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ئاال هةلطري ئةو خةباتانةي كة مةسةلةي ذن لة روانطةي ضينايةتييةوة بؤي 

ناتواين لة دةسيت ذنان و ثياوانيكي نوخبةدا بص كة تيدةكوشن تصدةكوشي، 
بة جياواز لة جيطا و شويين باردوخي كومةاليةيت و خواستةكاين ذنان 

ئةم ئاال ناتوانص . ضينايةيت ذنان لة كار، بةرهةم هينان و بذيوي ذيان بزانن
لة دةسيت ذنان و ثياوانيك دا بص كة داخوازةكاين ذناين كريكار و 
زةمحةتكيش بةرتةسك بكاتةوة بة ضةند شتيك لة خواستةكاين فةرهةنطي 

ناسني و طةران لة بوارة جوراوجورةكاين بص مايف ذنان و .و حقوقي ئةوان
بة بص باس كردن لة سةر ضاوة و خةبات بو ثيضانةوة نابةرابةري جينسي، 

 ئةوةي كة بص سةرنج واتة ريشةكاين ئةسلي ئةم ضةوسانةوة و بص مافية،
دان بة موناسبةيت ئابوري سةرمايةداري و بص ناسيين ئةم تايبةمتةندية كة 

لة بوارة جواروجورةكاندا تايبةمتةندييةكي جيهاين نةوة ذنان ضةوساند
  .ن، ناتوانص لة بازنةي ديفاعي  ليربايل  لة مةسةلةي ذن واوةتر برواتهةية

ثرسيار ئةوةي كة ض مةسايل و دةست ثيوةنديك دةبيتة هؤي ئةم بص مافية 
و كام بوضون و ئاسوي سياسي تةواوي بابةتةك نةك ئيوةشي و ئةو 

 دةنطدانةوةي بص مافية كة لة نيو كومةلطادا لة جةريان داية هةمووة
  دةتواين بيخاتة ناو دةستوري كاري خويةوة؟

هؤكاري ئةسلي و بنةماي دةستة بةندي ئينسانةكان بة ثص جنسيةت وةكو 
. لة نيازي كومةلطاوة سةر ضاوة دةطرصدةستة بةنديةكاين تري ناو جامعة، 
ةرماية كة ستةمي جنسي بة شيوةي نةزم و نةسةقي بةرهةم هيناين س

سيستماتيك دةخاتة سةر ذنان و هؤكاري سةرةكي بص مافيانة و مايف 
  .ئينساين ذن لة طورةثانةكاين كومةاليةيت و ئابوري دةخاتة ذير ثص يةوة



لة ئريان بة جوريكي تايبةيت تر زورترين مةحدويةتةكاين مايف كار كردن 
دنةكان و لة سةر كار دةركردنةكان و  زورتريين بيكار كر.ذنان دةطريتةوة

دةطريتةوة لة بواري كاروباري ئابوري، بازخةريدةكان ذناين كريكار 
ئةمة .  الدةبرصنسةرةكيبةرهةم هينان و تةخةسوسي ذنان لة ثوستةكاين 

لة حاليك داية كة ضةرخي تةوليد بص ئةوةي كة ثةيوةنديةكي بة 
طاية كة ئينسانةكان لةوةدا بنةرةيت كومةلجنسيةتةوة بيت، ثيك هينةري 

لةم روةوة موناسبايت ئابوري لة . تيدةكوشن و ذياين تيدا دةكةن
 و فةلسةفةي بووين ستةم لة ذنان لة كومةلطاي  كةريةيتكومةلطادا دياري

خسوسي ضينايةيت كة سةرمايةداري تيدا طةشةي كردووة و مالكيةيت 
  .قسةي ئةوةل دةكاتن سةر ضاوة دةطرص

ك كة ئينسانةكان لة نابةرابةري مايف يةكسانة لة ثةيوةند لة كومةلطاية
لةطةل بةرهةم هيناين يةكسان رةنج دةبةن و كومةلطا بة ضينطةيل 

ارومةندي دةرةجة جواروجور، دارا و نةدار، الواز و بةهيز، ثياو و ذن، ش
 دابةش كراوة و ئينسانةكان لة سةر بنةرةيت ئةم يةك و دةرةجة دو

 ئابورية دابةش كراون، ذنانيش وةكو جنسي دةرةجة ة ناعادالنةتمسيس
دو، بة ثص بارودوخي كومةلطايةك كة تص داية لة زوربةي موقعيةتةكاين 

كلتوري و جيطا و شويين خؤي بص بةش دةكرص و بارودوخي كومةاليةيت، 
 تةنيا هي تر وةك كلتوري بنةمالة و ئايني و كاريطةري دةست و ثةيوةند

و ثيوانةي ئةم ستةمة لة سةر ذنان دا دةنص و لة روص توندي و الوازي 
  .كة ئال و طوريك ثيك ناهصينباتةتةناوةروكي 

 بة سةرنج دان بةم ثيشةكية، تةواوي قسة و باسةكة لة سةر ئةم مةسةلةيةية
بنةرةيت كة ئةو سياستة و ئاسؤ و بريوكةكةي دةتواين ستةمي جنسي 

 و سياسةت داناين خؤي لة  كة دةرك و ناسنيبكيشيتة طورةثاين خةباتةوة
  .يو كومةلطاي ضينايةيت بنيات ناوةن ويكلةييسةر ئةم راستية سا

ئةطةر شةر و خةبايت راسيت لة سةر ريشةي ئةم ستةم كيشية موتةمةركز 
ناتوانص واهاتةكاين بةرتةسك بيتةوة،  و داليةنةكاين ترنةبيت و بة 



 زوربةي بوارة بزوتنةوةي ذنان لة بازنةي ئيسالحات ليربايل كة لة
  .واكومةاليةتييةكاين تر نا كارئايي خؤي نيشان داوة، واوةتر بر

لة سةر ئةم راستيية ئةطةر ثصداطرتين بوضوين راديكال سوسياليسيت 
، غةيرة عةمةيل و ناخوش ئايةندة، ةية و بنيادي بؤ بوضووين ليربايلساد

ركي ريطة كة بة ديلي سوسياليسيت لةطةل بةرانبة دةقيقةن بةو هؤيةوية
ضارةهايةكة كة فمينيسيت ئيسالمي و تةواوي بوضونةكاين ليربايل بؤ ذناين 

تةئكيدي ضينةكاين خوش طوزةران و ناوةجني كومةلطا نيشاين دةدا، 
  .ئةسلي خؤي لة سةر زوربةي ذناين نصو كومةلطا دادةنص

 ضاوةرواينطرفتةكاين ذنان لة ئاستيكدا كة ليربالةكان رةنج و ئازار و طريو
، ئةطةرضي بةشيك لة طريوطرفتة راستيةكاين ذنان بة واتاي دةكةن

برسيةيت، نةداري و هةذاريةك كة تةنانةت بةشيك لة ذنان مةجبور بة لةش 
 قورسايي رةنطي .هةست بة هاودةردي و هاودلص ناكاتفروشي دةكات، 

 هةست ثصي ةوةزةردي روالةيت مندالةكانيشيان بة هؤي فةقر و هةذاري
  ... كؤن و دراوي مندالةكانيان ئازاري نادات و ل و بةرطيج .ناكات

ذن بوون ئةطةر ضي لة كومةلطايةكي ضينايةيت دا، دةرديكي هاوبةشي 
بةالم بؤ خؤي و لة نيو خؤيدا رةنطدانةوةي نيوةيةك لة كومةلطاية، 

مةيلةكان و بؤضؤنة ضينايةتييةكاين نصو كومةلطايةشي لةطةليةيت ئاالي 
ناتؤاين  ذن لة روانطةيةكي ضينايةتييةوة هيوايةتيةيت، ةيتبابخةباتيك كة 

لة دةسيت ذنان و ثياوانيكي نوخبة دابص كة تصي دةكوشن خواسةكاين ذنان 
بةرهةم هينان و جياواز لة بارودوخي كومةاليةيت و ضينايةيت ذنان لة كار، 

ئةم ئاالية، ناتوانص لة دةسيت ذنان و ثياوانيك دابص . ذيان دا ببينن
ةخواستةكاين ذناين كريكار و زةمحةتكيش بةرتةسك بكةنةوة بة ك

  .كومةليك لة داخوازةكاين فةرهةنطي و حقوقيان
فشار لة سةر ثياوساالري و دواكةوتوويي كلتوريش كة ئةهرومةكاين 

ثةيوةنديةكان و هةلس و كةوتةكاين ئابوري و لة ذنانن، لةم روةوة 
قازاجني لص ثاريزري و  ريشة دةطرصت يان دةوةكومةلطابنةرةيت 
 زور و خاوةناينبةو جورةية كة وةكو روذانة لة اليةن . وةردةطريص



سةرمايةوة ئيدةئاليزة و تئوريزة دةبن و لة ذير ناوي شةرةف و ناموسي 
كةسيك كة لة دذي ثياو ساالري خةبات . ثياوان ثشتيوانيان لص دةكرص

ال بة سةر كومةلطادا دةكات، ناتؤاين بص بردنة ذير ثرسياري موناسبايت ز
  .ئةم كارة بة ئاكام بطةيةنص

لة كومةلطايةكي وةكو ئريان كة سيستمةكةي لة سةر ئةساسي ثياوساالري و  
 غةيري ريطايةكةوةئةم خةباتة ناتؤاين لة لة دذي ذن دا دامةزراوة، 

  .روخاندين ئةم رذميةوة تيثةر بصت
 ئيسالمي، اريكوم ئيسالح لة سياسةتةكاين بةديلةكاينكةسانيك كة 

بةشكلي فمنيزة كردين ئةم رذمية و رةنط و فرم ثصي داين تيص دةكؤشن 
كاريك بيجطة لة خزمةت بة بةردةوامي و مةشروعيةت دان بةم بص مافية و 

 كوماريبيجطة لة يارةمةيت دان بة بةردةوامي حاكميةيت رذميي دذي ذنن 
  .ئيسالمي ناكةن

دةتوانن وا يت بطةين كة بةشيك لة كةند و كوسثةكاين حقوقي و 
لة  دوهةم دةطرص، كومةاليةيت كة ريطةكان لة ذنان لة ذير ناوي جنسي

حاكميةيت دموكراتيك و ئازاد و يةكسان كة مايف بةرابةري ئينسانةكان بة 
بةالم ئةم كارة لةطةل ساختارةكاين حقوقي . رةمسييةت دةناسص هةلبطرص

  . يةك ناطريتةوةهيض كاتايي كوماري ئيسالمي و ياس
تئوري ، دياري دةكرصيةكيكي تر لة بةلطةكاين ليربايل كة بو بابةيت ذنان 

نسبيةيت فةرهةنطيية كة تص دةكوشي بابةيت ذنان لة سروشيت سةرماية كة 
جيهانيية جيا بكاتةوة و ئةو بة فةرهةنط و كومةلطاكاين دياري كراوة 

  .ثةيوةند بدات
 وةكو تةواوي بوضونةكاين ليربايل و فمينيسيت تر هةلةية روانطة ئةم

تصدةكوشص هيلي ثصداطريةكةي نةك لة سةر ذير بةنايةك كة 
بةلكو ثةيوةندي دةدات بة ضةوساندنةوةي ذن بةرهةم دةهينصتةوة، 

  .هي تر مةزهةب و هؤكارةكاين ئةم بابةتة واتة ثياو ساالري، كلتور،
بيةيت فةرهةنطي ئةمري ذن نةك ئةمريكي لة سةر ئةساسي تئوري نس

 بة ئةمريكي نيوان ذن و كومةلطاي  دةبيتبةلكوجيهاين و جيهان مشولة، 



 كومةلطايةكي دواكةوتوو مةزهةيب و بةرةواليموديرن و سكوالر و ذن 
لة سةر ئةم ئةساسة ئةم بوضوونة ئيستراتذية  .يةوة دةباتجيهان سصهةمي

ة بؤ طةيشنت بة كومةلطايةكي ذن لة كومةلطايةكي دواكةوتوةو
دةست لة حاليكدا كة لةو كومةلطا ثيشكةوتوةش دا ئاماري ثيشكةوتووة، 

و توندوتيذي لة دذي ذنان و جياوازيةكاين مافةكاين ذنان دريذي جينسي 
بةالم راستييةكة كة حاشا ئةطةرضي لة ئاسيت كومةلطا دواكةوتوةكان نيية، 

  .هةلنةطرة
لةطةل ة بة كوريت ئيشارة بة بةشيكي كرا، تةواوي ئةم بؤضوونانة ك

 لة هةول دان كة نفوز ثالتفورمةكان و ئاالكاين فمينسمي ئيسالمي و ليربايل 
بكةنة نصو بزوتنةوةي ذنان و داخوازةكاين ذنان لة جةوهةري سياسي و 

 ئةم ئةمرة نة تةنيا لة اليةن فمنيستة .ضينايةتيةكي خايل بكةنةوة
 لة اليةن فمنيستة ليربالةكانيش كة بة ئيستالح ئيسالمييةكانةوة بةلكو

  . جيايي دين و دةولةتن راستييةكةخوازياريخؤيان بة سكوالر دةزانن و 
بةلطةكاين ئةوانيش بؤ ضاكتر بونةوةي وةزعيةت و بارودوخي كومةاليةت 

  .هةر بةرنامةكاين ئابوري بالةكاين كوماري ئيسالمييةذنان، 
لة كة ذنان كة لة سياسةتيك بةرطري بكات  ة ئةوةيبةرنامةيراديكاليسم 

 هةروةها .بةرابةر بن لة طةل ثياوان كومةاليةيتئابوري و مايف روانطةي 
  .دةلص كة ثياواين كريكار لة حال و وةزعيكي باشتر دا بة سةر دةبةن

ئةمة لة حاليكداية كة سياسةتةكاين ئابوري سةرماية لة حايل حازردا و لة 
شنة بازاري  كاري هةرزان بكيهيزيذنان وةكو اية كة داهاتوودا لة هةول د

 بة سةريان دا زال يةك و ئةوان وةكو هيزي كاري كايت كة هيض ياساكارةوة
  .زريننةدامب نيية،

ةرويي بوضونة ضينايةتييةكان لة نصو بزوتنةوةي ذنان دا كصشمةكصش و روب
 جينسي و بص  رو دةدا كة لة كومةلطاي ئريان دا هةالواردينبارودوخيكدالة 

ئةم بص مايف ذنان لة اليةك و خةبات و طوشاري كومةاليةيت ذنان لة دذي 
كة هةموويان كةوتونةتة بة ئاستيك طةيشتووة، مافيانة لة اليةكي ترةوة، 

خودي رذمييش و ض ئةوانةي كة لة نيو شوين ئةوةي ض هيزةكاين 



نةرةتيية ريطة ئوثوزيسيون دان هةر كامةيان بؤ وةالم دانةوة بةم طرفتة ب
 خؤيان لة قازاجنيوة هةركام لة ضوار ضصوةي ننةوة، يضارة هايةك بب

هةول دان لة مودةعيانة لة حايل حازردا ئوثوزسيوين ياسايي لة نيو 
  .بزوتنةوةي ذنان دا نوينةرايةيت دةكةن

ضوار ضصوةي  ئال و طورهايةكي ياسايي لة خوازياريئةم بؤضوونة 
 ئيدةعا دةكات كة ثيشكةوتة كومةاليةيت و ياساكاين ئيسالمي داية و

 بة .فةرهةنطيةكان دةياةوص لة نصو ياساكاين ئيسالمي دا بطوجنينن
واتايةكي تر ئةم بوضونة ئاسيت ضاوةرواين و خةبايت ذنان وةها دصنصتة 

 ثياو ساالريش بة هةول دياردةي بوون لة دةست دةربازخوارص كة تةنانةت 
ذنان دا  بؤ ئال و طورةكاين فةرهةنطي لة ذياين و خةبات بة هةول و خةبات

بة ثيويست دةزانص و هةر ئةوةش لة خةبايت ذنان بو ئريس و مرياسي 
و خويندن و كار كردن مايف قةزاوةت، شةهادةت، بةرابةري لةطةل ثياوان، 

  .مةيلةكاين تر بةرتةسك دةكاتةوة
نسي لة كانايل بة واتايةكي تر مودرنيزة كردن و رام كردين هةالواردين ج

  .خةباتيكي فةرهةنطي و حقوقيية
فمنيسمة ئيسالمييةكان بةشداري ذنان لة نؤيذي جومعة و مةرامسي 

 بةشداري ذنان لة ذياين هي تر مةزهةيب و بةشداري لة شةر و تازييةباري
يان بة ية كومةاليةتيةيت دةزانن و لة كوتايي دا ئةم حةرةكةتةكومةال

  .نئازادي ذنان دةزانهؤكاري 
 ئيسالمي بة يارمةيت و بةرةكةيت ئةم كوماريرذميي سةرمايةداري 

بووضوونة كة وابةستة بة خؤيةيت هةول دةدات كة ئةوةلةن بزوتنةوةي 
ذناين ئريان لة بزوتنةوةي جيهاين ذنان جيا بكاتةوة و سانيةن ذنان لة نيو 

ة  ئةمة شتيك نيية بيجط.ئةم مةحدودة فةرهةنطي و مةزهةبية يليتةوة
ضةند سال لةمةوبةري رةفسةجناين كة لة كوبونةوةي خةبات لةو بةلطةي 

لةطةل فةقر و لةش فروشي وهةالواردن رايطةياند كة دةبص كاري 
ثروثاطةندة لة بواري كارة فةرهةنطييةكان بة هيز بكرص تا ئةم بص سامانيية 

  .ضص و رذمي الواز نةبصؤ لة ناوالتلة 



 ذنان بةشيك لة فةقريترين و هةذار  دا كةبارودوخيكقسةي كورت لة 
 جوراوجورةكان و بة بيانوي بوارةتريين جةماوةري كومةلطاية و لة 

 بة نصوةي ئينسان دادةنرين،  يةكسان لةطةل ثياوان بص بةشن،يجواروجور
مايف بةرابةري راستةقينةيان نيية  تةواويان نيية، دةنطيلة بةرابةري ياسا 

  ...و 
 و ثيش رزطاري لة هةميشة برييك بؤ ريطةي دةبص ئاشكراتر و رونتر

  .كةوتوويي ئةم بزوتنةوةي بكةينةوة و كاري بؤ بكةين
 بورذوازي ريطة ضارة هةلةكايندةبص بة ئاشكرا و لة بةرانبةركص لةطةل 
هؤي تةواوي ئةم بص مافيانة كة ئيسالح تةلةبةكان بو ئةم بزوتنةوةية، 

داية، ةكاين سةرمايةداري ريشةي لة مكانيزمي ئابوري نيزامة مةوجود
بة باوةر و ثالتفورمي تةواوي هةلسوراواين ببص دوثات بكريتةوة هةتا 

 ئيجازة بدرص دةسةالتيك نابص بة هيض .ةثيشرةو و راديكايل ئةم بزوتنةوةي
 خؤي و قازاجني زياتر لة نيوان ئينسانةكان مانةوةيكة بؤ بةردةوامي 

  .انةوة و لة ناويان بةرص خباتة نيوانيبيانوي جياوازييان جيايي
 لة كومةلطاي ئريان لة بةرانبةر هريشةكاين رذمي بؤ سةر ذنان، كةئةمرو

بةرز كردةوةتةوة كة لة ضاو  سةري نارةزايةيتبزوتنةوةيةكي بة هيزي 
 ئةطةر ئةم .ئال و طورهايةكي بةرضاوي نيشان داوةدةورةكاين ثصشو، 

وةكو بزوتنةوةي كاين تر كومةاليةتيةبزوتنةوةية خؤي لةطةل بزوتنةوة 
بة ئاساين ثاشةكشة بة هريشةكاين رذمي دةكات هةم كريكاري ريك خبات، 

وة هةم ئةو ئيمكانة زورتر ثةيدا دةكات كة خةباتيكي قول و راديكال لة 
دذي هةر جورة هةالواردنيكي جينسي بةرةوثيش راديكال لة دذي هةر 

  .جينسي بةرة و ثيش بةرصجورة هةالواردنيكي 
  
  


