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  ت، قوربانی سه ده: پیاوساالری
  

 م شی دووه به
 

  گیخانی ند به زه نه
  

م  له.  مۆکردن و پشکردنی مافه سته ی و ده گوایهزای ناوماڵ و خزان، شونی   فه تی، واته بواری تایبه
تی پیاو و پاراستنی  سه رزراگرتنی ده هنرن بۆ به کارده  و تواناکانی به دا ژن پاسیڤه بواره

لمن و  ر بت و خۆی بسه توان ئاکتیڤ و بکه  بواری گشتیدا ژن ده ، له وه وانه  پچه به. آانی ندییه وه رژه به
ب ژن  ریی، ده  و دابینکردنی ماف و ئازادیی و دادوهرگریکردن بهبۆ . پنراو بکات تی سه سه ددای ده حه ته

 و ناو ئه   چاالک بت له واته:  وه  ناو بواری گشتییه ببت و بچته"  تییه تایبه"و " نھنی " م بواره کانی ئه سنوره
  کات  ده سته رجه رگریکردن به تی و به یه تی ئابووری و کۆمه  دینامیکیه  کهی ره رووبه

  
کانی  ت و قوربانی و شوازه سه ردیالکتیکی ده  سه  ه کورتی تیشکم خست ، به م باسه می ئه آه شی یه به له
ستھنانی هز و گۆڕینی واقیعی سیاسی و  ده  بۆ بهی پیاوساالریت سه ر ده رامبه  به  لهژنرگریکردنی  به

 شون بواری  ستم له به ؛ مهم  بکه رگریکردن تی شون و به دینامیکیه یم باس ده وڵ ده دا هه شه م به له. تی یه کۆمه
  ی ره  رووبه و  له بریتیه  کهر بواری گشتیدا  رامبه  به کو ناوماڵ و خزان له تی وه بواری تایبه:  تی و گشتییه تایبه
  .  نی تدا چاالکه ده تی و مه یه همھنان و ئاوگۆڕیی کۆم رهه آانی به ندییه یوه په
 
: بات و خۆرزگارکرندا ی خه  پرۆسه  له تمان کرد  رگریکردنی ئافره شی رابردوودا باسی دوو شوازی به  به له

 دایک  کو شووکردن، بوون به کانی وه ته  حاله  له م که آه شوازی یه. شوازی ترادیسیۆنالی و شوازی مۆدرن
م  ژن، به دات به ت ده سه  ده آان جۆرک له  ترادیسیۆناله گه  ناو کۆمه رچی له گه ب، ئه  ده تهس رجه و پیریی به

ندی و  یوه  ژن رزگار ناکات و په وه ، ئه وه که  باو و پیاوساالرییه تییه یه  کۆمه مه  سیسته  به نده ی پابه  وه رئه به له
بت   ده سته رجه مدا به  ئاستی دووه  له  که رانه رگریکردنکی کاریگه به.  وه تهم دن رهه کان به  ترادیسیۆناله ره پوه
ری  رانسه  سه  تا ئیمۆش له  که گه  بۆ ناو بواری گشتیی کۆمه وه ره  ده زای ناوماڵ بنته  فه توان ژن له ده

  .   پیاو تیدا زاه وه تی و ماتریالیه یه  رووی کۆمه  لهداجیھان
  
 كو ماڵ و خزان، بهناوی  وه ره  ده وته که  ده  که  نیه  جوگرافیه هر و رووبه ئهنھا  تهبواری گشتی   ستمان له هب مه
 نی ده و مهتی  یه ها ئاوگۆڕیی کۆمه روه مھنان و هه رهه  بهکانی  نویه ندییه یوه په   له گوزاره   که یه مکه  چهو ئه
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م  له. کات  ده سته رجه بهرگریکردن  و بهتی  یه تی ئابووری و کۆمه  دینامیکیه  کهی ره و رووبه  ئه  واتهکات؛ ده
   که ان داڕشتووههای ک کۆد و به تی رکخستنیان کۆمه کان و چۆنیه ندییه یوه  و په تی پیاو زاه سه دا ده بواره

ای ی  خه  له که  هایانه و کۆد و به  پی ئه به. نی ده تیی و مه یه  و ئاوگۆڕیی کۆمهداهات   لهن که ش ده ژن ببه
 پیاو   ناوماڵ و خزان که ، واته" نھنییه"و " تیی تایبه"زای ژن بواری  فه،  گیان داکوتاوه  ره گه گشتیی کۆمه

ی   واوی کات و وزه  تهماڵناو   له ژن که  . کات  ده ژن توانا و هز و سکچوالیتیکۆنترۆلی  و رداره وش سه له
رف  سهمنداڵ خوکردنی  و به  وه  نانه چه وه خزان وتکردنی  بۆ خزمه) ی کاتی نووستن وه ره  ده له(خۆی 

  وه هشتی یه  رووی کۆمه  و له  رخننراوهن رز نه ی به که ، کاره هیچ داهاتکی نیه و کاره ر ئه رامبه  به لهکات،  ده
ربت  زاییش ده نارهت  ئافرهر  گه  و ئه رگریکردن نیه  بوار بۆ به"دا  ییهنھن "زا فهم  له.  رز و داباوه په دووره

   له ، چونکه وه ن زۆربه الیه درت له  تیان پده وایه آانیش ره توندوتیژییه.  وه بته ورووی توندوتیژیی ده ره به  وه ئه
  . و وناکراوهکو موکی پیا  ژن تیدا وه  کهن ده روودهدا " پرایڤت" و  ناوماڵبواری

  
 و  چه با وپه ی عه  شوه زای ناومایان له ی فه  داخراوه و ژووره تان ئه شکی زۆری ئافره ، به وه  رووی فیزیکیه له

   بۆ ناو بواری گشتی وه  گواستۆته رپۆش و جبه دواتر سه
  

م  له.  هپشکردنی ماف و مۆکردن سته دهی و  گوایه شونی ،زای ناوماڵ و خزان  فه تی، واته بواری تایبه
تی پیاو و پاراستنی  سه رزراگرتنی ده ن بۆ بههنر کارده بهتواناکانی  و   ژن پاسیڤهدا بواره
 و لمن سهر بت و خۆی ب توان ئاکتیڤ و بکه ده بواری گشتیدا ژن  له ، وه وانه  پچه به .آانی ندییه وه رژه به
ب ژن  ریی، ده ماف و ئازادیی و دادوهو دابینکردنی داکۆکیکردن بۆ  .بکاتپنراو  تی سه سه ددای ده حه ته

  خساوه مینه ره  تدا زه    که وه  ناو بواری گشتییه ببت و بچته"  تییه تایبه"و " نھنی " م بواره کانی ئه سنوره
 و کۆنترۆلیتی   بواری تایبه رچوونی ژن له ده.  تی سایه  و کهلماندنی توانا و ئیراده رگریکردن و سه بۆ به

 بۆ  رگرییه بوونی به سته رجه بهکی  ره رجی سه  بواری گشتیدا مه ییشتن و چاالکبوونی له و گهخزان 
   .خۆیی ربه تھنانی ئازادی و سهس هد به
  

ی  آی چاالکانه شدارییه  ببت و له بواری گشتیدا به شبوونه و دابه تی سنوری ئه ئایا ژنی کورد توانیویه
  بت؟ هه
  ی ژن له وه هشتنه. ی کولتور و ترادیسیۆنی کورد   له شکه به داتی و گشتی  نوان بواری تایبه  لهشبوون دابه

کو سیفاتی  وه کولتوری کوردیدا  لهتی خزان  سه واندنی بۆ ده ردانه ی و سه تیی ناوماڵ و گوایه بواری تایبه
دات  وڵ ده م هه رده دا، پیاو هه یه م هاوکشه له. کرت سف ده  وه ماه بۆ بنهشانازیی و " ندی فمه ڕه شه"جوان و 

  تی و جوگرافیه یه  کۆمه و دوو بواره شبوونی ئه دابه" ترادیسیۆن"یا " کولتور " رگریکردن له ناوی به به
 بۆ  تی تدایه رفه  ده  کهی یه مینه و زه ری بکات له وت ژن ببه یه و ده ئه.  وه بپارزت و لکیان جیابکاته

 خوندن و  ریکردنی کچ له وی پیاو بۆ ببه هه.  ئازادی و ماف ییشتن به  و گه وه رگریکردن، بۆ هۆشیاربوونه به
 دابان  دان به ه  ی پیاوان بۆ درژت  له ستراتیژییه شکه ومادا بهتیی نا زای تایبه ناو فه کارهنانی له فربوون و به
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  گه  کۆمه گریکردنن؛ر  و به وه هزی هۆشیابوونه  به ره خوندن و فربوون ئامرازی هه.  یی ژن هست و ژرده
 تیان ی ئافره رده روه پهبی کچان و  کته  مه تی چوونه م دژایه رده هه کان منتالیسته نده  فه کان و رژمه ترادیسیۆنه

مھنان  رهه بهداهنان و تی   دینامیکیه   لهت دابنن  ئافره ویانه ویستو و رژمانه ئه،  م بواره  دابان له به.  کردووه
تی  سه  ده و به  بره ن که ما ماتریالیانه و بنه  ئه مانه ئه. رگریکردن کانی به کان و هۆکاره نییه ده  مه ندییه یوه و په

  . بواری گشتیدا ناو خزان و له ن له ده پیاو ده
  

ی  سته خان و ده جلیسی پیاو و دیوه  مه لهریش  شداریکه ت به نانه یا تهر  کته ه ئ ببته  یتوانیوه ژن نه الدێ  له
  .نت و بیار سه  شونی ده که انی" ریشسپی"

  
  
 بواری گشتیدا زیاتر  له و دابانی ژن   شاردا چتره تی له  نوان بواری و گشتی و تایبه  له شبوونه و دابه ئه

  تیش له یه  و ستروکتوری کۆمه کی کشتوکایه یه گه کوردستان کۆمه. ر وروبه  و ده ینگه ژ  به ژنی نامۆ کردووه
 و  م چاالکبووه رده  هه وه رووی ئابوورییه  الدێ ژن له له.  یه کی هه کی الدی و خه یه ی کوردیدا بنچینه گه کۆمه
  و کار و چاالکییه م ئه به.  الددا کاری کردووهسکی  ی سنوری ته  چوارچوه  بواری گشتیی و له ڵ پیاو له گه له

ر،  نده کانی ژه ندییه یوه وونی په ژن و فراژووبیتی یه  هۆی گۆڕینی ستاتوی کۆمه ته بوونه ی ژن نه ئابوورییانه
 و ئاوگۆڕش دان آی بچووکدا رووده یه مینه  زه  له وه تیه یه  رووی جوگرافی و کۆمه  له ندییانه یوه م په  ئه چونکه

ریت  ی نه  چوارچوه تی ژن له یه ر ئاستی کۆمه سه  له راسته.  مه  زۆر که و جوگرافیایه ی ئه وه ره ڵ جیھانی ده گه له
رکی  تی خزان ئه خوکردنی منداڵ و خزمه  و به وه ره  ده کار و چاالکیی ژن له م ، به تره تی الدێ کراوه قلیه و عه

جلیسی   مه لهریش  شداریکه ت به نانه یا تهر  کته ه ئ  ببته یتوانیوه ش ژن نه مان شوه  هه به.  ژنیان زیاتر کردووه
  .  الدێ ت و بیارن له سه  شونی ده که انی" ریشسپی"ی  سته خان و ده پیاو و دیوه

   
  وه ی رابردووه ده فتای سه هحسانی کان و  سته کۆتایی شه   کوردستانی عراق له تی کورد له ئافرهکان،   شاره له

  ی ژن له وه ره ده م هاتنه به.  ر و مامۆستا کاری کردووه رمانبه کو کرکار و فه  ناو بواری گشتی و وه هاتۆته
  ندییه یوه  بواری گشتی و گۆڕینی په بوونی به  هۆی تکه بۆته  نه وه ره  ده ی ماڵ بۆ کارکردن له چوارچوه

 رووی  له؛   شونی گۆڕیوه وه  رووی جوگرافیه نھا له دا ته توانین بین ژن لره ده .کان تییه هی ئابووری و کۆمه
 و دواتر  چه با وپه ی عه  شوه زای ناومایان له ی فه  داخراوه و ژووره تان ئه شکی زۆری ئافره ، به وه فیزیکیه

کانی  ی ناوماڵ سنوره وه ه  ر  ده  لهی ژن کارکردن  به واته. واری گشتیبناو  بۆ  وه  گواستۆته رپۆش و جبه سه
کرت  نگ و بماف ده و تیایدا بده  ئه ی که تییه زا تایبه و فه  و ئهزنراون به تی و گشتی نه نوان بواری تایبه

رگریکردن و   به گرن له  رگا ده ی که هایانه و کۆد و به  هۆی پاراستنی ئه  بۆته وته و ره ئه.  وه م دته رهه به وه
گۆڕینی شون و کارکردنی   ش واته مه ئه. ت سه  دهدداکردنی حه تهآی نوێ بۆ  یه ژینگهیی  بوونی کرده تکه

مان   هه  به. وه ره ڵ جیھانی ده گه ندیی له یوه تی و دروستبوونی په یه زای کۆمه  هۆی گۆڕینی فه زیاتر نابنه
ه؛ ژنی هاتوو ردا نه سه یچ گۆڕانکاری به ه تیدا  بواری تایبه  نوان ژن و پیاو له  لهشبوونی کار ش دابه شوه
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  له ور خزان و پیاو  رامبه به بین له قلیدی خۆی ده مان رۆلی ته  هه وه  ماه وام له ر دوای ده رمانبه ند و فه کارمه
  . وه هم دن رهه به) ردار تکار و سه خزمه(ر  نده کانی ژه  باوه ندییه یوه نجامدا په ئه

  
کانیان رۆلی  پی ئامانجی حیزبه کان و دیاریکردنی ئامانجیان به  حیزبه ی ژن تا سانکی زۆر به وه ستنه خۆبه

  و سنوره یتوانی ئه اکوژیشدا ژن نهڕی بر می شه رده  سه ت له نانه ته. ژنیان زیاتر بچوک و الواز کرد
  .زنت  ببه تی و جوگرافیانه یه کۆمه

  
ر  نده کانی ژه ندییه یوه  په کی رادیکال له  ئاوگۆڕییه یتوانیوه  نه مان شوه  هه تی کوردی، به وایه ته ی نه وه بزووتنه

  ته  ماڵ هناوه ری جیھاندا ژنیان له رانسه سه کان له سته ناسیۆنالی وه بزووتنه  دیاره.  کوردستاندا دروست بکات له
  وه کی بزووتنه ره  سه ره تی هه م خاسیه به.  باتی سیاسیدا کردووه  خه شداری له بهژن ک  کو پویستیه  وه ور  ده

  ش وایکردووه هم ئه.  تداره سه ری با و ده  پیاو تیاندا بکه  که یه وه ر ئه نده ر ئاستی ژه سه کان له ناسیۆنالیسته
 کوردستان  که(خۆییش  ربه دیاری بکات و دوای سه" دا تراسیۆنه"و " کولتور'و  ی ئه  چوارچوه  رۆلی ژن له که

ندیی پیاو و  وه رژه  به ستور و یاسا له کان و ده  ئازادکراوه التی ووته سه رزوو ستروکتوری ده هه)  وه ناگرته
کو پیاو  وهژن رچی  گه ئهتی کوردیدا،  وایه ته ی نه وه ناو بزووتنه له. ژراون بواری گشتیدا دار دابانی ژن له

  لهکانی  قلیدی ژن و چاالکییه  رۆلی تهی ندازه  ئه بهو   ئهم ، به باتی کردووه شداری خه  شاخیش به ناو شار و له له
و  ت به ئافره  باتی مۆدرن؛ واته ری خه  پوه ك به  نه کارا بووه کان وه ناو حزب و بزووتنه له تی بواری تایبه

ی ژن تا  وه ستنه خۆبه. بکات باو وشتی  و رهریت نهقلیدی و  رۆلی ته جاوزی  ته یتوانیوه ی نه شداریکردنه به
کانیان رۆلی ژنیان زیاتر بچوک  پی ئامانجی حیزبه کان و دیاریکردنی ئامانجیان به  حیزبه سانکی زۆر به

  تی و جوگرافیانه یه  کۆمه و سنوره  ئهیتوانی  ژن نهڕی براکوژیشدا می شه رده  سه ت له نانه ته. و الواز کرد
 و رۆلی  ری ناسنامه  سنته بته ییدا، ژن ده وه ته باتی نه  کۆنتکستی خه  له ی که وه ڕای ئه ره  سه مه  ئه.زنت ببه
 و پاراستنی  نانه وه نهمنداڵ دروستکردن و بت بۆ  هرستان چاالکتر و گرنگتر د  په وه ته نه" حمی ره"کو  وه
ن  که یدا ده و په ف و نامووس بره ڕه کو شه کانی وه وارییه ها کورده موو کۆد و به دا هه  لره.ناوچوون  له  له وه ته نه
   .کاردن  بهکردنرگری  بهیک کو چه ر دوژمن وه رامبه  به  و لهپارزرن  ده وه  رگای ژنه و له

  
م  خود کردن، به  له ک دروست بوو بۆ خۆرکخستن و گوزاره وایه  ئاووههڕین  دوای راپه له  نده رچه هه
   ژنان چاالکانه1992 سای  له . بکات شه کو پویست گه  وه وته و ره یھشت ئه ڕی براکوژی نه دانی شه رهه سه
ر  به آشا له ی نه  درژه یه وه و بزووتنه  ئهم به. iقیسیتی و سزای عرا یاسای باری که کار بۆ گۆڕینی  وتنه که

   ئیسالمییه وه  بزووتنه ودان به ژاری و بره  هه کانی له نجامه ره  و دهڕی براکوژی تی شه تایبه زۆر هۆ، به
 پی ی ژن  کۆمه1994 سای   ڕپوانکی ئاشتی که له  له ، جگهداڕی براکوژی می شه رده  سه  له.کان سیاسییه

ندیی خۆیان  تمه یانتوانی تایبه کو پویست نه ، ژنان وهڕ  شه وکی گرنگ بۆ کۆتاییھنان به کو هه  وهسان هه
  كخراوی نیمچه ر دانی کۆمه رهه  سه. وه ره  ده  بنهبپنراوی ناو ماڵ و حیز  سنوری سه لمنن و له بسه

م  که  بۆ یه  کوردستانی عراقدا؛ واته ی ژن له وه  بزووتنه  نوی دا بهکانکی کان ته ده وه نه کۆتایی  ئازادی ژنان له
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 نکانی ژنیا  و پویستییه وه کانی حزب جیاکرده  ئامانج و داخوازییه ندێ رکخراوی ژنان خۆیان له جار هه
قی   چه وه نه پۆزیسیۆنی قوربانیبوو کانیشیان له کارو چاالکییه. کانیان  ناو پرۆگرامی کار و چاالکییه خسته
آانی  ی توندوتیژییه رباره ی رای گشتی ده وه و هۆشیارکردنه هاتنک بۆ قوربانیان وه نگه ده کو به گرت و وه ده

  هۆی بوونه م نه  بوون، به  و ژندۆستانه مووی کاری مرۆڤدۆستانه  هه مانه ئه.  ژن ر به رامبه  به گه کۆمه
  لهت  ئافرهکانی   زۆره ی پداویستییه وه مدانه بۆ وهو مۆدرن   انهمکی کارکردنی ژن زراندنی سیسته دامه

ی  وه بزووتنه و کاتی  وکی بیرۆکراسی وزه یه مکی کار و په کردنی سیستهتبۆ دروسدان  ونه هه. کوردستان
  لهت و  سه ر ده سه هلر   گروپکی فشاری کاریگه ببته  یتوانیوه  نه  که ك بردووه یه و ئاراسته ره بهکوردی ژنانی 

  یانتوانیوه  نه کانی ژنان هرکخراو،  نهدۆستا کار و چاالکی مرۆڤ رای کۆمه ره سه.  بیارری ر سنته رامبه به
 و ناو یاسا ڤی سیاسیی کوردیی و له  ناو رۆژه تی بھننه یه ری کۆمه ر و دادوه نده  ژهیآسانی کانی یه پرنسیپه

   و پراکتیکه زراوه  دامهی وه ناو یاسا و مانه  له و پرنسیپانه کردنی ئه جگیرنه. ن بکه جگیری شونی بیار
   کراوه تان پیاده کانی ژنان و ئافره ناو خودی رکخراه  زۆرجار له کهشایری  کو سوحی عه کانی وه قلیدییه ته

 یانبوون ی دیموکراتیزه پرۆسهر و  نده هکانی ژ ندییه یوه فراژووبوونی په و  گه وپشچوونی کۆمه ره ی به پرۆسه
  .ش رزگاری نابت وه ته  و نه وه  پشه  ناچته گه تی، کۆمه یه  ب شۆڕشکی کۆمه  به چونکه.  دواخستووه

  
 قالبی  خرته کرێ و ده ی سکسی بۆ ده وه ر لکدانه کسه  یهدا ی ئمه گه  کۆمه بوونی ژن و پیاو له وه پکه
  تی له یه تی کۆمه هخالقیی دانی ئیسالمی سیاسیی و کاراکردنی ئه رهه سه. کرت و تاوانبار دهکان  رامه حه
 و ژن و پیاوی زیاتر  تر کردووهتی و گشتی چ ی نوان بواری تایبه شبوونه و دابه  ئه گه بردنی کۆمه ڕوه به

  . ریب و نامۆ کردووه کتر غه یه به
  
   بواری گشتی و خۆرکخستنی له  ماڵ و کارکردنی له رچوونی ژن له ڕای ده ره هستوانین بین   کورتی، ده به

  ندییه یوه  بواری گشتی و په ڵ به یی تکه کی کرده یه  شوه  کوردستان به نی، ژنان له ده مهی رکخراوی  شوه
ریب و  واو غه دوو توخمی ته کوردستان ژن و پیاو  ئیمۆ له. بوون کان نه تی و ئابوورییه یه نی و کۆمه ده مه

 و  ستی پیاوانه  ده واوی له  ته ت به سه ؛ ده ی پیاوه گه ی ناوماڵ کۆمه وه ره  ده  له گه کۆمه. کتری یه نامۆن به
نراون و   ته پیاو شونی پیاون و بهیرانگاکان  وار و سه هه  و هاوینه یانهکانی کوردستان و  وره  گه قامی شاره شه

 و  یانه و  چایخانه  ئواران له. کانی ماڵ ئاخنراون پشت دیوار و نو سنورهت و  سه راوزی ده په  ژنانیش له
  لهنھا   ته ژنانیش به، "رابواردنن" و  و گفتوگۆ وه ریکی خواردنه ھا خهن  ته بهیرانگاکان پیاوان  رستۆران و سه

بوونی ژن و پیاو یا  وه  پکه  که  وایکردووه ته حالهو  ئه. ژین  دهناوخۆیاندا ڵ منداڵ و له گه  لهکی داباودا یه مینه زه
 بواری  که. ی پۆلیسیش وه ت لکۆینه نانه پرسیار و تهتکی شاز و شونی  حاله   ببته وه ره  ده کچ و کوڕک له
موو   هه ڵ پیاو، واته گه کیان لهبوون وه پکهژنان فتارکی  موو ره هه  وه و، ئهشبو دابه  یه و رادده بهتی  گشتی و تایبه

  له.  وه هو پشکنینورد  ژر چاودریی  هتو که ڕوانکراویاندا ده رکی چاوه ی کار و ئه وه ره  ده لهآیان  یه جووه
و  ن و ئه که  ده شه کتری گه یه ریب به کسان و غه ری جیا و نایه وه کو دوو بوونه نجامدا ژن و پیاو وه ئه
ی  گه  کۆمه بوونی ژن و پیاو له وه پکه؛  دا سکسه گه یای گشتی کۆمه  خه  له وه کاته ی که کۆیان ده ندییانه یوه په
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دانی  رهه سه. کرت کان و تاوانبار ده رامه  قالبی حه خرته کرێ و ده ی سکسی بۆ ده وه ر لکدانه کسه  یهدا ئمه
ی نوان  شبوونه و دابه  ئه گه بردنی کۆمه ڕوه  به تی له یه ی کۆمهت هخالقیی ئیسالمی سیاسیی و کاراکردنی ئه

و  زاندنی ئه به  به.  ریب و نامۆ کردووه کتر غه یه  و ژن و پیاوی زیاتر به تر کردووهتی و گشتی چ بواری تایبه
ددای  حه تهزن و  به  دهسکی ئازادی یکۆلۆژی، ژن سنوری تهر ئاستی جوگرافی و سا سه  له سکه زا ته فه
ریی  بت بۆ دابینکردنی ماف و دادوه  ال دروست ده رگریکردنی له کات و میکانیزمی به تی پیاو ده سه ده
بۆ . تی خۆی سه دههز و   کات له رگری ده کات و به ترسی ده  مه ست به دا پیاو هه یه  پرۆسهو  له. ر نده ژه

کارهنانی توندوتیژی تا ئاستی  ر به  به باته نا ده  پیاو پهیشنستاندنی ژ التی خۆی و وه سه  دهپاراستنی
  .  وه و واقیعه  به سته یوه  کوردستان په رستی له  زیادبوونی کوشتنی نامووسپه.ناوبردنی فیزیکی ژن له

  تی ماویه
  
 

 
                                                 
 
1. See: Dr Begikhani Nazand, “Honour-based violence: The case of Iraqi Kurdistan” in Dr Lynn 
Welshman and Sarah Hussain, Honour: Crimes, Paradigms and Violence against Women”, Zed Books, 
September 2005. 

 


