
 
 
 

  :ي مارس و بيانوويةك بؤ دركاندين ٨
  فمينيسيت جيهاين و لؤكالَ كردنةوة

  
  ثةري كةرميي نيا

 
ةيةكي جيهاين و كاريطةري و فمصنيسم لةو بزوتنةوة كؤمةآليةتييانةية كة لةم دةييانةي دوايي دا بووةتة ديارد

هةر ضةندة سةرضاوةي فمصنيسم بؤ رؤذئاوا . كارتصكردين خؤي سةرةِراي هةموو دذايةتييةكان لة سةر ناوضةكان داناوة
بوارة  و سةردةمي رصنسانسي ئةورووثا دةطةِرصتةوة كةضي توانييويةيت ئاراستة بة خواست و داواكاين ذنان لة طشت

ضوونةوةي دةسةآليت سياسي، بري بدات وا كة وةكوو هصزصكي لص هاتووة  بؤ ثصدا... تووري و لةسياسي، كؤمةآليةيت، ك
  ...  سيستةمي ثةروةردة و اي ئاييين، بةها كؤمةآليةتييةكان وبِروو 

ذن  و ثياو خاوةين يةك ثصطةي وةكوو يةكي سياسي،كؤمةآليةيت  و :لة بواري ئةو بزوتنةوةية كة خوازياري ئةوةية 
  .تة طؤٍرصصري و ئابووري بن ثرسي هةستيار و ثرسياري ورووذصنةر دكةلتوو

ايي ثصي واية كة فمصنيسم لة اليةكةوة وةكوو ضةشنصك ئيخالق، شصواز ناسي  و يا كنووسةرصكي ئةمري" ئارين ئيض"
من الي ئةم وتةي ئارين ئةو ثرسة . سةخيت بري كردنةوة و عةمةلَة لة سةر هةلوومةرجي ذيانو شصوةيةكي دذوار 

بة حوكمي ئةوةي فمصنيسيت و  دةورووذصنصت كة ئايا ئةو دياردة جيهانيية الي ئصمة ضؤن و ضلَؤن ببصتة باوةِر وا كة
نةبصتة رصطر و بةرطرييةك كة قامكي خراثت بؤ رابكصشن و يا ئةوةي  لةم بوارةدا بة ماظي خؤيت دةزانيت هةلَسووِريت

وصنا بكةن كة ئةمانة دواي ) صنيستةكان و ئةوانةي نةياري ماظي بةرامبةرندذة فم(كة دةست بة جص ئةوةي الي خؤيان 
  .نودةكة... بةربةرةلَآليي و زالَ بووين ثياو بة سةر ذندا و ذن ساالري و 

 ثاشان وةآلمي ئةو زةينة كة ةم ثصش هةموو شت بةراي من دةبصت هةندصك ثرسيار لة سةر ئةم ثرسة ثصشنيار بك
  .ظ بةرامبةر جووآلنةوة و ضاالكي و هةلَسووِران دةنوصنصت بدةينةوةثةرضةكردارصكي نةطةتي

  :سةرةتا
  فمصنيسم ض وةآلمصك بؤ ئةم ثرسيارة دةداتةوة كة ثياو و ذن لة بنةِرةتدا جياوازن يا نة؟ -
  ضةمكي زايةند بة ثصي وةآلمي ثرسياري سةرةوة ض ئالَووطؤِرصكي تصدا بةدي هاتووة؟ -
  رصكار بؤ ئةمانة ضيني -
  

  :وةآلمي ثرسياري يةكةم
ثصوةندي بة بووين ماظي هيض تاكصكةوة نيية تاكصك ... ئةوةي كة ماظ ثرسصكي جيهانيية و ذن و ثياو بوون، رةطةز و

دابيني ةكاين ذياين ثصداويستيية سةرةتاييت و ض لة وآلتصكي دواكةوتوو ماظي ئةوةي هةية صض لة جةمسةرةكان ب



بةآلم ئةوةي كة ...  ئازادي دواي رادةربرٍِيين هةبصت خاوةين مندالَ و خوصندةواري بصت و ي رادةربِرين وبصت ماظي ئازاد
دةسةآلتة ديكتاتؤرييةكان و يا كةلتوورة ضةوتةكان دةبنة هؤي زةوت كردين ئةو ماظة خالَصكة كة دةبصت لة شوصين 

شة صكصشة لة سةر هةبووين ماظ نيية كصتةوة و خةبايت بؤ بكرصت كةواتة خؤيدا وةستانصكي بؤ بكرصت و لصي بكؤلَِر
لصرةداية كة هةندصك ثصيان واية ذن و ثياو بةرانبةر نيني لصرةدا هةندصك دةيطةِرصننةوة بؤ ئةوةي كة ئةوة 

باوةِريان بة جةبري ئيالهيية تاقمصكي تر هةن كة ثصيان واية ئةوة يا بايؤلؤذيايية كة ئةو جياوازيية ثصك دصنصت و 
 كة ئةو جياوازييانة ثصك دصنصت جةبري ئيالهي بة راي من دةبصت لة خودي ئايني دا وةآلمةكةي جةبرصكي سروشتيية
ا دةفةرميت تؤ جبوولَص تا من بةرةكةيت خؤمت بة سةر دا بِرذصنم كةواتة ئةوةي كة كؤمةلَطا دبدرصتةوة كة خو

ة ئةوة خؤمانيني كة ئةوةمان دابةش جياوازي لة نصوان كوِر و كض دا دادةنصت ثصوةندي بة جةبري ئيالهييةوة نيي
كردووة و يا كاتصك بة هؤي تؤمةتصكةوة قةتلَصكي نامووسي روودةدا جةبري ئيالهي ئيتر ثووضةلَة و بةآلم جةبري 
سروشيت و ئةوةي كة جياوازيية بايؤلؤذياكانن كة جياوازي لة رؤلَة كؤمةآليةيت و هةروةها ثصطةي ذن و ثياودا 

بة ثصي هؤ بة ناو زانستييةكاين خؤيانةوة كآلوي خؤيان دةكةنة قازي و مندالَ بوون، و ئةمانة دصن  دادةنن
دةكةنة هؤيةك بؤ ئةوةي كة ئةو ثيشانةي كة الي ئةوان سووكة و لة ... دايكايةيت، ئةركي مالَداري و ثريؤد بوون و 

ثصشكةوتين تةكنؤلؤذيا دواتر ئةمة بة ) هةر ضةند هةمووو ثيشةيةك الي من بةرزة(خوارةوةية بة ذن بسثصردرص 
وةآلم دةدةينةوة بةآلم دةمةوصت وةك هةميشة ئاوِرصك لة سةردةمصكي مصذوويي و ناسراو بة دايك ساالري بدةمةوة لةو 

بة خؤوة نةديبوو و ذن و ثياو ثصكةوة دةذيان ئةو ثصشكةوتين لةم ضةشنةي ئصستاي ... كاتةدا لةش و مصشك و
م ئةوة نةبووة هؤي ئةوةي كة بان دةست و ذصر دةست  هةبصت بؤ هؤي ثريؤد آلو بةكاتيش جياوازي بايؤلؤذيا بو

رد و ثاش شاوةرزي داهصنا و ثياويش راوي دةكبوونةوة ذن نةدةضوو بؤ راو ضونكة بؤين خوصين لصدةهات بةآلم كي
دا هصنا ئةم جياوازي ئةمانة بوو كة كانزا لة اليةن ثياوةوة دؤزرايةوة و دةسةآلت و خاوةنداريةيت بة دواي خؤي

 يةكي كةضي دؤكتؤر ةخسص و دةتوانصت ببصتبايؤلؤذيا شتصكي ئاسايية هةروةك ئةوةي كة كةسصك هةلوومةرجي بؤ دةِر
كةواتة ثصوةندي بة جةبري ئيالهي و ةبينيبصت  نيتر هةلوومةرج دذييةيت و تةنانةت رةنطي قوتاخبانةيش

مانة كة ئةمةي لص كةوتةوة و دةبصت بة ئاشكراو راشكاوييشةوة ئةوة شكي خؤصسروشتييةوة نيية ئةوة دابةش كردين م
رابطةيةنيني كة شؤِرشي ثيشةسازي ئةوةندة كاريطةر و جصطري بووة كة بايؤلؤذيا سِريوةتةوة و بةرةو تةقينةوةي 

سةآليت دةسةآلت و بةرانبةري ضووة كة ئةمةيش يةكصكي ترة لة هؤكاين ئةوةي كة ئةوانةي خوازياري مانةوية دة
  .ونن دذايةيت لة طةلَ ثصشكةوتن و ئامصرة ثصشكةوتووةكانيش دا دةكةنوخؤيان و بان دةست و ذصردةست ب

ةخصر بايؤلؤذيا نيية كة جياوازييةكي نكةواتة  لة كؤتايي وةآلمي ئةو ثرسيارة بة ثرسيارةكةي تريش دةطةين كة 
و دةسةآلت خوازانةية كة بووةتة هؤي ئةوةي كة زايةند ثصك هصناوة بةلَكوو ئةمة دابةش كردنصكي سريف كؤمةآليةيت 

و ضةمكي زايةند بة خةتاكار لةم دابةش كردنةدا بزانيني و ئةركي فمصنيستةكانة كة نةهصلَصن ئةم بةرذةوةند خوازانة 
جصندةر  مانةوةي ئةم هةلوومةرجة نةطؤِرة الي خؤيان بدةن كة واتة وشةي زايةند يا لة بةر بةرذةوندي خؤيان هةولَي

ضةمكصكي سرفةن كؤمةآليةتية و ئةو كردار،رؤلَي كؤمةآليةيت و ئةندصشة كؤمةآليةتييانة دةطرصتةوة كة كةلتووري 
زالَ دةيسةثصنصت بة سةر هةر دوو رةطةزي نصر و مص دا و بؤ سةملاندين خؤي بة طشيت لة سةر ذن و ثياو و بة 

  .نيشان دةكات تايبةيت لة سةر ذن سزا و ثاداشيت كؤمةآليةيت دةست 



بؤ سزا دةتوانيني بصبةري كردن لة مريات و زينداين و كوشنت و قةتلَي نامووسي ناو ببةين و بؤ ثاداشتيش ناو 
  .ناوبانطي باشي وةكوو بةنامووس وبةشةرةف و وةكوو ثياو واية ئاماذة ثص بدةين كةواتة ئةم ضةمكة كؤمةاليةتيية

ئةويين زؤرتر و ماندوو بة  راية طةيشتوون كة كار جصندةر ناناسصت و  دةبصت ئصستا ضؤن بةرة بةرة تاكةكان بةو
نةناسانة داهصنان و تةحةمؤلَ و بردنة سةرةوةي ئاسيت زايناري و تصطةيشتين خؤيان ئةم كؤت و بةند و زايةنديية 

ةشكصت كةواتة ز و ثصطةي كؤمةآليةيت دصبشكصنن ئةمةش بة ثصي بؤضوونةكاين ماكس وصبةر و دارايي و زانياري و  ه
نة ذن صهةآلواردين زايةندي بة دروشم و قسةي ناهؤشيارانة ناشكصت ئةمة مةيدانصكة بضؤ خؤت بووين خؤت بسةمل

خاوةنداريةيت هةية ئةمة ماناي ئةوةية كة كاري خؤي وةك كار % ١ي  كاري جيهان دةكات بةآلم ٤ لة ٣كاتصك كة 
و دةبصت هصز و ثصطة و شوصين كاري خؤي بناسصت دةبصت بةو ثصية ووة ئةدسةير نةكردووة واتة بووين خؤي نةسةملان

 وةآلمي ثرسياري ثصشوو دا دةلَصني كة  لةدارايي بؤ خؤي كؤ بكاتةوة  و زانياري و زانستيشي بباتة سةرةوة كاتصك كة
 بنيني و خؤمان بصت لةم بةشةيش دا دان بةوة داةتةكنؤلؤذيا يارمةيت دةري بةرامبةري و يةكساين ماظي ذن و ثياوة د

تةيار بة تةكنؤلؤذيا بكةين و ضةمكي كؤمةآليةيت زايةند بةم سةرضاوةي دةطمةنانة بسِرينةوة و بةس ئةوة هةولَمان 
  .نةبصت كة بة هؤي ثصوةندي خوصين و يا ثصوةندي زةواج وةكوو مشة خؤر لةو سةرضاوانة كةلَك وةربطرين

  :و بةآلم رصكار
ةو ثرسيارةي ثصشوو دةمويست بطةمة ئةم رصكارة كة سةةرتا ئةوة لة بري و باوةِرةكان دا ة بة وةآلمي ئطرصكار زؤر طرين

واتة ئةو درومشي سياسةيت ثؤست . جص خبةين كة فمصنيسم جيهانيية بةآلم دةبصت خؤمالَي و يا ناوضةيي بكرصتةوة
يان ثؤست مودصِرنةكان واز.  بنوصنةكردار  ثارادمي و وصنة كة جيهاين بري بكةوة بةالم ناوضةيي ةمودصِرنةكان بكرصت

لة طشتةكان و زانا طشتةييةكان هصناوة و لة سةر بؤضونصك وةستاون كة هةر كردار و يا هةولَصكي كؤمةآليةيت كة 
 وةستاون واتة دةيانةوصت تيؤريزة كردين ناوضةيي بة شصوةي طؤِران كاري ثةسند و ةناوضةيي بةآلم طاريطةر

ذصر كاريطةري بؤضوون و حةزة جيهانييةكان دا ثصشنياز بكةن كةواتة بةو ثصية ئصمة ناثصشبصين كراو بةآلم لة 
فمصنيستة جيهانييةية كة واتة هةر تاكصك بة ذن و ثصويستمان بة فمصنيسصكي ناوضةيي و يا لؤكالَ هةية كة ضاوي لة

 لؤكالَ و ناوضةيي بكات بؤ وانصت بة راشكاوي لة ذصر سصبةري ضةتري جيهاين فمصنيسم دا بانطةشةيتو ثثاوةوة دة
كةواتة  ئةم ضةترة جيهانيية كة . ئةو لؤكالَ بوونة داهصنان و ئافراندن خؤي لة بةرامبةر نةريت دا قوت دةكاتةوة

كةلتوورصكة لة ناوضةيةكي كةلتووري ئصمة دا دةبصتة هؤي طؤِرانكاري دةبصت لة لؤكالَ بوون دا بيئافرصنينةوة كة 
ة ئةم زانانة دوو بنةماي سةرةكي كاو و ئةنديشمةند و كةسي بوصر و خوصندةوار هةية ضونئةمةيش ثصويسيت بة زان

لؤكالَ بوون كة ثصويسيت بة كات و شوصن هةية دةناسنةوة و بة جصي ئةوةي كة لة كاتصكي نةشياو دا باسصك 
  :صي دةثةِرصننبوورووذصنن كة كوشتين بصذةرةكةي و دةربةدر بووين بةدواوة بصت دصن بةم قؤناغانة دا ت

  .شي كردنةوة، رةخنة ، ئاوصتة كردن ، لصكدانةوةي نوص، ثةرةثصدان و باس لصوة كردين و بةها ناسي
شي كردنةوة ناسيين تومخة كةلتوورةييةكان ناوضةيية رةخنة هةلَسةنطاندين تومخة باس لصوة كراوةكان لة لصكدذي 

ييةكانة و ئاوصتة كردن دووبارة دروست كردنةوةي تومخة لة طةلَ تومخة باس لصوة كراوةكاين تر و تومخة دةرةوة
ناوبراوةكان بة ثصي هةلوومةرجي نوص ئاكامصكي باشي لص دةكةوصتةوة كة خويل دواتر بة ثصي ئةو بيضم دةطرصتةوة و 
ئةو ضوارضصوةية باس لصوة دةكرصت و ثةرةي ثصدةدرصت كة تصك ترجناندنصكي مةعرةفةتيشي لص دةكةوصتةوة لة 



ي دا ضوار ضصوة بةهاكان كردارصك ثصك دةهصنن كة ضوار ضصوة و ستراكضصري شارستانييةك بونياد دةنصن و بةم كؤتاي
 كؤنة و تومخة ثاسيظةكان دةِرزصن و توانيوومانة وةآلمي بري تةسكةكانيش بدةينةوة كة ةثصة شؤِرش روودةدات و بري

مانا و بةها كؤن و باوةكان بة بيضمة باوةكانييانةوةن تةطةر دةخةنة سةر رصطاي بزوتنةوةكة و خوازياري مانةوةي 
كة دةبصت فمصنيستةكان بة ثصي دةسةآليت خؤيان و شصوازي خؤيان رصطايةك بؤ بةرةنطار بوونةوةي بدؤزنةوة رةنطة 
هةندصك كةس رايان لة سةر بةشداري سياسي ذنان بصت و وةكوو فمصنيستة ليربالَةكان بري بكةنةوة و هةندص تاقمي 

دةن و دةنووسن و فيلم ساز بريش هةولَي بردنة سةرةوةي ئاسيت هؤشياري و ئاطاياري ذنان و ثثاوان لة كؤمةلَطا دا ت
  ...دةكةن و رةخنة دةطرن و 

سةندن و طةيشنت بة ماظةكاين ذنان و كردن و تةكاين جيهان بةرةو ثصش بؤ دابينبة طشيت هاوِرا لة طةلَ فمصنيس
 .طشت بوارةكاندا بص هيض ضةشنة جياواوييةكبةرانبةري ذن و ثياو لة 

 


