیوشژەڕبژۆبەدەسژتهێنانیئەودێمۆکراسژی
لەواڵتەکانیانداهەبووە،بەاڵمبۆخۆیاندەیژانزانیکەشۆڕشژیگەلێژککەلەالیەنرونژاکبیرانیپیژاوپێناسژەدەکرێژتلەکۆتاییژدا

بەرایرابژژینمۆرگژژانلەزۆربەیشۆڕشژژەکانیرۆژهەاڵتژژیناوەڕاسژژتدالەگەڵئەوەیکەژنژژانبەشژژدارییەکی."غەدریژژانلژژێدەکژژات
ئەمشۆڕشژژانە،شۆڕشژژگەلێکیپیژژاوانەبژژوونبژژۆنمژژونەلەئەلجەزیژژرەلەگەڵئەوەیژژکەژنژژانبەشژژدارییەکیبەرچاویژژانهەبژژووە،بەاڵم

گەروەیژانلەبزووتنەوەکژژانینەتەوەخژژوازیوسژژەربەخۆییئەوواڵتەلەژێردەسژژتەییفەرانسژەداهەبژژووەکاتێژژککەلەهەمژژووهێژژزی
 .ڕشگێڕانوروناکبیرانیئایینیژنانیانبۆسوچیماڵەکانگەڕاندەوەئەوانبۆبەرهەمهێنانیشۆرگکەڵکوەرگیرا،دووبارەشۆ

 
یگەالنژیئێژرانەکەزۆربەیژنژانلەهێژزەسژەرەکییەکانیبزووتنەوەکژانیدژەئیمپریالیسژتیوهەروەهژا٢٧نمونەیەکیتر،شۆرشی
یەکێژژکلەخژژاڵە٢٧ۆرەکژژانلەشۆڕشژژییژژانپێکژژدەهێناورێژژژەیبەشژژداریژنژژانلەئاسژژتەجۆربەج"شژژا"هێژژزەشژژەڕکەرەکانیدژە

گرینگەکانیبەشداریسیاسیژنانیتۆمارکرد،بەاڵملەگەڵهەمژووئەوانەچژاوەڕواندەکژراکەئەمشۆڕشژەالنژیکەمدەسژتکەوتەکانی
 .نپێشێلکرارابردوولەدەستنەداتبەاڵملەکۆتاییدائەوەژنانبوونکەهەرلەساڵەکانییەکەمیشۆڕگدوورخرانەوەومافیا

 
داروویدا،زۆرێکلەچاالکانیمافیژنژانیلەبەهژاریعەرەبژینژیگەرانکژرد٢٧ئەزموونێکیمێژووییکەبۆژنانیئێرانلەشۆڕشی

کەئایژژائەوشۆڕشژژەهەروەکژژوشۆڕشژژیئێژژرانغەدرلەژنژژاندەکژژات؟رۆڵژژیرێکخراوەکژژانوبەرەنگژژاربژژوونەوەیسژژەربەخۆیژنژژانبژژۆ
وورخژژرانەوەلەبژژزووتنەوەیدێمۆکراسژژیخوازی،رابژژینمۆرگژژانبەمشژژێوەیەیەکەرۆڵژژیرێکخراوەکژژانیژنژژانلەشۆڕشژژەپێشژژگرتنلەد

دێمۆکراسیخوازەکژانزۆرگرینژىوکژاریگەردەبێژتکاتێژکژنژانبتژواننلەپژێشبەئاکژامگەیشژتنیئەمشۆڕشژانە،رێکخراوەکژانو
ئاکامژژداشۆڕشژژەکانکەمتژژرخیانەتیژژانپژژێدەکەنوئەوانزۆرتژژردەتژژواننلەسژژەردۆخژژییەکسژژانیرەگەزیخۆیژژانباشژژتربژژکەنلە

 .یەکسانیرەگەزیوپێشگرتنلەتووندوتیژیجەختبکەنەوە

 
لەواڵتێککەلەحاڵیگەشەدابوو"نمونەیەککەمۆرگاندەیهێنێتەوەدەستکەوتیژنانلەتونسە،مۆرگانلەمپەیوەندەدادەنووسێت
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.دابەدەسژتهێنژاوە١٩١٥سێکۆالریتونسژدا،ژنژانیاسژایپێشژگرتنلەزاووزێوهەروەهژامژافیکورتاژیژانلەسژاڵیلەکۆمەڵگای
دەوڵەتیاسایبەرگریلەفرەژنیویەکسانیژنانلەهاوسەرگیریوەکژوومژافیتەاڵق١٩٢٩دوایسەربەخۆییلەفەرانسەلەساڵی

 .ردویاسایسەرپەرەشتیهاوسەریشییاساییک

 
بەاڵمهاوکژاتبەشژی.سژاڵوهەروەهژاتوونژدوتیژیبنەمژاڵەییسژزایبژۆدیژاریکژرا١٨دواترتەمەنیهاوسەرگیریبۆژنانبووبە

کچژژانلەمیژژراتنیژژوەیکژژورانمژژایەوەوپیژژاوانهەمژژووئەوەیکەلەژیژژانیهژژاوبەگبەدەسژژتیاندەهێنژژادەیژژانتوانیبژژۆخۆیژژانی
ێمۆکراتیکەکانیژنانیتونسژیلەگەڵخواسژتیئژازادیخوازییژانقژوڵتربژۆوەوئامژادەیشژۆرگوهەسژتانهەڵگرنەوەبۆیەخواستەد

لەراسژژتیدامۆرگژژانبەمئەنجژژامەگەیشژژتووەکەبزووتنەوەکژژانییەکسژژانیخوازیژنژژانلەگەڵیەکسژژانیرەگەزیوهەوڵبژژۆبە"بژژوون
ۆگەیشژتنبەدێمۆکراسژیدەتوانێژتژنژانلەدوورخژرانەوەوخژرانەبەردەمدەستهێنانیانویاساکانییەکسانیلەگەڵخواستەکانیانب

 .تووندوتیژیلەالیەنهێزەشۆڕشگێڕەکانبپارێزێت

 
ئێنجیئۆورێکخراوەسەربەخۆکانرۆڵیگرینگیژانلەخژۆڕاگریژنژانلەبەرامژبەردوورخژرانەوەلەبژزووتنەوەیدێمۆکراسژیخژوازی

ووەکژژوویەکێژژکلەرێگژژاکاریگەرەکژژاندەتوانێژژتبژژۆبەرەنگژژاربوونەوەیتوونژژدوتیژیهێژژزەتونژژدڕەوەواڵتژژانیجیهژژانیسژژێیەمهەیە
لەالیەکیتژژژرچژژژوونکەزۆربەیژنژژژانلەبەکارهێنژژژانی.لەمواڵتژژژانەبەکژژژاربهێنژژژرێن(فێندامێنتالیسژژژت)ئیسژژژالمیوبنیاتخوازەکژژژان

ماوەرییەکژژانبەتژژایبەتدەسژژتدرێژیوئژژازاریجنسژژیدەترسژژێن،توونژژدوتیژیبەکژژۆوتەنژژانەتتژژاکەکەسژژیلەنژژاڕەزایەتییەجە
 .زۆربەیاندەترسنلەمبزوتنەوانەدابەشداریبکەن

 
مۆرگژژانئامژژاژەبەمخژژاڵەدەکژژاتکەلەزۆربەیخۆپیشژژاندانەکانیسەرشژژەقامنەتەنیژژاپژژۆلیسبەڵکژژووتەنژژانەتخۆپیشژژاندەرانیش

وندوتیژیجنسیانبەرامبەرئەنجامدەدەن،بەاڵمئەوەیلێژرەداگژرینگەخژۆڕاگریژنژانەژنانئازاردەدەنوبێرێزییانپێدەکرێوت
لەبەرامژژژبەردوورخژژژرانەوەوپەرەئەسژژژتاندنیئاشژژژتیوکژژژاریگەریئەوانلەپێشژژژگرتنلەسژژژەرهەڵدانیتوونژژژدوتیژیودانژژژانی

.چارەسەرییەککەپێشبەمتووندوتیژییانەبگرێت
 

نیمیسریبەناویئەسمائمەحفوزویدیۆیەکیلەیوتیوبوتویتێریخۆیداباڵویکردەوەکەخژۆڕاگریژنژانیبۆنموونەیەکێکلەژنا
 .میسریلەبەرامبەرتووندوتیژیودانانیرێگاینوێوستراتیژیکیبۆبەشدارییانلەبزووتنەوەرزگاریخوازەکاندانیشاندەدا

 
ێککەرێگریبکاتلەژنانلەچوونبۆخۆپیشاندانلەبەرئەوەیئەگەریلێژدانوهەرکەس:"ئەسمائمەحفوزلەمویدیۆیەدادەلێت

دەتژژوانینبڵێژژینکە."کوتانیژژانهەیە،شژژەرەفوئژژابڕویپیژژاوانەیخژژۆیبەکژژاربێنێژژتولەخۆپیشژژانداندالەگەڵمژژنهاوکژژاربێژژت
ولەهەمانکاتژژداراگرتنژژییەکسژژانیرەگەزیلەمبەشژژداریژنژژانبەشوناسژژیدیژژاریکراویخۆیژژانلەبژژزووتنەوەیدێمۆکراسژژیخژژوازی

بژژزووتنەوانەداوئامژژادەکردنژژیبژژواربژژۆبەشژژداریژنژژانلەمبژژزووتنەوانەدالەراسژژتیدایژژارمەتییەکیزۆردەکژژاتبژژۆرێگژژریلە
نیواڵتژانیجیهژژانیدوورخژرانەوەیژنژانلەمبژژوزوتنەوانە،بەشژێوازێکیترژنژانبژژۆئەوەیکەمتژرلەپێکهژاتەئژژایینیونەریتییەکژا

سێیەموبزووتنەوەیدێمۆکراسیخوازیئەمواڵتانەتووندوتیژییانبەرامژبەربکرێژتپێویسژتەکەشژەڕییەکسژانیرەگەزیخۆیژانلە
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پاڵگەیشتنبەمافیشارۆمەندیوسازدانیدێمۆکراسیهەنگاوبەهەنگاودرێژەپێبدەنپێشئەوەیدووبارەشۆڕشینژوێغەدرییژان
 .تلێبکا

یشژنژانسژەرەتاهەوڵیانژداکەبەداخژوازییدیژاریکراوبچژنەنژاو"بزوتنەوەیسەوز"واتە٨٨لەبارەیئێرانوبزووتنەوەیساڵی
لێژژکنزیژژک"بژژۆنمژژونەبەشوناسژژیسژژەربەخۆ)کەگوهەوایهەڵبژاردنژژیسیاسژژیولەکۆتاییشژژدابەشوناسژژێکیسژژەربەخۆیژنژژانە

،لەم.....و"بنەمژژژاڵەیزینژژژدانیان"ویژژانبەشژژژێوەیتژژژۆڕیژنژژژانە"دایکژژژانیتازەبژژژار"،"ژنژژژانبژژوونەوەیچاالکژژژانیبژژژزووتنەوەی
بزووتنەوەیەدادەرکەوتنبەمهژۆیەوەدەتوانرێژتبەشژداریسژەربەخۆیژنژانلەبژزووتنەوەیسژەوزدابەنیشژانەیپێژداگریئەوانبژۆ

 .سیخوازیوجەماوەرلەبەرچاوبگیرێتبوونیشوناسێکیسەربەخۆیسیاسیلەپاڵبزووتنەوەیدێمۆکرا


لەگەڵئەوەشژژداژنژژانیشبەئەنژژدازەیپیژژاوانلەوبژژزووتنەوەیەدالەالیەندەوڵەتەوەتونژژدوتیژانەمامەڵەیژژانلەگەڵکژژراولە

زیژژاترخۆیزۆربەیبوارەکانژژداتونژژدوتیژییەکاندژیژنژژانچلەرێگژژایدانژژانیحژژوکمیقژژورسوچلەرێگژژایپێکژژدادانیسەرشژژەقام
بەاڵمئەوەیکەژنانلەئێرانلەهەربزووتنەوەیەکیدێمۆکراسیخوازیپێویسژتەگرنگژیزۆریپژێبژدەن،پێژداگریلە.دەرخستبوو

سژژەرشوناسژژیسژژەربەخۆویەکسژژانیرەگەزیوئامژژادەکردنیبژژواربژژۆبەشژژداریانلەبژژزووتنەوەینژژاڕەزایەتیجەمژژاوەرییلەئێژژرانە،
سوننەتیوئاڵۆزیپیاوساالریئێران،ئەگەردیسانژنانگرنگیبەمپرسەنەدەنهەربزووتنەوەیەکبەئاکژامچونکەلەپێکهاتەی

توندوتیژیدژیژنانلەئایدۆلۆژیدژیئیمپریالیستیبژزووتنەوەنەتەوەخوازەکژانودژەداگیرکەرەکژانبە.بگاتغەدریانلێدەکات
.ەوسژژەرەتایسژژەدەیبیسژژتەملەئۆروپژژادەسژژتیپێکژژردوهێژژدیهێژژدیپەرەیسژژەندشژژێوەیبژژزووتنەوەیسیاسژژیلەسژژەدەینژژۆزد

بیرۆکەیسەرەکیئەمبزووتنەوانەبەتایبەتبزووتنەوەیدژیداگیرکاری،وەستانەوەلەبەرامبەرداگیرکاریوپێشگرتنلەکەڵکی
 .رەوەبوونابەجێلەسەرمایەیواڵتانیجیهانیسێیەملەالیەندەوڵەتانیداگیرکا

 
لەراسژژتیدادەتژژوانینبڵێژژینکەبژژزووتنەوەنەتەوەییەکژژانلەسژژەربنەمژژایشژژەڕلەگەڵئیمپریژژالیزموبەشژژێکلەئایژژدۆلۆژییەکانی

جیهانیسێیەمبۆگەشەیسەربەخۆیئابووریوکولتووریبەبێدەستێوەردانیدەرەکیوهێزەداگیژرکەرەکژانبژووە،بەاڵملەکژرداردا
ۆژییەکەبژژژازنەیسژژژەرەکیبژژژزووتنەوەدژەئیمپریالیسژژژتیەکانپێکژژژدەهێنێت،لەزۆربەیکۆمەڵگاکژژژاندوایبەدەسژژژەاڵتئەمئایژژژدۆل

گەیشتن،بووەتەحکومەتگەلێکیمیلیتژاریوپژاوانخوازکەشژەڕیدژیئیمپریالیسژتیانلەرێگژایمیلیتژاریوئەمنیەتژیکردنژیکەشژی
 .وهەروەهالەرێگایباشترکردنیپێکهاتەنیزامییەکانلەوواڵتەدابەرەوپێشبردووە(یکابەروواڵەتدژیرۆژئاواوئەمر)کۆمەڵگا

 
ئایژدۆلۆژیدژیئیمپریالیسژموبەتژایبەتپۆپۆلیسژمیجۆراوجژۆری:"هەرئەوجۆرەیئاریازاهێدیتوێژەریزانستیسیاسیدەنوسژێت
هژاتکەدەتوانێژتبەشژێوەیگشژتیبەگەاڵڵەیدژەئیمپریالیسژمیجیهانیسێیەمهەرکەلەئێرانداگەشەیکردوەکژووئەوەیلێ

ئەمگەاڵڵەیەبەشێوەیدیسکۆرسوکۆنتڕۆڵیزاڵلەساڵەکانیپێششۆڕگولەماوەیشۆڕشیگەالنیئێران.لەبەرچاوبگیردرێت
ۆڕشژژیگەالنژژیئێژژرانلەشژژەڕدژیبژژێلەبەرچژژاوگرتنیپژژێگەیگژژرووپەسیاسژژیەکانالنژژیکەمهەرگرووپێژژککەلەش.پەرەیسژژەند

سژژەرەڕایلێکژژدانەوەیجۆراوجژژۆرلەنژژاوگژژروپە.دیکتژژاتۆریبەشژژداریدەکژژرد،ئامژژانجوبیژژرۆکەیشژژەڕکردنلەمرووانژژگەوەدەبینژژرا
سیاسژژژیەکانوجیژژژاوازیسژژژەرەتاییلەنێژژژوانئەوگروپژژژانە،هەمژژژووگژژژرووپەسیاسژژژییەکانلەدەورییەکهۆکژژژارویەکئایژژژدۆلۆژی

ژنژانلەمگژرووپە"تووکۆبوونەوەکەبتواننهەمووهێزەئۆپۆزسیۆنەکانلەژێریەکئااڵبۆشۆڕگدژیدیکتاتۆریشاکۆببنەوەیەکگر
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سیاسیانەیەکێکلەهێزەگەورەکانیبەشدارلەژێرئەوئااڵیەکەبۆیەکەمینجاربەرێژەیەکیفراوانبۆروخاندنیحکومەتیشژا
ئایدۆلۆژیبەرەنگژارییلەگەڵئیمپریالیسژملەسژەرووییەکسژانیرەگەزیوخواسژتەتایبەتییەکژانیژنژانلەکۆبوونەوە،جێگایەککە

لەالیەکژیدیژکەلەزۆرێژکلەبژزووتنەوەدژەئیمپریالیسژتیەکانکەبەئامژانجینەتەوەخژوازیوەکژوو.ئامانجیشەڕیئەوانژدابژوو
فەرهەنگیواڵتئەنجامیگرتووە،یەکەمژینقوربانییەکژانلەنێژوانژنژاندایەگەشەپێدانوباشترکردنیکولتووروگەشەیگشتیو

 .بۆئەوەیئەوانبکاتەنمونەووێنەینەتەوەیی

 
حیجابی.توندوتیژیزۆرییانبەرامبەرکراوە"نەتەوەیی"لێرەوەیەکەژنانلەمبزووتنەوەدژەئیمپریالیستیانەبۆبوونبەنمونەیەکی

ایترکەئامانجیانگەڕاندنەوەیژنانبژۆرۆڵژیسژوننەتیوپێناسژەکراوبژووکەلەگەڵسژوننەتەمیلییەکژانجیژاوازیزۆرەملێویاس
لەئاکامدالەجەستەیژنانوەکویەکەمینقوربانیانیئایژدۆلۆژینەتەوەخژواز.نەبێ،لەوانەبەکارهێنانیتوندوتیژیدژیژنانبوو

وەرگیژژرابژژۆئەوەینیشژژانیحکژژوومەتەرۆژئاواییەکژژانیبژژداتکەژنژژانلەمواڵتژژانەکژژاریگەریبەتەوەرەیدژەئیمپریالیسژژتیکەڵژژک
بەاڵمهەلوبواربۆکەڵکوەرگرتنیئایدۆلۆژیەکانولەکۆتاییدابەکارهێنانیتوندوتیژیدژی.فەرهەنگیرۆژئاواییانلەسەرنییە

ئژژایینیونائژژایینیکەژنانیژژانتەنیژژاکاتێژژککەلەبەرامژژبەررۆژئژژاوایئێژژران،لەگەڵبیژژروڕایرونژژاکبیرانی٢٧ژنژژاندوایشۆڕشژژی
سروشژژتیپژژێششژژۆڕگبژژووەهژژۆیئەوەیکەشژژەڕیدژەئیمپریالیسژژتی:"زاهێژژدیدەنوسژژێت.دەوەسژژتانەوەمانژژاداروبەرەسژژمییدەناسژژی

لەگەڵئیمپریالیسم،ئایدۆلۆژیوچەتژریهاوسەنگیویەکگرتوویینێوانهێزەجۆراوجۆرەکانیئایینیوسیاسیئەوکات،واتەشەڕ
تیۆریکینێوانهێژزەجیاوازەکژانپێکبێژتولێژرەداپەرەسژەندنیئەمئایژدۆلۆژییەدەبێژتلەیەکگرتنژیئەمهێژزانەلەپژێششۆڕشژی

 .بدۆزرێتەوە٢٧

 
دەتوانرێژژتبوترێژژتروانینژژی.ئەمئایژژدۆلۆژییەدوایشۆڕشژژیگەالنژژیئێژژرانلەالیەنحاکمژژانیکۆمژژاریئیسژژالمیکەڵکژژیلێژژوەرگیرا

ەکەبەردەوامهەوڵیپێناسەینوێیژنیئێرانیلەسەر٢٧ئایدۆلۆژیکوپیاوساالریبۆپرسیژنانلەهێزەپاڵنەڕەکانیشۆڕشی
یشابنەماینمونەینەتەوەییهەبووەوهیچرۆڵێکیسەربەخۆیبۆژنانوەکووئەندامێکییەکسانلەبزوتنەوەیکۆمەاڵیەتیلەدژ

بەرەوانەزانیوە،بەڵکووبۆدوورخستنەوەیژنانلەبیرکردنەوەیئازادوسەربەخۆدەستیانکردبەپێناسەکردنیسووننەتینەتەوەیژی
لەژنژژیئێرانژژیبژژۆئەوەیلەبەرامژژبەرنمژژونەیرۆژئژژاواییبوەسژژتێتەوە،بەاڵملەراسژژتیداپێگەیەکژژیسژژەربەخۆیانبژژۆژنبەرەوا

 .نەدەزانی

 
وەبەکارهێنانیتوندوتیژیدژیژنانپرسێکیگرنى،بەاڵمزۆرئاسژاییدەینوانژدکەدەبژوایەبژۆدەسژتکەوتەکانیشۆڕشژیئێژرانلێرە

بەاڵمئاکژژامیبەشژژداریکەموێژژنەیژنژژانبەهژژۆیئەونیژژزامە.سژژەرفبکژژرایەتبژژۆئەوەیئەواندژیحکژژومەتیشژژارێژژکبخژژات
ژیژنانولەکۆتاییدابووەهۆیسڕینەوەیانلەلیستیشەڕیسیاسژیبەشوناسژیسژەربەخۆئایدۆلۆژیکەدژەژنە،بەتوندوتیژید

 .وهەموویاساکانبەشێوەینایەکسانلەیاسایبنچینەییئێرانیدوایشۆڕگپێناسەکرد

 
یلەبژژژژزووتنەوەدروسژژژژتکردنژژژژیئایژژژژدۆلۆژیدژیژنژژژژانوبەکارهێنژژژژانیتونژژژژدووتیژیلەبژژژژزوتنەوەنەتەوەخوازەکژژژژانبەگشژژژژت

ئایدۆلۆژیکەکانئەوەپیاواننکەچارەنووسیواڵتێکدروستدەکەنوپیاوانوەکدامەزرێنەرانینەتەوەیەکوسیاسەتەکانی
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لەمبەئایژدۆلۆژیکردنەلەژنژان،جەسژتەیژنژانوەکژووئژابڕووی.چاولێدەکرێنوئەرکیپشتگیریلەجەستەیژنانیشدەگرنەئەستۆ
لێژرەوەیەکەهەنژدێککژاتدەبینرێژتکە.اودەگیرێ،جۆرەئابڕویەککەکەئەرکژیپیژاوان،راگژرتنپاراسژتنیەتیواڵتێکلەبەرچ

هەرئەوروانینەئایدۆلۆژیکیەلەپەیوەندیلەگەڵجەستەیژنژانلەبژزووتنەوەکۆمەاڵیەتیەکژانەکەدەبێژتەهژۆیدەسژتدرێژیگەل
 .ییانبەشێوەیئاڵۆزوبەرباڵوخۆینیشانبداتلەالیەنهێزەهێرشبەرولەالیەنناڕاز

 
لەئایژژدۆلۆژییەنەتەوەییەکژژانئەوانەیکەکژژرداری:"سیلسژژیائژژانلومامۆسژژتایزانسژژتگاولێکژژۆڵەریفێمێنیسژژتلەوبژژڕوایەدایەکە

وپەیوەنژژدییەدالەولە"راسژژتەقینەئەنجامژژدەدەنپیژژاواننکەلەئژژازادیواڵت،شژژەرەف،نیشژژتمانیدایژژکوژنژژانبەرگژژریدەکەن
بزووتنەوانەدابەگشتیرۆڵیسەرەکیبەپیاواندەدرێتهەموورەوشتەکانبەپێیباوەڕیپیاوانەپێناسەدەکرێژتولەمپێناسژانەدا

لێژژرەوەیەکەپێژژدانیرۆڵژژیرەگەزیژژیتژژایبەتبەژنژژان،ئەوانلەبەرامژژبەرکژژرداریتونژژدوتیژانەی.ژنژژانهژژیچپێگەیەکیژژاننیژژیە
اوەجۆراوجۆرەمەدەنیوسیاسیەکانبەتایبەتپیاوانیتریئەنداملەبنەماڵەناپارێزێتبەڵکژوئایژدۆلۆژیدروسژتکژردنلەرێکخر

جەستەیژنان،وەکژووئژابڕوینەتەوەیژی،چژاالکیئەوانژیزیژاترلەجژارانلەدەرەوەراگرتژووەولەبەرەوەپێشژچوونیئەوانلەگەڵ
 .وازەکانبۆگەیشتنبەئامانجییەکسانیخوازانەبەرگریدەکاتپیاوانلەبزووتنەوەنەتەوەخ

 
لەوجێگایەیکەئایژدۆلۆژیپیاوسژاالرانەونەتەوەگەراوسژوننەتەپیاوانەکژانپێوەنژدییەکیسەرسژوڕهێنەریانپژێکەوەبەسژتووە،لە

ئاکژامیبەهێژزیئەم.رانەیدژیژنانبەهێژزدەبێژتئاکامدالەالیئەمئایدۆلۆژییانە،بەردەوامبونیاتگەراکانوهێژموونیپیاوساال
هێژمۆنیەپیاوانەیە،هەموورێکخراوووژێربیناکانیواڵتێکبۆالیبەهێزکردنیپیاوانکەوەکووپێکهێنەرانیهەمووهۆکژارگەلێکی

امداسڕینەوەیشوناسیژنژانلەکۆمەاڵیەتیدەبێتەهۆیپیاوانەبوونیکەشیکۆمەڵگاوپەرەسەندنیتوندوتیژیدژیژنانولەئاک
لەالیەکیتژربەئایژدۆلۆژیککردنژیبژزووتنەوە.هەمووکردەوەکۆمەاڵیەتیوسیاسیبژووەوژنژانزیژاتردەخژاتەوەسژوچیماڵەکژان

ەڕەکانبۆنەتەوەخوازییەکانلەبەرژەوەندیپیاواندادەتوانێتیارمەتیبەهێزکردنومیلیتاریزەیکردنینەتەوەکانبێتلەکاتیش
بەرگژژریلەنەتەوەوخژژاکیواڵتوهەروەهژژالەکژژاتیمیلیتژژاریکردنیواڵت،ژنژژانتەنیژژالەبژژواریئەورۆاڵنەیبەواندراوەوەکژژو
پشتگیریوسەرپەرەستیمندااڵنماناپەیژدادەکژاتوبەگشژتینەتەوەخژوازانیسژوننەتیدەیانەوێژتتەنیژابەمپێناسژانەرازیبژن،

 .رێگایەوەگوێڕایەڵیژنانزیاترلەهەمووکاتێکبەهێزدەبێتبەهۆیئەوەیلەم

 
بەهژژژژۆیپەیوەنژژژژدییەکیبەربژژژژاڵوکەلەنێژژژژوانپیژژژژاوەتیوئایژژژژدۆلۆژییەکانینەتەوەخژژژژوازیبژژژژوونیهەیە،دەتژژژژوانینبڵێژژژژینکە

وتنەوەکژژژژانبەگشژژژژتینەتەوەخوازەکژژژژاندەیانەوێژژژژتبەتەواوەتژژژژیبژژژژۆالیسژژژژوننەتراکێشژژژژرێنولەوجێگژژژژایەیکەسروشژژژژتیبزو
پیاوساالرانەیەولەئاکامدابەروانگەیپیاوانەونیشتمانپەروەروهتژدبەهێژزبژووەودژیشوناسژیتژایبەتیژنژانلەپێکهژاتەی

هەربەوجۆرەیلەسەرەوەئامژاژەیپێژدرایەکێژکلەونمونژانەیکە.رێکخراوەکۆمەاڵیەتییوبوارەتایبەتییوگشتییەکانکاربکات
لەواڵتیئەلجەزایەرپژاگئەوەیکە.نانلەبزوتنەوەنەتەوەییەکانبەشداریچاالکیانهەبوو،بەاڵملەکۆتاییدادوورخرانەتەوەژ

سژژەربەخۆییئەلجەزیژژرەبەبەشژژدارییەکسژژانیژنژژانبەدەسژژتهژژات،ئەواندیسژژانگەرێنژژدرانەوەسژژوچیماڵەکانیژژانولەسژژوننەتی
هەرئەوەبووەهۆیسەهەڵدانیتوندوتیژیلەتوێژەجۆراوجۆرەکژانیکۆمەڵگژادژیژنژان،بەاڵم.کرانئیسالمیوحیجابداپێناسە

لەکۆتاییداژنانلەئەلجەزیرەتوانیانبەیارمەتیدەوڵەتورێکخراوەنێونەتەوەییەکانلەبەرابەرئەمتوندوتێژییانە،شێوازی
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 .ێێننبۆئەوەیرێژەیبەکارهێنانیتوندوتیژیدژیژنانلەمواڵتەداکەمکەنەوەئاشتیخوازانەوستراتێژیتایبەتیخۆیانبخوڵ

 
ئایدۆلۆژییەنەتەوەخوازەکاندواجارژنانوەکوودایکژانینەتەوەپێناسژەدەکەنوهەرئەوەروانژگەیجیاکژاریرەگەزیوفەرمژانبەر

انێژژککەبڕیژژارەوەکژژووتەنیژژاهۆکژژاریگژژۆڕانیدۆخژژینەتەوەیەکپیاو)ودەسژژتەمۆیبینیژژوەوژنژژانلەبەرامژژبەرپیژژاوانینەتەوەیەک
لەمپێناوەدالەمبزووتنەوانەداحیجابنەوەکووباوەڕێژکبەڵکژوووەکژوسژیمبولینەتەوەیژیوشژەڕلەگەڵ.دادەنێت(پێناسەبکرێن

ئەمسژیمبولەنەتەوەیژیەکەئژابڕویداگیرکەردەسەپێتوتەنانەتکەسانێککەهیچباوەڕێکیژانبەحیجژابنیژیە،دەبێژتنیگابژانی
بەمشێوەیەکەئەگەرژناندژیهەرکاملەمروانگەوبۆچوونەنەتەوەییانەچاالکیبژکەنلەکۆتاییژداتۆمەتبژار.نەتەوەیەکەبمێنن

.گایپیاوسژاالریدەکرێنبەهاودەستیلەگەڵرۆژئاواوهەرئەمەرێگەخۆگدەکاتبۆبەکارهێنانیتوندوتیژیدژیژنانلەکۆمەڵ
ئەگەرئەوانوەکژووژنبژۆ:"دوکتورجوانانیگل،کۆمەڵناسیسیاسیوکولتوریومامۆسژتایزانسژتگایکژانزاسلەمبژارەیەدادەنوسژێت

 .خواستەکانیانناڕەزایەتیدەربڕنوەکووخائینبەکۆمەڵگاوقازانجینەتەوەییدادەنرێن

 
تەوەیژژیلەژێژژرگوشژژاردابێژژتزۆرێژژکلەژنژژانخوازیژژاریئەوەنژژینکەدژیزاڵبژژوونیلەئەوکاتانەشژژداکەرەوشژژتوئاسایشژژینە

ژنژانی"پیاوساالریلەسەرژنانووەکووحیجابیزۆرەملێوهتدنژاڕەزاییدەربژڕنکەوێژنەیئەمەلەنێژوژنژانیفلسژتینیدەبینرێژت
شەریئێمەلەگەڵپیاواننییە،لەدۆخژیشژەڕدژیداگیرکژاری.ئێمەناتوانینمەیدانێکیتربکەینەوە:"فلیستینیلەمباریەوەدەڵێن

کاتێژککەدەوڵەتژیخۆمژانبەدەسژتهێنژالەسژەر...ئێمەدەبێتکێشەکانیتایبەتبەئازادیرەگەزیتژادوایئژازادیوەدوابخەیژن
وەندییەکانیژناندادەنرێژتپرسژیژنژانلەوجۆرەبوارانەداکەبەرژەوەندینەتەوەییوگشتیلەسەروبەرژە.مافیژنانکاردەکەین

دەتژژوانینبڵێژژینکەلەمجژژۆرە.دووردەخژژرێتەوەولەکۆتاییژژداژنژژاندیسژژانبژژۆرۆڵەپێناسژژەکراوەکانیسژژوننەتگەراکاندەگەڕێژژنەوە
نیژنژانولەبەرەنگاربوونەوانەداکەپرسیرەگەزیلەئایدۆلۆژینەتەوەخوازیباسناکرێژت،لەدواییژداپرۆسژەیدێمۆکراسژیزیژا

لەکۆتاییژژدائەزمژژوونیبژژزووتنەوەجیژژاوازەئایژژدۆلۆژیکەکانلەنژژاوچەکەولە.ئاکامژژدابەتونژژدوتیژیدژیئەوانتەواودەبێژژت
چەندیندەیەیرابردوونیشاندەداتکەشۆڕشەکانبەهەرشێوەیەکچلەدەوریئایدۆلۆژینەتەوەخوازانەووچدژیئیمپریالیستی

وریبونیژژادگەراییئژژایینی،ژنژژانلەخواسژژتەکانیاندووردەخژژاتەوەوتەنژژانەتهەنژژدێکجژژاردەبێژژتەهژژۆیزیژژاتربژژوونیوچلەدە
 .توندوتیژیدژیژنان

 
لەراستیداپیاوانەکردنیبزووتنەوەجۆراوجۆرەکۆمەاڵیەتییەکژانکەلەوانژداژنژانرۆڵژییەکسژانیاننیژیەوچاالکییەکانیژانوەکژوو

سانبەشوناسیتایبەتیخۆیاندەرناکەوێتولەکۆتاییدادەبێژتەهژۆیبەکارهێنژانیتونژدوتیژیدژیژنژانبەشژێوەیئەندامییەک
ئەزمژژژژووننیشژژژژانیداوەکەژنژژژژانرۆڵێکژژژژیگرنژژژژىوحاشژژژژاهەڵنەگریژژژژانلەبەرەوەپێشژژژژبردنیئاشژژژژتیلەبژژژژزووتنەوە.جۆراوجژژژژۆر

چئژایینیوچ-لەالیەنەزاڵەکژانیئایژدۆلۆژییەچەقبەسژتووەکانیپیژاوانکۆمەاڵیەتییەکانداهەیەوکاتێککەبەشداریئەوان
بۆسەربزووتنەوەکۆمەاڵیەتییەکاندوورنەخرێتەوەدەتوانرێتیارمەتیبەپێشژکەوتنیبزووتنەوەکژانبەبژێتونژدوتیژی-نائایینی

 .کۆمەڵگا،بەشێوەیەکیبەرچاووکەمکەنەوەبداتولەالیەکیترەوەرێژەیبەکارهێنانیئەمتوندوتیژییانەلەئاست

 
٥١١٤یئەپریلی٥١:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیئاسۆیرۆژهەاڵت:سەرچاوە
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 توندووتیژی و توندووتیژی بازاڕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماریا حەسەنپوور: ئا

 
امەیژنێكیئەفغژانیباڵوبژۆوە،لەوماوەیەكلەوەپێشلەفەیسبووكولەماڵپەڕەكانبەفارسیوچەندزمانیتریزیندوویدونیان

.نامەیەدارووبەپیاوێكنووسیبوویكەلەبازاڕسووكایەتیپێكردووەوتژوانجیبۆخسژتووەوبەشژێوەیەكدەسژتدرێژیكژردۆتەسژەری
.ریتییەكژانئەونامەیەیئەوژنەهەڵگریجۆرێكدەردیهاوبەشەلەژنانیكۆمەڵگایئێمەوبەشێكیزۆرلەكۆمەڵگائیسژالمییونە

بەهەرهۆیەكبێت،پیاوێكرێگەبەخۆیئەداتبۆدامركاندنەوەیهەستێكیكژاتیخژۆی،دەسژتببژاتبژۆژنێژكوسژووكایەتیپژێ
ئەومافەبەخۆیئەداتئەوسووكایەتیودەستدرێژییەبكاتەسەرژنژانوكچژانیدەورووبەریلەبژازاڕوشژوێنەگشژتییەكان،.بكات

كۆمەڵگژاگدەنژى.ەشنەناڕەزاییدەربڕینێكلەالیەنئەوژنانەیدەستدرێژییاندەكرێتەسەربەناڕەوادەزانرێژتلەبەرامبەرداهەرچ
لەخژژوارەوەدەقژژیئەونژژامەیەیكەئەوژنەئەفغژژانییەنووسژژیویەتیرووبەو.هەڵبڕینژژیژنژژانبەشژژتێكیخژژرا ونژژاڕەوائەزانێژژت

دەكژژرێتەوەكەلەزمژژانیفارسژژییەوەكژژراوەبەكژژوردیوئەوژنەئەوپیژژاوەوسژژەرجەمپیژژاوەیلەبژژازاڕسژژووكایەتیپێكژژردووەبژژاڵو
پیژژاوانیكۆمەڵگژژایئەفغانسژژتانوتەنژژانەترەنژژگەبڵێژژینسژژەرجەمپیژژاوانیكۆمەڵگژژاپیاوسژژاالرییەكانئەكژژاتبەبەردەنگژژیخژژۆیو

 :ئەنووسێت

 
حەوتوویەكبەرلەچێژنیرەمەزانلەبازاڕیدێیئەفغانییەكژانلەالمەوەساڵوئاغا،ناوتنازانمبەاڵمرەنگەبمناسیتەوەنزیكبە"

رەنژژژگەبمناسژژژیتەوە،مژژژنهەمژژژانئەوژنەمكەكراسژژژیسژژژووریبەدەسژژژتدروومژژژانكژژژراووپژژژاڵتوویەكیرەشژژژەوەالی.رەتبژژژووی
.لەسژژمتمومژژنسژژوورهەڵژژگەڕامكەلەالمەوەرەتبژژووینێورچكێكژژتگژژرت.عەرەبژژانەیەكیسژژەوزەوەوەسژژتابوومومژژامەڵەمدەكژژرد
ئەمشژتەچەنژدینجژاربژۆم.ئەورەنژگەبەرۆژداچەنژدجژارشژتیواببینێژت.پیرەپیاوێككەسەوزەیئەفرۆشتزانیوهیچینەگوت

ەوهاوڕێكانیشژمئەزمژوونیلەمجۆرەیژانزۆربژوو.لەگەڕەكیپردیباخیگشتی،لیسەمەریەم،یاندێیئەفغانەكان.دووبارەبۆتەوە
بەاڵمئەمڕۆزیاترشەرممكژردلەبەرئەوەیپیرەپیژاوەكەئەمەیبینژیومژنلەبژری.باسیئەوئەزموونانەیخۆیانبۆگێڕاومەتەوە
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بەاڵمهژاوارمكژردو.بەشوێنداهەڵهاتمومەچەكمگرتیت،ترسژابووموئژارەقەیشژەرمبەناوچاومژادەهژاتەخژوار.تۆشەرممكرد
چیواتكرد؟لەماڵەوەگلەبەرچاوئەندامانیبنەماڵەكەتئەمكارەدەكەیت؟تۆلەبەرامژبەردابەرزتژرهژاوارتبۆ.قیژاندمبەسەرتا

منهیچمنەكژردوەوتژۆبژۆئەوەناشژیتمژنهژیچ!كچەشێتەكە:"كرد،وەكئەوەیپێشبڕكێبێتوهەركەدەنگیبەرزتربێتبراوەیە
شژژەرممدەكژژردبەوانیتژژربڵژژێمچیژژتكژژردوەوتژژۆرەنژژگەلەبیژژرتبێژژتخەڵژژكچژژۆنهێشژژتا."وبەهژژایئەوەتنیژژیەكارێژژكبژژكەمونژژرخ
بەاڵممژن.ژنەكانیترپێیاندەگوتملەسژەرەخۆبەوباسژەكەگەورەنەكەمەوە،لەبەرئەوەیئژابڕوویخژۆمئەبەم.تەماشایاندەكردین

 .زۆرزووچەندپۆلیسهاتنوئێمەیانبردەبنكەیپۆلیس.نەمدەویستبێدەنىبم

 
تۆدەمژتكژردەوەوویسژتتشژتێكبڵێیژت،.پیاوێكیبااڵبەرزكەوابزانمئەفسەریپۆلیسبوولێیپرسیمچیبووەومنبۆمگێڕایەوە

تژۆكەوتبوویژتوئەوتژۆیدایەبەر.دوایچەندسژاتێكدەسژتیكردبەلێژدانت!"بێدەنىبە:"بەاڵمئەفسەرەكەهاواریكردبەسەرتا
 .ئەویشبەقەدمنتووڕەبوو.قەیلێدەڕژابرۆكانیعارە.لەقە

 
بژۆمەگەرچژیبژووە؟چ."بەاڵمئەوهاوڕێیەیلەگەڵتبوووهژاوڕێیەتیكژردمبژۆمژاڵەوەلەرێگژائژازاریدام.ئیترتۆمنەبینییەوە

دووبژوومونەمژدەتوانیبەاڵمئەورۆژەزۆرمانژ.قسەناشیرینەكانیمئێسژتالەبیژرە."كارێكیخراپیكردكەئەوەندەپێتناخۆگبوو
 .لەگەڵكەسێكیترشەڕبكەم

 
رەنژژگەئێژژوەهەمژژووهەینیژژیەكبچژژنبژژۆمژژزگەوتونژژوێژ.بەئەگەریزۆرتژژۆوهژژاوڕێكەتخۆتژژانبەموسژژوڵمانوبەغیژژرەتدەزانژژن

اڵەوەدانیشژێتلەبەررەنژگەبەژنەكەتژانبڵژێننەچێژتەدەرەوەولەمژ.بخوێنن،رەنگیشەلەحەوتژوودازیژاترلەجارێژكنژوێژبخژوێنن
ئێژژوەرەنژژگەالتژژانوابێژتبۆتژژانهەیەئەوكژژارەبژژكەنلەبەرئەوەیژنێكژژی.ئەوەیدونیژاپژژڕەلەپیژژاویخژژرا كەئازاریژانئەدەن

ئەمسژەردانكردنژانەی.بژوایەتملەمژاڵەوەدادەنیشژتم"بژاگ"ئێوەالتانوایەمنئەگەرژنێكژی.بەتەنهاچیئەكاتلەبازاڕ"باگ"
 .ازاڕكاریپیاوانەب

 
بەاڵم.ئەمنامەیەمبۆنووسیتبۆئەوەیپێتبڵێممژنهیچكژاتنەمدەویسژتشژەقبخۆیژتوئژازارببینیژتوسژووكایەتیتپژێبكرێژت

تژۆدەتهەوێژت.نووسیمبۆئەوەیپێتبڵێممندەزانمچیتلەمێشكدایە.پەشیماننیملەوەیكەبەرامبەربەوكارەتبێدەنىنەبووم
التوایەمژاڵەوەشژوێنێكیباشژەبژۆمژنلەبەرئەوەیلەوێفێژری.بترسێنیت،هەڕەشەملێبكەیژتولەمژاڵەوەزینژدانیمبكەیژتمن

تژۆئەتهەوێژتمژنلەدنیژایدەرەوەیمژاڵبترسژموهیچكژات.منداڵداریوملكەچبوونبەوپیاوەدەبمكەرۆژێكئەبێتبەهاوسەرم
بەاڵممژن.تۆئەتهەوێتمنبەوباوەڕەبژگەمتەنیژاجێگژایئەمژنوپژارێزراوبژۆمژنمژاڵەوەیە.ەوەشوێنورێگایخۆملەوێنەبینم

دەنووسژژمبژژۆئەوەیپێژژتبڵژژێمشژژوێنیمژژنوژنژژانیوەكمژژنلەبازاڕەكژژان،قوتابخانەكژژان،ئەكادێمیژژایپژژۆلیس،مژژزگەوت،یەكە
نەتژژۆ،نەهژژیچژنوپیژژاوێكیترنە.ەرشژژوێنیكترحەزبكەیژژنكرێكارییەكژژان،خەبژژات،سژژێنا،پەڕلەمژژانوكژژابینەیدەوڵەتیژژانه

تاڵەبژژان،نەدەوڵەت،هیچكامتژژاننژژاتواننمژژنناچژژاربژژكەنبەوەیكەباوەڕێژژكقبژژووڵبژژكەمكەمژژنبەكەمدژمێرێژژتووادەكژژات
اداسژەپێنێتكەئەمنتژرینوهژیچكەسناتوانێژتئەوروانژگەیەمبەسژەرد.باوەڕبەخۆبوونمكەمتربێتەوەوخژۆملەتژۆبەكەمتژربژزانم

زۆرنئەوژنژانەیلەژووریخەو.پارێزراوترینشوێنبۆمنچێشتخانەوژووریخەوە،یانئەوەیمنتوانژایبەرگژریلەخژۆممنیژیە
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زۆرنئەوژنژژژژانەیلەچێشژژژژتخانەلەشژژژژیانبەشیشژژژژیكەبژژژژاب.لەالیەنمێردەكانیژژژژانەوەدەسژژژژتدرێژیسێكسژژژژیئەكژژژژرێتەسژژژژەریان
 .بێباوەڕبەخۆبوونهیچشوێنێكیدونیابۆمنئەمنوپارێزراونییە.رێتدەسووتێند

 
نەكئەوەیپێویسژژتمبێژژت،.مژژنهەمژژوورۆژێژژكلەمژژاڵەوەدێژژمەدەرەوەوبەوپەڕیبژژوێرییەوەلەبازاڕەكژژانیشژژارەكەمپیاسژژەدەكەم

مژژنئیتژژرهەسژژتبەشژژەرمنژژاكەملەبەرئەوكژژارە.بەڵكژژوولەبەرئەوەیئەتژژوانموئژژازاروئەزیەتژژیتژژۆناتوانێژژتبەرمپێبگرێژژت
ئەمنامەیەمنووسژیبژۆئەوەی.داهەڵنابژێرم"مافخوازی"ئیتربیدەنىبوونلەبەرامبەر"ئابڕوو"منلەبەرپاراستنی.ناشیرینەیتۆ

 .پێتبڵێمژنێكبەجلیسوورەوە،ئەوژنەیكەتۆئازارتدا،جارێكیتردێتەوەبۆبازاڕ

 
 .خۆڕاگرییەوەبەوپەڕی

 ژنێكبەجلیسوورەوە

 
ئەمنامەیەدەرخەریدیاردەیەكیئاشكرایەنەتەنیالەكۆمەڵگایئەفغانستان،بەڵكوولەبەشێكیزۆرلەكۆمەڵگارۆژهەاڵتییەكژانو

تونژدووتیژیكەدەچێژتەنژاوچوارچێژوەیتونژدوتیژیلەشژوێنیگشژتیو.رەنگەبەشێوەیەكدیاردەیەكبێژتلەبەشژێكیزۆریدونیژا
یەكێژژكلەفژژۆڕمەبەرچاوەكژژانی.هۆكژژاریسژژەرەكیئەمجژژۆرەروانیژژنەبژژۆژنلەهەركۆمەڵگایەكژژداببێژژتروانگەیەكژژیسێكسژژییە.بژژازاڕ

.توندووتیژییەوپیاولەبازاڕولەشوێنیگشتیئەوئیزنەبەخۆیئەداتكەدەستبباتبۆژنان
 
لەشژژێوەكانلەبژژازاڕوشژژوێنەگشژژتییەكانرووبەڕوویئەمجژژۆرەتونژژدووتیژییەژنژژانیكۆمەڵگژژایئژژێمەهەركامەیژژانبەشژژێوەیەك

بەاڵمئەمجژۆرەتونژدووتیژی.لەباریدەروونیژیەوەئەوكەسژەیئەمكژارەدەكژاتئەكرێژتبەنەخۆشژێكیدەروونژیبژزانین.بوونەتەوە
ەیژنێژكلەمژسبكژات،بەڵكژووبەشژێوەیەكبژۆكردنەتەنیابۆدامركاندنەوەیحەزێكژیكژاتینیژیەكەپیاوێژكحەزئەكژاتجەسژت

ئەوەیەژیژانیدەرەوەیچوارچێژوەیمژاڵیلژێتژاڵبكژات،وانیشژانبژژداتبژۆژنژانباشژتروایەلەچوارچێژوەیمژاڵەوەبژنبژژۆئەوەی
 .سووكایەتییانپێنەكرێت

 
ەدژبەوپیژژاوانەوئەورەفتژژارەیپیژژاوانلەالیەكیتریشژژەوەئەوەیجێگژژایسژژەیرە،كۆمەڵگژژابەزۆریئەوژنژژانەسژژەركۆنەدەكژژاتك

وەسژتانەوەدژبەمجژۆرەروانیژنە،لەالیەن.ئەواندەیانهەوێژتژنژانبەرامژبەربەودەسژتدرێژیكژردنەبێژدەنىبژن.هەڵوێسژتئەگژرن
نژامەی.یبنوێنێژتئەوەیناڕەوایەئەوجژۆرەروانیژنەیەكەئیژزنبەخژۆیئەداتبەرامژبەربەژنژانتونژدووتیژ.ژنانەوەمافێكیرەوایە

بێگومژانتونژدووتیژی.ئەمژنەئەفغانییەسكااڵیبەشژێكیزۆرلەژنژانەلەكۆمەڵگژاهاوچەشژنەكان،لەوانەكۆمەڵگژایكوردسژتانیش
بازاڕ،یانتووندووتیژیشوێنیكاركەئەمجۆرەرەفتارانەیتێدادەبینرێتفۆڕموجۆرێكیباویتوندووتیژییەوكۆمەڵناسژانجەخژت

 .رئەوەدەكەنەوەسیستەمیپەروەردەوپەروەردەیكۆمەاڵیەتیوبنەماڵەییئەتوانێتبەربەمجۆرەتوندووتیژییەبگرێتلەسە

 
٥١١٤یدێسەمبەری١:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیئاسۆیرۆژهەاڵت:سەرچاوە
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 توندوتیژی بنەماڵەیی چییە؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئیدریس پیری: ئا

 
ۆڤداپێشینەیەكیزۆرلەمێژینەیلەمێژووداهەیەوهەتاهاتوەبیریئازادیخوازیویەكسانیزۆرتژرتوندوتیژیلەكۆمەڵگایمر

لەمنێژژوەداتونژژدوتیژیدژیژنژژانسژژنورەكانیبەزانژژدووەوبەشژژێكیزۆریدەسژژەاڵتەكانبەپشژژتیوانیكولتژژورێكیدواكەوتژژووودژە.بژووە
بەپێژژیقسژژەیشژژارەزایانتونژژدوتیژی.رەوەبژژۆدژایەتیژنژژانئەنجامیانژژداوەمرۆیژژیئەوەیلەدەسژژتیانهاتبێژژتلەرێژژگەیجۆراوجژژۆ
وبەگشتیهەڵگریزۆررەهەندوالیەنیدیكەشژەكەهەركامەیژانبەجۆرێژكچەندینجۆری،جەستەیی،سێكسی،كەالمی،بنەماڵەیی

یركژژردنەوەوهاوشژژانلەگەڵئەوەراوەسژژتانبەرەنگژژاریلەبەرابەرئەمجژژۆرەب.ونەرێنژژیدەبێژژتلەسژژەرژنانژژداكژژارتێكەریسژژەقەت
وپیژژاوانییەكسژژانیخوازەبژژوونیلەدژیدەسژژەاڵتەكانبژژۆكەمكژژردنەوەهەوڵبژژۆبنەبڕكردنژژیهەمیشژژەییسژژااڵنێكیزۆرلەالیەنژنژژان

یەكسژانیخوازانەلەوهەیەوتاهاتووەزیاترئەمچەمكەدراوەتەبەررەخنەولەجیاتیئەوەگهەوڵدراوەكولتژورێكیلێكتێگەیشژتن
 .جیاتیبێتەبوون

 
وبەتژژایبەتیكوردسژژتانیرۆژهەاڵتهەوڵژژیجیژژاوازبژژۆنەهێشژژتنیتونژژدوتیژیلەشژژێوازیجیاجیژژالەئێسژژتاكەگلەئێژژرانبەگشژژتی

اكانییاسژژ.وخسژژتنەڕوویرێگەچارەكژژانئژژارادایەوژنژژانخۆیژژاندەوریسژژەرەكیانهەیەلەوشژژیاركردنەوەییەكتژژربەمەبەسژژتیرێگژژری
وبەگشژژتیوهەرلەبنەمژژاوجۆرێژژكبیركژژردنەوەیلەپشژژتەكەتونژژدوتیژیلژژێبەرهەمدێژژتكۆمژژاریئیسژژالمیبەتەواویدژیژنژژان

وهەڵوێسژژتپێشژژیڵكەریمافەكژژانیژنژژانەوهاوكژژاتلەگەڵئەوەگئەوژنژژانەگكەتونژژدوتیژیاندەكژژرێتەسژژەرمژژافیدەنژژىهەڵبژژڕین
وتئەوانەشەوەئەوەیدەبیندرێبەخۆشحاڵییەوەئەوەیەكەوشژیاریژنژانیكژوردئێسژتاكەبەگشژتكەمبەگش.وەرگرتنیاننییەلەدژی

ولەمپەرەیاساییوكولتورییەكانیشەوەبگرەگەشەیبەخۆیەوەبینیوەوبێگومانیشدەكرێچاوەڕوانبینلەخەباتیبەردەوامژیكوڕیی
ئاشكراشەتاكۆماریئیسالمیلەسەركاربێتهیچتوێژێكیكۆمەڵگژایئژێمە.خۆیانژنانلەكوردستانلەپیناوەوەدیهێنانیمافەكانی

وبۆیەگەشەیبیریژنانوزاڵبژوونبەسژەرمژافەرەواكانیانژدابژێگومژانكژاریگەریگەورەیدەبێژتلەسژەرئازادیهەستپێناكات
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لێژژژرەداهەوڵئەدەیژژژنئاوڕێژژژكلەبژژژوارێكی.المیبەرەنگژژژاریلەدژیسیاسژژژەتپژژژڕلەهەاڵواردنەكژژژانیرژیمژژژیدژەژنژژژیكۆمژژژاریئیسژژژ
.توندووتیژیكەبەتوندوتیژیبنەماڵەناویلێدەبرێبدەینەوە

 
وجژژۆریزەبژژروزەنگەكەدادەنرێژژت،بەاڵملەوكەمژژیوداڕشژژتنێكیجۆرواوجژژۆربەپێژژیزیژژادسژژەبارەتبەتونژژدوتیژیبنەمژژاڵەپێناسژژە
تونژژدوتیژیبنەمژاڵەبەكەڵژژكوەرگژرتنلەهێژزبەمانژژایبەكژاربردنیزۆروسژژەپاندنی:پێناسژەكردنێكژیسژژاكاردادەتژوانینبڵێژین

 .ئیرادەدەوترێتكەلەالیەنئەندامێكیبنەماڵەوەلەدژیئەندامانیدیكەیهەرئەوبنەماڵەیەبەڕێوەدەچێت

 
نوەكژژووسژژەرەكیترینقوربانیژژانئەژمژژاردەومنژژدااڵبەپێژژیراپۆرتەكژژانیپەیوەنژژدیدارلەگەڵتونژژدوتیژیبنەمژژاڵە،بەزۆریژنژژان

لەمراپۆرتەداهژاتووەكەمنژدااڵن.لەسەدیشیانپیاوانن11ولەسەدیقوربانیانژن81وبەپێیئاماریجیهانیدەوروبەریدەكرێن
وزەبروزەنگژیبنەمژاڵەلەنوبەدواداهاتینەرێنیتونژدوتیژیناومژاڵەوەلەكژورتمژاوەودرێژمژاوەدالەئاسژوودەییدانژیلەكاریگەری

جژێگەی.وتەنژانەتبەكەمئەنژدامبوونیشژیانەوەروودەداتنێوانهەمووچینەكانیكۆمەاڵیەتی،رێژەیتەمەن،نەتەوەیژی،جینسژی
.ولەبەرچاویبەدوادابێتئاماژەیەتوندوتیژیهەمووكاتێكجەستەیینییەكەنیشانەیجەستەیی

 
وجەسژتەییبەڕێژوەدەبردرێژتكەچەنژدینشژێوەیسژوكایەتیكژردن،هەڕەشژەكژردن،نژاونیتەیدەرونژیتوندوتیژیبەچەنژدینشژێوە

وهەڵسژوكەوتیبڕیژاردەرودادوەرانەوهەروەهژاچەنژدینشژێوەیەكیدیژكەیلەگەڵژدایەكەلێدان،بێبەگكردن،لەژێرگوشاردانان
وتەنژژانەتكژژاتیشهەیەخۆكشژژتنیئەوكەسژژانەیكەوجەسژژتەییەرونژژیوبەدواداهژژاتیدوخەمژژۆكیكەمبژژوونەوەیبژژڕوابەخژژۆبژژوون

 .توندوتیژیانلەگەڵیانكراوەلێدەكەوێتەوە

 
ویژژانبژژاقیبنەمژژاڵەوكەسژژانیوبەزۆریلەالیەنهاوسژژەر،بژژاوك،بژژراتونژژدوتیژیبنەمژژاڵەییبەگشژژتیدیژژاردەیەكینادیژژارە

لەزۆربەیكۆمەڵگاكانژداژنژانبەهۆكارگەلێژكبەتژایبەتی.بنەمژاڵەدابەڕێژوەدەچێژتنزیكیانەوەلەدژیئەندامیبنەمژاڵەلەنێژو
ولەوبژارەیەوەبژێدەنگژیوتژرسلەئەشژكەنجەكردنژیزۆر،لەوتنژیتونژدوتیژیكردنیژانخۆیژاندەبژوێرنرووكردن،ئابڕووچوون

هەڵسژوكەوتیتونژدوتیژكەچلەبنەمژاڵەوچلەكۆمەڵگژادالەراستیداژمارەیەكیكەملەژنانئامژادەنسژەبارەتبە.هەڵدەبژێرن
ویژانلەبەرەوڕوویدەبنەوەقسەبكەن،تەنانەتلەزۆربەیواڵتانداژنانتەنیایقوربانیبوویدەستڕێژی،بێدەنگیهەڵدەبژێرن

وكژژژردۆتەسژژژەریاندەكژژژرێنئەگەریئەوەیكەهاوسژژژەرگیریاننەكردبێژژژتناچژژژاربەهاوسژژژەرگیریلەگەڵئەوكەسژژژەیكەهێرشژژژی
لە.هەروەهژژاگلەدوایهاوسژژەرگیریكژژردنمەترسژژیبەردەوامبژژوونیتونژژدوتیژیلەدژیژنژژانلەنێژژوماڵەكانیانژژدازۆردەبێژژتەوە

كاتێكدالەكۆمەڵگاكانیترداسەبارەتبەزەبروزەنگیبنەماڵەییلەبژارودۆخیژیژانیهاوبەشژدا،بژێجگەلەهاوسژەرگیریەكەیاسژاو
ویژژانكژژۆنتڕۆڵیزەبروزەنگژژیناومژژاڵوهانژژدانكژژاریگەریكەلتژژوورلەسژژەرقەبژژووڵكژژردن.یژژڕەویچژژاودێروكژژۆنتڕۆڵكەریشهەیەپە

گرینگییەكژژیزۆریهەیەوهەروەهژژاكژژاریگەرییاسژژاگیەكژژالكەرەوەیەهەرچەنهەڵسژژوكەوتیقوربانیژژانیتونژژدوتیژیشسژژەبارەتبە
 .بەردەوامبوونیتوندوتیژیكاریگەرە

 
 :هۆكاریتوندوتیژیەكانیبنەماڵەیی
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وناوەنژدیبەشژداریكردنژیكاروبژاریژنژانیسژەرۆكبەپێیلێكۆڵینەوەیەككەلەفەرمانگەیكاروباریكۆمەاڵیەتیوەزارەتیئێژران
 :ەهۆكاردەگەڕێتەو9پارێزگایئێراندائەنجامدراوە،هۆكاریتوندوتیژیبنەماڵەییلەئێراندابۆ59كۆماری،لە

 
ویژانخۆكوشژتن،وبنەمژاڵەهەڕەشەبەئازاروكوشژتنیژن،منژدااڵن:وپێكهێنانیمەترسیكەڵكوەرگرتنلەهەڕەشەیجۆرواوجۆر-1

وكژاریوهەڕەشەیجیابوونەوەیژانبەبێگژاریكێشژانشاردنەوەیمەدرەكیتایبەتبەوكەسەوبێبەگكردنلەپەیوەندیەكانیژنان
 .وئەندامانیبنەماڵەنزۆرەملیكردنبەژ

 
وئاگژادارگرتن،بەستنەوە،زیندانیكردن،دەركردنلەمژاڵ،بژێبەگكردنیژانلەخژواردن:توندوتیژیجەستەییلەجۆرییەك-5

 .نەبوونیانلەكاتینەخۆشیندا

 
 .لێدانبەهەمووجۆرەكانیەوە:توندوتیژیجەستەیلەجۆریدوو-9

 
وبژژێدەنژىبژژوون،لەوهەڵسژوكەوتیخژرا ،قسژژەنەكژردنبەكژاربردنیوشژژەینەشژیاو،هەراكژژردن:نیوزمژژاتونژدوتیژیدەرونژی-1

ووشژەرمەزاركژردن،هەڵسژوكەوتیتونژدوهەروەهاهەوڵدانبژۆهەسژتبەتژاوانكژردنوبەهایمرۆڤایەتیناوبردنیبڕوابەخۆبوون
 .منەتنانسەبارەتبەدابینكردنیپێداویستی

 
بەڕێژوەنەبردنژیبێهداشژژتیهاوسژەریەتی،ناچژاركژژردنبەبینینژیفیلمژیجۆراوجژژۆر،ناچژاركژژردن:وناموسژژیتیژیجینسژیتونژدو-2

ووهەروەهاحامیلەبونیژنبەبێرەزامەندی،تۆمەتباركردنیبەبەڕێوەنەبردنیكاروباریهاوسژەرگیری،دودڵژیبەكوشتنیكۆرپەلە
 .شك،دەسترێژی

 
وپەلژیتژایبەتبەبەرگریلەسەرپێوەوەستانیژنلەبوایئابووریژدا،دەستبەسژەرراگرتنژیكەل:وداراییووریتوندوتیژیئاب-9

 .ژن،فرۆشتنیزێڕیژن،نەدانیپارەیپێویستبەمەبەستیدابینكردنیپێداویستیەكانی

 
اڵنلەكژژاتیراوەسژژتانیتێكەڵچوونەكانیژژان،بەرگژژریلەراگرتنژژیمنژژدا:وپەیوەنژژدیدارلەگەڵجیژژابوونەوەتونژژدوتیژیمژژاف-1

 .هاوسەرگیریەكیدیكەیهاوسەرەكەی،خۆبوواردنلەجیابوونەوەبەبێلەبەرچاوگرتنیپێداگریژن

 
بەرگریلەپەیژداكردنژیپیشژەوكژاركردنژیژن،بەرتەسژك:وبیروراهێنانوخۆبارهاوردنیكۆمەاڵیەتیبەرگریلەگەشەكردن-9

 .وكۆمەاڵیەتیلەپەیوەندیلەگەڵدرێژەدانبەخوێندن،بەرتەسككردنەوەیپەیوەندیبنەماڵەیی،هاوڕێیانەكردنەوەی

 
لەوجژژێگەوەكەزۆربەیتونژژدوتیژیەكانلەبنەمژژاڵەدادژیژنژژانلەنێژژوماڵژژداروودەدات،بژژایەخدانبەمبابەتژژانەگرینگییەكژژی

 .تایبەتیهەیە
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یهەتژاویلەبڕیارنامەیەكژداتونژدوتیژیدژبەژنژان1881یفوریەیسژاڵی59نەتەوەیەكگرتوەكانلەكۆبوونەوەیگشتیرێكخراوی
بەمانایهەرجۆرەكردەوەیەكیتوندوتیژیانەبەپێژیرەگەزەكەئەشژكەنجە"توندوتیژیدژیژنان"دەستەواژەی:بەمجۆرەناساندوە

وێتەوەویانتەنانەتئەگەریئەوەگهەبێتكەئەوكردەوانەوەكووهەڕەشژەووئازاریجەستەیی،جینسی،یاندەرونیلێدەكەكردن
ناچاریانبژێبەگكردنێكژیسژەرەڕۆیانەیژنژانلەئژازادی،.كردەوەیەكیهاوشێوەبەئەنجامبگاتبەمانایتوندوتیژیدژیژنانە

ەرئەنجامیلێكژۆڵینەوەیرێكخژراویبێهداشژتیجیهژانید.كەلەبەرچاویخەڵكەوەیانلەتەنیاییژیانیتایبەتبەخۆیاندابكرێت
.وهەروەهژاگتەنژانەتسژكداربوونیژنژانلەتونژدوتیژیدوریژانناكژاتەوەنیشاندەداتكەلەهەرچركەیەكداژنێكئازاردەدرێژت

لەسژەدیهەر52تژا12وهەروەهژاگتەنژانەتلەسەدیژنانیئەمریكژاییبەدەسژتیهاوسژەركانیانئەشژكەنجەدەكژرێن92تا99
كەسیانبەدەسژتی9ژندا11هەروەهالەنێوانهەر.ئەوژنانەلەكاتیسكداریشیانەرووبەڕویزەبروزەنگیهاوسەرەكانیاندەبنەوە

ژنبەهژژۆیكاریگەرییەكژژانیئژژازاریجەسژژتەیی111لەواڵتژژیهێنژژدانێژژونجیسژژااڵنە:وەكژژوو.هاوسژژەریژژانپیژژاونیدیژژكەدەكژژۆژرێن
قەتژژڵلەكوشژژتنەكانبەهژژۆیتونژژدوتیژی291لەواڵتژژیبەنگالدێشژژدا.رەكانیانەوەدەسژژتدەدەنبەكژژردەوەیخژژۆكوشژژتنهاوسژژە

لەئێرانژدائەوئامژارەیكەلێژیدڵنیژابژین.ژنرووبەڕوویئازاریجەستەییبوونەتەوە991پیاوانەوەروودەدات،لەواڵتیشیلیدا
لەسژژەدیژنژژانلەسژژەرەتای99بەردەسژژتدانیژژیە،بەاڵمئامارەكژژانئەوەنیشژژاندەدەنكەسژژەبارەتبەتونژژدوتیژیبنەمژژاڵەیلە

رێژژژەوجژژۆریتونژژدوتیژیبنەمژژاڵەییلەپارێزگژژا.ژیانیژژانەوەتژژاكووئێسژژتاالنژژیكەمیەكجژژاررووبەڕوویتونژژدوتیژیبژژوونەتەوە
 .جیاوازەكانیئێرانداجیاوازیەكیماناداریزۆریهەیە

 
٥١١٤یدێسەمبەری٤:ڕێکەوتی-ڵپەڕیئاسۆیرۆژهەاڵتما:سەرچاوە
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 نوامبررۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی دژی توندوتیژی ژنان ٥٢بە بۆنەی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەژیرنینا

 
یانیژاندا،لەسیسژتمیئەودیاردەیەیکەهەمیشەلەسەرروحوجەستەیژناندەمێنیتەوەودەبیتەئازارومەینەتلەنیوژتوندوتیژی

انەیکەلەسیسژتمیزوڵملیکراونکەدەبێببژنەقوربژانیئەودابژونەریتژنیزامیبیبەزەیسەرمایەداریدائەوەژنانیچەوساوەو
ێمایەککەنەتەنیاپەیوەنژدیەکومەاڵیەتیەکژانبژۆژنژانبەرەسژمیەتناناسژبنە،اڵەدابەسەریاندافەرزکراوەمپەروەردەوبنە
رواڵەتدەنکەمژافوئژازادیەکژانیژنژانپژارێزراوەوبەچەنکژۆروسژمیناریبەکیرواڵەتیانەزۆرجژاروانیشژانئەبەڵکوبەشێوەی

رنگژانەیکەبەکۆتایپێدێننوئەومەسەلەگ،ساسیلەژیانیژنانداپێکناهێنننهاهیجئالوگۆرێکیئەداکوکیلەژنانکەنەتە
رێژک،دواکەوتژووچینایەتیەکژاندەکەیژنەستەفەرامۆگدەکرێت،کاتێکباسلەتونژدوتیژیژنژانلەکۆمەڵگژایوئازاریژنانەوەپە

دەرەجەدوورۆژانەبەهەمووشێوەیەکژندەکاتەکژویلەویەکەبەقانوونوبەیاسایەوەدژیژنەوودەسەاڵتەمەبەستمانئەونیزام
بەرهەمژژینیژژژزامێکەکەلەنێژژژوونەبینژژژراورووبەروویژنژژاندەکژژژرێتەوەەبەبینژژژینئەوتونژژژدوتیژیژژانەیکەرۆژانلەکۆمەڵگژژا،

بژژۆبژنەبژڕکردنژژیئەمدیژاردەیەوبژژۆنە،اریگەریسژلبیدادەنژێلەسژژەرژنژانوپەیوەنژدیەکۆمەاڵیەتیەکژژانراسژتەوخۆکژژفەرهەنژى
رادیکژاڵووتژاریشژیاووهوشژیاریدەرانەپێشژکەگئەگەرچژیکژۆروکوبژوونەوەیهێشتنیتوندوتیژیژنژانلەبژارۆدۆخژیئێسژتادا

وداواکاریانەبێژتکەئەمرۆژەژنژانلەگەڵژیدەسژتدەکرێتوکاریگەریهەیەبەاڵمهێشتائەمانەناتوانیوەاڵمدەرەوەیئەوویست
انپەریرابژژنەربەژنژژگبەچەوسژژانەوەلەوکژژاتەوەکەخاوەنژژداریەتیهاتەناوژیژژانیتژژاکەکژژانەوەجیژژاوازیو،نوپەنژژجەنەرمدەکە

تەسژلیموزۆرانەیکەلەکۆمەڵگایچینایەتیبەرهەمهاتژنانیرووبەروویتوندوتیژیومووئەوزڵمسەندوبەپەرەسەندنیهە
،دەسژتێکیشژکاونییەدەزانینکەتوندوتیژیتەنیژاروخسژارێکیبرینژدارو،هەنگیپیاومەزنیلەکۆمەڵگاکردبوونبەرانبەربەفەر

بەلکوتوندوتیژیزۆرجارنیگایەکەکەپیاوێکبەنهینیسینەیژنیکدەپێکیکەهیچکاتژنەئاگایلێنەبووەیاننیگایبژرایژان
نژازانیندوایئەوەکەکەسژانێکیهاوسەریکەکەبەپێکەنینیبەرزیخوشکیانهاوسەرەکەیتوورەیەنیگژایەککەئژێمەنژایبینیینو

ئەتژژوانینبڵژژینکەکۆمەڵگژژای،دیهێژژدیلەسژژەرجەسژژتەیژندەنێشژژێنژژینچژژیرووئەداتترسژژێککەهێژژتژژرلەوکژژورومیژژوانیە

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS3I6DvsbQAhVBnBoKHQi1DwgQjRwIBw&url=http://dengekan.info/%D8%A8%DB%95-%D8%A8%DB%86%D9%86%DB%95%DB%8C-%D9%A2%D9%A5-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%B1%DB%86%DA%98%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%95%D8%B1%DB%95%D9%86%DA%AF%D8%A7/&psig=AFQjCNFgZVmga5Ys9ukj7RorJ-i3Vb5QFA&ust=1480251832159324
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دەوریکژاریگەریهەیەهەژارکردنژیچینژیدەسژکورتینێژوکۆمەڵگژاچینایەتیکەلەوێدائایینیشدەستیبااڵیهەیەلەچەوسژانەوەو
لەالیەکوبنەمژاڵەورونائەمنیکردوەتەوە،یاسژاورێسژایدواکەوتژوانەککەهەمیشەژنانیرووبەروویمەراندنیتراژیدیایەوبۆخوڵێ

تونژدوتیژیبەرانژبەربەژنژانئەودەمژامکەیەکەبیژرۆکەبژێبنەماکژان،ێکیتژرهەردەمهەرەشژەبژوونلەسژەرژنژانکۆمەڵگاگلەال
هاواریانکژەکژراوەویکەلەبێدەنگیرۆژگارداروخساریدواکوەتوویودیاردەدزێوەکانینیوکۆمەڵگایپێدەشارنەوەزۆرنئەوژنانە

ملکەچژیلەپێشژەوەنووشەزبرەکانیکەلتژوور،سژەردەبڕێنیژاندواکەوتژوویدەکەنەپیشژەیخوێان،ژنژانئەگەرچژیلەزۆربژواردابە
ژنژانلەویدادەورپەیوەنژدییەکۆمەاڵیەتیەکژانکەفەرهەنگژیزاڵبەسژەرسیستمیکۆمەڵگایچینایەتیوئژایینینژینبەاڵمهێشژتا

.دوورلەیەکدەخاتەوەوکاریگەریئەمشێوەلەمهەڵسوکەوتەژناننارێکخراودەبیینبوونیهەیەو
 

بەتژژایبەتیئەوژنژژانەیکەئاسژژتیهوشژژیاریانلەخژژوارەوەیەنەبژژوونیپەیوەنژژدیکیرادیکژژاڵوشۆڕشژژگێرانەلەنێژژوسژژەرجەمژنانژژدا
کەلەکژۆمەڵگژازاڵەرووبەکەزۆرجژارژنژانبەهژویکۆمەلێژکدابونەریتژیبژیبنەمژائەتوانێجۆرێکبیدەنگیدروستبکژات

سیستموفەرهەنگیپیاوساالرینیشژانیبژدەن،بەالمبەهژویئەوبژارۆدۆخەیکەلەئێسژتادالەنژاوچەکەهژاتوەتەئژاراوەژنژان
جۆرەکژانیقەبژوڵنەکەن،بەڵکژودەبژیخۆیژانبژۆشۆرشژیکهەموودەخاتەئەوبەرپرسیاریەتیەوەکەنەتەنیانابێتوندوتێژیبە

رێسژایەکەسژەرچژاوەگرتوولەئژایینەرزگژاربژکەنووبەندینیزامژیسژەرمایەداریوچژییاسژاوئامادەبکەنکەژنانلەچیکوت
ریتانەبکاتکەئەمژرۆژەکۆسژپننەبارودۆخێکبخولێێننکەبۆیەکریزیوپەرەسەندنیبزووتنەوەیەککەپاشەکشەبەئەودابو

سژژەندنیبژژزووتنەوەیەککەخژژودیژنژژانیرادیکژژاڵبتژژواننپێشژژەنگیبژژنوهەڵگژژریئاسژژۆوسژژتراتیژیکیلەبەردەمژناندا،گەشژژە
نیسژتەکانبژۆیخەبژاتدەکەنهژاوڕابنمژوومکینە،ئەوەیئەمژرۆژەدەبژێئەودەسژکەوتەواقعیژانەیکەکۆمۆئینسانیبێژتولەپینژاو

چژژوونەویئەوموناسژژباتانەیەکەلەگەڵسژژەردەمەینژژانشژژانبەشژژانیپیژژاوانیئژژازدیخوازهەنگژژاویعەمەلژژیبژژۆهەڵگژژرنبەگژژژداژ
دوورخستنەوەیانلەژیژانیکژۆمەاڵیەتیتاکەکژانهەنگژاویسژەرەتایەکەدەکژرێلەمەوبەدوابەشژێوەیکیجیژدیئەورووینایتەوەو

وبەرژەوەنژدیەکانیژنژانەهەروەهژائەودەسژەاڵتەیکەدژیمژافگەڵجۆرەکژانیتونژدوتیژیوکاریبۆبکەینوژنانیچەوسژاوەلە
ئاشنابکەین،بەئاشناکردنیشێوەوجۆرەکانیسیستمیزاڵبەسژەرکۆمەڵگژایەکەژنژاندەتژواننبەناسژینیانخەبژاتیچروپژڕیبژۆ

ئەوەیئەمژرۆژەکەدەتژوانێکەمیژکلەتونژدوتیژیلەسژەرژنژانجۆرێکیەکریزیلەنێوژناندادروسژتدەکژات،بەرایمژنبکەنو
بەکەمبکاتەوەئەویشئەویەکەلەنێوانرەگەزیبەرانژبەرواتەپیژاوانجۆرێژکمتمژانەدروسژتبکرێژتکەژنهەسژتبەنژامووییو

خوێندنمومکینە،ئایژالەواڵتێژکدوورگرتنلەرەگەزیبەرانبەرینەکات،بەاڵمئەمەلەسەرەتایپرۆسەیخویندنهەتاکووکۆتای
کەسەرچاوەکەیلەسەرئەساسیئایینوکۆنەپەرەستیدارێژراوەئیمکانیهەیە؟لەواڵتێژککەهێشژتافەرهەنگژیعەشژیرەتیبژاوی

وڵ کژردنوبۆسژقوربانینێوبژیوانیدەکەنزۆرجارێشدەسەاڵتیناسیونالیستیلەنێوانشەروکێشەکانکەژنانتێدادەبنەماوەو
وکۆتژژایهێنژژانبەکێشژژەکانکەهژژێچکژژاتبەقژژازانجیژنژژاننەبژژووەجژژۆرێکیتژژرلەزوڵژژمنژژاحەقیدەرهەقبەژنژژانئەنژژوێننئایژژا

هەڵسژژوکەوتیدیژاریکژژراولەالیەندەسژژەاڵتیژانئەونیژژزامەیکەخژژویتونژدوتیژیبژژنەبژژڕدەکرێژت؟وەاڵمەکەیزۆرئاسژژانە،هەتا
دەیژاندامژودەزگژایسژەرکوتودواکەوتژوانەلەنێژوعژدالەتانەیەهەتژازینژدانوپژولیسوئەشژکەنجەوسەرچاوەیتوندوتیژیونا

ژنژانپەیوەندیەکانیمروڤدادەخالەتیهەبێتنەتەنیاتوندوتیژیبوونیدەبێتبەڵکوژنانبەچەنقژاتزیژاتربەرەودواوەدەبژات
جۆرەهاتوندوتیژیانپیدەکرێتکە،قوربانیویانکەمئەندامدەبنبنەجگەلەتوندوتیژیجەستەیکەرۆژانەبەدەیانژندە
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تەعلیژقلێژدانوسژووکایەتیکژردنبەژنژانلەشژوێنە،رۆحوجەستەیئەوانئازارئەداتئێمەبەچاونایبینیینبەاڵمهەمووساتێ
ونبۆمیوانیوشێوەیئێحترامورێزلێنەگژرتنبژۆگشتیەکانودەسدرێژیوبەکەمزانینیژنانلەبۆنەتایبەتەکانوتەنانەتچو

.تەوقەنەکردنلەگەڵژنانهەموویئەمانەدەچنەخانەیتوندوتیژیەوەژنانکاتیهەستانودانیشتنو
 

نوامبرژنژانو٥٢خاڵیکیترکەپێمگرنگەوبەپێوێستیدەزانملێژرەدائامژاژەیپێبژدەمئەویژشئەوەیەکەهەمژووسژالێکبەبژۆنەی
پیاوانیئازادیخوازبەخۆپیشاندانونژارەزایەتیدەربژڕیندژیدیژاردەیتونژدوتیژیدەنگژیخوێژانبەگژوێدەسژەاڵتدارانودەزگژا
پەیوەندیدارەکاندەگەیننوخوازیاریکوتایهێنانبەئەمدیاردەیەن،ئەوەیجێسەرەنجیهەمژووانەودەکرێژنژاندەرسژیلژیوەرگژرن

رەوتژژیانیکۆبژژانێیەکەهەرئیسژژتاگلەسژژەاگەرەکانیبەرگژژریدابەدژرەگتژژرینووحشژژیتژژرینخژژوڕاگریوموقژژاومەتیژنژژ
،خژژۆڕاگریئەمژنەقارەمانژژانەشژژانبەشژژانیپیژژاوانیشوڕشژژگێرئەوەمانپژژێدەلێژژتکەئەواننایژژاەویداعژژشدادەچژژنەوە“ئیسژژالمی

ئەوانخوازیژژارنلەکۆمەڵگژایەکبژژژینکەبەدووربژژێلەهەرملکەچژییاسژژاوشژژەریعەتیئژایینورەوتژژیکۆنەپەرەسژژتووەحشژیبژژن،
چەشنەدەسەاڵتێککەچارەنووسیئەوانلەرێگایئایینەوەدیاریبکرێت،ژنانیکۆبانێدەرسیئژازایەتیوبوێریژانبژۆمێژژوووبژۆ

بەاڵموەکبیرۆکەلە،داداعشنابینیینیەتیەکانیئەورۆبەشەریەتتۆمارکرد،ئەگەربەعەمەلیلەژیانولەنێوپەیوەندیەکۆمەاڵ
لەسیسژژتمیخوێنژژدندا،لەشژژوێنیکژژاروژیژژانهەرئەوبیژژرۆکەیەپەیژژڕەودەکریژژتکەداعژژشلەئێسژژتاداوەکئامرازێژژکبنەمژژاڵە،

کەتەنژانەتبۆدەسەاڵتومەرامەگاڵوەکانیانبەکاریدێنێ،بۆیەلێرەداپێویستەژنژانزۆربەهوشژیاریەوەلەگەڵئەمشژێوەبیرۆکژانە
لەزۆربەیدامودەزگاکانژژژاکژژژاریپێژژژدەکرێتمژژژامەڵەبژژژکەن،ئەگەرژنژژژانرۆژانەبەهەرشژژژێوەیەکدەکەونەبەرتونژژژدوتیژیبەشژژژیکی

سژژەنگەریموقژژاومەتی،یژلوئژژامرازیبێژدەنگیپیژژاوسژاالریهەڵژدەگەرێتەوەبۆقەبووڵکردنژژیئەمدابونەریتەکژۆنەکەژندەکژژاتەد
ئەمجیهانەبەگژاچوونەوەیچژییاسژاورێسژایدژیژنە،بژێدەنژىنەبژوونلەئاسژتئەوتونژدوتیژیانەیکەژنانلەهەرشوێنێکی

ڵکژیلژیوەرگژرنبەاڵمئاسژۆیرزگژاریژنژانلەهەمژوویومتمژانەیەکەژنژانئەتژواننکەرۆژانەژناندەکاتەنیشانەچەکیمەعژنەو
کەئژازادیولەکۆمەڵگژایسۆسیالیسژتیەسژتەقینەیخژویکژۆبکژاتەوەسۆسژیالیزمەینەتیەکانکەبتژوانێژنژانلەدەورسژتراتیژیرامە

کەرامەتژژیئینسژژانیژندەپارێزدرێژژتوهەسژژتبەکەسژژایەتیوژنبژژوونیخۆیژژاندەکەنبژژۆوەدیهژژاتنیوەهژژاکۆمەڵگژژایەکپێویسژژتە
 خەباتیخۆیانگرێبدەنێلگیرانەشبزووتنەوەیژنانتێکڕایبزووتنەویکرێکاریوباقیبزووتنەوەکۆمەاڵیەتیەکانیتر


 ٥١١٤ینۆڤەمبەری٥٣:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیدەنگەکان:سەرچاوە
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 ی نوامبر٥٢كۆماری ئیسالمی و رۆژی 






 



 ئەنوەر ئەسەدزادە

 
رینێكبژۆئەوەیچەنژدەرۆژەجیهانییەكان،هەمیشەمەودایەكئەڕەخسێننبۆئەوەیتەكانێكیدووبارەبدرێتبەچاوخشانێكوتێفك

توانراوەناوەرۆكیپەسژەندكراوەكانیئەورۆژەجیهانیژانەوئەوەیكەرەچژاویكژراوەلەوسژااڵنەدا،چەنژدەچژووەتەبژواریبەكژردەوە
ئەمرۆژەجیهانیانەبێشكهەركامەیاندەیانخەباتوتێكۆشژانیلەپشژتخۆیژداهەڵگرتژووەودەكژرێبژوترێدەیژان.دەرهێنانەوە

یلێوەشژژاوەوبژژوێریشلەپێنژژاوچەسژژپاندنیئەورۆژەجیهانیژژانەگیانیژژانبەختكژژردوەویژژانبەتەواوەتژژیگیانیژژانكەوتژژۆتەكەسژژ
ئەمرۆژەوەكرۆژیبەرەنگژژژژاریلەدژی.ینژژژژوامبرە52یەكلەورۆژەجیهانیژژژژانە.مەترسژژژژیەوەلەالیەنحاكمژژژژانیدەسژژژژەاڵتدارەوە

 .كراوەسڕینەوەیتوندوتیژیلەدژیژنانناودێر

 
كەسلەمخۆشكانە،بەناوەكانیپاتریژامێرسژێدس9مێژوویئەمرۆژەدەگەڕێتەوەبۆچوارخوشكیشۆڕشگێڕیبنەماڵەیمیراباڵكە

لەخەباتدژبەدیكتاتۆرییەتی1891نوامبری52میراباڵ،ماریائارژانتینامینێروامیرابالوئانتۆنیاماریاتێرازامیرابال،رۆژی
چەنژدسژاڵدواتژر.لترۆخیۆلەكۆماریدۆمینژیكەن،گیانیژانلەدەسژتداولەالیەنرژیمژیدیكتژاتۆرەوەلەمرۆژەدا،كژوژرانرافائێ

كوژرانیئەمسێخۆشكەشۆڕشگێڕوتێكۆشەرەسیاسییەلەالیەندیكتاتۆریترۆخیۆوە،بەرەمزیتوندووتیژیدژبەژنانولەساڵی
،كژژۆمەڵیگشژژتی1888ئۆكتژژۆبری11خەبژژاتدژبەتونژژدووتیژیبەرامژژبەربەژنژژان،تژژائەوەیرۆژییشژژەوە،بژژووەبەرەمژژزی1881

نژژوامبریوەكرۆژینەهێشژژتنیتونژژدوتیژی52یخۆیژژدا،رۆژی21هەمژژینكۆبژژوونەوەیگشژژتیخژژولی99نەتەوەیەكگرتووەكژژان،لە
ژنژژانوپیژژاوانییەكسژژانیخوازلەئاسژژتیجیهانیژژدالەهەوڵژژیینژژوامبر،بەشژژێكیزۆری52لەوسژژاڵەبەدواوەلەرۆژی.دیژژاریكژژرد

رێكخسژژتنوخۆئامژژادەكردنیكەمژژپەینوسژژمیناروئاكسژژیۆنیجەمژژاوەرینلەپێنژژاوبەهێزتركردنژژیبزووتنەوەكژژانیژنژژانبەمەبەسژژتی
ێشژژتنیتونژژدوتیژینەهێشژژتنیهەرچژژیزیژژاتریشژژێوازەكانیتونژژدوتیژیلەئاسژژتیجیهانژژداوئەمرۆژەوەكرەمژژزیخەبژژاتبژژۆنەه

 .دەناسرێتوكۆنفرانسوكۆروكۆبوونەوەوخۆپیشاندانلەمرۆژەداسازدەكرێت
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 :پێناسەیەكیكورتلەتوندوتیژی

 
ئەو.ینوامبرورۆژیخەباتبۆنەهێشتنیتوندووتیژیدەكرێ،سەرەتاباشژتروایەپێناسژەیەكیئەمچەمژكەبكرێژت52كەباسلە

هەتژائێسژتاپێناسژەیەكیكۆنكرێژتو:نژدوتیژیدەكژرێ،كێشژەیەكیگەورەدێژتەپێشژەوە،ئەویژشئەوەیەكاتەیباسلەچەمكیتو
دیژژاریكژژراولەتونژژدووتیژینەدراوەبەدەسژژتەوە،بەشژژێكلەكۆمەڵناسژژانودەروونناسژژانلەوانەگێڵژژزوسژژتراوس،تونژژدوتیژیبە

بەشژێوەیەكدەتژوانینبڵێژینتونژدووتیژی.روونیهەیەبژۆسژەرتژاكهەڵسووكەوتێكیمەبەستداردەزاننكەخەساریجەستەییودە
 :شێوەپۆلێنبەندیدەكرێن5چەندجۆریهەیەكەبە

 
 توندووتیژیجەستەیی-1

 توندووتیژیدەروونی-5

 
نێك،وەكشژژكاندنیشژژوێ.تونژژدووتیژیجەسژژتەییبەهەرجژژووڵەیەكدەوتژژرێكەبەجژژۆرێكیفیزیكژژیكژژاردەكژژاتەسژژەربەرامژژبەر

لەمجژژۆرەتونژژدووتیژییەدائاسژژەوارەكانی.سژژوورەوەبژژوون،برینژژداربژژوون،هەنژژدێجژژاركوشژژتن،یژژانهەرجژژۆرەنیشژژانەیەكیتژژر
توندووتیژیبەتەواویدیارەوئەوكەسەیرووبەڕوویتوندووتیژیبۆتەوە،دەتوانێبەچوونەبەردەمیاسا،سكااڵدژبەكەسیژان

 .كاتەوەگرووپیتوندووتیژبەرزب

 
سووكایەتیپێكردن،جنێژودان،توانجژو.جۆرێكیدیكەیتوندووتیژی،كەبەرواڵەتهیچنیشانەیەكینییە،توندوتیژیدەروونییە

تژژانەلێژژدان،لەوجژژۆرەتونژژدووتیژییەرەفتارییژژانەنكەكژژاریگەریدەروونژژیقوڵیژژانهەیەلەسژژەربەرامژژبەرولەهەمانكاتیشژژدا
ئەویژشئژاڵۆزبژوونیچەمكژی:لێرەداپێویستەیەكخاڵئاماژەپژێبژدەین.دەمناوەندەبڕیاردەرەكاندائەستەمەسەلماندنیانلەبەر

بژژۆوێژژنەرەنژژگەئەو.تونژژدووتیژییەكەوایكژژردووەهەنژژدێجژژارئەمدەسژژتەواژەیەجۆرێژژكرێژەگەرایژژیكولتژژووریبەخژژۆیەوەببینژژێ
كەچژژیدەروونژژی.كۆمەڵگژژایەكیتژژرداشژژتێكیئاسژژاییبێژژت،یژژانبەپژژێچەوانەوەئاكژژارەیلەكۆمەڵگایەكژژداتونژژدووتیژیبێژژت،لە

لەگەڵئەمەگهەنژدێلەالیەنەكژانیتونژدووتیژی.مرۆڤەكانزۆرجاربەرامبەربەئاكاروجووڵەكانوەكیەكهەڵوێسژتدەگژرێ
ندووتیژیسێكسژییەكێژكلەبژاوترینشژێوەكانیبۆوێنەتو.تائێستاگلەبەشێكیزۆرلەكۆمەڵگاكانبێدەنگەیانبەرامبەردەكرێ

توندووتیژییە،بەاڵمبەهۆیباسژگەلێكیوەكشژەرموحەیژاوشژەرەفەوە،ئەمجژۆرەیتونژدووتیژیلەبەشژێكیزۆرلەكۆمەڵگاكژان
 .باسیلێوەناكرێ

 
توندوتیژیبەگشتیوبەرانژبەربەلەگەڵئەمپێشەكییەكورتەپێویستەبوترێلەگەڵسەرجەمپێشكەوتنەجیهانییەكان،هێشتاكە

لەهەرسژێژنلە:لەلێكۆڵینەوەینوێیەكانیخۆیژدارایگەیانژدووە)WHO(رێكخراویبێهداشتیجیهانی.ژنانبەتایبەتبوونیهەیە
یئەمرێكخژژژراوەجیهژژژانییەسژژژەبارەتبەپەرەسژژژەندن.جیهانژژژدا،یەككەسژژژیانلەگەڵتونژژژدووتیژیبنەمژژژاڵەییرووبەڕدەبێژژژتەوە

ئەمهەواڵەوبگژژرەدەیژژانراپۆرتژژوهەواڵژژیدیژژكەلەكوردسژژتانوبژژاقیشژژوێنەكانی.تونژژدوتیژیدژیژنژژاننیگەرانژژیخژژۆیدەربڕیژژوە
دیكەیئێرانلەماوەیرابردووداجیگەینیگەرانژینوبەردەوامژیئەمبژابەتەدەڕواتكەوەكقەیرانێكژیكژۆمەاڵیەتی،خژۆیپێناسژە
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ناوەرۆكیباسكردنلەتوندوتیژیبەگشتجۆرەكانییوهۆكارەسەرەكییەكانینییە،بگرەتەنیژاوەبیژرئەمبابەتەهەڵگری.بكات
 .هێنانەوەیەكوهەڵوێستەیەكەلەسەربوونیتوندوتیژیومۆتۆربەبوونییاسایكۆماریئیسالمیوكولتوریپیاوساالریلەئێران

 
وئەاڵمڕۆن،بەوباشژیدەرەكژانبەوتژیگۆڕانەرچیرەمڕۆگەكرێت،ئەامرازچاویانلێدەكوئوەدا،هێشتاكەڵگایئێمەكۆمەژنانلە

كژنژژانلەیاسژژایكۆمژژاریئیسژژالمیولەعەقڵییەتژژیبەشژژێكیزۆرلەپیژژاوانیئێژژران،وە.پێشژژەوەڕۆنەشژژێنەییدەزۆربەئژژاڵوگۆڕانە
جەسژتەیزینژدویان.خۆیانژدابوونێكیژاننیژیەژنژانلەوەمروانژگەیەلە.كرێژتلژێدەكچاویژانسژەیەرەككەپێداویستیپیژاوانووە

تخژژژزمەسژژژەرەمژژژووكەكهەروەمبیژژژرۆكەیە،ژنهەڵگژژژریئەپیژژژاویهەواتەكە.رانیورابژژژواردنیپیژژژاوانبژژژۆخۆشژژژگوزەئژژژامرازێكە
لەگەڵكژێژیژانی.كژاتچارەنووسژیژندیژاریدەوەرویخواستوئیرادەیخۆیەكاتولەچاولێدەتیدایە،خزمەلەكانكەگوزارییە

وتڵسژووكەلكژێهەگە،لەوەكانیخژۆیبژداتەروونییەدەكێبێت،چۆنواڵمیخواستەهاوسەریپێكبێنێت،كێیخۆگبوێت،قینیلە
ركژاتوبژۆكژوێفەبێژت،بژۆكژوێسژەقوتابخژانەەیبخوێنێژتولە،تژاكوەماڵبمێنێتەرەوەوتاكەیلەدەماڵبێتەبكات،كەیلە

،واتەوەوێت،چۆنژیانبكاتوچۆنبمێنێژتەبۆیدیاریدەكاتكێیبوێتوكێینەوفیكرەیەڵگریئەپیاویهەواتە!كاترنەفەسە
داڵگژایئژێمەكۆمەنیژا،لەزۆرجژارژنوەكمرۆڤێكژیتە.ەیژاردانێكیسژەربەخۆیانەینیژیڕبرژیانیخۆی،مافیهیچجژۆرەسەژنلە

رئەوەیخژۆیلەوئژازارانەبشژارێتەوەرێژگەیبەوزۆرجژاریشلەختودژواریپیاوسژاالریدادەگونجێنێژتگەڵچوارچێوەیسژەخۆیلە
 .ناخۆگوقەرەبوونەكراوتردەگرێتەبەر

 
دیژارەرەهەنژدەكانیتونژدوتیژیزۆرلەوە.تونژدوتیژیلەدژیژنژانپێناسژەدەكژرێنگشتئەمانەیباسیهاتبەجۆرێكلەكاتاگۆری

بەرفراوانترن،بەاڵمهەمیشەئەمجۆرەهەڵسوكەوتەكۆمەاڵیەتییانەیخاوەنباكگراوەندێكیپیاوساالرانەنتوندووتیژیانلێلەدایك
نەیدەسژەاڵتێكەكەهەتژازیژاتركولتژووریتونژدوتیژیلەتوندوتیژیبەرهەمیزەواجژیعەقڵیژینێژرینەویاسژایدواكەوتژووا.دەبێت

سژژەیریمەجلژژیسكۆمژژاری.حژژاڵیپەرەسژژەندندابێژژت،زیژژاترمژژانەوەیخژژۆیلەبەهێزكردنژژییاسژژادواكەوتووەكژژانیگەرەنتژژیدەكژژات
ەرهەمدەهێنژنەوە،ئیسالمیبژكەنهەرجژۆرەیاسژایەككەهەڵگژریبیرێكژیتونژدوتیژانەیەوهەرجژارەوبەبیژانوویەكتونژدوتیژیب

تونژژدووتیژیبەگشژژترەهەنژژدەكانییەوە،بژژۆتەلژژوتكەی.وەكبرگەیەكژژییاسژژاییپژژاریزەریشژژەریعەتییئژژایینیپەسژژەندیدەكژژات
 .سەربەزریولەهەمانكاتدازامنیمانەوەیان

 
ەكژانبژۆالبژردنونەهێشژتنیخۆدزینەوەیكۆماریئیسالمیلەبڕیارنژامەوپەسژەندكراوەجیهانییەكژانوتەنژانەتبەڵێژنەحكومەتیی

توندوتیژیلەدژیژنان،دەرخەریبەشێكلەئامانجوئایدۆلۆژیرژیملەبەڕیۆەبردنیئەمجۆرەرەفتارەوكردنەوەیبەستێنەكانبۆ
لەهەڵژژدانەوەیئارشژژیویتونژژدوتیژییەكانلەئێژژرانلەدژیژنژژانلەمچەنژژدسژژاڵەیدوایژژی،بژژاس.پراكتیژژزەكردنژژیلەكۆمەڵگژژادایە

هەرلەسەنگسژژاریژنژژانوبژژێرێژژزیكژژردنبەكەسژژایەتیانوئیعژژدامكژژردنولەمدواییژژانەگرێژژگە.نالەبژژارترینبژژارودۆخدەكژژات
.خۆشكردنبۆئەسیدپڕژاندنبەهەرهۆكارێكیسژەقەتەوەبگژرەتژادەگژاتەسژەپاندنیدەیژانیاسژایدژەژنژیلەكۆمەڵگژایئێرانژدا

ئاگادارییەكانكەلەالیەنرێكخراوەجیهانییەكژانەوەپێژیدراو،ەنەكهەركۆتژاییبەمتونژدوتیژانەكۆماریئیسالمیسەرباریگشت
لەدژیژناننەهێناوە،بەڵكووبەپێچەوانەلەهەوڵیئەوەدایەدزیۆترینچەشنیسەدەكانیناوەڕاست،سژزاكانزینژدووبكژاتەوەوئەم

 .كۆمەڵگاداپەیڕەودەكرێتبارودۆخەگلەئاراستەینانەوەیترسوتۆقاندنلە
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زۆرجارتەنیابەمەبەستیبەرتەسژككردنەوەیژنلەچوارچیژۆەیەكیتژایبەتو.توندوتیژیدژیژنانبەهایەكیكولتووریپیاوساالرە

ەكژرێولێرەدایەپیاووەكژوودەسژەاڵتیرەهژاوژنوەككژوێلەیەكپێناسژەد.خاوەنداریەتیكردنیژنلەالیەنپیاوەوەخۆیدەنوێنێ
لێرەدایەئیترسەرپێچیكردنیژنلەبڕیاروئارەزوەكژانیپیژاو،وەك.بەتاڵدەكرێتەوەلەشۆناسیواقعییژنبوونومرۆڤبوونی

سەرپێچیكردنلەپێگەیەكیپیژرۆز،دێژتەئەژمژاروسژەرپێچیكەرلەعەقڵییەتژیپیاوسژاالردا،تەنیژارێژگەبەتونژدووتیژیدەزانژێو
لێژژرەدایەیاسژژایكژژۆنودژەژنرێگەكژژانیبەكراوەیژژیهێشژژتۆتەوەوپیژژاوو.یبژژۆتژژۆڵەسژژەندنەوەدەخژژاتەگەڕتەواویهەوڵژژیخژژۆ

لێرەدایەئێتژرژێرپێخسژتنیئژاواتویاسژایپیژاو.دەسەاڵتلەوەدڵنیادەكاتەوەكەسەرپشكنلەنواندنیهەرجۆرەتوندوتیژییەك
 .دەناسرێتودەسەاڵتینێرینەبۆسزادانبەكردارویاساوپەرتووكتەیاردەبێتوەكشكاندنیهەرێموخاوەنداریەتیرەهایئەو

 
لەپێكهاتەیدەروونیئەمسیستمەدا،هەستیخاوەنداریەتیكردنبەسەرهێزیسێكسیولەشیژنلەدەروونیپیاودادروسژتدەبێژت

دنوبەتژژژااڵنبردنیژنژژژیسژژژاحەبخاوەنیژژژانتێژژژداوشژژژیۆەیپۆشژژژینیجژژژلوبەررورقوقژژژینلەوپیژژژاوانەیكەئەگەریرفانژژژ
بەدیدەكرێت،لێرەدایەئیترتۆوینەفرەتلەالیپیاواندروستدەكاتوتوندوتیژیلەچەشنیرشژانەوەیەكلەعەقڵییەتژیمێگەلژیلژێ

بژێ!بێغیرەتژی!بەرهەمدێتوهەركردەیەكلەدژیژنبەسەركەوتنیخۆیوێنادەكات،هەربێهەڵوێستییەكیشوەكبێناموسی
لەمشژیۆەسیسژتەمەدابەهژاتژایفیوعەشژیرەییەكانلەژیژانیرۆژانەیخەڵژكولەیاسژا.لەبیریداخراویدابیچمدەگرێ!شەرەفی

 .پەسندكراوەكانخۆیدەنوێنێتوپارێزەرانیئەمسیستمەگیانپیاونویانهەڵگریكولتووریپیاوانەن

 
تژرینئینسژانیرەوانەیكوشژتارگاكانیبەردەبژارانكژردووەومێژژوویدەسژەاڵتیكۆمژاریئیسژالمیئێرانیەكێكلەوواڵتژانەیەكەزۆر

لەئێژرانگەڕانەوەبژۆسژەرچاوەكانیشژەریعەتتەنیژایەكێژكلەهۆكارەكژانی.هەزارانقوربانیتوندوتیژیدژیژنانیلێكەوتژۆتەوە
زەكردنژژیئەمیاسژژایە،رەهەنژژدوهۆكارێكیتریشژژیهەیەوئەویژژشپەسژژەندكردنوپراكتی.بەكژژردەوەدەرهێنژژانیتونژژدوتیژییبژژووە

نەبژژوونیمەشژژروعیەتیسیسژژتمودەسژژەاڵتە،كەسیسژژتمبەپەنژژابژژردنبژژۆئەمكژژارانەلەهەوڵژژینژژانەوەیتژژرسوتۆقانژژدنلەنژژاو
لە.وبەكژردەوەیدەردەهێنێژتلێرەدادەسژەاڵتلەژێرنژاویپارێزگژاریكردنلەبژڕوائاینیەكژان،ئەمیاسژایەپەسژنددەكات.خەڵكدایە

دادگاكژژژانیكۆمژژژاریئیسژژژالمیزۆربەسژژژاناییدڕنژژژدانەترینسژژژزاگەلیدژەئینسژژژانیوەكبەردەبژژژارانكژژژردنبەسژژژەرتژژژاكەبەنژژژاو
 .تاوانبارەكاندادەسەپێننودواتریشكۆمەڵێئینسانیفریودراوبۆشانۆیپڕلەمەرروئازاربانگهێشتدەكرێن

 
رتەلەچەمكودۆخیئێستاكەیكۆماریئیسالمیئەوئاكامەدێتەبوونكەئەمرژیمەبەپشتبەستنبەروانگەیەكیبەمئاوڕدانەوەكو

حاكمژانویاسژایرژیژمبەردەواملەهەوڵژیئەودانكەلەدڵژیرەشژی.ئایدیۆلۆژییەكەوەلەهەوڵیفەوتانونەمانیبەهاكانیژنانە
دواكەوتووانە،سیاسژەتینژوێیدژەژنوهەوڵبژۆلەبژاربردنیگشژتدەسژكەوتەكانیژنژانیاساكۆنەكانیپشتبەستووبەشەریعەتی

 .بێننەگۆڕێ

 
لەبەرابەرئەوبیژژرەكژژۆنەداكژژۆمەڵەوبەگشژژتیهێژژزیپێشژژكەوتنخوازیكژژوردلەوپێنژژاوەدا،بەردەواملەبەرەیدژایەتژژیئەوجژژۆرە

ەوڵیبردنەسەرەوەیوشیاریژنانوهەوڵبۆناساندنیمژافەرەواكانیژانتوندوتیژیانەراوەستاوەتەوەوبەشێوەیەكیسیستماتیكلەه
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وهەروەهژژابەسژژتێنخۆشژژكردنبژژۆهێنژژانەئژژارایژینگەیەكژژیتەندروسژژتبەمەبەسژژتیجێگیژژركردنژژیسیاسژژەتێكییەكسژژانیخوازیلە
ینژژژوامبرلەهەنژژژدێك52رۆژیسژژژازكردنیكەمژژژپەینوبەرێژژژوەبردنیرێوڕەسژژژمی.كۆمەڵگژژژایكوردسژژژتانیرۆژهەاڵتژژژدابژژژوونوهەن

لەشارەكانیكوردستانلەسەرگڵكۆیئەوژنانەیقوربانیتوندوتیژیبژوونولەهەمانكاتژداسژازكردنیكۆڕوكۆبژوونەوەیگەورەلەنێژو
ماڵەكانژژدابەومەبەسژژتە،دەكژژرێوەكچژژوونەسژژەرەوەیوشژژیاریژنژژانوئاكژژاموبەرهەمژژیسیاسژژەتوروانژژگەییەكسژژانیخوازنەلە

ۆمەڵگژژایكورسژژتانداخوێنژژدنەوەیبژژۆبكرێژژتكەتژژوانیبژژۆیەكەمجژژاربەفراوانژژیژنژژانبێنێژژتەمەیژژدانیخەبژژاتوتێكۆشژژانبژژۆك
 .دەستەبەركردنیمافەكانیان

 
ەبێگومانئاڵوگۆڕێكیبنچینەییسیاسیلەئێراندەتوانێبەشێكیبەرچاولەیاسژاونەریژتەدژەئینسژانییەكانولەوانەسژزاكانیدژ

ژنژژیلەگەڵخژژۆیچژژاڵبكژژاتوبەداڕشژژتنەوەونوسژژینەوەییاسژژایەكییەكسژژانیخوازیوپێشژژكەوتنخوازانە،هەوڵلەپێنژژاونەهێشژژتنی
 .كولتوریدژەژنیشلەناخیكۆمەڵگابدرێتویاساسەروەربێتلەكۆتاییهێنانبەتوندوتیژیلەدژیژنان


٥١١٤یدێسەمبەری١:یڕێکەوت-ماڵپەڕیئاسۆیرۆژهەاڵت:سەرچاوە
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 تووندوتیژی بنەماڵەیی بە دژی ژنانی کۆچەر
 
 
 
 
 
 
 
 

 سارا محەمەدزاده: و

 
لەکەشێکداکەزۆرێکوابیردەکەنەوەزۆربەیدژواریوئاستەنگەکانیبنەماڵەکۆچبەرەکژانلەواڵتژیخۆیژانەوبەکژۆچکژردنبژۆ

کۆمەڵگژایەکیمژژۆدێرنەکەزۆربەیکاتەکژانرێژژزلەیەکسژانیجینسژژیدەگژرن،بەاڵمراسژژتییەکەواڵتێکژینژژوێبەمانژایدانیشژژتنلە
ئەوەیەکەرێژەیزۆریئەوکۆمەڵگاکژۆچبەرانەزۆرێژکلەکەلتژووروسژوونەتوپرسژیدینژیوبژاوەڕیتاکەکەسژیزۆرجژارئژایینیو

 .تووندڕەولەگەڵخۆیانبۆوواڵتیتازەدەبەن

 
ۆچەرەکاننەتەنیالەگووشاریکۆچبەریدانوزۆربەیئەرکەکانوراگرتنیبااڵنسینێوانئەندامانیبنەمژاڵەکەلەژنانیبنەماڵەک

کۆمەڵگاینوێیانلەئەسژتۆیە،بەڵکژووزۆرێژکلەوانبەرپرسژیپرکژردنەوەیئەوکەلێژنەرۆحژیودەروننژیەسژەرچاوەگرتووەنکەلە
 .خۆیانتووشیبووندوورکەوتنەوەیتاکەکانلەواڵتیدایکی

 
لەونێژژوانەداکۆسژژپیزمژژانی،جیژژاوازیکەلتژژووری،ئژژالوگۆڕەجیژژددییەکانکەلەشژژوێنیژیژژاندێژژتەئژژاراوە،دەتوانێژژتسژژەرچاوەی

 .دووبەرەکایەتینێوانئەندامانیبنەماڵەبێت

 
وکانادابژاسلەوەدەکەن،ئەوبنەمژااڵنەیلێکۆڵینەوەبەرباڵوەکانلەبابەتژیانیکۆچبەران،بەتایبەتلەواڵتانیوەکووئەمریکا

کەکۆچەرنبەشێکیگەورەلەکەلتووروبیروبۆچوونەتووندڕەوەکانیبنەماڵەییوئایینیوسوونەتەکانیخۆیانبۆکۆمەڵگەتژازەکە
 .دەبەن

 
کەلتژووروکۆمەڵگژاوفێرکژاریئەوپیاوانەیکەلەواڵتانیدایکژیبەهۆکژارەتایبەتەکژانیکەلتژووری،پیژاوسژاالریتەواوبەسژەر

بنەماڵەییوبەدەستهێنانیدەسەاڵتونایەکسانیلەنیزامیبنەماڵەییلەسەرژنانیخۆیانتووندوتیژیانپەیڕەودەکرد،رەنگبێت
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 .زۆربەیانلەدوایکۆچکردنیانگۆڕانیانبەسەردانەیەتودرێژەبەبواریپێشوویفیکریخۆیانبدەن

 
پەیوەندبەژیانیکۆچبەران،بەتژایبەتلەوبنەمژااڵنەیکەسژەربەواڵتژانێکنکەلەحژاڵیگەشژەدان،توونژدوتیژیلێکۆڵینەوەکانی

 .ناوخۆییبەدژیژنانیکۆچبەربگرەلەدوایکۆچبۆواڵتینوێومۆدێرنودێمۆکراتیکدرێژەیدەبێت

 
شژژارەزابوونبەشژژوێنینژژوێ،نیزامژژیپشژژتیوانیودابینکردنژژیبەپێژژیلێکۆڵینەوەکژژان،زۆریەکلەژنژژانیکژژۆچبەربەهۆکژژارینە

بێهداشتودەرمانکەلەکۆمەڵگەیمیواندارپێشکەگدەکرێت،شەرموشکۆ،کۆسژپیزمژانیوترسژیرێژگەدراولەناخیانژدالەنێژو
ەولەکۆتژژژاییداسژژژەردەمینیزامژژژیبنەمژژژاڵەداوزاڵبژژژوونیپیژژژاوبەسژژژەرهاتوچۆکانژژژدا،ژنلەیژژژارمەتیوەرگژژژرتندووردەخژژژاتەو

 .تووندوتیژیناوخۆییلەوبنەمااڵنەدازۆرتردەبێت

 
لەبەشێکلەبنەماڵەکۆچبەرەکژانیدانیشژتوویکانژاداهێشژتاکچژانیژێژرتەمەنژییاسژاییناچژاربەپێکهێنژانیژیژانیهاوسژەرێتی

اریدەروونژژیبژژاوکوبراکژژانیخۆیژژاننوزۆرجژژارلەدەکەن،بەشژژێکلەوکژژچەمێرمنژژدااڵنەقوربژژانیتوونژژدڕەویودواکەوتژژووییگوشژژ
 .ماڵەوەهەڵدێن،خۆکوشتنوبگرەزۆرجاریشهەواڵیکووشتنیانبەدەستیباوکوبراکانیانباڵودەبێتەوە

 
لێدان،لەماوەیسااڵنیرابردوودا،هەواڵیسەبارەتبەشووکردنیزۆرەملیکچانیمێرمنداڵ،تووندوتیژیناوخۆیی،ئازاریجینسی،

 .قەتڵیناموسیلەسەرەوەیهەواڵەکانلەپەیوەندبەبنەماڵەکۆچبەرەکاندەبینین

 
ئەوهەواڵەبۆواڵتانێککەکۆچەرەکانروویانتێدەکەنوسیاسەتمەدارانیحکوومەتەکانوەکژووچرایەکژیوشژیارکەرەوەبژووەتژابژۆ

ەیخۆشیلەبەرابەرتوونژدوتیژیوئژازارولێژدانخەسژارلێکەوتژوون،پشتیوانیلەژنانیکۆچبەرکەبگرەلەچوارچێوەیبنەماڵەک
 .بەوهۆکارانەیاساورێساینوێدێننەئاراوە

 
وێژژڕایهەمژژووئەوانە،ئەویاسژژایانەهەمژژووکژژاتبەشژژێوەیتەواونەتژژوانراوەبەکژژردەوەدەربێژژتوکژژاریگەربێژژتوسەرسژژەختی

ەکانیتووندڕەووراگرتنیئابڕوووناووناوبانىبۆتەهۆکارێککەژنانیقوربژانیلەبنەماڵەیی،پەرۆشیلەهەڵسووکەوتیپیاو
 .بەرابەرتووندوتیژیناوخۆیی،ئازاروهەاڵواردنبێدەنگیبنورەوتیئەمتووندوتیژیونایەکسانیانەدرێژەیهەبێت

 
191ایئانتژاریۆلەکانژادا،لەمژاوەیدەیەیرابژردوودابەپێژیلێکۆڵینەوەکژانیمامۆسژتایکۆمەڵناسژیزانسژتگایگۆئڵژفلەپارێزگژ

لەسژژژەدیئەوبابەتژژژانە19بژژژابەتقەتژژژڵبەهۆکژژژاریتوونژژژدوتیژییەکانینژژژاوخۆییوقەتڵژژژینامووسژژژیلەوواڵتەروویداوەو
 .تووندوتیژیناوخۆییوزۆربەیلەبنەماڵەکۆچبەرەکانبینراوە

 
دەمانهەوێژتبەشژێوەیهێنانەئژارایتۆڕێژکئاسژتی:کەئەولێکژۆڵینەوەیەیکژردووەدەڵێژتمیرنادوسۆن،مامۆستایزانستگایگۆئڵف

وشیاریوزانستیئەوژنانەبەرینەسەرەوەوبەپەروەردەکردنیبنەماڵەکانلەتووندوتیژیناوخۆییوبنەماڵەییکەمبکەینەوەو
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 .بەربەقەتڵەنامووسیەکانبگرین

 
فیۆریەباسیلەدامەزراندنیدادگژایەکلەهەرێمژیبژریتیشکولەمبیژابژۆبەدواداچژوونیئەوپەروەنژدانە2هەواڵنێریرەسمیکانادا

بەپێژژژیئەوهەواڵە،ئەودادگایژژژانەبەدواداچژژژوونبژژژۆئەو.کژژژردووەکەتژژژایبەتنبەلێکژژژۆڵینەوەلەتوونژژژدوتیژییەناوخۆییەکژژژان
نانێژژککەتوانژژایجەسژژتەییاننیژژیەوهەمووکژژاتقوربژژانیتوونژژدوتیژیپەروەنژژدانەواتەژنژژانیکژژۆچبەر،پەنژژابەر،لۆکژژاڵیوژ

 .ناوخۆییندەکەن


٥١١٤یمارچ١٢:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیئاسۆیرۆژهەاڵت:سەرچاوە
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 ئێمە هەموو ڕۆژێکمان، ڕۆژی بەرەنگارییە دژی توندوتیژی لە سەر ژنان
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئیبراهیم کۆنەپۆشی
 

.کۆمەڵەگایداگیرکراویئێمەلەژێردەسەاڵتێکیدیکتاتۆرویاسایدینیودەسەاڵتێکیدژەژنلە


کولتوورێکیکۆنیپیاومەزنیدژەژن،دژبەژنژانڕۆژیساڵداهەرڕۆژێکبەقەدیەکساڵبەپێییاساودینودەسەاڵتو٣١٢لە
مئەدرێژت،قەتڵژینامووسژی،ئەسژیدکژردنبەسژەردەموچژاویژنانژدا،شژەالقلەبواریجەستەییودەروونییەوەتوندوتیژیئەنجا

لێدان،حەجابیزۆرەملی،بەزۆربەشوودان،بەستنەوەلەناوماڵ،سەنگسارولێدانیڕۆژانەتەنیابەشگەلێکیبچکوونلەوئازارانە
.بەدیئەکرێتلەسەرژنوناویژنولەشیژن،کە

 
ن،دووخوشکوەکبرایەکئەتوانێژتبەشژیئیژرسببژات،دوژنوەکپیاوێژکئەتژوانێلەدادگژاوەکشژایەدزەعیفە،کەمعەقڵبوو

ئامژژادەبێژژت،تەڵێینژژیکردنژژیمژژردووبەنژژاویدایژژکتەنژژانەتلەسژژەرەمەرگیشژژدابەنیەتژژیسژژووکایەتیبەکەسژژایەتیدایژژک،بژژێ
.لەهەڵبژاردنیجلوبەرروشێوازیژیانیڕۆژانەیئیختیاریلەجیابوونەوەوهەڵبژاردنیژیان،بێئێختیاری

 
شژاردنەوەیبژواری.هتژد...ەالژن،وەسژتاژن،هێژوەرژن،پێناسەکردنیژنوەکموڵکبەخاوەنموڵکەوە،وەکبژراژن،خژاڵۆژن،م

مرازوموڵکچژاولێکژردنکەسایەتیژنوەکبوونەوەرێکیسەربەستوەکئینسانێکیخاوەنهەستوبەپێچەوانەوەککەرەسەوئا
ناساندنیانبەخاوەنموڵکەوە،بەخشینیدەسەاڵتییاساییوشەرعیبەپیژاوانیخژاوەندەسژەاڵتتەنیژابەمەرجژیئەوەیبتوانێژت

.مساواتێکلەنێوانهاوسەرەکانیاندابینبکاتبۆهەڵبژاردنیچوارهاوسەرلەیەککاتدا
 

ئامرازیڕیکالمبۆگەشەیبازاریکاروکاسبیوتەنانەتبواریدینیشئەوەتادەسەاڵتدارانیناویژنولەشیژنوجوانیژنوەک

javascript:void(0)
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دینیووتەبێژەانیئایینبۆئەوەیپیاوانیدەسەاڵتپارێزیانبتواننئاسانترخەڵکبکوژنوزیاتربۆم بتەقێنژنەوەوبەدڵێکژی
.حوریمێینیەبەپیاویدینداریموتەدەینئەدەن٧١رەیشوجاروبا٤١فراوانترەوەکارەساتبخولێێنن،وادەی

 
 .ئەوانەودەیانوبگرەسەداننموونەیدیکەلەوئازارانەنکەدەچنەخانەیتوندوتیژییەوەلەسەرجەستەودەروونیژن


سژژتە،دەنژژالەڕوانژژگەیمژژنەوەتەنیژژاجیاوازییەکانیژژانئەوەیەهەنژژدێکیانبژژوارینەفسژژیوکەسژژایەتیئژژازارئەدەنوهەنژژدێکیانجە

هەموویتوندوتیژییەوئەمتوندوتیژیانەڕۆژانەلەسەرژندووپاتەئەبێتەوە،دەسەاڵتبەڕێوەبەریئەوتوندوتیژیانەیەوودیژن
ەکیزۆریششەرعیەتیپێداوەودەسەاڵتدارانیپیاومەزنهەوڵیانداوەوەککولتورێکیکۆنلەناوکۆمەڵگاداجێیبخەنوتاڕادەی

.لەمبوارەداسەرکەوتووبوون
 

ینژژژژژوامبرڕۆژیبەرەنگژژژژژاریلەدژیئەو٥٢وایەهەمژژژژژووڕۆژێژژژژژکلەسژژژژژاڵداتونژژژژژدوتیژیلەسژژژژژەرژنژژژژژانهەیەویەکڕۆژواتە
.توندوتیژیانەیە


کۆمەڵگژایمرۆڤایەتییژانبەاڵمبۆتێکۆشەرێکیدڵسژۆز،بژۆهەڵسژووڕاواێکیبەبژڕواژنوپیژاودووبەشژییەکسژاننکەبەهەردووال

.ینوامبرەودەبێلەدژیتوندوتیژیبوەستینەوە٥٢پێکهێناوەولەبابەتپرسیتوندوتیژیلەسەرژنانهەمووڕۆژێکبۆی


٥١١٤ینۆڤەمبەری٥٤:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیئاسۆیرۆژهەاڵت:سەرچاوە
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 ژنان دژی توندوتیژی بەرەنگاربونەوەی لە ئاینی مەالیانی رۆڵی
 
 
 
 
 
 
 
 

 نێڤار ئیبراهیم
 

لەمێژوویهاوچەرخینوێوبەتایبەتیدوایهاتنیئاینیئیسالممەالیانیئاینییانزانایانیئژاینیرۆڵێکژیگەورەوکاریگەریژان
.نئاینیئیسالمبێتبینیوەلەپێشخستنیکۆمەڵگالەهەمووبوارەجیاجیاکانیژیاندا،بەتایبەتلەوالتێکداکەئاینەکەیا

دینیئیسالمدینیئاشتیوپێکەوەژیانولێبژوردەییەدژیتونژدوتیژیوزۆرداریوخۆسژەپاندنە،کەرەگەزێژکبەرامژبەررەگەزەکەی
تژژرئەنجژژامیبژژدات،ئەگەربەپژژلەییەکەمگرنگژژیبژژداتبەپەرسشژژتئەوابژژیگومژژانپژژلەیدووەمگرنگژژیداوەبەپەروەردەکردنژژی

ئەوەرونکژژراوەتەوەومافەکژژژانیئافرەتژژژانیتێژژژدا(ص)ن،لەچەنژژژدینئژژژایەتیقورئژژانیپیژژژرۆزوفەرمژژژودەیپێخەمژژژبەرمرۆڤەکژژا
.چەسپیوە


.دەتوانینبڵژێندینژیئیسژالموتونژدوتیژیدووکژردەیدژیەکژنوهەرگیژزلەگەڵیەکنەگونجژاونونژاگونجێنلەهژیچقۆناغێکژدا

ئیسژالمدائەگەربمژانەوێکۆمەڵگژاپیاولەکەڵژنداکردۆتەمعیاربۆبژونیرێژزیپیژاوانلژهدینژیمامەڵەیباشی(خ.د)پێخەمبەر
پژژێشبژژکەوێدەبژژێبیژژرلەپێکهێنژژانیئاشژژتینژژاوخێزانەکژژانبکەیژژنەوە،ئەوەگبەکەسژژێکودووکەسناکرێژژتبەڵکژژوبەهەمومژژان

ەبێژتوەکچینێکژیدیژاریکۆمەڵگژا،ئەوەگچژۆندەکرێژتلەرێژگەیمەالیژانیئژاینیدەسژتەبەردكرێهەروەهابهکارکردنیجدیده
مینبەرەکانیەوەئاستیرۆشنبیریکۆمەاڵیەتیپێشبخەنزیاترخۆیانماندووبکەنبۆپێکهێنانیخێزانلەسەربنەمژایەکیسروشژتیو

.ئاشتیانەلەنێوانژنوپیاوداوپێکەوەژیانیبایشارستنیپەیوەندیەکانیخێزانرێکبخرێتەوەلەسەرخۆشەویستیوته


پێویستەوەزارەتیئەوقافبەبەرنامەوپالنیتۆکمەچاودێریووردیوتاریئایینیمەالکانبکاتبژۆئەوەیبیژروبژاوەریتونژدوتیژی
بێژت،رێژزیباڵونەکەنەوەوئاگاداریووتاریهەینیبێتبۆئەوەیووتاریانهانداننەبێژتبژۆتونژدوتیژیخێزانژیبەپژێچەوانەوە

زۆرمژژژانبژژژۆبەشژژژێکیزۆرلەمەالیژژژانیئژژژاینی،بەاڵمبەداخەوەهەنژژژدێکلەومەالیژژژانەدوورلەهەسژژژتیبەرپرسژژژیارێتیلەتژژژۆڕە

http://rewshpost.com/kurdish/w/1/nevar ibrahem.jpg


ژناندژیبهوتیژیتوندهێشتنینهجیهانیی،ڕۆژیۆڤەمبەرنی٥٢  

 

 

227 

 

کۆمەاڵیەتیەکانژژداجژژۆرەوتارێژژکبژژاڵودەکەنەوەکەدژیمافەکژژانیژنژژانەئەوەگدوورەلەئەرکژژیئژژاینیونیشژژتیمانیومرۆڤژژایەتی
.کدەبینینکاردانەوەیخێراوخراپیکۆمەڵگایبەدوایخۆیدادێنێتەئەوەگئەرێنیە،وه


پێمژان.چونکەبابیرماننەچێتدانیشتوانیهەرێمیکوردستانپەیڕەویلەئاینیپیرۆزیئیسالمدەکەنتەنهابەشژێکیکەمنەبێژژت

یدەبێژتئەگەروەزارەتژیپەیوەندیژدارمەالوایەشتیکیزۆرباشەمزکەوترۆلژیزیژاتریپژێبژدرێتلەبژواریمافەکژانیئافرەتژانچژ
بەڕێزەکانهەفتانەبەشێکلەوتارەکانیانتەرخانبکەنبۆباسکردنلەمافەکژانیئافرەتژانورێگژریکژردنلەتونژدوتیژیکژردن

تەوەبەشژیوەیەکیخمیکانیزمەکژانیبەرجەسژتەبکژری.بەرامبەریان،ئەوڕۆڵەیکەمینبەرەکانهەیانبوەلەسژەردەمیبیغەمژبەرەوەد
.ئەندامیپەرلەمانیکوردستان.ئاساییویاساییبکونجیتلەکەلئەمسەردەمەیئێستا


ئەندامیپەرلەمانیکوردستان


٥١١٢ینۆڤەمبەری٥٢:ڕێکەوتی-فەیسبووکینووسەر:سەرچاوە
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 .ی نوامبر رۆژی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان٥٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سروە فەتاحی
 

لەراسژژتیدائەورۆژەپژژێشئەوەیژژکەلەالیەن.ینژژوامبریهەمژژووسژژاڵێرۆژیجیهژژانینەهێشژژتنیتونژژدوتیژیدژیژنژژانناسژژراوە٥٢
رێکخژژراوینەتەوەیەکگرتووەکژژانەوەوەکژژوورۆژیجیهژژانینەهێشژژتنیتونژژدوتیژیدژیژنژژانبناسژژرێ،لەزۆربەیواڵتژژانیئامریکژژای

ینژوامبروەکرۆژیبەرەنگژاربوونەوەیتونژدوتیژیدژی٥٢رەنژگەالیزۆربەمژانئەوەپرسژیاربژێکەبژۆ.رێزلەورۆژەگیژراوەالتین
.ژنژژاندیژژاریکژژراوەلەحاڵێکژژداهەررۆژەولەهەرگۆشژژەیەکیجیهژژانئژژێمەشژژاهدیجۆرەهژژاتونژژدوتیژینکەدژبەژنژژاندەکژژرێ

ی٥١تژا١٨لە)”یەکەمژینکۆبژوونەوەکەلەالیەنژنژانیئامریکژایالتژینوکژارابین“لەالیەنهەڵبژاردنیئەورۆژە،لەسژەرەتادا
بەشدارانیئەوکۆبوونەوەیەهەمووجژۆرەکردەوەیەکژیدژبەژنوەک.لەواڵتیکۆلۆمبیاپێکهاتبوو،هاتەبەرباس(١٩٨١جووالی

ی٥٢یژژانمەحکژژوومکژژردورۆژی…ئژژازاروئەشژژکەنجەلەزینژژدانولێژژدانوئژژازاریجەسژژتەییودیسکۆرسژژیودەسژژتدرێژیسێکسژژی،
دیژاریکژردورێکخژراوینەتەوەیەکگرتووەکژانیش(پاتریا،مینروا،ماریژا)”میراباڵ“نوامبریانوەکرێزگرتنێکلەیادیخووشکانی

 .راگەیاند”ژیدژبەژنانبەرەنگاریتوندوتی“یوەکرۆژی(ساڵیادیکۆچیئەوسێخووشکە)دائەورۆژە١٩٩٩لەساڵی

”میراباڵ“کورتەباسێکلەخووشکانی
 

پژژێشلە(دۆمینیکژژێن)بژژوون،بەجۆرێژژککەدیکتژژاتۆریئەوواڵتە”ترۆهیلژژۆ“خووشژژکانیمیرابژژاڵدژبەدیکتژژاتۆریواڵتژژیخۆیژژان
ەکیلەبەردەمیدایەکەیەکێکلەوکووشتنیئەوخووشکانەرایگەیاندبووکەبۆراگرتنیدەسەاڵتەدیکتاتۆرییەکەیدووکێشەیسەر

لەکاتێژکداکە١٩١١ینژوامبری٥٢لەرۆژی.کێشانەخووشکانیمیراباڵبوون،هەربۆیەبڕیاریکوشتنیئەوسێخووشکەیدەرکژرد
یانیژانلژێخووشکانیمیرابژاڵبژۆسژەردانیهاوسژەرەکانیانکەلەزینژدانیدیکتژاتۆرترۆهیلژۆدابژوون،دەچژوون،لەرێگژایزینژدانگ

بەبژژاوەڕیترۆهیلژژۆبەکوشژژتنیئەوخووشژژکانەیەکێژژکلەکێشژژەکانیبەردەمژژیلەنێژژودەچژژنبەاڵمهەرئەوکژژارەبژژووە.ئەسژژتێندرا

http://www.rojhelatnews.com/wp-content/uploads/2015/11/12004901_1494474234197781_5734013290116571475_n.jpg
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هۆکارێکبۆئەوەیخەڵکرقوبێزاریخۆیژانلەوحکژوومەتەدیکتژاتۆرەدەرببژڕندەسژەاڵتدارێتیترۆهیلژۆسژاڵێکدوایئەورووداوە
.کۆتاییپێبێ(یمیراباڵکوشتنیخووشکان)
 

یانلەسەردانژدرا،لەپژاگمەرگیژانبژوونەرەمژزیخەبژاتبژۆنەهێشژتنی”پەپوولەکانیلەبیرنرکراو“خووشکانیمیراباڵکەنێوی
توندوتیژیدژبەژنان،وژنژانیدۆمینژیکنرۆژیمردنژیئەوخووشژکانەیانرۆژیخەبژاتبژۆنەهێشژتنیتونژدوتیژیدژیژنژاندیژاری

تونژژدوتیژیدژیژنژژانئیسژژتالحێکیتژژایبەتەکەبژژۆباسژژێکیگشژژتیلەهەرکژژردەوەیەککەتونژژدوتیژیبەدواوەبژژێبەکژژار.ردکژژ
.،ئەوجۆرەلەتوندوتیژیبەدژیدەستەیانگرووپێکیتایبەتلەخەڵژکبەکژاردەهێنژدرێ(Hate crime)دەهێندرێ،وەکوو

ەیەککەببێژژتەهژژۆیئژژازاریجەسژژتەییوسژژایکۆلۆژیوەکتونژژدوتیژیدژیژنژژانپێناسژژەرێکخژژراوینەتەوەیەکگرتوەکژژانهەرکژژردەو
.دەکا

 
(نەهێشژتنیتونژدوتیژیدژیژنژان)ینژوامبریوەکژوورۆژیجیهژانی٥٢یزایینژیرۆژی١٩٩٩رێکخراوینەتەوەیەکگرتوەکانلەساڵی

پێکهێنانیکۆڕوکۆبوونەوەوبەرنامەگەلیتایبەتبەوباسەئاسژتیکانکردتالەورۆژەدابەNGOدیاریکردوداوایلەدەوڵەتانو
تونژدوتیژیدژیژنژانیەکێژکلە.زانیاریژنژانلەوپێوەنژدییەدابەرنەسژەرێوبژۆخەبژاتدژیدیژاردەیتونژدوتیژیهانیژانبژدەن

.پێشژێلکردنیمژافیمژرۆڤدێژتەئەژمژارسەرەکیترینکێشەکانەکەکۆمەڵگەبەرەووێرانیدەبژاویەکێژکلەگەورەتژرینمەسژەلەکانی
توندوتیژیجەستەیی،توندوتیژیدیسکۆرسی،لەگفرۆشیلەژێرزەبروزۆر،خەتەنەکردنیژنان،توندوتیژیلەزینژدانەکان،زر

انلەودەسژژتەکژژردەوانەنکەرووبەروویژنژژ…سژژاڵو١٨پڕبژژوونبەبژژێخواسژژتومەیلژژیژن،بەشژژوودانیکچژژانلەتەمەنژژیخژژوار
.دەبێتەوەودەچنەریزیتوندوتیژیدژبەژنانەوە

 
توندوتیژیجەستەییزۆربەیکاتبەچاودەبیندرێبەاڵملەبەرانژبەرئەوەداجۆرەهژاتونژدوتیژیهەیەکەکژاریگەریرووخێژنەرلە

ژنژی،کژۆنترۆڵکردنژیژنلەسەرژناندادەنژێلەکاتێژکداکەبەچژاونابینژدرێوەکژووتەشژەرپێژدادان،درۆکژردنلەگەڵژن،فرە
هەروەکدەزانژژنلێژژدانو…هەمژووبوارێکژژدا،رەخنەگرتنژیبەردەوام،تەتبیژژقدانژیهەڵسژژووکەوتلەگەڵخواسژتوویسژژتیپیژاوو

ئازاریجەستەییخراپترینجۆریتوندوتیژیبەرانبەربەژناننیە،رەنگەدەستێکیشکاووچژاوێکیشژینبژۆوەدوایمژاوەیەکچژاک
ەوەبەاڵمهێزوتواناییژنومتمانەبەخۆبوونکەئەگەرلەژناندالەنێوچووزۆربەئەستەمبەدەستدێتەوە،کەوابژووئەوبێت

توندوتیژیانەیکەشاراوەبەرانبەربەژناندەکرێنوکاریگەریلەسەررۆحورەوانیژناندادەنێدەبژێگرینگژیپژێبژدرێوهەوڵ
بەاڵمبەداخەوەزۆربەیئێمەلەژنانئەوشێوەلەتوندوتیژیبەهێندوەردەگژرینو.جۆرەتوندوتیژیانەبدرێبۆئاشکراکردنیئەو

.هەوڵبۆشاردنەوەیدەدەین
 

.لەکلتووریکۆنەباویئێمەدا،بەداخەوەهەروەکلەکۆنەوەوتراوەژنانتاکاردنەگاتەسژەرئێسژکیانزاریژانبژۆسژکااڵنژاکەنەوە
گەیپیژژاوسژژاالردا،تونژژدوتیژیلەالیەنپیژژاوانلەنێژژوبنەمژژاڵەدازۆرئاسژژاییچژژاولێژژدەکرێووایژژانخسژژتۆتەمێشژژکیلەکژژۆمەڵ

هەربۆیەئەوژنانەگبۆئەوەیکەژنانەتربژوونیخۆیژان.تربێژنیچاکترەوبەکەڵکیژیاندێژنانەوەکەهەرچیژنگوێرایەڵ
٣٢بەپێیئامارەکانیکەباڵودەبژنەوەکەمتژرلە.ەبەرانبەریاندەکرێبەشاراوەییدەهێڵنەوەزیاتربسلمێننئەوتوندوتیژیانەیک
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لەسژژەدیتونژژدوتیژییەکانیبنەمژژاڵەییدەچێژژتەچوارچیژژوەیقەزایژژیەوەوئەوژنژژانەیکەوەزاڵەهژژاتوونودەنگژژیخۆیژژاندەبەنە
ەدەسژتانیقەزایژیوکەسژانیدەورووبەریخۆیژانداوایژانلژێدەکژرێکەدەرەوەیچواردیواریماڵەکەیانئەوەلەالیەنقژازیوکارب

لەزۆربەیکلتوورەکژاندانەتەنیژادانبەتونژدوتیژیلە.وازلەسکاالبێنێوبگەڕێتەوەئەوچژواردیژوارییەیکەلێژیهەڵهژاتووە
.لەالیەنکۆمەڵگەوەبەدواوەیەالیەنپیاویبنەماڵەوەدادەنرێبەڵکووشاردنەوەیتەشویقوپێداهەڵکووتنیژنی

 
هۆکارێکیدیکەیکەدەبێتەهۆیشاردنەوەیتوندوتیژیلەکۆمەڵگەکۆنەباوەکاندائەوەیەکەشتێکبەنێویتونژدوتیژیبنەمژاڵەیی

توویبۆکژوێکەوابوولەوەهاکۆمەڵگەیەکداژندەبێهاواریوەزاڵەها.بوونینیەوقانوونێکبۆبەدواداچوونولێکۆڵینەوەینیە
بەرزکژژژاتەوەوکژژژێهەیەکەدەنگژژژیببیسژژژتێ؟هەرچەنژژژدتونژژژدوتیژیدژیژنژژژانلەئێژژژرانلەگەڵکلتژژژووریپیاوسژژژاالریبژژژاولەو

یاسژاو.کۆمەڵگەیەداگرێدراوە،بەاڵمیاساکانیهەاڵواردنژیرەگەزیلەزیژادبوونیتونژدوتیژییەکانیدژبەژنژانداکژاریگەریهەیە
رێگابۆگۆڕینیفەرهەنىوجۆریروانینلەکژۆمەڵگەداخژۆگبژکەنیژانببژنەهۆکارێژکبژۆمژانەوەوپەرەپێژدانیرێساکاندەتوانن

بەتایبەتهێندێکیاسایتازەکەلەماوەیئەوچەندساڵەیدواییدالەئێژرانهژاتۆتەئژاراوەزۆربە.ئەوکلتوورودواکەتووییە
 .انپەرەپێدەداوهەربەوپێیەتوندوتیژییەکانیشبەنیسبەتژنانەوەپەرەدەستێنێراشکاوانەهەاڵواردنیرەگەزیبەدژیژن

بەتژژایبەتلەیاسژژاکانیئیسژژالمیئەوحووکمژژانەیکەبەپێژژیئژژایینیئیسژژالمدەدرێبەنیسژژبەتژنژژانەوەزۆرتونژژدترودڕنژژدانەتر
.ستچژاولێژدەکرێوحەقدەسژتیبەنیسژبەتپیژاوزۆرکەمتژرەتەنانەتلەئیدارەکانیشژنوەکووبوونەوەرێکیژێردە.بەڕێوەدەچێ

دڕنژدانەترینجۆرەکژانیتونژدوتیژینبەنیسژبەتژنژانەوەدەکژرێنوبژۆ…کوشتنبەبیژانوویشژەڕەف،سەنگسژار،ئەسژیدپرژاندنو
نیسژەرەکیوقژامکیتژاوانیهەموومانروونوئاشکرایەکەلەوپێوەندییەدایاساکانلەپشتپیژاواننوژندیسژاندەبێژتەوەقوربژا

.بەرامبەردرێژدەکرێتەوە
 

نەهێشژژتنیئەو.چاالکژژانیمژژافیژنژژانهەوڵبژژۆوشژژیارکژژردنەوەیژنژژانوپێژژداگرییانلەسژژەرگژژۆڕینییاسژژاکانیدژبەژنژژاندەدەن
ئیجبژارەوەپێوەنژدیسێکسژییاسایانەیکەکوشتنیژنێکبەتاوانیخۆشەویسژتیحەاڵڵدەکژا،ژنواداردەکژاکەبەزۆریولەرووی

لەگەڵهاوسەرەکیببێت،لێدانوئازاردانیژنلەالیەنمێردەکەیەوە،حیجابیزۆرەملی،ئیجازەیهاوسەربۆوەرگرتنژیپاسژپۆرتو
.زۆریاسایدیکەکەمافەکانیژنانیزەوتکردوە

 
نامژژانهەوێچیژژدیکەلەشژژمانکژژاالیەکبژژێبژژۆسژژاتوئژژێمەیژنئیژژدینامژژانهەوێقوربانیژژانیسژژاکتوگژژوێرایەڵبمێنیژژنەوە،ئیژژدی

بەتژایبەتلەرۆژهەاڵتژینژاڤینکەهەررۆژەوگرووپێکژیئژایینینژوێسژەرهەڵدەداوبژۆبە.سەودایسیاسیوئژابووریوئژایینی
زاریئژایینی؛هەربژۆدەستەوەگرتنیدەسەاڵتلەهیچکردەوەیەکژیدژەمرۆڤژانەخژۆناپژارێزن،ژنژاندەبژنەقوربانیژانیسژەرەکیبژا

نموونەژنژانیشژنگاڵوموسژڵکەببژوونەدەسژتکەوتیشژەڕبژۆبەدەسژتەوەگرتنژیدەسژەاڵتیئیسژالمی،لەالیەنگرووپژیتونژدرەوی
ئێمەیژنلەبەرانژبەریاسژاکانیدژبەژن.ەوەوەککااڵیەکلەبازاریبەردەفرۆشەکانبازرگانیبەلەشیاندەکرا(داعش)ئیسالمی

.واکەوتوانەیکۆمەڵگەکەماندادەوەستینوپێداگردەبینلەسەرگۆڕینیانود
 

٥١١٢ینۆڤەمبەری٥٢:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیرۆژهەاڵتنیوز:سەرچاوە
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 ی نۆڤەمبەر وێستگەیەك بۆ بەگژداچوونەوەی توندوتیژی دژ بە ئافرەتان٥٢








 رۆژنامەی گواڵن


ەمژژایپێشژژێلكردنیمژژافیمژژرۆڤوئژژازادییەبنەڕەتییەكانیژژانناسژژراوەویەكژژێكەلەومیكژژانیزمەتونژژدوتیژیدژبەئافرەتژژانبەبن
بژۆیەئافرەتژانبژۆنەهێشژتنی.كۆمەاڵیەتییەگرنگانەیكەئافرەتناچاردەكاتپلەوپایەوپێگەینزمترلەپیژاوانقبژووڵبكژات

ونژژدوتیژیوبەرەنگژژاربوونەوەیئەودیژژاردەیەلەسژژەرلەبەریجیهژژانئەونژژادادپەروەریوجیژژاوازییەرەگەزییژژانەوبژژۆنەهێشژژتنیت
ینژژۆڤەمبەریلژژێكەوتەوە،كەلەورۆژەدالەهەرێمژژی52خەبژژاتێكیبێوچانیژژانكژژردوبەرهەمژژیقوربانیدانەكانیشژژیانرۆژیجیهژژانی

.رۆژبەردەوامدەبێژت19وبژۆمژاوەیكوردستانیشهەڵمەتژینیشژتمانیبەرەنگژاربوونەوەیتونژدوتیژیدژبەئافرەتژاندەسژتپێدەكات
وێڕایرۆڵیئەرێنیئەوجۆرەچاالكییانە،بەاڵمبەشێكلەچاالكانیبواریمافەكانیئافرەترایانوایەكەئەوهەڵژمەتەنەیتوانیژوە

ڵرێژژژژەیمژژژۆركیدیژژژاردەیتونژژژدوتیژیكژژژاڵبكژژژاتەوە،لەبەرامژژژبەرئەوبۆچوونەشژژژیانهێمژژژابژژژۆئەوەدەكەنكەسژژژاڵلەدوایسژژژا
.بەشداربوونیئەمراپۆرتەیگواڵنهەڵسەنگاندنیزیاتریئەمبابەتەدەكەن.توندوتیژییەكانهەڵدەكشێن


كەبەخوشژكانیمیرابژالناویژان(پاتریژا،مینژروا،ماریژاترێژزا)لەواڵتیدۆمێنیكژانسژێئژافرەت1891ینۆڤەمبەریساڵی52لە

پاتریژا،مینژرواوماریژاترێژزاكچژی.دیكتژاتۆریدۆمێنژیكەن،كژوژران«رافائێژلتروخیژۆ»دەركردووە،لەالیەندەستوپێوەندەكانی
رافائێژل»ئەمسژێخوشژكەومێردەكانیژانلەخەبژاتگێڕانیشژێلگیریدژبەرێژیمژی.بوون«ماریامێرسدێس»و«ئینریكەمیراباڵ»

لەرەوتیخەباتژدا.كوومەتیملهوڕانەیئەودیكتاتۆرەبوونبوون،هەرسێكیاننموونەیبەرزیخەباتوخۆڕاگریبەدژیح«تروخیۆ
پاتریا،سەرۆكایەتییكۆبوونەوەیەكیگرتەدەستكەدواتربژوو1891لەژانیوەری.هەركامێكیانچەندینجاركەوتبوونەبەندیخانە

تێكۆشژژەرانیئەم.بژژزووتنەوەیەدووخوشژژكەكەیدیكەشژژیبژژوونبەئەنژژدامیئەو.1891یجژژونی11بەهەوێنژژیبژژزووتنەوەینهێنیژژی
داخوشژكانیمیرابژاڵ،لەكاتێكژدابژۆ1891ینژۆڤەمبەری52بزووتنەوەنهێنییەلەسەرانسژەریواڵتژداكەوتژنەبەرراوەدوونژان،لە

.وژرانوبەفەرمژانیراسژتەوخۆینژاوبراو،كژ«رافائێژلتروخیژۆ»دیتنیمێردەبەندكراوەكانیاندەیانبردن،بەدەستبەكرێگیراوانژی
ئەوتژژاوانەبژژووەهژژۆیتژژووڕەییوبێزاریژژیگشژژتیخەڵژژكوهەروەهژژابژژووەیەكێژژكلەهۆكارەكژژانیبەرەوپێشژژبردنیخەبژژاتبەدژی
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ئەم.سژژاڵێكدوایكوشژژتنیخوشژژكانیمیرابژژاڵ،حكژژوومەتیملهژژوڕیرافائێژژلتروخیژژۆكۆتژژاییپێهژژات.دیكتژژاتۆرییرافائێژژلتروخیژژۆ
.یانپێدراوە،بوونبەسیمبولیخۆڕاگریوخەبژاتبەدژیسژتەمدەرحەقبەژنژان(لەبیرنەكراوەكانپەپوولە)خوشكانەكەنازناوی

ینژژۆڤەمبەرلەالیەنرێكخژژراوینەتەوەیەكگرتووەكژژانەوە،وەكرۆژیجیهژژانینەهێشژژتنیتونژژدوتیژیدژبەئافرەتژژان52دواتژژررۆژی
.قبوڵكرا


ینژۆڤەمبەروەكژورۆژیخەبژاتدژیتونژدوتیژی،یژاننەهیشژتنی52نیئەمریكارۆژیلەالیانفیمێنیستەكا١٩٨١یەكەمجارلەساڵی

لەالیژانرێكخژراوینەتەوەیەكگرتەوەكژانەوەوەكژورۆژیجیهژانی١٩٩١یدیسەمبەرساڵی١٧توندوتیژیدەستنیشانكرا،پاشانلە
.بەرەنگاربوونەوەیتوندوتیژیراگەیاندرا


دەستەیسەربەخۆیمژافیمژرۆڤلەدەسژتپێكیقسژەكانیدابژۆگژواڵنئامژاژەیبەوەكژردكەهەڵمەتژیتاڤگەعومەربەڕێوەبەریگشتی

نیشژژتمانیبژژۆبەرەنگژژاربوونەوەیتونژژدوتیژیدژبەئافرەتژژانسژژااڵنەوەكژژونەریتێژژكلەهەمژژووواڵتژژانپیژژادەدەكژژرێوهەرێمژژی
ئامژژادەبوونیسژژەرۆكیحكژژومەتلەبەڕێوەچژژوونیهەڵمەتژژی»:كوردسژژتانیشبەدەرنیژژیەلەوهەنگژژاوەنێژژودەوڵەتییە،هاوكژژاتگژژوتی

نیشژژتمانیبژژۆبەرەنگژژژاربوونەوەیتونژژدوتیژیدژبەئافرەتژژژانسژژەلمێنەریقورسژژژاییئەوپرسژژەگژژژرینگەیە،هەروەهژژامانژژژایئەوە
بژژۆئەوەیهەمژژوودەگەیەنێژتكەخژژودیسژژەرۆكیحكژژومەتدژیهەمژژووتونژژدوتیژیوجیاكژژارییەكەلەهەرێمژژیكوردسژژتانوپەیژژامێكە

:،گوتیشژژی«دامودەزگاكژژانیحكژژومەتكژژاربكەنبژژۆنەهێشژژتنیجیاكژژاریوبەرەنگژژاربوونەوەیتونژژدوتیژیدژبەئافرەتژژانیكوردسژژتان
رۆژەرێكژژارێكیكژژاریگەرەورۆڵژژیئەرێنژژیهەیە،ئەگەرئەوگۆڕانكارییژژانەنیشژژانبژژدەینكەلەیاسژژاكانی19تەرخژژانكردنیئەو»

نداكراوە،جگەلەوەیكۆمەڵێكیاسایباشمانهەیە،بەاڵمبمانەوێونەمانەوێجێبەجێكردنژییاسژاكاندەكەوێژتەهەرێمیكوردستا
چوارچێوەیدەسەاڵتیجێبەجێكردنەوە،ئەگەرئەویاسایانەبەباشژیجێبەجژێنەكژرێئەواهژیچلەبژارودۆخەكەنژاگۆڕێ،لەالیەكژی

ەئافرەتژژانبەشژداریانلەهەرسژژێدەسژژەاڵتییاسژژادانانوجێبەجێكژژردنودادوەریژژدادیژكەوەبژژۆچارەسژژەركردنیئەوپرسژژانەپێویسژژت
هەبێجگەلەناوەندەئەكادیمیومەعریفییەكان،گرنگتریشلەوەئەوەیەكەئێمەتەنهابەشژدارییەكانیئافرەتژانبەژمژارەدیژاری

رەنگژدانەوەیەكیئەرێنژیباشژیدەبێژت،دەكژرێلەهەوڵژینەكەینبەڵكژوبژوونیژمژارەیەكیئژافرەتیبژاگلەدەسژەاڵتیبڕیاردانژدا
ئەوەدابینلەسەربنەمایچەندێتیوچۆنیەتیئافرەتانلەناوەندەهەستیارەكانداكاریزیاتربكژرێ،نەكوەكژوخێرپێكژردنپۆسژت

لەهەرێمژیكوردسژتانرێژژەیبەئافرەتبدرێت،واتائافرەتانیبەتواناوخاوەنئەزموونئەوئەركەیانپژێبسژپێردرێت،بەداخەوە
یكۆتاتەنیالەپەرلەمانبوونیهەیەولەناودەسەاڵتەكانیدیكەدابوونینیژیە،بژۆنمژوونەدەسژەاڵتیجێبەجێكژردنلەنژاو91%

ئەنجژژژومەنیوەزیژژژرانتەنیژژژایەكئژژژافرەتیوەزیژژژربەدیدەكژژژرێ،لێژژژرەدەبینژژژینكەلێنێژژژكهەیەلەجێبەجێكردنژژژیئەوبڕیژژژارەكە
مانیكوردستانشەرعیەتبەبەشداریئافرەتلەناودەسەاڵتدەدات،بۆیەبۆنموونەتائێستاسەرۆكیزانكۆكانمانیانراگریپەرلە

كۆلێژەكانمژژژانئژژژافرەتیتێژژژژدانیژژژیە،جژژژژگەلەوەیكۆمەڵێژژژكئاسژژژژتەنىلەبەردەمجێبەجێكردنژژژیئەوپەیامژژژژانەیەكەلەورۆژەدا
خژژۆیكەهەیەجێبەجژژێنژژاكرێ،ئەگەرچژژییاسژژاكانیشلەكەموكژژورتیبەدەرنژژین،بەاڵمرادەگەیەنژژدرێت،چژژونكەیاسژژاكانوەكژژو

لەجێبەجێكردنیشیداخاڵیالوازمانهەیە،لەالیەكژیدیژكەوەداواكژاریگشژتیئەوئەركەیكەهەیەتژیبەتەواویجێبەجێژیناكژات،
نیئافرەتبگەڕێتوتاوانبارانبگەینێتەدادگژاویاسژابۆیەپێویستیبەئەكتیڤكردنیزیاترهەیە،بۆئەوەیزیاتربەشوێنكێشەكا
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سەروەربێت،ئێمەسااڵنەئەوپەیامژانەدووبژارەدەكەیژنەوەوكۆمەڵێژكچژاالكیوكژاریبژاگئەنجژامدەدرێژت،بەاڵمپێویسژتەئەو
راستەیەكیدیكە،پیاوانیئژایینیكارانەدابەشیسەرهەموورۆژەكانیساڵبكەین،واتاحكومەتبەئاراستەیەك،رێكخراوەكانبەئا

واتەئەوپەرتەوازەیژژژیە.بەئاراسژژژتەیەك،راگەیانژژژدنیشبەئاراسژژژتەیخژژژۆی،لەپێنژژژاوبەدیهێنژژژانیمافەكژژژانیئژژژافرەتكژژژاردەكەن
سژەروایكردووەكارەگرنگەكانشوێنیخۆیاننەگرن،لەگەڵهەمووئەوانەشداراگەیاندنیكوردینەیتوانیژوەرۆڵێكژیكژارایهەبێژتلە

كەمكردنەوەیتوندوتیژی،بەپێچەوانەوەبەنیشاندانیكارەنەرێنییەكانیتوندوتیژیبێئەوەیدیراسژەبكژرێ،لەدەرەنجامژدارێژژەی
تونژژدوتیژیبەرەوسژژەرەوەبژژردووە،بژژۆیەزۆرگژژرنگەراگەیانژژدنبەوئاراسژژتەیەدابژژڕواتكەنەكتەنیژژاكێشژژەكانبخژژاتەڕووبەڵكژژو

.ەوەرێگەچارەشیبۆبدۆزێت


:،گوتیشژژژی«بەپژژژازدەرۆژوبیسژژژترۆژنژژژاكرێتونژژژدوتیژیبنبژژژڕبكرێژژژت»نووسژژژەرورۆژنژژژامەنووسلەتیژژژففژژژات رایژژژوایە
رەنژژگەهەمژژوو.بەرەنگژژاربوونەوەیتونژژدوتیژیپێویسژژتیبەهۆشژژیارییگشژژتیوبەرزكژژردنەوەیئاسژژتیلێبژژوردەییتاكەكژژانهەیە»

ورۆڵژژیهەبێژژت،بەاڵمنەهێشژژتنیتونژژدوتیژیبەوەدەبژژێچژژۆنپەرەبەگیژژانیكۆبژژوونەوەوقسژژەكردنێكبەشژژیخژژۆیجژژێبگژژرێ
لێبووردەییوپێكەوەهەڵكردنویەكترقەبژووڵكردنبژدەین،چژۆنوابكەیژنبەهێمنژیهەڵەوكێماسژییەكانییەكتژرچژاكبكەیژن،

 .چۆنتاكەكانرابێنینلەسەرئەوەییەكتریانبەجیاوازییەكانەوەقەبووڵبێت

ەتیففات لەدرێژژەیقسژەكانیدابژۆگژواڵنئامژاژەیبەوكژردكەئەوەیجژێگەینیگەرانیژیەئەوەیەلەكژۆمەڵگەیئژێمەدالەبژریل

ئەوەیجیژژاوازیبیژژركژژردنەوەوهەڵسژژوكەوتینەریتژژیبكەیژژنەبنچیژژنەیئەفرانژژدنوگۆڕانكژژاری،كژژارلەسژژەرئەوەدەكەیژژن،بەرەو
بوونەوەیتونژدوتیژیپێویسژتیبەپەروەردەیكژۆمەاڵیەتیوسیاسژیوخێزانژیوئژایینیهەیە،لەنەمانیانببەین،پاشتررووبەڕوو

هەمووئەوانەدائێمەكێشەوگیروگرفتیقووڵمانهەیە،تەنژانەتلەبژواریپەروەردەوفێركردنیشژدانەمژاتوانیوەدۆخێژكدروسژت
زۆرجاررەنگژدانەوەیلەسژەركژایەیسیاسژیهەیەتەنژانەتبەجۆرێژكبكەینكەمرۆڤیئاراموناتوندوتیژبەرهەمبێنین،ئەمەگ

بەگشژژتیناتونژژدوتیژیوخەبژژاتدژیتونژژدوتیژیپێویسژژتیبەپشژژوودرێژیو.كژژاردەكژژاتەسژژەرهەڵسژژوكەوتمانلەگەڵیەكتژژریش
.«بەردەوامیهەیە،هەرهەنگاوێكیشلەورووەوەدەكرێبەبایەخەوەسەیربكرێ


رۆژبژژۆبەرەنگژاربوونەوەیتونژژدوتیژیبەچارەسژەرنازانێژژتورایژژوایە12ەدەنژیشژژەمامحەمەزیژاد،تەرخژژانكردنیچژاالكیكژژۆمەڵیم

زۆربەیتونژدوتیژییەكانلەخێژزانەوە»:كۆمەڵگەیكوردیكۆمەڵگەیەكیپیاوساالرەوتونژدوتیژییەكانیشزیژاترخێژزانین،گوتیشژی
نەرێنژیلەسژەركژۆمەڵگەبەگشژتیدروسژتدەكژاتوكژۆمەڵگەیەكیتونژدوتیژبەرهەمدەخزێتەناوكۆمەڵگەوبەمهۆیەوەكژاریگەری

شژژەمامجەختژژیلەوەكژژردەوەكەقەیژژرانەئابوورییەكژژانوكەمبژژوونیداهژژاتیخێزانژژیرێژژژینژژاكۆكیوتونژژدوتیژیلەنژژاو:.دێژژت
نكژردووە،تونژدوتیژیشبەرێژەیەكژیزۆرتژرلەئەمساڵقەیرانەكژانزیادیژا»خێزانەكانبەرزدەكاتەوە،نموونەشیبەوەهێناوەكە

ئەگەرئەو:ئەوچاالكەیكۆمەڵیمەدەنیچارەسەرلەئەكتیڤكردنییاسایباریكەسیدادەبێنێتەوەوپێیوایە.«سااڵنزیادیكردووە
:ت،هەروەهژاگژوتیكۆمەڵەیاسایەیكەهەمژانەوەكژوخژۆیكەهەیەپەیژڕەوبكژرێنوكاریژانپژێبكرێژت،تونژدوتیژیكەمتژردەبێژ

سااڵنەبەدەیانژنلەهەرێمیكوردستاندەكوژرێن،كەسباسیشیانناكات،لەكاتێكدالەواڵتیئێمەدالەبەرخودانوسەختیو»
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نەهامەتیپشكیشێربەرئافرەتانكەوتووەولەرێگەیشژۆڕگوئازادیخوازیژداقوربژانیزۆریژانداوە،هیژوادارمیژادكردنەوەیرۆژی
انییبەرەنگژاربوونەوەیتونژدوتیژیلەدژیئافرەتژانببێژتەدەرفەتێكژیبژاگكەحكژومەتورێكخراوەكژانیكژۆمەڵگەیمەدەنژیوجیه

ناوەنژژدەمیژژدیاییورۆشژژنبیرییەكانوگشژژتالیەكبتژژوانینبەئاراسژژتەینەهێشژژتنیتونژژدوتیژیلەدژیژنژژانهەنگژژاوبنێژژینولەم
.«بكەینرێگەیەدادەستكەوتیكردەییمسۆگەر


نووسینگەی59بەڕێوەبەرایەتیبەرەنگاربوونەوەیتوندوتیژیدژیئافرەتانلەسەرئاستیهەرێمیكوردستانشەگبەڕێوەبەرایەتیو

هەیە،سەرجەمرووداوەكانیسووتان،خۆسووتاندن،كوشتن،خۆكوشتن،سكااڵودەسژتدرێژییبژۆسژەرئافرەتژانلەالیەننووسژینگەو
.یەكانیانەوەتۆماردەكرێنبەڕێوەبەرایەتی


ئەمەلمیكائیژژژلكژژژاكەیی،بەڕێژژژوەبەریپژژژالنوسەرپەرشژژژتیاریبەشژژژیئامژژژارولێكژژژۆڵینەوەوهۆشژژژیاركردنەوەلەبەڕێژژژوەبەرایەتی

چەنژدین»:بەرەنگاربوونەوەیتوندوتیژیدژیئافرەتان،باسژیهۆكارەكژانیزیژادبوونیتونژدوتیژییبەرامژبەرژنژاندەكژاتودەڵێژت
پالنژیكارمژانبژۆچارەسژەركردنبریتژیبژووەلەكژردنەوەی.ارهەن،زیاتریشلەنێژوكەمپژیئژاوارەوكۆچپێكراوەكژانروودەدەنهۆك

چەندینهۆبەلەنێوكەمپەكژانیهەولێژروسژلێمانیودهژۆكوگەرمیژانوراپەڕیژنوسژۆران،لەپژاڵكژردنەوەیئەوهۆبژانەتیمژی
امارەكانیخۆمانهەڵكشانیتوندوتیژییەكانبەئاسانیدەبینژین،چژونكەنژزیكەیدووملیژۆنئژاوارەگەڕۆكماندروستكردووە،بەپێیئ

هەڵكشانیتوندوتیژییەكانیشچەندینهۆكژاری.روویانلەهەرێمیكوردستانكردووەوئەوەگهۆكاریسەرەكیهەڵكشانیرێژەكەیە
وكەسژژەیتونژژدوتیژیبەكاردێنێژژتئژژاڵوودەیمژژاددەهۆشژژبەرەكانەویژژانئە.هەیە،لەوانەنەخۆشژژییدەروونژژی،جەسژژتەییوعەقڵژژی

توانایكۆمەاڵیەتیالوازە،چونكەئەگەرتوانایبەهێژزنەبێژت،ناتوانێژتگفتوگژۆبكژات،جژگەلەوەگخۆكژۆنتڕۆڵنەكژردنلەكژاتی
«.تووڕەییداهۆكارێكیدیكەیتوندوتیژییە


٥١١٢ڤەمبەریینۆ٥١:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیگواڵن:سەرچاوە
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 توندوتیژی دژی ژنان، پێشێلكردنی مافی مرۆڤ
 
 
 
 
 
 
 

 ئێلهام چایچی: نووسەر


ژكۆمەاڵیەتی،لەهەندێكلەكۆمەڵگاكانبەهۆیبێ ئاگاییلەمژافیمژرۆڤولەبەلەبەرچاوگرتنیجیاوازییپێكهاتەیفەرهەنگی
توتالیتارەكژان،كۆمەڵگژایەكپێكژدێتكەتاكەكژانیئەوكۆمەڵگژایەئەومژافەبەهەندێكلەكۆمەڵگاكانیدیژكەبەهژۆیدەسژەاڵتە

مژژافیتاكەكژژانی(وەكپێوەنژژدییەكانیدەسژژەاڵتنێژژوانژنوپیژژاو)خۆیژژاندەدەنكەبژژۆوەدەسژژتهێنانیسژژەركەوتنلەهەربوارێكژژدا
ەنگییەكژژان،ئژژابووری،كژژۆمەاڵیەتیودابوبەاڵمپێشژژێلكردنیمافەكژژانیتژژاكلەبژژواریجیژژاوازییەفەره.دیژژكەگپێشژژێلبژژكەن

نەریتەكژژانیهەرنژژاوچەیەكلەبژژواریقەوارەوتونژژدیفەرقژژیهەیە،تونژژدوتیژیدژیژنژژانیەكەمبەرهەمژژیشژژەڕیدەسژژەاڵتو
ڕۆژبەڕۆژئاگایینێوانژنوپیژاوەكەبەداخەوەبەپشژتیوانیییاسژاوسیسژتمیدادوەریژیدەسژەاڵتەتوتالیتارەكژان،ئەوكێشژەیەبێ

توندترولەقەوارەجیاوازەكاندالەهەمبەرژنانئەنجامدەدرێت،توندوتیژی،ژنانلەمافەكانیمرۆڤبێبەگدەكاتوبەربەستێكی
.ێشكەوتنوئاشتیئەژماردەكرێتگەورەبۆگەیشتنبەبەرابەری،پ


یدەوڵەتەكژژژان،ناوەنژژژدەمەدەنژژژیوڕێكخراوەكژژژانیبەداخەوەتونژژژدوتیژیدژیژنژژژانلەجیهانژژژدا،وێژژژڕایهەمژژژووچژژژاالكیوهەوڵژژژ

ژنلەجیهانژدا،٣بەپێژیڕاپژۆرتیڕێكخژراوینەتەوەیەكگرتووەكژان،لەهەر.پێوەندیداربەمافەكانیژن،زۆریپەرەئەسژتاندووە
ەرگژرتنكەتونژدوتیژییودژیئەنجژامدراوەویژانبەكەڵژك(لێژدان)النیكەمژنێكلەدرێژاییژیژانیخۆیژداتونژدوتیژییفیزیكژی

.مبداتكەبەحەزیخۆینەبووەفیزیكی،ناچاركراوەكارێكئەنجا


مۆن،بەبۆنەیڕۆژیجیهانییالبردنیتوندوتیژیدژیژنانلەپەیامێكدائەمساڵیشسكرتێریگشتیینەتەوەیەكگرتووەكانبانكی
:ناوبراوسەرەڕاینیگەرانیلەوبارەیەوەگژوتی".،نیوەیژنانپێكیدێننمیلیۆنكەسەیكەئاوارەدەبن١١ئەمڕۆكەلەو:"ڕایگەیاند

بەپشژتبەسژتنبەوتەكژانی".ژنانتووشیناڕاحەتییەجۆراوجۆرەكان،دەستدرێژییوكۆیلەییجینسژیوهەروەهژاقاچژاغدەبژنەوە"
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تەمەنیازدە،سێزدەوپازدەسژاڵەكە"سۆالف"و"لێنهێ"،"ڕوكێن"مۆن،دەتوانینبڵێینلەساڵیڕابردووداسەدانكچیوەكبانكی
ئەو.لەالیەنئەندامێكیداعشەوەدەسژتدرێژیانكرابژووەسژەر،چژارەنووسوئژارەزوویمنژدااڵنەیانبەهژۆیژنبوونیژانلەنژاوچژوو

وباشژژژووربژژژوونكەبەئەزمژژوونەتژژژاڵە،تەنیژژایەكڕوویبژژژابەتەكەبژژوو،ڕوویدیژژژكەیئەوبژژژابەتەژنژژانیكوردسژژژتانیڕۆژئژژاوا
.ركردلەخۆبردووییوگیانبازییلەبەرانبەردوژمنداڕاوەستانوسەركەوتنیگەورەیانتۆما


ئێرانیەكێكلەوواڵتانەیەكەبەهۆینەبوونییاسایەكبۆپشتیوانیلەوژنانەیكەتونژدوتیژییانبەرامژبەرئەنجژامدراوە،چلە

بەداخەوەلەئێرانژداتونژدوتیژیدژیژنژان.ڵەكاندا،بەردەوامژنانقوربانییدەستیزاڵمانبوونەبواریكۆمەاڵیەتیوچەلەبنەما
كردنژیژنژانلەمژافیتەاڵقومژافیشژووكردنیكچژانیمنژداڵبەبیژانوگەلیشژەرعیوئژایینی،بێبەگ.شتێكییاساییودەوڵەتیژیە

،سژووكایەتیو"بەدحیجژاب"نامووسی،تێزابپڕژاندنبەڕوخساریژنژانیسەفەر،حیجابیئیجباری،شەلالقوبەردبارانوكوشتنی
،ئازارەكژژانیسژژەر(كەبەداخەوەهەتژژائێسژژتاگپێناسژژەیبژژۆنەكژژراوە)ڕێژژزیلەمیژژدیاكانیجیهژژانی،تونژژدوتیژیلەبنەمژژاڵەدابێ

هۆكژاریلەسژەدا)بژوونبەمژادەسژڕكەرەكانكردنژیمنژدااڵن،گیرۆدەشەقام،توندوتیژیلەفەزایمەجازیدا،چەندژنی،مافیتەنبێ
.ستێنیتوندوتیژییئامادەدەكاتلەوهەڵسوكوتەتوندوتیژانەنكەدژیژناندەسەپێتیابە(...یژنانیئێران٣٢


توندوتیژیدژیژنژانلەئێرانژداتژاڕادەیەكبەرزبژووەتەوەكەئیتژرداناپۆشژرێت،شژەهیندۆختمژۆوالوێردی،جێگژریسژەركۆمارلە
ینۆڤژامبربەڕێژوەچووبژوو،دانژیبەوەدانژاكەسژەرجەمهەوڵە٥٢كاروباریژنانوبنەماڵەكان،لەسێمینارێكداكەبەبۆنەیڕۆژی

یەكێژك.دەوڵەتیویاساییەكانلەكۆماریئیسالمیدا،بەمەبەستیالبردنژیتونژدوتیژیدژیژنژانلەگەڵشكسژتبەرەوڕووبژووەتەوە
بژژووكەبەهژژۆیدژایەتیژژیكۆمیسژژیونی"كردنژژیئەمنییەتژژیژنژژانلەبەرانژژبەرتونژژدوتیژیدابین"گەاڵڵەیلەهەوڵەكژژانیدەوڵەت،

دا،لەكژردنولەكۆتاییەكژانیدەوڵەتژیدەیەمپێشنیارەكانیمەجلیسیشورایئیسالمییئێران،تەنژانەتنەگەیشژتەقۆنژاغیتژاوتوێ
.دەستووریكار،هەڵگیرا


داكانیداكۆكیكارانیمژافیژنژان،بەوئەنجژامەنەگەیشژتوونكەچاالكژانیژنژانتەنیژالەبژواریفەرهەنگژیبەهەمووكاروچاالكییە

دا،بەپێچەوانەكاریبژۆوبەبێپشتیوانیییاسا،هەنگاویبۆهەڵدەگیرێتولەهەندێكبواریش(لەئێراندا)دەتواننكاریگەربن
اچارەیكردەوەییبۆبەرەنگاربوونەیتوندوتیژییدژبەژنانلەئێراندا،خراونەتەبەربۆیەچەندینپێشنیاركەوەكووڕێگ.دەكرێت

:دەنىوهاوهەنگاو،وەسفدەكرێنباسولەوبارەوەهاو


ژژژنووسژژینییاسژژایگونجژژاوهەملەبژژواریپاراسژژتنیمافەكژژانیئەوتژژاكەیكەتونژژدوتیژییبەرامژژبەریئەنجژژامدراوەوهەموەك
.مافیژنان،مندااڵنومافیمرۆڤوتاكانەیكەلەوبوارەداچاالكیدەكەن،وەكچاالكانیپشتیوانییلە


لەزۆربەیحاڵەتەكانژدابەهژۆیدرێژكژردنەوەیپرۆسژەی)ژدامەزرانژدنیبەشژێكوەكژووپێڕاگەیشژتنبەتونژدوتیژییەكانیبنەمژاڵە

(.ندەكەتووشیكێشەیزیاتردەبنبەدواداچوونبۆپەروە
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.تاوانەكانیتوندوتیژیدژیژنانسەیتەواولەپێناژ
.یوگونجاوئەنجامدەدەنسزادانیئەوكەسانەیتوندوتیژیدژیژنانبەشێوەییاسای-


بەسژژتنبەشژژەرع،بژژووەتەبەربەسژژتێكبژژۆبەاڵمبەداخەوەتژژائێسژژتابینیومژژانەكەیاسژژایبنەڕەتیژژیكۆمژژاریئیسژژالمییئێژژرانوپشت
.ندوتیژیدژیژنانكردنیهەریاسایەكبۆالبردنیهەرچەشنەكێشەیژنانبەتایبەتتونووسینوجێبەجێ


:سەرچاوە

ماڵپەڕیرۆوزەنێ
ماڵپەڕیئەلعەرەبییە


٥١١٢یدێسەمبەری١١:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیکوردستانمیدیا:سەرچاوە























ژناندژیبهوتیژیتوندهێشتنینهجیهانیی،ڕۆژیۆڤەمبەرنی٥٢  

 

 

238 

 




 تراژدێیای جەستە، توندوتیژی دژی ژنان









 فاطمە کریمی


خەتەنەکردنیکچانوژنانوەکفۆڕمێژکلەتونژدووتیژیخێزانژی،زۆرجژارلەالیەنچاالکژانیبژواریمافەکژانی:ئاسۆیرۆژهەاڵت
چاالکژژانی.ژنژژانەوەقسژژەیلەسژژەرکژژراوەوهەوڵدەدرێژژتکۆمەڵگژژالەئەنجامەکژژانیئەمفژژۆڕمەلەتونژژدووتیژیئاگژژاداربکژژرێتەوە

بەتایبەتچاالکانیبواریژنانبەشێوەیجیاوازهەوڵیژانداوەکۆمەڵگژالەئەنجژامەخژرا ونەرێنییەکژانیخەتەنەکۆمەاڵیەتیو
یەکێکلەوبەرهەمانەیکەوەککتێ دەربارەیتوندووتیژیدژیژنانوخەتەنەکردنیژنانلەئێران.کردنیژنانئاگاداربکەنەوە

.لەنووسینیفاتمەکەریمییە"تراژیدیایجەستە،توندووتیژیدژیژنان"وکوردستانئامادەکراوە،کتێبی

لەمکتێبەداباسلەبەرباڵویتوندوتیژیبەرانبەربەژنانکەبەدرێژاییمێژویمرۆڤایەتییەکراوەووتراوەکەتونژدوتیژژیو

ئەمدیژاردەیە.ەئایژدۆلۆژییەکانبەرتەسژکنەبژووەتەوەهێرگبۆسەرژنانلەچین،نەژاد،نەتەوە،تەمەنوئایینزاوجۆریبژاوەڕ
هەرچەنژددەتژوانینبڵژێنتونژدوتیژژیبەرانژبەربە.بەگشتیلەهەمووسنورەکانپەڕیوەتەوەوبەشێوازیجیاوازئەنجژامدەدرێژت

اسژژژی،کژژژۆمەاڵیەتیوژنژژژان،دیژژژاردەیەکیجیهژژژانییەبەاڵمبڕێژژژکلەشژژژێوەکانیتونژژژدوتیژییەکژژژانبەپێژژژیتایبەتمەنژژژدییەسی
پژێچەوانەیکۆمەڵێژژکلەشژژێوازەکانیتونژژدوتیژژیبەرانژژبەربەژنژژانکەتژژا.کەلتورییەکژانهەرشژژوێنوجژژێگەیەکجیژژاوازیهەیە

بەاڵمکۆمەڵێژک(تونژدوتیژژیناومژاڵ)رادەیەکدەکرێتبڵێیلەهەمووجیهانبەشێوازێکیبەرباڵوبەرینویەکسانئەنجامدەدرێت
زەکانیتونژژدوتیژژژی،تژژایبەتبەنژاوچەگەلێکیدیژژاریکژژراوەکەگشژژتگیژژرنیژیەوبەپێژژیجژژۆریکەلتژژور،دابونەریژژت،لەشژێوا

رێورەسمیساتیلەهندستان،بەستنەوەیالقیکچانیچینیلەتەمەنیمنژداڵی،)ئەنجامدەدرێت...لێەکانیئایینزایەکیتایبەتو
...(وخەڵکباوەخەتەنەکردنیژنانوبڕینەوەیقیتکەیژنانیانوەکلەنا


کەیەکێکلە"کیلتوریس"لەمکتێبەدانوسەرهەوڵیداوەکەتیشکبخانەسەرکردوەیلێکەندنەوەیبەشێکلەجەستەیژنان
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ێژونەتەوەکەموزۆرزیژاترلەبیسژتسژاڵەکەئەمکێشژەلەئاسژتینەتەوەیژیون.جۆرەکانیتوندوتیژییەوتایبەتبەدەڤەرێکە
سەرەڕایئەوەیئەمکردەوەیە.یداباسیلەسەرکراوەولەمبوارەدالەسەرئەوبابەتەتوێژینەوەولێکۆڵینەوەیزۆرئەنجامدراوە

.لەئاستیرۆژهەاڵتیناوەراستوناوچەکەگئەنجامدراوەبەاڵملەمبابەتەوەهێشتاگخوێندنەوەیەکیرۆشنکارانەئەنجژامنەدراوە
یهەتژژاویلەشژژاریپژژاوەیسژژەربەپارێزگژژایکرماشژژانئەنجژژامدراوەو١٣٨٧تێژژبەبەرهەمژژیتژژوێژینەوەیەکەکەلەسژژاڵیئەمک

ناوئاخنەکەیئەنجامیلێکۆڵینەوەیئەزمونیئەوژنانەیلەخۆگرتژووەکەکژردەوەیقیژتکەبژڕینلەسژەریانئەنجژامدراوەوتێیژدا
.ژینەوەولێکۆڵینەوەیلەسەرکراوەسێتەوەریسەرەکیلەپێنجبەگداتوێ


بەشژژییەکەمکەپژژاگپێشژژەکیکتێژژبەکەئامژژاژەیپژژێکژژراوە،لێکژژۆڵینەوەلەسژژەرکژژردەوەیبڕینژژیقیژژتکەیژنژژانوجۆرەکژژانێتی،

ەمچەمکێژککەبژۆبژاسکژردنلەسژەرئ)توێژینەوەلەسەرچەمکودەستەواژەیەککەقوواڵیییئەمکردەوەیەباشترپیشژاندەدات
بەاڵمدەبژژێبوترێژژتکەخەتەنەیژنژژانبەبەراوردلەگەڵ.ە(کژژردەوەیەلەنێژژوخەڵکژژیجژژێگەیخژژۆیکژژردوەتەوە،خەتەنەیژنژژان

ئاستیقوواڵیەکیوئازاروتێکشژکاندنێکیزیژاتریبەداوەهەیە،بژۆیەچەمکێژککەبژاسلەسژەرئەمکژردەوەیە"خەتەنەیپیاوان
،مێژویدەسپێکوسژەرهەڵدانیئەمکژردوەلەئامریکژا،ئۆرۆپژا،ئۆسژترالیا.(یاوانجیاوازیهەبێتدەکاتدەبێلەگەڵخەتەنەیپ

(کورتمژاوەودرێژژمژاوە)زایینی،دەرکەوتەودواهاتەکانیئەمکردەوەکەبریتیەلەدەرکەوتەجەستەییەکان١٩و١٨لەسەدەکانی
کانکەسەبارەتبەمبابەتەئەنجامدراوەولەکۆتایشدالێکدانەوەیبۆچوونوشیکاریلێکۆڵێنەوە.رەگەزی،دەرونیوکۆمەاڵیەتییە

.ن،کراوە"خەتەنەیژنان"روانگەکانیئەودەستەوتاکانەیکەدژیبنبڕکردنیکردەوەی


ەیبڕینژیقیژتکەیلەبەشیدووەمئاماژەبەوهەوڵوچژاالکییەنێونەتەوەییەکژانەیکەبەمەبەسژتیدابەزانژدنوسژڕینەوەیکژردەو
ژنژژژانئەنجژژژامدراوەشژژژیکاریئەوئامژژژارەجیهانیژژژانەیکەلەالیەنیۆنیسژژژفلەسژژژەرئاسژژژتیپەرەسژژژەندنیئەمکژژژردەوەیە،جژژژۆرە

،ئەوناوەندودەڤەرانەیکەگەڵونەتەوەوخێڵیجیژاواز(جۆرییەکەم،دووەم،سێهەموچوارەم)جیاوازەکانیبڕینیقیتکەیژنان
.دائەنجامدەدەنوئەویاساورێسایانەیکەبۆپێشگرتنلەمکردەوەیەچەسپاون،کراوەئەمکارەیتێ


لەبەشیسێهەم،شوێنوجێگەیخەتەنەوکردەوەیبڕینیقیتکەیژنانلەنێوئایینەجیاوازەکانبەتایبەتجوولەکە،مەسژیحیو

لەمبەشژەدابە.بەشیچوارەمئاماژەبەبابەتێکیتیۆریدەکات.وەکۆمەڵێکلەلێەکانیسونەمەزەبتاوتوێوشیکاریلەسەرکرا
مەبەسژژژتیشژژژیکاریورومژژژاڵکردنیئەمکژژژردەوە،ئامژژژانج،هۆکژژژارەودەرکەوتەکژژژانیئەنجژژژامدانژژژیئەمکژژژردەیە،لەبیژژژردۆزییە

فۆکۆلەبواریدەسژەاڵت،کەڵکژیوەردەرونشیکارییەکانیالکان،بیردۆزییەکانیسیسکۆ،ئیرگاری،کریستواوهەروەهابیردۆزییەکانی
.گرتووە


لەبەشژژژیپێژژژنجەمهاوکژژژاتکەبژژژاسلەشێوازناسژژژیتژژژوێژینەوەوشژژژێوازیکەڵژژژکوەرگژژژرتنلێژژژی،بژژژاسلەئەنجژژژامەباسژژژکاریو

ولەملێکژژۆڵینەوەیەبژژۆشژژیکاریوردتژژر.،ئەنجژژامگیریورێکارەکژژانیشئامژژاژەدەکژژات"خەتەنەیژنژژان"رۆشژژنکارییەکانیکژژردەوەی
پاژنواڕانەترسەبارەتبەمژاروتێگەیشتنلەهەستوئەزموونیژنانودۆزینەوەیچییەتیبژابەتەکەلەشژێوازیچونژایەتیکەڵژک
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هەروەهژالەگەڵیەکێژکلەوژنژانەی.نموونەهەڵگرتنلەرێگەینموونەگرتنیئامانجژداروگڵژۆڵەبەفژریئەنجژامدراو.وەرگیراوە
لەپێوەندیبەمبابەتەوەکەڵژکلە.رئەنجامدانیئەمکردەوەلەسەرژناندیکەدەکردچاوپێکەوتنکراوەکەخۆیپێداگریلەسە

بۆچژژژوونیزانژژژایەکیئژژژایینیدەڤەرەکەوەرگیژژژراوەوئەوەیلەئەنجژژژامەباسژژژکاریورۆشژژژنکارییەکانبەدەسژژژتهژژژاتووەئەوەیەکە
لەژنێتیوژنبژوونهەیژانە،شژێوازیرەفتژاروژنژی...یاوازلەئایینەکانوویندنەوەیجپێناسەیەککەکۆمەڵگە،نەریت،زمان،خ

خاوەندارانیهێزودەسەاڵت،کۆمەڵگەیباوکساالربەمەبەستیدابەزاندنیهەستیسێکسی،بەکەڵژک.داسەکناورەستنیشاندەکات
نیلەپێنژاویخواسژتوداخوازییەکژانیخژۆیلەژێژروەرگرتنلەئامێروکەرسژتەگەلیباوەرمەنژدانەوکژردەوەیبڕینژیقیژتکە،ژنژا

.رۆانینیپیاوان"ی(ئۆبژە)بەرناس"چاودێریودەسەاڵتیخۆیاندەگرنولەدرێژەیئەمکردەوە،ژناندەبنە


وێژەرانبژۆبەوپێیەیکەئامانجلەئەنجامدانیئەملێکۆڵینەوەیە،هێنانیئەمباسومژارەبۆناورایگشتیوراکێشانیسرنجیت
ئەمبژژژوارەیکەبەتەواوەتژژژینەناسژژژراوە،هیژژژوادارمکەئەملێکژژژۆڵینەوەیەبتوانێژژژتزیژژژاترلەجژژژارانخەڵژژژکلەگەڵئەمبژژژابەتە،
هۆکارەکانودەرکەوتەکانیئاشنابکاتورەهەندەجیاوازەکانوپاڵنەرەکۆمەاڵیەتییەکاریگەرەکانلەکەمکردنەوەیئەمکژردەوەیە

.بناسێنن


٥١١٢یدێسەمبەری١:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیئاسۆیرۆژهەاڵت:چاوەسەر
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 باسێک لە سەر توندوتیژیی شاراوە









 
 کوێستان گادانی

 
 سەرەتا

 
 :ئەمریکایی بە ناوی سكێنەر دەڵێ دەروونناسێکی


کەواتەهزریتوندوتیژبەرهەمهێنەری.یودواترکردەوەییتوندوتیژیلەهزرەوەسەرچاوەدەگرێوپاشاندەبێتەرەفتارێکیزارەک

تێنەگەیشژژتنیتەواولە.بژژۆیەدەکژژرێبڵێژژینتۆنژژدوتیژیبەشژژێکیدانەبژژڕاویسروشژژتیپێکهژژاتەیسژژایکۆلۆژییمرۆڤژژه.تونژژدوتیژییە
ئەگینژاتونژدوتیژیچەنژد.یژنیەکژانیتونژدوتیژیبکەچەمکیتوندوتیژیوایکردوەکەئێمەتەنیاخوێنژدنەوەبژۆرووداوەخوێناوی

.فۆرمیهەیەکەیەکێکلەوانتوندوتیژییشاراوەیە


یەکەمسژتەمیدژبە:منلێژرەدالەدووبژواردا،پژۆلێنیدەکەمئژه.بکژرێشێوەیکێشەوستەمەکانیدژبەژنژانزۆرنکەباسژیانلێ
بەبژژژروایمژژژنهەرشژژژێوەسژژژتەمێکیدژبەژنژژژانو.کژژژوومەتیدەسژژژەاڵتیسیاسژژژیوح:دووهەم.ژنژژژانلەروویدابونەریژژژتودیژژژنەوە

تژائێسژتانمژوونەیئەونژدەزۆرمژانلەسژتەمی.ستەمیشاراوەکچان،دەکەوێتەژێرچەتریئەمدووبوارەوە،چستەمیئاشکرابێوچ
ڕادەیەکبۆمژانیبژهئەوههەتژا.ئاشکرادژبەژناندیتوەوبیستوە،کەدەکرێبگوترێبەداخەوەبەجۆرێژکدەگەڵیشژیڕاهژاتووین

.رنجمانرانەکێشرێەنىبێزۆرسهکەبەبیستنەوەیانرئاساییبووه


ڕادیارە،شاراوەنیەو،هۆکارەکانیشیدیارنژژچەندەراستوچەندەهەڵەیەبەاڵملەسەریەکستەمیئاشکراهەروەکلەناوەکەی
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باسژەکەی.وژژلەشوێنیجیژاوازوبەشژیوەیجیژاوازژژژپێشیبگیژرێاریلەگەڵبکرێتاڕادەیەکیشهەوڵدراوەکەبەرەنگ-جێیباسە
پترئاشژکراکژراو،وردهکهدایهمیبیستهدهمیسهکهییهیبهدژیکچانوژنان،لهنیوهرقوجیاوازوفهوهوسانهیچهربارهئێمەده

ریئاسژتیپیجیهژانیوچوونژهسژهیچژهوهتییبزووتنژهزادیخوازیوبژهیارمژهباتیئژاژێرگوشژاریخژهلژه.وردهڕوخساریخۆیگۆڕی
وهاڵمئژهبژه.ڕێوەبچژێکرابەروونژیوڕاشژکاویبریژاروکژرداربژهدژیژنژانبژهدهدا،چژیدیکژهنژهخوێندەواریوزانسژتلژهجیهژان

گاچوەکتاکچوەکسیستێمشژێوەیەکیدیژکەیدژایەتیکردنژیتاکتیکینوێیانهەڵوێستیکۆمەل.بوویژناننهوهوسانهکۆتاییچه
.دابەخۆوەگرت؛کەپێویستەلەسێرەهەندەوەئەودیاردەیەتاوتوێبکرێلەفۆرمیستەمیشاراوەلەگەڵژنان


تیکۆمەاڵیه-1


.هەیەکەژنژژانتێیژژدادەژیژژنمەڵگژژایەوهدا،پێوەنژژدییبەفەرهەنژژىوکلتژژووروسژژایکۆلۆژییئەوکۆالوازیرۆڵژژیژنلەزۆربەیبوارەکان
زۆرجژژاردەبینرێلەبنەمژژاڵەیەکی:بژژۆوێژژنە.بژژۆیەگەشژژەکردنوپێگەیشژژتنیژنژژانلەشژژوێنێکەوەبۆشژژوێنێکیدیژژکەجیژژاوازییهەیە

زیدووربینەکژانیبەاڵملەهێنژدێکبژواردا،کەلێنژ.یەکیانپارێزراوەدازۆربەیمافیوەکدا،لەچوارچێوەیژیانیرۆژانەیاندێموکرات
وەدەگۆڕێنوخۆناچاردەبینن،بەپێچەوانەیدڵخوازیخۆیانکۆمەڵگادەکەوێتەسەرئەوبنەماڵەیە،گەورەکانیبنەماڵەکەرووبەدەره

.دادەزاننکەکارەکەیانهەڵەیەهەرچەندلەناخیخۆیان.لەبەرئەوەینەکەونەبەرقسەوباسینەرێنییدەوروبەر.رەفتاربکەن


موریگەورەکانکەزۆربەیهەرەزۆریژانکژوڕوپیاوەکژانن،سژتهمیئێستاداچیدیکهناکرێبهبیانوویپیرۆزکردنیدهردهبۆیەلهسه
.وهوسژێندرێنهلگادا،ژنژانوکچژانبچهلژهکۆمژه”ماڵژهبنه”وریدرێلژهرێگژایپیژرۆزکردنژیدهوڵدهاڵمئێسژتاهژهبه.لهژنبکرێ

دا،کەکاریگەرییلەسەرپێگەیشتنینەسلبەنەسژلنەدانبەفێربوونلەهەموورشتەکانیجنسیژنلەخوێندنوئیزنکردنبێبەگ
گرتنیکەسژایەتیئەوانشژوێندانەردەبێ،یەکێکلەوێنەگەلژیدزێژویسژتەمیشژاراوەوراسژتەوخۆوناراسژتەوخۆیەکەلەسژەرشژکڵ

یانداپسژپۆڕیتسژتیتایبژهندرشژتهوزانگبکرێن،بەاڵمناچاریاندەکەنکەتەنیالەچهبهبۆیەناکرێژنانلهخوێندنبێ.دەبێ
.هەبێ


گێڕانیژژانوایکژژردوەکەوەکچژژاودێروبژژێدەسژژەاڵتلەگواسژژتنەوەیدابونەریتژژیناپێویسژژتژژژژکەوەکناچژژارکردنیژنژژانلەرۆڵ

ئەوکژارانەوایژان.یەبژۆنەسژلیداهژاتووبگژوازێتەوەجێکتیشئەوکلتژوورەسژوننەتیکراوەوژژ،وەکبکەروئژۆبقانوونێکینەگۆڕیلێ
بکرێ،کەبەهۆیئاشنانەبوونبەمافەکانیخۆیانوکەمییوشیارییفێمنیسژتی،زۆربەیئەوژنکردوەکەژنانناراستەوخوزۆلمیانلێ

راوەکەکۆمەڵگایئێمەیکوردبەداخەوەزۆریگیرۆدەیەنەسژلنەزانینبەستەمیشا.وکچانەکەمترهەستبەوستەمەشاراوەیەبکەن
دائاسژاییوتژاڕادەیەکچونکەلەکژۆمەلگەیداخژراودا،بەجۆرێژکدادەسژەپێکەژیژانلەنێژوی.دواینەسل،خۆیبەرهەمدێنێتەوە

دەکژرێننەکسیسژتمەکە،کەئەمەبژۆدادەبێکەپتژرروخسژارەکانئژاڵوگۆڕوئاکامەکەشیخوالنەوەبەدەوریبازنەیەکراحەتدەبێ
.خۆیزۆرمەترسیدارە
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ناسژرێکارێکیبێژزراودهدابهنجهشکهلەبەستێنیستەمیناراستەوخۆدژیژناندا،دەستدرێژیبۆکچانوژنانلهزیندانولهژێرئه
ئەرکژدارکردنیژنژان!دا،کارێکیجژوانوبەجێژیەیانلەوبوارەداوبێدەنگیاڵمدەستدرێژیبۆژنانلهماڵێبه-کەجێیخۆیەتی-

بەاڵمنژژاویگەرمکژژردنوپاراسژژتنی.بەپژژێچەوانەیویسژژتوداخژژوازیخۆیژژانبژژۆبەجژژێگەیانژژدنیسژژەرجێییپیژژاوان،زۆرالسژژەنگە
زۆریوبەهەروەهژژابە.نژژرێوژنژژیلژژێبەرپرسژژیاردەکژژرێوپیژژاوکەمتژژرینئەرکژژیبژژۆدادەنژژرێچوارچێژژوەیبنەمژژاڵەیلەسژژەرداده

.انەیستەمیشاراوەدا،جێدەگرنبەناسیاوییپێشژیانیهاوبەشیشلەخنابەدڵیوبێهەڵبژاردنوبێئیزن


ببنەهژۆیئەوەکەلەبژاریبەگشتیدابونەریتیکۆنونایەکسانلەکۆمەڵگادا،کەلەچوارچێوەیستەمیناراستەوخۆدان،دەتوانن
ئەوحژاڵەتەئەنگیژزەی.ننێگاتیڤلەسەرژناندابنێنوهێزوتوانایباوەڕبەخۆبوونیانتێژدازۆرالوازبکژهکاریگەرییوهیهدەروونی

خژژهنێوچوونوالوازبژژوونیبایهلژژه.بوونیتژژاکیژنبەرهەمدێنژژێکژژارلەسژژەرخۆکردنبژژۆگەشژژەوپێشژژڤەچوونکەمدەکژژاوپاسژژیڤ
.تۆناهێڵێتەوەاندن،وزەیەکیئەوکانیتاکبۆخۆپێگەییهمرۆیی


ئابووری-5


.یەکانیژیژانیەسژەرەکیدەبێتەهۆیئەوەکەژنهەمیشەچاولەدەسژتیپیژاوبژێبژۆپێداویسژتیوهبەستراوەییئابوورییژنبەپیاوه
وجژۆرەییەوەپێویستییبەکەسێکیدیکەهەبوو،ئەمەدەبێژتەکۆسژپێکلەسژەررێگژایکەنەتژوانێئەکاتێککەسێکلەباریئابووری

یەوێلەتواناییەکانیخژۆیکەلژکوەربگژرێبۆگەشژەکردنوخۆپێگەیانژدنژژژبژۆنمژوونەزانسژتگاوخوێنژدنیبەرزژژژکۆسژپیخۆیده
.وەزعیکچانوژنانباشتربووەدیارەئێستاتاڕادەیەکبەگشتی.گەورەیانبۆدروستدەبێ


دا،ژنژژانکژژاردەکەنومژژووچەیخۆیژژانهەیە،بەاڵمخژژاوەنیلەکاتێژژک.رنجەداهەیە،کەجێژژیسژژهوێژژنەیدیژژکەلەژیژژانیژنژژان

زۆرجژاران!نیپژووڵیگیرفژانیشنژین؟ژنژانبەڕاشژکاویلەداهژاتیخۆیژان،خژاوه.کینپیاوەکانبڕیاردەریسژەره.داهاتەکەیاننین
بەاڵم.ووشژژتێکهەرخژژانمتەسژژمیمدەگژژرێدابەخانمەکانیژژاندەڵژژێنرەئیسژژیمژژاڵێوگۆیژژابژژۆهەمژژدەبیسژژرێکەپیاوەکژژانلەمژژالێ

بەوجژۆرە.رهێندێکبڕیاریئەسڵیوکۆتایی،دەسژەاڵتیپیژاوەکەپتژرەەوەبڵێمکاتێککەباسدەکەوێتەسهیهدەتوانمبەدڵنیایی
نژدبژوارینیالژهچهتژهبەوجۆرەروانینە.نعبکرێنخۆییماڵیمهربههەڵسوکەوتوکردەوانەناکرێژنانلهچاالکییئابووریوسه

.وهدادەمێنێتههپاوانیپیاوانرلکانههوزۆربەیبوارهدا،مەجالبۆژناندەرەخسێ”ژنانه”توتایبه

سیاسی-9


ژنوسیاسەت،ژنودەسەاڵت،خەباتیژنان،خەباتینێونەتەوەییژنوبریاردانلەکاروباریسیاسیهەمووئەووشەوڕسژتانەنکە
لەم.دا،بانگەشژەیبەشژدارییژنژاندەکەنژەگوێمانلێدەبنوبەشیزۆریحیزبورێکخراوەکانلەبەرنامەوپرۆگرامژیخۆیانلەمێ

داوبوارەدا،پرسیارئەوەیەئاکامەکەیبەکوێگەیشتوە؟چمانکردوەوتاکوێهژاتووین؟لەروویسیاسژیوبەشژداریلەسیاسژەت
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چژژونکەزۆربەکەمژژیبەرنژژامەوپرۆگرامیحیژژزبوریکخژژراوە.سژژتەمیشژژاراوەیانبەدژیئەنجژژامدەدرێلەدنیژژایئەمژژرۆدیسژژانژنژژان
کردنژژیکژژارولەدابەگ.رەنژژگەلەوبەشژژەداکەکاریشژژیپژژێدەکژژری،بەشژژدارییکچژژانوژنژژانرۆرکەم.یەکانبەڕێژژوەدەبژژرێسیاسژژی

!توانژژان؟ئەواننژژاتواننبەشژژێوەیپێویسژژتکارەکژژانراپەڕێژژننوکەمبەوبیژژانوویەی.دا،نژژایەکسژژانیزۆرەیەکانیشبەرپرسژژایەتی
بژژۆئەوەی.دا،رێگژژایەکیگونجژژاوبژژۆبەشژژداریلەسیاسژژەتیبەڕێژژوبەریلەزۆربەیرەدەکژژاندا،بگیژژرێتەبەرپێویسژژتەلەوبژژوارەگ
.نەمێننەوە”پیاوانە“ەوئەرکانەزۆربەیهەرەزۆریئ


جارواهەبژوو،ژنژانژژژهەرچەنژدژمارەشژیانزۆرهێنژدێک.دا،پیژاوانەیەتەبلیغژیلەکژاریسیاسژیجگەلەوانەگزۆربەیتریبوونی

بەالمبەدەگژمەندەبینژینکە.نەبووبێژژ،کاریباشیانزۆرکردوەوبڕیاریبەنرخیاجێبەجێکردوەوبیروبۆچوونیبەکەڵکیانهەبژووە
وانەنیشژژاندەدەنکەبەشژژێوەیناراسژژتەوخۆدەیژژانەوێبەشژژداریژنژژانالوازوئەوکژژردە.ئەوژنژژانەبەئەنژژدازەیپیاوەکژژاندیژژاربژژن

ن؛بژژۆئەوەیپیاوەکژژانبەبژژدهبژژۆیەکەمتژژرئیژژزنبەژنژژاندەدرێکەتواناکانیژژانگەشژژەپێ.لەڕەدەیەکژژیدڵخژژوازیخۆیانژژداڕاگژژرن
؟!رێتواناییژناننیهادینەبکەمتواناییوزاناییبمێننەوە،هەتانایەکسانیوک


رگرتنودەسژتدرێژیبۆسژهدا،کۆشژتوکوشژتاروبەدیژلوێنەیەکینوێلەشژەڕیچەپەڵوتێڕۆڕیسژتیداعژیشبەدژینەتەوەکەمژان

دایە،بژژۆرووخانژژدنیکەسژژایەتیوتێکژژدانیبژژاریدەروونیژژیهەردووکچژژانوژنژژانوبەکژژااڵکردنیئەوانوفرۆشژژتنیانلەبازاڕەکژژان
رانیبەرگریکژژژاریکژژژوردلەخژژژاکینیشژژژتمانالوازبژژژکەنولەنێژژژودڵونگاوهئەوەیورەیپێشژژژمەرگەوجژژژهبژژژۆ.تژژژوێژیژنوپیژژژاو

نزیژکبە.یەکانیخۆیاندا،کاریگەریینەرێنیدابنێین،مندااڵن،مێرمندااڵن،کچانوژناندەکەنە،ئامانجیبیرەدژیگەلیمێشکیان
.یەکانیژژان،کچژژانوژنژژانیالوبژژوونوکارەسژژاتەدژیمرۆیی”خالفەتژژیئیسژژالمی“ییەکانیەکژژانیهێرشژژەدڕنژژدەییزۆربەیقوربانی

بژۆژنژانیەکانیکورسژی%٤١،لەهەدەپەدا،-ژەژژژکەکەمتژرلەئەفغانسژتانە%١١لەپارڵمانیتورکیەکەرێژەیژنانیتورک
.مسۆگەرکراوە


بکەم،رێژژەیپارلمانتژارانیژنژیدەتژوانمئامژاژەیپژێوهشاراوەدژبەژنانژهیتوندوتیژییئاشکراوبارهرنجکەلهخاڵێکیجێیسه
کەبەلەبەرچاوگرتنی.یژنتێدایە%٣،تەنیا(مەجلیسیشووڕایئیسالمییئێران)ئێستاخولینۆیەمیپاڕڵمان!پارلمانیئێرانە

دەیخوێندکارانیکچلەزانکۆکانیئێژرانبەپێژیئامژارلەحەشیمەتیژنانلەوواڵتەداکەلەنیوەیحەشیمەتیئێرانزیاترنوڕا
ڕامانەوزوڵمێکیزەقوبەرچاوە،کوڕانزیاترە،جێیتێ


بەڕێژوەدەچژێ،ئەگەرسژەرکەتوو(٥١١١)١٣٩٤یروخساریپیاوانەیمەجلیسیدەیەمکەلەرەشەمەی%٣١کەمپینیژنانبۆگۆڕینی

خوازلەوان،بەهەنگاونژژانیهاوسژژەنگیلەۆبژژوونیژنژژانوپشژژتیوانییپیژژاوانییەکسژژانیبژژێ،دەتژژوانێوێنەیەکژژیبژژاگلەبڕوابەخ
.ئێرانیفرەنەتەوەدا،نیشانبداکۆمەڵگای


کانهۆکاره



ژناندژیبهوتیژیتوندهێشتنینهجیهانیی،ڕۆژیۆڤەمبەرنی٥٢  

 

 

245 

 

نەبژێ،یەککهمژافیمرۆڤژیتێژداپژارێزراوپشتیوانییبەردەوامیکۆمەڵگەلەهیندێکدابونەریتیکۆن،گەشەنەکردنیدێموکراسی
.پێیدەشکێنەوەژنانیپتر


ڕەنژژىیئژژێمەدازۆرکەمگرتنژژیمژژافییەکسژژانی،وەزعژژیپرسژژیژنژژیلەکۆمەلگژژادانژژیخەبژژاتینەتەوایەتژژیوبەکەمنیشژژانگرینگتژژر
.کردۆتەوە


کژراویدەوڵەتپێناسژەینەتەوەدەکژاوچوارچێژوەیەکیدیژاری:پرۆفسۆرمایکژلمۆیسژروکۆمەڵناس،چژارلسپیلژیلەوبژروایەدانکە

اددەکاوتژاکیئەوانلەوبژڕوایەدانکەئژازادییتژاکئیژرادەیتژاکزیژ.یەکەلەوێدا،ئازادییتاکبۆهاونیشتمانانیپێکدێنژێهە
.کۆمەلگاگەشەدەکا


گەڕێژتەوەبژۆئەوئەگەربروانینیەکوردستاندەبینینکەرەنىبێزۆرلەوهۆکارانەبۆئازادیتژاکبەگشژتیوژنژانبەتژایبەتیده

کردنیدرێژەنەدانژیتژاوتوێ:بژۆوێژنە.مانزۆرپێوەدیژارەرشوباڵویوبێسیستێمیاکتەرەکەئێمەنەتەوەیەکیبێدەوڵەتینوپهف
.…کەیسیژنانلەباشوریکوردستانو


بەهژۆیەجێیی،نەبژوونینیشژتیەکەوەبەسژەرکەلکوەرنەگرتنلەوزەوتوانژاییژنژانوجیژاوازیباکگراونژدوپێشژینەیتژاکیژنو

مژژانەوەیدروشژژمەبەهەسژژتوسژژۆزەکانلەو،قەتژژیسبژژوونوقعیەتیسیاسژژیوجوغرافیژژاییتژژارادەیەکبژژۆتەهژژۆیپاسژژیڤمژژه
.دا،بۆژنانپێکهێناوەدا،کەدڵساردیونائۆمێدییلەکاروچاالکیەکانچوارچێوەیتێئۆری


دا،یژژاننێژژوژیژژانیتژژایبەتییئەولەکژژۆمەڵمانژژاوچژژوونەوقسژژەلۆکیبێخسژژتنوالوازکردنژژیژنبەسژژازکردنوقسژژەلەپەرواێژژز

.کردنەوەیەتیبەرتەسکیەکەی،کاریگەرترینهۆکاریگەشەنەکردنومەیدانتێڕۆریکەسایەتی


ڕێگاچارەسەرەکان

یەنییدژبەمتونژدوتیژییزمێژکبژۆبەربەرەکژاکانیلەگەڵسژتەمیشژاراوە،دەتوانێمکانرهربژهتییبهچارهوچۆنیهیرێگهوهدۆزینهبه

.دابدرێ


واتە،.وەکئەرکیتژاکدەبژێهاوکژاتبکژرێخەباتییەکسانیلەنێوکۆمەڵگا،دانبەخەباتینەتەوایەتیوگرینگیپەرەپێدانو
.ەمدووشێوەخەباتەهاوتەری بنئ


پیاووخۆپاراستنلەدەسەاڵتیحیزبووکسانیژنانیمافییهەدیهێننبۆوربەخۆکەهەوڵبدهبوونیرێکخراویژنانیسه
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.سەکۆیسیاسەت،کەڵکیلێوەرگیرێویەکانکەوەکپالتفۆرمرێکخراوەسیاسی


ئەو.بژژوونیژنژژانبینێژژتەئژژژاراوەپیژژژاوبەشژژێوەیەکیئژژازادبژژۆئەکتیژژژڤوپێکهێنژژانیفەزایەککەبیروبۆچژژوونییەکسژژانکردنیژن
.یەکلەکۆمەلگەدا،بێتەئاراوەاتەفەرهەنگسازیبۆمافییەکسانوبەشدارییوەککەشوهەوایەو


تژژاکێکیکۆمەڵگژژابەپێویسژژتەئەرکژژیهەمژژووژنژژیتێکنژژۆکڕاتوخژژاوەنبیر،خوڵێانژژدنیژنژژیسیاسژژەتمەدار،کژژردنومەجژژالپەروەردە

.کەیانبێتایبەتژنورێکخراوەتایبەتییە


ڕاهێنانوچارەسەرکردنیبەوەختیگیروگرفتوپەروەردەینەسلینوێکردنلەمافیتاکەکان،پشتیوانیپرسوراوێژ،رێنوێنیو
بەرهەمهێنژانەوەیئەوخوازیوبردنەسژەریوشژیارییفیمنیسژتی،دەتژوانێپژێشلەخژۆلەسەربنەمژایتێگەیشژتنیئامژانجییەکسژانی

داخژوالونەوە،بژۆئەوەیبەوشژێوەیەداهژاتوویکۆمەلگژابەگشژتیوێمەتێژیلەکەموکوڕییەبگرێکەنەسلیئێمەوپێشئژبازنەپڕ
.ەرەوئاسۆیەکیروونترگەشەبستێنێخەباتیژنانبەتایبەتیب


کژاریسیاسژی-دا،ژنبتژوانێوەکمژرۆڤژژژنەکلەقژالبیژنوەکپیژاوپەروەردەکردنیژنانبۆکاریبەرێژوبەریودەسژەاڵتلەکاتێژک

بژژوونیئەوبەشژژەکەیدیکەشژژیبەهژژاوڕاویەکژژانیدێژژتەدیداخوازیوییخژژۆینیشژژانبژژدا،ئەوکاتبەشژژێکلەویسژژتبکاوتواناوکژژارامە
.دەتوانێتەکمیلبکرێ-ڤهەیەوەکمرۆ-پیاوانەکەباوەڕیانبەمافیژن


کانوبەردیبنژژاخەینئەرکژژهدا،یەکێژژکلەسژژەرەکیتریخوازانەیتاکەکژژانیبنەمژژاڵەلەنێوخۆیژژانپەیوەنژژدییئەرێنژژیویەکسژژانی

.کلەپەروەردەینەسلیداهاتووداچارەسەرە


پێویسژژتەکژژارێکیوابژژکەنکەلەچوارچێژژوەیخژژاڵەهاوبەشژژەکانیانداوەکهەبژژوونیرێکخراوەکژژانبژژهگشژژتیوژنژژانبەتژژایبەتی،
رسایەیکژۆدەنگییەکیرێکخژراووبەپالتفژۆرمپیاوواتەبەرابەریویەکڕیزییرەگەزیلەژێودێمۆکراسی،هەبوونیمافییەکسانیژن

.اندەکەنخۆیانیتێداببیننەوەکاربکەنکەهەمووئەوژنانەیداوایمافییەکس


:هەندەوبەدووبەگدابەشیدەکاوەرچەرخانیتەنگژەئەرکێكیفرەڕە:هیومیەللەتۆژینەوەیەکدادەڵێ


.تێئۆرییوەرچەرخانیتەنگژەهەم،یەکەم،تێئۆرییبەڕێوبردنیتەنگژەودوو


،وبەشێوەیکژاتی”دووقسەیخێریتێدادەکا“کوردەواریگوتەنی.لەبەشییەکەمدا،الیەنێکیسێهەمدێتەکایەوەونێوبژیدەکا
ێدەسژپێکێکییەکەدەتوانواتەبەکورتیوبەکوردیموسەککینێکیکاتی.کێشەکەچارەسەردەکاوکاتیبۆدادەنێوکۆنترۆڵیدەکا
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وهۆکژاریسژەرەکییلەدووهەمەکەدا،هەوڵدەداگۆڕانکژاریلەئەقڵییەتژیئەوگژرووپەدادروسژتبکژاکەکۆسژپیئەسژڵین.باگبێ
.گیروگرفتەکانن


دانلەبەشژییەکەمژیهەوڵەکانمژاوهکانژهیهبەبروایمژنئژێمەبەتژاکوبنەمژاڵەوکژۆمەڵگەودامودەزگژاحکژوومەتیوناحکوومەتی

.چارەسەریکێشەکاندەزانمقەتیسماوینەوەومنرێگەچارەیدووهەمبەباشترینشێوەی


ئاکام


.یژنژژانیجیهژانبەگشژژتیوژنژژیکژوردبەتژژایبەتیمێژوویەکژژیپژڕلەهەورازونشژژێویبۆخژژۆیتۆمژژارکردوەخوازانهخەبژاتییەکسژژانی
وەرنەگژرتنلەئەزمژوونیبەبروایمنهیچکاتبەمانایکەمگرتنیانکەلکرەخنەگرتنلەمێژوووڕابردوویخەباتینەسلیپێشوو

کەلەگەڵبژارودۆخیئێسژتاوگەشژەوتوانژاییوبەڵکوودەستلەسەردانانونیشانەکردنیهێندێکخاڵیالوازه.ئەوانیپێشوونیە
بژژوونەوەیبەردەوامیسژژتییبەپێژداچوونەوەونژژوێنەسژلیئێسژژتاپێو.گرتنوشژەپۆلیفێربژژوونجیژژاوازییهەیەئاسژانکاریپێوەنژژدی

.هەیە


بوونەوەیژانبەرێگژایەکیئووسژولیوخوازیوبەرەنگژاروشیاریوئاگاداربوونلەکۆسژپەکانیسژەررێگژایهەربزووتنەوەیەکژیئژازادی
.دادنینەوەینوێسەردەمیانەدا،ئەرکیهەمووتاکێکیکۆمەڵگایەلەپێناوگەشەسەندنوپێگەیان


کردنەبێدەنگیلەئاستزوڵملەخۆمانودەوروبەرماندەبێتەبەشێکلەهژووییەتوئیژدەنتیتەیخۆمژانکەبەشژێوەیەکبەشژداری

.دەستبەئاڵوگۆڕیئەرێنیبکەینبۆیەپێویستەلەخۆمانوبیروکردوەودەروونیخۆمانڕا.لەتوندوتیژی


بوونومافیمرۆڤبەبژێدا،کەباوەریبەقانوونودێموکراتردنیمافیژنانلەکۆمەڵگایەککخوازیودابینبزووتنەوەییەکسانی
.بەرهەمدەبێوگەشەناکابێ،بێجیاوازییرەگەزینە


خواز،بەکژردەوەنیشژانبژدەنکەبڕوایژانبەیەکانوهەمتاکەکژانییەکسژانیپێویستەهەوڵبژدرێهەمحیژزبورێکخژراوەسیاسژی

.ووەکانسەبارەتبەپرسیژنهەیەینەتەوەیەکگرت١٩٧٩یدێسامبری١٩یمرۆڤوکۆنوانسیۆنیماف


وهداباڵوبۆته”کوردستان“ییرۆژنامه١١٩لەژماره


٥١١٢یدێسەمبەری٨:ڕێکەوتی-کوردستانوکوردماڵپەڕی:سەرچاوە
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ژنان یان رۆژی بیرهێنانەوەی ی نۆڤامبر، رۆژی خەبات لە هەمبەر توندوتیژی دژی ٥٢
 توندوتیژییەکان؟

 

 
 

 دڵنیا ڕەحیم زادە


یزایینژژیرێکخژژراوینەتەوەیەکگرتووەکژژانوەکرێزلێنژژانلەخەبژژاتیتێکۆشژژەرانییەکسژژانییمرۆڤەکژژانونەهێشژژتنی١٩٩٩سژژاڵی
ۆمینیکەنوەکڕۆژیجیهانیخەبژاتدژیساڵڕۆژیکوشتنیخوشکەکانیمیراباڵیلەکۆمارید(ینوڤامبر٥٢)توندوتیژیدژبەژنان،

ئەمبابەتەتێدەکۆشێتتیشژکبخژاتەسژەرتونژدوتیژیوجۆرەکژانیتونژدوتیژیدژبەژنژانو.توندوتیژیبەرامبەرژناندیاریکرد
ژیدژبەبەتایبەتیلەئێرانوکوردستانیرۆژهەاڵتولەهەمانکاتژدابەکژورتیچەنژدرێژگەچژارەیەکبژۆکەمکژردنەوەیتونژدوتی

.ژناندەخاتەڕوو


توندوتیژیچییە؟


هێنژانیزۆریجەسژتەیییژاخودغەیژریجەسژتەییداواکژاریخژۆیبەئەنجژامبگەیەنێژت،ئەواپێژیکاتێککەسژێکبییەوێژتبەبەکار
اکەڕووبژداتبەلەهەردووحاڵەتژدئەمهەڵسوکەوتەلەوانەیەووشیارانەیاخودناووشژیارانەبێژت،بەاڵم.ئەوێترێتتوندوتیژی

توندوتیژیلەهەمژوودونیژاڕووئەدات،بەاڵمڕێژژەوشژێوەیئەنجژامدانژیتونژدوتیژیلەشژوێنێکەوەبژۆ.توندوتیژیئەژماردەکرێت
لەمبژابەتەداهەوڵئەدەمبژاس.بەپێژیئامارەکژانزۆرتژرینتونژدوتیژیبەرەوڕوویمنژدااڵنوژنژانئەبێژتەوە.شوێنێکیترجیاوازە

.لەشێوەکانیتوندوتیژیبەرامبەربەژنانوهۆکاریبێدەنگیژنانوڕێگەچارەکانبۆکەمبونەوەیتوندوتیژیبکەم


،توندوتیژیکۆمەاڵیەتی٥،توندوتیژیخێزانی١توندوتیژیبەگشتیبەدووشێوەڕووئەدات؛
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توندوتیژیخێزانی؛


ائەبێتەوەوتووشیئازاریجەستەیییاندەروونیوجنسیئەبێژتئەواپێژیکاتێککەسێکبەرەوڕوویتوندوتیژیلەناوخێزانەکەید
جیالەهاوسەر،باوکوبژرا،.ژنانبەدرێژاییژیانیخۆیانتووشیئەمجۆرەلەتوندوتیژیئەبنەوە.ئەوترێتتوندوتیژیخێزانی

:تیژیخۆیجۆریجیاوازیهەیەکەبریتیینلەئەمجۆرەلەتوندو.هەندێکجارمنداڵیکوڕیشبەرامبەرژنتوندوتیژیئەکات

توندوتیژیفیزیکییانجەستەیی؛لەمجۆرەلەتوندوتیژیهەرئەوجژۆرەیبەنژاوەکەیەوەدیژارەژنتوشژیئژازاریجسژتەییوەک-

انوایەئەمجژۆرەهەندێککەسالیژ.ئەبێت...لێدان،قژکێشان،خنکاندن،سوتاندن،کوشتن،دەرکردنلەماڵ،پێنەدانینانو
لەتونژژدوتیژیتژژایبەتەبەتژژوێژینەخوێنژژدەواریژژانکەمداهژژات،بەاڵملەراسژژتیداوانیژژیە،ئەمشژژێوەگوەکشژژێوەکانیتژژری
تونژژدوتیژیتژژایبەتنیژژیەبەتوێژێژژکلەکژژۆمەڵگەداولەدونیژژایمژژۆدێرنیشهەنئەوژنژژانەیبەرەوڕوویتونژژدوتیژیجەسژژتەیی

دەروونناسژژانبژژاسلەوەدەکەنکەئەو.رەلەتونژژدوتیژیلەهەمژژووتوێژەکژژانبەڕێژژژەیجیژژاوازڕووئەداتئەبژژنەوە،بژژۆیەئەمجژژۆ
.مندااڵنەیلەبنەماڵەدالێدانیژنئەبینن،کاتێکگەورەئەبنزیاترلەخەڵکیترتوندوتیژیئەکەنبەرامبەربەهاوسەرەکانیان


یدیژارنیژیە،بەمانژایئەوەیکەژنکاتێژکبەرەوڕوویئەبێژتەوەناتوانێژتهەرئەوتوندوتیژیدەروونی؛ئەمشێوەلەتونژدوتیژ-

لەحاڵەتەکانیتریتونژدوتیژی،بەبڕوایمنژنزۆرتر.کاتەجێگەکەینیشانبداتوتەنیالەدەروونیداهەستبەئازارئەکات
،بیژژانوگرتن،تژژووڕەبژژوون،فرمژژاندان،هەڕەشژژەکژژردن،جنێژژودان،وشژژەیناشژژرین.بەرەوڕوویئەمشژژێوەلەتونژژدوتیژیئەبێژژتەوە

سووکایەتیپێکردن،قەڵسەگێران،قەدەغەکردنیلەسەردانوقسەکردنلەگەڵهاوڕێکانی،نەهێشتنیئەوەیکەبەدڵیخۆیجلو
جژژۆرەلەتونژژدوتیژیئەم.بەشژژێکنلەتونژژدوتیژیدەروونژژی...بەرربژژۆخژژۆیبپۆشژژێت،بڕیژژاردانبەجژژێگەیژن،بەکەمزانژژینو

بژۆئژازاردانیژنجژاریوایەپیژاو.ئەبێتەهۆیئەوەیژنهەستبەپوچیوخۆبەکەمزانینوسترێسودڵەڕاوکێودوودڵژیبکژات
بەئانێەستئازاریدەروونیژنئەدات،بەاڵملەهەندێکحاڵەتدابەبێئەوەیهەستبکات،تونژدوتیژیئەکژاتبەرامژبەربەژنکە

.ماوەدائەبێتەهۆینەخۆشیدەروونیلەژناندالەدرێژ

ئەمجژۆرەلەتوونژدوتیژیهەملەنژاوخێژزانو.توندوتیژیئژابووری؛جژۆرێکیترەلەتوونژدوتیژیکەبەرامژبەربەژنژانئەکرێژت-

کردنژیئەوشژتانەیکەبۆنموونەنەدانیخەرجییماڵ،سوئێسژتفادەیمژاڵیولەبەینبژردنوخراپ.هەمیشلەناوکۆمەڵگاداڕووئەدات
ئەمانەچەندنمژوونەیەکن.حەقدەستیکەمتریژنلەهاوکارەپیاوەکانیلەالیەنخاوەنکار،کۆمپانییاندەوڵەتەوە.تایبەتەبەژن

.کەلەناوخێزانوکۆمەڵگابەرەوڕوویژنانئەبێتەوە

بەرپێژژیئەوترێژژتتونژژدوتیژیجنسژژیبژژۆوێژژنە؛تونژژدوتیژیجنسژژی؛هەرجژژۆرەپەیوەنژژدییەکیجنسژژیبەبژژێڕەزامەنژژدیبەرامژژ-

ئەمشژژێوەلە.لەبەرچژژاونەگرتنیخواسژژتەجنسژژییەکانیژن،نەهێشژژتنیبەکارهێنژژانیبەرگژژریلەسژژکپڕی،تیجژژارەتیجنسژژیوهتژژد
تونژژژدوتیژیلەنژژژاوخێژژژژزانولەکۆمەڵگژژژاگولەهەردووحژژژاڵەتەکەداژنبەدووشژژژژێوەیجەسژژژتەییودەروونژژژژیبەرەوڕوویئەم
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جاریوایەبەزۆریلێدانوبەستنەوەژنناچاربەپەیوەندیسێکسیئەکرێتوجاریواشەژنبەهەڕەشەو.توندوتیژییەئەبێتەوە
وەعدووەعیدوترساندنناچارئەکرێت،لەهەمانکاتیشدائەمشێوەلەتوندوتیژیکەدەستدرێژیجنسیشیپێئەوترێت،پێژدەچێ

.ڕووبداتکەئەگەرڕێژەیکەسەکەلەیەککەسزۆرتربێتئەوادەستدرێژیبەکۆمەڵیپێئەوترێتلەالیەنکەسیانکەسانێک

بەپێژژیئامژژارەباڵوکراوەکژژانئەوژنژژانەیلەالیەنهاوسژژەرەکانیانەوەبەرەوڕوویئەمشژژێوەلەتونژژدوتیژیئەبژژنەوەپێژژنجئەوەنژژدەی

کاتێکژنێژکبەزۆریهاوسژەرەکەیوبەبژێمەیژلپەیوەنژدیسێکسژی.ئەبنژنانیتر،تووشیکێشەیدەروونیومەترسیخۆکوشتنن
لەگەڵئەگرێت،کەهەندێجارلەترسیلەدەستدانیمێردیاخودلەبەرئەوەینژیگەرانەنەکژالەگەڵکەسژیترپەیوەنژدیبگرێژت،

.انیمەیلیسێکسیلەالیەنژنەوەئەمپەیوەندییەلەدرێژماوەداتووشیگرفتئەبێتوئەبێتەهۆیکەمبوونەوەیاننەم


توندوتیژیکۆمەاڵیەتی؛


هەمژژووئەوجژژۆرانەیکەلەسژژەرەوەباسژژیلێکژژرادەتوانرێژژتلەدەرەوەیخێژژزانبەرەوڕوویژنبێژژتەوەکەپێژژیئەوترێژژتتونژژدوتیژی
قانونێژژککەلەئێژژرانپەیژژڕەوکەبەشژژێکیئەگەڕێژژتەوەبژژۆکولتژژووروبەشژژێکیهەرەزۆریشژژیئەگەڕێژژتەوەبژژۆیاسژژاو.کژژومەاڵیەتی

هەنژژژدێکجژژژار،ئەگەرژنلەنژژژاوخێژژژزانتوندوتیژیشژژژیبەرامژژژبەرنەکرێژژژت،بەاڵملەدەرەوەیخێژژژزانولەکۆمەڵگژژژادا.ئەکرێژژژت
کەهەمبەشژژێکلەکلتژژووروهەمژژیشبەپێژژییاسژژایبنەڕەتژژیئێژژرانکەبنچیژژنەکەیدەگەڕێژژتەوەبژژۆتونژژدوتیژیبەرامژژبەرئەکرێژژت

جیژا.ئیسالم،پشتیوانیلەتوندوتیژیدژبەژنانئەکرێتویانبەواتایەکیترخژودییاسژاکەتونژدوتیژییەبەرامژبەرژنژانئایینی
لەهەمووئەوتوندوتیژیانەیلەسەرەوەئاماژەمپێدا،لێرەداباسلەشێوەیەکتوندوتیژیئەکەمکەخۆیهۆکاریسەرەکیڕوودانی

.توندوتیژییەکانیترە

دوتیژییاسایی؛تون-


لەئێژژرانسژژەرەکیترینوگرنگتژژرینهۆکژژاریزیژژادبوونومژژانەوەیهەمژژووئەوشژژێوەتونژژدوتیژییانەیلەسژژەرەوەئامژژاژەمپێژژدان،
توندوتیژییاساییسەرچاوەکەیدەگەڕێتەوەبژۆهەمژووئەویاسژاوسیاسژەتانەیکەلەکۆمژاریئیسژالمیئێژران.توندوتیژییاساییە

ەچاوئەکرێت،ئەمیاسایانەنکەبوونەتەهۆینایەکسانیلەمافیژنوهەرئەمنایەکسانییەشەکەپێگەیژنژیلەچژاودانراوەوڕ
.پیاوانهێناوەتەخوارەوە


لەزۆربەیهەرەزۆریواڵتانیڕوولەگەشە،بەشێکلەداهژاتیئابووریژانتەرخژانکژردووەبەپێکهێنژانیهەلژیکژارییەکسژانبژۆ

دنەسەرەوەیبەشداریژنانلەمهەلەوهەوڵئەدەنکولتوورییەکسانخوازیلەکۆمەڵگژادابەرنەسژەرەوە،بەاڵملەئێژرانژنانوبر
بێگومانیاسابەهێزترینکەرەستەیکژۆنتڕۆڵەلەبەڕێژوەبردنیواڵتژداهەر.بەپێچەوانەوە،یاسازۆرلەخوارکولتووریخەڵکەوەیە

ئەمەلەکاتێکدایەکەلەئێرانتوندوتیژیبەرامبەربەژنلە.رەستەیکۆنتڕۆڵیتوندوتیژیشبێتبۆیەگئەتوانێتبەهێزترینکە
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.یاساداهەیەوتوندوتیژیبەرامبەربەژنیاساییە


نییاسایبنەڕەتیکۆماریئیسالمیبەپێیشەریعەتیئیسژالمدانژراوەوهژااڵواردنیجنسژیلەئژایینیئیسژالمداهەیەولەئایەتەکژا
بژۆوێژنەلەسژوڕەینسژادائیژزنبەپیژاوان.قۆرئاندابەشێوەیەکدەستیپیاوانیئاواڵەکردووەبۆتوندوتیژینواندندژبەژنژان

،ئەگەرهەرباشژتر(توندوتیژیدەروونی)ئەداتکەئەگەرژنەکانتانگوێڕایەڵنەبوونئەواسەرەتاجێگەخەویانلەگەڵجیاکەنەوە
بە.لەیاسژایبەنژاوحمژایەتلەخژانوادەئیژزندراوەبەپیژاوچەنژدژنبخوازێژت(.توندوتیژیجەسژتەیی)بداتنەبوونئەوەلێی

پێییاساژننیوەیپیاوحیسابئەکرێتولەدیەگنیوەیپیاویئەکەوێتولەشاهدیدانیشبەدووژنپیاوێکئەژمژارئەکژرێن،
جیابونەوەمنداڵهیباوکولەنەبوونیباوکبۆباوەگەورەیئەبێژت،بەبژێئیزنژیژنبۆینییەببێتبەقازیلەدادگا،لەکاتی

بژڕواتەدەرەوە،ئەمژانەهەمژوونمژوونەیەکنلەیاسژایدژەژنژیکۆمژاریئیسژالمیئێژرانولەکاتێکژدامێردەکەیبژۆینیژیەلەواڵت
ندوتیژیدژبەژنان،کۆماریئیسالمیئێرانبەپشتبەسژتنبەبڕیارنامەیرەفعونەمانیتوندوتیژیهەوڵئەداتبۆلەناوبردنیتو

یاساکانیشەریعەتیئیسژالم،هژااڵواردنوتونژدوتیژیدژبەژنژانیاسژاییدەکژاتەوەوتەنژانەتئەگەریژشژنێژکبیەوێژتچژاالکیو
.خەباتلەدژیتوندوتیژیبکات،تاوانئەژمارئەکرێت


:رێگەکانبۆکەمکردنەوەیتوندوتیژی


یەکەمهەنگژژاوبژژۆکەمکژژردنەوەیڕێژژژەیتونژژدوتیژیدژبەژنژژانبەئاگژژابوونلەتونژژدوتیژیوجۆرەکژژانی_وشژژیاریوبەئاگژژابوون

داماڵینیڕووکاریپیژرۆزیتونژدوتیژینوانژدنوبەکردەوەیەکژینژاپیرۆزونامرۆڤژانەوقێژزەونزانینژیتونژدوتیژی،.توندوتیژییە
بۆئەومەبەستەسیستەمیپەروەردەوراگەیانژدندەورێکژیبژااڵئەگێژڕنلەووشژیارکژردنەوەی.تیژییەسەرەتایکەمکردنەوەیتوندو

بەرزکژردنەوەیئاسژژتیووشژیاریژنوپیژژاوبەرامژبەربەمافەکژژانیهەردوورەگەزودیژاریکردنیسژژنووری.کۆمەڵگژابەژنوپیژژاوەوە
.بۆکەمکردنەوەیڕێژەیتوندوتیژیئازادییەکانیهەرکاملەژنانوپیاوان،سەرەتایە


یەکەئەتوانیدەورونەخشیگرنژى"یاسا"هاوشانلەگەڵووشیاریوزانیاریبەخشیندەربارەیمافەکانیژنانوتوندوتیژی-یاسا

یواڵتپێویسژژتەلەالیەندەسژژەاڵتوحکومەتەکژژانەوەیاسژژایەکبژژۆبەڕێژژوەبردن.وکژژاریگەریهەبێژژتلەکەمکژژردنەوەیتونژژدوتیژی
.دابنێنکەتێیدامافیهەمووتاکەکانیکۆمەڵگابەبێجیاوازیرەگەزویایینورەنىوزمانڕەچاوبکات


دەربارەیپرسێکیگرنگژیوەکتونژدوتیژیلەئاسژتێکیبەرزدابێژت(بەژنوپیاوەوە)بەمپێیە،کۆمەڵگایەککەووشیاریتاکەکانی

یوپشتیوانیبکرێتلەژنانومافەکانیان،هەنگژاوەسژەرەتاییەکانبژۆبژنبڕکژردنیژانالنژیولەهەمانکاتیشدابەیاساپشتگیر
ووشژژیاریژنژژانبەرامژژبەربەمافەکانیژژانوبێژژدەنىنەبوونیژژانلەحاسژژتئەو.کەمکەمکژژردنەوەیتونژژدوتیژیدژبەژنژژانهەڵهێنژژراوە

ژنژژاننابێژژتلەبەرامژژبەهەمژژووجۆرەکژژانی.،خژژاڵێکیگژژرنگەتونژژدوتیژییانە،بەومەرجەیکەیاسژژاپشژژتگیروپشژژتیوانیانبێژژت
.دەنىهەڵبڕین،سەرەتایپساندنیزنجیرەکانیکۆیلەییژنانە.توندوتیژیبەرامبەربەخۆیانبێدەنىبن
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ەمتژرنبەمئەزموونیواڵتانیپێشکەوتوویجیهانکەئاستیتوندوتیژیتێیاندابەرێژەیەکیبەرچاو،لەچاوواڵتانیدواکەوتوو،ک
بەجیاکژژژاریلەنێژژژوانکولتژژژووریبەرزیکژژژوردبژژژۆرێزگژژژرتنلەژن،لەیاسژژژادواکەوتژژژوووپژژژڕ.قۆنژژژاغورێگژژژایەداتێپەڕێژژژوە

هەاڵواردنەکژژانیکۆمژژاریئیسژژالمی،بەڕەچژژاوکردنیئەزمژژوونیواڵتژژانیگەشژژەکردوویجیهژژانبژژۆپرسژژیژنومافەکژژانیژنژژان،دەبێژژت
یومەدەنییەکانبریتیبێتلەگۆڕێنینەکیاسابەڵکووکۆیسیستمیکۆنەپەرستانەیکۆماریئیسالمیهەمووهەوڵیرێکخراوەسیاس

.وچەسپاندنیسیستمێکینوێویاسایەکینوێکەمافەکانیژنانوهەمووچینوتوێژەکانیکۆمەڵگالەبەرچاوبگرێت


٥١١٢یدێسەمبەری١:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیئاسۆیرۆژهەاڵت:سەرچاوە
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 بەردەوامی توندوتیژی دژی ژنان



 
 
 
 
 
 

 رەزا محەممەدئەمینی


یپووشپەرچوارکچوژنلەشژاریبۆکژاندەکەونەبەرهێرشژیتێژزابپرژانژدنلەالیەنچەنژدتاوانبژارێکەوەو٥٣شەویسێشەممە
ارەسەرەڕایهەڕەشەیهێزەسەرکوتکەرەکان،بەشێوەیەکیزۆرهێمنژانەدێژنەبۆرۆژیدواترخەڵکیئەمش.بەداخەوەبرینداردەکرێن

هێزەسژەرکوتکەرەکانیبەوحژاڵەگ.سەرشەقامەکانوبەبەرزکردنەوەیپالکژاردونووسژراوە،ئەمتژاوانەقزێژونەمەحکژوومدەکەن
.مڵژژیبژژاڵوەبەخۆپێشژژاندەراندەکەنرێژژژیمهێژژرگدەکەنەسژژەرخەڵکژژیووێژژڕایدەسژژتبەسژژەرکردنژژیچەنژژدکەسژژێک،بەزۆرە

لەوپێوەندییەداهێزەئینتزامییەکانیرێژیمرایانگەیاندوەکەسێکەسیاندەستبەسژەرکژردوەکەدانیژانبەوتژاوانەداهێنژاوەوبە
.اییدانەبوونبەرلەحالەتیئاسوتەیئەوانئەوسێتاوانبارەلەکاتیئەنجامدانیتاوانەکەیانبەهۆیخواردنیماددەیهۆش


داروویلەزیژادبژوونکژردووە؛هەرلەماوەیچەندساڵیرابردووداتاوانیتێزابپرژاندنبەسەرژنانلەزۆربەیشارەکانیئێژران

ژنکەوتژژنەبەرهێرشژژیتێژژزابپرژانژژدنودواتژژردەرکەوتتاوانبژژاران١٤دوورنەرۆیژژنچەنژژدمانژژىلەمەوبەرلەشژژاریئیسژژفەهان
دیژارەوەکهەمژووتاوانەکژانیدەسژتەوتژاقمەگژوێلە.بژوون«امربەمعروفونهیازمنکژر«ەربەبەسیجوستادیبەناوکەسانیس

دەزگژایقەزایژیرێژژیموکەسنەیزانژیچیژان«رەحمەتژی»مستەکانیرێژێم،لەوتاوانەنامرڤژانەیەگداتاوانبژارانکەوتژنەبەر
.نەکراەندەکەچۆندیزەبەدەرخۆلێهاتوپەرو


هەرچەنژژدکاربەدەسژژتانیرێژژژیملەبۆکژژانرایانگەیانژژدوەکەسژژێکەسژژیانلەوپێوەنژژدییەدادەسژژتبەسژژەرکژژردوەوبەڕواڵەتوا
وێدەچێکەئەوتاوانە،کاریبەسیجودارودەستەیخۆینینکەدیارەزۆرجێیگومانە؛بەوحاڵەگئەگەرئەوئیژدئعایەگراسژت

دزگائەمنیەکژانیرێژژیمبەرپرسژیارنلەدابژینکردنژی.تانیرێژیملەروودانیئەوجۆرەتاوانەدابەرپرسیارنبێ،دیسانکاربەدەس
ئەوەکەسژێکەسمژاددەی.ئاسایشوئژارامیوبەرگژریکژردنلەپەرەسژەندنیتونژدوتیژژیبەرانژبەرکۆمەڵگژاوبەتژایبەتژنژان
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اببەسەروچاویژناندادەکەن،لەالیەکنیشانەینەبژوونیئەمنژیەتوفەزایهۆشبەرمەسرەفدەکەنولەبەرچاویخەڵکیتێز
نکردنژیساڵمەتەلەوشارەولەالیەکیدیکەگپێشاندەریناکارامەییوبێتەفاوەتیپۆلیسودەزگائەمنیەتییەکژانییەتیلەدابژی

.ئەمنیەتوئاسایشیخەڵک


داێکیسژووکوسژادەیکژۆمەاڵیەتینیژیەولەخژانەیتژۆڵەسژەندنەوەیەیبنەمژاڵەییجگەلەوەگبەروونیدیارەئەوتاوانە،تژاوان
ئەوەیکەروونوئاشژکرایەئەوسژێکەسژەبەبژێئەوەی.ناگونجێوناکرێبڵیینتاوانبارانبەبژێهژۆئەوتاوانەیژانئەنجژامداوە

ەواتەئەگەرراسژتەوخۆلەگەڵبەسژیجوسژتادیبەنژاوکێشەیشەخسییانلەگەڵئەوکژچوژنژانەهەبژێتێژزابپرژێنیژانکژردوون،ک
یشپێوەندیاننەبووبێ،ئەوالەسەرهەمانرێورێچکەرۆیشتوونوهەمژانبۆچژوونوبیژرۆکەپژیس«امربەمعروفونهیازمنکر»

بەرانژبەراسەتیفەرمژیلەوگاڵوەیانبەکردەوەبەئەنجامگەیاندوەکەکۆماریئیسالمییلەماوەیتەمەنینیگریسیخۆیداوەکسی
.ژناندابەرێوەیبردوە


هەرلەدوایهژژاتنەسژژەرکاریکۆمژژاریئیسژژالمییەوەوەکرێژیمێکژژیئیسژژالمیشژژێعە،لەنژژاوچەسژژوننەمەزهەبەکژژانیئێژژرانیشویەک

ەلەفییەسژژوننەکانلەوانکوردسژژتاندا،بەڕواڵەتوەکدژکژژردەوەیەکلەبەرانژژبەرسژژتەمیمەزهەبژژیدەسژژەاڵت،کژژۆروکژژۆمەڵەسژژ
لەسەرەتاداوتەنانەتئێستاشیلەگەڵبێکاربەدەستانیکۆمژاریئیسژالمی.سەریانهەڵداوبەرەبەرەروویانلەپەرەسەندنکرد

سەرەڕایدژایەتینەشاراوەیخۆیانلەگەڵگروو وئژایینەجۆراوجۆرەکژانیدیژکەیغەیژریشژیعە،نەکهەربەرەنگژاریئەوتژاقمو
ەنەبووە،بەڵکووبۆزەبرلێدانلەجوواڵنەوەیئازادیخوازانەیگەلیکوردوبۆدامرکاندنیهەسژتینەتەوایەتژی،بەتژایبەتکۆمەاڵن

دیژارەهەرکژاتئەودەسژتەوتاقمژانە،کژورد.لەناوالوەکاندازۆربەباشیکەڵکیلێوەرگرتنبەهەمژووشژێوەیەکیژارمەتیدەدان
«وەهژابییەت»داهژێڵەسژوورەکانیرێژیمیژانبەزانژدبا،بەنژاویبژاوەریباولەکژاروچاالکییەکانیژانگوتەنیئەگەرپێدرێژیانکرد

.ەرەبستانیسعوودیدەمکوتدەکرانوابەستەبوونبەع


لەعێژراقوسژوورییەوبەهێژزبژوونیبیژرۆکەی«داعش»لەماوەیچەندساڵیرابردوووبەتایبەتلەپاگسەرهەڵدانیسەرەتانی
مەزراندنیدەوڵەتژیئیسژالمیلەنژاوموسژوڵمانەتونژدرەوەکاندا،ئەودەسژتەوتژاقمەسژەلەفییانەیکوردسژتانیشکەلەڕاسژتیدادا

رێکهەمانبیروبۆچوونیداعشیانهەیە،وەخژۆکەوتژوونوبەبژاوەریچەوتژیخۆیژان،بەنژاویئیسژالموشژەریعەتوبەربەرەکژانی
دەستیانداوەتەزۆرکاروکردەوەیناشیاودژیمرۆڤایەتیکەبێگومژانتێژزابپرژانژدنبەسژەرژنژانلەگەڵدیاردەنائیسالمییەکان

.یشیەکێکلەوکردەوەقزێونانەیەلەشاریبۆکان


شکلەوەدانییەخەباتلەدژیکۆماریئیسالمیوتێکۆشانبۆوەدیهاتنیئژاواتوئامانجەکژانینەتەوەکەمژانکەلەمژاوەیتەمەنژی
ەورێژژژژیمەدابەهەزارانشژژژەهیدیبژژژۆدراوە،هژژژیچدژایەتییەکژژژیلەگەڵبەربەرەکژژژانیلەگەڵدەسژژژتەوتژژژاقمەسژژژەلەفییوبنژژژاژۆئ

هەربژۆیەگ.ئیسالمییەکانیکوردستاندانییەوپێویستەهاوتەری لەگەلیەکبەرەوپێشەوەیببەینوخەباتیلەدژیانبۆبکەیژن
ورد،بەتژایبەتمامۆسژتایانیئژایینییوروونژاکبیرانینەتەوەکەمژانەبەگژژئەوبیژرۆکەچەوتوئەرکیسەرشانیهەمژووتژاکێکیکژ
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مەترسیدارەدابچنەوەونەهێڵنمزگەوتومەکژتەبومەدرەسژەکانبژبنبەشژوێنیپەرەگرتنژیسژەلەفییەتوهەڵخەڵەتانژدنوبە
روگوندەکانیرۆژهەاڵتیکوردستانبەداخەوەپژاگمێشژکشووشژتنەوەهەرئێستادەیانکەسلەالوانیشا.الرێدابردنیالوەکانمان

وهەڵخەڵەتاندنیانلەالیەنسەلەفییەکانەوە،چوونەتەناوداعشوتەنژانەتچەنژدکەسیشژیانلەبەربەرەکژانیلەگەڵهێزەکژانی
.پێشمەرگەیکوردستانداکوژراون


انەیکەبژوونەقوربژانیئەوکژردەوەنامرۆڤژانەیەوهیژوایسژارێژبژوونەوەیلەکۆتاییداوێرایهاودەردیلەگەڵئەوخژانمەبەرێژز

برینەکانیان،پێویستەلەسەرهەموومژانخەمخژۆریالوەکانمژانبژینولەئاسژتداهاتوویژانداخۆمژانبەبەرپژرسبزانین؛چژونکەبە
وبژوونەوەیکژاروکژردەوەدژیئینسژانیانەیئەمدڵنیاییەوەکۆماریئیسالمینەکهەربەشێوەیپێویسژتهژیچهەنگاوێژکبژۆبەرەورو

دەستەوتاقمانەناهاوێژێ،بەڵکوولەڕاستیدازۆریشبەووەزعەکەیژفخۆشژەوبەدڵێتژیئەگەرکژۆمەڵیکژوردەواریوبەتژایبەت
.دڵنیاییەوەلەماڵبێنەدەرەوەژنانوکچانیکوردستانهەمیشەلەترسودڵەڕاوکێدابنونەوێرنبە


وهداباڵوبۆته”کوردستان“ییرۆژنامه١١١ژمارهلە


٥١١٢یجووالی٥٣:ڕێکەوتی-کوردستانوکوردماڵپەڕی:سەرچاوە
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 نوامبر ٥٢ترۆمای مێژوو ڕامانێک دەربارەی 
 
 
 
 
 
 
 

 فەرانەک ئەڵماسی


تژاوانێکینینژیدەسژتدرێژیکارانەبژۆسژەرژنژاندەشژێتلەخۆیژدائەگەرگریمانەکەئەوەبێتکەهەرجۆرەروانێنێکبەتژایبەتروا
گەورەبێژژژت،هەڵژژژبەتئەوکژژژاتەیئژژژێمەباسژژژیروانژژژینلەپێوەندیژژژدابەژنژژژانوجەسژژژتەیانەوەدەکەیژژژندەبێژژژتجەسژژژتەوژنژژژی

ەکەیدەگەرێژتەوەبژۆئەمبەرمەبەستمانلەئەوکانتێکسوبەستێنەیکەتێیدادەژیڕەچاویبکەین،کەواتەمەبەستیئژێمەسژەرچاو
بەدیژوێکیدیژکەدادەتژوانین.ئایدیایەیکەپێیوایەپێوەنژدیجەسژتەوژنبەکۆمەڵگژاوەپەیوەنژدییەکیبەرامژبەرودیژالێکتیکیە

.ژننیژژوەیکژژۆمەڵگەیەودایکژژینیژژوەکەیتژژریش:تەنژژانەتلەرویرێژەیشژژەوەئاراسژژتەیبەڵگانژژدنەکەبەرەوئەمڕەسژژتەیەبەریژژن
کژورەی:لێژوەربگریندەوترێژتنەتئەگەربمانهەوەێتبۆسەلماندنیئەمبەڵگاندنەبگەڕێینەوەبژۆفولکولژۆریکژوردیوکەڵکژیتەنا

هەربەمپێیەولەسژۆنگەیئەمفولکولژۆرەوەدەتژوانینبەمئەنجژامەلژوژیکیەبگەیژن،کەلە.زەویبەبێژندەرزیچنەدەرزیچن
یەکێژکلەوکێشژەسژەرەکیانەیلەبژارودۆخیهەنووکەییژداکەهەمژووجیهژانیبەخژۆیەوەکەواتە.مەبنەڕەتدا،ژیانبێژنئەسژتە

سژژەرقاڵکردووەوبژژۆتەپرسژژیسژژەرەکیهەمژژوورۆژنژژامە،گۆڤژژار،مژژاڵپەڕوتژژوڕەکۆمەالیەتییەکژژانوکژژۆیراگەیانژژدنەنژژاوخوییو
.ییئەمجنسەیەلەکۆمەڵگاداجیهانییەکان،پرسیتوندوتیژیدژبەژنوداگیرکردنیکەسایەت


مەبەسژتکوردسژتانیرۆژهەالتە-ژنانلەکۆمەڵگژایئژێمەداتووندوتیژیدژییەکێکلەسەرچاوەگرینى،خوڵێێنەروهاندەرەکانی

ەوەیسژژەیرئەوەیەکەلەرۆژیجیهژژانیبەرەنگژژاربوون.وئەورێسژژایانەیەکەئژژایینوشژژەریعەتپێژژکهێنەریەتژژی"ویاسژژائژژایین"-
هەرچەنژدەمەبەسژتیئژێمەئەوەنژیەکەلەم.تووندوتیژیدژیژنانرێژگەبژۆئەوانەیتونژدوتیژودەمژارگرژنزیژاترخژۆگئەکرێژت

رۆژەدا،واتەرۆژیجیهانیبەرەنگاربوونەوەیتوندوتیژیدژیژنان،کۆمەڵێکئەگەریجۆراوجۆربۆتوندوتیژیدەکژرێتەوەومسژۆگەر
انئەوەیەکەئەمرۆژەبیرمژاندەخژاتەوەکەچژونتونژدوتیژیدژیژنژانخژۆیبەرجەسژتەدەکژاتەوەولەدوودەبێتبەڵکوومەبەستم

.توێیکتێبەکانییاساوشەریعەتوسەرجەمیتوێژەکۆمەالیەتیوسیاسییەکاندارەنىدەداتەوەوبۆتەبابەتێکیسروشتیونەگژۆڕ
یژاتردەبینژدرێتووەکپێشژتریشئاماژەمژانپێژیدائەمیاسژاوشژەریعەتەگوایبۆنمونەتوندوتیژیوکوشژتنیژنژانلەجژارانز
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کژژردووەبکوژەکژژانوکژژوژراوانلەیەکخاڵژژدابەیەکتژژربژژگەنەوەئەویژژشئاسژژاییوسروشژژتیبژژوونەوەیتونژژدوتیژییەوەکبەشژژێکی
یاندەگەڕینوهیچیاسایەکنییەکەپشتیوانیلەلێرەوەیەکەبکوژەکانبەئاساییبۆخۆ.دانەبڕاووجەوهەریژیانیئینسانیئێمە

سژژڕینەوەیتوونژژدوتیژیلەکژژۆیخژژانەوپنتەکژژانیژیژژانوجیهژژانیئەمرۆمانژژدادژیژنژژان،زۆرڕەهەنژژدوزۆرشژژێوەی.ژنژژانبکژژات
یژی،ئژایینی،ئژابوری،تووندوتیژیلەخۆگرتووەکەئەمخانەوپنتانەگبۆخۆیانگرێدراویزۆرفاکتەرودیاردەیکولتوری،مێژوو

.دیکەن...سیاسیو

تونژژدوتیژیبەرامژژبەربەژنژژانئاشژژکراوروونەهەرچەنژژدەئەمتونژژدوتیژییانەلەخۆیژژدابەسژژەردەیژژانجژژۆریگومژژانلەوەدانیژژیە

نژژدوتیژیتونژژدوتیژیلەئاسژژتیروانژژین،تونژژدوتیژیفیزیکژژی،تونژژدوتیژیدەروونژژی،تو:توندوتیژیژژدادابەگدەبێژژتبژژۆنمژژوونە
هەڵژژبەت)بنەمژژاڵەیی،تونژژدوتیژیکژژۆمەاڵیەتی،تونژژدوتیژیسیاسژژی،تونژژدوتیژیئژژایینیوتەنژژانەتتونژژدوتیژیژنژژاندژیژنژژان

لەژمارەکژژانیداهژژاتودابپژژرژێتەسژژەرکۆمەڵێژژکلە(پرسژژیتونژژدوتیژیژنژژاندژیژنژژان)نوسژژەریئەمدێژژڕانەبەنیژژازەسژژەبارەتبە
وەکیتژژرڕاسژژتەناسژژراوترینوبەرجەسژژتەترینیئەمتونژژدوتیژی،(.سژژیەکانیئەمجژژۆرەلەتونژژدوتیژیدەاللەتەکژژۆمەاڵیەتیوسیا

زەبروزونژژىوچەوسژژانەوەیەخژژۆیلەلێژژدانورەگوشژژینکژژردنەوەیجەسژژتەیژنانژژدابنژژوێنیتەوەبەاڵمبەرایئژژێمەئەوەنژژدەی
ڕەنژژگەکژژاریگەرترین،دژوارتژژرینوهەرلەمپەیوەنژژدییەدا.تونژژدوتیژیتژژانەوتەشژژەرکژژاریگەریەکەیقژژووڵتروکوشژژەندەتژژرنژژیە

توونژژدوتیژیتماشژژاکردنوجژژۆریتوونژژدوتیژی،تونژژدوتیژیفیزیکژژیوجەسژژتەیینەبێژژت،بەڵکژژوتوونژژدوتیژیزمژژانی،ناخۆشژژترین
اتفیوبنەمژژاڵەییوهەمژژووئەوتونژژدوتیژییەشژژاراوانەبژژنکەراسژژتەوخۆوناراسژژتەوخۆتەنگیژژانبەژیژژانیرۆحژژیوفیکژژریوعژژ

هەرچەندەپێویستەئاماژەبەوەبکەنکەکاتێکئێمەگرینگیبەتوندوتیژیەشژاراوەکاندەدەیژنبەومانژایە.کۆمەاڵیەتیهەڵچنیوە
نییەکەجۆریتونژدوتیژیەکانیدیژکەالمژانگرینژىنیژیەویەکێکیژانبەسژەرئەوەیدیکەیانژدادەشژکێنینەوەبژۆیەلەوبژاروەداینکە

ووندوتیژیشاراوەزامنیمانەوەوبەردەوامەتیتوندوتیژیئاشکرایەوە،ئەمدوانەگهاوڕێوهاوشژانلەگەڵیەکتژرزامنژیمژانەوەت
.دڵوڕۆحشکێنوتێکدەرنوبەردەوامەتیکۆمەڵگایەکینەخۆگ،نەریتی،دەستوچاوشکێنو


و١٩٩٩یدێسژامبری١٧ژیبهێنیژنەوەباشژتروایەبگەڕێیژنەوەبژۆرۆژیبۆئەوەیبتوانیننمونەیەکیمێژووییوجیهانیلەتونژدوتی

سژەرماوەزەوەکی"٤"ینژوامبرکەبەرانژبەربە٥٢کۆبونەوەیگشتیرێکخژراوینەتەوەیەکگرتۆەکژانکەبەدەرکردنژیبڕیارنژامەیەک
ێڕانوچاالکوانژژانوئێنسژژانەئژژازادەوبەمجژژۆرەهەرسژژاڵەژنژژانوهەمژژووشۆرشژژگ.رۆژیجیهژژانیسژژڕینەوەیتونژژدوتیژیدژیژنژژان

یەکسانیخوازەکانوهەروەهاداکۆکیکارانیمژافیمژرۆڤوبەتژایبەتڕێکخراوەکژانیژنژان،هەمژووسژاڵێکلەورۆژەدا،دژبەهەمژوو
ەسژژەریانداجۆرەکژژانیتونژژدوتیژیکەلەالیەنکۆمەڵگژژایدژەژن،لەشژژوێنیکژژار،نژژاوبژژازاڕوشژژوێنەگشژژتییەکانوبنەمژژاڵەداب

.دەسەپێت،بەرێخستنیخۆپێشاندان،وئاکسیۆنوکۆبوونەوەودەرکردنیبەیاننامەمەحکومیدەکەن


)وبژۆواڵتژیدۆمینژیکەن،بنەمژاڵەیمیرابژاڵوئەوسژێخوشژکەواتژا"١٩١١"بژۆسژاڵیئەگەرئاورێکبژدەینەوەلەرابژردوو،واتە
ەبیرمژانکەلەژێژرئەشژکەنجەوئژازارلەالیەندەسژەاڵتیپژاوانخوازیئەوکژاتگیانیژانلەدێژتەو(پاتریا،ماریاترێزاومینێرڤژا

بژژووکەدژبە"ترۆخیلژژۆ"ئەشژژکەنجەوئژازاریئەوانلەالیەندەسژژەاڵتدارانەوەبەتژژاوانیچژاالکیسیاسژژیدژیحکژوومەتی.دەسژتدا
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هەرسژێواتەسژاڵێککەحکژومەتیتروخیلژورووخژا،ەیەکیکژورت،بەاڵمدوایمژاو.حکومەتیدیکتاتۆریانەیناوبراوهژاتەئژاراوە
.بەپەپولەکانناسرانوناوبانگیاندەرکرد،ئەوانبوونەهێمایخۆراگریوبەرخژوداندژیدەسژەالتیدیکتژاتۆریخوشکەکوژراوەکە

وەکژژوورۆژیخەبژژاتدژیتونژژدوتیژییژژانلەالیەنفیمێنیسژژتەکانیئەمریکژژاوەئەورۆژە"١٩٨١"ئەوەبژژووبژژۆیەکەمجژژارلەسژژاڵی
یدێسژژژژامبرلەالیەنڕیکخژژژژراوینەتەوە"١٧"لەڕێکەوتژژژژی"١٩٩١"نەهێشژژژژتنیتونژژژژدوتیژیدەستنیشژژژژانکژژژژرا،پاشژژژژانلەسژژژژاڵی

.یەکگرتەوەکانوەکورۆژیجیهانیدژیتوندوتیژیراگەیەندرا


ینژوامبرسژاڵرۆژیکژوژرانیخوشژکانی٥٢مەبەسژت-ێژوویجیهژانییم(برین)ئەگەربمانەوێتکەڵکلەسەرەتایباسەکەمانوترۆما
بۆقسەکردنودوانلەسەردۆخیکوردستانبکەینالمانوایەبەبێقسژەکردنوتژاوتوێکردنییەکێژکلەبەرجەسژتەترین-میراباڵ

ریکونەگەریسیخۆیژداهەڵگرتژووەودڕندانەترینوهارترینهێزێککەهەمووفاکتەرەکانیتوندوتیژیلەپەسێویئایدولوژیایتا
وەکهەموومژان.ئەمهێزەگبریتیەلەدەوڵەتژیئیسژالمیعێژراقوشژامیژانداعژش:ناتوانینهەنگاوێکباسەکەمانببەینەپێشەوە

ەتئاگادارینلەماوەییەکساڵیپێشووداوکاتێکعێراقتووشیئاڵوزیوقەیرانیقژوڵهژات،ژنژانوکچژانیکوردسژتانوتەنژان
نەتەوەجیاجیاکانیناوچەکەهەرلەعێراقوسوریەوتورکیاوەتافەڕانسەوزۆربەیواڵتانیدنیژاتووشژیپەتژایەکیسەرتاسژەری

گژژروپەئیسژژالمییەتونژژدڕەوانەولەسژژەرویهەمووشژژیانەوەدەوڵەتژژیئیسژژالمیکەلەئێسژژتاداپەلیژژانواتەئەووکوشژژەندەبژژوون
قوربژژانیبیژژرەتژژانیڕۆژهەاڵتژژیناوڕاسژژتبەدڕنژژدانەترینشژژێوەخەڵژژکوبەتژژایبەتژنژژاندەکەنەهاویشژژتۆتەهەنژژاویکژژۆیواڵ

هەزارانژنوکچیناوچەکژانیڕۆژهەاڵتژیناوڕاسژتلێرەدادەتوانینئاماژەبەوبۆنمونە.بەرتەسکەکانیخۆیانونەستیبیماریان
کەلەسەربیرۆکەیەکیئیسژالمیداخژراووبەڕێژوەبردنیتیرۆریستیانەوەپەوەکووسوریەوعێراقبکەینکەلەالیەنئەمجۆرەگرو

بەهۆڤێتیووەحشیگەریدامەزراوە،ژنانوکچانیموسڵوشەنگالوناوچەکژانیدیژکەیعێژراقلەالیەنئەوگژروپەتونژدرەوانەوە
.خراپترینشێوەکەوتونودەکەونەبەرپەالماریان


ەوەبکاتکەبەسەدانکچیئیزەدیومەسیحیلەالیەنئەمگرۆپانەوەکوژرانوبەسژەدانیدیژکەگڕفێنژدرانکەسناتوانێتحاشال

هەندێکیدیکەشیانساڵیپارلەبازارەکانیموسڵداوەککۆیلە.وئێستاگلەژێرئەشکەنجەیروحیودەرونیوجەستەییئەواندان
ئەوەی.ەکبەپێژژیتەمەنیژژاندەفرۆشژژرانودەکژژرانەقوربژژانیئەونەسژژتەبیمژژارەخژژرانەبەرچژژاویئەمیژژرەعەرەبەکژژانوبەپژژارەی

گرینگەلێردائاماژەیپێبدەینئەوەیەکەلەچەندرۆژیرابردوداوپاگئازادکرانیشەنگاڵلەالیەنهێزیپێشمەرگەیکوردسژتان
.ئەمهێزەبەدڕندانەترینشێوەکوژراونچەندانگوڕیبەکۆمەڵیکچانوژنانیئیزەدیدوزراونەتەوەکەبەدەستی


لەالیەکژژیدیژژکەوەولەگەڵدرێژژژەودرێژبژژوونەوەیتونژژدوتیژییەکانلەئاسژژتیگشژژتیوجیهانیژژدابژژۆسژژەرژنژژان،ژنژژانیکژژوردبە

کۆمژاری-داعشدانلەژێرگوشاریجۆرێکیدیکەوڤێرژێنێکیقەدیمیوبەئەزمونتریسااڵنێکەتایبەتیوژنانیئێرانیبەگشتی،
وتونژژدوتیژیبەرامبەریژژاندەکرێژژت،واتەهەمژژانسیاسژژەتیچەوتوداخژژراوکەسژژاڵهایەلەقاڵژژ وفژژۆرمی-ئیسژژالمیئێژژران

جۆراوجۆردابۆئەمسەردەمەیئێستادرێژدەبنەوە
ڵیدەسەاڵتداریخوێداهیچنەبووەئەگەرچیپێناسەوئەساسیسیاسیوئایدیۆلۆژیکیرژیمیکۆماریئیسالمیلەدرێژەیچەندسا
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بەژنژژانوجژژگەسژژووکایەتی،بێحژژورمەتی،هەاڵواردنژژیجنسژژیەتیلەئاسژژتێکیبەربەرینژژدا،بەاڵمئەمسژژوکایەتیوبێحژژورمەتییە
ازارەکژانرۆژلەدوایرۆژەدژیژنانلەئێراندافۆرمێکینەرمتروهێورتریهەیەهەوڵدەداتکوشژتنەکانوئهەاڵواردنیجنسیەتی

وچەوسژژاندنەوەکانلەرێژژگەیکۆمەڵێژژکمێکژژانیزمییاسژژاییورێکخراوتژژرەوەڕەوابکژژاتبژژۆیەئژژێمەگدەبێژژتهەوڵبژژدەینلەبژژاری
هەمژووانبەئاگژانلەوەیلەئێرانژی.فیکریوتیۆریکەوەرەهەندەکانیئەمتونژدوتیژییەڕێکخژراوەدائاشژکرابکەیژنوبینژوێنینەوە

ئامرازێکبۆئاسانکردنەوەیژیژانیپیژاوان،خزمەتگژوزاریپیژاوانوپاشژکۆیبنەمژاڵەکەڵکیژانلژێوەردەگیرێژتوئێستاداژنوەکوو
بژژژۆئەوەیکەبەوتەیخژژودیکاربەدەسژژتانناوەنژژژدیبنەمژژاڵەوژیژژژانیلەسژژژەردادەخەنوناچاریژژاندەکەنهەمژژوودرگایەکیژژان

ەمونژادادپەروەرییەکقبژووڵوبەتەواوەتژیهەمژوودەسژەاڵتیخژۆیرادەسژتیهاوسەریاننەشێوێتوتێکنەچێت،هەمژووجژۆرەسژت
پیاوبکاتتاکۆمەڵگاوەکژووژنێکژیچژاکسژەیریبکژات،واتەلەروانژگەیپیژاوانیئژایینیژنێژککەخژۆیخژاوەنمژافوکەرامەت

ونەوەیداهژاتوویژنژاندابژینبکژاتئەوەبزانێتبۆدەستەبەرکردنژیئەومافژانەتێبکۆشژێتوهەوڵبژداتژیژانێکیبژاگبژۆخژۆی
سژاڵەژنژیئێرانژیویەک٣٧بژۆیەلەسژەربنەمژایئەوعەقڵژیەتەئەوە.ژنێکیداوێنپاکنیەوبێگومژانجێگژایجەهەنژنەمدەبێژت

یەخەنولەوانەگژنیکوردستانیرۆژهەاڵتلەگەڵکۆنەپەرەستانەترینشژێوەیهەاڵواردنژیجنسژیلەمجیهژانەهژاوچەرخەدادەسژتەو
.بەسەدانقوربانیپێشکەشیبزووتنەوەییەکسانیخوازانەیکوردستانوژنانبکەنبۆنەمانیئەوبارۆدۆخەناچاربوون


لەگەڵهەاڵواردنێکژژیچەنژژدالیەنەوچەنژژدرەهەنژژدیوزیژژاترلەژنژژانیلەچەقوناوەنژژدیئەمکێشژژانەدا،ژنژژانلەکوردسژژتاندا
لەروانگەیپیاوانیئایینیوەکووجنسیدووهەمسەرەڕایژنبوونیان،کەوبوونەتەوە،ژنانیکوردستاننەتەوەیسەردەستبەرەورو

پێناسەدەکرێت،لەروانگەیکوردبوونیشیوەکووشژارۆمەندیپژلەسژێرەچژاوکژراوە،بژۆیەدەبێژتزۆرتژرلەژنژانیدیژکەیئێژرانبژۆ
هەوڵیژانداوە،ماوەیسێدەیەیرابژردووازۆرتریشبدات،ژنانلەکوردستانلەمسۆگەربوونیخواستەکانیهەوڵبداتوقوربانی

چلەنژژاوخۆیواڵتوچلەدەرەوەدالەرێژژگەیرێخسژژتنودامەزرانژژدنیدەیژژانرێکخژژراوەیچژژاالکلەبژژواریمژژافیژنژژانوزینژژدوو
اریئیسژژژژالمینەداتکەهەمژژژژووسیاسژژژژەتەدژەهەسژژژژتییەکسژژژژانخوازیوئایژژژژدیایئژژژژازادیوداد،ئەودەرفەتەبەکۆمژژژژراگرتنژژژژی

.بسەپینێتولەوەزیاترژنانیکوردستانبۆسەدانساڵلەمەوپێشبگەڕێنێتەوەبەسەرکۆمەڵگایکوردەواریدامرۆڤانەکانی


یخواز،شۆڕشژگێروپیژاوانیئژازادهەموومانتێکژڕاوشژانبەشژانیژنانیپێشمەرگەوهەمووژنانیناوکوردستانپێویستەودەبێت
دەکرێژتووشژیاریوئژامرازیبژردنەسژەرەوەیئاسژتیزانسژتیوچاالکیمەدەنیوسیاسیهەوڵەکانیخۆمانبخەیژنەگەڕوتژابۆمژان

زانیژژاریژنژژانیکوردسژژتانلەگەڵمژژافوکەسژژایەتیراسژژتەقینەیخۆیژژانئاشژژنابکەیژژنودەرفەتوبەسژژتێنێکبخژژوڵێێنینتژژالە
سژژژەیریجژژژێگەوپژژژێگەیخۆمژژژانبکەیژژژن،دەبێژژژتبەپێژژژیئەوئەرکەخەباتکژژژارانەومێژژژژووییەیکەخەبژژژاتیروانگەیەکژژژینوێژژژوە

یەکسانیخوازودادپەروەرانەیکوردستانخستوویەتەئەستۆمانهەموومانلەبەرامبەرزۆڵموزۆریسەردەم،لەبەرامبەرهیچچەشژنە
بینژیبەهەمژووشژێوەکانلەگەڵیژدادیژاردەقیزەونژانەمژانوێنێککەئەمتوندوتیژیەکیجنسیبێدەنىنەبژینولەهەرکژاتوشژ

.بەشەڕبینوبەرەوڕوویببینەوە


٥١١٢یدێسەمبەری١:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیئاسۆیرۆژهەاڵت:سەرچاوە
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  !توندو تیژی بەرامبەر ژنان بەردەوامە
 
 
 
 
 
 
 

 ئاشتی عەبدواڵ

 
نۆڤەمبەرچیبکرێت؟٥٢دەبێتلەدوای!مەتوندوتیژیبەرامبەرژنانبەردەوا

 
نۆڤەمبەریهەمووساڵیکرۆژیجیهانیبەرەنگاربوونەوەیتوندوتیژییەدژبەژنان،ئەمرۆژەبۆتەهێمژایخەبژاتیژنژانی٥٢رۆژی

.وهەموومرۆڤێکیئازادیخوازبۆبەرەنگاربوونەوەیتوندتیژی
 

ن،دەگەڕێژتەوەبژۆنۆڤەمبەربەرۆژیجیهانیبەرەنگاربوونەوەیتوندوتیژیدژیژنا٥٢لەڕوانگەیمێژووییەوەدەستنیشانکردنیرۆژی
.(خوشکانیمیرابال)یادیکوشتنی

 
خوشکانیمیرابالپێکهاتبوونلەسژێخوشژککەئۆپۆزسژیۆنوچژاالکیسیاسژیبژوونلەکۆمژاریدۆمنیکژاندژبەسیسژتمیحژوکمڕانی

بەشژێوەیەکیوەحشژیگەرانەئەمسژێخوشژکە١٩١١لەسژاڵی.وکژاتفەرمژانڕەوایدومنیکژانبژووکەئە(رافاییژلتروخیلژو)دیکتاتۆری
.لەالیەنپیاوانیرژێمەوەتیرۆرکران

 
خەبژژاتیسیاسژژییاندژبەرژێمژژی(بژژزووتنەوەیچژژواردەییونیژژو)خوشژژکانیمیرابژژاللەچوارچێژژوەیرێکخراوێکژژیسیاسژژیبەنژژاوی

لەوکژاتەوەئەمخوشژژکانەبژوونبەهێمژژایخەبژاتکردنبژژۆ.ەرەنجامبەتیرۆکردنیژژانکۆتژاییهژژاتدیکتژاتۆریبەڕێژوەبژژرد،بەاڵمسژ
.ئازادیویەکسانیوکۆتایهیێنانبەچەوساندنەوەیژنان

 
ینژژژۆڤەمبەررۆژیتیرۆرکردنژژژژیئەوان،وەکرۆژیجیهژژژژانی٥٢،بڕیاریژژژژدا١٩٩٩یدیسژژژژمبەریسژژژاڵی١٧نەتەوەیەکگرتووەکژژژانلە

.بوونەوەیتوندوتیژیدژیژنانبناسێنێتبەرەنگار
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توندوتیژیرەگەزیدژبەژنانمێژوویەکژیهەزارانسژاڵەیهەیە،درککژردنوتێگەیشژتنیمژرۆڤلەئاسژتهەمژووئەوتونژدوتیژییو
االربژۆچیجیاکارییەرەگەزیوپێشلکردنەیمافیژنانکەهەیەئەسژتەمنیژیە،بەاڵمئاسژانیشنیژیەتژاتێبگەیژتکەخواسژتیپیاوسژ

!بەوجۆرەیە
 

تونژژدوتیژیوکوشژژتنودەسژژتدرێژژژیهەمژژووجۆرەکژژانیتژژریئژژازاردانکەبەرامژژبەرژنژژاندەکرێژژت،رەهەنژژدێکیمێژژژوویهەیە،ئەم
سەرەڕایئەوەیئێسژتامرۆڤژایەتیقۆنژاغیزۆریتێپەڕانژدوە،.حاڵەتەلەکلتووریداسەپێنراویپیاوساالرودینەوەسەرچاوەیگرتووە

لەرێزگرتنیمرۆڤوبەشارسژتانیکردنژیجیهژانوپێشژکەوتنلەهەمژووبوارەکانژدا،بەاڵملەگەڵهەمژووئەوانەشژدانەتژوانراوەهەر
.رێگەلەتوندوتیژیبیگێرێتودونیایەکیئارامبۆمرۆڤەکانفەراهەمبکرێت

 
انەیبەرامبەریژاندەکرێژت،رازیبوونیژانەبەوجگەلەوەگکۆمەڵێهۆکارهەیەلەوانەبێدەنىبوونیژنانەلەئاسژتئەوتونژدوتیژی

هەروەهژژائاسژژتیرۆشژژنبیریهەردوورەگەزکژژاریگەریراسژژتەوخۆیهەیە،جژژگەلەوەگدرێژژژەدانبەوکلتژژوورونەریژژتو.بژژارودۆخە
بژۆژنژان،کەلەهەروەهانەبوونیپەناگەیەکوپاڵپشژتتێک.عادەتانەیکەکۆمەڵگەپێوەیدەناڵێنێت،تیایداژناندەبنەقوربانی

.حاڵەتێکیلەوجۆرەدابتوانێتبۆدەربازبوونپەنایبۆبەرێترازینەبێتبەقبوڵکردنیستەم
 

لەگەڵهەمووئەوهۆکارانەیباسکرا،بەاڵمسەرەکیترینهۆکژاریتونژدو.هەروەهانەبوونییاسایەکبۆسزادانیبکەرانیتوندوتیژی
دەسژەاڵتیپژاوانخوازیعەقڵیەتژیپیاوسژاالرە،تژاتەواویدەسژەاڵتەکانیتژائەوجێژیەیتیژیکەبەرامبەربەژنژاندەکرێژت،خژودی

دەستیپێدەگاتبۆخۆیقۆرغبکات،ئیترئەمدەسەاڵتە،لەناوخێزاندابێتکەبەرامبەربەدایکوخوشژکوهاوسژەروکژچ،یژان
وتەنژژانەتلەدەزگژژاحکومییەکژژانولەکژژایەیسیاسژژیولەسژژەرئاسژژتەکانیتروەکویسژژتیدەسژژەاڵتلەدامەزراوەوشژژوێنیکژژارکردن

.ئابوورییشدا
 

ئەمویسژژژتیپژژژاوانخوازییە،پیاوسژژژاالردەگەیەنێژژژتەئەوئاسژژژتەیئەگەربەنەرمژژژینەیتژژژوانیزاڵبێژژژتبەسژژژەررەگەزیبەرامژژژبەریو
.ییەوەتاکوشتنبڕیاربەدەستبێتلەجێیئەوواتەژن،ئەواپەنادەباتەبەرتوندوتیژیبەهەمووجۆرەکان

 
کاتێژکباوکێژکنژاتوانێرێگژری.لەکۆمەڵگەیکوردیدائەمجۆرەدیدوتێروانینەیپیاوانزۆربەئاشکراوبێرووپووگبەدیدەکرێت

.لەکچەکەیبکاتولەجێیئەوبڕیارلەسەرژیانوداهاتوویبدات،ئەواپەنابۆتوندوتیژیدەباتتارادەیکوشتن
 

لەگەڵژنەکەیناگونجێژژتوناتوانێژژتتەواویدەسژژەاڵتەکانیفەرمژژانڕەواییخێژژزانەکەیبگژژرێتەدەسژژت،ئیتژژرشژژۆککاتێژژکپیاوێژژک
دایدەگرێتوناکرێتئەویپیاودەستەووەستانبێت،هەمژوورێگاکژانیتونژدوتیژیوئژازاردانیجەسژتەییدەگژرێتەبەرتژازۆرجژار

.کوشتنیشیتێدەکەوێت
 

مەاڵیەتیەکەی،لەالیەنەسیاسیەکەشەوەبەهەمانشێوەپیاوساالرەکانتەواوویستیقۆرغکردنیئەوبوارەیانئەمەبەشێکیالیەنەکۆ
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هەیەوبەدەگمەنقبوڵیانەژنانلەوبوارەدادەرکەونوبڕیاربەدەستبن،زۆرجاردەیانکێشەبۆئەوژنانەدروستکراوەتادووریژان
.وارەکانیتریشبەمجۆرەیەلەهەمووب.بخەنەوەلەبەشداریسیاسی

 
ئەمژژرۆگدوایتێپەربژژوونیچەنژژدیندەیەبەسژژەرتیرۆرکردنژژیسژژێخوشژژکەکەیمیرابژژال،دوایخەبژژاتیکژژۆمەڵگەینێژژودەوڵەتژژیبژژۆ
رووبەرووبوونەوەیتوندوتیژیدژیژنان،کەچیهێشتاتوندوتیژی،لەهەمووشوێنێکیجیهاندابژوونیهەیە،بەاڵملەشژوێنێکەوەبژۆ

.ێکیتررێژەکەیجیاوازە،بەپێیکلتووروئاینودەسەاڵتوواڵتەکاندەگۆڕێتشوێن
 

بۆروونکردنەوەیئەمراستیەدەکرێتسەرنجبدەینەراپژۆرتیگشژتینەتەوەیەکگرتووەکژانلەسژەرئاسژتیجیهژانبژۆرەوشژیئێسژتای
:مافەکانیژنانوئاستیتوندوتیژییەکانئامادەیکردوە

 
ەروویتونژژژدوتیژیجەسژژژتەییدەبژژژنەوە،یژژژانلەمیژژژانەیژیژژژانیرۆژانەدالەالیەنهاوسژژژەرەکانیانەوەرووبەروویژنژژژانرووب%٧١-

توندوتیژیجەستەییبوونەتەوە
.ملیۆنکچکەتەمەنیانلەخوارپانزەساڵییەوەرووبەروویخەتەنەکردنوشێواندنیئەندامیزاوزێبوونەتەوە١٣١زیاترلە-
%٣٤انیئەوروپاگبێبەگنییەلەتوندوتیژیدژبەژنان،بەپێیراپۆرتیلیژنەیمافیمرۆڤییەکێتژیئەوروپژاتەنانەتواڵت-

.ژنانیناوواڵتانییەکێتیئەوروپارووبەروویسزادانیدەروونیبوونەتەوە
یلەسژەرئاسژتیجیهانژدابەهۆکژارینیوەیئەوژنژانە٥١١٥ندنەینەتەوەیەکگرتووەکانئەنجامیداوەلەسالیبەپێیئەوخەماڵ-

.جیاوازکوژراون،لەالیەنکەسوکارینزیکیانەوەکوژراون
هاوسەرگیریبکەن(ساڵ١٨خوارتەمەن)ملیۆنکچناچارکراونبەمنداڵی٧١١زیاترلە-
ریئێسژتایژانپێشژوویژانکەسژیملیۆنژنرووبەروویسێکسژیزۆرەملژیبژوونەتەوە،ئەمەگزیژاترلەالیەنهاوسژە١٥١زیاترلە-

.نزیکیانەوەئەنجامدراوە
.انیدابازرگانیانپێوەدەکریتهسەرجەمئەوژنانەپێکدیننکەلەسەرئاستیجی%٧١ژنان-
 

لەهەرێمیکوردستانیشسەرەرایبانگەشەیبەردەوامبۆرووبەرووبژونەوەیتونژدوتیژیدژیژنژان،کەچژیئاسژتیتونژدوتیژییەکانلە
کشاندایە،دەستەیمافیمرۆڤیهەرێمیکوردستانلەراپۆرتێکدائاماریتوندوتیژییەکانیبەرامبەربەژنانلەشارەکانیهەرێمیهەڵ

حژاڵەتیتونژدوتیژیسێکسژیلەگەرمیژانوسژێ١٢لەماوەیشەگمانگییەکەمیئەمسژاڵدا"کوردستانباڵوکردەوەوبەپێیراپۆرتەکە
".پارێزگاکەیهەرێمتۆمارکراوە

ژنخۆیژانکوشژتوەو١٥لەمژاوەیشژەگمژانگییەکەمژیئەمسژاڵلەپارێزگژایهەولێژر"هەروەهالەبەشێکیدیکەیراپۆرتەکەداهژاتووە
سژژکااڵگ١٥٢٢حژژاڵەتیسژژێکسو٣حژژاڵەتیخۆسژژوتاندنتۆمژژارکراوەو٥٥حژژاڵەتیسژژوتانو٤١یدیژژکەگکژژوژراون،هاوکژژات١٥

حاڵەتی١لەپارێزگایسلێمانی"ەڕاپۆرتەکەیدەستەیمافیمرۆڤیهەرێمیکوردستانداهاتووە،سەبارەتبەسلێمانیشل"تۆمارکراوە
 ".سکااڵگتۆمارکراوە١١١وحاڵەتیسێکسی٥٩حاڵەتیخۆسوتاندنو١٧حاڵەتیسوتانو٥٤حاڵەتیخۆکوشتنو١١کوشتنو
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١١سژوتانو٥٣حژاڵەتیخۆکوشژتنو٨حژاڵەتیکوشژتنو٤لەپارێزگژایدهژۆک"لەبارەیپارێزگایدهۆکیشلەراپۆرتەکەداهژاتووە
لەسژنوری"لەدوابژڕگەیراپۆرتەکەشژداهژاتووە".سژکااڵگتۆمژارکراوە٩١٤حاڵەتیتوندوتیژیسێکسیو٥١خۆسوتاندنتۆمارکراوەو

سژکااڵ٤٤١وچەڵیسێکسژیحاڵەتیگێ١٥حاڵەتیخۆسوتاندنو٨سوتانو٧خۆکوشتنو٥حاڵەتیکوشتنو١ئیدارەیگەرمیانیش
".تۆمارکراوە

 
تائێسژتاگژنژانیکژوردرووبەروویجۆرەهژاتونژدوتیژژیدەبژنەوەهەرلەلێژدانوسژوکایەتیپێکژردنورێگژریکژردنلەبەدیهێنژانی

خراوێکژداخەونەکانیانوکوشتنیان،لەگەڵئەوەگهەمیشەژنانێکهەبوونلەسەرئاستیتاکوزۆرجاریشدەگمەنلەچوارچێوەیرێک
رووبەروویئەمدەسژژەاڵتەپژژاوانخوازەبژژونەتەوە،کەتونژژدوتیژیانبەکارهێنژژاوەبەرامژژبەربەژنژژان،هاوکژژاتپیژژاوانێکیمرۆڤدۆسژژت

.کەباوەڕیانبەیەکسانیرەگەزیهەیە،هاوکاریخەباتیژنانبوون
 

هەمژوورووداوێکژیکوشژتنداژنژانهژاتنەدەنژىبەاڵملەماوەیرابردووچەندەهاژنکوژرانوئازاردرانومافیژانپێشژێلکژرا،لەگەڵ
مژاوەیەکپژێشئێسژتاژنێژکبەنژاوی.دەنگیاننەگەیشتەدەسەاڵتداران،بەهۆیدەسەاڵتیزۆریپیاوساالریلەکۆمەڵگەوحوکمڕانیشدا

.لەپارکیدایکبووەقوربانیوکوژرا(سنوور)
وداوایبەسژزاگەیاندنیتاوانبژاراندەکەنوسژورنلەسژەرپێژداچوونەوەیئەوئەمرووداوەژنانوپیژاوانیئژازادیخوازیکژۆکردۆتەوە

نژۆڤەمبەردا٥٢لە:)-بەهژارمژونزیریەکژێکەلەژنەچاالکوانەکژاندەڵێژت.یاسایەیکەبۆنەهێشژتنیژنکوشژتنوتونژدوتیژیهەیە
دەهاچاالکیمەدەنی،ژنکوشتنمەحکژومبکەیژنتژاژننامانەوێتتەنهارۆژێکیرەمزیبێتوتێپەڕێتدەمانەوێتلەورۆژەدابەچەن

(کوژەکانبەسزادەگەن
 

مژژژاوەتەوەبڵێژژژین،دوایسژژژەرنجدانلەئامژژژاروراپۆرتەکژژژان،واقیعژژژیژیژژژانیژنژژژانلەسژژژەرئاسژژژتیجیهژژژانوکوردستانیشژژژداهێشژژژتا
ژیبەرامژبەرژنژان،پێویسژتەلەنبەتوندوتیژلەمەترسیدایە،گەرئیرادەیەکهەیەلەمکۆمەڵگەیەداولەدەسەاڵتیشدابۆکۆتاییهێنا

نۆڤەمبەریئەمساڵەوەهەوڵەکانیەکبخرێتبۆبەرەنگاربوونەوەیئەوحاڵەتە،هەروەهاجیاوازیبکرێتلەنێوانقسژەکردنوی٥٢
کژارکردنلەسژەرجێبەجێکرنیئەوقسانەیلەسەرئەوپرسەدەکرێتبۆراگرتنیتوندوتیژژی،واتەگژۆڕینیدروشژمەکانبژۆکژردارو

واقیژژع،بونیادنژژانەوەیتژژاک،خۆرێکخسژژتنەوەلەدیژژدێکترەوەکەگوتارەکژژانیتژژایبەتبەوپرسژژەفژژۆرمەلەبکژژرێتەوە،باڵوکژژردنەوەی
هۆشژژیاریلەکژژۆمەڵگە،زیژژادکردنیفشژژارەکانلەسژژەردەسژژەاڵتبژژۆجێبەجێکردنژژییاسژژاورێگژژریکژژردنلەتونژژدوتیژی،بونیادنژژانەوەی

ەیژی،هەوڵژدانبژۆسژەرکەوتنیئیژرادەیئژازادیخوازیومژرۆڤدۆسژتیلەبەرامژبەرعەقڵیەتژیپیاوسژاالریوکلتژوروسیستەمیپەروەرد
.عادەتەباوەدواکەوتووەکان،راگرتنیهەرجۆرەفەتواوگوتارێککەتیایداهانیتوندوتیژیبدرێت

 
هەمژژیشنمژژوونەی.رەنگژژاربوونەوەیتونژژدوتیژیرەگەزیلەرێگژژایپرۆسژژەیەکیلەوشژژێوەیەدەتژژوانینهەنگژژاویپێویسژژتبنێژژینبژژۆبە

 .گەلێکیشارستانیومرۆڤدۆستنیشانیجیهانبدەین

 
٥١١٢ینۆڤەمبەری١٧:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیبیرکردنەوە:سەرچاوە
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 ژنان و وشەی توندوتیژی و هۆکارەکانی





 فەرانەک ئەڵماسی: نوسین و کۆکردنەوە


یەکسەرتوندوتیژیبەرامژبەربەژنانمژانبیژردەکەوێژتەوە،چژونکەلێژرەولەوێشەیتوندوتیژیدەبێ،گوێمانلەوهەرکاتێکە
ئەوەندەمانبینیوەوبیستووەکەژنچۆنئەشکەنجەدراوە،وچەوسێنراوەتەوەومافەکانیپێشێلکژراوەوبژۆتەقوربژانیوسژووتەمەنی

هەرکەمەبژژۆئەوەیهەمژژوکژژاتئژژیمەبەچژژاویخومژژانبینیومژژانەکەچژژونئەوتونژژدوتیژژژییە،جژژاهەرچەنژژدیلەسژژەریبنوسژژرێ
دایکەکانمانبەرانبەریانتوندوتیژیکراوە،چونمافەکانیانپێشێلکراوە،هژیچکژاتئیزنژیئەویکەقسژەیخۆیژانبەرنەکورسژیان

.وتکراوەپێنەداروەوتەنانەتخوشمانکەکچوژنبووینبەهەمانچەشنلەگەڵمانهەڵسووکە


جژا.دژیکەسژیبەرامژبەرپژێیدەوتژرێتونژدوتیژیبەاڵمسەرەتاتوندوتیژیچیە؟هەرئژازاردانوچەوسژاندنەوەوپێشژێلکردنێژک
فەرقناکات،مەبەستەکەیئێمەلێرەداتوندوتیژییەدژیژنژان،ژنجەستەیییاندەروونییانئازاردانیسێکسیبێتئازاردانەکە

بەگشژژتیولەکژژۆمەڵگەیئژژژێمەدالەکوردسژژتانیرۆژهەاڵت،بەتژژژایبەتیزۆرتونژژدوتیژیبەرامژژژبەرکژژراوەودەکژژژرێولەمگەردوونەدا
هەرلەمێژەزۆرکاروباریقورسژیبەسژەرداسژەپێندراوەودەسژەپێندرێ،زۆربەیئەوکژارانەبەبژێپژرسوئاگژاداریئەوبژووە،ئەوەگ

،ئەمسیسژتەمەتژائێسژتاگلەالیئژێمەریداسژەپاویرژیمژیئیسژالمیئێژراناالبەشیهەرەزۆریدەگەڕێژتەوەبژۆسیسژتەمیپیژاوسژ
ولەزۆربەیلەنژاوکژۆمەڵگەولەمژاڵەوە(بەشێوەیەکیگشتی)ئێکسپایەرنەبووەومێژوویبەسەرچوونیکراوەیەوپیاوهەمووشتێکە

.کاروبارەکاندابڕیاربەدەستەوقسەییەکەموکۆتاییهەرئەودەێبڕیتەوە


:توندوتیژیگەلێجۆریهەیە،هەیەجەستەیییەوهەیەدەروونییەوتوندوتیژیهەیەسێکسییە

توندوتیژیجەستەییبریتییەلەکوشتن،ولێدان،وئازاردانبەهەرئامرازێککەلەپێشدەستدابێتبەبێئەوەیبیر-١
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کەئژژازاردەدرێژژتتووشژژیجورێژژککەمئەنژژدامبژژوونیژژاننژژاتەواوبژژوونیلەوەبکژژرێتەوەکەئەگەریئەوەبێژژتکەئەوژنەیژژانکژژچە
.جەستەیبێتوداهاتویبەتەواویبێئاکامبێت


توندوتیژیدەروونیبریتییەلەچەوساندنەوەوجنێودان،قسەوقسەڵوک،گوشارخسژتنەسژەرژنبەهۆکژارینادیژاریژانبە-٥

.لەخوشک،دەرکردنیژنلەالیەنهاوسەرەکەیەوەلەنێوماڵداوهەندێکشتیترلەوانەهۆکاریدڵپیسبوونیپیاو،یانبرا

توندوتیژیسێکسیبریتییەلەدەستدرێژیکردنەسەرژنێککەهیچمەیلیکیبژۆسژێکسکژردننژیە،لێژدانوئەشژکەنجەیژنێژک-٣

ەتونژژدوتیژیەلەالیەنهاوسژژەرەوروودەدات،یەکژژێکەلەکەبەشژژێوەیزۆرەمڵژژیسێکسژژیلەگەڵژژدادەکرێژژت،کەزۆرجژژارئەوشژژێو
.خرا ترینشێوەیتوندوتیژیبەرانبەربەژنکەهیچکاتلەیادیناچێتوباوەریتەواویبەپیاونابێت


وگەلێاوە،هەروەهادڵپیسیوخەتەنەکردنیکچوبەزۆربەشوودانیوژنبەژنکەبەخۆشحاڵیەوەئێستاکەئەوەهەرباوینەم-٤

بەبژروایکارناسژانورۆنژاکبیران،ژن.ڕووداوودیاردەیدیکەدەچێتەقاڵبیتوندوتیژیوبەتوندوتیژژیدژیژنژانبەئەژمژاردێژت
چۆندەکژرێبەئاسژاییدایژکو"دایکە،خوشکە،هاوسەرە،هاورێیە،دڵسوزە"مرۆڤەلەسەرروویزەویدالەبەرئەوەیپیرۆزترین
ئازاربدرێوبچەوسێندرێتەوەوژیانوداهاتویانلێتاڵبکرێتتەنیژالەبەرئەوەیهێژزوتوانژایژنبەقەتوسەرخوشکوها

.هێزیجەستەییپیاونابێت


هەمژووژنژانیکوردسژتانهاوکژاتلەگەڵژنژانیئێژرانپێویسژتەبژۆئەوەیمافەکژانیژنپێشژێلنەکرێژتوژنژانبژگەنبەمافەکژژانی
بەیاساودەرکردنییاساسزایئەوانەبژدەنەختبخەنەسەردامودەزگاکانیکۆماریئیسالمیوکاربەدەستانیدەوڵەت،کەخۆیان،ز

وئەشژژکەنجەیژندەدەنوژنبەکەسژژێکیالوازتەماشژژادەکەن،دەبێژژترژیمژژیلەگەڵبژژکەنکەئژژازاروهەروەکخۆیژژانمامەڵەیژژان
کەرێکخراوەیژیژنانیژانهەبیژتوئەگەریژشرێکخژراویوئژینجژیئویژانهەیەبەمژافیخۆیژانیئیسالمیئیزنیئەوەبداتبەژنان

بزانێکەچاالکیەکانیانبەرێنتژربژکەنوبەربەسژتیانبژۆسژازنەکژاتلەبەرئەوەیبتژواننبەشژداریچاالکانەیژانهەبێژتلەبەر
تێژژکڕاییەکتێبکوشژژنبژژۆئەوەیدەسژژتلەنژژاودەسژژتییەکبژژۆدەبێژژتژنژژان.داکژۆکیکردنژژیمافەکژژانیخۆیژژانوهاوڕەگەزەکانیژژان

وەدەسژژتهێنژژانیمژژافەزەوتکراوەکانیژژاندژینەیژژارانیخۆیژژانبوەسژژتنەوەوئیتژژرچژژیدیژژکەئیزنژژیئەوەنەدەنکەبەرانبەریژژان
.توندوتیژیبکرێت


٥١١٢یجووالی٣١:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیئاسۆیرۆژهەاڵت:سەرچاوە
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 توند و تیژی بەرهەم دێتەوە، بۆ بەرەنگاربونەوەی چی پێویستە ؟ بۆ







 

 نەجیبە قەرەداخی


لەکژوێکژۆیالیەتی،برسژێتی،بژێکژاری،بێژدەنگیلەبەرامژبەرزوڵژم.هیچدیاردەومیکانیزمایەکوەکتوندوتیژژیوێژرانکەرنژیە
تونژژدوتیژژژیبژژۆڕەواکردنژژیدەسژژەالتداریودرێژەپێژژدانێتیو.وەهەبژژێلەوێداتونژژدوتیژژژیهەیەوبژژۆبااڵدەسژژتیبەکژژارهێنرا

هیچگەلێکبەهێندەیگەلیکوردوهیچئاینێکبەهێندەیئاینیئێزدایەتیوهیچبەشژیکی.سەرچاوەیهەموپرسوقەیرانەکانە
وبەتایبەتیلەمچوارسالەیدواییەدالەڕوداوەکانیدەیانساڵیرابردو.کۆمەلگەبەهێندەیژنتوندوتیژیلەبەرامبەرنەکراوە

الیەندەولەتژژانیداگیژژرکەریکوردسژژتانوداعژژشکەلەالیەنهێژژزینژژاوچەکەونێژژونەتەوەییپاڵپشژژتیدەکژژرێبەرێبژژازیدڕانژژدانە
.کەسەردەمیناوینیشیتێپەڕاندوەلەبەرامبەرکۆمەڵگەکانیرۆژهەالتیناوینتوندوتیژیەکبەڕێوەدەبات


انوخۆپاراستنلەبەرامبەرتونژدوتیژژیوبونیادنژانیسیسژتەمێکیئەلتەرنژاتیڤمژافێکیسروشژتی،هەممژافێکیگەردونژیوتێکۆش

.یاساییە


ئەمرۆگەلیکوردلەسیسژتەمیخۆپاراسژتنلەبەرامژبەرتونژدوتیژژیداعژشنمژونەینژاوازەینیشژانەیهەمژوجیهژاندا،هێرشژەکانی
بەردەوامژیئەو.دڕاندایەتیوجەوهەریدەوڵەتنیشژاندەداتکەڕیشژەکەیبژۆهەزارانسژاڵدەگەرێژتەوەداعشووێرانکارییەکانی،

تونژدوتیژژیەونەگژرتنەبەریڕێوشژوێنلەبەرامژژبەرینیشژانیدەداتکەکەدەولەتومژاهیەتیبژاگنەناسژێنراوەومیکژژانیزمەی
کانیپژاریسوئەنژکەرەلەالیەنچەتەکژانیداعشژەوەووهاوکارەکانیژانبەبەهێزیخۆپاراستنیلەبەرامبەربونیادنەنراوە،هێرشژە

تەواویدەستبەتاڵیدەوڵەتەکاننیشاندەدات


دەولەتالنیکەمبۆکوردئاشکرابووەکەچدەزگایەکیتاالنکاری،کوشتنودرندایەتیە،بەاڵمهەرئەودەوڵەتانەچڕۆژهەاڵتیبن
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ئیترپسژپۆرانیشئامژاژە.رەپێشکەوتویتەکنیکیسەربازیشدابنناتواننهاواڵتیانیخۆیانبپارێزنیانرۆژئاواییولەدۆخیهە
ئاکادیمیسژژیانسژژۆلیئژژوزەللەریپۆرتژژاژێکیدالەسژژەرپرسژژیتونژژدوتیژژژیئامژژاژەبە.بەمژژۆدێلیخۆپاراسژژتنیخژژۆجێیکژژورددەکەن

".نئیترتەنانەتهاوالتیانیخۆیشیانپێناپارێزرێ،دەلێدەولەتایمیکانیزمانیخۆپاراستندەکاتوگرنگ


میکانیزمیخۆپاراستنیژنانیکوردوگەلیکوردبەگشتی،خۆرێکخستنکردن،وشیاریوپەروەردەودەزگابونیدیموکراتیوخژۆجێیە
مشژژتێکیکەدەبژژێزیژژاترینبەال.لەورێوشژژوێنانەیەکەبژژایەخوگرنگژژیخژژۆیبۆبەرەنگژژاربونەوەیتونژژدوتیژژژیپەیژژداکژژردووە

تێکۆشژژانیلەبەرامژژبەربکژژرێئەوزهنژژیەتەیداعژژشکەلەدەسژژەاڵتدارانەوەخژژۆیخزانژژدۆتەنێژژوتاکەکژژانیکژژۆمەڵگەوخێژژزانەوە
تێکۆشژانلەدژیتونژدوتیژژی.ولەشێوازیدیکەیدالەنیوخێژزانداخژۆینیشژاندەداتکەبەشێوازەقەبەکەیدەولەتوداعشە

.وبەمافیخۆیئاشنانەبێناتوانێلەدژیتوندوتیژژیتێبکۆشژێکۆمەڵگەوژنێکیکەخۆینەناسێ.ابۆخۆناسیندەبێسەرەت
تێکۆشانلەدژیتوندوتیژیسژەرەتاپێویسژتیبەڕێکخراوەبژونهەیەوداکژۆکینەکژردنلەڕێکخراوەبژونوسسژتبونلەتێکۆشژاندا

یژژژی،چژژونکەتونژژدوتیژژژیهەمیشژژەهێژژزوڕەوایژژیخژژۆیلەپژژارچەبونورێکخژژراوەنەبژژونیژنەوەدەبێژژتەهژژۆیبەردەوامژژیتونژژدوت
.دەگرێ،ئیترئەوتوندوتیژیەلەبنەماڵەوەبێیاندەزگاکانیدەوڵەتەوەوەکیەکە


کوردسژتانڕێژژەیتونژدولەهەموبەشەکانیکوردستانتوندوتیژیلەدژیژنبێناوبەربەردەوامەبەاڵمهیچبەشژێکوەکباشژوری

مژانگیرابژردوداکەلەچەنژدپاریزگژایهەرێژم٩تیژیبەرزنیە،بەپێیڕاپۆرتیدەستەیمافەمرۆڤیهەرێمژیکوردسژتانلەمژاوەی
زیژژژادیکژژژردوەوسژژژەدانژنلەمژژژاوەیئەونژژژۆمژژژانگەدا٢٤%تۆمژژژارکژژژراوەتونژژژدوتیژییەکژژژانیبەرامژژژبەربەژنژژژانبەڕێژژژژەی

هەلوێستیدەسەالت،دەزگاکانی.ژندەکاتلەماوەیساڵێکدا٤١١یتوندوتیژیوهەندێئاماریترباگلەکوشتنیبونەتەقوربان
میدیا،ڕێکخراوەکژانیژنژانوبنەمژالەوەکچژواردەزگژایبەرپرسژیاروپەیوەندیژدارلەیەکنمژونەیوەککوشژتنیسژنورعژومەروبە

کژۆمەڵگەکەیەکژنژانیبژێ.اهیەتیئەوعەقلیەتەتێبگەینکەکۆمەڵگەیپێبەرێوەدەبرێخاکسپاردنەکەیدابەسەبۆئەوەیکەم
پاراستن،بێرێکخستنوبێپەروەردەوبێدەزگابن،دەسژەالتەکەیتژادواڕادەسژەرکوتکەروبژێبژاک،خێژزانەکەیدوورەپەرێژزی

یژیتێژدابنەبژڕبکژرێ،ژنژانوبەگشژتیتاکەکژانیوەهژابەرپرسیارێتیەکیسروشتیبێلەئاستتاکەکانیدا،سەختەکەتوندوت
کۆمەڵگەیەکپێویسژتیبەبەشژداریراسژتەوخۆهەیەلەخۆبەرێژوەبردندابژۆئەوەیکەهەسژتبەبژونیخژۆیوەکتژاکێکیکژۆمەڵگە

دەکژات،درکبەوەبکات،بەشداریڕاسژتەوخۆلەسیاسژەتوخۆبەرێژوەبردنداگەشژەبەئیژرادەیتژاکدەدات،هەسژتبەبژونیخژۆی
دەکاتکەپەراوێزناکرێ،تاکەپەراوێزبونەکانزیاتردەخزێنەنێژوپەیژرەوکردنژیتونژدوتیژژیهەملەبەرامژبەرخۆیژانوهەملە
بەرامژژبەرکژژۆمەڵگەکەیخۆیژژانوئەوانژژیدیژژکەگنمژژونەهەرەزەقەکەیلەداعژژشونمژژونەیدیژژکەلەتونژژدوتیژیەکژژانیدیژژکەدا

.دەبینرێ


"مکاتێدەسەالتدارانتەنانەتخاوەنداریکردنلەتەرمیژنێکوەکهەرەشەدەبینن،ئەوپەیژامەدەدەنەکژۆمەڵگەوژنژانکەبەاڵ
گەورەتژژژرینهەڵەئەوەیەکە.ئەمەئەوزهنژژژیەتەیەکەهەمژژژورۆژێژندەکژژژوژێ"بشژژژکوژرێننژژژابێکەسخاوەنژژژداریتانلژژژێبکژژژات

ەسژەالتوحکومڕانژانلەنمژونەبەرچژاوەکەیداحکژومەتیهەرێژمدێژتوتونژدوتیژژیبنەبژڕرێکخراوەکانوکژۆمەڵگەپێیژانوابژێد
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دەکات،لەکاتێکدادەسەالتخۆیسەرچاوەیتوندوتیژیە،سەرەتادەبێئەورێکخراوانەلەدرکیئەوەدابنکەهێژزیخژۆییخۆیژان
وڵەتکژۆنترۆڵیکژردوە،ببژنەهێژزیفشژاریسژەندنەوەیئەودەکرێدەروازەیچارەسەریبێوپاشژاندەکژرێلەودەرفەتژانەیکەدە

تێکٶشژانلەدژیتونژدوتیژژیلەهەمژانکژاتداتێکۆشژانەلەدژیدەسژەاڵتولێسژەندنەوەیئەو.دەرفەتانەبۆخزمەتیکۆمەڵگە
.مەیدانانەیەکەدەوڵەتبەزۆرداریوستەمزەوتیکردوەولەخزمەتتوێژێکدابەکاریدێنێ


نجبدەنلەبەرنامەیپارتەکانیباشوریکوردستانشژتێکبەنژاویپژالنوسژتراتیژیئژازادیژنوکژۆمەڵگەنژیە،لەپرۆگژراموسەر

پالنیانداپرسیئازادیجێیباسنیە،پرسەکۆمەالیەتیەکژاننەبژۆتەمژایەیگفتوگژۆینێژوانپارتەکژان،تەنژانەتئەوبژابەتەبژۆ
.کێیهەلبژاردنجارێکیشنەبۆتەبابەتێکیکێبەر


لەکاتێکژژداکە"کژژاردانەوەوبونیادنژژان"بژژۆئەوەگتێکۆشژژانلەدژیتونژژدوتیژژژیدەبژژێلەمەیژژدانیکژژاردانەوەیبگژژوزارێتەوەبژژۆ

نارەزاییلەبەرامبەرسەرچاوە،فاکتەروهۆکارەکانیتوندوتیژینیشژاندەدرێلەهەمژانکژاتدادەبژێئەلتەرناتیڤەکەشژیبونیژاد
ئەگەرنادەیانساڵیشتژریشتێژپەڕ.پەرەبەگۆڕەپانەکانیخۆپاراستنوخۆبەرێوەبەریکۆمەڵگەوبەشداریڕاستەوخۆبدرێ.بنێ

.دەبێ،سااڵنەولەمرۆژەداکاریرێکخراوەکاندەبێراگەیاندنیهەندێئامارولێدوانیسەرکاغەز


٥١١٢ریینۆڤەمبە٥٢:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیبیرکردنەوە:سەرچاوە
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 اڵواردن دژی ژنان لە کۆماری ئیسالمی









 فەرانەک ئەڵماسی: ن


ژنهەوێنیژیانیکۆمەاڵیەتییە،کاریئابووری،تێکۆشانوپێناسەیکۆمەاڵیەتی،خەباتیبەکژۆمەڵ،هەسژتبەژیژانلەگەڵکژۆمەڵ
کێشەیژنلەحاڵێکداوەکگرفتێکژیفەرهەنگژیودەرونژی.ەگەڵژنهەیەوهتد،بابەتگەلێکنکەپێوەندیمێژووییونەپساویانل

سیاسژەتیدەوڵەتژژانیئیسژژالمیکەلەڕیگژایبژژاوەڕەدرەونیەکژانیخۆیژژانەوەدەچێژژتە.وەبەرچژاودەکەوێ،گرفتێکژژیگەلێژکسیاسیشژژە
.اهەقیدەرهەقبەژنژژانڕچژژاودەکەنمێشژژکیبنەماڵەکژژان،مێشژژکیانبەدیلژژیخژژۆیدەکژژاوئەوحکژژوومەتەئیسژژالمییانەزۆرتژژریننژژ

.ئامرازێککەبەردەوامبۆچەوساندنەوەوداسەپاندنیدەسەاڵتکەڵکیانلێوەرگرتووە،کێشەیڕەگەزیوهەاڵواردنیڕەگەزیبووە


دەسبەسژەرنودەسەاڵتبنوتەنیالەڕوانگەیڕەگەزیسەیربکرێت،ژنەکانیبژێدەسژەاڵتنوچونکەکۆمەڵگایەککەژنانتێیدابێ
بەوپێژژیە،کۆمەڵگژژاسژژڕودیژژلدەبژژێو.لەئاکامژژدامنژژااڵنیلەوژنژژانەدەبژژن،گژژوێلەمشژژتوژێردەسژژتەیدەسژژەاڵتیحکژژوومەتن
.خەڵکەکەیخاوەنهیچئیرادەیەکنابنوناتواننداخوازییەکیانلەحکوومەتەکەیانهەبێ


تیکۆماریئیسژالمی،یاسژاییبژوونیهەاڵواردنژیڕەگەزیوزوڵژملەژنوهەربۆیەیەکێکلەبنەڕەتیترینگرفتیژنانلەگەڵدەسەاڵ

کاتێژککەسژێکجیژالە.ئێمەبەردەوامشاهیدیپەرەسەندنیڕەوتژیپالنەکژانیهەاڵواردنژیڕەگەزیدژیژنژاندەبژین.مافەکانییەتی
ێژژت،تەواویتوانژژاییوپێداویسژژتییەکانیپێناسژژەیمرۆڤژژایەتییەکەیدەخژژرێتەچوارچێژژوەیڕەگەزیولەوڕوانژژگەیەوەتژژاریفدەکر

ژنانیئێمەلەئێرانلەژێرزوڵموزەختیفەرهەنگیپیاوساالریدەسەاڵتدار،بژارودۆخینایەکسژان.ئینسانیئەولەپەراوێزدەخرێن
لەتەواوی.ونامرۆڤژژژانەتەحەمژژژولدەکەنولەمژژژافیمرۆڤژژژایەتیکەبژژژریتییەلەمژژژافیسیاسژژژی،مەدەنژژژیوکژژژۆمەاڵیەتیبێبەشژژژن

هەرلەراگەیانژدنەکانەوەبگژرەتژابەشژیپەروەردە،وراهێنژانو.بوارەکانیکۆمەڵگادادەکەونەبەرسوکایەتیپێکردنوهەاڵواردن
.فەرهەنگیپیاوساالریبەشێوەیئاشکراوشاراوەپڕۆپاگەندەیبۆدەکرێفێرکردنبەشێوەیەکیبەرچاووبەرباڵورۆژانە
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تیژیژانیسژوننەتییە،گرتنوخوڵێانیتووندوتیژیدژیژنانلەگۆڕێداهەنکەیەکلەوانەشێوەوچۆنییەشکڵهۆیجۆراوجۆرلە
کژژژردنوڕاپەڕانژژژدنیکاروبژژژاریکردنژژژیبژیژژژویبنەمژژژاڵەوژنبەرپرسژژژیپەروەردەیمنژژژاڵوجێبەجێولەوداپیژژژاوبەرپرسژژژیدابین

ژنێککەلەباریمژاڵییەوە.نەبوونیسەربەخۆییماڵیونەبوونیسەربەخۆییئابووریزۆربەیگرفتیژناندەگەڕێتەوەبۆ.ماڵەوەیە
سژژژەربەخۆنەبژژژێ،هەسژژژتبەمژژژرۆڤبژژژوونناکژژژاتوتوانژژژاییبەربەرەکژژژانییلەگەڵتوونژژژدوتیژژژژیوهەاڵواردنژژژیڕەگەزینژژژابێو

.وەدەستێندرێتەسەرەتاییترینوبنەڕەتیترینئامرازیئەوبەربەرەکانییەی،کەلێ


هۆیدیکەیتووندوتیژیوهەاڵواردنیڕەگەزیدژیژنان،هۆیفەرهەنگیوئایینییەکەبەئەنێەسژتوبەمەبەسژتیژێردەسژتەکردن
بەتژایبەتجیژاوازینێژوانژنوپیژاولەمەڕ.وحوکمڕانیزۆرتربەهۆیحکوومەتوبەشژێوەیسیسژتیماتیکپرۆپاگەنژدەیبژۆدەکژرێ

ژنژانبژۆڕزگژاریلەو.ەکاتیشاهیدیدانلەدادگاوبەشژەمیراتژیژنژانوکچژانلەبنەماڵەکانیژانوهتژددانیدییەوبایخیژنل
بارودۆخەناعاداڵنەیەدەبێدەستیدینلەسیاسەتوحکوومڕانیکژورتبژکەنەوەتژادەسژەاڵتدارانیسژەرەڕۆنەتژواننلەباوەڕەکژانی

.کۆیلەیخۆیاندینیخەڵککەڵکینابەجێوەرگرنوئەوانبکەنە


هۆیدیکەیتووندوتیژیدژیژنژانلەکۆمژاریئیسژالمیئێرانژدا،سژەرەڕایهەاڵواردنژیمەترسژیداریڕەگەزیودەرکردنژییاسژاکانی
نێوانچینەکانیکۆمەڵگاوگەورەبوونیدیاردەیهەژاریلەکۆمەڵگادا،سژیغە،دابەزانژدنی"درزی"کردنەوەیسەدەکانینێوەڕاست،قوڵ

نیشووکردنیکچانوپەسندکردنییاسایدواکەوتووانەیدژیبنەماڵە،تەرحژیعفژافوحیجژاب،نژابەرابەریلەشژوێنیکژار،تەمە
موچەیکەمتربۆژنلەبەرامبەرکارییەکسانلەگەڵپیاوان،تەوژمیئژابووریبۆسژەرژنژانیسەرپەرسژتیبنەمژاڵە،یاسژاییکردنژی

.زۆربابەتگەلیدیکە،نیشانەیڕوونوئاشکرایتووندوتیژیدژیژناننزەماوەندلەگەڵمناڵیوەرگیراو،و


تووندوتیژژیتەنیژائژازاروئەشژکەنجەیبەکژردەوەیجەسژتەیینیژیە،هەرهەمژوویئەوانەیباسژکران،لەگەڵزوڵمژینەتەوایەتژی
تبژۆخۆکوشژتنوخۆسژووتاندنبەرن،یژابەرەودەسژدەبنەزەختیچەندبەرابەربۆسەرژنودەبنەهۆیئەوەکەژمژارەیەکیزۆریژان

هەڵژبەتسژەرەڕای.یژادەبژێخۆیژانبسژووتێننیژاناچژارنلەگەڵبژارودۆخەکەڕابژێن.وەرگرتنلەمژادەهۆشژبەرەکانهانژدرێنکەڵک
دا،بەوحژاڵەگئەوەیسااڵنیکخەباتیبەرباڵووڕادیکاڵیجەمژاوەریدژیدیژاردەیژنچەوسژاندنەوەوهەاڵواردنژیڕەگەزیلەگۆڕێژ

ژنژژانهێشژژتابەردەواملەواڵتژژانیدواکەوتژژوویئژژایینیلەژێژژردەسژژەاڵتیڕەهژژایدەوڵەتژژانیئژژایینیوکۆمەاڵیەتیژژدامژژاونەوەوئەو
دەوڵەتەسەرکووتگەرودژەژنانە،بەشێوەیسیستیماتیککەڵژکلەئژازاریجەسژتەییوهەتکژیژنوەکچەکیژکبژۆبێژدەنىکردنژی

.ردەگرنژنانیناڕازیوە


دەبنەقوربژانیتوونژدوتیژیبنەمژاڵەیی،بەدەسژتهاوسژەرەکانیژان،بژاوکوبراکانیژانکەخژاوەنجیالەوانە،ژنانێکیزۆرڕۆژانە
بیریڕەشنوبۆیەکوشتنلەژێرناویپاراستنینامووسکەدیژاردەیەکیسژەدەکانیناوەڕاسژتە،بەردەوامقوربژانیوەردەگژرێولەبەر

اڵتیئیسژژالمیسیاسژژی،نەریتەکژژانیدژەژنژژیوەکبەردەبژژارانکژژردن،زینژژدووبژژوونەتەوەوئەوانەگڕیشژژەیانلەهەبژژوونیدەسژژە
.سیستەمینابەرابەرینیزامەکانیسیاسی،کۆمەاڵیەتیوبنەمافکرییەکاندا
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انلەپێگەیانژدنیمناڵەکژانوژنانلەبەرئەوەینیوەیدانیشتووانیهەرواڵتێکپێکدێننوهەروەهالەبەرئەوەینەخشژیبەرچاویژ
گەشژژژەسژژژەندنوپێشژژژکەوتنو.جیلژژژیداهژژژاتووداهەیە،خژژژاوەنپژژژێگەیبەرزلەبەرەوپێشژژژوەچوونوپێشژژژکەوتنیهەرواڵتژژژێکن

.خاوەنژژدارییەتیکۆمەڵگژژایەکیئژژازادودێمژژوکرات،بەبژژێگرینگژژیدانوڕیزگژژرتنلەژنژژانوپژژێگەیبەرزیئەوان،جێژژبەجژژێنژژابێ
پێژژدانبەکراوەتەوەوپێشژژکەوتنوریفژژاهیخۆیژژانلەسژایەیگرینگژژیوبژژایخواڵتژانیپێشژژکەوتووئەودیژژاردەیەتژاقیهەروەکلە

سژژەرجەم،پێوەنژژدیڕاسژژتەوخۆی.خواسژژتیژنژژانوالبردنژژیهەرچەشژژنەهەاڵواردنژژیڕەگەزیوتوونژژدوتیژیدژیژنژژانوەدەسژژتهێنژژاوە
.ژیدژیژنانلەگەڵدواکەوتووییوپێشنەکەوتنونادێموکراتبوونیواڵتەکانلەگۆڕێدابوونوهەاڵواردنوتووندوتینێوانحەپس


لەحکوومەتێکداکەتاکەکژانیکۆمەڵگژالەبژاریئژایینیبەسژەرکەمژایەتیوزۆرایەتیژدادابەگدەکژرێن،تەنژانەتڕەگەزیتاکەکژان

حکژوومەتلەڕێگژای.ژنانلەوبارەوەکەمتژرینمافیژانپێژدەبڕێدەبێتەهۆیهەاڵواردنونابەرابەریحێوقیوکۆمەاڵیەتیئەوانو
هەڵبژاردنژژینادێموکراتیژژکونەیاسژژایی،دەسژژەاڵتیئیژژداریبەدەسژژتەوەدەگرێوخەڵژژکئیمکژژانیچاوەدێرییژژانبەسژژەرهەڵسژژوکەوتی

ربژڕینوبیرکژردنەوەوزانیژاریئژازادیڕادە.دەسژتێندرێتدەسەاڵتوئاڵۆگۆڕیسیاسەتەکەیوتەنانەتگۆڕینیچەشژنیحکژوومەتلێ
هەروەهژاخەڵژک.گۆڕینەوەبەربەستدەکرێنوهێزوڕێکخراوەسیاسییەکانیدژیحکژوومەتئیزنژیهژیچچەشژنەتێکۆشژانێکیاننژابێ

.گرتنبەوهێزانەوەدەسبەسەروئیعدامدەکرێنڕۆژانەبەبیانوویپێوەندی


تژژاکاتێژژککەحکژژوومەتلەسژژەربنەمژژایخواسژژتو.رابەری،مانژژایەکینیژژیەقسژژەیدیژژکەسژژەبارەتبەئژژازادیودێموکراسژژیوبە
باوەڕەکانیکۆمەڵگادانەمەزرێوملکەچیئازادیومافیمژرۆڤوبەرابەریژنوپیژاونەبژێ،ئژێمەهەرواشژاهیدیژێرپێنژانیمژافی

یداسەپاو،خۆیژانلەمەیژدانیخەباتژدابژنوهەربۆیەژنانپێویستەبەلەبەرچاوگرتنیهەلومەرج.مرۆڤوبەتایبەتژناندەبین
کەوابژژووژنژژانبژژۆ.دەنگژژیخۆیژژاندژینژژاعەداڵەتیوبژژێمژژافیبگەیێنژژنەگژژوێیخەڵکژژانیجیهژژانوخواسژژتەکانیانبێننەبەربژژاس

ۆڕوبەڕووهێنانیخواسژژتەکانیان،پێویسژژتەلەبوارەکژژانیخەبژژاتلەمەیدانژژدائامژژادەبنولەگەڵنیژژزامودەسژژەاڵتیسژژەرەڕوەدەسژژت
.ببنەوەوشانازیبخوڵێێنن


بژژۆوەدەسژژتهێنژژانیمژژافیئژژازادیخۆیژژانشانبەشژژانیپیژژاوانیئژژازادیخوازڕابژژنوئژژااڵیبەرابەریوبەوپەڕیلەخژژۆبردویەتیەوە

وپێبکەنوسژژنوورژنژژاندەبژژێخۆیژژاندەسژژتئێسژژتە.عەداڵەتوڕزگژژاریلەسژژەرلژژووتکەیسژژەرکەوتنبچەقێژژننتژژابشژژەکێتەوە
نەریتەکانیدژەژنویاسژاکانیهژۆینژابەرابەریدەسژەاڵتدارانیکۆمەڵگژاببەزێژننووەکمرۆڤژیسژەربەخۆوخژاوەنئیژرادەیپژتەو

بتواننلەبۆئەوەی.هەستنەسەرپێولەڕێگایئازادیخۆیانوکۆمەڵگادژیدەسەاڵتەسیاسییەکانوسەرکووتکەرانخەباتبکەن
.راتیکدابژینواڵتێکیئازادودێموک


٥١١٢یسێپتەمبەری٥١:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیئاسۆیرۆژهەاڵت:سەرچاوە
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لە هەوڵەكانمان بەردەوام دەبین بۆ بنبڕكردنی توندوتیژی دژی ژنان: نێچیرڤان بارزانی  
 
 
 
 

    
 

 

 
 :وتاری بەڕێز نێچیرڤان بارزانی یە      

 


ویست،وانىخۆشهبوكان،ئامادهڕێزهبهمیوانه
.. بەیانیتانباگ،هەمووالیەكتانبەخێربێن

 
 .سمىڕاگەیاندنیهەڵمەتینیشتمانییئەمساڵمانبۆبنبڕکردنیتوندوتیژیدژیژنانلەهەرێمیکوردستانداخێربێنبۆڕێوڕهبه

ەمینسژژاڵەهاوشژژانیحکژژوومەتوهەشژژت.ئەمسژژاڵهەشژژتەمینسژژاڵەئژژێمەلەهەرێمژژیکوردسژژتانهەڵمەتژژینیشژژتمانیڕادەگەیەنژژین
ڕێکخراوەکانیکۆمەڵگەیمەدەنیلەسەرانسەریجیهان،ئیرادەیسیاسژیماندووپژاتدەکەیژنەوەوبەئامژانجینەهێشژتنیتونژدوتیژی

.وهدژیژنان،کاروچاالکییەکانمانچڕتردەکەینه


وەوگفتوگژژۆ،لەدوایڕاپەڕیژژنەوە،سژژەرەڕایکژژۆمەڵێئەمسژژاڵبەپێویسژژتیدەزانژژمدەرفەتژژیزیژژاتربڕەخسژژێنینبژژۆبەخۆداچژژوونە
دەسکەوتوکاریگرنژىلەسژەرئاسژتیسیاسژیویاسژایی،سژەرەڕایهەنژدێبەرەوپێشژچوونیبەرچژاو،ئژێمەدەبینژینکەتونژدوتیژی

تەلەسژەرئەوکۆسژەبۆیەسەرەڕایپەنجەخستنەسەربەرەوپێشچوونەکانمان،دەبێگفتوگژۆوهەڵوەسژ.کۆتایینەهاتووەوبەردەوامە
.وتەگەرانەبکەینکەڕێگربوونلەبنبڕکردنیتوندوتیژیلەهەرێمیکوردستان


ئیشژمانلەسژەرئەمهەرلەسەرەتایکارەکانماندا،ئێمەئەممەسەلەیەمانلەسەرەوەیئەجێنژدایکژاریخۆمژاندانژاوەوبەبژڕواوه

کردنیئاسایشویەکسانیودادوەری،باشژتریندەروازەنبەرەوکوردسژتانێکیئژازادچونکەباوەڕمانوایەکەدابین.ئەجێندایەکردووە
هەرلەمباوەڕەوە،بەڕاوێژکاریوگوێگرتنلەپسپۆڕوچاالکوانو.وئارامبۆسەرجەمهاوواڵتیانلەهەرێمیكوردستاندا

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://cabinet.gov.krd/a/d.aspx?s=040000&l=13&a=53966&t=%d9%86&
http://twitter.com/home?status=%d9%86&
http://cabinet.gov.krd/a/print.aspx?l=13&smap=010000&a=53966
http://cabinet.gov.krd/grafik/uploaded/2015/NB_Tundutiji_diji_jinan1__2015_11_26_h14m9s39__SE.jpg
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.وسیاسەتوستراتیژییەتمانداڕشتووەداکۆکیکارانییەکسانیومافیمرۆڤ،کارمانکردووەبۆچاکسازیییاسایی
 

لەڕووییاساییەوە،هەروەکودەزاننلەکۆتایییسااڵنینەوەدەوەتائێستاکۆمەڵێژکمژاددەیهەردوویاسژایسژزایعێراقژیویاسژای
.باریکەسێتیمانگۆڕیوەوچەندیاسایەکیهاوچەرخوشارستانیشماندەرکردووە


تنیژن،جابەهەرپاساوێكبێژت،وەکژوهەمژووکوشژتنێکیدیژکەمژامەڵەیلەگەڵدەکرێژت،نەکبەئێستالەهەرێمیکوردستانکوش

هەروەهژافرەژنژیلە.نسژزادەده(سژووك)ىیاسژاكانیسژزایعێراقژی،کەتاوانبژارانبەکوشژتنیژنبەحژوکمیوماددانهگوێرەیئه
.راوهرزسنووردارکهەرێمیکوردستانبەپێییاساتائاستێكیبه

 
،هەنگژاوێکیدیژکەبژووبەرەودابینکردنژییەکسژانیودادوەریژی٥١١١یبەرەنگاربوونەوەیتوندوتیژییخێزانییسژاڵی٨یاسایژمارە
یدەرکژژژرد،کەتژژژایبەتەبە٥١١٨یسژژژالی١هەروەهژژژاپژژژێشئەویاسژژژایەگ،پەرلەمژژژانیکوردسژژژتانیاسژژژایژمژژژارە.کژژژۆمەاڵیەتی

ئەمیاسژایەهەنگژاوێکیسژەردەمییانەبژووبژۆپاراسژتنیئژافرەتلە.ەیوەنژدیکردنومۆبایژلوئینتەرنێژتبەکارهێنانیئامرازەکانیپ
هەڕەشەوشەڕپێفرۆشتنوهەوڵیکەسانیبەدكارلەڕێگایتەکنەلۆژیایمۆدێرنەوە،لەڕێگایمۆبایژلوئینتەرنێژتەوە،بژۆزڕانژدنی

.پەڕیتوندوتیژیوگۆشەگیریوتەنانەتکوشتنیشڕوویداوەناووناوبانگیئافرەت،کەزۆرجاربۆتەهۆیئەو


ئژێمەلەمە.دەزانژینلەسژەرئاسژتیجێبەجێکژردنوەکژوپێویسژتکژارنەکژراوە.ئەمانەهەموویلەسەرئاستییاساییدائەنجژامدراون
اخۆشژحاڵملێژرەئامژاژەبەهەوڵوهەروەهژ.وامداینبژۆباشژترکردنیمیکژانیزموپرۆسژەیجێبەجێکژردنردهبەئاگاینولەهەوڵیبه

تێکۆشژژانیکۆمەڵێژژکژنژژیچژژاالکوخەمخژژۆروبەتوانژژابژژدەمکەپێژژداچوونەوەیانکژژردووەبژژۆسژژەرجەمئەویاسژژایانەولەکوێژژدا
ووەتژائەمانەیانلەیاداشتیتایبەتدابۆئێمەنژارد.کەموکوڕییانبەدیکردبێ،هەوڵیداڕشتنیبڕگەویاسایئەلتەرنەتیڤیانداوە

.کاریلەسەربکەین
 

زۆرسوپاسیئەوخانمەبەڕێزانەدەکەموسەرفرازدەبژمکەدەبیژنمهەموومژانپژێکەوەبەڕاوێژکژاریوگفتوگژۆوکژاریمەدەنییژانە،
انیئژێمەکژارلەسژەرئەوپژڕۆژەیەدەکەیژنوبەدیهێنژ.هەوڵیباشترکردنیدۆخیواڵتوهاواڵتیانمانلەهەرێمیكوردسژتاندەدەیژن

.یندهمدهڵهقهكبەدیهێنانیئامانجیخۆمانلهئامانجیئێوەیبەڕێز،وه
 

لەڕوویسیاسژژەتوسژژتراتیژییەوە،کارەکانمژژاندەیسژژەلمێننکەئژژێمەهەرلەسژژەرەتاوەبەکژژردەوەوبەشژژێوەیەکیسیسژژتەماتیک
ایەتییبەرەنگژژاربوونەوەیتونژژدوتیژیودامەزرانژژدنیدامەزرانژژدنیبەڕێژژوەیەر.کارمژژانلەسژژەرئەمپرسژژەگژژرنگەیکژژۆمەڵگەکژژردووە

تانىهەڕەشەلێکراوودامەزراندنیئەنجومەنیبااڵیکاروبژاریخانمژانوبژۆردیچژاودێرییمژافیچەندەهاشێڵتەربۆداڵدەدانیئافره
نجیئەوەیكەتونژدوتیژیدژیژن،هەنگاویکردەنییحکوومەتیهەرێمیکوردستانبوونبژۆبەدامەزراوەییکردنژیپرسژیژن،بەئامژا

.تانبنبڕبكرێتوچاککردنیدۆخیکۆمەاڵیەتیزیاتربكرێتئافره
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لەپێداچوونەوەیستراتیژییەتوکارەکانماندا،خۆشحاڵبوومکەبینیمئەمدەزگایانەڕۆژانەکاریپێویستوگرنىئەنجامدەدەنبژۆ
كانمانبکەین،ئەمەئەرکیئژێمەیەوەکژوحکژوومەتیەیەکەیکارودەستکەوتهلێرەنامەوێباسییەکەب.گەیشتنبەئامانجەکانمان

بەدەنىهاوواڵتیانیخۆمانەوەبێینولەهەرشوێنێکتوندوتیژیونادادوەریهەبێت،کژاربكەیژنوهەوڵبژدەینبژۆکوردستانكه
.بنبڕکردنی


لێژرەبە.،بەاڵمکۆتژایینەهژاتووەوهیلەهەندێكشژوێنکەمبۆتژههەروەکوگوتم،لەپێداچوونەوەیدۆخەکە،دەبینمکەتوندوتیژ

پێویستیدەزانمهەڵوەستەلەسەرئەوکۆسەوتەحەددایژانەبژکەمکەڕێگژربژوونلەوەیئژێمەئامژانجیخۆمژانبەتەواویبپێکژینو
ئەمەگبەمەبەسژتیئەوەیەکەلەمشژانزەدیژارە.توندوتیژیلەناوخێزانوبەرامبەربەژنانبنبڕبکەیژنیژاخودكەمژیبكەیژنەوە

 .ماندا،گفتوگۆوکاریهاوبەگوباشتربکەینبۆ،چارەسەریگونجاوتركهڕۆژەتایبەتەیهەڵمەته

گەشژژژەکردنی.مکارکردنمژژژانلەسژژژەرئەمپرسژژژەجەوهەریژژژیە،هەبژژژووەردهکۆسژژژەوتەگەرەلەبژژژهوه،سژژژتپێكردنههەرلەسژژژەرەتاىده
ەوىئایینىوگرووپەتیرۆریستەکانکەهەمیشەبەرامبەرهەوڵیپێشكەوتنخوازاندەوەسژتنەوە،تەحەددایسژەرەکیبیروباوەڕیتوندڕ

.بووەلەبەردەمکارەکانمان
 

سەرهەڵدانیداعشوهێرشەکانیبۆسەرخاکیکوردستانوداگیرکردنیشنگالوشەڕلەسەرسنوورەکانمان،دۆخەکەیتژاڕاددەیەکژی
کوردستانئەمڕۆگەورەترینهێزبووەبۆبەرەنگاربوونەوەوشژەڕلەدژیداعژشوهخۆشحاڵییهبه.ۆزیوتوندڕەویبردزۆربەرەوئاڵ

لەشنگالوکۆبانێوگوێڕومەخمژووروتووزخورمژاتوووهەمژووشژوێنەكانیدیژكەیكوردسژتان،سەرکەوتنیشژمانلەپاراسژتنیخژاکی
.ەوتنیهێزیپێشکەوتنخوازەبەسەرجەهلوتیرۆریزمداکوردستانوڕزگارکردنیشنگال،سەرک

 
ئەوان.ڕوویهێژزیپێشژمەرگەدەبژنەوەتونژدڕەوانەنژین،کەبەچەکڕووبژهچەکدارەتیرۆریستهبەاڵمدیارەداعشهەرئەوجیهادییه

نهێنینژانەیرەئەوخژانەنووسژتووهمەترسییگەو.دزەیانکردۆتەناوکۆمەڵگە،نەکهەرلەکوردستان،بەڵکولەواڵتانیڕۆژئاواگ
.دژبەیەکسانیوئازادییمرۆڤباڵودەکەنەوەومێشکیگەنجانماندەشۆنەوهداعشنکەبیروباوەڕیتوندڕەوانه

 
نوسەرەڕایڕێزوپێزانینمبۆڕۆڵیئەرێنییمامۆستایانیئایینیدەربارەیئەمپرسە،بەاڵمزۆرنیگەرانمکاتێدەبینمبەناویئایی

ئەمەئەوتونژژژدوتیژییانەنکەئژژژێمەهەر.زڕێژژژننلەمژژژزگەوتەوەهەنژژژدێککەسسژژژووکایەتیبەژندەکەنونژژژاوىچاالکوانژژژانده
مژژانبژژۆدەرکژژردولەگەڵالیەنەپەیوەندیژژدارەکانکارمژژانکژژردبژژۆ١ریانژژداهۆشژژیاربژژووینویاسژژایژمژژارەرامبهبهلەسژژەرەتاوەلژژه
.جێبەجێکردنی

 
مامۆسژتایانیئژایینیشدەبژێداوایژان.زۆرلەوەزیژاتربکەیژنبژۆبنبڕکردنژیبیژریداعشژیوتونژدڕەویلەهەرێمەکەمژانبەاڵمدەبێ

 .،چەمکەسەردەمییەکانبەرجەستەبکەنوهىخۆیانبگێڕنوبەگوتاروكردهلێدەكەمكەزیاترڕۆڵیئەرێنیوئاشتیخوازانه

وقەیرانەکانیسووریاوعێراق،کێشەیەکیدیکەیمرۆییوگەورەیبۆهەرێمیکوردسژتانهێرشەکانیداعشبۆسەرخاکیکوردستان
زارئاوارەودههشتسهىملیۆنێكوههئەمڕۆکوردستانبۆتەشوێنیپاراستنینزیكه.دروستکرد،ئەویشکێشەیئاوارەوپەنابەرانه
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یژىوبژاگلەگەڵئەوکەیسژەبکەیژنوشژوێنیحەوانەوخزمەتگژوزارییمایەیخۆشحاڵییەکەتوانیومژانەمژامەڵەیەکیمرۆ.پەنابەر
پێویستیانبۆدابینبکەین،بەاڵمدیارەئەمەفشارێکیگەورەیبۆسەردۆخیکوردستانلەڕوویئابووریوکۆمەاڵیەتیوسیاسژییەوە

.دروستکردووه
 

خوشژژکودایکژژانی.ئامژژانجىئەودەسژژتەوگرووپژژانەبژژوونژنوبەهژژامرۆڤایەتییەکانیژژانهەمیشژژەقوربژژانییسژژەرەکییجەنژژىو
هەرچەنژژدەپێشژژمەرگەقارەمانەکانمژژانتوانییژژان.ئێزیژژدیمانزەرەرمەنژژدیزۆرگەورەیدەسژژتیداعژژشوبیروبژژاوەڕیتیرۆریسژژتیبژژوون

مەینەتژژژیوئژژژازاروئەمەسژژژەرکەوتنێکیگەورەیەبژژژۆدەسژژژەاڵتوهێزەکژژژانیکوردسژژژتان،بەاڵمدەزانژژژینشژژژنگالڕزگژژژاربژژژکەن،كژژژه
ئەشکەنجەیخوشکودایکەئێزیدییەکانمان،بەڕزگارییشنگالکۆتایینایەتودەبێکاریزۆروگەورەبەئەندازەیگەورەییژیئەو

.تراژیدییایەبکەین،کەکوردانىئێزیدیبەرەوڕوویبوونەوە
 

رلەسژەرەتاوەبژۆئژازادکردنیکچژانوینلەوکاروخزمەتەیههلێرەدادەمەوێدڵنیایانبکەمەوەکەئێمەلەحكوومەتبەردەوامدەب
دا،بڕینژیهەرلەمدۆخەناسژكه.ژنانیئێزیدیودابینکردنیچارەسەروخزمەتگوزاریبۆتەواویئاوارەوپەنابەرەکژان،كردوومانژه

ەوە،هاوواڵتیژانیهەرێمژیکوردسژتانی5111مووچەیهەرێمبەشێوەیەکیتاکڕەوانەلەالیەنحکوومەتیعیراقەوەلەسژەرەتایسژاڵی
ئێسژتاگهەربەردەوامژین،.چارەسژەربکەیژنئژێمەزۆرهەوڵمژاندابەگفتوگژۆئەمدۆخژه.لەمووچەوبژێویژیانیژان،بێژبەریکژرد

.بەاڵمدەبێخەڵكیكوردستانبزاننكەئەمەگرفتێکیگەورەیەبۆهەرێموهاوواڵتیانیخۆشەویستماندروستکراوە
 
كانىنژژاوخۆگ،کژژاریگەریینەرێنییژژانهەبژژووەوئژژێمەهەمژژووهەوڵێژژكدەدەیژژنکەهەمیشژژەئاشژژتیووگرژییژژهكێشژژهوهدڵنیاییژژهبژژه

ئێمەبڕوامانوایەکەدەبێلەبەرەنگاربوونەوەیتوندوتیژیژدا،.یەکگرتووییوتەباییکاربکەینئاسایشیکوردستانبپارێزینوبه
چژژونکەهەروەکژژولە.ەحیزبژژیوسیاسژژییەکانمانبخەیژژنەالوەوبەبژژاوەڕوئیرادەیەکژژیپژژتەو،پژژێکەوەکژژاربکەیژژنهەمژژووجیژژاوازیی

تنییە،بەڵکوپرسیهەمووکۆمەڵگەیەوئاشتیوئاسایشیکوردستانبەئاشژتیوسەرەتاداگوتم،ئەمپرسەبەتەنیاپرسیئافره
.ندەئاسایشیدەروونیوناوماڵوخێزانەوەبە

 
لەهەموویگرنگتر،لەکارکردنلەسەرئەممەسەلەهەستیارەدا،دەبێئێمەباوەڕوبڕواىشەخسییخۆمانبخەینەالوەوبەرنژامەو

ڕاگەیانژژدنیپەکژژینو''هەڵمەتژژیئەمسژژاڵهاوکژژاتەلەگەڵبیسژژتەمینسژژاڵیادی.كژژانیحکژژوومەتوەکژژوئەرکجێبەجژژێبکژژرێنکاره
ئژێمەدەبژێبەڕوویجیهانژدا.کەوتووتریننەخشەڕێگاینێژودەوڵەتییەبەرەودابینکردنژییەکسژانییجێنژدەریکەپێش''پالتفۆرمیکار

بکرێینەوەومیکانیزمینوێیکارکردنوشژارەزاییوپسژپۆڕییزیژاترپەیژدابکەیژن،تژابتژوانینبەپێژیئەونەخشژەڕێگایە،هاوتژای
.یودادوەری،هەنگاوبنێنواڵتانیپێشکەوتوویجیهان،بەرەوئاشتیوئارام

 
کارلەسەرپرسیژندەکەینوئیرادەیسیاسیلەسەرهەمژووئاسژتێکخژراوەتەگەڕ،جژارێکیدیژکەگبەلەکاتێکدائێمەبەبڕواوه

هاوكژارىو،داواىكاروواڵنهمههرخستنىئهپێویستیدەزانمئەوەدووپاتبکەمەوەکەئەمپرسە،فرەالیەنوفرەڕەهەندەوبۆسه
یاندنوزگاكانىڕاگهكانودهحكوومییهیرهغهسەرجەمچینوتوێژەکانیکۆمەڵگەدەکەم،بەڕێكخراوهپشتگیریىزیاترله
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.لەسەروویهەموویانەوەمامۆستایانىئایینىبەڕێزوڕێکخراوەنێودەوڵەتییەکانیشەوە


هەفژژتەدەخایەنێژژت،بەاڵمئژژێمەنژژابێبەوەبوەسژژتین،دەبژژێڕۆژانەوبەئەمهەڵژژمەتەیئەمسژژاڵمان،وەکژژوسژژااڵنیڕابژژردوودوو
شژژێوەیەکیسیسژژتەماتیککژژارلەسژژەرئەمپرسژژەگژژرنگەبکەیژژنبژژۆبنبڕکردنژژیتونژژدوتیژیینژژاوکژژۆمەڵگەودژیژنژژان،بەهەمژژوو

.جۆرەکانییەوە
 

 .یسەرکەوتنوسەرفرازیتانبۆدەخوازملەکۆتاییداجارێکیدیکەگسوپاستاندەکەمبۆسازدانیئەمهەڵمەتەوهیوا

 .بەخێربێنوزۆرسوپاس
























http://cabinet.gov.krd/grafik/uploaded/2015/NB_Tundutiji_diji_jinan__2015_11_26_h14m9s15__SE.jpg
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 ژی دژی ژنان و پاڵنەرەکانیتوندوتی
 
 
 
 
 
 
 
 

 فەرانەک ئەڵماسی: ئا


ڵگەکژانوتوندوتیژیدیاردەیەکیشاراوەونادیارنییەبەڵکوجیهانییەوتایبەتبەشژوێنێکیژانواڵتێژکنیژیە،بەڵکژوبەپێژیبە
لەهەرشوێنێکژنهەبێتتونژدوتیژیشهەیە،جژاچبەشژێوەیهەواڵەکانوراپورتیمافەکانیژنانوئەوەیکەخۆماندیتومانە

نهێنژژیبێژژتیژژانچبەشژژێوەیئاشژژکرا،تونژژدوتیژیسژژنوورینیژژیە،ژنژژانچلەمژژاڵەوەبژژن،چلەدەرەوەبژژن،چخوێنژژدواربژژن،چ
کارینێوماڵبنە،چلەبواریئابوریدوڵەمەندبنوچهەژارودەستکورتبن،چجوانبنوچناشریننەخوێندواروسەرقاڵی

بەشێوەیەکلەشێوەکانوبەجۆرێکلەجۆرەکانلەالیەنپیاوانەوەتووشیتوندوتیژیجینسی،دەرونی،کۆمەاڵیەتی،جەسژتەییو
.تەنانەتسێکسیشدەبنەوە


دیاردەیەکیجیهانییەولەئێستاداهەموومیدایاکانیبەخۆیەوەسەرقاڵکردوە،کۆمەڵێکتایبەتمەندیکلتژوریتوندوتیژیدژیژنان

بەوپێژژیەتونژژدوتیژیدژیژنژژانکژژاتوشژژوێنیتژژایبەتینیژژیەوهەمژژوووکژژۆمەاڵیەتیووسیاسژژیوئژژابوریلەپشژژتە،ئەگەرچژژی
ژنژژانلەکۆمەڵگژژایمرۆڤژژایەتیدالە.چبەکۆمەڵگژژایدواکەوتژژوودەگژژرێتەوەکۆمەڵگژژایمرۆڤژژایەتیچبەکۆمەڵگژژایپێشژژکەوتووو

بە.الیەنباوک،برا،هاوسەر،کەسوکارینزیکوەکخاڵوومامەوتەنانەتئاموزاوخاڵوزاگبەرەوڕوویتوندوتیژیدەبنەوە،
ونژژدوتیژیدژیژنژژانجژژگەلەوەیکەکژژاریگەریپێژژیدەرەنجژژامیلێکۆلینەوەکژژانیچاالکژژانیمژژافیمژژرۆڤناوەنژژدەکانیتەندروسژژتیت

نێگەتیڤوخراپیدەبێتلەسەرژنوەکتاکبەڵژکەکژاریگەرییەکیزۆرخژرا ومەترسژیداریدەبێژتلەسژەرتەندروسژتیخێژزانو
.کۆمەڵگا،دەبێتەهۆیئەوەیکەشیرازەیخێزانوکۆمەڵگاگلێکبترازێت


نانتوندوتیژیدژیژشێوازورەهەندەکانی
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بەهەرجۆرەتوندوتیژییەکیفیزیکیبەرامبەربەژنژانوەکلێژدان،سژوتان،:سەرەتالەسەرتوندوتیژیجەستەییقسەدەکەن-١
بڕینودڕیژنوکوشژتن،لەمجژۆرەتونژدوتیژییەدائاسژەواریتونژدوتیژیبەتەواویبەجەسژتەیکەسژیلێژدراودیژارە،کەبەپێژی

جیهژژاندابەرەوڕوویئەمجژژۆرەتونژژدوتیژییەدەبژژنەوەوژنژژانلەتژژرسویژژالەبەرشژژەرمژنژژانیکژژۆی%٥٢نژژوێترینئامارەکژژان
وحەیاوئابروچوونباسیلێوەناکەنوزیاتربێدەنگیهەڵدەبژێرن،هەندێجارژنانوابیژردەکەنەوەکەڕەنژگەئەرکەکژانیخۆیژان

وکاریانبەباشژژیبەئەنجژژامنەگەیانژژدووەهەقژژیخۆیژژانەکەتونژژدوتیژیانیژژانکەسژژبەرانژژبەربەهاوسژژەرەکانیانلەنێژژوخیزانژژدا
.بەرانبەربکرێت


ئەمجژژژۆرەتونژژژدوتیژییەبەرواڵەتهژژژیچنیشژژژانەیەکیدەرەکژژژینیژژژیەونژژژاوەکیودەروونیژژژیەوشژژژمولی:تونژژژدوتیژیدەروونژژژی-٥

نیجژژگەلەبنەمژژاڵەوخێزانژژیخۆیژژان،تۆقانژژدنوسژژووکایەتیپێکژژردن،تژژانە،تەشژژەر،جنێژژودان،بژژێحژژورمەتیلەالیەنکەسژژا
ئەمجۆرەتوندوتیژییەکاریگەریقژوڵترومەترسژیدارترپێژوەیەوکەسژێککە.بەکارهێنانیزمانیرەقوتەقوهەڕەشەوگوڕەشەیە

رەکەسژانەزیژاتربیژرتووشیئەمجۆرەتوندوتیژییەبێتزیاترگۆشەگیروبێزاروخەمۆکەدەبێتوبەپێیوتەیپزیشکانئەمجۆ
.لەخۆکوشتنوخۆسوتاندنکەکەنەوە


ئەمجۆرەتوندوتیژییەزیاترلەالیەنهاوسەرووکەسوکارینزیکیژنانەوەدەکرێتوژنژانتووشژیشژۆکو:توندوتیژیسێکسی-٣

ەمجژۆرەلەتونژدوتیژژیهیچکژاتلەخژۆدەگرێژتکەئ...ودەستدرێژیسێکسیودووگیانبوونیزۆرەملێولەباربردن.زیاندەکات
.لەدلیوجەستەیژنانسارێژنابێت


بژژاوترینشژژێوەیتونژژدوتیژییەبەدژیژنژژانکەتێژژداکچژژانوژنژژانبەکۆمەڵێژژکبیژژانوویپژژروپژژوچو:تونژژدوتیژیخێزانژژی-٤

نژازاییوبژچەدار)هەنژدێجژارنەزۆکژیشوسژەرەکیەکانهۆکارە،دڵپیسییەکێکلەونەبەرەوروویتوندوتیژیدەبنەوەدواکەوتوا
گیرۆدەبژوونیپیژاوانبەمژاددەسژڕکەرەکانوبێکژایپیژاوانوتوڕەبژوونو.دەتوانێتهۆکارێکبێتبۆتوندوتیژیدژیژنژان(نشدن

.ناهۆشیاریپیاوانیشخۆیهۆکارێکەبۆتوندوتیژی

بژژژاوبژژژاپیرانولەکەدارکردنژژژیشژژژەرەفوناموسژژژیخێژژژزانوزۆرجژژژاربەبیژژژانوویالدانلەنەریتژژژی:تونژژژدوتیژیکژژژۆمەاڵیەتی:٢

هەنژدێجژار.وکەسژوکارەوەتووشژیتونژدوتیژیدەبژنەوەهەڵسوکەوتیناشیاووئابرووبەرانەژنانلەالیەنباوکوبراوهاوسەر
کەشژژوهەوایەکیپۆلیسژژیداژنژژانبەتونژژدیدەکەونەژێژژرچژژاودێریوهەمژژووئژژازادیوسەربەسژژتییەکیانلژژێزەوتدەکرێژژتولەنژژاو

بەزۆربەشوودانوبەزۆرجلوبەرگیتایبەتلەبەرکژردنوبژێبەریکژردنلەمیژراتوبێبەشژکردنلەخوێنژدنوکژارکردنلە.دەژین
.دەرەوەیماڵەوەدەچێتەناوچوارچێوەیتوندوتیژیکۆمەاڵیەتییەوە


کژژاردەکەنهەرچەنژژدشژژانبەشژژانیپیژژاوانکژژاردەکەنیکەلەدەرولەمجژژۆرەتونژژدوتیژیدائەوژنژژانە:تونژژدوتیژیئژژابووری:١

کەمەوزۆرجژژارلەالیەنبەرێژژوەبەریژژانهاوکژژارانچلەالیەنژژیجەسژژتەیییژژاندەروونژژیتونژژدوتیژیانبەاڵمحەقدەسژژتەکانیان،
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ەسژوکاریانبەتونژدترینشژێوەمامەڵەیژانیژانکیژانلەمژاڵەوەلەالیەنهاوسژەرەکانیانەوە.بەرانبەردەکرێتودەچەوسێندرێنەوە
هەندێکاتیشژنانلەمیراتبێبەریدەکرینولەمافیسروشتیخۆیاندووردەخرێنەوە،دەستدرێژکردنژیژنژانو.لەگەڵدادەکرێت

ینوانژدندژیسەربەخۆنەبوونیژنانبەبواریئابوریداخژویسژەرەکیترینوهانژدەرترینوکژاریگەرتژرینهەنگژاوەبژۆتونژدوتیژ
.ژنان


هۆکارەکانیتوندوتیژیبۆسەرژنانزۆرنوتاکۆئێسابەسەدانجارباسیلەسەرکراوەبەاڵملێرەدائاماژەبەقسژەیفیلسژوفێکی

لە"جژژانئیتیژژوارتمژژل"فەیلسژژوفیبەناوبژژانگی)گەورەدەکەمسژژەبارەتبەسژژەرکەیتژژرینهۆکژژاریتونژژدوتیژیپیژژاواندژبەژنژژان
سژەرچاوەی:لەسژەرئەوبژاوەردایەکەکەلەژێرناویبەکۆیلەکردنیژناننوسراوەوچژا وبژاڵوکژراوەتەوە،"بەکەیخوێداکتێ

خۆیوەککژۆیلەیبۆسەرەتاکان،دروستبوونیکۆمەڵگادەگەڕێتەوەلەدەستپێکیمێژوو،ژنانبارودۆخینالەباریئێستایژنان
”ودەڵێژتئامژاژەبەوەدەکژات(نژادیەرمسژیس)هەروەهادکتۆر,رەکەیبۆالوازیهێزیجەستەییبگەڕێتەوەپیاوبینیلەوانەیەهۆکا

بەاڵمئەگەرپەیوەنژدیانخژرا بژوویاسژاوەکشمشژێربژۆسژەرژنژان,ومێردباشەیاسژاوەدەرناکەوێژتئەوکاتەیکەپەیوەندیژن
لەبەرئەوەیلە,پیاولەنێودەستییاسادایەبەبێئەوەیبۆئافرەتشتێپژێبێژتوهێزبۆودەسەاڵتوگشتمافەکاندەردەکەوێت

واتەئێرانبەگشژتیوکوردسژتانیرۆژهەاڵتبەتژایبەتییاسژاکانڕێخۆشژکەرنبژۆزیژاتروفراوانتژربەکارهێنژانیکۆمەڵگایئێمەدا
.توندوتیژیدژیژنان




٥١١١یجوواڵی١:ەوتیڕێک-ئاسۆیرۆژهەاڵتماڵپەڕی:سەرچاوە
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 ڕەگەکانی توندوتیژی جنسی
 
 
 
 
 
 
 

سیندرا بالدۆرس


 فەرانەک ئەڵماسی: وەرگێڕانی


قسژەتەنیژا.راپۆرتەتاڵەکان،ئازارەجنسیەکانڕیزدەکژاتڕوەتێکیبەردەوامی.شتێکیناحەزلەدڵیئەمکۆمەڵگایەدابوونیهەیە
بەڵکوهەروەهژائژازاری:پیاواننیە،ئەوتووندوتیژییەیسەرنجیزۆربەیخەڵکلەسەریچڕبۆتەوەلەسەرتوندوتیژیبنەماڵەیی

لەهەموودامەزراوەئایینیەکانژدا،چەوسژاندنەوەیبەسژااڵچوان،کەمئەندامان،نەخووشژەبەدەستیقەشەکانومامۆستاکانمندااڵن
وهەروەهژائژازارەجنسژیەکانلەزینژدانەکانو:جۆرەکانداپارێزگاریانلێبکرێتدەرونیەکانومندااڵنکەبڕیارەلەدامەزراوەجۆراو

بژاسلەرادەیبەرزیئەوئژازارانەدەکژاتکەبەشژدارانیجنسژینژاو"سامیسژامی"ماڵپەری.دەستبەسەرکردنیپەنابەرانکەمپەکانی
.زەکاندەکاتهاوڕەگەزخوازان،دووجنسخوازان،ترنسەکانوناوجنسیەکانوهاوجنسخوا


سەرباریئەمە،هەمژووپێژداچوونەوەکانوکەڵژکەڵەڕیاکارانەکژانلەالیەنسیاسژەتڤانانوبەرێژوەبەریپۆلیسژەکان،جژگەکۆمەڵێژک
.دەسژژتەواژەیبێنژژاوەروکدەربژژارەیکولتژژووریتونژژدوتیژیپیژژاوانە،هەوڵێکژژیکەمبژژۆڕوونکژژردنەوەیئەمڕاسژژتیەترسژژناکانەدراوە

مەداتونژدوتیژیپیژاوانەبژاوە،بەاڵمناتوانێژتپەرەسژەندنیبەربژاڵووفرەچەشژنیچەوسژاندنەوەیجنسژی،بۆنمژوونەلەکۆمەڵگایئێ
.لەسەدیلەزبینەکانلەالیەنشەریکەجنسیەکانیانەوەئازاردەدرێن٤١:لەڕێگەیژنانەوەڕوونبکاتەوە


گەین،دەبێتلەپێکهژاتەکژۆمەاڵیەتیوئابووریەکژانیکۆمەڵگژاوەهەربەوجۆرەیمارکسدەڵێت،گەردەمانەوێتلەڕەفتاریمرۆڤتێب

ڕەنگەبینینیپەێوەندیەکانینێوانڕێکخراوەکانیبەرهەمهێنانوتونژدوتیژیجنسژیدژواربێژت،سژەرباریئەمە،ئژێمە.دەستپێبکەین
کەلەچوارچێژژژژوەیسیسژژژژتەمیبەڵگانژژژژدنەکەیمژژژژارکسئەمەبژژژژوو.هەیە(ڕێکخراوەکژژژژانیبەرهەمهێنژژژژان)پێویسژژژژتمانبەناسژژژژینی

ئێمەبۆکار،لەبرێئەوەیداهێنەرانەوسەرچاوەیکبێتبۆپەیوەندیلەگەڵخەڵکیتر،لەدەروەیئیرادەیسەرمایەداریدا،وزەی
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.ئێمەدایەوپێماننامۆبوونەتەوە


نکەڵکژدارەوەوچێژژیلێژدەبەن،قسژەیکارەکەیژاجەماوەریکرێکارانسەبارەتبەدۆخیکارەکەیانیاخۆدسەبارەتبەمەیکەئایژا
ئەگەرقاوەدەخونیاخۆدجلوبەرریانیاریەڤیدیۆیەکاندەفرۆشژن،نژازاننئەوانەچژۆن.کەمیانپێیەیاخۆدهیچقسەیەکیانپێنیە

ڕەنژژگە.بەرهەمهژژاتوون،چلەڕێژژگەیکژژاریبەردەکژژانەوەبەرهەمهژژاتبێتنوچلەڕێژژگەیکرێکژژارانییەکگرتژژووبەحەقدەسژژتیزۆرەوە
ئێژوەیژاخۆدئەوکەسژانەیبەرهەمەکژانیئێژوەلەوپەڕیدونیایانلەخوارجادەکەوەلێتاننزیژکبژن،بەاڵمئەوانبەرهەمهێنەران
.دەکڕن،ناناسن


وادەردەکەوەێچمژاژیژانیئژێمەلەژێژرکژارێگەریهێژزەنامۆکژان،بۆنمژونە.ئەمەبۆخۆیکۆمەڵێژکبەداواهژاتیجۆراوجژۆریلەدوایە

جیهژژانوەکشژژتێکینژژامۆولەتلەتئەزمژژوندەکرێژژتکەدەرەنجژژامەکەیدەبێژژتەنژژامۆییمژژرۆڤلەمرۆڤێکژژی.ئژژابووریوبژژازاڕدایە
ئیزۆلەبژوونوڕمژانی"سۆڵتەیواقعیسژەرمایەبەسژەرژیانمانژدا،وئەوەیکەفەیلەسژووفیمارکسیسژت،بێرتێژلئژۆڵمەنوەک.دیکە

ئەمە.ئامژژاژەیپێژژدەکات،لەچەوەسژژێنڕاوەکانداهەسژژتیالوازیدرووسژژتدەکژژات"ەسژژتودابژژڕاوسرۆشژژتیمژژرۆڤبۆچەنژژدپژژارچەیپ
.سەرپۆشێکیڕازاویدەکێشیبەسەرپێکهاتەکانیسیستمیزاڵوبااڵدەستدا


نەیوادەردەکەوێژتئەوئایدیایا:دژواردەبێتەوە"عەقڵیباو"ئەگەرناتواننبیبیننکۆمەڵگاچونکاردەکات،ڕەتکردنەوەیئایدیاکانی

پێویسژتمانبە:بۆنمژونەکۆمەڵێژکئایژدیایوەکئەمەیکە.بژۆپاسژاودانیبرەویژانپێژدەدرێتئەزموندەنوێننەوە،بەاڵملەڕاستیدا
:هەموومانتاکگەلێکینکەهەریەکەوبەرپرسژینلەپەێوەندیژدابەوشژتەیکەژیانمژانیپێدروسژتدەکەیژن:بەرپرسەکۆمەڵگاڕێکبخا

.ئاسایەوهتدتاکەپەیوەندیسرووشتیجنسیپەیوەندیجنسی:بۆئیدارەکردنوبەڕێوەبردنیکاروباریدەوڵەتیلەبارنینژنان


هەمژووشژتێکدەتوانرێژتبفرۆشژرێت،بۆنمژوونە.سژایەیسژەرمایەداریدا،بژازاڕبااڵدەسژتەوبەرهەمهێنژانتەنیژابژۆقژازانجەلەژێر
ەکانماندەبژنەچشژتووەکفرۆشژتنیکژااڵکەڵکژیلێوەردەگیرێژتولەپۆرنۆگرافیژداحێیژروبچژووکبەمپێیەجەسژت.پەیوەندیجنسی

ئارەزوەجنسیەکانیئێمەپێماننامۆبوونەتەوەولەپیشەسازیپۆرنولەبەشێکیبەرینژیکولتژوریجەماوەریژداپیشژان.دەکرێتەوە
.دەدرێتولەکارلێکیمرۆییخۆیدادەماڵدرێت


ۆشایەکیگەورەهەیەلەنێوانوێنەیسەرباکسیشۆکوالتەکانلەجووتێکعاشقوخۆشژحاڵ،ودڵڕاوکژێوگوشژارەکانیکژارزۆرجارب

بوونێککەپێشوەختنامۆبۆتەوە،کەلەرێگەیسۆڵتەیئەوەیژدیخوازیوتژاکهاوسژەریەوە.وخەباتبۆمیزانکردنیتێچوەکانیژیان
وەکیتر،هەندێکلەپیاوانئەوەنژدەکژۆمەاڵیەتیبژوونەتەوەپێیژان.ەکانوتاڵیەکانتێکبشکێنێتدەورەدراوە،دەتوانێتگوشاریگرژی

وایەمافیسۆڵتەیانهەیەبەسەرکەسەکاندا،سەرەڕایووشیاریسەبارەتبەمەیکەژنێکمافوئەگەریهەڵبژاردنیکەمتژریهەیە،
کەواتە،کۆمەڵێژکهۆکژاریزۆریوەکتژرسلەتەنیژایی،.دادەڕژێژننتۆڕەییوسەرکوتکراوەییخۆیانبەسەرهاوژیانەمێینەکەیانژ

تژژرسلەئاشژژکرابوونالیبەرپرسژژەکەی،نەمژژانیسژژەربەخۆییئژژابوورییژژانخزمەتگژژوزاری،دەتوانێژژتهەرجووتێژژکچژنچپیژژاوو
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ەوزۆرەملژژێوچەوسژژاندنەوە،ئەوەیژژدیخوازیژژانکژژوویربژژۆدرێژژژەنەدانبەپەێوەنژژدێکبەبژژێئژژارەزووبەمپێژژیەبەرامژژبەرهەڕەشژژ
.تێکبشکێنێت


توندوتیژیجنسیڕێکخراو


دامەزراوەزنجیرەپلەیەکانیسەرمایەداریپشتیانبەوعەقاڵنیکردنەوانەبەستوەکەکۆیپەێوەندیەمرۆیەکژانالوازدەکژاتوهژاودڵی

کۆمیسژیۆنیسژەڵتەنەتیدەربژارەیچەوسژاندنەوەی"بۆنمژوونە،تەنژانەت.مرۆییدەکوژێولەئەنجامدا،مرۆڤلەمرۆڤبووندادەماڵی
هەرجۆرەشۆناسێکلەوکەسانەیکەباسیبرینەکانیخۆیاندەکەندادەماڵێتولەگەڵبکەرەکژانوئەوکەسژانەیکە"جنسیمندااڵن

.تاوەنەکانیانشاردۆتەوە،لەڕێگەیئاماژەبەبەشداربوونیهەموویان،یەکساندەکات


خۆیوەکدامەزراویەککەڵکەڵەکەیخۆشگوزەرانیمەعنەوەیومینژۆکیپەێڕەوەکژانیەتیدەناسژێنێت،ناتوانێژتکڵێسایکاتۆلیک،کە
تووشیبرینیدەرونژیبژوون،"پێدوفیل"بەشێوەیەکیمرۆییوهاوداڵنەواڵمیئەوخەڵکەیکەبەئاشکرابەدەستیقەشەمنداڵبازەکان

منژدااڵن،کەوەک.ژێردەسەاڵتیدامەزراوەهەبووکاندان،خەساریزۆرتریانبەردەکەوێژتستەملێکراوان،بەتایبەتیئەوانەیلە.بداتەوە
ئەگەردەوڵەتبنەماڵەیمنداڵەدیاریکراوەکانبەئەمینیخۆی.سەروەتیباوکودایکیانچاویانلێدەکرێتخاوەنیهیچمافێکنین

ڕەزامەندیخۆیانلەبنەماڵەکانیژانجیابکژاتەوەوبیانخژاتەپانتژاینەزانێت،دەتوانێتئەومندااڵنەبەڕەزامەندیخۆیانیانبەبێ
.تەنانەتخۆجیاکردنەوەوئاڵوگوڕپێکردنیمندااڵنئاسانتردەکاتەوە.دۆخیچەوساندنەوەیسیستەماتیکەوە


.وەپێناسژژەدەکژژرێنجەسژژتەییەکانیانەپێداویسژژتیەبەسژژااڵچووان،کەمئەندامانونەخۆشژژەکانبەپێژژیمافەکانیژژان،بەڵکوولەرێژژگەی

بەسژەریاندا"برۆکراتیک"ئەوانەزۆریانلەژێرکۆنترۆڵیکەسانێکدانکەئەرکیسەرشانیانەتەمێیانبکەنولەسیستەمەکانیدەستوری
قۆتابخژانە،پەرەسژتارەکانوهتژدخۆیژاننژامۆبوونەتەوە،بەرپرسانوەکپاسەوانەکانیزیندان،مامۆسژتاکانی.زاڵوبااڵدەستبن

تژژائەو.بەشژژێوەیکیزیژژانهێنەرانەپەروەردەکژژراون،حەقدەسژژتیکەموەردەگژژرن،وزیژژادلەپێویسژژتکژژاردەکەنوانەهەرکامییژژانئە
بەاڵمچونکژووڕۆڵەکەیژانوایژانڕادێنێژت.شوێنەیکەژیانێکیسەختوبەدیسیپلیندەژین،وڕەنگەبۆخوشیانبێبەخژتونژاڕازیبژن

ەبکەن،بۆئەوانهێندەجیاوازینیەتاکوولەگەڵکەسەکانلەپانتایبەرپرسیاریەتیخۆیژداوەکلەگەڵخەڵکداوەکچەشتمامەڵ
لەنێژژوانگژژرنگینەدانبەپێویسژژتیەکانیکەسژژی.سژژەکورت،تژژۆڕەیییژژاخۆدپێویسژژتیجنسژژی-ئژژۆبژەیپاڵنەرەکژژانیخژژۆیبجووڵێژژت

.اوازێکیلێڵونادیارهەبێتژێردەسەاڵتیان،توندوتیژیفیزیکییاندەروونی،وئازاردەشێتجی


کاتێژژکئەوانەدەوریسژژتمکارانەدەگێژژرنلەزنجیرەپلەیەکژژدا،نەکوەککردەیەکژژیدژەمرۆیژژی،بەڵکژژووتەنیژژاوەکئاراسژژتەیەکی
اوئاشکرایەکەکۆمەڵگاپشتیوانیلەڕەفتارینەشژی.دەوریانپاراستنینەزمە،جابەهەرشێوەیەککەمومکینبێت.حەتمیتێیدەگەن

ونامژژاقووڵناکژژات،بەڵکژژووخەرمژژانەیەکلەڕازداریونهێنیکژژاریبەرهەمدەهێنێژژتکەپانتژژایتژژایبەتیجنسژژیترینچاالکیەکژژان
ئەمەلەخۆیژدائەوەڕوونژدەکاتەوەبژۆچیئازارەکژانتژائەمڕادیە.دەکژاتەوە"ئێرۆتیژزە"دەنوێنێتەوەوبەمپێیەسەپاندنیدەسەاڵت
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یژانفۆرمەکژانی(کۆتژانولێژدان)،دەستدرێژیجنسیبەئاشکراوەکشتێکیتێکدەرترلەتونژدوتیژیفیزیکژیلەالیەکیدیکەوە.جنسین
لەناوچیرۆکەکانیعەزابوخۆکوژیدا،کەتێکدەریژیانیئەوکەسژانەیەلەمنداڵیژدائژازاریجنسژی.دیکەیکۆنترۆڵئەزموندەکرێت

راوەکەیخۆیژژژژانەوەچەوسژژژژێندارونەتەوە،هەسژژژژتبەڕەنژژژژجوژانێکژژژژیگەورەدراوەن،یژژژژانئەوژنژژژژانەیکەلەالیەنهاوژیژژژژانەنژژژژاوب
.ترسلەدەستدرێژی،خوازەومێتافۆڕێکەئەزمونیپیاوانلەزیندانلەخۆیژداکۆدەکژاتەوە،کەبەدتژرینڕووداوەبژۆپیاوێژک.دەکرێت

بەمپێیە،.ێنایانەداپەیوەندیەکینزیکیهەیەهێمۆفۆبیاپەرەدەداتبەمترسە،هەروەهابچوکبوونەوەیبۆئاستیژنێکلەگەڵئەمو
ئازاریجنسییانتەنانەتهەڕەشەکەیلەدۆخەدامەزراوەورێکخراوەکاندا،دەتوانێزیژادلەفۆرمەکژانیدیژکەیدیسژیپلینیژانسژزا

.ئێرادەیقوربانیبۆخۆڕاگریلەناوبباتبەگشتی


ەنژاوپەیوەنژدیەشەخسژیوکەسژیەکاندا،ئەوشژوێنەیکەهەوڵەکژانبژۆزاڵبژوونئەمدینامیزمەهاوشێوەیدینامیزمێکیدیژاریکراوەل
بەسژژژەرهاوژیژژژانەکەدایژژژانڕاگترنژژژیهاوژیژژژانەکەبژژژۆجیژژژابوونەوەدەرئەنجژژژامەکەیدەتوانێژژژتببێژژژتەڕەفتژژژاریتوندوتیژئاسژژژای

راوبژۆبەڕێژوەبردنینەزموکژۆنترۆڵسەرباریئەمە،دەوڵەتکەڵکژوەرگرتنلەتونژدوتیژیجنسژیوەکڕێگژایەکیبژاوەڕپێک.گەشەکەر
لەکۆیئاستەکاندابەمجژۆرەتێژدەگەنکەلەڕاسژتیدانژابێتونژدوتیژیجنسژیڕووبژدات،بەاڵم.پەرەدەداتوڕەوایەتیپێدەبەخشیت

بەڵکژووبەمپێژیە،تونژدوتیژیجنسژینەکقەبژوڵدەکژرێ.داننانبەڕوودانیتوندوتیژیجنسیدا،دەمژامەکینەزموحەیژادادەدڕێژت
ئێفشژاگەرانلەجیژژاتجنێوفرۆشژانودەسژتدرێژانقۆربژانیدەکژژرێنکەئەمەخژۆیدەبێژتەهژۆیحەزەرکژژردن:چاالکژانەگدادەپوشژرێت

.ئێفشاگەری


حکومەتەکژژژانوهێزەکژژژانیپژژژۆلیسلەهەمژژژوودوونیژژژادا،لەدرێژەیسژژژەدەکاندا،قەڵغژژژانبژژژوونبۆکڵێسژژژەکانودامەزراوەکژژژانیدیژژژکە،
کانوهەنژژژژژدێکیدیژژژژژکەلەدامەزراوەکژژژژژانپەنایژژژژژانداوەبەجنێوفرۆشژژژژژانیجنسژژژژژیوتەنژژژژژانەتپەرەشژژژژژیانلەحاڵێکژژژژژداکڵێسژژژژژە

دەوڵەتەکانلەسەرانسەریجیهاندابەپشتیوانیکردنلەمدەرکەوتانە،کەڵکلەدەستدڕێژیبۆسەرژنانوپیاوانوەکچەکژی.پێداوە
بەدنژژژاوەی"لەزینژژژدانی.ەکانیئەشژژژکەنجەداکەڵکژژژیلێوەردەگیرێژژژتئەمفژژژێڵەبەشژژژێوەیەکیبەربژژژاڵولەسیسژژژتەم.جەنگژژژیوەردەگژژژرن

"ژنژژڕاڵجژژانیسکارپینسژژکیدا"لەعێراقژژدا،سژژەربازانیواڵتەیەکگرتوەکژژان،کەنزیژژکبەنێوەیژژانژنولەژێژژرفەرمژژانی"ئەبۆغەریژژ 
ردنەوەیجنسیشژیدەگژرتەوە،ئەوبوون،لەکۆمەڵێژکچاالکیژدابەشژداریانکژردکەدەسژتدڕێژیوهەڕوەهژابژاقیشژێوازەکانیبچژووکک

.شێوازانەیکەبەمەبەستیدابەزاندنیورەیژنانوپیاواندادەڕێژران


ڕێگایچارەسەرچیە؟


بێگۆمژژانڕێگژژایچارەسژژەرزینژژدانیزۆرتژژر،لەحژژوکمیدرێژمژژاوەتروزۆرەملژژێ،واتەهەمژژانرێگەچژژارەیپەسژژەندکراویحکومەتەکژژانو
ئەمانەبۆخۆیانئەوپێکهاتانەبەهێژزدەکەنکەتونژدوتیژیجنسژیئاسژاییدەکەنەوەو:ریپێناگرنهیچکاملەمانەبە.پۆلیسنیە

.خەڵکانێکیتۆڕەتروبەخۆنامۆترلەهەمیشەپێشکەگبەکۆمەڵگادەکەن
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ێگەیخۆشژبینیەبەپێیبەرتەسکیەپێکهاتیەکانبۆهەڵبژاردنیفەردیودینامیزمیبرۆکراسیەکانبەئاراستەیسڕینەوەیئینسان،ج
ڕەنژژژگەکاریژژژان.هەمژژژووئەوانەیکەهاوتەریژژژ لەگەڵئەرکوپیشژژژەیخۆیانژژژداهەوڵدەدەننەزمودیسژژژیپلینیهەبژژژووبپژژژارێزن

چونکژووئەوانەتەنیژائژافرینراوانی:بەتەواەتژیکژورتنەکژرێتەوەبژۆئژازاریئەوکەسژانەیلەژێژرئاگژادارییژاندەسژەاڵتەکەیاندان
بەڵکژژژووزۆربەیژژژانلەودامەزراوانەداکەکژژژاریتێژژژدادەکەنفۆرمێژژژکلەهەسژژژتکردنبە.یزەنجیرەپلەیژژژینژژژینماشژژژینیومێکژژژانیک

.بەرپرسیاریەتیبۆپارێزگاریلەخەڵکدەردەخەن


ڕێکخژژراوەئێتحادیەیەکژژانوخەبژژاتیدەسژژتەیجەمعژژیدەتژژواننئایژژدیای.ئەمڕاسژژتیەئامژژاژەیەبژژۆڕێگژژایدەربژژازبوونلەمگژژرفتە
وەهژژژائاراسژژژتەیەکدەتژژژوانێهەنژژژدێکپڕچەکژژژرداریمرۆیژژژیوڕێژژژزدارانەلەالیەن.ەسژژژتیوووشژژژیاریچینژژژایەتیپەرەپێبژژژدەنهاوب

لێژژرەوە،بۆنەهیشژژتنولەبنکەنژژدنی.دەسژژەاڵتدارانیژژانئەوکەسژژانەلەکۆمەڵێژژکپەیوەنژژدینژژابەرابەردان،بگەێنژژنەلژژۆتکەیخژژۆی
.اتانەلەناوببەینکەئەمتوندوتیژیەوەهاقوڵتیایداڕەگیداکوتاوەتەواوەتیتوندوتیژیجنسی،دەبێتئەوپێکه


:سەرچاوە

https://redflag.org.au/article/roots-sexual-violence
http://praxies.org/?p=٢١٨١


٥١١١یئەپریلی٥:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیئاسۆیرۆژهەاڵت:سەرچاوە
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 ئەگەر ناتوانن مرۆڤ بن النیکەم هەوڵبەن مەبنە ئاژەڵ







 

 ڕێزان شێخ دلێر   

 
حکومەتەکانوڕیخراوەکانیکۆمەڵگژای.ساڵێکیتریشتێپەڕیوڕۆژیبەرنگاربونەوەیتوندوتیژیدژیژنانلەجیهانبەڕێوەدەچێت

بژابەتەکەئەوەیەکەچیتژرژننابێژت.کپژرۆژەوەمیکژانیزمینوێژوەخۆیژانمانیفێسژتدەکەنلەمڕۆژەدامەدەنژیلەجیهژانبەکۆمەڵێژ
سژاڵێکیتژر.دەیگژوت[سژیمۆندوبوڤژوار]وەکرەگەزیدوەەمیبژێکەڵژکمژامەڵەیلەگەڵژدابکرێژتوەکرابەریفێمێنیزمژیفەرەنسژی

.ەمێکباشترنەبووەبەڵکەزۆرخراپتریشبووەدەگوزەرێتوبارودۆخیژنیکوردوەکڕەگەزیبێکەڵکنەکک


ئژژێمەدەمژژانگوتئەگەرالیەنەکژژانهەوڵژژیجژژدینەدەنبژژۆچارەسژژەرکردنژژیکیشژژەسیاسژژیویاسژژاییەکان،ئەگەرقەیرانژژیئژژابوری
ینرێژتئەوەچارەنەکرێت،ئەگەرئینتیماینیشتیمانیبەشژیوەیەکیسیسژتماتیکوەکئەرکومژافیهەرتژاکێکیکۆمەڵگژایئژێمەنەب

لەگەڵئەوەشداژنژانقوربژانیەکیکلتژوریومێژویژیئەونژاوچەیەنکە.بێدوودڵیقوربانییەکەمیتەواویکێشەکانخانماندەبن
.گەلیکوردتێیداوەکخاوەندارشوناسینەتەوەییخۆیمانیفێستکردووە


ژیبەرەنگژژاربژژونەوەیتونژژدوتیژیدژیژنژژاندەنگیژژانئژژێمەنەتەوەیەکژژینهژژیچتژژاکوگژژرو والیەنێکژژیسیاسژژینژژابینینلەڕۆ

بەرزنەکەنەوەوهاوسۆزیخۆیانبۆئەوقوربژانیەڕانەگەیەنژنکەپێژیدەگژوترێڕەگەزیمێیژنە،بەاڵمئەوفاکژتوپێژدراوەسیاسژیو
ییەکیبژژێجەالدە،واتەکلتژژوریوکژژۆمەاڵیەتیوئاینینژژانەیکەلەبەردەسژژتنهەمژژووپژژێکەوەئەوەدوپژژاتدەکەنەوەکەژنقوربژژان

لەگەڵئەوەشداکەرێژەیکوشتنولێدانوتەختکردنوڕوخاندنیسایکۆلۆژیژنانگەشژتۆتەلژوتکەکەچژیهەسژتدەکەیژنجەالدی
هۆکاریونکردنیجەالدتەنهژالەوخژاڵەداخژۆیدەبینێژتەوەکەلەمهەرێژمەیئژێمەدایاسژاودامژوودەزگاکژانی..راستەقینەدیارنیە

استنیئاسایشوکەرامەتیتاکەکاننەکبەئەرکیخۆیژانهەڵناسژنبەڵژکەهەنژدێکجژارلەونکردنژیجێپێکژانیجەالدەکانژداپار
.یاریدەربوون

http://www.awene.com/2016/11/25/30849/
http://www.awene.com/2016/11/25/30849/
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ئەگەربەوردیتێبینژژیئەوەمژژانکردبێژژتالیەنەسیاسژژیەکانودەسژژەاڵتهەمژژووڕێگایەکیژژانتژژاقیکژژردۆتەوەبژژۆئەوەیڕێژژکبژژکەون
ستەکانیحوکمرانیبەشیوەییاسژاییونایاسژایشهەنژدێکجژار،بەاڵمتەنهژایەکجژارالیەنەسیاسژیەکانولەسەرپارەوکورسوپۆ

.دەسژەاڵتپژێکەوەکۆبژژونەوەیپێژنجوقژژۆڵیوتەنژانەتدووقۆڵیشژژیانئەنجژامنەداوەبژژۆبەرەنگژاربژژونەوەیتونژدوتیژیدژیژنژژان
ادەنهەزارانجارکۆببنەوەبۆڕێکەوتنلەسەردابەشکردنیپارەوپۆسژتیئەمچەندەمەترسیدارە،الیەنەسیاسیەکانبێجیاوازیئام

نیشتیمانەکەژنژانتێیژدانیژوەیکۆمەڵگژان،کەچژیئامژادانەبنتەنهژایەکجژارپرسژیکوشژتنوتونژدوتیژیدژیژنژانوەکپرسژێکی
.گرنگینیشتیمانیمامەڵەبەنورێکەوتنێکیسیاسیویاساییلەسەریبونیادبنێیت


سیاسەتهونەریدۆزینەوەیچارەسەریقەیرانوکیشەسیاسیوکۆمەالیەتیوئابوریەکانە،جگەلەمەسیاسەتکژردندەبێژتەقومژار
کردنوڕۆحیدوژمنکاریووێرانکردن،هەستدەکەملەمنیشتیمانەیئێمەداهێشتاسیاسیەکاندەربارەیهونەریسیاسژەتکژردنبژۆ

دەبێژتئەوراسژتیەتژاڵەدوپژاتبژکەمەوەکەجژگەلەخانمژانهژیچالیەنوهیزێکژیدیژکە.هژیچنژازاننخومەتیزیاتریهاواڵتیژان
هاوسۆزوهاوبیریخانمژاننژیە،دەبێژتژنژانخۆیژانبسژەلمێننوفشژارلەسژەرکۆمەڵگژاوالیەنەسیاسژیەکاندروسژتبژکەنتژائەو

 .کئینسژژژژانبژژژژژینالنژژژژیکەمهەوڵبژژژژدەنوەکحەیژژژژوانمەژیژژژژنشژژژژوێنەیبەدەنگژژژژیبەرزتیژژژژانبگەیەنینکەئەگەرنژژژژاتواننوە

ئازادکردنوگاڕاندنەوەیحورمەتوکارامەتیژن،ئێمەوەکئەرکێکسەیریدەکەیژنکەهیچژیکەمتژرنژیەلەپارێزگژاریکژردنلە
جیژژاوازیبەئەرکژژیخژژاکونیشژژتیمان،بەڵژژکەئەرکێکژژیپیرۆزتریشژژە،پێویسژژتەدەزگاکژژانیڕاگەیانژژدنوالیەنەسیاسژژیەکانبژژێ

نیشتیمانیوئینسانیخۆیانهەستنوژنلەژێژرچەپژۆکیڕەشژیوەحشژەتیکلتژوریومێژژوویوپیاوسژاالریدادەربهێژنن،بژاهەمژوو
.پێکەوەبەرلەوەیهاواربکەینبۆنانهاواربکەینبۆئازادکردنیژنان


 ٥١١١ینۆڤەمبەری٥٢:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیئاوێنە:سەرچاوە
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 "ژن و دادپەروەری"
 
 
 
 
 
 


 ی نۆڤامبەر، ڕۆژی جیهانی خەبات دژی توندوتیژی دژ بە ژنان۲٢بە بۆنەی 
 

 کەژاڵ ئیلخانی زادە


باسژیتێژروتەسژەلهەیە،چژونکەقسەکردنلەسەرمەسەلەیژن،لەڕەهەندیجۆراوجۆرەوەپێویستیبەخوێندنەوەولێکژۆڵینەوەو
مەسەلەیژنمەسژەلەیەکیبنەڕەتژیوکژاریگەریکۆمەڵگژایەوبەپێژیجیژاوازیوجژۆریکۆمەڵگاکژانیشئەمپرسژەگوەکژوپرسژێکی

مەسژژەلەیدادپەروەریبەمیکژژانیزمیدروسژژت،بژژۆ.چارەسژژەرنەکراو،هەورازونشژژێووئاسژژۆکانیبەردەمچارەسژژەریجیاوازییژژانهەیە
.سەریئەمپرسە،دەتوانێبنەمایسەرەکیبێتچارە


ئژژێمەنژژاتوانینلەهژژیچکۆمەڵگژژایەکبژژاسلەدادپەروەریبکەیژژن،تژژادەرفەتییەکسژژانوبەرابەر،لەهەمژژووبوارەکانژژدابژژۆژنژژان

دادپەروەریبگا،تژاکۆمەڵگایەکناتوانێبە.بۆئەوەیتواناوبەهرەوتایبەتمەندییەکانیخۆیانتاقیبکەنەوەوبیناسن.نەڕەخسێ
.پرسیژنوەکپرسیئینسانچاولێنەکاوکۆتاییبەچەوساندنەوەیڕەگەزینەهێنێ


لەنەبژژژوونی.لەبژژژوونیچەوسژژژاندنەوەیژنژژژانونەبژژژوونیدەرفەتژژژیبەرابەرویەکسژژژان،کۆمەڵگژژژانژژژادادپەروەریبەرهەمدەهێنژژژێ

نیهەیە،هەربۆیەشژەنژاتوانینقسژەلەسژەرپێشژکەوتنوبەرەوپژێشدادپەروەریدا،پێشژیلکاریونەبژووییاسژایپێشژکەوتووبژوو
چوونیکۆمەڵگابکەین،چژونکەبەشژێکیتوانژاوبەهژرەوتایبەتمەنژدییەکانیپێشژکەوتنکەلەبژوونیژنانژداهەیە،لەنەبوونیانژدا،

.غائ دەبێ
اکانوبەهرەکانیژنانلەبوارەجۆراوجۆرەکانیسیستەمێکیدادپەروەردەبێتەمیکانیزمیڕەخساندنیدەرفەتبۆدەرخستنیتوان

...سیاسەتوئابووریوبازرگانیو
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کەپێشژژکەوتوونوبنەمژژایدادپەروەریویەکسژژانی...بژژۆنمژژوونەواڵتژژانیپێشژژکەوتوویوەکئەڵمژژان،ئینگلیژژز،سژژوئید،ئەمریکژژاو
قبوڵدەکاتوجیاوازیوهەاڵواردنیڕەگەزیوئایینینژیە،یاساکانبۆهەمووهاواڵتیانوەکیەکە،ئینسانکۆڵەکەیبەرپرسایەتی

.چۆنئێمەشاهیدیدەرکەوتنیتواناکانیژنانین،ئەوانبەرزترینپایەکانیدەوڵەتبەڕێوەدەبەنوتێشیداسەرکەوتوون

اڵتیناوەڕاسژتڕەددەکژاتەوە،کەلێکدانەوانەیخاوەنبیرانیرۆژهەئەمهاتنەمەیدانودەرکەوتنیتوانایانەئەوهەمووئیئۆریو

لەمەیژدانەجۆراوجۆرەکانژداقبژوڵیبەشژداریکردنیاننژاکەنویژانئەگەریژشدەرفەتێکژیبەهۆکاریئەوەیژنانالوازوبێتوانان
.بچوکیانپێبدرێبێناوەڕۆکوتەنهابۆنمایشە

بەاڵمئەم.یژیجەسژتەییوڕۆحژیبەرامژبەربەژنژانهەیەلەواڵتەپێشکەوتووەکانیشسەرەڕایئەوهەموودەسکەوتە،هێشتاتونژدوت
.مەسەلەیەلەکۆمەڵگاینادادپەروەروپڕلەدواکەوتووییداکارەساتخوڵێێنوئاستیپێوانەییچەندقاتتێپەڕاندووە


توندوتیژی،بریتینلەدووفاکتەریئەساسیدەستیانکەلەمکۆمەڵگایانەداداوەتەدەستییەک،بۆدروستکردنیهەاڵواردنو:
عورفوفەرهەنىکەسەرچاوەکەیخەڵکە:دووهەم.یاساکانیدەوڵەت،کەسەرچاوەیسەرەکیشەریعەتە:یەکەم.

تژژێکەڵبژژوونیئەمدووانەبژژوونەتەگەورەتژژرینلەمژژپەرلەدەرکەوتنژژیتواناکژژانیژنژژانوسژژەرچاوەیدروسژژتکردنینژژادادپەروەرینلە
.کۆمەڵکادا


اساکانیوواڵتانیدواکەووتوو،هەربەیاساژنانیلەهەندێمافیئەساسیوڕەوابێژبەگکژردووە،بژۆنمژوونەلەئێرانژدازۆربەیی

وەعژورفو.بەپێییاسایئەساسیواڵت،ژنانحەقیخۆکاندیدکردنیانبۆپۆستیسەرۆککۆماریوپۆستەبااڵکانیتریواڵتنیە
لەرووی.ەڵگژاگلەوئاراسژتەیکەمەیژدانیسیاسژەتوئژابووریپیژاوانەیەوکژاریئەواننژیەفەرهەنگیسژەختودواکەوتژوویکۆم

.کۆمەاڵیەتیشەوەشەرەفیبنەماڵەبەژنانەوەدەبەستێتەوە

ئەمدووخاڵەئەساسیە،بەرهەمهێنەریسەرەکیوهەاڵواردنونادادپەروریوتوندوتیژین،بەهەمووشێوازەکانیەوە.

ووبژونەوەوکۆتژاییهژاتنبەتونژدوتیژیونژادادپەروەی،دژبەژنژان،هەمجێخسژتنییاسژایپێشژکەوتووانەوهەمگژۆڕینیبۆڕووبەڕ

فەرهەنژژىوعورفەکژژانپێویسژژتە،چژژوونیاسژژاوفەرهەنگژژیپێشژژکەوتوو،هەمپاڵپشژژتەوهەمدەرفەتخژژوڵێێن،ئەمدووانەپژژێکەوە
.مەرجیهاتنەکایەیدادپەروەرین


یڕاستەقینەیژنانودانیدەرفەتییەکسانلەهەمووبوارەکانژدا،دادپەروەریوبەخژتەوەریلەکۆمەڵگژادا،بژوونینژیەوبێبەشدار

.نایەتەدی


 ٥١١١ینۆڤەمبەری٥٢:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیئاسۆیرۆژهەاڵت:سەرچاوە
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 ی نۆڤەمبەر؛ رۆژی فشاری ژنان(٥٢) 
 
 







 
 شەیما جەمال زەندی


مرئژهینۆڤمبژه(52)فژۆرمێكیجیژاوازلژهموساڵێكبهههكهدروشمیچاالكوانانیبواریژنانهمه،ئه"ژنانۆتوندوتیژیدژبهناب"

ریهژژهوهرەنگاربونژژهمانایبهبژژهیهموشژژهئژژه.کەوەکژژورۆژیبەرەنگژژاربونەوەیتونژژدوتیژیدژبەژنژژاندادەنرێژژتوهنژژهكهدهیژژاده
سژژتبێژژتیژژاخودبژژێبهمهوخۆوبهوخۆیژژانناڕاسژژتهكیراسژژتهیهشژژێوهكژژرێبژژهدهرونژژیمێینژژهودهسژژتهجهربژژهرامبژژهكەبهژیژهتوندوتی

.ستبهمه

بژهكهكبیریچوهیهیپیاوێکیاننێرینهوپێیهدرێ،بهنجامدهقڵئهغیابیعهزیولهگهنجامیجیاوازیرهئهلهمتوندوتیژیهئه

یژنێژكدەکەنەوەسژتهجهنهابیژرلژه،بەشێکلەپیژاوانتژهیاندوهوپێیگهیكردوهردهروهوژنێكپهدنیاوهتههاتوهوههۆیژنێكه
.نجامبداتریئهرامبهداتتوندوتیژیبهرێگایپێدهوجیاوازیهزانێئهیخۆیوادهستهجهلهجیاوازهكه


ونژژدوتیژیبەرامژژبەربەژنژژانمێژویەکژژیکژژۆنیهەیە،دەتژژوانینبڵێژژینلەوکژژاتەوەدەسژژتپژژێدەکژژاتمرۆڤژژایەتیپێینژژایەهۆکژژاریت
ئەگینژژالەسژژەردەمیمژژرۆڤەگەڕۆکەکژژانهەیبەتژژیژنلەپیژژاوزیژژاتربژژوەو.قۆنژژاغیچینژژایەتیوکۆتژژاییهژژاتنبەژیژژانیگەڕۆکژژی

کیجوانیهەیەکەدەڵێسژەرمایەدارانتەنیژابیریژانلەزیژادکردنیبەرهەمکسقسەیهکارلمار.خێزانیشبەناویژنەوەناودەنرا
.وقازانجوچەوسانەوەکردوەتەوە،بەاڵملەونێوەندەیشداچینێکیوشیاروبەرهەمهێنپێکدێننکەدژیخۆیاندەوەستنەوە


مێژوەیهاتنیژنانشانبەشانیپیاوانبژۆبەشژداریکژردنئەو.ژنانبەکارکردنیاندەتواننیەکسانبونیانلەپیاواننزیکبکەنەوە

لەبەرهەمێنانلەوکاتەوەدەستیپێکردکەسژەرمایەدارانئەوانومنژدااڵنیاندەخسژتەنژاوئیشژەوەتژاوەکونرخژیکرێژیکرێکژارانی
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خۆیژانداکژۆکیلەمافەکژانیخۆیژانپیاوانیانپێکەمبکەنەوە،بەاڵمبەدیوەپێچەوانەکەیئافرەتیژانوشژیارکژردەوەکەبتژواننبژۆ
.بکەن


بۆیەدەبینینواڵتژانیپێشژکەوتوی.ئێستاگرادەییەکسانبونیژنانبەرامبەربەپیاوانپابەندەبەڕێژەیگەشەکردنیهەرواڵتێک
بەاڵمهەنژدێ.اوانبەرامبەربەپیژوەکئەمەریکاوئەوروپاوژاپۆنوبگرەچینوروسیاگژنانخەریکەبەتەواوەتییەکساندەبن

.واڵتیترچونکەگەشەکردنیبەرهەمتیایانداالوازەبۆیەدەبینینئەوجیاوازیەلەوواڵتانەفراوانە


کەلتوریدەرەبەگایەتیوپێشدەرەبەگایەتیوباوەڕیئایینزاکژانبەدەوریخژۆیکۆسژەوتەگەرەدەخژاتەبەردەمهەنگژاویژنژانبژۆ
الیخۆشژژمانواتەلەنژژاو.وکەلتژژورەدواکەوتژژوەلەواڵتژژانیهاوشژژێوەیخۆمژژانبەڕونژژیدەبینرێژژتلێژژرەگئە.ئەویەکسژژانیبژژونە

.تیهەرێمیکوردستاندیاردەیکوشتنوخۆسوتاندنوتیرۆرکردنیژنانمەودایەکیزۆرفراوانیوەرگرتوهحکومه


اریوقورسژیژیژانکژردوە،کەلەناویانژداژنژانبەدروستکردنیئەوقەیژرانەئژابوریەگسژەرتاپایهەرێمژیروبەڕویسژەختیوبێکژ
رێژەیەکیزۆرفراواندورخراونەتەوەلەچژاالکیەمەدەنییەکژانوکژارکژردنلەدەزگژاوکژارگەوکارخژانەحکژومیوئەهلیەکژانولەو

.رێگەیەوەزیاترمەینەتیەکانیانزیادیکردوە


نانرێکخراوەکانیکۆمەڵگایمەدەنیورێکخراوەکانیژنژانوئەوکژۆڕوکژۆمەڵەدەخوازینلهساڵیادینابۆتوندوتیژیبەرامبەربەژ
جیهانیانەیکەچاویانخستۆتەسەرکوردستانوحکومەتیهەرێمدەستلەئەژنۆدانەنیشژنوفشژاربژخەنەسژەردەسژەاڵتبژۆئەوەی

ێژتەوەپێویسژتەهەمژوانگوشژاربخەیژنەسژەرحکژومەتیئەوەیدەمێن.تیبوەسژتێننتایبژهگشتیوتیرۆریژنژانبژهدیاردەیتیرۆربه
هەرێمتاوەکویاسایەکدەربکرێژتوپاشژانجێبەجژێبکرێژت،تژالەورێژگەیەوەکوشژتنیئافرەتژانلەژێژرهەربیانویەکژدابێژت،بە

.تاواندابنرێتوبەهەمانتاوانیکوشتنیکەسێکدادگاییبکرێت



 ٥١١١ینۆڤەمبەری٥١:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیسبەی:سەرچاوە
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  زیان نییه گه توندوتیژی و تاوان ڕه








 

 تاح ڤین ئیبراهیم فه ئه

  
پیاوێژكوژنێژك.وهتژهكانژدابژاڵوبووهرۆژنامهولژهتانروویداوهكیكوردسژیهشژارۆچكهاڵملژه،بهمایهۆڵیوودهكوچیڕۆكیسینهوه

مئژهیزانیوهسنژهسژوكارداكژهناوكهلژه.سژااڵنه59نیمهوتهیانكچهكهورهوگهیهبن،سێمنداڵیانههردهسهساڵهاوه52یماوه
،وهدۆزنژهسژووتێنراویدهیبژهكژهرمهڕێنتژاتهگژهدوایژدادهسژوكاریبهتوكهبێژوندهكهپیاوه.بووبێتوتۆیانههگرفتێكیئهخێزانه

 .وهناسرێتهپشكنینیپۆلیسوپزیشكدهدواجاربه

 
.كژاتسژتگیریاندهودهوهیاندۆزێتژهسژێرچیخژۆیدهپژۆلیسبژه.بژنكانودایكیژانوندهمنداڵژهدوایپرسژهنژێنولژهیبۆدادهپرسه
.یكژهرمهسژووتاندنیتهكانیشهاوكارییژانكژردووملژهومنداڵژهكوشژتوومهگوللژهڵژێخژۆمبژهتژاوانیخژۆیودهنێبژهداندهكهژنه
 .یخۆربووهىمهكهیپیاوهوهبۆئهوهگێڕێتهیدهكههۆكاریكوشتنهكهژنه

 
وكچژژیبووهنژژدییسژژۆزدارییهژژهیوهیپهوهرئژژهبژژه،لهیخژژۆیكوشژژتووهكهرههاوكژژارییپیاوێژژك،هاوسژژهبژژهژنژژه:واڵیدواتژژرهژژه

وخۆیژانڵدایكیشژیرۆیشژتووهگژهولهنىبژووهبێژدهمكچژهاڵمنژاڵێبژۆچیئژه،بژهبووهڵباوكیدانهگهگهیچگرفتێكیلهكهكوژراوه
 .شارداوهحه

 
 .وامهردهبهوهكۆڵینهستگیركراونولێموویانالیپۆلیسدهئێستاهه

 
یانژدنیراگهوهۆكارنژهكئژهیههژیچشژێوهژاندموبژهویناخیههخوێندنهیخێزانێك،بهوهشانهڵوهواڵیههزێن،ههچیرۆكێكیدڵته

یسژااڵنه59منژداڵیێژككژهمژنڕناكژهمژنبژاوه.وپالنژىواوردورهنجامژدانیتژاوانێكیواگژهبژۆئهوهقڵژهئهكاتناچنهباسیانده

http://www.basnews.com/index.php/so/detail/profile/961-ئهڤین-ئیبراهیم-فهتاح
http://www.basnews.com/index.php/so/detail/profile/961-ئهڤین-ئیبراهیم-فهتاح
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كهسژاتههۆكژاریپشژتیكارهتاكژهڵپیاوێژكدیكژهگژهندییسۆزداریلهیوهڵپیاوێك،پهگهبێگرفتلهساڵژیانیبه52بووبێتوهه
ڵدۆسژتیخژۆیرابكژاتوگژههنگیلبێژدهیتژوانیبژهدهكژه،واتژاژنهرێمئاسژانترنییژهیهژهوهرهدهروچوونژهفهسژهمڕۆلهئه.بووبێت
گوهیخواردنژههاهۆكژاریمژهروههژه.كوشتنیبژاوكتباربنبهكوئێستا،خۆیانودایكیانتۆمهكوهكانیبێدایكبكات،نهمنداڵه

 .وهمایهنپیاویتیادادهگمهدهبهمواڵتهوائهسبێتبۆكوشتن،ئهربهگهئه

 
نژازانمبژارودۆخینجامیدابێژت،بۆیژهرژنێژكئژهگژهتیئهتایبژه،بهیژهورهسووتاندنی،تاوانێكیئێجگارگهكوشتنیمرۆڤێكوپاشان

ڵكونژاڕۆم،بژهكژهكژارییرووداوهروردهسژهزیاترلهبۆیه.بووهمرووداوهپشتیئهترلهورهگهوهساتێكیلهوچكارهچیبووهوژنهئه
 .وهكۆڵمهفتاریتوندوتیژیدهرهتیلهاڵیهكۆمهرێكیكوتوێژهوه

 
كشژتكژۆكن،كژهریژهسژهردوواللههژه.روونزانژیڵناسژیودهنێوانكۆمهلژهشژهكژانوهاوبهئاڵۆزهتژهبابهلژهكێكهفتاریمرۆڤیهره
بژنوپاشژانیشرمونیانییژانتونژدوتیژیدهفێرینهوهكترهیهلهكانمرۆڤه.رگیراوهڵكووهبهیینییهتێكیبۆماوهفتاربابهرهیهوهئه
ىكژهوهرئژهسژهروونیسژوورنلهتیودهاڵیهرانیكۆمهتوێژهبۆیه.كانیانبگۆڕنفتارهتواننرهدههاوكارییمرۆڤیدیكهرخۆیانبههه
 .رهسهتایچارهرهڕانسهگه

 
یوپاشانسژووتاندنیكهرهستىهاوسهدهكوشتنیپیاوێكبه.ركردووهژنكوژدهكوژرێتوناومانبهنژندهناوكوردالهسااڵنێكیزۆره

 !نییهوهرهجێندهندییانبهیوهتوندوتیژیوتاوانپهنێتكهیهگهوپێمانرادهترسیدارهنگێكیمهیزهكههاوكارییكچهیبهكهرمهته

 
متیقژادرئژهقودرهوبژهبووههیچگرفتێكینهكهبڵێینخێزانهواراستنییهخێزانێكداروویدا،ئهلهشنهمچهساتێكیلهركارهگهئه

 !رهدهزاوقهوقهروویداوهساتهكاره

 
رنائومێژژدیوبژهون،لهكژهنوبێكژاردهنیژهگهڵناسژیپژژێدهروونزانژیوكۆمهكژانیدهبوارهسلژهزارانكژژههژهزانكۆكانمژانبژهسژااڵنه
یبیژرنژازانمتژاكژه.خژاتخۆگدهمیشنژهوامژیبژێكژارییمرۆڤژیسژاخڵهزرانژدن،دهتودواىدامهزرانژدنیحكوومژهڕوانییدامهچاوه
ركۆاڵنێژكسژووچیهژهلژهیژهوهیبهپێویسژتمدۆخژهئژه.یژهتییههاڵیژهزارگرفتژیكۆمهدانهژهیكژوردیسژهڵگهیكۆمهوهلهوهنهناكه

ركردنیسژهرچارهسژهكردنوراهێنژانلهڵژهگبژۆمامهیانبنكهروونیودهكبۆگرفتیدهیهریگرفتیخێزانیودانهسهئۆفیسێكیچاره
 .وهفتاریتوندوتیژبكرێنهخۆشیورهنه

 
مخێزانژهوئژهلیلژیداماوانژهمایخژواوخژوادهتژهكانیانبژڕوانینوبهدۆخژهلژهكانمانوگرفتژهلژهتیڤانژهپۆزههژاتووهوهكاتیئژه

.ساتهمكارهبێتناگاتبهخێرخێزانگرفتینهنه.ربچین،دهبووهگرفتیاننه
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 .نیم( زەعیفە)من 
 
 
 
 
 
 
 

 الوژە ماهیه


.خەباتبۆسڕینەوەیپلەدووییپێویستیبەبەشداریییەکەبەیەکەیژنانە


کۆمەڵگایکوردستانوەکبەشێکلەڕۆژهەاڵتیناوەڕاستکۆمەلگایەکیپیاوسژاالرە،هەاڵواردنژیجنسژیوچەوسژاندنەوەیژنژانبژۆتە
یپژژۆڵینکژژراوەلەئەدەبژژیئاسژژاییقسژژەکردنیبەشژێکلەهەویەتژژیبنەڕەتژژیدانیشژژتوانەکەی،سژژەرتژژاپژژایکۆمەڵگژابەپیاوسژژاالر

.هتژژژد..ڕۆژانەوەتژژژادەگژژژاتەسیسژژژتەمیپەروەردەوسژژژەرجەمجومگەکژژژانیکۆمەڵگژژژاوشژژژێوازیڕێکخسژژژتنیبژژژازاروشژژژوێنیکژژژارو
یچکوڕێکپیاوساالریلەعەقڵیگەورەوبچوک،ژنانوپیاوانچەقیبەستووەوڕەنگدانەوەیهەیەلەسەرجەمهەڵسوکەوتماندا،ه

نیەخۆیبەزیاتروباشترنەزانێتلەکژچوەهەروەهژابەپێچەوانەشژەوەئەوعەقڵژیەتەجۆرێژکژنژانیڕامکژردووەکەهژیچکچێژک
.نیەخۆیبەکەمترنەزانێتلەکوڕ


اقژژێعەتژژاڵەبژژینوکۆمەڵگژژایکژژوردیوبەتژژایبەتیژنژژانتەنهژژادووڕێگایژژانلەبەردەمدایە،ڕێگژژاییەکەمئەوەیەتەسژژلیمیئەمو

بڵێینەوەوداماووکنەفتوکۆیلەبەمدەردەوەبناڵێنینیانڕێگژایدووەم"دونیاهەروابووەوهەرواگدەمێنێ"هەتاهەتایەگۆرانی
نهەڵبژێرینوڕاپەڕینکەیندژیئەمپلەدویژیە،ڕاسژتەوەهژابژووەبەاڵمنابێژتوەهژابمێنێژت،ئەوەئینسژانەزینژدووەکانیئەمژڕۆ

نابێتشەپۆلیپیاوساالریهەتاهەتایەئەمبەروئەوبەربمانبات،دەڵێنماسژیەزینژدوەکان.دیاریدەکەنسبەینێدەبێتچۆنبێت
 .ئەوانەنکەبەدژیشەپۆلەکانەوەدەجوڵێننەکئەوانەیکەشەپۆللەگەڵخۆیدەیانبات


ەڵواقێژژژعوتەسژژژلیمبژژژوونبەهەلژژژومەرجەکەوپیاوسژژژاالریانزۆربەیژنژژژانڕێگژژژایخۆپاراسژژژتنلەکێشژژژەوخژژژۆگونجانژژژدنلەگ

خۆسانسۆرکردنبۆخۆپاراستنلەبارگرژی.هەڵبژاردووە،هەرئەوەگهۆکاریسەرەکیدرێژبونەوەیتەمەنیسیستەمیدژەژنە

http://emrro.com/minzehifenim.htm
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.ملدانەبەدۆخیدەرەجەدوویی
ەبیەوێژتوەکئینسژانێکوکژائینێکیسژەربەخۆپژێبخژاتەخەباتبۆگۆڕینیدۆخیژنانسژەرەتاییتژرینهەنگژاوەبژۆهەرژنێژکک

دونیایبونەوە،بۆهەرژنێککەبیەوێتلەهەربوارێکیترداخەباتبکژات،ئەگەرژنلەمژافیئینسژانیبەهرەمەنژدنەبێژتچژیلە
ۆژێژکلەچژۆڵەوانێەکدزوڕ:"دەڵژێن.دۆخەکەدەگۆڕێتدوێنێناسژیۆنالیزمیعەرەبژیحژاکمیەتیکژردووەئەمژڕۆناسژیۆنالێزمیکژورد

جەردەدووایمەالیمەشهورەدەکەونمەالبەکەرەکەیدەڵێتخێراغاردەبانەمانگژرن،کەرەکەلەواڵمژدادەڵێژتبەقوربژانخەمژی
.".خۆتتبێتوخۆتقوتاردە،منکەبارمچلمەنبێتچەجیاوازیتۆوئەوانهەیەبۆمن


اوساالریبەرنەکەوێتوئازارنەبینێژت،زۆربەیژنژانلەژیژانیڕۆژانەیژانجارێژکیژانچەنژدجژارژننیەڕۆژانەپریشکینیزامیپی

هەمژوژنژانیەکێژککەمو.توشیحاڵەتیوەهادەبنکەلەمێشکیخۆیانبڵێنئەگەرژننەبونایەجژۆرێکیتژرهەڵوێسژتیاندەگژرت
.یەکێکزۆرڕۆژانەهەستبەپلەدووییژنبووندەکەن

 
ئایادۆخیژنانلەسەرجەمکۆمەڵگای.یکوردستاندەبێتکۆمەڵێکپرسیارلەخۆیانکەنوبەدووایوەاڵمیپرسیارەکانکەونژنان

بەشەریئەمکۆیالیەتیەیە؟سەرچاوەیئەمهەڵواردنوچەوساندنەوەیەلەکوێوەهژاتوە؟ئەزەڵژیوئەبەدیە؟بژۆچیمژاوەتەوە؟چژۆن
ەڵگژژاپێشژژکەوتوەکانچیژژانکردووەلەگەڵئەمکێشژژەیە؟شژژەڕییەکسژژانیچژژیە؟یەکسژژانلەگەڵکژژێ؟خەبژژاتیبەرانژژبەرکژژراوە؟کۆم

یەکسژژانیلەچژژی؟شژژەڕلەگەڵکژژێ؟ئەمژژانەوکۆمەڵێژژکپرسژژیاریتژژر،ئەگەرجەختیژژانلەسژژەرکەیژژنڕۆشژژنایەکدەخژژاتەبەردەم
.خەباتمان


ە،جیاوازیسروشژتی،جوغرافیژاییوجیژاوازیبژاوڕبژکەنەئامرازێژکبژۆبەدرێژاییمێژودەسەاڵتدارانوپاوەندخوازانهەوڵیانداو

ئەممیتژۆدەلە.بەشبەگکردنودابڕاندنئینسانەکانلەیەکتژر،لەمڕێگژایەوەئژاگریناکۆکیژانخژۆگکژردووەوشژەڕیاننژاوەتەوە
بەرزترە،لەتەوراتخێڵژیبەنژیئیسژرائیل،لەدینەکانزۆربەرجەستەیەوبەئاشکرادەڵێتلەناوگیانداراندابەشەرپلەوپایەی

ئینجیلتژایفەیمەسژی ولەقورئژانئژۆمەتیئیسژالمباشژترینوتژایبەتن،لەهەرسژێدیژنەکەگتێکژڕابەهژاودەنژىژنخژرا و
.سەرچاوەیشەڕن


نیژنژانلەکژۆیالیەتیوژێژرشەڕیمافەکانیژنان،شەڕیسەلماندنیهەویەتیئینسانیژنشژانبەشژانیپیژاوان،شژەڕیرزگژارکرد

دەستەییوهەڵواسراوی،شەڕیئەوەیکەژنانخاوەنجەستەوبڕیاریخۆیژانبژن،شژەڕینێژوانڕەگەزینێژرومژێنژیە،ئەمشژەڕە
بەربەرەکژژانێیکەلتژژوروسروشژژتیسژژەرەتاییئینسژژانە،سروشژژتیسژژەرەتاییئینسژژانوەکهەرحەیژژوانێکیتژژرالشژژعورودڕنژژدەبژژووە،

یزەمانتێدەپەڕێتئینسانبەجیژاوازلەبونەوەرەکژانیتژربەهژۆیعەقژڵوهۆشژیاریەوەتەکژوینیژیژانیخژۆیدەکژاتولەوهەرچ
ئاسژتیکەلتژوری.سروشتەوەحشیەدوردەکەوێژتەوە،بەشژەربەپێژیئەزمژونوداهێنژانینژوێڕۆژانەکەلتژوریخژۆیئابژدەیتدەکژات

ەندەلەسروشتیسەرەتاییفاسیلەیگرتوەوچەندەتوانیویەتییاساکانیجەنگەڵبگۆڕتودیاریدەکاتبۆهەرکۆمەڵگایەککەچ
 .بەپێیزانستیسەردەمپەیوەندیەکۆمەاڵیەتیەکانیئابدەیتبکات
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سژانهەرلەسەرئەمتیئۆریەشەوەیەکەدەڵێتشەڕییەکسانینێوانژنوپیاو،بەرەنگاریکەلتژورەلەگەڵسروشژتیسژەرەتاییئین
دەگەینەئەودەرئەنجامەیکە،هەڵسوکەوتکردنلەگەڵژناندەتوانێتپێوەربێژتبژۆدیژاریکردنیئاسژتیپێشژکەوتنودەوڵەمەنژدی

.کەلتوری
سروشژژتیسژژەرەتاییئینسژژانبەشژژێکبژژوەلەیاسژژایجەنژژگەڵ،بەپێژژیقاعیژژدەوقەواعیژژدهەرکژژامعەزەڵەیزیژژاتربێژژتدەبێژژتبە

ئێستاگزۆرجاگوێمانلەوەدەبێت،سروشتژنانیالوازدروستکژردووەو.ەوەدەسەاڵتومافدابەگدەکرێتسوڵتانولەمڕوانگەی
ڕاستیەکەیخاوەنئەمجۆرەبیرکردنەوانەتەنهائەوەدەسەلمێننکەهێشتامەودایەکژیزۆریژان.دروشمییەکسانیبەماناوبێسودە

.ارساڵدەبێتپایدەرلێبداتنەبڕیوەوعەقڵوتێگەیشتنیالنیکەمهەز


ڕۆشژژژنگەریو"لەکۆمەڵگژژژاپێشژژژکەوتووەکانلەسژژژەرالپەڕەییەکەمژژژییاسژژژابنەڕەتیەکژژژانیزۆربەیواڵتەپێشژژژکەوتوەکاننوسژژژراوە
."هۆشیاریبەردەوامیتەنهاڕێگایتەکوینوپاراستنیمافەکانمانە

ننەکرێت،ئەگەرساڵبەسژاڵوڕۆژبەڕۆژپەیوەنژدیەکۆمەاڵیەتیەکژانئەگەریاساوڕێسابەردەوامبەزانستیکۆمەالیەتیدەوڵەمە
لەگەڵزانسژژتیسژژەردەمهەنگژژاونەنێژژت،کەواتەزانسژژتیکۆمەاڵیەتیمژژانبژژۆچیە؟کۆمەڵگژژایئژژێمەسژژەرقاڵەبەوەوەچژژوارژنەیژژان

پوتووێرانینکەلەهەزارساڵپێشئێستاوەئێمەدەبێتدانبەوەدابنێینکەخاوەنکەلتورێکیکۆنەپەرەستوپەر.زەواجیمسیار
 .چەقیوە


لەواڵتیئێمەڕێکبەپژێچەوانەیواڵتەپێشژکەوتوەکانەوەلەیاسژابنەڕەتیەکانمژانجەخژتلەوەدەکرێژتکەهژیچبژڕگەیەکنابێژت

کەلتژوریڕۆژهەاڵتژیناوەنژدئەگەرلەڕوانژگەیپیاوسژاالریەوەسژەیری.ناکۆکبێژتلەگەڵدەورانژیکژۆیالیەتیودەقەکژانیئیسژالم
بکەیژن،خژژاوەندەوڵەمەنژدترینوکامژژلتژرینکەلتژژورەلەجیهانژدا،لەچوێرانەیەکژژیتژرداپیژژاوبژۆیهەیەوەکبازرگژژانیمەڕو

.مااڵتچوارژنیهەبێت


جۆنخەباتدژیئاپارتایژدخەباتبۆمافەئینسانیەکانیژنانشەڕیڕەگەزینێرومێنیە،شەڕینێوانکوڕانوکچاننیەهەروەک
وڕەگەزپەرەستیبانگەوازیشەڕدژیسپیپێستەکاننەبووە،خەباتدژینیزامیکۆیالیەتیبانگەوازیشەڕدژیخەڵکیئازادنەبژووە،
خەباتبۆڕەفاهیاتیخەڵکیخاوەنپێداویستیبانگەوازیشەڕدژیخەڵکژانیئاسژایینژیە،خەبژاتبژۆمافەکژانیمنژدااڵنشژەڕدژی
گەورەکاننیەوخەباتبۆمافەکانیژنانیشخەباتدژیپیاواننیەبەڵکۆخەبژاتدژیسیسژتەمیپیاوسژاالریودژیئەوکەسژانەکە

.قازانجلەمژێردەستەیەیژناندەکەن


ەبەرژەوەنژدیلەهەرکاملەمنمونانەیسەرەوەداستانیچەوساندنەوەیبەشێکلەئینسانەکانەلەالیەندابونەریتێککەتەنهژال
لەسیستەمیئاپارتایدیڕەگەزپەرەسژتداتەنهژاکۆمەڵێژکسژەرمایەداروپاوەنژدخوازقژازانج.گروپێکیدیاریکراوونادادپەروەردایە

دەکەننەکخەڵکژژیئاسژژاییڕەگەزەکژژانیتژژر،لەسیسژژتەمیکژژۆیالیەتیتەنهژژاکژژۆیلەدارولەچەوسژژاندنەوەیژنژژانیشتەنهژژادابو
.جدەکاتکەبەرهەمیحکومڕانیئێستاوپێشوبووەنەریتێکقازان
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چەوساندنەوەیژنانحاسڵوبەرهەمیسیستەمیچینایەتیەلەوڕۆژەوەیکەمرۆڤدەستیکژردبەکشژتوکاڵوبەکارهێنژانیزەوی،لە
نمژۆریخژۆیلەهەمژوماوەیەکیکژورتدائەوەعەرزیمژنەوئەوەهژینتژۆیە،دیژاردەیمڵکژداریهژاتەکژایەوەوبەتێپەڕینژیزەمژا

شتێکداوە،لەمپەیوەندیەداژنانیشوەکوکاالدەکرێنبەمڵکیپیژاوبەمشژێوەیەلەقۆنژاغەیژکلەدواییەکەکژانلەپاشژکۆیەتی
دەمێنێژژتەوەدەتژژوانینبڵژژێنلەسژژەرجەمداگیرکژژاریوشژژەڕوسژژنوردانژژانودەسژژەاڵتداریویاسژژادانژژانوهێنژژانیئژژاینژنژژانڕۆڵژژی

.یاننەبووەوبۆسەرجەموێرانکاریەکانیمێژوپاوەندخوازیپیاوساالریتاوانبارەسەرەک


سەرەڕایئەوەیکەژنانلەگەشژەدانوبەردەوامبژونیمرۆڤژایەتیپشژکیشژێریانبەرکەوتژووە،بەاڵمهەمیشژەلەسژەنتەریبڕیژاردان
.ەندولەمافوبڕیاردانلەپەراوێزبوونهیچجێگاوڕێگەیەکیاننەبووە،واتەلەئەرکوبەرپرسیاریەتیلەناو

ئەمهاوکێشەیەکەسەرێکیئەرکوسەرەکەیتریدەسەاڵتە،دەبێتلەبنەماوەدەستکاریبکرێت،ژنانلەسەنتەریبڕیژارداننزیژک
.ببنەوەوبەشێکلەئەرکەکانیشیانکەمبکرێتەوە


رییەکەبەیەکەیژنانلەمشۆڕشەداپێشمەرجەبۆگەیشتنبەئامژانجدۆخیژنانپێویستیبەشۆڕشێکیهەمەالیەنەهەیە،بەشدا

وژیانێکیئاسودە،تەجروبەیواڵتانیپێشکەوتونیشژانیداوەتەنهژاگژۆڕینییاسژاوچژاککردنژیشژوێنەفەرمژیوگشژتیەکانکژافی
ئەگەر.یژژانلێکژژراوەبژژوێربنهژژاواربژژکەننژژیە،پێویسژژتەژنژژانهۆشژژیاروشژژارەزابنبەمافەکانیژژانولەهەرکژژوێهەسژژتیانکردغەدر

بەشێکیبەرچاولەژنانبەشداربنلەمەیدانیخەباتیڕاستەقینەدەتواننگۆڕانکاریڕیشەییبکەنودەستکەوتیباگبەرهەمبێژنن
اوییەکەمبەاڵمهێشژژتاپێویسژژتەیەکەبەیەکەیئەوژنژژانەیکەلێژژرەولەوێڕوبەڕویتونژژدوتێژژژیدەبژژنەوەخژژودیخۆیژژانهەنگژژ

خەباتبۆمافەکانیژنانشەڕێکەکەهیچژنێکناتوانێتبێالیەنولەدەرەوەیئەمبژازنەیەبێژت،هەر.هەڵگرنبۆڕزگاربوونیان
.تاکێکدەبێتبەمافەکانیخۆیشارەزابێتوبتوانێتگوزارشتلەدۆخیخۆیبکات


ەکژژردەوەقبوڵمژژانکژژردووەیژژانالنژژیکەمبێژژدەنگین،وشژژەیزەعژژیفەلەلەکۆمەڵگژژایئژژێمەبەژنژژاندەڵژژێنزەعژژیفەوزۆربەشژژمانب
پێشئەوەیناویعایشەوفاتمەمانلەسەردانێنناوێکیگشتیمژان.کۆمەڵگایئێمەکراوەتەهەویەتیژنودراوەلەنێوچەوانمان

نینیبۆژنوایکژردوەکەلتژوریژێردەسژتەییژنهەیەوپێماندەڵێنزەعیفە،هەژمونیئاینیئیسالمبەسەرکۆمەڵگاکنیئێمەوتێڕوا
.بمێنێتەوەوڕۆژانەدەمەزەردبکرێتەوە


لەژێرهەژمونیماشێنیپەروەردەیپیاوساالریژنانخۆشژیانپەسژەندیانکژردووەئاسژاییەبەزەعژیفەنژاوببرێنلەهەمانکاتژدائەم

.مانێکیدەرونیگەورەیانالدروستبکاتزەعیفەییەوایکردوەکەورەیبەرەنگاریلەالیەنکەمبێتوداڕ


لەبەرئەوەیزەعژیفەیەندەتوانژژدرێتبڕیارمژژانلەسژەربژژدرێتبەرشژژەقبژدرێینئژژێمەگقبژژوڵیبکەیژنوبیشژژارینەوە،لەسژژەرجژژادەو
ەگشژتیەکانشەقامەکانتەحەروشمانپێبکرێتوهاتوهوتمانبۆبکێشرێت،لەبەرامبەرداخۆمانزیژاتروزیژاترداپۆشژینولەشژوێن

.الوازیدەرونیالیژنانیەکیکەلەهۆکارەهەرەسەرەکیەکانیتوندوتیژیلەکۆمەڵگا.دەرنەکەوین
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بەاڵمئایاناکرێژنانزەعیفەنەبن؟


ێکیئەگەربەوردیسەیرێکیبارودۆخیئێستایجیهانبکەیندەبینینژنانلەمبارەیەوەزۆرپێشکەوتوونوزۆرهەنگاویانناوەوڕۆل
بەرچاویانهەیەلەبەڕێوەبردنیجیهان،لەناوهەمووسێکتوپۆستەکاندادەبیندرێن،هاتنەمیژدانیژنژانپژاڵنەرێکیبەهێژزبژوون

 .بۆگەشەپێدانیوەاڵتەپێشکەووتوەکان


وپیاویژاندەرکژردبەشداریژنانلەشۆڕشیئۆکتۆبەریروسیابوبەهۆیئەوەی،تەنهاچەندمانىدوایشۆڕگقژانونییەکسژانیژن
 .ساڵەیڕۆژئاوابکەن٥١١وتوانیانپێشبڕکێلەگەڵڕەوەندێکی


لەبواریبەرەنگاریوچەکداریشداوەکبوارەکژانتژرژنژانتوانیویژانەئەزمژونیتۆمژاربژکەنوڕەوڵژیکاریگەریژانبێژت،لەجەنگژی

لنژژینگژژرادتوانیژژانبەربەهێرشژژیفاشیسژژتیهیژژتلەربگژژرنوجیهژژانیدوەمکاتێژژکژنژژانوپیژژاوانیڕوسژژیابەیەکەوەچەکژژداربونلە
 .یەکێکبوولەدواکەوتوترینکۆمەڵگاکانیجیهان١٩١٧لەکاتێکداڕوسیەیپێششۆڕشی.ستۆپیکەن


.مێژژوهەمومانقارەمانیەتیژنانیکۆبانێمانبینی،ژنانوپیاوانبەیەکەوەهاتنەمەیژدانوشژاکاریاننوانژد،نژاویخۆیژانخسژتە

هەرئەمهژژاتنەمەیژژدانو.تەنهژژابەتەنهژژائەوانبژژوونبەجژژدیوبەکژژردەوەتوانیژژانبەربەهێژژزیتیرۆرسژژتیداعەگبگژژرن
ئایژانمژونەیژنژانیکۆبژانێبەس.قارەمانیەتەشیانوایکردکەنەخرێنەپەراوێزەوەویاساومەرسوملەبەرژەوەندیانبهێنێتەدەرەوە

کوردستانبێنەدەرەوەوبڵێنئێمەزەعیفەنینوئینسانیتەواوین؟نییەبۆئەوەیژنانی


ئاستیبەشداریژنانیکوردستانلەسژەرجەمکژایەسیاسژی،فەرهەنگژیوکۆمەاڵیەتیەکژانبەرچژاونژیەوئژائێسژتاگنەیتوانیژوەلە
یئەوچەوسانەوەیەوەکودێوزمەیەکبژوەتەپۆستەچارەنوسسازکاننزیکبێتەوە،ئەمدۆخەیژنانئاماژەیەبەچەوسانەوەوئاسار

.بەشێکیحاشاهەڵنەگرلەناخوکەسایەتییەکەبەیەکەیژنان


بەاڵمگرنگەژنانبێالیەننەبنوبە.ئەوبارودۆخەیئێستالەکوردستاندەگوزەرێتوهیچکەسێکنازانێتئەوسەرەکەیچیدەبێت
 .دەنگۆڕانکاریەکانبەشداریبەرچاویاندەتواننمۆریخۆیانب


بێمژژژوچەییبژژژێ.ئێسژژژتاکوردسژژژتانبەبژژژارودۆخێکیزۆرحەساسژژژداتێژژژدەپەڕێت،بژژژارودۆخیخەڵژژژکگەیشژژژتۆتەئەوپەڕیخراپژژژی

ژنانلەمنێژوەداپشژکیشژێریانبەرکەوتژوەوبژاجێکیگەورەدەدەنمژنلەوتژاری.خزمەتگوزاری،شەڕبەرامبەرداعەگوخوێنڕشتن
بژژۆیەلێژژرە.سژژیئەمسژژاڵبەوردیئیشژژارەتمبەبژژارودۆخیئێسژژتایکوردسژژتانوکژژاریگەریلەسژژەرژنژژانکژژردووەترمژژدالەمژژانگیمار

.نایەمەوەسەری
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بەاڵمبەگشتیلەئێستادابارودۆخیکوردستانبانگامندەکاتبۆئاڵوگۆڕیڕیشەییوبیرکردنەوەلەئەڵتەرناتیڤێکیترکەئەویش
دەبێتئاڵوگۆڕیدەسەاڵتڕوبداتلەدەستیکۆمەڵێکدزو.نیشوڕاکانەلەگەڕەکوناوەندەکانیکاربەرەوخۆبەڕێوەبردنوپێکهێنا

هەرئێسژتانژارەزایەتیوئیعترازێکژیبەرفژراوانلەکوردسژتانهەیەودەبێژتئەم.مفیادەربهێندرێتوبکەوێتەدەستیخەڵکخۆیەوە
بژژۆئەمەگپێویسژژتامانبەهێنژژانەمەیژژدانیئیژژرادەوخژژۆ.اییپێبهێنژژدرێتناڕەزایەتیژژانەهەوڵبژژدرێتلەبەرژەوەنژژدیخەڵژژککۆتژژ

.ئەمکارەگپیویستیبەئینسانیبەهێزەوبەزەعیفەناکرێت.رێکخراوکردنمانهەیە


نژنژانکەنیژوەیکۆمەڵگژژانئەگەربەهێژزوتەوژمەوەنەیەنەمەیژدانوشژژاننەدەنلەشژانیپیژاوانلەگۆڕەپژژاننەوەسژتنودەسژژتیا
هەربژۆیەزەرورەتژیهەیە.نەبێتلەنەخشاندنیئەمئاڵۆگۆڕانەبەدڵنیایەوەداهژاتوبەقژازانجیبژزوتنەوەییەکسژانیخوازینابێژت

ژنانبێنەدەرەوەلەماڵەکانیانوئەمهاوارەبکەنکەئژێمەزەعژفەنژینئژێمەتژوێژێکیکژاریگەریکۆمەڵگژاینوبەهێژزیندەتژوانین
 .مەڵگابگۆڕینشانبەشانیپیاوانکۆ


دڵنیاتاندەکەمەوەتاخۆماننەیەنەمەیدانوهێزلەخۆماننیشاننەدەین،ئەوقودرەتەنەدەینەخۆمانئەمشۆڕشژەبەسژەرنژاخی

تەنهژاخۆمژانیندەتژوانینئەمکژۆتوبەنژدەبشژکێنینکژاریگەری.خۆماننەکەینکەئێمەزەعیفەنینهیچکەسئەوەمژانبژۆناکژات
نلەکۆمەڵگانیشاندەین،ئەگەرئێمەنەتوانینهاوارکەینبۆسڕینەوەیژێردەستەییخۆمژان؟چژۆندەتژوانینوەکژودایژکڕۆڵیخۆما

نەوەیەکینوێیبەهێزپەروەردەبکەینوبژۆکۆمەڵگژایەکیتەندروسژت،ئەگەرمنێکژیمامۆسژتازەعژیفەبژمچژۆندەتژوانمنەوەینژوێ
بژژمچژژۆندەتژژوانمئاگژژاداریوچژژاودێرینەخۆشژژێکبژژکەم،ئەگەرمنژژیدکتژژۆرزەعژژیفەبمچژژۆنفێژژربکەم،ئەگەرمنژژیپەرسژژتارزەعژژیفە

 دەتوانمژیانینەخۆشێکڕزگاربکەم؟


هژیچ.ئەگەرئێمەگوڕوتینبدەینەبەرخۆمژانوبەکۆمەڵگاشژینیشژانبدەینوڕۆڵژیکاریگەرمژانهەبێژتلەئژاڵوگۆڕەبنەڕەتیەکژان
تواناییەمژژانبخژژاتەپەراوێژژزەوەوناچژژارنلەیاسژژادانژژانحسژژابیئینسژژانیتەواومژژانبژژۆبژژکەنوهێژژزوحکومەتێژژکناتوانێژژتئەم

دەتوانینجەختبکەینلەسژەرگژۆڕینیڕێژڕەویسیسژتەمیپەروەردەوفێرکژردنلەپیاوسژاالریەوەبژۆڕێژڕەوییەکسژانیوەهەروەهژا
.پاڵنەربینبۆڕۆشەنگەریگشتیلەکۆمەڵگا


نبەیەکەوەهاورکەینئێمەزەعیفەنین،پیاوانیئازادیخوازویەکسانیخوازپستگیرمانبکەنولەگەڵمژانهژاوارکەن،وەرنباهەموما

 .یئێوەزەعیفەنینبۆئەوەیکەبتوانینئاڵوگۆڕلەکۆمەڵگادابەدیبهێنین.....کەدایک،خوشکهاسەرمامۆستا


 ٥١١١ەمبەریینۆڤ٥٧:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیئەمڕۆ:سەرچاوە 
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 نۆڤامبەر، نا بۆ توندوتیژی ٥٢
 







 

 جەلیل ئازادیخواز
 
کەدەگرێژژتلەخژژۆیتوونژژدوتیژیشژژێوەیزۆروڕەهەنژژدزۆرژنژژان،دژبەئەمرۆمانژژداجیهژژانیوژیژژانلەتوونژژدوتیژیسژژڕینەوەی

.بوونبەکلتوردیاردەیوفاکتەرزۆرگرێدراویخۆیانبۆئەمانەگ
 

زەبروزونژژىئەمترینژژیوبەرجەسژتەناسژژراوترینڕاسژتە.نژژیەوفیزیکژیجەسژژتەییتوونژدوتیژیتەنیژژاکەروونەژنژانبژژۆتونژدوتیژی
 .نەبێتتووندوتیژیودژوارترینکاریگەرترینڕەنگەبەاڵمخۆدەنوێنێ،جەستەدائاقاریلەنواندنزبریجەستەولەوچەوسانەوەیە

 
زامنژینەریتژیکۆمەلگژایکەتوونژدوتیژیپەسژەندکراوەکانینەریژتەوشژاراوەتوندوتیژی،ینڕوانتووندوتیژیزمانی،تووندوتیژی

ئەم.رۆژەڤەوەوبژژاسودەکەونەلێژژدەدریتەوەئاوڕیژژانکەمتژژرکەزەبژژروزەنگەنوتوونژژدوتیژیجژژۆرەلەوژیانیژژانەدرێژژژەیومژژانەوە
وهەڵژدەکۆڵنژنژانزەینژیوگیژانجیهژانیوبژووندنیاسەندکراویپەجارهەندێهەتاشاراوەشیوەیەکیبەودیاردەنجۆرەچەند
 .کرۆژندەیانناوەوەلەخٶرەوەک
 
ئامۆژگژژژاریوئاراسژژژتەکانیوجژژژواڵنەوەهەڵسژژژوکەوتهەرێمژژژیدیژژژاریکردنیوپۆشژژژینشژژژیوەیوبەررجژژژۆریسژژژەپاندنیوژنبەژن

سژنووریلەدورکردنەوەیژانوژنژانالوازیبەبژاوەڕکردن.ارەسژاتەنکخەسژاروزریژانیکەگرفتژانەنخەسارولەونەریتیوبارهێنانی
وبژژاوەڕلەوهەردەڤەرەئەمبگژژاتەژنژژاندەسژژتینژژایەڵنوراگیژژراوەتژژاپۆوەکسژژەروەتەوهێژژزودنیژژایهەرکەپیژژاواندنیژژای

وبەدیژاردەبژونەتەئژێمەالیلەکەچەقبوسژتوووچەسژپاووبیرێکژیبژاوەڕکژۆچژاالکن،وکژارائژێمەداکۆمەڵگژایلەکەنەریتانانە
 .دەشێوێننژنانوجیهانیکاردەکەنشێوەبەهەمانهەردەکرێتپێشیاویانهەڵکەوتوژنیپێناسەیووەردەگیرێنهاسانی
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وسژتئابنەمژاترینلەهەردەبژێکەکۆمەڵگژاوەگشژتیکلتژوریوبژاوەڕبەبەسژتراوەتوونژدوتیژیانەئەملەنژاوچوونیوبژونەوەکەم
 .بکاتپێدەستکۆمەڵگاوەپێکهاتەکانی

 
 یاساسەرچاوەکانیویاسا

 
وڕەخژژنەبەربژژکەونەتوونژژدوتیژیچارەسژژەریبژژۆدەبژژێکەگرنگژژانەنمیکژژانیزمەوئاقژژارلەوگشژژتیکلتژژوریوبارهێنژژانوخوێنژژدن

 .بنەڕەتیەوەچاکسازیوخوێندنەوە
 

گشتیکلتوریوکۆمەڵگائەوانبنەمایلەسەروبێتئاینزاووئایینئایدۆلۆژیێزگەیانئاخوبنەمابەرهێنانووخویندنیاساکاتێ
وسژەرجەمەیدیژاردەئەوکژۆی.ئەسژتەمەنەگونجژاوسژاالریباوکگوتاریپاشەکشەیوتووندوتیژیرەوانەیبگرێتوبیچمبڕەخسێت

هەمژووبەزەیژانەبژێدەبژێبژۆیەئژێمەدایەچەقبەسژتوویێژژوویمونەریژتوبابەتانەلەوئاخێزگەیانونابەرابەریەکانتووندوتیژی
.جدیەوەرەخنەیبەربکەونەئەوانە

 
٥١١١ینۆڤەمبەری٥٥:ڕێکەوتی-ئاسۆیرۆژهەاڵتماڵپەڕی:سەرچاوە
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  بەربەستەكانی بەردەم پێشكەوتنی ژن و ڕوانگەی چارەسەری فیمینیزمی ڕۆشنگەری 
 
 








 وندوتیژی وەك نموونەت
 

 :ئاماژه
 

نژوێکوردسژتانی.کژراوهگپێشژکهدابژڕانمژیدووهکۆنفڕانسژیلهیوانهتوێژینهولهکێکهیهستتردهبهیتهبابهمئهئازیزرانیخوێنه
 .رگرتووهوهدابڕانکۆنفرانسیڕێزیبهکارانیئامادهلهکانیوهتوێژینهلهشێکبه
 

یانکژهوهتوێژینهنکژهدهزحژهیئازیزانژهمئژه.وهینژهکهدهبژاڵونوێژداکوردستانییرۆژنامهلهکانوهتوێژینهلهشێکبهواوهدبهلێڕه
وهانازییهشژبهگئێمهوبنێرنبۆمانکهتهبابهتکایهوه،باڵوبێتهنوێداکوردستانییرۆژنامهلهوه،نهبکهباڵوکتێ بهیوهئهپێش
 .وهینهکهدهباڵوی

 
 :یشتوونگهستماندهبهیوانهتوێژینهمئه

 
 جەمالنەوزاد.ی. .مەحمودهەردەوان.م.ئاینیداتوندڕەوییبەرەوڕوبوونەوەیلەدیبەیتوڕەخنەگرانەبیركردنەوەیرۆڵی-
 
 .رێواردكتۆریاریدەدەرپرۆفیسۆری.مئیسالمێژوویلەتەشریعسەرچاوەیەكیوەك..عەرەبكلتوریسەپاندنی-
 
 .ئاقاییحاجیئازاد.هاوبەگچاکەیئامرازیوەکسێکیۆالریزم-
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 .نمونەوەكتوندوتیژیڕۆشنگەری،فیمینیزمیچارەسەریڕوانگەیوژنپێشكەوتنیبەردەمبەربەستەكانی-
 

 .ئەمەل جالل -.ژیا عباس قادر. د: ئامادەكردنی 
 

 م که شی یه به
 

 پوختەی توێژینەوە
 

وچەشژتویەتیمرۆڤژایەتیمێژژوویبەدرێژایژیژنكەنەهژامەتیەیوئازاربەوهەستكردنوكێشەكانیوژنبابەتیلەسەرقسەكردن
هەیە،كژۆنیمێژویەكژیژنەكەنەبێژتئەوەتەنهژاهەبێژتتژاوانێكیوگونژاههیچئەوەیبێكراوەبەرامبەریزۆرداریەیوزوڵمئەو

زەوتلێژیوخژۆیەتیشژەرعیهەقژیكەمافژانەیلەوكژردنداكژۆكیبژۆدراوەكەبووەهەواڵنەئەودەسپێكیهەمیشەكاتدالەهەمان
ڕاكژانیبیژرودەربڕینژیبۆنەدانیبواروسەیركردنبەكەموپیاوپاشكۆیەتیوكردنسەركوتلەهەرژنەئەوەیلەبەرتەنهاكراوە

بەڕاستەوخۆیپەیوەندیكەزۆربابەتگەلێكیلەبێتبڕیارخاوەنوبداتخۆیچارەنوسیوژیانلەسەربڕیارتاپێیڕێگەنەدانو
مژافیوسژەرەتاینوسادەزۆرشتانێكیكەماڵبەڕێوەبردنیومنداڵدروستكردنیوهاوسەرهەڵبژاردنیوەكهەیەداهاتوویوژیان
بگونجێژتكەكارێژكهەڵبژاردنژیوخوێندنبەرچونەوماڵلەدەرەوەچونەبۆدانیبوارترلەالیەكیلەالیەكئەمەخۆیەتیڕەوای
لێنەكرێژتزوڵمژیكەكارێژكبخژات،پژێشبەرەوخژۆیوبژداتخژۆیخژودیبەگەشەبتوانێتكەكارێكوئارەزوەكانیوحەزلەگەڵ
وەریژدەگرێت،پیاوێژككەبێژتداهژاتەئەوهێنژدەینیژوكەداهاتێژكلەبەرامژبەروكاربكژاتپیژاولەزیژاترزۆركاتێكیپێیەیبەو

وبكژژاتسیاسژژیبەشژژداریكەپێبژژدرێتڕێگژژایهەروەهژژاكژژارەكەی،خژژاوەنلەالیەنپێبكرێژژتگێچەڵژژیئەوەیبژژێئەنجامبژژداتكارێژژك
 .بكاتئارەزوویخۆیكەسیاسیپێگەیەكیهەربۆهەڵبژێرێتخۆیوبداتخۆیدەنگی

 
وبێژتبڕیاردەروبكەردەكاتئارەزووژنئێستانەكاتئازارەكانیبەهەستخۆیژنخودیكەگوزەشتسەردەمەئەوئەوەشدالەگەڵ
ئاسانكارێكیئەمەهەرچەندەئەو،لەباتیبداتبڕیارەئەوالیەنێكوكەسهیچئەوەیبێبكاتدیاریخۆیژیانیئاڕاستەیخۆی
تژاڕادەیەكپیاویشژەوەبەكژۆمەڵتاكەكژانیهەمژووبەڵكژوژنەالیەنلبەتەنهژانەكویسژتزۆریمانژدوبونێكیوهەوڵبەڵكژونەبوو

نیژوەیناتوانێژتبچێژتپژێشبەرەووپێشژبكەوێتبیەوێژتكۆمەڵگژایەكهەركەئاشژكرایەوڕوونهەمژوانبۆچونكەهەبوو،دەوریان
ئیتژرشژاراوەیەونادیژاراناكانیژانتوزۆریبەشژێكیچژیئەگەرزۆرنتوانژایەكیهێژزوخژاوەنیكەنیژوەیەكگوێبخات،پشتكۆمەڵگا
ئەمەگوالوازەونژیەكامژڵكەكەسژێكیكژراوەپەروەردەوابژونەوەلەلەدایژكهەرچژونكەپێناكاتهەستیخۆیكەبێتئەوەبەهۆی

لەخژۆییخژودسژەلماندنیوبەخژۆیدانبرەولەبەردەمڕێگریدەبێتەدواترئەوەیەهەركەكردووەالدروستنەگەتیڤیتێڕوانینێكی
وبەخژۆیبێژتئاشژناكەناڕەخسژێنێتبژۆبژواریكەكۆمەڵگژایەبەاڵمهەیەتوانژایكەدەكژاتهەسژتئژافرەتجارزۆریانكۆمەڵگا،

غەریژژزەتێركردنژژیبژژۆنژژیەئامرازێژژكتەنهژژابەسئژژافرەتنەخێژژركەئاشژژكرایەهەمژژوانبژژۆئێسژژتاحژژاڵبەهەرپێشژژبخات،خژژۆی
ووزەكۆمەڵێكسۆزوهەستلەپڕەوهۆشەوبیروعەقڵخاوەنیكەسێكەئافرەتبەڵكومناڵ،نیكرددروستوپیاوسێكسیەكانی
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وپژارێزەروئەنژدازیاروپزیشكومامۆستاببێتەبكاتسیاسیبەشداریبەڕێوەبەرێتوواڵتبكاتداهێنانكەدەتوانێتهەیەتوانای
 .دەكاتننیشتماوواڵتلەپارێزگاریكەپێشمەرگەیەكتەنانەت

 
كەسژایەتیەئەوتەنژانەتویەكێتژیڕێكخژراووئەوڕۆڵژیبكەیژنیژادلەفیمینیزمیژانەبژزوتنەوەئەوڕۆڵژینابێژتئەمانەدالەهەموو
دەربهێژننداخراوەقەوقەعەلەوئافرەتداوەهەوڵیانودەكەنئافرەتمافیلەداكۆكیبەردەوامودەركەوتنلەمێژەوەكەدیارانەگ

لەژنژانكۆمەاڵیەتیەكژانیبژزوتنەوەئەمژڕۆكژردووە،دروسژتبۆیساالریپیاوكۆمەڵگایڕاستتریانكردووندروستبۆیكۆمەڵگاكە
ئژژارادایەلەژنڕەواكژژانیمژژافەهێنژژانیبەدەسژژتبژژۆووچژژانبژژێتێكۆشژژانێكیوهەوڵودەكەوێژژتبەرچژژاوجیهانژژداشژژوێنێكیهەمژژوو

بەردەوامەجیهانژژدالەئەنجامژژدەدرێتژنژژانبەبەرامژژبەرتیژیژژانەیتونژژدوئەوئاسژژتیدەرخسژژتنیبژژۆكژژۆنفرانسكژژۆڕوئەنجامژژدانی
بەتژایبەتبەردەوامەدەكژاتژنبەخژزمەتیاسایانەیئەوداڕشتنەوەیپێناولەجیهاندەوڵەتەكانیسەرخستنەفشاربۆهەوڵەكان

واڵتەلەژنمەسەلەیپێشكەوتنیگەورەیكاریگەریویبوونداجیهانبەڕوویكراوەیەدرگایاندونیاواڵتانیكەئێستاسەردەمەیلەم
 .دیارەدواكەوتووەكانەوەواڵتەبەسەرپێشكەوتووەكان

 
 چوارچێوەی گشتی توێژینەوەكە/ بەشی یەكەم 

 
 :چوارچێوەی تیۆری توێژینەوەكە/ دەروازەی یەكەم 

 
 كێشەی توێژینەوە -١

 
مرۆڤژایەتیگەشژەیووكۆمەڵگژایەنیژوەیكەبەوپێژیەیكۆمەڵگاكانلەزۆرێكیەخیباجێگایبۆتەئافرەتمەسەلەیوپرسئەمڕۆ
وەاڵمژدانەوەیبژۆسژادەیەهەوڵێكژیتوێژینەوەیەئەمبۆیەهەربێتسەركەوتووناتوانێژنواتەكۆمەڵنیوەیچاوگرتنیلەبەربەبێ

یژژانبكرێژژتلەسژژەرجیژژدیكژژاریكەسژژەرەكیێكیپرسژژبژژووەتەكژژوردیكۆمەڵگژژایلەژنپرسژژیئایژژا:لەوانەپرسژژیارێككژژۆمەڵە
كژوردیكۆمەڵگژایئێسژتاتژاكەزۆرانەیپرسژەئەوهەمژوولەنژاودەدرێژتژنپرسیبەیەكەمنۆرەیكەیئایاالوەكیە؟هەرپرسێكی

سژەركژردۆتەیكژاریگەریەكچبەجیهژانیبوونئەیئاسژتێكدایە؟چلەكژوردیكۆمەڵگژایلەئژافرەتپژێگەیوڕۆڵ؟دەناڵێنێتپێوەی
 تر؟لەالیەكیكوردیكۆمەڵگایلەژنپرسیوالیەكلەكوردیژنی
 
 گرنگی توێژینەوە  -٥

 
 :گرنگی توێژینەوەكە/ دووهەم 

 
 :هەیەئاشكراودیارگرنگیدووزانستیتوێژینەوەیەكیهەربۆ
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 گرنگی تیۆری• 

 
بژزوتنەوەیڕۆڵژیبەدانگرنگژیبژۆتژازەیەهەوڵێكیكەدەبینێتەوەناونیشانەكەداخودیلەخۆیتوێژینەوەیەئەمتیۆریگرنگی-١

 .كوردیكۆمەڵگایلەژنپرسیكردنیچارەسەرلەڕۆشنگەریفیمینیزمی
 
زانیژاریكۆمەڵێژكڕوویخسژتنەلەڕێگژایدەبینێژتەوەبژابەتەكەداتیۆریەكژانیپەیژامەگەیاندنیلەخۆیتیۆریدیكەیگرنگیەكی-٥

بەهێژژزیپاڵپشژژتێكیدەبژژنەونوسژژراونبژژابەتەكەكەلەسژژەرنوسژژراوانەیئەوتژژوێژینەوەووزانسژژتیەرچاوەیسژژكۆمەڵێژژكووورد
.توێژینەوەكە

 
 گرنگی پراكتیكی• 

 
ئەووكژوردژنژیواقعیلەسەرزانستیوووردداتایكۆمەڵێكڕوویخستنەلەدەبینێتەوەخۆیتوێژینەوەیەئەمپراكتیكیگرنگی-١

 .ئەنجامدەدرێتبەرامبەرییتیژیانەتوندو
 
بنژژاغەیبەردیداڕشژژتنیبژژۆسژژەرەتایەكیببێژژتەتژژوێژینەوەكەدەرئەنجژژامیدەكرێژژتچژژاوەڕوانكەهەوڵژژدانێكەتژژوێژینەوەیەئەم-٥

وڕێكخژژراوئەوكژژاریبژژۆبێژژتئیژژزافەیەكوببژژاتپژژێشبەرەوكژژوردژنژژیپرسژژیبتوانێژژتكەڕۆشژژنگەریفیمینیزمژژیبزوتنەوەیەكژژی
 .دەكەنژنپرسیلەسەركارساڵەچەندینكەانەییەكێتی

 
 ئامانجی توێژینەوە -٣

 
 :ئامانجی ئەم توێژینەوەیە بریتیە لە

 
 كورد؟ژنیچوونیپێشبەرەولەبەردەمڕێگردەبنەكەچینبەربەستانەئەو-١
ژن؟پرسیشچوونیپێبەرەوبۆدەكاتچیكوردیكۆمەڵگایلەڕۆشنگەریفیمینیزمیبزوتنەوەیەكیبوونی-٥
 ؟پێویستەچیكوردیداكۆمەڵگایلەڕۆشنگەریفیمینیزمیبزوتنەوەیەكیدەركەوتنی-٣
بكژاتكژوردژنژیپرسژیبەخژزمەتبتوانێژتكەهەبێژتپرۆگرامێكژیبەرنامەوجۆرەچدەبێتڕۆشنگەریەفیمینیزمیەبزوتنەوەئەم-٤

دیكە؟الیەكیلەئێستاسەردەمەیئەمگەڵلەبگونجێتولەالیەك
 ؟ئەنجامدەدرێتكوردژنیبەرامبەركۆمەڵگاوەتاكەكانیلەالیەنكەچینتیژیانەتوندوئەو-٢
جیهانیبوونە؟سەردەمیكەئێستاسەردەمەیلەمبەتایبەتئاستێكدایەچلەتیژیانەتوندوئەوڕێژەی-١

 ٥١١٢ینۆڤەمبەری٥١
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   نموونە وەك ڕۆشنگەری،توندوتیژی فیمینیزمی چارەسەری نگەیڕوا و ژن پێشكەوتنی بەردەم بەربەستەكانی

 
  
 
 
 
 
 
 

 م شی دووه به
 

 دیاریكردنی چەمك و زاراوەكان/  دەروازەی دووهەم
 
 :بزوتنەوەی فیمینیزم -١

 
وانسژژتیزبژژوارەهەمژژوولەپیژژاولەگەڵیەكسژژانیوئژژافرەتمژژافیبەدانپێژژدانانلەبژژریتیە:هژژاتووەدا(ئۆكسژژفۆرد)قاموسژژیلە

 .ژیانپراكتیكیەكانی
 

بوارەكژانیهەمژوولەدەكژاتپیژاووژنیەكسژانیبانگەشژەیتیژۆرەیەكە:بەوەیدەكرێژتپێناسژەدا(ویبسژتر)قاموسیلەلەكاتێكدا
تدەداگرنگژیودەداتهەوڵئژافرەتكردنژیپشژتیوانیبژۆسیاسژیەبزوتنەوەیەكیوەكهەروەها،(ئابووریكۆمەاڵیەتی،سیاسەت،)
 .دەناڵێنێتدەستیەوەبەئافرەتكەجێندەریەیجیاوازیەئەونەهێشتنیبە
 

هەمژووئەودەرئەنجژامیئافرەتژانەبزوتنەوەیەكژی:بڵێژیندابڕێژژین(فیمینیژزمبژزوتنەوەی)بژۆتیژۆریپێناسەیەكیدەتوانینكەواتە
ئژافرەتمافەكژانیدەسژتەبەركردنیبژۆدەداتهەوڵایەوە،كژهژاتەئەنجامدرائافرەتلەبەرامبەرمێژووبەدرێژاییزۆرداریەیوزوڵم

نەتەوە،ڕەنژژى،)بنەمژژایلەسژژەرئافرەتژژاننێژژوانلەكژژردنجیژژاوازیبەبژژێ(كژژۆمەاڵیەتیئژژابووری،سیاسژژی،خوێنژژدن،)لەڕووی
 (.هتد...ئاین،

 
 :فیمینیست -٥

 
 .چاالكوانی بواری ژنانە
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 .ئافرەتمافەكانیلەكردنداكۆكیبۆدەداتهەوڵوكاتكاردەژنانبواریكەلەدەوترێتئافرەتەبەویان
 

داكژۆكیپێنژاولەكاردەكژاتژنژانڕیكخراوەكژانییژانبزوتنەوەلەكەئافرەتێكەهەر(فیمینیست)چەمكیبۆتیۆریپێناسەیكەواتە
 .ترئافرەتانیپێشێلكراوەكانیمافەلەكردن

 
 :فیمینیزمی ڕۆشنگەری -٣

 
گەورەفۆكەسژیكەكاردەكژاتتیژۆریبنەمایەكیلەسەرجیابۆتەوەڕادیكالیفیمینیزمیبزوتنەوەیلەئافرەتانەفیكریبزوتنەوەیەكی

وتواناكانیژژانبەهێزكردنژژیلەببەسژژتنخۆیژژانخژژودیبەپشژژتدەتژژواننكەتژژایبەتوجیژژاوازكژژۆمەڵێكیوەكئژژافرەتسژژەردەخژژاتە
 .خۆیانبەتایبەتڕۆشنبیریپێناسێكیدامەزراندنی

 
گرنگژیبژۆدەداتهەوڵبزوتنەوەیەكەكەپێیەیبەودابنێینڕۆشنگەریفیمینیزمیبزوتنەوەیبۆتیۆریپێناسەیەكیدەتوانینلێرەوە
لەتوانایانائەمبەگەڕخستنیدواجاروتواناكانیانگەشەپێكردنیلەسەركاردەكاتوئافرەتشاراوەكانیودیارتواناوهێزبەدان

 .مافەكانیانهێنانیبەدەستلەژندۆخیبەرەوپێشبردنی
 
 :توندوتیژیی -٤

 
كەسژژژژێككژژژژۆمەڵەیژژژژانكەسژژژژێكلەالیەنكەڕەفتژژژژارێكەهەر)كەبەوەیپێناسژژژژەدەكرێت(Universalis)قاموسژژژژیبەپێژژژژی

یژانفیزیكژیوهێزێكژیتونژدوتیژەڕەفتژارێكیپێكژردن،سژوكایەتییژانجژوڵەیانبێتووتەتر،بەكەسانیبەرامبەرئەنجامدەدرێت
 .بەكاردێتتیاداهێمایی

 
 :توندوتیژی پێناسەی زۆر بۆ كراوە

 
ڕاسژتەوخۆ،نژایژانڕاسژتەوخۆبەشژێوەیەكیشژاراوەیە،یژاندیژارڕەفتژارێكیهەموو)كەبەوەیدەكرێتپێناسەسایكۆلۆجیلەڕووی•

یژانبێژتكژاروكەسوخژزمجژاتژركەسژانییژاندخژوبەبەرامبەرزیانێكەگەیاندنیلێیمەبەستدەدرێتئەنجامواتایی،ومادی
 (.بێگانە

 
تۆقانژدنی،وترسژاندنیژانبەرامژبەرەپێكردنژیملژكەچلێیمەبەستمرۆڤەهێزیبەكارهێنانی:لەبریتیەیاساییلەڕوویبەاڵم•

بەكارهێنژانەئەمگرتنژی،ەسژەردادەستبیانتێكدانیوناوبردنلەبەكەلوپەلومەكوشتبۆدەبێتئاڕاستەهێزەئەمزۆرجاریش
 .ئەژماردەكرێتبەتاوانبنچینەدالەوپێنەدراوەڕێگەهەمیشە
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گەیانژژدنیلێژژیمەبەسژژتڕەفتارێژژك:لەبژژریتیەكەبەوەیوسژژكەندەپێناسژژەی(جیژژر.تجراهژژام،.ه)زانایژژان:سۆسژژیۆلۆجیلەڕووی•
ڕوكەشژژێكیڕەفتژژارەئەوهەرچەنژژدەسژژامانی،وسژژەروەتبەەیانژژدنەگزیژژانوزەرەریژژانبەرامژژبەركەسژژیبەیەجەسژژتەییئژژازارێكی
 .هەبێتكۆمەڵیبەیانتاكڕەوی

 
ئەنجامژدەدرێتتژاكلەالیەنڕەفتارێژكهەرلەبژریتیە:بڵێژینبكەیژنتیژژیتونژدوچەمكژیبژۆتیژۆریپێناسەیەكیدەتوانینكەواتە

 .بەرامبەركەسیبەئازارێكەگەیاندنیلێیئامانجومەبەستداربەشێوەیەكی
 

پژاڵنەریبەهژۆیكەپێكژردنسوكایەتییانئازاردەریاندوژمنكارانەتیژیتوندوكردەیەكیهەرلەبریتیە:ئافرەتدژیتوندوتیژی
یژانجەسژتەیییژاندەروونژیئژازاردانیوبژدرێتئەنجژامبژوونیژنلەبەرژنێكبەهەردەرهەقهۆكارێكبەهەروڕەگەزیدەمارگیری
ملژژكەچیژژانهاوشژژێوەكژژاریئەنجامژژدانیبەهەڕەشژژەكردنتیژژژیەكەتونژژدومیانەیەشژژەوەلەمولێبكەوێژژتەوەنەهژژامەتییژژانسێكسژژی
 .دەگرێتەوەتایبەتیداژیانییانگشتیلەژیانیئازادیڕەمەكیانەیكردنیبێبەگیانناچاركردنیانپێكردن

 
 ((ڕۆڵی بزوتنەوەی فیمینیزمی ڕۆشنگەری لەوبارەیەوەبەربەستەكانی بەردەم پێشكەوتنی ژن و / بەشی دووهەم ))

 
 بزوتنەوەی فیمینیزمی / دەروازەی یەكەم 

 
 :هۆكارەكانی سەرهەڵدانی بزوتنەوە فیمینیزمیەكان• 
 

(١٨)سژەدەیكۆتژاییلە(ئەمریكایەكگرتووەكانیوواڵتەئنجاوبەریتانیا)لەپاشان(فەرەنسا)لەجاریەكەمبۆبزوتنەوانەئەم
 :لەوانەدەركەوتنیبۆهەبووهۆكارێكچەنددەركەوت(١٩)سەدەیسەرەتایو
 
كەكژایەوەهژاتنەدەدرائەنجژامژنژانبەبەرامژبەرمێژژوودرێژایژیبەزۆرداریەیوزوڵمهەمووئەودەرئەنجامیبزوتنەوانەئەم-١

 .دەدرالەقەڵەمگوناهەكانسەرەكیبەهۆكاریونەگەتیڤوكەموالوازبونەوەرێكیوەكژنهەمیشە
 
یەكسژانیوئژازادیبەهەبووپەیوەندیئەوەیبەتایبەتدەڕۆیشتلەسەریپێبووباوەڕیكەپرەنسیپانەیئەووفەرەنسیشۆڕشی-٥
 .چارەنوسوژیانلەسەربڕیاردانو
 
كرسژژتیان/السژژیداتمژژدینە:)لەوانەبژژزوتنەوانەئەمدەركەوتنژژیلەسژژەرهەبژژووگەورەیژژانكەكژژاریگەریهەبژژوونوسژژینكۆمەڵێژژك-٣

بژینمسژاوات)یەوە،(ئژابووریموڵكژداریڕوویلەئژافرەتمژافیلەكژردنداكۆكی)بۆبووهەوڵدانێككە(١٤١٢)ساڵیلە(دوبیزان
وەالمژژر حێژژوقعژژناعژژالن)خوێندنژژدا،لەدەكژژاتئژژافرەتمژژافیلەبژژاسكە(١١٥٥)لەسژژاڵی(دوكرونژژایمژژاری/المژژر ەوالرجژژل
 (.١٧٩١)لەساڵی(دوكوج ولیم /المواگنە
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بژاڵو(ژنژانمژافیسژەندنی)بەناویالپەڕەییسەدسێبەیاننامەیەكی(١٧٩٥)ساڵیلەجاریەكەمبۆ(كرافتولستونماری)پاشان
ئەمباڵوبژژونەوەییلەكژژاتبەكژژارهێنرا،ژندۆخژژیوپژژرسلەبژژارەیڕۆشژژنگەریبیروبژژاوەڕیجژژاریەكەمژژینبژژۆبەرهەمەدالەمكژژردەوە
 .دانراڕۆشنگەریفیمینیزمیبناغەیوكتێ پڕفرۆشترینبەبووبەرهەمە

 
 :فیمینیزمیبزوتنەوەیئاڕاستەكانی•
 

كەجیژاوازئاڕاسژتەیوتیۆرەلەدرێژدووروزنجیرەیەكیسەرهەڵدانیهۆیبووەفیمینیزمیبزوتنەوەیدەركەوتنیگشتیبەشێوەیەكی
لەداكژۆكیبەجۆرێكهەریەكودەكاتپیاووژننێوانجەندەریجیاوازیلەباسجیاوازوتایبەتبۆچونێكیبەلەمانەهەریەكێك

ڕەگفیمینیزمژیبزوتنەوەیەكیئەوەشدالەگەڵ(رادیكالیماركسی،لیبراڵی،)فیمینیزمیبزوتنەوەی:لەوانەگدەكاتئافرەتمافی
 .پێستەكانڕەگئافرەتەمافیلەكردنداكۆكیبۆسەریهەڵداائەمریكیەكگرتووەكانیوواڵتەلەپێستەكان

 
 :بزوتنەوەی فیمینیزمی لیبراڵی/ یەكەم

 
بنەمژژایەكیپیژژاووژننێژژوانجەنژدەریجیژژاوازیكەوایەپێژژیسژژەریهەڵدا،فەرەنسژیشۆڕشژژیلەدوایوفەرەنسژژالەبژزوتنەوەیەئەم

بژااڵپیژاویكەئەوەیبەاڵمنژینزیژاتركەسژیانلەكەسیانودەبنلەدایكەكیوەكپیاووژنچونكەهەیە،كلتوریوكۆمەاڵیەتی
سژەیریكەمترچاوێكیبەهەمیشەكەكۆمەاڵیەتیەپێگەیاندنیپرۆسەیوكۆمەڵگاكۆمەاڵیەتیكلتوریئافرەتدابەسەركردووەدەست

وژننێژوانلەدەكرێتنایەكسانیەبەوهەستبەئاشكرا:نمونەبۆژیاندابوارەكانیهەموولەپیاوپاشكۆیدەیكاتەودەكاتئافرەت
فێركردنوپەروەردەدامەزراوەكانیلەیانكار،داهاتییانكاركردنماوەییانبێتكاركردنشێوازیلەڕوویجاكارشوێنیلەپیاو

زۆرێژكلەوزۆرسەردەمانێكیتاوەیلەجگەئەمەمێڕەگەزیڕێژەیلەزیاترەهەمیشەنێرڕەگەزیڕێژەیكەتەماسادەكەینكاتێك
لەمەگەربخوێنێژتنەبژووەبژۆیئژافرەتناودەبرێتپێشكەوتوەكانكۆمەڵگابەئێستاكەكۆمەڵگایانەگئەوتەنانەتكۆمەڵگاكانلە

مەكسژیكیاعیریشوئەدی گەورەڕۆحانیی(دێالكروزئێنیسخوانا)بۆنمونەبخوڵێایەبۆبواریپەرستگالەڕاهبەبەبوونیڕێگای
بژۆپەرسژتگالەخوێنژدنیهەلژیڕاهیژ بەبژوونیبەهۆیتوانیبەخۆییسەرلەبەرسەدەكانیلەبوو(سەربەخۆژنێكی)نمونەیكە

ئەونوسژژژینبژژژۆنژژژا(خوانژژژا)بەپژژژاڵیئەوەیبنوسژژژێتالتینژژژیئەمریكژژژایهژژژۆنراوەیشژژژاكارییەكەمژژژینتژژژوانیوبژژژوودەسژژژتەبەر
(خوانژژا)بەالیئەمەگكەخۆشەویسژژتیپەیوەنژژدیوعەشژژقبیژژانوویبەدەدرائەنجژژامژنژژانبەبەرامژژبەركەبژژوونادادپەروەریژژانە

 .ئافرەتالیهۆشیارینەبوونیوخوێندندەرفەتینەبوونیبۆدەگەڕێتەوەنادادپەروەریەئەمسەرەكیهۆكاری
 

شژێوەباشژترینبەدەتوانێژتعەقڵیەكژانیپرۆسژەهەمژوووهەیەعەقڵژیپیژاووەكژنیشكەدەكاتئەوەبانگەشەیبزوتنەوەیەئەم
نەكرێژتفەراهەمكۆمەڵگژایەكەنیژوەیبەشژەیئەوبژۆخوێنژدنهەلژیبۆبێتكەواجاكۆمەڵگاپێشچوونیبەرەوپێناولەگەڕبخاتە

وبناسژێتخولیاكژانیزوحەوبزانێژتشژاراوەكانیتوانژاهێژزووبناسژێتخژۆیخژودیكەبڕەخسژێتئژافرەتبۆبوارڕێگایەوەلەوتا
بێژتداهێژنەربتوانێژتتژاوەكوبكژاتهۆشژیاروڕۆشژنبیرخۆیزیاتروزیاتروپێبداتگەشەیوبزانێتكەسێتیبەهێزەكانیالیەنە
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وبەخێژوكردنوماڵبەڕێوەبردنیلەبێتداهێنەربابكاتكارماڵیشەوەلەئەگەرتەنانەتكەدەكاتتیاكاریكەبوارێكداهەرلە
ئەگەرجژابكژاتكژارمژاڵەوەلەتەنهژائەگەرئەمەدەكات،ئامادەیكەخواردنەیژەمەئەولێنانیلەتەنانەتومنداڵپێگەیاندنی
تاچەنژدئەبێژتبكژاتكژاردیژكەهەربژوارێكییژانسیاسژیپۆسژتێكیلەیژانمامۆسژتایژانئەندازیاریانپزیشكوەكماڵلەدەرەوەی

 .كۆمەڵگادانیپێشخستلەهەبێتڕۆڵیان
 

داڕشژتنی:)لەوانەبەڕێسژاكانویاسژالەڕێگژایپیژاووژننێژوانلەیەكسژانیدەسژتەبەركردنیبۆداهەوڵیبزوتنەوەیەئەملێرەوە
مژافیوسیاسژەتبژواریلەیەكسژانیفێربژوون،وخوێنژدنهەلژیلەیەكسژانیوپیژاو،ژننێژوانلەكژارداهژاتیلەیەكسژانییاسای

یاسژایداڕشژتنەوەیوەكیاسژایڕوویلەپیژاووژننێوانجەندەریجیاوازینەهێشتنیلەجگەبكرێت،فەراهەمئافرەتبۆدەنگدان
 (.تركۆمەاڵیەتیەكانیكایەهەمووومیراتگریوتەاڵق

 
لەمەشژژدابژژداتمئەنجژژاهەنگژژاوبەهەنگژژاوودیموكراسژژیانەوئاشژژتیانەشژژێوازێكیبەچاكسژژازیانەئەمداهەوڵژژیبژژزوتنەوەیەئەم

شژژێوەیەكیبەبێژژتپیاوسژژاالریڕژێمژژیرشژژووخاندنیبەچاكسژژازیەكەدەیانەوێژژتكەڕاددیكژژالینفیمینیزمژژیبژژزوتنەوەیپژژێچەوانەی
زۆرگۆڕانكاریتوانیدادەنرێتدیكەفیمینیزمیەكانیبزوتنەوەدەركەوتنیسەرەكیبەبنەمایكەبزوتنەوەیەئەمپێیەبەم.یەكجارەكی

لیبراڵژیفیمینیزمیكەوابووپێیانبزوتنەوەیەئەمڕەخنەگرانیلەزۆرێكچاویلەئەوەشدالەگەڵگشتیبەئافرەتدۆخیلەبكات
دەكژژرائژژافرەتبەدەرهەقچەوسژژاندنەوەیەیئەونەیتژژوانیوپیژژاووژننێژژوانجەنژژدەریجیژژاوازینەهێشژژتنیلەنەبژژووسژژەركەوتوو

.بەرێتلەناوی
 ٥١١٢ینۆڤەمبەری٥٥
 

  بەربەستەكانی بەردەم پێشكەوتنی ژن و ڕوانگەی چارەسەری فیمینیزمی ڕۆشنگەری، توندوتیژی وەك نموونە 

 
 
 



 
 
 

 شی سێیەم به
 

 :بزوتنەوەی فیمینیزمی ماركسی/ دووهەم 
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كەوایەپێژژیتنەوەیەبژزوئەمدەكەنباسژژیلیبراڵیەكژانئەوەیوەكپیژژاووژننێژوانلەنژژیەیەكسژانیبەبژژاوەڕیبژزوتنەوەیەئەم
كۆیلەكژژاننهاوشژژێوەیژنپێژژیەبەموەبۆرجوازیەكژژانكۆمەڵگژژاسژژەرمایەدارەكانیهاوشژژێوەیكۆمەڵگژژایەچەوسژژێنەریچینێكژژیپیژژاو

شۆڕشژێكەبەرپژاكردنیبەپێویسژتیبكژاتدەسژتەبەرمافەكژانیبیەوێژتە(ژن)كەكۆمەڵگاچەوساوەیوكۆیلەچینیهەركاتهەربۆیە
ژنواتەهەیەهۆشژیاركردنخژۆبەپێویسژتیبژداتئەنجژامشۆڕشژەئەمبتوانێژتبژۆیژنبەاڵمە،(پیاو)كەچەوسێنەریچینلەدژی
هۆشژیاریوڕۆشژنبیریئاسژتیبەگەشژەكردنوفێربژوونوخوێنژدنڕێگژایلەئەنجامبداتپێشۆڕشەیئەمبتوانێتكەچەكێكتەنها
پیژاوە،هەربەمكەبااڵدەسژتچینژیالیەنلەبكاتخورانەیمافوزۆرداریوزوڵمبەوهەستلێدەكاتوایئەمەیەهەرچونكەهەیە

كەلەهەمژوونەریژتەیودابئەوبوەسژتێتكۆمەڵگژاكۆمەاڵیەتیەباوەكژانیبەهاونەریتودابهەمووڕووبەڕوویدەتوانێتچەكەگ
بەوبێژتڕازیوبكاتخۆیسەیریكەمچاوێكیبەخۆشیرەتئافخودیتەنانەتلێكردووەوایوكردووەبێبەشیسروشتیەكانیمافە
 .دانراوەبۆیكەكەمەیبەشە

 
 :بزوتنەوەی فیمینیزمی ڕادیكالی/ سێهەم 

 
لەیەكەمبەرپرسیپیاوكەپێیوایەتیژە،وتوندزۆرپیاووژنیەكسانیوجیاوازیبابەتیبەرامبەربۆچونەكانیبزوتنەوەیەئەم

چەوسژژاندنەوەیەئەمهۆكژژاریكاتژژدا،هەمژژانلەوەردەگرێژژتچەوسژژاندنەوەیانلەسژژوودكەپیاویشژژەهەرونژنژژاچەوسژژاندنەوەی
 :بابەتدووبۆدەگەڕێننەوە

 
 :دابەش كردنی كار -١

 
بەزۆرئەمەگمرۆڤژدالەكۆمەاڵیەتیەكژانڕۆڵەكردنژیدیژاریبژۆیەكەمەسژەرەكیهۆكژاریژیژانبژێژویكردنژیدابژینبژۆكاركردن

گەرمژاولەبپارێزێژتخێژزانەكەتژائەشژكەوتكردنژیدروسژتبژۆچیاكانهەڵكۆڵینیكرد،دروستپیاویوژننێوانجیاوازیخێرایی
دارسژتانیچیژاونژاولەڕاووكردنژییژانئژاو،هەڵبەسژتنیوجۆگادروستكردنیدڕندەكان،ئاژەڵەمەترسیوسروشتوسەختیسەرما
دروستكردنیدەكات،خێزانەئەمناوچونیلەومانەوەلەپارێزگاریكەخواردنێكژەمەكردنیدابینبەمەبەستیدڕندەدالەپڕچڕو
لەدەسژەاڵتیتەنهژائەمژانەسژەریانبژۆتركۆمەڵەكانیوگرو هێرشیكاتیلەخێزانەلەمكردنیپارێزگاریبۆكەوانوتیرورم

ماڵژداریومنژداڵبەخێژوكردنیوبوونمنداڵوسكپڕبوونوسۆزیئافرەتكیناسجەستەیدیكەلەالیەكیلەالیەك،ئەمەبووپیاودا
 .بێتپیاوهاوشانینەتوانێتوبێتدووپلەوپاشكۆببێتەكردوایپیاوبەپێویستیو
 

ژنكەسژتائێسژەردەمیبژۆئەیبەاڵمبێژتڕاسژتتژاڕادەیەكڕەنگەبووەسەختتێیداژیانكەسەرەتاییكۆمەڵگایەكیبۆئەمەباشە
داهژاتوبكژاتكاردەتوانێتخۆیچونكەبكاتدابینبۆژیانیبژێویهەبێتپیاوێكبەپێویستیئەوەیبێبژیتەنهابەدەتوانێت
 بێت؟پیاوپاشكۆیدووپلەژندەبێتهەربكاتپەیدا

 
 :كلتوری كۆمەاڵیەتی -٥
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دەرئەنجژامیمژرۆڤنژیەبۆمژاوەییووەرگیژراوەكەكۆمەاڵیەتیەكژانابەهژونەریژتوداببەهەمژووژیژانالیەنەكانیلەبریتیەكلتور
ڕێگژایلەكلتژورەئەمدەداتەوە،ڕەنژىتاكەكانیداهەڵسوكەوتیوڕەفتارلەئاشكرابەوەدەبێتفێریپێویستیەكانیوژیانپێكەوە
سژاتەیەكەمژینلەپرۆسژەیەئەموكۆمەڵگژاەیدیژكتاكەكژانیبژۆدەگژوێزرێتەوەباوبژاپیرانەوەلەكژۆمەاڵیەتیپێگەیاندنیپرۆسەی

هەروەهژاجیژاوازبەقۆناغیبەاڵمدەبێتبەردەوامتەمەنیانماوەیدرێژاییبەوپێدەكاتدەستمرۆڤەوەبوونیدایكلەوەختەكانی
كەڕەفتارێژژكڵەكژژۆمەبژژۆتژژرەكەسژژانیپێشژژبینیەكانیڕۆاڵنەئەمدەبێژژتكژژۆمەاڵیەتیڕۆڵژژیفێژژریپرۆسژژەیەوەئەملەڕێگژژایمژژرۆڤ

هەتژاپزیشژكمامۆستا،دایك،باوك،ڕۆڵیبۆپێشبینیوەكبداتئەنجامیكۆمەاڵیەتیداپێگەیەكیلەتاكێكلەدەكرێتچاوەڕوان
 .كۆمەڵەكەیدالەناوپێیدەناسرێتدواجاركەكەسەبەودەداتپێناسێكبێگومانئەمەگدوایی

 
نژاگۆڕێنوجێگیژرنتژاڕادەیەكڕۆاڵنەئەموایەپێیانوەزیفینقوتابخانەیبەسەرنەیئەوابەتایبەتكۆمەڵناسەكانزانالەزۆرێك

نژایژانئژارەزویحەزولەگەڵدەگونجێژتوڕاسژتەكەلەوەیپرسژیاركردنبژێدەدەنئەنجژامیدەبژنفێریكاتێكتاكەكانهەربۆیەو
تژاكواتەلەسژەریكژردندانوسژتانبژۆنژیەبوارێژكهژیچووەسەپێنراڕۆاڵنەئەمئەنجامدانیكەئەوەیبۆبگەڕێتەوەئەمەگڕەنگە
 .ناكرێتقبوڵودەكرێتسەیرشازكەسێكیوەكئەواهەڵنەسێتڕۆڵەبەمئەگەروئەنجامدانیلەجگەنیەدیكەیڕێگایەكیهیچ
 

تژریدامەزراوەكژانیهەمژوودواتروپێدەكاتدەستخێزانەوەلەڕێگایجاربۆیەكەمینپرۆسەیەئەمكەبچێتلەبیرئەوەمانوەنابێت
 .دەكەنبەشداریكۆمەڵگا

 
كژژۆمەاڵیەتیكلتژژوریوایەپێیژانڕادیكاڵیەكژژانپیژاو؟وژننێژژوانجەنژژدەریجیژاوازیبەچژژیەكژۆمەاڵیەتیكلتژژوریپەیوەنژدیكەواتە
بژۆوپیژاوەدەسژتكردیكلتورەئەمایەوپێیانئەمانچونكەداوەتێپێناسەیئەووداناوەژنبۆالوەكیەیڕۆڵەئەوكەیەكۆمەڵگا

وزوڵژمدەسژتلەئەوەیبژۆژنكەوایەپێیژانوتیژژەتونژدوزۆرپیژاوبەرامژبەربۆچونیژانبژۆیەهەربووەدروستپیاوبەرژەوەندی
وایەپێژیواتەوپیژالەبكژاتجیابونەوەداوایدەبێتبەڵكوپیاولەگەڵبكاتیەكسانیداواینابێتئەوابێتڕزگاریپیاوزۆرداری

ڕادیكژالیئژافرەتێكیكە(دیبوفژوارسژیمون)وەكتیایژدا،نەبێژتبژوونیپیژاوكەبكژاتدروسژتخژۆیبەتایبەتجیهانێكیدەبێتژن
 (.مر ەنصب بلالمر ەالنخلقنحن)دەڵێتبەناوبانگەكەیدالەووتەبووڕەوتوند

 
پێشژژتركەوەكپێژژیەیبەوژنچەوسژژاندنەوەیبژژۆسژژەرچاوەیەیەكەمژژینخێژژزانكەوایەپێیژژانتونژژدڕەوەكانڕادیكژژالیەتژژرلەالیەكژژی
فێریژنجاریەكەمینبۆلێرەوەهەرواتەدەبێتكۆمەاڵیەتیڕۆڵیفێریتیایداتاككەدامەزراوەیەیەكەمینكەپێكردئاماژەمان

كەمیژتتژۆئژافرەتیتژۆكەدەكرێتفێرمنداڵیەوەلەكەهەركاتێككردووەدیاریبۆیكۆمەڵگاكەڕۆڵەیئەوبۆدەبێتبوونملكەچ
ومژاڵلەدەربچێژتەهەیەبژۆیبراكەیبراكەیوخۆیلەنێوانباوانیمامەڵەكردنیشێوازیلەدەبینێتجیاوازیكاتێكالوازیت،تۆ
لەبەتەمەنكەبژراكەیێژتدەبینكاتێژككژوڕە،ئەوئەوەیلەبەرتەنهژابپرسژێتەوەلێژیكەسبێژئەوەیبگەڕێژتەوەبیەوێژتكاتهەر
كژچە،ئەموكژوڕەئەوئەوەیلەبەرتەنهژابكژاتقبژوڵیدەبێژتئەمبەاڵمدەكژات،لەگەڵلێپرسینەوەیودەداتلێیترەمنداڵخۆی

وبكژاتسژەفەرداهژاتوویدروسژتكردنیوخوێندنتەواوكردنیبۆهەیەبۆیتەنانەتوخوێندنبەردەخرێتەبراكەیدەبینێتكاتێك
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براوخوشكبەخێوكردنیلەبداتدایكییارمەتیدەبێتوكچەئەمچونكەدەكرێتبێبەگخوێندنلەئەمیشوواڵتدەرەوەیچێتەب
كژاتێكیشمژاڵ،كەیبژانوویوبژوونمنژاڵوشژوكردنلەبژریتیەداهژاتوویوكژچەئەمچژونكەبێتماڵداریفێریدەبێتوبچوكەكانی

بێژئەوەیكاردەكژاتبەردەوامومژاڵدیژواریچژوارنێژوانلەكژردووەتەرخانخۆیژیانیهەموواماوەكەیددایكەدەبینێتدەبێتگەورە
ومژاڵپژاكردنەوەیخەریكیردەوامبەكەئەوەناكرێتبۆحسابواتایینەلەڕوویومادینەلەڕوویبكرێتكارەكەیبۆحسابێكهیچ

دەبێژتجەسژتەیبژونیمانژدوووشەكەتیوهیالكیسەرەڕایدەبێتشەویشداییكۆتالەومنداڵخێوكردنیبەوخواردنئامادەكردنی
كەئەوەیلەبەرتەنهژابەرامژبەرەبژێهەمژوویئەمژانەوەبكژاتدەسژتەبەرپیژاوەكەیبۆخۆشبەختیوهەستێتخۆیژنێتیئەركیبە
دایژكەئەمودەبێژتگەورەكژچەكەیمنژداڵەوەیەگشژێبەمهەروەماڵەكەیبانوویودایكەوژنەكەكردووەدیاریبۆیكۆمەڵگائەو

پێژیكەئەوەیبژێئیسفنجێكوەككچەمنداڵەئەونەویستیانبێتبەویستدواجاركەبەردەمیدالەبااڵیەنمونەیەكیكۆڵنەدەرەی
تەنهژاكژارێكیهەمژووبێژتدایكژیهاوشژێوەیئەمیشدەبێتدەبێتگەورەكاتێكدەكاتچاوەڕێیكەڕۆڵەیەئەمكەفێردەبێتبوترێت

 .بێتدڵخۆشكردنیومێردەكەیكارئاسانكردنی
 

فیكژرەیبنەمژایەئەملەسژەروبكژاتپژێدەسژتلەخێزانەوەبنچینەییچاكسازیكەدەبێتوایەپێیانتوندڕەوەكانڕادیكالیەهەربۆیە
نێژرڕەگەزیبەپێویستخێزانبوونیدروستبۆوایەپێیانوەكردهاوڕەگەزبازەكانیانهاوسەرگیریداوایوهەڵوەشاندەوەخێزانیان

هاوسژژەرگیرییاسژژایداڕشژژتنیبژژۆبنەمژژایەكبەبژژووئەمەگهەروبژژكەندروسژژتخێژژزانئەتژژواننمژژێڕەگەزیدوووناكژژاتمژژێو
.پێشكەوتووەكانوواڵتەلەزۆرێكلەهاوڕەگەزبازەكان

 ٥١١٢ینۆڤەمبەری٥٣


  ڕوانگەی چارەسەری فیمینیزمی ڕۆشنگەری،توندوتیژی وەك نموونە بەربەستەكانی بەردەم پێشكەوتنی ژن و 

 
 
 
 
 
 

 اللجهئەمەل-قادرباسعهژیا.د:ئامادەكردنی
 
 

 شی چوارەم به
 

بەهەمژووودەكژاتداگیژرژنجەستەیبەتەواوەتیپیاوتوندڕەوەكانئەوەیەڕادیكالیەلەالیخێزاننەمانیپاساوەكانیلەتریەكێكی
لەدێنێژتبەكژارژنجەسژتەیپیاوكەوایەپێی(فایرستونشوالمیت)كۆمەڵناسزانای،دێنێتبەكاریخۆیخۆشیپێناولەكجۆرێ
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بەاڵمپرۆسژژەیەئەمبژژۆئژژافرەتەجەسژژتەیگونجژژاویبەهژژۆیئەمەگمنژژداڵبوونوپژژڕیسژژكودروسژژتكردنمنژژداڵوسێكسژژیپرۆسژژەی
لەسژەرجەختدووبارەزانایاگئەمهەربۆیەپێشكەوتنیلەڕێگرتنوماڵلەئافرەتردنیبەندكبۆئامرازێكدەبێتەئەمەگدواجار

 .دەكاتخێزاننەهێشتنی
 

هەیەبژژژۆیبەاڵمكردبێژژتهاوسەرگیریشژژیچژژیئەگەرئژژژافرەتكەدەكژژاتئەوەبانگەشژژەیبژژزوتنەوەیەئەمكەلەوەیجژژگەوئەمە
خێژزاننژاولەسێكسژیدەسژتدرێژیناونژاوەئەمەشژیاننەبژووخۆیبەویستیگەرئەبكاتەوەڕەتهاوسەرەكەیلەگەڵسێكسیپرۆسەی

هەبێژژتبژژۆیژنهەروەهژژابژژدات،پیژژاوەئەوسژژزایهەبێژژتیاسژژایەككەكژژردداوایژژانودەداتئەنجژژامیژنەكەیبەرامژژبەرپیژژاوكە
پیاوكەدەدرێتلەقەڵەمخێزانناوتیژیتوندوبەهەموویئەمانەگوەنەیویستئەگەربكاتەوەڕەتمنداڵبوونوسكپڕیپرۆسەی
 .ئەنجامیداوەتاوانەیئەولەسەربدرێتیاساییسزایلەبەرامبەردادەبێتدەداتئەنجامیئافرەتبەرامبەر

 
ناچژاركۆمەڵگژاپاشژاندائەنژێنئژافرەتڕاكێشژیسژەرنجوجوانیبۆستانداردكەپیاواننهەركەوایەپێیانڕادیكالیەكانهەروەها
نەشژژتەرگەریچەنژژدیندەبێژژتناچژژارئژژافرەتوبژژاوشژژتێكیدەبێژژتەدواجژژاروقبوڵبكژژاتئژژافرەتجژژوانیەیشژژێوازیئەوبژژۆیدەكەن

كژااڵیەكیوەكئژافرەتشژێوەیەئژابەملێژدەبینێتچێژژیودەبێتدڵخۆگپێیپیاوكەستایلەیئەوببێتەتابداتئەنجامجوانكاری
بانگەشژەیدەكەنەوەڕەفژزدەكژردلێژوەباسیانلیبریالیەكانكەئەوەیپیاولەگەڵیەكسانیەنانەتتڕادیكالیەكانبۆیەهەر.لێدێت
پشژژتشژژتێكدالەهژژیچوالبەرێژژتژیژژانیلەپیژژاودەبێژژتچەوسژژاندنەوەیەوزوڵژژملەوبێژژتڕزگژژاریبەتەواوەتژژیژنبژژۆیدەكەنئەوە

ئاسژتیزیژادكردنیئژافرەتهۆشژیاركردنیخژۆبەئەمەگبێگومژاناوپیژچێژوەرگرتنژیبژۆئامرازێژكنەكاتەخۆیونەبەستێتبەپیاو
 .ڕۆژانەیكاریبەڕێكردنیلەخۆیخودیبەبەستنپشتوكاردۆزینەوەیوخوێندنتەواوكردنیوڕۆشنبیری

 
 توندوتیژی وەك نمونە/ بەربەستەكانی بەردەم پێشكەوتنی ژن / دەروازەی دووهەم

 
 جۆرەكانی توندو تیژی دژ بە ژن

 
 : توندوتیژی جەستەیی -١

 
ئژژازاردانێكیلەبژژریتیەدەدرێژژت،ئەنجژژامبەژنبەرامژژبەرخێژژزانلەدەرەوەیچوخێژژزانلەنژژاوچكەتونژژدوتیژیانەیەئەوجژژۆرێكی
دەرئەنجامیپێستشینبونەوەی)وەكدەبینرێتژنەكەجەستەیوالرولەگلەسەربەڕوونیكاریگەریەكانیوئاشكرایەكەجەستەیی

لەگنژاوەوەیئەنژدامەكانیلەسژەرلەكژاریگەریجژگەلەبژارچوون،منژداڵ،ئێسژێانشژكاندنیسژوتاوی،شوێنیقورس،بەركەوتنێكی
 .(هتد....ئافرەتیشخەتەنەكردنیتەنانەترەحموەك
 

وتەنژژانەتژنەئەولێژژدانیبژژۆمژژاڵنژژاوكەرەسژژەیوچەقژژۆبەكارهێنژژانییژژانقژژاچودەسژژتوەكبەكاردێژژتئژژامرازچەنژژدینلێژژرەدا
ژنەكەشیكوشتنیبەكردن(تهدید)زۆرجاربەڵكوناگرێتەوەلێدانتەنهاجەستەیتوندوتیژیكەكردووەئاشكرایانتوێژینەوەكان
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 .لێدەكەوێتەوە
 

چارەسژژەریكژژراوەبەرامژژبەرجەسژژتەییانتونژژدوتیژیئافرەتژژانەیلەوزۆرێژژككەخسژژتووەدەریژژانتوێژینەوەكژژانكاتژژدالەهەمژژان
 .هاتووەكۆتاییمردنبەیانبوونجەستەییئەندامیكەمتووشیجارهەندێكتەنانەتیانوەرگرتووەپزیشكیان

 
 :توندوتیژی سێكسی -٥

 
وقژوڵزۆرشژوێنەواریبەاڵمبەچاونابینرێژتزۆرجارشوێنەوارەكانیهەرچەندەدەدرێتلەقەڵەمتیژیتوندوجۆریبەمەترسیدارترین

پیژاولەالیەنسێكسژیتژانەیووشژەوبەكارهێنژانی)لەبژریتیە،ئەمەگدەهێڵێژتبەجژێئافرەتەدائەودەروونیوناخلەناوبەئازار
وویسژتبژێسێكسژیكژاریئەنجامژدانیبەئژافرەتناچژاركردنی،،ڕفانژدنشژەرەفئەتكردنژی،سێكسیگێچەڵی،ئافرەتبەرامبەر
پیژاوانیلەالیەنزۆرجژارئەمەگ(كژردنالقەدەگژاتەتژاهەڕەشژە،وفشژارژێژرلەیژانمێردیەتیكەئەوەیبەبیانویخۆیئارەزووی

هەریژانوهاوپیشژەوكژارخژاوەنلەالیەنخێژزانلەدەرەوەییژانتژادواییومژاموخاڵوبراوباوكیانبێتمێردجاخێزانناو
ئەوەی،دەدرێژتئەنجژامدەگژاتپێژیگشتیەكانداێنەلەشوووتەكسیپاسلەناووكافتریالەیانبازاڕلەئافرەتكەترپیاوێكی

زۆرجژاركەدراوەئەنجژامبێدەسژەاڵتیالوازیژنێكژیبەرامژبەرچژونكەدەمێنێتەوەپەردەوەپشتلەوشاراوەییبەهەمیشەداخەجێی
دەكژاتقبژوڵیناچژارەبێژتنەڕازیدەتوانێژتوكژراوەبەرامژبەرینژاهەقیەكەئەوەلەوەیتێبگژاتكەنژیەوایڕۆشژنبیریەكیئاستی

وخژژۆیئژژابڕوچوونیلەترسژژیناچژژارەبژژۆیەدەكرێژژتسژژەركۆنەوتاوانبژژارخژژۆیتاوانبژژارەكەپیژژاوەبژژریلەلەدوایژژدائەوەیلەترسژژی
وتەسژكجلەكژانیخژۆیەتیخەتای»چونكەقبوڵناكرێتكۆمەڵگاشەوەلەالیەنهەروتمانوەكلەوەیئەمەبكاتقبوڵیخێزانەكەی

لەالیەنهەرقسژژەیەئەمجژارزۆركەداخەجێگژایئەوەی،لێژژرەدا«نەدەكژردوایپیژاوەكەئەگینژژا،كژردووەزۆرماكیژاژیوكژورتە
چژاوەڕێیمەسژەالنەدالەمنەگژرینخۆمژانپشژتیخۆمژاننەكەیژنپیژاووەكئژافرەتئژێمەیكەجادەوترێتترژنانیبەرامبەرژنەوە

دەرئەنجژاموبژداتبژۆشژایەتینژیەكەسچژونكەبگرێژتپشتینیەیاسایەكیشهیچلەوەیەجگوئەمەبكەینچیمافیدەسكەوتنی
 .دادگالەبكرێتەوەساغبەئاسانیناتوانرێتكێشەكە

 
 :توندوتیژی زارەكی و دەروونی -٣

 
وناشژرینووشژەیێنژانیبەكاره)لەبژریتیەدەدرێژت،ئەنجژامبەردەوامژیبەئژافرەتبەرامژبەركەتونژدوتیژیەجۆرەكانیلەباڵوترین

ناوونژاتۆرەیژاننژابەجێ،بەوشژەیشژكاندنیوتژركەسژانیلەبەرچژاویتەریێكردنەوەیوپێكردنسوكایەتیوگاڵتەپێكردنوتوند
لەالیەنژنكاروبژاریناوزۆردەستخستنەئازادینەبوونیترئافرەتیبەئاشكراپێدانیگرنگیووپشتگوێخستنڕێزنەگرتنیلێنانی،

لێژیبێژتڕێگژرتنیژانپیچكژردنسژوكایەتیلەڕێگژایجژاتواناكژانیوالوازكردنژیژنەكەكەسژێتیسژڕینەوەیبژۆ،هەوڵژداندەكەیمێر
یژانلەمژاڵدەركردنژییژانترژنێكیهێنانییاندانیتەاڵقبەبەبەردەوامیئافرەتكردنی(تهدید)بەبەردەوامیسەریفشارخستنە

كەئەوەیلەگەڵنژژیەدیژژارشژژوێنەوارەكانیچژژونكەناكژژاتپشژژتگیرییاسژژاكەتونژژدوتیژیانەیلەویەكژژێكە،(هتژژد...بەجێهێشژژتنی
 .دەداتلەدەستدەروونیئارامیوئاسایشودەڕوخێنێتئافرەتەكەلەناخەوە
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كلتژوریەریكژاریگبژۆدەگەڕێژتەوەئەمەگدواكەوتژوویژانبێژتپێشكەوتووهەیەبوونیكۆمەڵگایەكدالەهەمووتوندوتیژیەجۆرەئەم
پیژاوبژۆپیژاوەتیسژیفاتیوژنژدابەسژەربێتزاڵبۆیبەپیاوداوەهەقێكیوهەمووساالریەپیاوكلتورێكیكەكۆمەڵگاكۆمەاڵیەتی
بەرامژژبەرپیژژاولەالیەنهێژژزوتیژژژیوتونژژدبەكارهێنژژانیكژژردووەوایئەمەگكەخێزانژژدالەپیژژاوتونژژدیوڕەقژژیبەبەسژژتۆتەوە

.كۆمەڵگاقبوڵكراویسیفەتێكیببێتەخێزانەكەیناوتریەتەكانیئافروژنەكەی
 ٥١١٢ینۆڤەمبەری٥٤
 

  بەربەستەكانی بەردەم پێشكەوتنی ژن و ڕوانگەی چارەسەری فیمینیزمی ڕۆشنگەری،توندوتیژی وەك نموونە 

 
 



 
  
 

 شی پێنجەم به
 
 :توندوتیژی كۆمەاڵیەتی -٤

 
بڕیژاردانوژیژانهاوبەشژیهەڵبژاردنیووكاركردنخوێندنمافیوەكسروشتیەكانیمافەرسەكردنیموممالەئافرەتەڕێگرتنیواتە
 .هتد...هاوسەرگیریپرۆسەیلە
 

 :لە باڵوترین جۆرەكانی توندوتیژی كۆمەاڵیەتی كە بەرامبەر ژن ئەنجام دەدرێت

 
كەپێژژیەیبەوپێژژدەكاتدەسژژتبژژوونلەدایژژكتەكانیسژژالەیەكەمژژینكەئەمەگ:كژژچوكژژوڕكژژۆمەاڵیەتیپێگەیانژژدنیلەجیاكژژاری-١

مێردناولەدەبێتبااڵیپێگەیەكیوشوێنكوڕمنداڵیبەدوگیانئافرەتیوقبوڵترەبەالوەكوڕیمنداڵیكەئەوەیلەبەركۆمەڵگا
تەندروستیبەزیاترگیەكیگرنلێدەكاتووایدەكاتكامەرانودڵخۆگئافرەتەكەئەمەگوخزمانوهاوڕێومێردكاریوكەسو

تژربەجژۆرێكیمێردەكەشژیتەنژانەتولەخژۆیئاگژاداربوونوكوتانەكژانیژەمەوەرگرتنژیوخواردنلەڕوویبداتمنداڵەكەیوخۆی
وبێژزارودایدەگرێتخەفەتوخەمكچبەدەبێتدوگیانئافرەتەیئەولەكاتێكداكوڕبەباوكیدەبێتچونكەدەكاتلەگەڵمامەڵی

بێژژتكژژوڕچژژاوەڕێیوهەبێژژتتژژریكچژژیمنژژداڵیهژژاتووئەگەربەتژژایبەتنژژاداتمنژژداڵەكەیوخژژۆیبەگرنگژژیودەكژژاتبێتژژاقەتی
كچیكەداماوەكەیدایكەبەرامبەركەتوندوتیژیشلەجگەوپێدەكاتدەستكچوكوڕمنداڵیلەنێوانجەندەریجیاوازیئالێرەوە
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 .دووهەمژنیهێنانەوەیوتەاڵقوەكسەرهەڵدەداتدەبێت
 

پێگەیانژژدنیومژژامەڵەكردنلەشژژێوازیوتەمەنلەسژژەرەتایهەركژژچمنژژداڵیبەرامژژبەرتونژژدوتیژیتژژریشژژێوازەكانیكەلەوەیجژژگە
بێژژبەگلەجژژگەوئارەزووەكژژانیوحەزموممارسژژەكردنیوكژژردنیژژاریودەرەوەیچژژونەلەڕێگژژرتنوەكدەردەكەوێژژتكۆمەاڵیەتیژژدا

 .حەزەرەوەوترسبەڕەفتارێكیهەمووكردنیسەیروخێزانلەالیەنهاندانێكلەهەركردنی
 
ئەمپیژژژاوجژژژارزۆربژژژۆیەهەیەتەاڵقژژژدانیهەقژژژیپیژژژاوكەهژژژاتووەئیسژژژالمەوەلەهەركەئەوەیبەهژژژۆی:بەزۆرتەاڵقژژژدانی-٥

لەسژەرخژرا كژاریگەریئەمەگونژایژانڕازیەرەتەكەئژافئایابزانێتئەوەیبێوئافرەتەكەبێگوێدانەجێبەجێدەكاتدەسەاڵتەی
زۆرودەكرێژژتتەاڵقژژدراوئژافرەتیسژژەیریتژژربەچژاوێكیكەئژژێمەكۆمەڵگژایلەبەتژژایبەتدەكژژاتدروسژتئژژافرەتەكەدەرونژیودڵ

ئژابووریكێشژەیشژیتوئەمەگوبكژاتدابژینژیژانیبژێژوینەتوانێژتونەبێژتكاریكەلەكاتێكدابەزۆریدەبێتدروستبۆكێشەی
بژۆیژانبژیبەتەنهاپێنادەنڕێگاینمونەبۆكاروكەسوخزموخێزانلەالیەنسەریدەكرێتەزۆرفشارێكیترلەالیەكیدەكات،

بژۆدەكرێژتلێژزەوتئازادیەكژانیودەبەسژترێتەوەجۆرێژكبەهەمژووواتەبكاتسەفەربەتەنهایانبمێنێتەوەلەدەرەوەزۆرماوەیەكی
ئژژژافرەتێكیئەوەیلەبەر»ئەنجامژژژدرادەرهەقژژژیبژژژووتونژژژدوتیژیەكئەمە»داتەاڵقژژژیبژژژوومێژژژردیكەپیاوێژژژك»ئەوەیەرلەب

شژژتێكهەرئەگەر»دواجژژارتژرتونژژدوتیژیەكیئەمەگ«لێببیژننچێژژژیتژاوەكوتژژرپیژژاوانیبژۆتەمژژاعجیگژایدەبێژژتەتەاڵقژدراوە
 .دیكەتوندوتیژیەكیئەمەگ»دەكاتلۆمەیپیاوساالریكۆمەڵگایڕووبدات

 
كۆمەڵگژا،كلتژوریلەبەبەشێكبووەكەزۆرجاردەدرێتئەنجامئافرەتبەرامبەرتوندوتیژیانەیلەوترەجۆرێكی:منداڵبەشودانی-٣
ەگئەمتەمەنژدا،لەگەورەتژرەخژۆیلەزۆرپیاوێژكبەدەدرێژتجژاریشزۆرودەدرێژتبەشژووبچژوكلەتەمەنێكژیمنژداڵتیایداكە

پەیوەنژژژدی»نەوەكیژژاننەبێژژژت»ئەخالقژژیالدانژژژی»توشژژیكژژچەكەیبژژژۆیخێژژزانەكەعەیژژژبەلەوانە:هەیەهۆكژژاریكۆمەڵێژژك
خێژزانئژابووریبەرژەوەنژدیەكیلەبەرزۆرجاریانبكاتشووزوووایەباشتربۆیەبكاتعەیبەتوشیخێزانیو»بكاتخۆشەویستی

لەدەسژتوەككژچەئەولەسژەردەبێژتخراپژیكژاریگەریەكیچكەئەوەیبێگوێژدانەبەشژوویدادەودەردەكاتخوێندنلەبەركچەكەی
دروسژتبژۆتەندروسژتیكێشژەیزۆرجژاركەمەداتەمەنەلەومنژداڵبوونودوگیژانیدەكرێت،بێبەگلەخوێندنبۆنمونەداهاتوویدانی

 .هتد...كێشەكانلەترەیەكێكیكەمتەمەنێكیلەدانتەاڵقدەكات،
 
نەرێنژیشژوێنەواریكەخژۆیبژوونیبێژڕازیئەنجامژدەدرێتمژێمنژداڵیبەرامبەرتوندوتیژەزۆرپرۆسەیەكی:مێینەخەتەنەكردنی-٤

 .داهاتوودالەوئێستالەبەجێدەهێلێتدەرونیجەستەولەسەرلەسەرزۆر
 
بەبەسژژتراوەتەوەخێژژزانشژژەرەفیەتژژایبەتیبكژژوردیكۆمەڵگژژایبەگشژژتیشژژەرقیەكانكۆمەڵگژژالە:شژژەرەفبیژژانوویبەكوشژژتن-٢

قبوڵنەكرێژتدەبێژتڕەفتژارەلەمڕوشژانێكوەهەردەكرێژتلەگەڵمژامەڵەیترسژەوەبەزۆربژابەتەگئەمكچەكەیانسێكسیڕەفتاری
 .چونەحەیائەوشتنەوەیبۆبكوژرێتكچەئەودەبێتوخێزانلەالیەن
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 :توندوتیژی ئابووری -٢

 
كەئژژافرەتهەڵخەڵەتانژژدنی:)لەوانەدەدرێژژتئەنجژژامئژژافرەتبەرامژژبەركەدەگژژرێتەوەتیژژژیوتونژژدلەجۆرێژژكچەنژژدئەمەگ

بەخوشژژكپێكردنژژیملژژكەچپیژژاو،لەالیەنبژژاوكیمژژاڵەمیراتژژیوژنداهژژاتیدەستبەسژژەراگرتنی:وەكدەكرێژژتڕێگژژایەكبەچەنژژد
خژۆی،تژایبەتیبەرژەوەندیبۆپیاولەالیەنژندەسەاڵتیوپێگەهێنانیبەكارمیراتیدا،بابەتیلەبەتایبەتبراكانیهەڵبژاردەی

پێكژردن،سژواڵولەشفرۆشژیوەكپیاوبۆپەیداكردنپارەبۆئافرەتبەكارهێناییانلێكێشانەوەی،پارەوئافرەتكردنی(ابتزاز)
.كەمداهاتێكیبەرامبەرزۆركارێكیكردنیوەكدەبێتكارخاوەنلەالیەنئافرەتبەرامبەرئابوریەتوندوتیژیەئەمجاریشزۆر
 ٥١١٢ینۆڤەمبەری٥٧
 
  بەربەستەكانی بەردەم پێشكەوتنی ژن و ڕوانگەی چارەسەری فیمینیزمی ڕۆشنگەری،توندوتیژی وەك نموونە 

 


 
 
 
 
 
 

 م و کۆتایی شه شی شه به
 

 :شوێنەوارەكانی توندوتیژی لەسەر ژن  
 

بەڵكژوبەجێناهێڵێژتئژافرەتەكەخژودیلەسژەرخژرا كژاریگەریتەنهژادەدرێژتئەنجژامئژافرەتبەرامژبەریتونژدوتیژیەئەوبێگومان
 :كۆمەڵگاگلەسەرتەنانەتومنداڵبەتایبەتخێزانیشتریئەندامانیلەسەر

 
پیژاو،پاشژكۆیوالوازكەسژێكیدەبێژتەدەكژات،گونژاهوبەتژاوانهەسژتنامێنێژت،خۆیبەمتمانەیئافرەت:)دەرونیەوەلەڕووی-١

دەرونژژی،شژژڵەژانیبەتوشژژبووندەرونژژی،ئژژارامیوئاسژژایشلەدەسژژتدانیبەكەمژژی،هەسژژتكردنیڕەشژژبینی،وخەمژژۆكیبەهەسژژتكردن
 (.نامێنێتدەستپێشخەریوبڕیاردانتوانای

 
 .خێزانیهەڵوەشاندنەوهتەاڵق،وەك:كۆمەاڵیەتیەلەڕووی-٥
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 (.منداڵالدانی نادروست،بەشێوەیەكیمنداڵدنیپەروەردەكرخێزان،لەڕووی-٣
 

 ((پێشنیار و ڕاسپاردەكان))
 

پژژێگەیبەپەیوەنژژدیكەبابەتژژانەیلەوزۆرێژژكلەسژژەرئەكادیمیەكژژانوتژژوێژەرانلەالیەنزیژژاترتژژوێژینەوەیئەنجامژژدانی/یەكەم
 .ئەنجامدەدرێتكوردژنیبەرامبەرتیژیەكانیتوندووئافرەت

 
وزنژانمافەكژانیلەكژردنداكژۆكیبۆكوردیكۆمەڵگایلەناوڕۆشنگەریفیمینیزمیبزوتنەوەیەكیراگەیاندنیوەزراندندام/دووهەم

 .مافەكانیانبەزنانهۆشمەندبونی
 
وكژژۆمەاڵیەتیویاسژاییبژواریلەزنژانپرسژەكانیلەسژەروراپرسژژیلیكژۆلینەوەبەتژوێژینەوەوتژایبەتسژەنتەرێكیدامەزرانژدنی-١

 سیاسیەوەوئابوریوپەروەردەیی
 .كوردستانزانكۆكانیوئامادەییەكانخوێندنگالەناسیجەندەروانەیدانانیبۆكاركردن-٥
 .كوردیكۆمەڵگایلەفیمینزموجەندەربابەتیووروژاندنیبۆڕاگەیاندنهۆكارەكانیزیاتریدانیگرنگی-٣
 .ئافرەتتواناكانیبەهێزكردنیوهۆشیاركردنوڕاهێنانخولیكردنەوەی-٤
 .كارپێكردنیوژنانیاساكانیداڕشتنەوەیسەرلەنوێ-٢
 .دادگاكانناولەزنانكەیسەكانیبەدواداچونیلەگشتیداواكاریرۆڵیكاراكردنی-١
 .كاردەستكەوتنیبۆكچانئامادەكردنیوراهێنانوالزامیخویندنیكردنیپشتیوانی-٧
بژاوەرولەبەشێكبۆتەنادروستەوەتێگەیشتنیلەكەرێگرییانەیهەموووەنەهێشتنیكۆمەلناولەزنپێگەیوێناوبەهێزكردنی-٨

 .داكۆمەلوخێزانناولەكارپێكراوعورفی
 .زنانبێكاریكەمكردنەوەیوئابوریچاالكیلەزنانفراوانیبەشدارییەكیدەستەبەركردنیوبەدیهێنان-٩
 .سۆرانزانكۆیوسلیمانیزانكۆیلەناسیجیندەرسەنتەریهەردوولەگەلكردنهەماهەنگیوەگهاوبكاری-١١
 .پەرەپێدانوكەرتەكانینیشتمانیسیاساتیلەزنانپەرەپێدانیوبەتواناكردنوكۆمەاڵیەتیجۆریپرسەكانیكردنیادماج-١١
زننێژوانیەكسژانیودادپەروەریهێنژانەدیبۆپێویستیاسایدەركردنیوهەمواركردنەوەوكارپێكراوەكانیاسابەپێداچونەوە-١٥
 .پیاوو
 .كوردستانهەرێمیلەزنانتایبەتمەندەكانیدەزگاپەسەندكراوەكانیستراتیزەوسیاساتبەكاركردن-١٣
 .كۆمەاڵیەتیجۆریبنەمایسەرلەرەچاوكردنبەسااڵنەموازەنەیدانانیوپێداچونەوە-١٤
 
لەدەنوسژژژرێنداتاكژژژانشژژژیكردنەوەیبنەمژژژایسژژژەرلەتویزینەوەكەمژژژانكۆتژژژایییلەكەهەیەترمژژژانپێشژژژنیاریچەنژژژدینەمژژژانەوئ

 بەرێزیشئێوەیپێشنیارەكانیوەرگرتنیهەمانكاتدا
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 ((سەرچاوەكان)) 
 
 ١،٥١١٣راسكندریە،الجامعی،التعلیمداراسبابه،واالسریالعنفالسید،جابرابراهیم-١
 ١٩٨١الێاهرە،المصریە،االنجلودارالسیاسی،العنفوعزالدین،االرهابجاللاحمد-٥
 ١،٥١١٣رالێاهرە،الحدیە،الكتابدارالعنف،سوسیولوجیەالیمدخلمعتوق،جمال-٣
 ١،٥١١٣رالێاهرە،الحدیە،الكتابدارالعنف،سوسیولوجیەالیمدخلمعتوق،جمال-٤
الێژاهرە،التوزیژع،وللنشژرالكتژ عژالماالگفژال،چژدالعنژفسژیكولوجیەالعایش،محمدبنتزین وموسیلعزیزعبداعلیرشاد-٢

٥١١٩ 
 ١،٥١١٩رالله،رامالنشر،وللتوزیعالشروقدارالجندر،حوسو،محمدعصمت-١
 .١٩٨٥دمشق،النشر،وباعەللگدمشقدارسعید،سحر:ترجمەاالیدولوجی،الصراعفیالعنفدیبنوف،نڤریات.ف-٧
 ١،١٩٩٣رالمغاربیە،مراكش،الجامعیەالمنشوراتالعنف،ووالنسااخرون،والمرئیسیفاگمە-٨
 ١،٥١١٢رالێاهرە،للپێافە،االعلیمجلسالنوع،اخرون،وعمارەقدریمحمد-٩
 ٥١١٨اربد،الحدیە،الكت هالماالسری،العنفكرادشە،منیر-١١
1،٥١١٣رالێاهرە،المصریە،االنجلومكتبەالمر ە،الیوەاالساحسن،علیمحمدەهب-١١


 ٥١١١ینۆڤەمبەری٥٨:ڕێکەوتی-ماڵپەڕیکوردستانینوێ:سەرچاوە
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 رەحمان نەقشی: کۆکردنەوە و ئامادە کردنی 

 

٥١١١ۆڤەمبەریزایینین-ردییکو٥٧١١سەرماوەزی


