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 رۆلی ژن له  بنیاتنانی آۆمه گه ی مه ده نی
  له  دیاسپۆرای آوردیدا

 
 نه زه ند به گیخانی

 
 

 :سه ره تا
 

ئه  م باسه  هه وه سته یه آه  له به رده م ئه زموونی ژنی آورد و ستراتیژییه ت و ته حه دداآانی به رده می 
نی مرۆڤ، به تایبه تی مافه آانی خۆیان، له  خۆڕكخستن و خه باتیاندا بۆ به رگریكردن له  مافه آا

 . له  ده ره وه ی آوردستان آه  من لره  به  دیاسپۆرای آوردی ناو دهبه م
 
  

ئه م بابه ته  لكۆینه وه یه کی چ نیه  له مه ڕ ئه زموونی ژنی آورد له  دیاسپۆرادا، به كو 
-9 نونه ته وه یی ژنی آورد له  ستۆآھۆم، آورته باسكه  له مه ڕ ئه و ئه زموونه  آه  له  آۆنفرانسی

بۆیه  من لره دا ناچمه  ناو باس و پناساندنی . ،  پشكه شكم آرد2005 ی نیسانی 10
 سای رابردوو له  ووته  جیاجیاآانی 15– 10ركخراوه آانی ژنانی آورد آه  له  ماوه ی 

وه یه دا سه رنج و ووردبوونه وه یه  له و ئامانجی سه ره آیم له م لكۆینه . ئه وروپا دامه زراون
دواتر به  پشتبه ستن به  ئه زموونی ژنان آه  . ئه زموونه  به  مه به ستی خوندنه وه یه آی گشتی

خۆشم به شداریم تدا آردووه   هه وڵ ده ده م رۆل و ته حه دداآانی به شداریكردنی ژنانی آورد له  
 .ی آوردیدا به  چه ند خاك بخه مه  رووبنیاتنانی آۆمه گه یه آی مه ده  ن

  
بۆ ئه مه ش سه ره تا به  آورتی پناسه ی آۆمه گه ی مه ده  نی ده آه م و ئاماژه  بۆ  رۆلی هاووتی و 

 . ده سه تدار له  پرۆسه ی بنیاتنانی آۆمه گه یه آی پشكه وتو و شارستاندا ده آه م
 

ه  دیاسپۆرای آوردی ده آه م وه آو مژووی جگیربوون و له  به شی دووه مدا به  آورتی باس ل
دوای ئه مانه  دمه  سه ر . ته نگ و چه ه مه آانی خزان و ژنی آورد له  ژیانی رۆژانه ی دیاسپۆرادا

له  ئه نجامدا به  آورتی ئاماژه  بۆ ئه و ستراتیژییه ته  هه مه جۆرانه   . مه سه له ی سه ره آیی بابه ته آه
م آه  ژنانی آورد له  ناوه وه  و ده ره وه ی آوردستاندا ده توانن په یه وی بكه ن بۆ گه یشتن به  ده آه 

 . مافه آانیان وه آو ژن و وه آو آورد
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له  پناوی ره شكردنه وه ی بیروبۆچوونی نه شاز له سه ر ژنانی چاالك و هه سوڕاوی بواری 
اوه  داآۆآیكه ره آانی مافی ژنان، به   پویستی فمینیستی و هه روه ها له سه ر گروپ و ركخر

ده زانم لره دا  بم آه  خه بات بۆ ئازادی ژن و به رگریكردن له  مافه آانی مرۆڤ، له  الی من 
ئه و آار و چاالآییانه ی  . جیاناآرته وه  له  خه بات بۆ ئازادی و سه ربه خۆیی آوردی وه آو نه ته وه

 و آارا به جیان ده هنن راسته قینه ترین شوازی آوردایه تی و خه باتن ژنانی آوردی  هه سوڕاو
چونكه  به ب ئازادی ئافره ت  : بۆ به ده ستھنانی مافه آانی مرۆڤی آورد وه آو تاك و وه آو نه ته وه

نه ته وه  ئازاد ناب. 
 

 :پناسه ی آۆمه گه ی مه ده نی
 

 آه  هاووتی له  رووی سیاسیی و آۆمه یه تیه  وه  تیایدا آۆمه گه ی مه ده نی ئه و پانتاییه یه 
به  واتایه آی تر، هاووتی هۆشیار و ئازاد و خاوه ن توانا گوزاره  له   .  هه سوڕاو و چاالآه

آۆمه گه یه آی شارستانی ده کات آه  سیسته می یاسا به ڕوه ی ده بات نه ك حه ز و آرداری 
 .  و یا حیزبكی سته مكارفه رمانه وایه کی تاآه

  
آۆمه گه ی مه ده نی الیه نكی آۆمه گه یه  آه  جیایه  له  ده سه تدار و سیسته می ده وه تی و سه ر به  

ئامانجه  سه ره آییه آانی آۆمه گه  یا  . پره نسیپی تایبه تی خۆیه تی و خاوه ن ده نگكی جیایه
ئه گه رچی آۆمه لگه ی مه ده نی .  دابینكردنی مافه آانی مرۆڤگروپی مه ده  نی بریتین له  پاراستن و

له  ده ره وه ی ده سه ته  و مه یدانی خه باتیشی دام و ده زگا و ریكخراوه  ناحكومیه آانن، به م له  
پناوی ددروستكردنی گۆڕان و داڕشتنی ستراتیژییه تی نوێ و خستنه گه ڕی پۆژه ی بنیاتنه ر، 

له  ده وه تانی سه ر به  ئه زموونی دیموآراتیش، .  ه  له گه ڵ نونه رانی ده سه تدارانله  دیالۆگدای
ده سه تدار آراوه یه  به رامبه ر به  چا الآی و بیروڕای آۆمه گه ی مه ده نی و به دوای به موككردنی 

 . هاوتیدا ناگه ڕێ
 

توانین بین له  آۆمه گه ی مه ده نیدا بۆ نزیكردنه وه ی له  کۆنتكستی آولتوریی آوردیدا، ده 
هاووتی ده ب به  پشمه رگه ی آولتور و مۆدرنیت و به  شوازكی آولتوری و مه ده نی 

ئامانجیش له و خه باته   . به ره وڕووی ده سه ت و ده وه ت ده بته وه نه ك به  شه ڕ و پكدادان
آردنی  مافه آانی مرۆڤ و پاراستنی به رژه وه ندی دروستكردنی گۆڕان و به رگریكردن و چاودر

  .  هاووتیانه
 

یه که میان ده سه ت و  : آه واته  باسكردن له  آۆمه گه ی مه ده نی دوو فه ره زیه ت ده هنته  پشه وه
له  ووتانی دیموآرات و آراوه دا، هاووتی هۆشیار و آارا . ده وه ته  و دووه میشیان هاووتی

و خاوه ن ده نگی تایبه ت و جیاواز بواری خۆڕكخستن و آار و چاالآی هه یه  و وه آو آه س و 
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گروپی فشار ده توان آار له  سیاسه ت و پالنی ده وه ت بكات و هاوآشه ی ده سه ت 
 و  ، له  ووتانی نادیموآرات و تۆتالیتاردا، هاووتی آارابه  پچه وانه وه . هه وه شنته وه

 ، به كو لده درت هه سوڕاو و سه ر به  ده نگی جیا و سه ربه خۆ نه ك ته نھا ده خرته  په راوزه وه
له وه ی یه آه مدا بوار بۆ سه رهه دان و گه شه آردنی آۆمه گه ی مه ده نی . و ده مكوت ده آرت

 گه  گه شه  ناآات و ده سه و له وه ی دووه مدا آۆمه ناوی مانه وه ی دروست ده بتداریش له  پ
له وه ی یه آه م عه قلی آاریگه ر و ره خنه گر . خۆی بره و به  سیاسه تی تۆقان و سزادان ده دات

دروست ده بت و له وه ی دووه م مرۆڤی ترسنۆك و ده سته مۆ دروست ده بت آه  ناتوانت وه آو 
 . بكاتتاآكی ئازاد خاوه نی خۆی بت و ته حه ددای ده سه ت

 
به  واتایه آی تر، هاووتی مه ده نی و هه سوڕاو و خاوه ن بیری ئازاد له  سیسته می تۆتالیتاریدا 

مه ده نیه تی ده سه تداریش له وه دایه  آه  رز له  ده نگی جیاوازی هاووتیان و . له  دایك نابت
له  ئه  نجامدا . اریان له گه دا بكاتداواآاری و بیرورایان بنت به  شوازكی دیموآراتیانه  ره فت

هه ردوو ال دیالۆگ دروست بكه ن بۆ هنانه ئارای ستراتیژییه تكی سیاسی آاریگه ر آه  له  
و ) ئه خالقی(سنوری ته سكی حیزب و ده سه تدارییه تی بچته  ده ره وه  و داوای به های ئتیکی 

 نجامدا له  پۆژه ی له بار و آاریگه ردا ره نگده داته وه  بۆ ئه مه ش له  ئه.  مرۆڤانه  بكات له  سیاسه تدا
  .  دابینكردنی مافه آانی مرۆڤ و پشخستنی آۆمه گه آه  له  به رژه وه ندی گشتی ده آه وته وه
 ، دیاره  ده وه ت یا ده سه ت له  آۆنتكستی آوردیدا پناسه یه آی جیا هه ده گرێ له وه ی آه  باوه

آه  ته نھا له  (ده سه تداری آوردیش  . ورد خاوه نی ستروآتوری ده وه تی نیهچونكه  آ
تائستا نه بۆته  خاوه نی بنه مایه کی ئابووری  ) آوردستانی باشوردا نیمچه  ستروآتوركی هه یه

 ، تاآی آوردی له سه ره تای له و فه زایه ی آه  له آوردستانی باشوردا دروست بووه . داڕژراو
 .  باتی آولتوریدایه  بۆ دروستكردنی دیالۆگ و آارآردن له  ده سه ت و سیسته می به ڕوه بردنخه 
 
  

 :ركخراوه آانی ژنان آۆسپه آانی به رده م ژنی آورد
 

 .  ژنانی آورد یه ك آاتیگۆری نین و هه موو به یه ک جۆر و شواز آار ناآه ن و بیرناآه نه وه
هه ندكیان داوای . اتوشیاندا جیاوازن و به  متۆدی جیا آار ده آه نهه روه ها له  پكھاته  و ست

به  هزآردن و خستنه گه ڕی توانای ژنان له  رگای آۆرسی راهنان و فربوون ده آه  ن، هه ندك 
.  هۆشیارآردنه وه  و ئاشناآردنی ژنان به   ماف و ئه رآه آانیان ده آه نه  بنچینه ی آارآردن

 و ركخراوانه  شوازی هه مه ت و هۆشیارآردنه وه ی رای گشتی ناوخۆ و جیھانی هه ندكی تر له
له  مه سه له  تابووه آانی وه آو آوشتن و توندوتیژیی به  ناوی نامووسپه رستیه وه  یا چاودری 

 . مافی مرۆڤی ژن ده گرنه به ر
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ه وه  رۆلیان هه بووه   له  بنیاتنانی ئه و ركخراوانه ی ژنان له  چ روویه آ : پرسیار لره دا ئه وه یه
 آۆمه گه ی مه ده نیدا؟ 

له  وه مدا  ده توانین بین له ماوه ی چوارده  سای رابردوودا ژنانی آورد چه ند شتكیان 
  :ئه نجامداوه  آه  ده توانین له م چه ند خاه ی خواره وه دا آورتیان بكه ینه وه

 
 . باره ی مافه آانی ژنزیادآردنی هۆشیاریی گشتی ده ر .1
 . پته وآردنی ناسنامه ی آۆمه یه تی ژن .2
 .زیادآردنی به شداریی ژنان له  ژیانی گشتی و پیشه ییدا .3
 . شكاندنی تابووه آانی وه آو آوشتنی نامووسپه رستی و داهنانی به ها و نۆرمی نوێ .4

 
ۆیی و تایبه تمه ندیی بارودۆخی سیاسی آورد حاله تكی نه گونجاوی ره خساندووه  بۆ سه ربه خ

  : ده توانم ته گه ره آانی به رده م ژنانی آورد له  چه ند خاك آۆبكه مه وه. خود و آرداره آان
 

دابه شبوونی ژنان له به شه  جیاجیاآانی آوردستان به سه ر حیزب و گرووپه   .1
آز ده آات و له  اره  ئه م حاله ته   ئازادی بزووتنه وه  و هزری ره خنه یی  دی:سیاسییه آاندا

ئه  نجامدا ژنان ناتوانن بۆ باسكردنی گیروگرفته آانیان و دۆزینه وه ی چاره سه ر 
ئه مه ش ته نھا له به رئه وه  نیه  آه  حیزب چوارچوه   . سه ربه خۆ و ئازادانه  بنه  پشه وه

 ، به كو ئه و داده ڕژێ و بواری آار و بیرآردنه وه  ته سك ده آاته وه یا بوار ناداته  ژن
ژنانه ش آه  پابه ندی حیزبین خۆیان سانسۆر آردووه  و بوار به خۆیان ناده ن گه شه  
بكه  ن و سنوری داڕژراوی حیزبایه تی ببن و به  شوازكی عه قالنی ته حه ددای 

هۆآاری ئه م دابه شبوونه  ته نھا حیزبی یا سیاسی نیه، به كو هه ندێ . ده سه ت بكه ن
 آشه ی شه خسی دته  پشه وه  و ده بته  رگر له به رده م یه کگرتووی ژنانی آورد و جار

 . هاوآاری و چاالآییه آانیان
 
چونكه  له  ئاآامدا ژنان له  .  ئه و خاه ی سه ره وه  آۆسپكی گه وره یه  له به رده م ژنی آورد .2

یه آتری ده آه ن و پرۆژه ی نوان خۆیاندا دابه شبوون و به ربه ره آانی و ملمالنی 
پشبآ له  آارو چاالآیی ركخراوه یدا ئاساییه  به  مه رج  . هاوبه ش ناخه نه  گه ڕ

به م به داخه وه  له نوان ژنانی آورد . دیالۆگ هه بت و په یوه ندییه آان نه پچن
آه ن، به كو هه ندێ پشبآی مه ده نی آه مه  و ژنان نه ك هه ر آه م هاوآاری یه آتری ده 

نمونه  زۆره  بۆ سه لماندنی ئه م راستیه به  تایبه تی له  . جار دۆژمنایه تی یه آتریش ده آه ن
ئاآامی هه موو ئه مانه  ئه وه یه  آه  . ناوه وه ی آوردستان،  آه  نامانه وێ لر ه  باسیان بكه ین

ی آورد نه یتوانیوه  ببت به  هه روه آو ده یبینین، یه کتی ژنانی آورد الوازه  و ژن
 . لۆبییه کی آاریگه ر و به هز
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هه مان هۆآار وا ده آات آه  ژنانی آورد باوه ڕیان به خۆیان آه م بت و ده ستپشكه ری له   .3
بۆیه  ده بینین ژنان ده چنه  ژر چه تری ركخراوه  . پۆژه  و آاری بنیاتنه رانه  نه آه ن

اوه  آۆمیونیتییانه ی آه  پیاو به ڕیوه یان ده بات و پۆگرامیان حیزبییه آان یا ئه و ركخر
هاوآاری و دیالۆگ له گه ڵ ئه و ركخراوه  حیزبی و آۆمیونیتییانه  . دیاری ده آات

پیوسته  هه بت، به م له  چوارچوه ی په یوه ندییه آی هاوسه نگ نه ك په یوه  ندیی هز و 
، آه  له  ئه نجامدا وا ده آات ژنان له  )مه ی الوازئه وانی به هز و ئ(ده سه ت 

ئه گه ر ژنان ئه و مساوه مه یه  نه که ن، ئه وه  به  په ڕگه گر . داخوازییه آانیاندا مساوه مه  بكه ن
 . و توندڕه و له  قه ه م ده درن

 
ت فراوان په یوه ندیی نوان ژنانی آوردی ده ره وه  و ناوه وه ی آوردستان به  پی پویس .4

 . نیه  آه  ئه مه ش واده آات پرۆژه ی هاوبه ش و گیانی هاوآاریان الواز بت
 

له  ئه نجامدا به شداریكردنی . ژنی آورد له سه ر ئاستی ناوخۆیی و آۆمیونیتی آارده آات .5
  .  ژنی آورد له  آۆڕ و آۆنفرانسه  نونه ته وه ییه آاندا زۆر آه مه

 
 

 :ددیاسپۆرای آوردی و ژنی آور
 

ئاشكرایه  آه  نیشته جبوونی آورد له  ووتانی رۆژئاوا به  به راوردآردن له گه ل آۆمیونیتییه کانی 
ئه و خزانه  آوردانه ی له  ئه وروپا نیشته جبوون  . دیكه ی وه آو هیندی و عه ره بی و تورآی نویه

 سانی شه ست و هه فتاآان جگه  له به شكی آوردی تورآیا نه بت آه  وه آو هزی آركار له 
آۆچیان آردووه  بۆ ئه وروپای رۆژئاوا، ئه وه  زۆربه ی آورد وه آو په نابه ری سیاسی رووی 

ئه مه ش واته  مرۆڤی آورد به  مژوویه آی قورسی چه وسانه وه  و توندوتیژیی . آردۆته  ده ره وه
ه تی گه یشتۆته  ئه و ووته ی آه  تیدا  ، دوای سه فه ركی پ له  نه هامفیزیكی و سایكۆلۆژییه وه

پرۆسه ی وه رگرتنی ستاتوی په نابه ریش فشاری  . نیشته ج ده ب و خۆیشی هه ینه بژاردووه
 له ناو آۆمه گه ی  ئه م فاآته رانه  پرۆسه ی نیشته جبوون و گونجان. زیاتری ده خاته  سه ر

ره دا ژنی آورد زیاتر له  پیاو به ره وڕووی ئازار ل. میواندار یا داده ده ردا سه ختتر ده کات
 . ده بته وه  و چه ه مه ی دته  پش

 
هه روه ها ئه گه ر باس له  آوردستانی عراق بكه ین، ئه وه  ناب ئه وه مان له بیر بچت آه  خزانی 

  .  رایانكردووهآورد له  توندوتیژیی و مه ینه تیه آانی ئه نفال و آیمیایی بارانكردن و جینۆساید
بۆیه  بۆ نه وه آانی یه آه م و دووه میش ئاسان نیه  وه آو ئه ندامكی ته ندروست هه سوڕاو و آارا 

 .له  ناو آۆمه گه یه آی بگانه دا  رۆل ببین و آاربكات بۆ بنیاتنانی آۆمه گه ی مه ده نی
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رادا له م چه ند خاه ی خواره وه دا ده توانین هه  ندك له  گیروگرفته کانی ژنی آورد له  دیاسپۆ

   : آورت بكه ینه وه
 

 . نزمی ئاستی  خونده واری و نه بوونی بوار بۆ ته واوآردنی خوندن .1
  . آشه ی ده روونییه آانی وه آو خه مۆآی و گۆشه گیری له  ناو ژنان زۆره .2
منداڵ و آاری ناوماڵ به خوآردنی . ژنان ته نھان و آه م تكه ڵ به  جیھانی ده ره وه  ده بن .3

 وه آو ئه رآی سه ره آی و بنچینه یی ژن تا رادده یه آی زۆر له  پشت ئه و دیارده یه  دایه 
   . بكاری له   مه یانی ژناندا زۆره .4
ژنانی آورد فشاری زیاتریان له سه ره  بۆ پاراستنی ناسنامه ی خزان و گروپ، چونكه   .5

ت و ناسنامه ی گشت ده بینرێ و لپراسراوییه تیی ژن وه آو سیمبۆلی به ها و داب و نه ری
ئه  مه  هۆآاركی آاریگه ره  له پشت زیادبوونی  .  به رهه مھنانه وه ی آولتوری له  ئه ستۆدایه

آۆنترۆلی پیاو بۆ سه ر ژن و توندوتیژیی و تاوانه آانی نامووسپه رستی له  دیاسپۆرای 
  .  آوردیدا

له  آاتی . ه وه  آه  فشاری زیاتر ده خه نه  سه ر ژنآشه آانی ژن و مرد و جیابوون .6
 .  جیابوونه وی  ژن و مردا، له  زۆربه ی زۆری حاله ته آان منداڵ ده آه وته  ئه ستۆی ژنه وه

ئه مه  ئه گه رچی به  خواست و ئاره زووی ژن خۆیه تی، به م ئه رآی ژن زیاتر ده آات و له  
نفه زای گشتی دایده ب. 

 . نه گه ییشتن به  بنكه آانی ته ندروستی و ماف و داموده زگا یاساییه آانده ست .7
ژن وه آو ژن و وه کو په نابه ر و بگانه  به ره ورووی سیاسه تی جواداآاری و  .8

 ره گه زپه رستی ده بته وه  
 

ئه مانه  و زۆری تر فاآته ری آاریگه رن بۆ الوازآردنی ژن و رانه گه ییشتن به  آاری 
 .اوه یی و سیاسیركخر

  
 سه ره ڕای هه موو ئه مانه  ژنانی آورد ده سته وه ستان دانه نیشتوون و توانیویانه  خۆیان ركبخه ن 
و آاریگه رییان هه بت، نه ك ته نھا له  ركخراوه آانی سه ر به ژنان، به كو له ناو هه ندێ سنته ری 

 . رانآۆمیونیتی و ركخراوه آانی تایبه ت به  په نابه 
 
 

 ژنی آورد له  ده ره وه  چیان ئه نجامداوه ؟
 

 ، ژنانی آورد سه ره ڕای هه موو آه م و آوڕی و گیروگرفته آانی به رده م ژنی آورد له  ده ره وه
توانیویانه  آۆمه ك آار ئه نجام بده ن، ركخستنی آۆنفرانسی نونه ته وه یی ژنان له  ستۆآھۆلم 
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دیاره  ئه و آۆنفرانسه  یه آه مین  . تانه ی ژنانی آوردی ده ره وه ننموونه ی ئه و ده ستكه و
آۆنفرانسی نونه ته وه یی ژنانی آورد نیه  له  ده ره وه ی ووت هه روه آو چه ند جارك ئاماژه ی 

 و له  پاریس بزووتنه وه ی ژنانی آورد دژ به  توندوتیژی ناسراو به  2002له  سای . بۆ آرا
اوآاری تۆڕی نونه ته وه یی لكۆینه وه ی ژنی آورد و ئه نستیتوی آوردی پاریس به  ه)  آواك(

آۆنفرانسكی نونه ته وه یی ساز آرد آه  پنج سه د آه س له  آورد و بیانی و پسپۆڕ و 
دانھنان به  هز و توانای یه آتر و شایان لنان له و . آه سایه تی هه سوڕاو به شدارییان تدا آرد

ه ی له  رابردوو آراون سیمای هه ره  ساده ی آۆمه گه ی مه ده نین  آه به داخه وه  له ناو  ئمه ی آاران
آورددا گه شه ی نه آردووه  و من ئه مه  وه آو ره خنه  ئاراسته ی نونه رانی پۆژه ی ژنی آورد 

 .ده آه م
 

  :ته حه دداآانی به رده م ژنانی آورد له ده ره وه
 

خراوه ییدا، ژنانی آورد به ره وڕووی آۆمه  ته حه ددا ده بنه وه  آه  پویسته  آاریان  له  آاری رك
 :ئه و ته حه ددایانه ش بریتین. بۆ بكرێ و له به رچاوبگیرن

 
پته وآردنی په یوه ندیی و خستنه گه ڕی پۆژه ی هاوبه ش له گه ڵ ژنانی ناوه وه ی  .1

 سه ربه خۆ و ناسه ربه خۆ، ناوه وه  و ده ره وه  پویسته  ریكخراوه آانی ژنان.  آوردستان
لره دا گرنگه  ژنان پ له سه ر خاه  پكچووه آانی نوانیان و  . له یه کتری نزیك بنه وه

ئامانجی هاوبه شیان دابگرن نه ك ته نھا به شوازكی نگه یڤانه  جیاوازییه کان زه ق 
  . بكه نه وه

 
خه بات بۆ .  گ له گه ڵ پیاوانی آورد و ده سه تی آوردیدروستكردنی په یوه ندی و دیالۆ .2

 ، به كو ئه رآی هه موو تاآكی دابینكردنی مافه آانی ژن به  ته نھا ئه رآی ژن نیه
هه روه ها ئه و پیاوه ی آه  آچ یا خوشكی خۆی ده آوژێ  . هۆشیاری آۆمه گه یه

بۆیه   . پویستی به  رزگاربوون هه یهچه وساوه ی عه قلیه تكی دواآه وتووه  و به  قه د ژن 
  ، به كو هی ژن و پیاوه  پكه وه  بۆ ئازادی مرۆڤ له ناو ئه و خه باته  به  ته نھا هی ژن نیه

  . آۆمه گه
 

دروستكردنی په یوه ندی له گه ڵ ركخراوه  بیانییه آانی ژنان و مافی مرۆڤ و دام و  .3
. حكومیی ئه  و ووتانه ی آه  آوردی تدا ده ژیده زگا نوده وه تییه آان و نونه رانی 

 .واته  ئالۆگۆڕ و په یوه ندی و راوژآاری له گه ل ژن و پسپۆڕانی نوده وه تی
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له م سه رده مه ی جیھانگیریدا، ژنی آورد پویستییه آی زۆری به وه  هه یه  آه  له  ركخراوه   .4
بۆ ئه وه ی .  ییه کاندا ده نگ و نونه ری هه بتنو ده وه تیه آان و آۆنفرانسه  نونه ته وه 

ناوی نه یه ت، به كو وه آو آارا و هه سوڕ او )  ئۆبژكت( ته نھا وه آو قوربانی و 
له دوای رووداوی آوشتنی چه ند ژنكی آورد له  ده ره وه  . خۆی بسه لمن) سه بژكت(

ل و هشوو یونس و پ ئه تروشی،  ، وه آو فاتیمه  شاهیندابه بیانووی نامووسپه رستیه وه
ژنی آورد بۆته  بابه تی زۆر آۆڕ و آۆنفرانسی نوده وه تی و هاتۆته  ناو رۆژه ڤی 

 و ئه منستی UNجیھانی و راپۆرتی ركخراوه  نونه ته وه ییه آانی وه آو 
نه ك به  ئینته رناسیۆنال، به م به داخه وه  ته نھا وه آو چه وساوه  و قوربانی ناوی دێ 

ده ب ئمه  هه وڵ بده ین له  آۆنتكستی ناوخۆیی و آۆمیۆنیتی بینه   .  پچه وانه وه
 . ده ره وه  و نوده وه تیانه  بیر بكه ینه وه  و آاربكه  ین

 
 ، راسته  هه روه آو ووتم دیاسپۆرای آورد مژوویه آی درژی نیه  و سه قامگیر و پته و نیه .5

اتیژییه تی گونجاو هه بت بۆ هۆشیارآردنه وهی  خزانی آوردی و به م پویسته  سستر
بوار به خسندرێ آه  نه وه ی دووه م و گه نجه آان به  سوودوه رگرتن له  الیه نی پۆزه تیڤی 
هه ردوو آولتوری آوردی و بگانه  آه سایه تی و بیریان ده وه مه ند بكرت و هان بدرن 

 .  ی رۆل ببیننله سه ر ئاستی نوده وه ت
 

په روه رده  و فرآردنی مافی مرۆڤ له ناو آورد هه رس ناآرێ به ب هنانه  پشه وه ی  .6
چونكه  آه  باس له  مافی ژن ده آه ین، زۆرجار جۆرێ له  . مه سه له ی نه ته وه یی آورد

 نه بوونی  هاوتا له گه ڵ. ناتگه ییشتن له گه ڵ زۆربه ی ئه ندامانی آۆمه گه   دروست ده بت
گفتوگۆ و ئاوگۆڕی بیروڕا له گه ڵ نونه رانی آۆمیونیت، هه ندێ جار دژایه تیش 

ستراتیژییه تی نوێ ئه وه  ده خوازت آه  هاوتا له گه ڵ باسكردنی مافی . دروست ده بت
  نه ته وه یی آورد، مه سه له آانی تایبه ت به  مافی مرۆڤ، به تایبه تی مافه آانی ژن بھنرنه

ئه م دوو خه باته  له یه کتری جیاناآرنه وه  و ناب یه ك له  پناو ئه وی دیكه  دوا  . پشه وه
 . بخرت

 
دۆزینه وه ی چاره سه ر بۆ  آشه  بنچینه ییه کانی وه آو ئه نفال له  رگای آه ناله   .7

 ینه تیانه ی ئه نفال ئه و آشه  و مه.  دیپلۆماسیه آان و له سه ر بنه مای یاسا نوده وه تیه آان
دروستی آردوون به  شین و واوه یال و ووروژانی عاتیفه  چاره سه ر نابن، پویسته  
مرۆڤی به توانای آورد به  ژن و پیاوه وه  ستراتیژییه تی نوده وه تی و یاسایی دابژن 

   .بۆ نزیكبوونه وه  له م آشانه
 

سوود وه رگرتن له  ته آنۆلۆژیای مۆدرن، به  به شداریی چاالآانه ی ژنی آورد له  میدیا و  .8
  .تایبه تی ئینته رنت
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 رۆلی میدیا له  بنیاتنانی آۆمه گه ی مه ده نیدا

 
هه مومان ده زانین آه  میدیا رۆلی زۆره  له  هۆشیارآردنه وه ی خه ك و ئاگادارآردنه وه یان له  ماف 

ه ك ته نھا وه آو دایك و ئامرازی زاووزێ و و پویستی و ئه رآه آانی ژن له  ناو آۆمه گه  ن
 . خزمه تی ناوماڵ، به كو وه آو هزكی فیكری و آارا و آارگ له  بواره  گشتیه آاندا

 
آات ده سه تدار یا حیزب  .  میدیای ئازاد سیمای هه ره  دیاری بوونی آۆمه لگه ی مه ده نیه

 مه وزوعیه ت له ناو ده چ و ئه ندامانی آۆمه گه ش  آۆنترۆلی ده زگاآانی راگه یاندن ده آات، ئه وه
ژنی خاوه ن   . چه واشه ده بن و مه سه له  گرنگ و راسته قینه  آانیش نایه نه  به ر باس و لكۆینه وه

. فیكر و هه سوڕاو به  رای من ده ب هه مه ت ركبخات و داوای سه ربه خۆیی میدیا بكات
اری له  میدیادا بكه ن و رۆلیان هه بت له  شكاندنی تابووه آان و ببنه  هه روه ها ژنان ده ب به شد

ئه و پۆگرام و پۆژانه ی آه  تایبه تن به  مافی . ئه لته رنه تیڤ بۆ آۆمه گه  و بۆ ده سه تداریش
 نھا له  هاووتی و مه ده نیه ت و په روه رده ی مه ده نی آه  وه زاره تی مافی مرۆڤ گرنگیان پده دا، ته

پویسته  ئه مانه  له  رگای آه ناله له آانی رادیۆ و . رگای ۆروآشۆپ و سیمیناره وه  ناگه نه  خه ك
 .ته له ڤزیۆنه وه  بگه یه نرنه  ناو هه موو ماڵ و خزانك

 
ئینته رنت ئیمۆ شۆڕشكی دروست آردووه  بۆ  گه یاندنی ده نگی ژرده سته  و چه وساوه آان به  

ئینته رنت ته نھا بواری . آورد و ژن سوودمه ندی گه وره ی ئه و شۆڕشه  ته آنۆلۆژییه ن. ھانجی
ئه وه  نادات ده نگی خۆمان به  رای گشتی رابگه یه نین و مه سه له آانی آورد و پشلكردنه آانی 

ه آی مافی آورد و ژنی آورد بگه  یه نینه  جیھان، به كو وه آو شۆڕشكی شاراوه  پانتایی
دروستكردووه  بۆ ژن و پیاوان بۆ په یوه ندی و بیروڕا گۆڕینه وه  و وه ده ستھنانی زانیاری و 
بینی سنوره  داڕژراوه آان و ده رچوون له  آۆنترۆلی خزان و آۆمیونیتی و حیزب و 

 .  ده سه تدار
 

 پرسیاره  پویستی به  ژنانی آورد تا چه ند سوودیان له  ئینته رنت وه رگرتووه ؟ وه می ئه و
ژنی آورد ده توان له  رگای به شداریی چاالآانه ی له   .  لكۆینه وه ی مه یدانی و تامان هه یه

میدیا و به رگریكردنی له  سه ربه خۆیی میدیا، رۆلكی آاریگه رتر ببنی له  بنیاتنانی آۆمه گه ی 
 . مه ده نیدا
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 :ئه نجام
  

انه وه ی نه ته وه ییدا، نه بوونی یه کسانی له  نوان ژن و پیاودا مه سه له ی هاوتا له گه ڵ چه وس
له  رابردوودا ئه وه   . سیاسیی آوردی دواخستووه  و بۆته  آۆسپك له به رده م پشكه وتنی آۆمه گه

 آی په نجه ی له سه ر دانه ده نرا و پشتگوێ ده خرا، به م ئیمۆ ركخراوه آانی ژنان هۆشیارییه
  . رژه ییان له م مه سه له یه  خولقاندووه

 
سه ره ڕای ئه وه ی ده سه تی آوردی خۆی له  حیزبدا به رجه سته  ده آات و دام و ده زگا 
سیاسیه آانی وه آو په رله مانیش حیزب خاوه ندارییه تیان ده آات، آه چی له م چه ند ساه ی 

ئه و نیمچه  سه ربه خۆیه ی آه  .  ی به خۆیه وه  بینیوهرابردوودا آوردستانی باشور ئه زموونكی نو
 ، سه ره ڕای گیروگرفت و مه ینه تیه آانی شه ڕی خۆآوژی، پانتاییه آی  ه وه  هه بووه1992له  سای 

ره خساندووه  بۆ هاووتیان بۆ خۆركخستن و آارآردنی ركخراوه ی و مه ده نی و 
 ، به م آار و آورد له م ئه زموونه دا رۆلی چاالآیان بینیوهژنانی . به رگریكردن له  مافه آانیان

بۆ ئه مه ش زۆر هۆآار هه یه  و  . پۆژ ه آانیان له  ئاستی پویستییه  زۆره آانی مه یدانه آه دا نه بووه
 .له م آورته  باسه دا هه ومان دا ئاماژه  بۆ هه ندكیان بكه  ین

 
ژنی آوردی له ماڵ هناوه ته  ده وه وه  و ئاشنای آردووه  به  آاری مه سه له ی نه ته وه یی ئه گه رچی 

ركخراوه ی و تكۆشان، به م له  هه مان آاتدا رگریش بووه  له به رده م ئازادی و سه ربه خۆیی 
 .  ژن و یه کسانی ژنده ر

 
وتیژیی ده وه تی له سه ركه وه  آشه ی نه ته وه یی ژنی آوردی به ره وڕووی چه وسانه وه  و توند

له م رووه وه  ژنانی آورد زیندانی و لدان و راگوزانه وه ی به زۆر ماڵ تكچوون و  . آردووه
 ، آه له  ئه نجامدا فرۆشتنیان له  الیه ن رژمی به عسه وه  و ئه نفال و هه ه بجه  و هتد چه شتووه

شی نه هامه تی ده روونی و ستروآتوری آۆمه گه ی آوردی تكشكاندووه  ومرۆڤی آوردی توو
 ، له به ر ئه وه ی حیزبه  آوردییه آان به  الیه نه  راسته و و له  الیه آی دیكه . فیزیكی آردووه
 ، له  آارآردن و پكھاته یاندا ستراتیژییه تی یه کسانی ژن و پیاویان له به رچاو چه په کانیشه وه

گری به ها و ناسنامه ی گروپ و ئامرازی نه وه نانه وه  نه گرتووه، له  ئه نجامدا ژن ته نھا وه آو هه 
ئه مه ش فشاری زیاتری خستۆته  سه ر ژن و له  فه زای نھنی و په راوزدا  . حیسابی بۆ آراوه

  .  رایگرتووه
 

 ، پابه ندی ژنی آوردیش به  مه سه له ی نه ته وه ییه وه  و به وجۆره ی له  پرۆگرامی حیزبه آاندا هاتووه
كردووه  آه  ژنی آورد نه توانت له سه ر ئاستی فیكری ره خنه  بگرت له  سیاسه تی وای

نایه آسانیخوازی ده سه تی آوردی به مه ستی دروستكردنی دیالۆگ و چاآكردنی بارودۆخه آه و 



 11

ئه وه یه  آه  ئه مه  له وانه یه  لكدانه وه یه کی تریش هه بگرێ ئه ویش  . بناتنانی آۆمه گه یه آی مه ده نی
بارودۆخی سیاسیی آورد مرۆڤی آوردی له  ناو حاله تكی سایكۆلۆژیی وه هادا راگرتووه  آه  

مرۆڤی آورد ئاشنایه تی له گه ڵ گله یی و . دووری خستۆته وه  له  آولتوری ره خنه  و دیالۆگ
ره خنه ی بنیاتنه ر  گیانی ئه گه ر  : گازانده  و هرشكردن هه یه  آه  دیاره  زۆر جیاوازه  له  ره خنه

هاوآاری و دیالۆگ بوورووژن، ئه وه  گله یی و گازانده  شكستییه کانی ناوه وه ی خۆمان 
ئه مه  هاووتی آوردی وا لكردووه  نه توان .  ده رده بێ و په یامكی دشكنه ریش ده دا به ویتر

 ته  ئهت له سه ر واقیع و ببشتنی آاریگه ریی دروستی هه بك بۆ گۆڕان و نه هزته رنه تیڤ و ه
 . زۆم و زۆرداری

 
له  ئه نجامدا ده م، هه ر ده سه تك یا حیزبك له  خه باتیدا بۆ دابینكردنی ماف و ئازادیی 
آورد و سه ربه خۆیی نه ته وه یی، ئه گه ر یه کسانی ژنده ر و دادوه ری آۆمه یه تی و ئابووری 

ی ستراتیژییه تی آارآردن، ئه وه  ناتوانت آاریگه ر بت له  بنیاتنانی آۆمه گه ی نه آاته  بنچینه 
ئامانجی سه ره آی ركخراوه  مه ده نیه کانیش ده ب بره ودان و پاراستنی مافه آانی . مه ده نیدا

مرۆڤ ب . 
 

 آشه کانی ژنی آورد به  ته نھا آشه ی یه ک ره گه ز نین، به كو آشه ی مرۆڤن و
راسته  له  سیسته می  .  چاره سه رآردنیان پویستی به  به شداریی گشتی ژن و پیاوه وه  هه یه

 سته ملكرا و ژرده سته  دا -پیاوساالریدا په یوه ندییه آانی ژندر له  هاوآشه ی سته مكار و زاڵ 
ده ست و خۆیان ده نونن، به م به رای من پیاویش به قه د ژن و به شوازكی جیا ژر

ئه و باوآه ی ده ستی ده چته  خونی آچه آه ی  . چه وساوه ی عه قلیه تكی نامرۆڤانه :   چه وساوه یه
خۆی، ئازاد نیه  و پویستی به  یارمه تی و ئازادبوون هه یه  له و ده سه ته ی آه  ئه و آاره ی 

 پیاو پویسته  بۆ ئازادآردنی بۆیه  به شداریی هاوبه شی ژن و. ده سه تی پیاوساالری: پده آات
 ، وه آو آشه ی ئه مه  له  الیه ک، له  الیه کی دیكه  هه ندێ جار ئه و آشانه . مرۆڤ به  ژن و پیاوه وه

 ،  ده ب ئمه  له  آۆنتكستی ژنانی ئه نفال، پویستیان به  ستراتیژییه ت و متودی سیاسیانه  هه یه
 له م آۆنفرانسه دا باسی 1ئه و آشانه ی نه بات خان :  بۆ نموونه.مافی مرۆڤه وه  بیانخه ینه  روو

آردن، وا پویست ده آات آه  له گه ڵ ركخراوه  نونه ته وه ییه آانی مافی مرۆڤ و له سه ر بنچینه ی 
 .  یاسا نوده وه تیه آان آاریان بۆ بكرت

 
 وه  بت آه  هاوتا له گه ڵ باسكردنی له  آۆتاییدا ده م، ستراتیژییه تی نوی ژنی آورد ده ب ئه
 ، مه سه له آانی تایبه ت به  مافی مرۆڤ، مافی نه ته وه یی آورد آه  دیاره  هه موومان پابه ندین پیه وه

ئه م دوو خه باته  له یه کتری جیاناآرنه وه  و ناب یه ك  .  به تایبه تی مافه آانی ژن بھنرنه  پشه وه
                                                 

نه بات خان ژنكی ئه نفاله  آه  له  آۆنفراسه آه دا باسی ژیانی تایبه تی خۆیی ئه و تراژیدیا .  1
  . گه وره یه  آرد آه  به سه ر خزان و خانه واده آه یدا هاتووه
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ئه گه ر ركخراوه آانی ژنان له  متۆد و سیاسه تیاندا جیاوازیش . ه  دوا بخرتله  پناو ئه وی دیك
بن، پویسته  له  ئامانجدا یه آب گرنه وه  ئه  و ئامانجه ش یه آسانی ژنده رو دادوه ری آۆمه یه تی و 

 .  ئابووری بت  به  ئاراسته ی بنیاتنانی آۆمه گه یه آی مه ده نی آوردی
 

 آۆتایی
 
 
 
  


