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 : روازه ی ده وته

و  له.   و آاری پیاوانه ، ناوی لناون آاری ژنانه ش آردووه  پی تووخم دابه آانی به رآه  آه ئه یه مك هه سیسته
  رآانه و ئه ووری باوآساالریدا ژن ناب تووخنی ئهآانی آلت  نۆرمه له.  یه ت آاركی پیاوانه دا سیاسه مه سیسته

دا ژنان  مه و سیسته آانی ئه  نۆرمه له. ودا نین آانی ئه  سنووری چاالآییه آراون و له و دیارینه  بۆ ئه وێ آه بكه
و  نن، ئه یه گه وانی دی ده ت به تیدا خزمه  بواری ژیانی تایبه تگوزاریین و، له  خزمه ن آه رآانه و ئه ق به الیه
ری  وروبه  سنووری ماڵ و ده  و به وه تییه  ژیانی تایبه ، به وه آانه سته  سۆز و هه ندیدارن به یوه  په ی آه رآانه ئه

ق  ن،  پیاوانیش الیه آه ی خۆی ده وه ی ماڵ و ناوه وه ی ناوه  ژن ئاراسته ی آه رك و آارانه و ئه موو ئه ، هه وه ماه
آدا  موو جگایه  هه ویان له  بره  بسنوورن و آه ، آه وه قه ز و عه  ئاوه ندیدارن به یوه تین و په گش ن آه رآانه و ئه به
ندی فیكر  سه شه رجی گه یان مه مه  ئه ن، آه آه ی خۆی ده وه ره  ده  و ڕووی له وه ره ی ده  پیاو ئاراسته  و، آه یه هه

ندن  سه شه آی زۆر گه یه  تا راده ی خۆبوون آه وه  ناوه وون و لهخۆب ی ڕووله وانه  پچه بت، به تیی ده سایه و آه
 .آات ت ده رفه مده آات و مرۆ آه سنووردار ده

م  ، به درت و آارایه وی پ ده ی جیاواز بره  و ڕاده  پله موو شونكی دنیا به  هه آانی له  و نۆرمه م آلتووره ئه
وی  یه ق په قاوده  و ده ی بنده آه  و راده  و ڕژه آاندا پله آردووه نه شه وتوو  و گه  دواآه  و وته گه  آۆمه له

.  یه مه و سیسته آانی ئه ی نرخاندنه ر بناغه سه  له گه پاوی آۆمه آرن و، توانینی باو و سه آان ده نۆرمه
  دا به ریتییانه  نه گه و آۆمه ئیدی له،  م دراوه ه  قه  له رآكی پیاوانه ك ئه  وه و آلتووره  پی ئه  به ت آه سیاسه

 .بن وام ده رده ری به سه آرن و  ب پرسیار و تامان له وی ده یه  په وه چاوی نوقاوه
   توانین به  ده شدا، آه  آوردستانی ئمه ڕاست و له تی ناوه آانی ڕۆژهه  وته له: آان واوه  ناته گه آۆمه نیوه

آانی  های نۆرمه ویكردنی ڕه یه ستی و په  هۆی باده ین، به دیان بكه ناوزه) ریتی نه دهی ز گه آۆمه(ی  زاراوه
) واو ی ناته گه  آۆمه نیوه( بدرێ و دوو آتری داده  یه  له وه ده  نوقه له) واو ی ته گه آۆمه(ك  ، یه وه باوآساالرییه
 ).ی ژن گه آۆمه(و ) ی پیاو گه آۆمه(هنن،  ی ل پكده

ری   سه  له ڕنن آه په  ڕاده رآانه و ئه ر ژن و پیاوك ئه ند و چوون هه دا به ب چه واوه  ناته گه آۆمه م دوو نیوه له
آسانی و هتد،  ساندن و نایه ی بمافكردن و خه ر بناغه  سه خواز ، له ر و آۆنه روه مكی نادادپه  سیسته وه ره سه
ك  آتر، نه  و هاوشانی یه وه ك پكه  نه یه گه آۆمه م دوو نیوه آانی ئه هندام ئه.  ش آردووه آانی دابه ڕۆه
بوونی   ب هه آی ناڕكو پك و زیكزاك ، به یه  شوه  جیا و به ك به ر یه  هه كه آتر، به ریبی یه ردووآیان هاوته هه

ندتی  تمه  بواری جیاوازی خۆیدا تایبه ك له ر یه نن،  هه نگاو ده ، هه گه ندنی آۆمه نه سه شه هیچ ئامانجك بۆ گه
تكردنی ماڵ و  آان، بواری خزمه تیه  تایبه  پسپۆری بواری آاره بن به ی ژناندا، ژنان ده گه  آۆمه درت و، له ده

ت و ئابووری و  آان، بواری سیاسه  گشتییه  پسپۆری بواره بنه ی پیاوانیشدا پیاوان ده گه  آۆمه منداڵ و مرد، له



ی  گه گرت، آۆمه  ده وه خۆیه آی نائاسایی به یه  شوه یه گه م دوو آۆمه آانی نوان ئه ندییه یوه په.  ستی و هتدزان
 چاوی  ی پیاوان به گه آانی پیاوان، آۆمه نجامی آاره رك و ئه  آار و ئه ڕواننه  ده وه  چاوی بندییه ژنان به
و   ژنان  له  آه یه وه ش ئه وره فسووسی گه ئه. آانی ژنان امی آارهنج رك و ئه  آار و ئه ڕواننه  ده وه نزمییه
رآی  نجامی آار و ئه  خۆیان و ڕۆی خۆیان و ئه ڕواننه م ده  سووك و آه دا ، خۆیانیش به واوانه  ناته گه آۆمه نیوه

 . بینن واو ده م و ناته  آه خۆیان به
  :رآكی قۆرخكراو ت، ئه سیاسه
رآكی   ئه  به می ناوبراو، آراوه  پی نۆرمی سیسته  به ، واته وه ی آاری گشتییه  خانه چته  ده رآكه ت، ئه سیاسه
ت  ی آاری سیاسه ره  قه ی ژنان خۆ له گه آۆمه  نیوه حاڵ آه  مه  به ی آراوه یكاندا نزیكه ریتیه  نه گه  آۆمه له.  پیاوانه
آی  رایه  تاك و ته  له  جگه نگه ڕه. ن  بده وه ی آاری ماه ره  قه  خۆ لهی پیاوان لگه آۆمه ندامانی نیوه ن، یان ئه بده

رخان آردبت، یان  واوی بۆ آاری سیاسی ته  ته  خۆی به آاندا آه ریتییه  نه گه  آۆمه برت له ڕ،  ژن شك نه ڕیزپه
ستنی  قبه  و هۆآاری چه هپاو  سه توانینك آه. رخان آردبت  ته وه واوی بۆ آاری ماه  ته پیاوك خۆی به

 هۆی تكچوونی  بته دا ده و ڕۆنه  گۆڕانكاری له  گوایه  آه یه  نالۆژیكییه و گووته ستدا، ئه  خای بنبه  له یه گه آۆمه
 !ڵ ی خزان و آۆمه شیرازه

دا  رآانه و ڕۆڵ و ئه انكاری لهتدا گۆڕ ڕه  بنه  له  ، چونكه یه مه و سیسته آانی ئه داره  وتاری نالۆژیكی پایه یه م بژه ئه
وانیش  وان و ، ئه آانی ئه ندییه وه رژه ت و ساالرتی و به سه  و ده ر پایه  بۆ سه قینه آی ڕاسته یه شه ڕه  هه بته ده
پۆلك  ر شه  هه  گۆڕانكاری و دژ به  دژ به ختانه رسه ج، سه ی نالۆژیكی و ئاآاری نابه  داهنانی بژه به
 . وه واو و  سازبكاته  ته و نۆرمانه آانی ئه واوییه آان بكات، یان ناته  ڕۆه وێ جگۆڕآ به  بیه  آه وه هستن وه ده
  م ڕۆه توانن ئه ، ژن و پیاو ده) نیوتراه ( نه رآكی بالیه ت ئه آی ئاسایی ، سیاسه یه  شوه به 

  وتنی دا له آه رنه وتن یان سه آهر م گریمانی سه رده به ك له ك یه ردووآیان وه ن و هه وازیكه
 و ،   پیاو سپردراوه ت به رآی سیاسه ریت، ئه ك نه م وه به. ستن وه دا ده رآه و ئه آردنی ئه پیاده
 .دار تمه  ژنانی سیاسه وتووترن له رآه تباز سه  پیاوانی سیاسه  آه ی وا باوه بژه

 و  گه بردنی آۆمه ڕوه بۆ به) ئایدیال(یی می نموونه ی تر سیستهآ  مانایه ، یان به دنیای نوێ، دنیای دیموآراسییه
(   وا له شه یه وره  گه خه و بایه ر ئه هه.  بژاردن و ڕاوژه تی و هه رایه می نونه ت، سیسته وه آانی ده زراوه دامه

بردنی وت و ناوی بنت  ڕوه یی بزان بۆ به  دوامۆدیل و نموونه می دیموآراسی به بكات آه سیسته) فۆآۆ یاما
ت و  وه زگاآانی ده بردنی داموده ڕوه ییتر بۆ به  مۆدلی دیموآراسی باتر و نموونه له). آۆتایی مژوو(

موو   هه ب له مووان ده شدا هه مه م سیسته له.  وه ته بینراوه مۆ شك نابرێ و نه ب تا ئه آان، هیچ نه گه آۆمه
بۆ . ند بن مه هره آاندا به وته ستكه آان و ده نجامه  ئه  له مووانیش پویسته ر بن، هه گهر و آاری آاندا بكه بواره
 پویستن و آارایی و  گه ردوو تووخمی ناو آۆمه رآك هه ر آار و ئه ، بۆ هه م مۆدیلی آارآردنه دان به شه گه

آی  یه  هاوآشه رك ، آه و ماف و ئهری  روه آسانی و دادپه ی یه  هاوآشه وه ردووآیان پكه رتی هه آاریگه
 .ن آه نگ ده نین، هاوسه ده ی مه گه گرنگی آۆمه

 :ڕاستدا تی ناوه  ڕۆژهه ت له ژن و سیاسه
 ژر  شداری ژنان له ی به آرێ بم ڕژه  گشتی،  ده ڕاستدا به تی ناوه تی وتانی ڕۆژهه پانی سیاسه  گۆڕه له

ر   سه  له ی ژنان آه مه  آه و ڕژه ت ئه نانه  ته  آه یه وه ، ئه) ی ژر سفر ڕژه(ی   زاراوه ست له به مه.  سفردایه
 آوردستانی  ویش له  ئه آه(ڕت  تناپه% 3  ی له آه تیدا ڕژه  باشترین حاه بینرن و له تدا ده شانۆی سیاسه

  ستی سیاسی، آه به آارهنراون بۆ مه ه ب كه ت نین ، به شداری سیاسه شدا ژنان به م دۆخه م له ، به) یه ئمه
 . گرت ی سفردا ڕاده  ژر پله  له آه ش ڕژه مه ئه

 ئامانجیان  ن آه وانه ئه. نگ ببینرن  ڕه نھا به ك ته نگیان ببیسترێ، نه  ده ن آه وانه تدا ئه  سیاسه ژنانی آارا له
 آاری تدا  دا آه و وته  گۆڕینی بارودۆخی ژنانی ئه ربن له  آاریگه ن آه وانه  ئامانج، ئه نھا بكرن به ك ته ب، نه هه



تدا  مان و حكومه  ناو پارله وان له  بوونی ئه  به میشه  و هه وه آانه ن حیزبه  الیه آارهنراوبن له نھا به ك ته ن، نه آه ده
 .دا بكرت گه  ناو آۆمه رتییان له وشی نائاسایی ژنان و بكاریگه  ڕه نكۆی له

 :تدا  سیاسه  ڕۆی ژن له ق له ق و ناالیه یهال
ریی بن   آارتكراو و  و بكاریگه میشه  هه  آه یه وه ق ئه تدا، ناالیه  سیاسه ربن له  ژنان آارا و آاریگه یه وه ق ئه الیه

 . آارهنرابن  ستی سیاسی به به و بۆ مه
ریی بن، زمانكی  تی و آاریگه سایه نی آه ن بن، خاوهنی بیر و بۆچوو ت خاوه  ژنانی بواری سیاسه یه وه ق ئه الیه
ن،  آه آانی خۆیان سازش نه ر مافه سه بن، له نگ نه آان بده واییه ر ناڕه  سه آردن ، له ب بۆ گوزاره وانیان هه ڕه

وانی  ی ئه قسه  آات و به  ده گه بردنی آۆمه وه وپشه ره  به  له  گوزاره ی خۆیان آه و ڕایانه ر ئه سه سوور بن له
 .تن ه خه نه آانی ژنانن، هه ندییه وه رژه  به  دژ به دی، آه
 بن  وه ڕوانی ئه  چاوه میشه بت و هه تاڵ بت و بۆچوونیان نه ت بیریان به  ژنانی بواری سیاسه یه وه ق ئه ناالیه
 بۆچوونی   له وه آرته  پ ده وه آانیانه ن پیاوانی حیزبه  الیه  و مشكیان له وه گوترت بۆ وتنه ان پ دهچیی

 . وه نه وان بده وانی ئه مان قه ر هه   و هه پیاوساالرانه
،  بن و وه ره آانی سه رمانه ندوو چوونی فه ویكاركی ب چه یه  په و ژنانه  ئه  آه یه وه ق ئه ناالیه 

ن و  فیۆی بده  به زگاآاندا گرتوویانه  دام و ده ت و له  حكومه مان و له رله  په  له ی آه یه و جگه ئه
ی ژن  وش و ڕیالیته ر ره سه آییان له رییه بت و، هیچ آاریگه آاندا نه   گۆڕانكارییه هیچ ڕۆكیان له

 .بت نه
و   خوازیاری ئه وه خۆبوونه ڕبه  باوه  و به وه  تواناییه ژنان به.  دڵ ك به ق بكرت نه  عه ت به ، سیاسه یه وه ق ئه الیه

 و  وتنخوازانه ر و پشكه ب زمانی ژن زمانكی آاریگه وشدا ده له. ندی بیاردانن  ناوه  بن آه نه جگایه
 .  ندی ژندا نییه هو رژه  به گوترێ و له  ده موو شت آه  هه ب به نھا گوگر و قایل نه  بت و ته مافخوازانه

 :تی آوردیدا ی سیاسه  جامخانه ژنی آورد له
 پش  له.  وه ته پانی سیاسه  ناو گۆڕه ته م و زۆر هاتوونه ڕیندا ژنان آه ردوو قۆناغی پش و پاش ڕاپه  هه له

ك  و، وه) مینی رزهباتی ژ خه(  ناوی نرابوو ی آه باته و خه  بواری ئه آانی ناوشاردا و له  ڕكخستنه ڕیندا له ڕاپه
  ی به وه خساوتر بوو بۆ ئه ڕیندا بوار ڕه له دوای ڕاپه. آرد باتی شار آاریان ده باتی شاخ و خه ری نوان خه ته ته

م ، آارآردنی  به.  آارآردن ونه بوو، بكه هام نه ره  پشتر فه موو بواركدا آه  هه رفراوانتر و له آی به یه شوه
تیی  آارهنانیان بۆ ئامانجی بچووك و په  بۆ به وه  قۆزرایه وه آانه ن حیزبه  الیه ر زوو له ههتدا   سیاسه ژنان له
ڕیندا آردبوویان و   پش ڕاپه  له ی آه  دوورودرژه باته و خه نجامی ئه  ئه آردنیان له هره تی و ببه پارتایه

  بووایه ده. ربگرن ی ل وه هره مانیش بت و به ن بۆ ئهڕی آانی ڕاپه وته ستكه  ده بووایه  ده قوربانییان بۆ دابوو، آه
توانن   ده  آه ش بوونایه و ژنانه  و، ئه رچاوی ژن بووایه آی به یه زرا ڕژه ڕین دامه  دوای ڕاپه مانكدا آه رله  په له

 . بن بژ نه چ و به نھا ملكه ب و ته نگیان هه ب و ده رییان هه آاریگه
 ناوی ل بنرت  خواست آه آی ده یه ستیپكرد و ونه  ده وه ڕینه  دوای ڕاپه  له تان، آهقۆناغی نوی آوردس
ی  وه تدارانیش بۆ ئه سه  و ده وه گه  نو آۆمه نی زایه ده ی مه گه ی آۆمه  بیرۆآه  ورده دیموآراسی و ورده

م  نین و، ئه ده ی مه گه و آۆمه خوازیاری دیموآراسی   ڕوو آه نه ن و وا بخه ی نوخوازی بكه شه بانگه
تدا  آانی سیاسه  جامخانه  له شووشه ك بووآه  هاتن ژنیان وه ن، بۆیه شداری ژن مانا ناده  ب به ش به پرۆسانه
فسووس ژنانیش زۆر جار  ئه.  وه نی بند بووه ده ی مه گه زافیان بۆ دیموآراسی و آۆمه ش الف و گه وه دانا و، به

 . درت ی آه پیان ده ییانه شووشه  بووآه و ڕۆه ی ئه ژر بار چنه ده
 :تدا  سیاسه تی ژن له ندایه چه
  ننه یه گه آانی خۆیان ده ندامه ی ئه ن ژماره آه  بۆ خۆیان ده شه آان بانگه  پارته ر به آانی ژنانی سه  ڕكخراوه آه
 ناو بواری  ته آی زۆری ژنان هاتوونه یه  ژماره یه وه ش مانای ئه مه زار و زیاتریش، ئه د هه زار و سه نجا هه په

م س   الی آه ش ملیۆن آوردی دانیشتووی باشووری آوردستان، آه ی شه  نزیكه م له به.  وه ته سیاسه



   مژه مانكی له رله و په! ت  جووت حكومه نی یاساییدان  ، له مه  ته ك ملیۆنیان له بت یه ملیۆنیان ژنن  و، هیچ نه
ندامی  نھا پنج ئه ته! تدارن سه ردوو حیزبی ده  هه ر به  سه ی آه  ژنانه ندامه موو ئه و هه به! بژردراودا هه
و، )  بووایه تیان هه سه ده(ر  گه تدان ئه سه  ناو ده  له ی آه م ژنانه ئه!!   یه زیری ژن هه مان و، دوو وه رله په
ی   سای ڕابرردووه م دوانزه رخان آردبا، له ی ژن ته شهی توانای خۆیان بۆ آ%1نھا  ر ته گه ئه
  تییه ندایه م چه ر ئه سه  و گۆڕانكیان به نده وه  دوو ئه آرد به ی ژنیان ده بت ژماره تدارتیاندا هیچ نه سه ده
تی و هیچ گۆانكی  ۆیهآو خ ر وه مۆ هه تا ئه  هه وه  ه1991هاری  ڕینی به  دوای ڕاپه  له هنا آه دا ده ستووه قبه چه
 . هاتووه ر نه سه به

 :تدا  سیاسه تی ژن له چلۆنایه
  خرنه آان ده مكی دیموآراسیدا بیاره  سیسته  له  و چونكه یه خی خۆی هه تی گرنگی و بایه ندایه  چه دیاره
ی بیار  وه آالآردنه  بۆ یه وه پكهر توژ و گرو آانی هه ره تی نونه ندایه  چه  به نده نگ به ی ده  ، ژماره وه نگدانه ده
م ئاخۆ  ، به ژاره تدا هه  سیاسه تیدا ژنی آورد له ندایه  چه ك بینیمان له وه. آراو ر پشنیاركی ئاراسته ر هه سه له
 ؟  وه بته ڕوو ده تدا ڕووبه ڵ سیاسه گه تی چۆن له ك چۆنایه وه
ردوو حیزبی  ندامی هه  ئه ن آه وانه نھا ئه  آوردستاندا ته ت له سه آانی ده  پله ته یشتوونه  گه ی آه و ژنانه ئه
 و   و دیموآراتیانه وتنخوازانه ی پشكه نی پرۆژه تدار خاوه سه ردوو حیزبی ده ی هه وه ر ئه به له. تدارن سه ده
تی  ، چۆنایه تی نییه یه ی آۆمه توانای ژنان و، بیراز دان به شه وتۆیان بۆ ژنان و گه خكی ئه  نین، بایه نیانه ده مه

یدا  آه ندی حیزبه وه رژه ڵ به گه ی له وه ئه.  یه مان ئاراسته  هه ندامیشیان به تبازی ئه ی ژنانی سیاسه وه بیرآردنه
نگیان   آاتكدا ده نھا له ته. ن مان گرنگی پ ناده خیش بت، ئه وت، با بۆ ژن و پرسی ژن جی بایه آه وكنه
 ب  ندام به ك ئه مانیش وه  درابت و ئه وه ی حیزبه وه ره سه رمان له  پرسی ژن بدون، آات فه  له ت آهبیستر ده
 .ن آه جی ده ند و چوون جبه چه

  مانی آوردستاندا له رله  په  له  بت آه آیه  شه و گۆڕانكارییه آرێ ئه دا ده م بواره ق له  زه ره آی هه یه نموونه
رۆآی   نچیرڤان بارزانی،سه نگیان به مانی سود ، ته رله  په ندامانی ژن له   ئه ندك له هه آه. نیاساآاندا آرا

ی  رستانه په ی یاسای آۆنه وه ردانی سودی آرد، بۆ ئه چنی و فشاریان بۆ هنا، آات سه ولر هه تی هه حكومه
 یاساآانی آوردستاندا ال  ، له)غسل العار(وتراگ عس پی ده  زمانی به  به ی آه وه فشۆرین ، ئه ره بمانای شه
ج حیزب  ستبه یدا بۆ آوردستان ده وه ڕانه  گه له.  یاساآاندا بكات  گۆڕانكاری له نی پدابوون آه ببرت، به

تانی آوردستان و   ڕكخراوی ئافره مان، به رله آانی په  ژنه ندامه ر ئه سه آانی  به سیناریۆی نووسی و، ڕۆه
مان و  رله آانی په  ژنه ندامه ت ئه رۆآی حكومه بوونی سه  ئاماده ش آرد و، به آانی تری ژنان دابه راوهڕكخ

 فشاری  ی ئاشكراآرد آه وه یدا ئه آه  وتاره آانی خۆیانیان گا و، نچرڤان بارزانیش له آان ڕۆه ڕكخراوه
. وت آه رده تمان بۆ ده سه تی ژنانی ناو ده سه تی ده یهدا چلۆنا یه م نموونه له.  ر بووه سه یان زۆر له وه ره ده
 مژوودا    له وه ز مایه ر آاغه بی سه آه ره  مه نھا به  یاسادا آرا و، ته  له ش آه  بچووآه آیه  شه و گۆڕانه ت ئه نانه ته

   یشدا له23/08/2003  له. آرت  بۆ نچیرڤان بارزانی تۆمار ده كه ت تۆمار ناآرت، به سه بۆ ژنانی ناو ده
 ئاشكرا  شدا به م آۆنفرانسه له. نجام درا ئه) ت  ئافره  به وه ت دانه سه ده( ژر دروشمی  ولر آۆنفرانسك له هه
ر  بگومان هه(وت  یه ت ده رۆآی حكومه دا سه م سات و آاته  و بۆ ڕك له تتوانی  بزانی سیناریۆنووس آیه ده
 .  ژن  به وه ت بداته سه ده!)  وه  آرده ك به ، نه  قسه به
 :نجام ئه

. ی  گۆڕانكاری دروست بكه وه یه  میانه ی له وه ناڵ و گرنگترینیان بت بۆ ئه آتیڤترین آه  ئه نگه ت ڕه سیاسه
ر  ك هه نهژن .  یه وه نوێ بنیاتنانه رله   سه  پویستی به كه ، به  گۆڕانكارییه ر پویستی به ك هه بارودۆخی ژن نه

  ته  خۆڕا نایه ش له م گۆڕانكارییه ئه.  توانینی دنیاش بۆ خۆی بگۆڕت  پویسته كه  خۆی بگۆڕێ، به پویسته
بۆ . آتوری سیاسی  بگۆڕێ بۆ  ئه وه ری سیاسییه ر و بیسه  بینه  له ژن پویسته. شداریكردن  به  به كه دی، به



نگی   سه پویسته.  بگرت تدا جگه ناو سیاسه تیش له ندایه ك چه تی و وه ك چۆنایه بت وه ر ده ی آاریگه وه ئه
 . یفی خۆیان بیبزونن  آه آان به داره تمه ك سیاسه دار بت، نه تمه  سیاسه  مانای وشه بت و به سیاسی خۆی هه

زگاآاندا  تی داموده رۆآایه  سه هت و ل سه  ده  دانیشتواندا، له ی ژن له ی ڕژه  گوره  به تی پویسته ندایه ك چه وه
  وتنخوازنه ی پشكه وه ی بیرآردنه  ئاراسته رجیشه  بت، مه وه ره  بیرآه تیش، پویسته ك چلۆنایه وه. بت بوونی هه

 . بت آسانیخوازانه و یه
 : دوا وته

،  واوه  و ناته یه نیووه گه و آۆمه ، ئهت  سیاسه آانی دابابن یان دابنرابن له ندامه ی ئه آدا نیوه یه گه ر آۆمه  هه له
ش  یه گه و آۆمه باتی سیاسی ئه نجامی آار و خه ، ئه واوه  و ناته آرت نیوه وی ده یه  په شی آه ته و سیاسه ئه
 . بت واو ده  و ناته نجامكی نیووه ئه

ی  رآانه و ئه موو ئه هه. شن دهك ژنان بۆ آاری ناوماڵ  شن، پیاوان وه ك پیاوان بۆ آاری سیاسی ده ژنان وه
آان  رآه آارو ئه. آرن  ژنان و پیاوان ده نن  و به ن آاری بالیه تدا هه وه  ده زگاآاندا، له  ده  ناو مادا، له  له آه

 .   ن آه شیان ده وایی دابه  ناڕه  پی توخم و به  به آانن آه  مرۆڤه وه نیوتران، ئه
... 
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