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 .زی گه ئاپارتایدی ره
  ئراندا زی له گه ری ره رابه  نابه ت به باره  سه گه امانی آۆمهِ تیر

 
 م و آۆتایی شی چواره به

 یجان ه باوۆئاس
com.yahoo@bawecani_Aso

 
   آه واده ی خانه زراوه مه دا ینه گه آۆتایی دا ده ری  دواین له تانی پشوودا  سه  و بابه آانی دیكه شه  به ك له وه      

 .مان پكدن آه آۆتایی باسه
 
   ئاسته یشتن به ستی گه به  مه آردنی آاری و خوندنی آچان دا به شه م گه رده به ست له ربه ك به  وه ی آه وه ئه
 و  زراوه مان دامه بیگو  ئاراوه تی و ئابووری دته یه ی آۆمه  زۆر پرۆسه شداری آردن له  و به روده آانی په رزه به

ن میدیاآانی  الیه  ئران دا له  له واده شنی سیستمی خانه و چه  و ئه واده مان خانه هه.  یه واده ی خانه پكھاته
ب  ركت هه  و بیسه وه یته رزبكه  به نگكی لوه  بتوانرێ ده ك آه ر شون و ریه گشتی هه ت و به حكومه

پاو آردن رێ بكات  ر سیستمی داسپاو  یاخود تكۆشان بۆ داسه سه ب له  ده واده ه خان آرێ آه ی بۆده نده وپاگهِپر
  واده ی خانه زراوه دامه.ریان دا زاڵ بب سه ت به سه ساآاری ده ر بت و به مده ست وه تاآو بۆ سیستمی باده

 قۆناغ و  ته یشتووه  تا گه ی آردوه وتی خۆی ته وام ره رده تی به آانی ژیانی مرۆڤایه زراوه ك آۆنتریینی دامه وه
 .آات وساتی ئستا

 
  
 
ستی   ده نیا له  ته ته سه و ده  ئه وه داخه م به رجن به تداری ب مه سه  پیاوان حاآیم و ده واده سیستمی خانه له

ر ژنان  سه یاوان لهی پ ت و یاسا مافی چاودری هاوشوه لتوور و سوننه  و آه وه ته تیس ماوه  و قه پیاوان دایه
ینی ِبر آاتی ماره  له ین آه  بكه وه تمانی ئه رچی ناب آه گه ئه. ر آاروباری پیاواندا سه  چاودری ژنان به نادات واته

 .نین ده  زۆرتر مافی مه وانه ین ئه آه بیرنه ش له وه م ئه درێ به  ژن ده ك ماف بهِ بر وه ن مرده الیه ژن له
 

رج و هۆآاری   مه  آه وه شننه وه یان هه آه ڵ مرده گه رتی له  ژیانی هاوسه توانن آه ك دهرج مه ژنان به
 وگرفتكی   ب آشه وه و جوێ بوونه توانن ئه یفی خۆیان ده  آه  پیاوان به وه وانه پچه م به ب به تیان هه تایبه
 .نن یه نجام بگه ئه ت به تایبه

 
 دا 1105ی  ماده  دا له واده خانه ری له رابه وتی نابه  ره تایی له ره  بن خای سهتوانین مین خاڵ و ده آه یه

  م  خاه ر ئه ستۆی پیاو ، هه  ئه ته رج خراوه وخۆ و ب مه  راسته واده رشتی خانه رپه  سه  آه و جۆره ، به گونجاوه
 پیاو  درآ آه  دا ده یه م ماده ر له هه. چنت دا ئه  واده ی خانه  پكھاته ری له رابه مین تۆوی نابه آه  یه ماییه بنه
بوو  ریش هات ومندایان نه گه  ئه ره سه تی له رآی دایكه  و ژن ئه یه واده  ودراوی خانه رپرسی دابین آردنی پاره به
ت باسی   رواه م به ك شتكی پیرۆز به دا  رۆی دایك بوون وه گه آۆمه له. تی ستۆیه ئه رآی ماداری له ر ئه هه
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ر پیاوان و پاشان یاسا دا  رامبه به ست له ه رهه قابول و به بیری ته  ژنان له  آه یه وه  زۆرتر بۆ ئه آرێ آه ر ده سه له
 .بن نه
 
ری   ژر آارتكه ونه آه ڵ دایكیان دا ده گه ربردنی زۆری آات و ساتیان له سه هۆی به ها دا مندان به  دۆخكی وه له

   له گه ی آۆمه هۆی پناسه ش به مه ن ئه ریان داده سه ری له   باوآیان آاریگه وی آه خۆی دایكیان تائهو راسته
 . وه آاته نگ ده م ره ر مندانی دا آه رامبه به  رۆی باوك له  آه ئاراوه دته) دابین آردنی ئابوری خزان(رۆی باوك

 
  
 
م  ت ئه نانه  ته ستۆ دایه ئه گشتی له تی مندانی به رپرسایه ی باوك بهن ده ی یاسای مه1180و 1169ی  پی ماده به

تی  رپرسایه وابوو به آه.  دا و آاروباره رپرس نین له شن و به ك یاسا ببه  دایكان وه  آه یه وه گری ئه  هه یه ماده
 .دایك ب به ر ئه نبهرما  بن فه  یاباشتر وایه وه تی ژره پرسایه ست مافی باوك و به زاڵ و باده

 
  
 
رج و دۆخك  ر مه هه  له وه  مافی جوێ بوونه  آه  دا هاتووه1133ی  ماده م پدا له  ئاماژه وه شه وه ره سه  لهك وه

ش  مانه نجامی ئه  ئه  آه وه بته ی جوێ ده آه  ژنه رآات ویستی له  ویست وخواستی خۆی هه  و به مافی پیاوه
  .خولقن ری ده رابه سیۆن نابهژیان دا ئۆتۆما ن و له ری داده خزان دا آاریگه له
 
  
 
بوونی مافی چاودری   و نه وا نیه هِدرێ بۆ ژن ر  پیاو ده  به  آه وه  ئه  میرات بۆ ژنان واته ش له وتنی به رآه به
رچی زۆرتر  آان هه رییه رابه  نابه ن آه واردكی دیكه زان مهَی ئابووری خ رچاوه ی ئابووری ماڵ و سه ر پاره سه به
 .و نه آه ق ده زه
 
  
 

, گشتی تی مك وماڵ به سه سانایی ده توان به آات مردی خزان ده  ژنی خزان آۆچی دوایی ده یان آاتك آه
  دا پیاوان له946ی   پی ماده به.  ت سنوداریشه نانه  و ته یه وانه مان یاسا بۆ ژنان پیچه  هه وه سته ده بگرێ به

  یه شی هه وه  و ئه شی نیه مووی مك وماڵ به  هه م ژن له وێ به آه ر ده  بهمووی مك و ماڵ میراتیان هه
 . سنوردارآراوه

 
  
 
ر  وه آی دایك ته یه واده  خانه و پیه  سوآری دایك به ته تی خراوه  دا چون رۆی سوننه واده ی خانه  پكھاته له

  واده ناچار بۆ دابین آردنی بژیوی ژیانی خانه رد بهدا م مرۆی ئمه می ژیانی ئه سته  دۆخی ئه له. ب ساز ده
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  وه انهِر  پاش گه ت آهِسور ر ئیشی جیاواز دا هه سه  رۆژ دا له ت له وبه ند نه بژرت و چه ند  ئیش هه بی چه ده
ر  ن ههی پی نام ی آاركی  دیكه  آردن بۆ سبه وك و خۆ ئاماده  خه  له ت بجكه آه  ماندو و شه وه بۆ ماه

 . رون خزانی نیه ندی ده یوه بواری په وتۆی له وتی رۆحی ئه سكه ش ده مه ر ئه به له
 
 .خولقن ی ژن ومیرد ده وه ش هۆآاری جیاوبوونه مه ر ئه هه
 
 آچی گینا ب زووتر شوو بكات ئه  ده ره وه  آچی گه  آه یه ه ی هه و بیرۆآه وا بهِ دا بر ۆی ئمهِمر ی ئه گه  آۆمه له

 رووی   زۆری و له   به واده ی خانه وره رتی بۆ آچی گه  پكھنانی ژیانی هاوسه آات آه ن وا ده بچوآتر مرد ناده
 .تی یه وشاوه می دره رهه  به تی دیكه هامه  وزۆر نه وه مان جوێ بوونه ئاآام یش دا هه  له  آه یه وه ناچارییه

 
م  ر ئه سه ب له گشتی ده م به   به خته لك دژوار و سه آی گه یه  دا رگه مهی ئ گه  آۆمه ری  له سه ی چاره رگه 
 .ی دایاری بكرێ آه  ئاقاره وه ی خواره رانه وه ته
 

لتووری  زی بكرێ و پاشان ناسینی آه گه ی ره وه  شیكردنه  له زمانی ساده ك به یه ب پناسه  ده رتاوه سه پاشان له
م  ری ئه آانی بۆ البردنی آاریگه چاره تووری رژمی آۆماری ئیسالمی و دیاری آردنی رگهل تی آه  تایبه زاڵ و به
  ته یشتونه  گه لكن آه هاگه واآان و بهِآان و بر  و دوایش پویستیه زی خولقاندوه گه ری ره رابه  نابه  آه سیستمه

آی ترین خاڵ  ره سه. ریان پویسته سه  له زمانهآی رئالی یه وه ر داب  و توژینه سه انیان بهِب گۆر ده قۆناغ آه
زفی رژم   حه  به درێ واتهِ گشتی بگۆر  یاسا به  آه دروستتر وایه ن آه آه جیاوازی ساز ده  آه یه و خانه البردنی ئه

و  ب تا ئه  دهآان  نگاتیڤه  و خاه وه ق بكرته آان زه  پۆزتیڤه  دا خاه وته م ره ب له ده. ست لتووری باده وآه
 .یان تبكۆشین وه نگ آردنه م ره ناوبردن یا آه توانین بۆ له  ئه ی آه شونه

 
  
 

ب  و ده.  ی ژن زۆر گرنگه له سه  مه ت به باره  جۆری ترامانی پیاوان سه ستی سازدانی ریفۆرم له به مه تكۆشان به
و .  وه  قۆناغی پراتیكه  هز بته  و پالنكی به نه الیه  مه آی گشتگیر و هه یه وه  توژینه یه م آشه ر ئه سه له
آان و ناساندنی تواناآانی  زه گه ی ره  پناسه  بریتی ب له آی  آه یه رده روه ب په م  ده  ده وه آۆتایی دا ئه له

 .ین یشتوو سازآه  پگه مامكی تازه آی نوێ  ونه یه گه آانی آۆمه سپبكات تا بتونین پایه ژنان ده
 
  
 
 
 


