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ئايا ذنان لة ثَيشكةوتووترين كؤمةلَطاكاين جيهان، لة كؤياليةيت كاري ناومالَ، زةوتكردن، كوشنت، بَيكاري، 
ضةوسانةوةي ضينايةيت، سَيكسيزم، ثؤرنؤطرايف، أفاندن، خؤكوشنت و 

 نةخؤشي دةرووين رزطاريانبووة؟؟
، بةآلم بؤضي ذنان هَيشتا كؤيلةي  نية باسي ئازادي ذنان نةكاكٍأةوتَي

 باوكساالرين؟
دا، داوا دةكةن، وَينةي كيذؤلة وَينةري ذنان لة ثةرلةماين ئؤروثاضةندين ن

دانة بة بةشَيك لة ئةم داخوازيية، وةآلم. ةدةغة بكةني يةكةمي رؤذنامةكان، قجوانةكان لةسةر الثةأة
؛ ذنانَيكي زؤر لة ئةفريقاي خواروو تووشي نةخؤشي ئايدز ية ئؤروثامسيدياكاين ماسياسةيت سَيكسيزم لة

ل كضان ، ئةطةر لةطةنلةو بأوايةدةبن، هؤي ئةمةش بؤ ئةوة دةطةأَيتةوة، ئةو ثياوانة كة ئايدزيان هةية، 
 لة 1999سالَي  .ةوتدةكرَين كض ز رزطاريان دةَيب، بؤية هةزارانجووت بن، لة نةخؤشييةكةيان

لة بانطةوازَيكي _كوذراون ذن لةاليةن هاوسةرةكانيان 671.100 و لة ئةمريكا ذن 000 14 نزيكةيوسيادا،رو
 بة طوَيرةي ؛ذن زةوتكران 000 250 راوةندا، لةدا 1994 سالَي؛_رَيكخراوي ئةمنسيت ئينتةرناسيونال

ن هاوسةرةكانيان هةموو ذنة كوذراوةكان لةالية70%، شدابؤضووين رَيكخراوي تةندةرووسيت جيهاني
لة ثياوي ئةلَماين بؤ زةوتكردين كيذان، سةفةر بؤ  تايالند دةكةن؛ 000 220ساآلنة  ؛كوذراون

رؤمانيا بة جادةكاين سةرتاسةري اوة، مليونان ثياو ئةم تاوانة ئةجنام دةدةن؛ ميترؤثؤلَةكاين ئؤروث
لَداظي، ئؤكراين وةك كؤيلةي بازاأي ، مليونان ذناين روسي، ئيسلةندي، ليتلةند، مؤانيخانة تةنيوونسؤز

  ضرا سوورةكانخانووة دةكةن؛ وةؤذئاوا بازرطانيان ثَيوةزانترين هَيزي بازوو لة ئؤروثاي خسَيكس يا هةر
أؤذ نية لة ئةملانيا تَيبثةأَيت بةَيب . ايةدلة طةشةسةندن"أةش" سؤزاين ئاشكرا و بةلة زيادبووندان و

،  ثأن لة ذناننةخؤشخانةكاين دةرووينريؤر نةكرَي، أَيذةي ذنان لة  ئةوةي ضةندين ذن و كض زةوت يا ت
 و ئايين طاداخوازي مليونان ذين ثورتوطايل بؤ البردين ياساي قةدةغةكردين مندالَ لةباربردن لةاليةن داد

بؤ البردين هَيشتا  ذانان بؤ هةمان مةبةست ذَيرثَي كرا، لة ئةملانياشدا،  مةسيحييةوة
لة راطةياندنَيكي رَيكخراوي ذنان . تر لة نَيوةي بَيكاركراوةكان ثَيكدةهَيننثذنان ةباتدةكةن؛ خ218ثةرةطرايف

   .شؤأش وةآلمة بة زةبروزةنطي سَيكسي دذي ذنان: لة فيلثني بةيادي رؤذي ذنان نووسيان
دذي ئيمثرياليزم وةك ثَيشي سةد سالَ، ثَيويستيمان بة شؤأشة لة : ...ئوال يالَثا بؤ يادي ئيمسالَ دةنووسَي

 كارطةري بواري ئةلبيسة و ذين1000كة لةطةلَ (Oxfam)و باوساالري؛ بةثَيي لَيكؤلَينةوةي رَيكخراوي
هتد، بة هؤي ....وةآلت ئةجنامداوة، لةوانة، بريتانيا، بةنطالدش، شيلي و ئةمريكا12سوثةرماركتةكان لة 
، مايف ثاراستين دايكايةيت ثَيشَيلدةكرَي؛ بة ي كاريان طةيشتووةتة خوارترين ئاستجيهانطريييةوة، كرَي
كة بؤ _ ميوةأنني_لة بواري طشتوكالَي ذناين كرَيكار 75% شيليشدا،، لة دةكةن؛عقدي كاركردن، كار

أؤذانة تا شةركةتة ئةمريكايي و ئورؤثييةكان كاردةكةن، بةَيب عةقدي كاركردن و بيمة كؤمةآليةتييةكان، 
 مايف يةكسانيان نية لة بواري فَيربووين ثيشة و لةناو ذنان: "  يانا زان دةنووسَي.؛ سةعات كاردةكةن18

  ...كؤمةلَطا
وةك زطا هنَينييةكانيان و رَيكخراوة جيهانييةكاين و دة وةآلتة مؤدَيأن، سوكوالرو مةدةنييةكانئيمأؤ   

ةرطرتووةو بة أؤشين ئةوثةأي سوود لة بةربةييةيت شارستاين خؤيان و سيستَيم، ستركتور، كلتور
لة وةآلتة ؛ نطي باوكساالري توندوتيذتر كردووةسَيكسيزم، زبروزة

 سةرماية و ثامشاوةي دةرةبةطايةيت باوكساالر، يشدائيسالمييةكان/عةرةيب
دةدةن ذنان دذي  ئاين كارتَيكردين بةربةرييةيت دةقينةثاساوانة دأَيذة بة 

وسَينةوةو زةوت و تريؤر وةك هاوأَي و خوشكةكانيان لة جيهان، دةضةو



ئةم كضة كة لةاليةن . بآلوكردةوة_ مةها_أؤذنامةي بيلَد، هةوالَي كيذَيكي لوبناين بةناوي  ئيمأؤ .دةكرَين
   .باوكييةوة هةولَي سووتاندين دراوة لةبةر ئةوةي نةيويستووة كضةكةي شوو بة عةيل بكا

و  ئاين باآلدةسيتي سةرمايةداري جيهان ووةك بةشَيك لةبازنةي ئابووري و سياسلة كوردستانيشدا، 
قالََيك تؤس ودؤخي ذنان لة وةآلتاين ترباردوا شانةي كؤمةلَطاكةمان، ناو لةكلتور و ئةقلَي باوكساالري 

بَيكاري، سؤزاين بة هنَيين و نيمضة ئاشكرا، هةذاري، كوشنت، زةوتكردن، بةزةبر بةشوودان و : باشتر نية
وةك   دوو ئيدارةكة،طةرضي دةسةآلتداراين.  و كاري طةندةلَي خؤي دةكاسَيكسيزم زةمينةي خؤي هةية

ضركة بة ، بةآلم  و لَيرةو و لةوَي ريفؤرم دةكةن ئازادي ذنان دةكةنباسي ت و حزبةكاين تري جيهان،حكومة
 بازاري ئازاديان شةكردةوةضركة، راستةخؤ يا ناأاستةوخؤ تاوان لة دذي ذنان بةبةرهةمدةهَينن، وب

لةباشترين حالَةتدا، ذنان ئازاد ناكا، بةلَكو نةك هةر يكردووة بؤ ئابووري كوردستان، ئةم بازاأة ديار
 روزةنطي ثياوان نةبن؟أؤذ هةية ذنان رووبةأووي زةب. بازرطاين بة ذنان و درَيذة بة كؤياليةتيان دةدا

  مامسيدياكان؟ دةزطايو ئةي لةناو ثةرلةمان؟ ئةي لةنا؟ ذنان لةناو بازنةي بأياردان ضةندةأَيذةي 
 ذَيردةست، بؤ بةديهَيناين مافة أةواكانيان دذي باآلدةسيت ثياوان لة ئةمأؤ لة هةر رؤذَيكي تر زياتر، ذناين

هةموو بوارةكاين ذياين أؤذانة، ناضارن بة هاتنةمةيدان بؤ خةبات و فشارهَيناين رؤذانة لة ريزي 
 بؤ رابةرايةتيكردين خودي ئةم بزووتنةوةية لة دذي هَيزة خةباتطَيراين رَيبازي شيوعييةت، و هةولَدان

 لة كؤمةلَطاي مةدةين و سيكوالر كة هيضي تر نيية غةيري تاونكاري"ئازادي ذنان"كؤنةثةرةستةكان و وةمهي
 ...لة دواييدا، كؤمونيزم واتة ئازادي راستةقينةي ذنان....."مؤدَيأن"و زةبروزةنط دذي ذنان بةشَيوةي

    ي مارس 8دي بةرز َيب يا
              
 


