
 ثةيوةندي نيوان نيزامي طةري وتوندوتيذي لة دذي ذنان
 
  
شــةِريك كــة بــة ئامــاجني عــةوام    ،"وريــزمريشــةِري  دذي ت" َكوتــايي  رةوة كة هيض هيواييك بولي

                 ئـةم خالـة زور      فريوانة دةست ثي دةكات وبـة زيـان و خسـاراتيكي زور دريـذةي هةيـة نابينـدري 
  . بكوليدريتةوة،ذنان رةس لة كاريطةريةكاين شةِر جيطاوشوين ولةطرينطة كة 

 بـة   كـة ،كي طشـت طـري  توندوتيـذي  كاتيك كة توندوتيذي يكي بةربالولة دذي ذنان دريذةي هةية،  تا
  .ئاشيت راستيش بةدةست نايين هوي نيزامي طةريةوة توندتردةبيت،

وان ميليتاريسم وتوندوتيذي لةدذي ذنان ثيويستة كـ           بة بووةنـدي   دةست هيناين ثةيوةندي نية ثي
ك كـة   بةم شـيوة دةتـوانني بـة تونـد وتيذيـة          لةطةل يةكتر بدوزيتةوة وتةنيا      مكة ئةم دوضة  نيوان

داوة، كوتايي بينني ذياين ذناين طةمارو.  
 بــةدي هينــدري ثةيوةنــدييكي راســتةو خــو"كةســيكي تــر رســة كــردةوةي زوِرنوانــدن بــو "وريصــئت

 بـة  .دوتيذي لـة دذي ذنانـة     كي نيزامي لة بةرانبةر كردةوةي تون     ةلةنيوان بة كار بردين شيوةهايي    
يـان حكومـةت ئـةم كردةوةيـة         ، طروثيكـي عةشـريةيي     و كـةس  تاكـة  َ بـو ،  وريةصئت ئةم   بنةرةيت ثي

كةسـيكي تـر     رةسـ  شيوةي زوِرنواندن بو   بة وواجور  رةواية تاهةرضيك خوازيارن لةريطاي جور    
ز سـةر خاليـك رينمـايي دةكـات كـة ثاتريشـا ايـوان              ئيمـة بـو    كردةوانة ئةم شيوة  .دةسيت بينن  بة

  :ئةيل
ــة سة  ةلطاي مــةدةين،ئيمــةوةك خاوةنــاين كومــ  سةرضــاوة   و رئينســانةكانهيزيكــي زورمــان ل

يةمان بة دةست هينـاوة كـة ئـةم         وتوانا ك كة ئيتر ئيمة ئة    ةشيوةي بة ، زال كردوة  ادزةويينةكانة
  .رينبةَ انة لة ناويهج
ك  تاريفصـ  كي ديكـة دةيب   وشـةي  لـة  دةربيت، بتواين بة كردةوة   "كردوةي زوردارانة " ئةوةي كة  بو

 بـة  كولتورةكـان و شـتاين تـر    لـة ثيشـية كـاين نيـوان خـةلك،         و بدةينة دةست كـة اليةنـة جيـاواز       
  ).وئةلبةت طرنط نيية ئةم ريطاية تاضة رادةييك هةلَةية( بدات دةستةوة

 خولقايندروست كردن و بة كة .بة شيوةييكي كورت كراو ئةم تيورية رةطي دةماري ميليتاريزمة    
كــات  وئــةوتــر رادةطــيين ي كــيتر بــووين طروثيــك نســبةت بــة طروثةكاين و باشــتــر، لــة ثيشــي كــ

ن الوازتـر   ذنـا واتـة    تر ئةوي بات بكريي كة  سي بكريت وبةم شيوةية ئ    عاي بةم شيوةية ئيد   ردةتوان
 تـرة كـة،   واتـة الواز   دةيب ئـةوي تـر     تاريفانـةي كـة باسـي كـرا،        رنج بـةو  ةسـ  تا بـة  سـ ئي. وكة متـرة  

بةرين ثاريزطاري يان لة ناو.  
دةيب  هيين و داثوشـراو، ذنـان ئةوضـةمكةن و        ةئاشكرا ضة بـة شـيوةي نـ         رك و  كيةبة شيوةي  ضة

زال كـردين هيـزي      ان بـو  دلة روانطةي كـة سـانيكةوة كـة لـة طةرانـ            دائةجنام   لة. ينةوةرتاريف بك 
كايةيت كــردن بــة ذنــان و تــةواو اليةنــةكان و ن يــان ســوودا، زال بــور كةســيكي تــرةســ خويــان بــة

رهةنطةكانـدا  ةتـة ئـةذمار، لـة زوربـةي ف     ثيويسـت و طـرنط دي      كـاريكي    ،مةنديةكاين ذنانـة   تةتايب
 يتـة بـةر دةسـتدريذ     يية كاتيـك كـة ذنيـك دةكةو       صـ بـةم ث  . ذنان وةك مولكي ثيـاوان دينـة ئـةذمار        

 م دةست شك ئة جنسي، يب دريذية هيثيـاوي ئـةو ذنـة بـة حسـاب د     كة بؤ ثياوةيترشي ،كـارايي  . ي



رش كردنـة   روست ئةكات تا لـة شـةرةكان بـؤ هيـ          ئةم بةلطة سازيانة لة ذنان ئامانج و ئامرازيك د        
ثيكـي قـةومي، بـؤ      ن يان فةرهـةنطي تايبـةت و يـان طرو         سري طةورةيي و شةرةف و ناموسي ثياوا      

رشي جنسي بؤ سـةر     كارانة، دةستدريذي و هي    ئةم هو  صيهةر بة ث  . و ئةزيةت بة كار بربدري     ئازار
كـة ذنـان وةك مولـك و دارايـي بـة            و ثيكدانةكانـة، مـادام       ذنان هةميشة بةشيك لة دواهايت شـةرِ      

ت و يب ئيحترامـي،     يئـةتوانري بكةويتـة بـةر هـريش، بـدزر         ) واتـة ذنـان   (حيساب دين، ئـةم دارايـة       
دا بةريوة بضي، بةم جورة ئةوانة واتة ذنان دةبنة ئامرازيك لـة             لة حةق  يسوكايةيت و دةستدريذ  

 بــة خــةلكي ئــةو والتــة  ؤ بــة خــراث دانــان و ســوكايةيت كــردن دةســيت دوذمــين داطريكــةر لــة بــ 
ِر و داطـري    وجورةكاين توندوتيذي لة دذي ذنـان لـة كـايت شـة           ازوريك لة شيوة جور   . داطريكراوة

 ئـةم توندوتيذيـة لـة سـةر ذيـاين           ،ينيت و كاريطـةرييكي ناراسـتةو خـو       كاري نيزامـي ثـةرة ئةسـي      
كات و لـة    هةردو جنسةكة، ضة ثياو و ضة ذن دواي كوتايي هاتين شةر بةردوام جيطاي خوشي ئـة               

 و هريشـي    ي دواتريش ئةمانـةن، دةسـتدريذ     وي شةرِ ايتوريةكاين خراثي لة ك   ةكاريط. تبةين ناضي 
يـان   و ت بـة يـةكتر    ةكان نسـب  ةيـ سـة نيزامي   نيزامي لـة اليـةن كة      يئوردوطاجنسي ضة لة ناو خوي      

) راوةكـة كنيوان كةسـةكاين والتةوداطري   ( يي لة وختيذي ناو توندو،  ت بة حةشيمةيت مةدةين   ةنسب
  .ثورنوطرايف وقاضاخضيةيت طةرية، فةحشا

  ذنـان بـةردةوام وةك دةسـكةوتةكاين شـةِر          ,كردين قوناغي باوك مةزنيـةوة    لة سةرةتايي دةسثي
ريذيك لـة بةرانبـةر ذنانـدا لـة ذيـر           ددةسـت  و ضاويان لَي كراوة وهةرضةشنة زومل وضةوسـانةوة      

  .ناوي دةسكةوتةكاين شةِر باس كراوة
 تـــة بـــةروتونةة وجيينوســـايدا كييوةجةِرطـــةي شـــةري نـــاو خـــ  ذن ل250000لةوانـــة الين كـــةم

سنيايي لـة ذيـر نـاوي       ذناين موسوملاين بو   كةس لة  20000 لة زياتر 1990ي  يةلةدة .ريذيدةستد
 طرتوةكان   راثوريت ريكخراوي نةتةوة   ثي بة وتونةتة بةر دةستدريذي و   ةثاكتاوكردين رةطةزي ك  

  .ريذينةتة بةردةستدوتوةي واليت كونطو كجةرطةي شةِر دا هةزاران ذن و كض لة2003لة سالَي
   ذنان تارادةييك بة شيوةييكي بةر بالوو بة جوريكي   سةر دةستدريذي طروثة جينايةتكارةكان بو

 بـةين ضـوين     لـة  , ئيسـتا   دةضـيت كـة ثزيشـكاين نيونةتـةوةيي        و وةحشـيانة بـةريوة     رةمحانةص  ب
  . كراوة"ثولَني بةندي" كضيين لةرةدةي جنايايت شةِر(ص ردةثة
هيناين نيزامي بةشيوييكي بةردةوام هاندرو هةخلِرينةري هةسـيت بيـزاري وسـوكايةيت كردنـة              را
ذنان سةر بو .هاندةريكـة  , وانةناتـ  و منونة سوكايةيت كردن بة جنسي ذن وةك جنسـي الواز          بو

ئيســتا ضــةلةناو , ينبــي و داطريكــةر بــار هــاِر و كــة ثيــاو هةرضــي زورتــر دةســةالت خــواز وبزيــو
  .فةرهةنطيكي ديكةدا ناو يدا يان لةوفةرهةنطي والتةكةي خ

            و  جيطـاي رةزامةنديـة    ئـةم كةسـانة    ثورنوطرايف وفةحشـا هةميشـة بـة شـيوةييكي نـارةمسي بـو
ثورنــوطرايف بةئاســاين لةاليــةن  1999 ســايل تــا .يــةكيك لــة شــيوةكاين رابــواردين ســةربازةكانة

كـِرين و فـروش     فروشـطا تايبةتـةكاين ئةرتةشـي ئامريكـا          ثيطةي نيزامي و   ئةنداماين ئةرتةشي لة  
ــة ,دةكــرا ــاري فــيلم و    ب رةســم وئامرازةكــاين   جوريــك كــة ئةرتةشــي ئامريكــا طــةورةترين كِري

ــوطرايف بةحيســاب د  ــة, يــتثورن ــوطرايف    ئاكامــدا قةدةغــة  ل كــردين فروشــي ئامرازةكــاين ثورن
  .فروشطاكان طةياند دوالر زياين بةميليون  10 نزيكةي, لةفروشطاكاين ئةرتةشي ئامريكا



ــ   ــردةوةي نيزاميــة    ةفةحشــايش يــةكيك ل ــةكاين ك ــة بــة     .كاريطةريــة اليةني هةميشــة ئــةم وتةي
 بكوشـة كـة   يتَ"ئـةلني   لـة ئةرتةشـي ئامريكـدا بـاوة كـة     بةالم   ةةمياننامةي نةنوسراو ثكي  ةشيوةي

بـةوةي كةئـةم كردةوانـة     بةم كيشـةوة  داري كاراوثيشةي ثةيوةند سيكسي  " ثياو خوشحال راطري  
ــ ,نةتةوةييــةياســاي نيو و بــة ثيضــةوانة ياســاي ئامريكــا  ثي تــةنانت هــانيش ئــةدرين  و دراوةري. 

شـيوةي   و لـة   جـور اوكي جور ةبةشيوةهاي و روكةنة فةحشا  ناضارئةكرين كة  كردةوة ذنةكان بة 
ذنانة وةعدةي   منونة بةم جورة   بو.  لةش فروشي كةن    دا  ئةرتةش لة جينسي نارةمسي    يككويلةي

 ,ئةرتــةش ئةفروشــن ةيــان بــوخك كــة منــداالين ةن وبنةمالــة هايــةكاردامةزرانــدن ئــةد ســةر لــة
  .كي ترةزور منونةهاي ثياواين الو و رفاندين ذنان و

و ضـاالكي قاضاخضـيان لـة دةوروبـةري ثيطـة            شوين كـار   ة كة يلةم حالةدا جيطاي سةرسورمان ني    
ةربـةيان لـة والتـةكاين      و ذن كـة ز    5000 زيـاتر لـة      1990لة نيوةكـاين دةيـةي       .نيزاميةكان ببينني 

    كـورةي باشـور قاضـاخ كـران تـا كوشـكةكاين نزيـك ثيطـة        شـو بـوون، بـ   فيليثني و شـةورةوي ثي و 
  . ة ئامريكايةكان خةريكي كار بةنزرابواردين سةربا  بو،والتة نيزاميةكاين ئامريكا لةو

دةسـتدريذي بـو منونـة       وتونةتة بـةر  ةاليةن هاوكارانيانةو، ك   كي زور ذنان لة   ةهةروةها بةريذةي 
ي سـةربازاين لـة     30دا  ةةوة هـاتوة كـة لةسـ      لـةم دوايانـةدا بـالو بوةتـ        ك كـة  ةوةيـ  ليكولينة ثـي  بة

ريذي هاوكـاراين   تدسـ دة تونةتة بةر وةئةرتةشي ئامريكا راثورتيان داوة كة يان ك       ن لة ذميذينةي  
 ثـي  هـةر بـة   . ريذي كردنـة سـةريان لةسـةر بـوة        دتسثياويان لة اليةن هاوكارةكانيانةوة نيةيت دة     

 5مريكـادا بالوبوةتـةوة لـة هـةر     زارةيت بـةرطِري ئا ةن وةك كـة لـة اليـ   ةو ليكولينةوةي  ليكدانةوة
ذين فيركار لة فريطةي هيـزي ئامسـاين ئامريكـا، يـةكيكيان وتويـةيت كـة لـة ثروسـةي فريكاريـدا                      

كي زور لةوكةسـانة كـة دةكةونـة بـةر          داخـةوة ذمـارةي    بـة . ريذي جينسـي  دبـةر دةسـت    وتونةتةةك
بـو ئـةوةي    .  ثـاريزن  ةؤ د خـ ة كة كراوةتة سـةريان      يدةستدريذي  ئةو لة راثورت داين  , ريذيددةست

طةري لةسةر يكارانة وكارةم لة ستهة كة قوربانيان لةمة ئةترسن كة بكةونة بةركردةوةييكي بةر      
  .ةين كة وةفاي بو والتةكةي نيري ئةوان دانيت يان بةوة تومةتباري بكيو شويين ثيشةي جيطا

كارةسـاتيك   قـوالَيي    " تيل هـوك   " يكي ميذويية، رسوائي  ةئازارداين جنسي لة ئةرتةشي دا ضريوك     
كي ة ئةفســـةري ئةرتـــةش شـــيوةهاي50 لـــة لـــةم فايلـــةدا زيـــاتر. لـــةم شـــيوةية روون ئةكاتـــةوة

ــة    اوجور ــةر ب ــيانة بةرانب ــردةوةي سيكس ــةكايت ك ــان ل ــة   جوري ــان ب ــاين هاوكاري ــاربردوة ذن . ك
بايـةخ كـةن    ص  ئةم فايلة بـ    دةكوشان كة ناوةروكي     كران كة يتَ   مةتبارتر تو ي   ئةفسةر 6دواتريش  

 .وةبةستيان دروست كرد    ليذنةييك بو ليكولينةوة لةسةر ئةم مةسةلةية بةر       يان لةبةريوة ضوين  
 كة هـيض كـام لـة ئةفسـةراين خـةتاكاري ئـةم              ة ئةوة بو  ، بوو نفكريص  تشتةي كة جيطاي     بةالم ئةو 

دادطــاي نيزامــي يــان تةنانــةت بــو طهيشــت نــةكران هــةروةها ئيمــة ندادطــاي ئاســايش با فايلــة بــو
 فةرهــةنطي نيزامــي طــةري ن لــة نيــوايــةكيبــواري توندوتيــذي بنةماكي دريــذ لــة شــاهيدي ميــذوي

 جــور قــةتلي بنةمالــةيي لــةنيوان ئةرتةشــي ئامريكــادا   218، 1995لةســايل . كان دايــنيةشــيئةرتة
توماركراوة، رةنطدانةةي بريوكةي نيزامي طـةري لـة توندوتيـذي لةبةرانبـةر ذنـان دواي كوتـايي                 

بة  مافة ثياو كاتيك لةشةِرطةرايةوة ئةو   . وي ثيشان ئةدات  كي بةرين تر خ   ةقوناغي شةر بةشيوةي  
 يب. خوي دةدات كة تـةواوي ئـةو توندوتيذيانـة كـة لـةذير كاريطـةري خراثـي شـةِر وةري طرتـوة                     



ــايل خ  طو ــةلطا وم ــاو كوم ــة ن ــؤزيت ــو منو. ةوةي ــب ــة  ن ــايي هــاتين شــةِر ل ئةفغانســتان،  ة دواي كوت
ريذي، زةخـت   ددةست. ةو بةرضاو رو لةخراثي ضو    كيةشيوةي ذنان لةو والتة بة       ذياين بارودوخي

 دينسـوزان  ملَي، ئةسيد ثاشـني و     فاحشةطي يان ئيزدواجي زورة    ذنان بو تةن دان بة     خستنة سةر 
ــان، بو  ــةي ذن ــد  الش ــردين خوين ــاران ك ــان و   نمب ــردين كض ــروش ك ــِرين وف ــانة و ك ــان،  طاي كض ذن

       سـةرباز دواي    3ئامريكـا  لـة . ةون بـو  وبـو  لة زياد  توندوتيذي لة سةر ذنان ودواي كوتايي شةر رو
ــة   ــةوةيان لةشــةِري ئةفغاســتان ل ــراط ( طةران ــورت ب ــةوتو)ف ــة  هةلك ــاكور ( ل ــاي ب  هــةر ) كارولين

  . تاي طةرانةوةيان هاوسةرةكاين خويان كوشتةلةسةر
 بوون لةذن شتيكي جيا بيزار ئيستا كايت ئةوة هاتوة كةئةم راستية قةبول كةين كة توندوتيذي و

هيزيكـي   ئـةكريت كـة   سةرباز فيـر  نانةدا بةصهلةم را ة وي نيزاميهيناين بار نان و راهي نةكراوة لة 
 دذي ذنــان لــة لــة بــةم جــورة نــايب توندوتيــذيكي طشــت طــري كــة. ســةروةترة و لــة لـة رادةبــةدةر 

 ورد بونـةوة لـة     و ليكولينـةوة  ئيمة دةيب بـة   . بةرين بير بةريوة ئةضيت لة   تةواوي ئةم جيهانةدا  
لـة  ذنـان   وبزانني كة توندوتيذي ثيـاوان لـة دذي         كارةكان بناسني   هو. ئةم باسة بةرةوثيش بروين   

. كـايت شـةر     كة تةنيا ناطةريتةوة بو    دةضي ك بةريوة ة بةرادةي داانهجورةكاين جي اونة جور ويش
هـيض    كـة  ،بةنـةزةر ئـةطا    وا ك كـة  ةرادةيـ  تـا   و دوامـة بةر كـايت ئاشـتيدا ئـةم توندوتيذيـة هـةر          لة

ةيذنان بووين ني ئاشتيك بو.  
 راثوريت سنووقي طةشة ث    بة ثي   3 ةكان لة نيوان هةر   ويةكطرتوةوةتذناين ريكخراوي نة   ي دان بو 

 ضـركةدا   90لـة هـةر     . ريذي جينسـي  دة بـةر دةسـت    تـ دريذةي تةمـةين عـومري دةكةوي      ذن ذنيك لة  
 ي ئـةم قوربانيانـة ذنـانن و       89سـةدا    لة ريذي جينسي كة  ددةست  تةمةن دةكةويتة بةر   12كةسيكي  

كوتــايي هينــان بــة  بــو. ناوان ثيكــي ديــنريذي دةكــةن ثيــدكةســانة كــة دةســت ي ئــةو99دا ةســ لــة
 جور هـةن كـة دةتوانـدري و       اوكي جور ةسةر ذنان ئامرازهاي   هةالواردين جينسي لة   توندوتيذي و 

ي شــوراي ئاسايشــي 1325منونــة يــةكيك لــةم ئامرارانــة بريارنامــةي    بــو. كــاري بــيين دةيب بــة
 ري البــردين هــةرئــةو ثةميانامةيــة كــة خوازيــا ي كــةةريكخــراوي نةتةوةيــةك طرتوةكانــة و ئــةو

ــةر ذنانـــ   ــة لةسـ ــورة هةالواردنيكـ ــة  ةجـ ــةوييي تاوانـ ــايي نيونةتـ ــر دادطـ ــورديكي تـ ــاي ,  ومـ داطـ
كراوة بو ئةوجينايةتـة  د دا ثةسةن2002كة بة ثي ثةميان نامةييك كةلةسايل       , نيونةتةوةييي تاوان 

يـك بةدوسـتةوة     ئةدات تاريف   رو داجينيانةي كةلة دذي ذنان  لةماوةي شةِروثيكدادانة نيزاميةكان       
ئةدات كةهةر جورة توندوتيذييكي جينسـي لةهـةر شـوينيك وةك جينايـةيت شـةِر ثـولَني بةنـدي                   

ئــةم جينايةتانــة دةيب بــة ئاســانكارييهاييكي نيونةتــةوةيي بــةريوة بضــيت وشــاهيدان    . ئــةكريت
وقوربانيـــان لةثيشـــتيواين تـــةواوي ياســـا بةهرةمةنـــدبن وثـــةميان بوســـةرالبردين هـــةرجورة   

 لـــــة اليـــــةن مةمجـــــةعي طشـــــيت ريكخـــــراوي 1979واردنيك لـــــة دذي ذنـــــان لةســـــايل هـــــةال
ئـةم ثـةميان نامةيـة لةهـةالواردين دذي ذنـان تاريفييـك بـة               . نةتةوةيةكطرتوةكان ثةسةند كراوة  

هــةرجورة فــةرق وجيــاواز كــردن     . دةســتة ئــةدات كــة بةشــيوةييكي كــورت كــراوة ئةمانــةن       
كاريطةري ودورونـة خشـي   , كةنب كةذنان بتوان كاردابني كردين بارودوخيك , وسنورداركردنيك

 مايف  يهةر شتيك كةريطرة ذنان كاربكةن ولة دذي ئةو ئاماجنانةية كة ئةيانةو          , جينسي لة ثيشة  
ــةركةيةكاين     ــا ســ ــانةكان وبنمــ ــان يب بايــــةخ كــــةن و خوازيــــاري بةرابــــةري مــــايف ئينســ ذنــ



فةرهــةنطي ,  وكومةاليــةيتئــابوري, وســةرةتايةكاين ذنــان واتــة ئــازادي ضــةلةبواري سياســي     
  .مةدةنية

لريةدا جيطاي رون كردنةوةية وزوريش طرينطة كةبزانني ئامريكا بـة شـداري كـردين لـة دادطـاي                  
ةروةها ثـةميان   هـ ي شـوراي ئاسـايش و     1325نيونةتةوةييي تاواين بايكوت كـردوة وبريارنامـةي        

  .ثةسةنةدي نةكردوة وةاونةكردزنامة بوالبردين هةموجورة هةالواردن لةدذي ذناين ئيم
بــةم حالةوةهــةردو واليت عــرياق وئةفغانســتان هةلومــةرجي ثيويســتيان بوليكولينــةوة لةســةر    
مةســــةلةي توندوتيــــذي وجينســــي وهــــةالواردين جينســــي هةيــــة كــــةدةتوانري بــــةثي مافــــة   

 كاريةوتوندوتيذية جةستةي وجنسي وبنةماليةي كةئيسـتا لـةعرياق         يلنيونةتةوةييةكان ئةم ثيش  
ي شـوراي ئاسـايش وثـةميان     1325بريارنامـةي   ي  ث بوبةدواداضون بة . ا توماركراوة انستاندةئةفغ

نامةبوالبردين هةموجور هةالواردنيك لةسةر ذنان كاري بوبكريت وبـةكوي ئـةم شـتانةوة دةيب              
ة دادطـاي  تـ يربريذي جينسي لةسةرذناين ئةم دو والتة بوبةدواداضون بدئةسنادي تايبةت بة دةست 

  . ةيي تاواننيونةتةو
لةكوتاييدا دةيب بوروخستين ئةوثةيوةنديـة شـاراوةية كـة لـةنيوان نيزامـي طـةري وتوندوتيـذي                 

نـةوةي توندوتيـذي   دندتركرتـاكو ميليتاريزميـك كةدةبيتـة هـوي تو    , لةدذي ذنان هةية تيبكوشني  
  . لةدذي ذنان رسوابيت

ئـةودونيا يب هةالواردنـة كـة        طةيشـنت بةوئاماجنانـةو      ؤئيمة ئيسـتا ثيويسـتمان بـةوة هةيـة كـةب          
يب طومــان ريطــاي طةيشــنت بــةو , خوازيــارين بــة ريطاهــاييكي جورواجــوردا خــو تــاقي كةينــةوة 

ئةليت ثيويستمان بةبريكردنةوةييكي بةشدارانة هةية، ئةم شـيوة        " ريان ئايزلة . "ئاماجنانة زورن 
ة سةرةوة ثيـك بيـنني      بريكردنةوة ئيمة بةهيزدةكات كةسيستميك بةتوانايي خوراطرييكي زور ل       

ــةنيوان خةلكــدا بــة يب جيــاوازي دابــةش بكــات نةئــةوة كةدةســةالت      ودةســةالت لــةخوارةوة ول
ئــةوجورةي كــة ئــايز دةســت نيشــاين دةكــات لةكومــةلطاييك  .لةســةرةوة زال بيتةســةر كومــةلطا

ثـــةرةي , داكةبةشـــداري زور بيـــت بـــةثي بـــةها يةكســـاين خوازةكـــان ودميـــوكراتيكي دةســـةالت
بـةو دةليلـةي ثيويسـتة كـة بةهيشـتةوة          . ذي لةدذي ذنان تارادةييكي زورديتـة خـوارةوة       توندوتي

, زال بــوون, كي وةك دةســةالتيكي زوردارانــةيل وبــةها طــةييكلوثاريزطــاري كــردين لةضــةمك طــة
  .جورةي كة لةكومة لطاي باوةك مةزنيةوة ثيويستة بوين نيةوباالَدةسيت ئة

 كة ئةم ريطا جورواجورانة لةكايت ئيستادا تـةنيا دةتـواين         يب ئةم سرجنةبيت    ةرةستةي كوتايي د  
وهيتر لةسةر ذنان كةم كاتـةوة ضـونكوئةم       لة هةمو بواريكدا     تارادةييك توندوتيذي وهةالواردن  

 روخانةكةي واتة كولتور و هونةر بوخوي ِريـك    وي  بوراين ئا خسيستمة سةرمايةدارية بةثي ذير   
كوتـايي توندوتيـذي لـةدذي      . توندوتيذيانـة لـة دذي ذنـان      بواريكة بو زورتر طةشـةداين بريوكـةي        

هةلسـوراين  , ذنان كوتايي ميـذويي ئـةم سيسـتمةية كـة ريكخـراو بـوون وكـاري وشـياري دةرانـة                   
ئيــدئولوذيكي بةرابــةري خوازانــةي ذنــان لــةم بــوارة دةتــواين ريطاييــك بيــت بوكوتــايي هينــاين  

  .هةتاهةتايي بةم ذير دةستيةي نيوةي كومةلطا
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