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 :پشه آی
 

له م باسه دا هه وڵ ده ده م رۆشنایی بخه مه  سه ر چه ند الیه نكی گرنگی ئه و 
ناوه ڕۆآی .  نتوندووتیژیانه ی به ناوی نامووسپه رستییه وه  له  دژی ژن ئه نجام ده در

باسه آه  گرێ ده ده مه وه  به و دیارده یه  و چۆنیه تی پراآتیك آردنی له  الی آورد آه  
ئه م باسه ته نھا آورته یه کی . ماوه ی چه ند ساكه  بابه تی لكۆینه وه  و چاالآیه آانمن
دوورودرژی ناچمه  لره دا به  . لكۆینه وه یه آه  بۆ پرۆژه ی آتبك  به  زمانی ئینگلیزی

وه آو چه مكی ناسیۆنالیزم و (ناو ته واوی ئه و چه مكانه ی آه  له  ناواخندا خراونه ته  روو 
، به كو وه آو بابه تكی گرنگی وابه سته  به  آوشتنی )پرۆژه ی نه ته وه یی آوردیی

 . نامووسپه رستانه  وه  به  آورتی لیان ده دوم
  

 ، حه ز ده آه م روونكردنه وه یه کی ترمینۆلۆژی تایبه ت اسه که وهپش ئه وه ی بچمه  ناو ب
به  ترمه آانی نامووس و شه ڕه ف بخه مه  روو آه  له  وه رگران بۆ زمانانی ئه وروپی 

من له م باسه دا  ووشه ی نامووس به آار ده هنم و جیای . تووشی ناآۆآیمان ده آات
و ترمه  هه رچه ند ه  تكھه كشن، له  الی آورد و چه ند ئه م دو. ده آه مه وه  له  شه ره ف

میلله تكی دیكه ی رۆژهه تی ناوه راست دوو چه مكی جیان و دوو لكدانه وه ی جیاش 
  .  ده گه یه نن آه  په یوه ستن به  بارودۆخی آۆمه یه تی و ستاتووی ژنه وه

 
 .  ه وه  به  ژن و سكچوالیتی ژنه وهله  الی آورد ووشه ی نامووس راسته وخۆ گردراوه ت

ووردبوونه وه ی قووڵ له  واقیعی آۆمه یه تی آوردیدا ده مانگه یه نته  ئه و ئه نجامه ی آه  
هه ندێ جار شه ڕه ف   . شه ڕه ف گردراوه ته وه  به  پیاو و ستاتووی آۆمه یه تیی پیاوه وه

 ێ بهیه تی ژنیش ده رده ب وه ی نامووس وابه سته  نیه  به  ستاتووی آۆمهم به هه مان ش
آه  به  لووردبوونه وه  و )  nuance( جیاوازییه آه ش نوانسكه   . سكچوالیتی ژنه وه

 له به ر به هزیی ده سه تی پاتریارآی له  الی . لكۆینه وه  ده مانگه یه نته  ئه نجامی جیاواز
 ، الیتی ژن به  چه مكه آانی نامووس و شه ڕه فه وهآورد و ئاوته بوونی جه سته  و سكچو

زۆرجار ترمی دیكه ی وه ک عار و حه یا و ئابووش بۆ هه مان مه به ست 
دیاره  هه ندك له م ترمانه  له  آاریگه ریی زمان و آولتوری دراوسوه  . به آارده هنرن

رۆژئاوا ته نھا ووشه ی شه ره ف بۆ هه موو ئه م زاراوانه  له  زمانانی ئه وروپای . هاتوون
بۆیه  پویسته  له آاتی وه رگان و نووسین به  زمانانی ئه وروپی ووشه   . هه یه

 . آوردییه آان به آاربھنرن له گه ڵ رووآردنه  وه  و تبینی
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ه   ، من له م باسه دا  زاراوه ی ژندر به آار ده  هنم لهه ر تایبه ت به باسی ترمینۆلۆژییه وه
 جیاوازییه  آۆمه یه تیه  آانی نوان ژن gender(1(ژندر . جیاتی زایه ند، جنس یا سكس

كس و زایه ند یا جنس ته نھا گوزاره  له  جیاوازییه   بایۆلۆژییه آانی . و پیاو ده گه یه  نس
 شوه یه ک نوان ژن و پیاو ده آه ن آه  خاسیه ته  آۆمه یه تییه آانی نوان ژن و پیاویان به

 . داڕشتووه له  سیسته می پاتریارآیدا به رجه سته  بوون

 
 : به شی یه آه  م

 توندوتیژی و نامووسپه رستی:  سیسته می پاتریارآی
 
 تووندوتیژی به رامبه ر به   ژن وه آو دیارده یه کی گشتی:  1. 1
 

 ستروآتوری پاتریارآیدا توندووتیژیی به رامبه ر به  ژن دیارده یه آی جیھانییه  و ره گی له 
له  سیسته می پاتریارآیدا آه  تا ئه مۆش له  سه رانسه ری جیھاندا له بره ودایه  .  داآوتاوه

په یوه ندییه کانی ژندر له  سه ر بنچینه ی چه وساندنه وه ی ژن و ده سه تداریه تی پیاو 
یه تی و سیاسیدا ژن له  هه موو بواره آانی ژیانی ئابووری و آۆمه .  بنیاتنراون

ئه م سیسته مه  . ده چه وسنرته وه  و وه آو مرۆڤكی ته واو ره فتاری له گه دا ناآرت
بره وی به  عه قلیه تكی پاتریارآی داوه  آه  ژن نزمتر له  پیاو ده بین و ماف و 

یارآیه  ئه م ده سه ته  پاتر. ستاتووشی له سه ر بنچینه ی ئه و آه مبینیه  دابین ده آات
پیاو وه آو ده سه تدار و  : له چوارچوه ی هاوآشه ی هزدا به  توندی ره نگی داوه ته وه

ئه و .  خاوه ن هز مافه آانی ژن پشل ده آات و توندوتیژیی به رامبه ر ده نونت
 ئامارانه ی سانه  له  ووتانی جیاجیادا ئه نجام ده درن، ده ریده خه ن آه  رژه یه کی

زۆری ژنان له  الیه  ن مرد یا ئه ندامانی دیكه ی پیاو له ناو خزان به ره ورووی 
دیاره  توندوتیژی زۆر جۆری  . هه واردنی سكسی و توندوتیژیی و لدان ده بنه وه

، توندوتیژیی )emotional(  ، وه آو توندوتیژیی  ده روونی، توندوتیژیی عاتیفی هه  یه
ئه مانه  ئه و جۆره  توندوتیژیانه ن آه  له  . و توندوتیژیی فیزیكی) verbal: ڤربه ل(زاره کی 

                                                 
له به ر ئه وه ی من . ژندر زاراوه یه آی ئینگلیزیه  و له  ئاخاوتن و ئه ده بیاتی فمینستیدا زۆر به آاردێ.  1

به  زمانی ئینگلیزی ده خونمه وه  و له  آۆڕ و آۆبوونه وه ی ئه آادیمی و تایبه ت به  ژنان به شداری 
هه ر . ویه ك ده آه  م له  ووته  و باسه آانمدا هه نده آه م، به  ب به آارهنانی ئه و ترمه  هه ست به  ناته وا

 به شكی 1997له به ر ئه م هۆیه  و پویستیی ده وه مه ندآردنی ئاخاوتنی فمینیستی آوردی، له  سای 
  . تایبه ت به  لكۆینه وه ی ژندرم له  گۆڤاری گزینگ آرده وه
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ئه م توندوتیژیانه  ته نھا له  نوان ژن و پیاواندا . 2پانتایی یا فه زای نھنیدا پیاده   ده آرن
رووناده ن، به كو له  نوان ژنان خۆیاندا، له  نوان پیاواندا  و هه روه ها له  نوان دایك و 

ئه م باسه ی من تایبه ته  به  توندوتیژیی .  وآان به رامبه ر به  مندان ئه نجام ده درنبا
 . پیاوان به رامبه ر به  ژنان، بۆیه  من باس له  جۆره آانی دیكه ی تووندوتیژی ناآه م

 
ئاشكرایه  آه  آۆمه گا مرۆڤایه تیه آان به  قۆناغی مژوویی جۆراوجۆردا تپه ڕبوون و 

ئه م گۆڕانكاریانه  آه  هه میشه  به رده وامن  . اریی هه مه جۆریان به سه ردا هاتووهگۆڕانك
آار له  شوه  ژیان و باری آۆمه یه تیی خه ك ده آه  ن و بارودۆخكی آۆمه یه تی وه ها 

انه  هه ندێ آۆمه گا توانیوی.  ده خولقنن آه  له  آۆمه گه یه آه وه  بۆ یه آكی دیكه  ده گۆڕت
بگه نه  ئاستكی شارستانی وه ها آه  به ها و نه ریته   پاتریارآیه آان آه متر له بره و دان و 

له  جگایاندا داموده زگای مه ده نی بره ویان پدراوه  و یاسای  .  سه نگیان آه متر بۆته وه
 آۆمه گایانه دا   له م جۆره . ره سمی شونی ده سه تی نه ریته   آۆمه یه تیه آانی گرتۆته وه

ژن به  خه باتی خۆیی و پشتگیری ده سه تی یاسایی توانیویه تی آۆمه  ماف به ده ست 
له  ووتانی ئه وروپای . بن و ستاتویه آی چاآتر له  رابردوو بۆ خۆی دابین بكات

و رۆژئاوادا چه ندین آۆد و یاسا و فه رمانی ده وه تی هه  ن آه  هه واردنی سكسی 
.  تووندوتیژیی به رامبه ر به  ژن تاوانبار ده آه ن و داآۆآی له  ژن و مافه آانی ژن ده آه  ن

آه چی له  زۆربه ی آۆمه گه آانی رۆژهه ت و له وانه   آۆمه گه ی آوردی، نه ک هه  ر 
هه واردنی سكسی و تووندوتیژی به رامبه ر به  ژنان له بره ودان و تاوانبار ناآرن، 
به كو به ناوی آولتور و ترادیسیۆنه وه  به رگریشیان لده آرت، تووندوتیژی به  به هانه ی 
نامووسپه رستیه وه  ده چته  ناو خانه ی تایبه تمه ندتی تووندوتیژیه وه  و به  ب باسكردنی 
آولتور و مژووی تایبه تی میلله تانی سه ر به و دیارده یه ناتوانین تی بگه ین و 

باسكردن له  تایبه تمه ندتی آولتوریی ئه م . راتیژییه تی گونجاو دابنن بۆ له ناوبردنیست
دیارده یه  مانای وانیه  آولتور بكرته  ناسنامه یه کی چه سپاو و گشتی و له ژر په رده یدا 

 .  آوشتن و تووندوتیژیه آان پاآانه یان بۆ بكرت
 
 
   
 

                                                 
یی ده وه ت و داموده زگا و دامه زراویی ده وه تی جۆری دووه می توندوتیژیی بریتیه   له  توندوتیژ.  2

شایانی باسه  قسه آردن ده ر باره ی  . به رامبه ر به  هاوتیان آه  لر ه  من ته نھا ئاماژه ی بۆ ده آه م
توندوتیژیی له  سه ر ئاستی ناوخۆیی و پانتایی نھنیدا، ده مانھنته وه  سه ر باسی پرۆژه ی نه ته وه یی 

 . و ناسیۆنالیزمی آوردی آه  من زۆر به  آورتی لی ده دومآوردی
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 وسپه رستیه وه  وه آو فۆرمكی تایبه تتووندوتیژی به  ناوی نامو. : 2. 1
 

ئه گه ر تووندوتیژیی وه آو دیارده یه آی پاتریارآی له  سه رانسه ری جیھاندا به رامبه ر به  
ژنان پیاده  بكرت، آات  به  ناوی نامووسپه رستیه وه  ئه و تووندوتیژییه  ئه نجام ده درت 

انی تووندوتیژیش له  ستروآتوری هه موو جۆره آ. فۆرمكی تایبه ت وه رده گرت
پیاو له  هه وی ئه وه دایه  :  پاتریارآی و هاوآشه ی هز و ده سه تدا چاووگه  ده گرن

ژن ده  هنرته  ئاستی آه ل و په ل و . جه سته  و سكچوالیتی و ژیانی ژن آۆنترۆل بكات
 . رزگاریكه ری ده زاننوه آو ئۆبژكت سه یر ده آرێ و  پیاوان خۆیان به  خاوه ن و پا

  
هه روه آو ووتم، آات  باس له  تایبه تمه ندتی تووندوتیژیی ده آه ین، ده ب باس له آولتور 
و مژووی ئه و میلله تانه  بكه ین آه  نامووس و شه ڕ ه ف وه آو هانده ركی گه وره  و 

لره دا من باس له  . تنآاریگه ر به آارده هنن بۆ بره ودان به  تووندوتیژی تا ئاستی آوش
آورد و چۆنیه تی پراآتیكی ئه و دیارده یه  له  الی آورد له  ناوه وه  و له  دیاسپۆرای 

دیاره  ئه م دیارده یه  ته نھا له  الی آورد پیاده  ناآرت و له  زۆر شونی . آوردیدا ده آه م
  .  دیكه ی جیھان و له  الی زۆر میلله تی دیكه  دا له بره ودایه

 
نامووسی ژنیش له  گوایه ی و  .   له  آۆمه گه ی آوردیدا، ژن نامووسی پیاوه

په یه وآردنی ته واوی ره ووشته  آۆمه یه تیه  باوه آاندایه  هاوتا له گه ڵ رازیبوونی ته واو 
پاراستنی آچنی، له  ماڵ : به  ده سه تداریه تی پیاوان و چه وساندنه وه ی پاتریارآی

 چوون، خۆپۆشین و خۆده ربین به  گوره ی نه ریتی باو و سه پنراو، رازیبوون به  ده رنه
لره دا ژن له  .. شووآردن له  ته مه نكی بچووك، گه وره  به  بچووآی و ژن به  ژن و هتد

خودی خۆی داده بنرێ و بۆ به  ئه نجامدانی داخوازی و فه رمانه آانی پیاو خزان و 
رازیبوون به م بارودۆخه   نامووسی ژن فه راهه م ده آات آه  .  ه   ده ژیگروپ و آۆمه گ

. له  ئه نجامدا بۆ دابینكردن و به هزآردنی نامووس و شه ڕه فی پیاوان به آارده هنرت
پیاوی به نامووس له  رووانگه ی آۆمه گه وه  ئه و پیاوه یه  آه  بتوان ده سه تی ته واوی 

ه  ژنه آانی ناو خزانه آه یدا هه بت و رامیان بكات و به گوره ی خوونه ریت به  سه ر ئه ندام
لره دا  نامووسی . و ره ووشتی باو و سه پنراو هه سوآه وت و ره فتاریان سنوردار بكات

پیا وان  له  ره فتار و ستاتوی ئه ندامه  ژنه آانی ناو خزان دایه، به  تایبه تی الیه نی 
 ، ئه وه نده  ا پیاو زاتر بت و سنوری ئازادییه آانی ژن ته سكتر بكاته وهت.  سكچوالیتی

 ، ده رچوونی به  پچه وانه شه وه . آه سایه تی هه چنراوی له سه ر نامووس به رز ده بته وه
ژن له  سنوری نۆرم و نه ریته  آۆمه یه تیه آان  شه رم و بنامووسی ده گه یه ن بۆ پیاو و 

له  پناوی گه ڕاندنه وه ی نامووس و به فه رمانی عه قلیه تی  .  ده خاته  مه ترسیه وهژیانی ژن
وه آو داگیرآردنی ئازادی و  : سزادانیش زۆر جۆری هه یه. گشتی ده ب ژن سزا بدرت
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 ، ئه تككردن، تا ده گاته  ئاستی آوشتن آه   ، لدان و ئه شكه نجهله ماڵ به ستنه وه
 . ه آانی سزادانهتووندوتیژترین جۆر

 
له گه ڵ هه موو ئه مانه شدا، ناتوانین بین آوشتنی نامووسپه رستانه  خاسیه تكی 

له  ناو آۆمه گه  و آۆمیونیتی آوردیدا ده نگی جیاواز هه یه    .  آولتوری آوردیهجه وهه ریی
 ف گرێ و خه ككی زۆر دژ به م دیارده یه  ن؛ واته  آه سانك هه  ن نامووس و شه ڕه

ناده نه وه  به  جه سته  و  سكچوالیتی ژن و داآۆآی له  ئازادیی ژن و مافی یه آسانی 
 . ده آه ن

 
 : به  شی دووه م

 آولتور و ئایین
 

  آولتور وه آو نه ریت و ره فتاری آۆمه یه تی: 1. 2
 

 . اوهشیكردنه وه ی چه مكی آولتور پناسه ی زۆر هه ده گرێ و زۆریشی له سه ر نووسر
 :  به  س جۆر باس له  چه مكی آولتور ده آات3رایمۆند ویلیه مز

 
آولتور بریتیه  له  شارستانیه ت، واته  پرۆسه ی پشكه وتنی رۆشنبیری و رۆحی  •

 . و ئیستاتیكی
آولتوری با آه  له  به رهه م و چاالآیی رووناآبیریی و هونه ریدا ره نگ  •

  . ده داته وه
ئه مه ش چۆنیه تی ژیان و ره فتار . خوونه ریتی آۆمه  خه كآولتور واته  به ها و  •

یه تی آۆمه لگه  ده گه یه ن و ره ووشتی آۆمه . 
 

من لره دا آه  باس له  آولتور ده آه م، مه به ستم پناسه ی سیه میه تی آه  له  بواری 
نی پ و له ماوه ی س چوار سای رابردوودا، دوای آوشت.  سۆسیۆلۆژیدا به آاردێ

فادیمه  و هشووش به م دواییه  له  له نده ن، آورد و آولتوری آوردی له  آه ناله  
له  . جیاجیاآانی مدیای ئه وروپی و جیھانیدا رۆشناییه کی زۆریان خرایه  سه ر

زۆربه ی باسه  رۆژنامه گه رییه آاندا مه سه له ی آوشتن به  به هانه ی 
.  كی ساده  و په نماو به هه ستی ووروژنه ر ده نووسرننامووسپه رستیه وه  به  زمان

ئه م جۆره  ووتارانه  تا رادده آی زۆر رۆلیان هه بووه  له  نه خشكردنی ونه یه آی 
                                                 
3  .Williams (1983: 90) 
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نگه تیڤی آورد وه آو مرۆڤكوژ و دواآه وتوو و به ربه ری له  عه قلیه تی گشتی 
له   ). ڤیا و به ریتانیاش به م دواییهبه  پله ی یه آه م ووتانی ئه سكه ندنا(ئه وروپیدا 

هه مان آاتدا، ووتار و باسه  رۆژنامه گه رییه کان آۆمه گه ی آوردیان خسته   ناو 
آه  له  ئه نجامی نه بوونی لكدانه وه ی تیۆری   . حاله تكی ده روونی و وجودی ئاۆزه وه

ونیتیی آورد آه وتنه  ناو  ، زۆربه ی ئه ندامانی آۆمیو تگه ییشتن بۆ خود و آۆمه گه
ئه م . هه وستی به رگری له خۆآردن و دژه به رآاركی نگه تیف دروست بوو

بارودۆخه  بۆی هه یه  له  ئه نجامدا ببته  هۆی دروستكردنی سنوری ئتنیكی و جۆرێ 
ه  له  ده مارگرژی له  نوان آورد و آۆمه گه آانی تردا، به تایبه تی ئه و آۆمه گانه ی آ

 ) (host societyآورد له الیان میوانه  آه  من لره دا به  آۆمه گه ی پشوازیكه ر 
مه ترسی گه وره ی ئه م بارودۆخه  ئه وه یه  آه  هه لومه رجی له م شوه  . ناویان ده به م

بوار خۆش ده آات بۆ آۆنه په رست و راسته وه آان بۆ دژایه تیكردنی خه كی په نابه ر 
له  هه مان آاتدا، . ه  و بره ودان به  ئایدیۆلۆژیای ره گه زپه رستی  و پاتریارآیو بگان

ئه م بارودۆخه  دوورمان ده خاته وه  له  مه سه له  سه ره آیه آه؛ هه رچه نده  ژنی آورد و 
په یوه ندییه آانی ژندر له ناو آورد آرۆآی سه ره آیی باس و ووتاره آانن به م 

به آارده  هنرن له  چوارچوه ی ئاخاوتنكی ئایدیۆلۆژیانه  آه  له  ئه مانه  زیاتر 
ئه نجامدا ده بته  هۆی ستیگماتیزه آردنی ته واوی آۆمیونیتی آورد و زیاتر 
. دووره په رزیی و نامۆآردنی مرۆڤی آورد له گه ڵ خودی خۆی و ده وروبه ره آه ی

نه آان و لكۆینه وه  و گه ڕ ان به دوای  له  ته واوی ئه و پرۆسه یه دا مه سه له ی آوشت
ستراتیژییه ت و رگه چاره ی له بار بۆ له ناوبردنی ئه و دیارده یه  آه متر جگای 

 .بایه خن
  

هه روه آو تیۆریی نوی تایبه ت به  آولتور ده یسه لمن، آولتور یه آه یه کی چه سپاو و 
ه ریتی باو به سه ر ته واوی ئه ندامانی بجووه  و یه آگرتوو نیه  آه  آۆمه  خوون

نگه دا بسه پ و . آۆمه ه  له  به ربه ره آانه مه ند و هه مه جۆره  و پآولتور ده و
له م پرۆسه یه ی گۆڕان و ئاوه ژووبوونه شدا،   . ناآۆآی و له  گۆڕانی هه میشه ییش دایه

واته  به ها .  تی به سه ردا دتآولتور به  پی ئه زموونی تاك و گروپ گۆڕانكاری تایبه
میلله تی  . و خوونه ریته  باوه آان به یه ك ئاست و به  یه ک شوه  وه به رهه م نایه نه وه

له  ناو آورددا . آوردیش گروپكی یه آگرتوو و یه ك بیر و یه آانگیر و قه تیسماو نیه
ئه و الیه نی  .  نجۆره ها ده نگی جیا و شه پۆی بیری جیا و جیاوازی گه وره  هه

آولتوریه  ی آه  پشتر به  نه ریت و خووره ووشتی آۆمه یه تی و شوه  ژیان ناووم 
مرۆڤی آورد وه آو تاك و چین و ژندر و  .  برد، بۆ هه موو آورد وه آو یه ك نیه

حیزب و به شه  جیاجیاآانی آوردستان به  شوازی جیاجیا بیرده آه نه وه  و گه شه  
ئه م شوازه  جیاجیایانه ش آارده آه نه  سه ر عه قلیه ت و   . و ده چنه  پشه وهده آه ن 
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چۆنیه تی ژیانی تاك و گروپه آان؛ واته  مرۆڤه آان و آولتوره آان ده گۆڕن جا 
 . هه ندكیان به  سستی و هه ندكیان به  خرایی و آاریگه رانه تر

 
 
 ئیسالم  و آوشتنی نامووسپه رستانه : 2 .2

 
گه ر چاوك بگرین به ناو ئه ده بیاتی فمینستی و ئه و ئاخاوتنانه ی له مه ڕ آوشتن ئه 

 .  4به  به هانه ی نامووسپه رستیه وه  داڕژراون، ده بینین زۆر قسه  له سه ر ئایین آراوه
ده توانین .  آه م له و باسانه  هه ویان داوه  به  شوازكی زانستیانه  باسه آه  بووروژنن

 باسانه  آه  مه رج نیه  ته نھا نووسراو بن به کو له  پرۆگرام و آۆڕ وآۆبوونه وه ی ئه و
یه آه میان   : ته له ڤزیۆنی و جه ماوه ریدا خراونه ته  روو، له  دوو ته وه ردا آۆبكه ینه وه

ئه وانه  ده گرته وه  آه  سه ر به  ئایدیۆلۆژیای مارآسین و له  چوارچوه ی سیاسه تی 
ته وه  آه  سه ر به   . كی چه پی توندڕه ودا بیرده آه نه وهحیزبدووه میان ئه وانه  ده گر

ئه مه ی دواییان  آه سانك ده گرته وه  . ئایدیۆلۆژیایه آی ناسیۆنالیستانه ی توندڕه ون
آه  وه آو آورد و به رگری له  ناسنامه ی آوردیی خۆیان جیاده آه نه وه  له  ئایینی 

هه ردوو گرووپ له  باسكردنی ئاییندا، له  جیاتی . ژووی ئیسالمئیسالم و م
لكدانه وه ی زانستی، هرش ده آه  نه  سه ر ئیسالم و به  سه رچاوه ی ته واوی ده رد و 

ئه م ئاخاوتنانه  له  جیاتی یارمه تیدان .  گرفته  آۆمه یه تیه آانی آوردی له  قه ه م ده ده ن
یارده آان و دۆزینه وه ی چاره سه ر، مه سه له آان ئاۆزتر ده آه ن بۆ  تگه ییشتنمان له  د

له سه ر . و جۆرك له  دژه به رآاری نگه تیڤیش له  میانی خه كدا دروست ده آه ن
ئاستی آوردیدا، ئه م حاله ته  آه سانی سه ر به  ئایین و زۆربه ی زۆری ئه ندامانی 

 به  بیانووی داآۆآیكردن له  ئایین دژایه تی آۆمه گه  ده ووروژن و له  ئه نجامدا
له سه ر ئاستی جیھانیشدا، . بزووتنه وه ی ژنان و به رگریكه رانی مافه آانی ژن ده آه ن

ئاخاوتنی له مجۆره  بره و به  ئایدیۆلۆژیای ره گه زپه رستی و راسته وه  
لتور و ئایینه آان واته  آشه  و دووبه ره آی له  نوان آو.  رۆژئاواییه آان ده دات

نئه مه ش له  جیاتی چاره سه رآردن، بره و به  گیروگرفته آان ده دات. ده خولق. 
  

شایانی باسه  آه  له  آۆنتكستی سه رده می ئه مۆ و پاش یانزه ی سپتمبه ری 
له م بارودۆخه دا جیھان دابه شكراوه  له   .  دا، بارودۆخكی ناله بار ره خساوه2001

                                                 
رۆلی ئایین له  بره ودان به  سیسته می پاتریارآی و چه وساندنه وه ی ژن باسی زۆر هه ده گرت، .  4

.  ینایه  به  پی قورئانمه به ستی من لر ه دا ته نھا رۆشنایی خستنه  سه ر الیه نی زینا و سزادانی بكه ری ز
جگه  له مه  هیچ به شكی دیكه  ی قورئان راسته وخۆ گرمان ناداته وه  به  دیارده ی آوشتنی 

    . نامووسپه رستانه  وه
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هه روه ها ئایینه آان و آولتوره آان له  .  باآور و باشور، رۆژئاوا و رۆژهه تنوان
دوو آاتیگۆریدا آۆآراونه ته وه  و دابه شكراون بۆ سه ر دواآه وتوو و پشكه وتوو، 

ئایینی ئیسالم و موسمانان له  . به ربه ری و مرۆڤدۆست، شه ڕئامز و ئاشتیخواز
مه سیحی و رۆژئاواش له  آاتیگۆری پۆزه تیڤدا آاتیگۆری نگه تیڤ و ئایینی 

مرۆڤ له م آۆنتكسته دا، آات باس له  ئایین ده آات، ده ب ووریا و . ئاخنراون
هۆشیار بت و نه آه وته  داوی ئه و ئایدیۆلۆژیا نامرۆڤانه ی آه  بره و به  آشه  و 

 ئه مه  مانای وانیه ئمه  .دووبه ره آی نوان مرۆڤه آان و آولتور و ئایینه آان ده دات
نه توانین ره خنه  له  ئایین بگرین، به كو پویسته  به  شوه یه کی زانستی و فیكری لی 

هه ر . بوانین و لكدانه وه ی قووڵ و عه قالنی دابژین نه ك سه رپی و آشه ئامز
تی بابه ته آه  نیه  و لكدانه وه یه ك وابه سته  نه بت به  فیكر و عه قالنیه ت له  خزمه 

 . گرفتی زیاتر  ده خاته وه
 

 من لره دا نامه وێ باس له  ئیسالم و ستاتو و مافی ژن له  ئیسالمدا بكه م آه  دیاره  
لكدانه وه  و ئاخاوتنی زۆر هه ده گرت، مه به ستی من له م آورته  باسه دا ته نھا 

قورئان باس  .  آوشتنی نامووسپه رستانه  وهنزیكبوونه وه یه  له  په یوه ندیی ئیسالم  به  
 ، زینا و له  آوشتنی نامووسپه رستی ناآات؛ تاآه  بابه ت آه  له م مه سه له یه  نزیكه

 .آۆده کانی سه ر به  زینایه
 

آوشتن به  به هانه ی نامووسپه رستیه وه  دیارده یه آه  سنوری آولتور و ئایینه آان 
دیاره  ئایینه آان  . ه یه آی ئیسالمی، آوردی یا عه ره بی نیهواته  ته نھا دیارد. ده بت

جیاوازی سه ره آی ئیسالم له گه ڵ هه ردوو  . هه موویان بنچینه یه آی پاتریارآیان هه یه
ئه وه یه  آه  ئیسالم له یه ك ) ئایینی یه  هودی و مه سیحی(ئایینه  یه آخوداییه آه ی تر 

واته  ئیسالم به   . ی و آۆمه یه تی و ئابووریشهآاتدا دینه  و سیسته مكی سیاس
ئاشكرایی له  زه مینه ی رۆحی ده رده چت و آۆد و یاسا داده ڕژت بۆ دیاریكردنی 

شه ریعه ی ئیسالمی  گه واهی ئه م  .  ره فتاری آۆمه یه تی له  سه ر ئاستی رۆژانه
ئیسالمدا پیاده  ده آرت، به م مه رج نیه  هه موو ئه وه ی له   . حه قیقه ته یه

بۆ نمونه  قورئان له  باسی زینادا باس له  . سه رچاوه آه ی له  قورئانه وه  هاتبت
له  قورئاندا . »سه د قامچی«سزادانی یه آسان ده آات بۆ پیاو و ژن آه  بریتیه  له  

 به ردباران له  راستیدا . باس له  سزادان به  شوه ی  به ردباران آردن تا مردن نه آراوه
آردن تا مردن له  سه ر بنچینه ی حه دیسه آانی موحه ممه د داڕژراوه  و به  پی 

ته فسیری زانا ئیسالمییه آانیش،  .  ته فسیری زانا ئیسالمییه آانیش لكدراوه ته وه
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هه روه آو محه ممه د ئه رآون ده ت گوزاره  له  بیر و ره فتاری ئه وسا ده آات نه ک له  
 . 5قه تكی رووتحه قی

 
له  شه ریعه ی ئیسالمیدا آۆمه ی مه رج هه یه  بۆ بیاردان له   سزادانی آه سان آه  

 ، ئه وه  ده ب چوار زینایان آردب؛ ئه گه ر ئه و آه سه  خۆی دان نه هن به  آرده آه
د هه بن آه  آرده آه یان بینیبیحتیمالی ئه مه ش به رای زۆر زانا ئه سته مه  و ئ. شاه
دیاره  ئه مانه  هه مووی له  آۆنتكستی چوارده سه ده  . سه د قامچییه آه ش به الوه  ده نت

پش ئستا داڕژراون  و ئیمۆ ده بت به  شوازكی دیكه  بیریان لبكرته وه  و 
نی به  داخه وه، ئیمۆ  زانایا. لكبدرنه وه  آه  له گه ڵ رۆحی سه رده مه آه مان بگونجت

ئیسالمی و گه وره  نونه رانی موسمان  نایانه وێ به  متۆدكی  مژووییانه  ره فتار 
له گه ڵ قورئان بكه  ن؛ واته  ئه وان قورئان به  ووشه ی خودا ده زانن و له  ده ره وه ی 

ئه م جۆره  عه قلیه ته ش له  ئه نجامدا گۆڕانكاری . آۆنتكستی آات و سه رده م دایده نن
ڵ ناآات و له  جیاتی خۆگونجان له گه ڵ رۆحی سه رده م، ده یانه وێ خه ك قبو

ئه مه  ده ردی بنچینه یی . بگه ڕننه وه  بۆ رابردوویه آی دوور و دابان له  ئستا
ئیسالمه  آه  له  آۆنتكستی ئیمۆدا و له  چوارچوه ی ئیسالمی سیاسیدا ژنی آردۆته 

دی ئایدیۆلۆژیای ئیسالمیزمدا بۆ مه به ستی خۆی ئامرازكی سیاسی و له   ناوه ن
ژماره یه کی زۆری ژنانیش له م سه رده مه  پ گرفت و قه یرانه دا . به آاری ده هنت

سه لوای رۆحی و فیزیكی له وانه وه  به دی ده آه ن و خۆیان به  گروپه  ئیسالمیه  
  . سیاسیه آانه وه  ده به ستنه وه

 
 

 نالیزم و په یوه ندیه کانی ژندرناسیۆ:  به شی سیه م
 

 پناسه ی ناسیۆنالیزم:  1 . 3
 

 .   ناسیۆنالیزم چه مككی ئه وروپاییه  و له  واقیعی ئه وروپای رۆژئاوادا سه ریھه داوه
تیۆره  جۆراوجۆره آانی ناسیۆنالیزم به  زۆر شوه  له م چه مكه  دواون آه  له  یه آتری 

ئه و خاه ش تایبه ته  به  خاسیه تی  .  گرنگ یه آده گرنه وهجیاوازن، به م له  خاكی 
واته  رۆلی ژن له  پرۆسه ی دروستبوون و گه شه آردنی : ژندرئامزی ناسیۆنالیزم

هه ر هه موو تیۆره آانی ناسیۆنالیزم رۆلی ژن له  دروستبوون و . نه ته وه دا
 .  پشكه وتنی نه ته وه  پشتگوێ ده خه ن

 
                                                 
5   . Arkoun (1982). 
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یه آه یه کی سروشتی و «ترادیسیۆنالی ناسیۆنالیزم، نه ته وه  بریتیه  له  به پی تیۆری 
 ، آه  له  هه لومه رجی له باردا ده سه ت په یدا درژآراوه ی په یوه ندییه آانی خزمایه تیه

تیۆری مۆدرن ئه م پناسه یه  ره ت ده آاته وه ؛ به  پی تیۆری مۆدرن . 6» ده آات
پرۆسه  مۆدرنه آانی وه آو سه رهه دانی پیشه سازیی ناسیۆنالیزم زاده ی 

سه رمایه داریه  و به رهه می نوخبه یه کی رۆشنبیر و سیاسیه  آه  یه آگرتوویی 
ئه نتۆنی سمس له  تیۆری . آولتوری له ناو چینی شارنشین و مۆدرندا ده پارزێ

بۆ ئه و .  اته  روونه ته وه  و ناسیۆنالیزمدا پناسه یه آی زیاتر نوانه یی ده خ
ناسیۆنالیزم بریتیه  له  بزووتنه وه یه آی ئایدیۆلۆژی  و بۆ سه ربه خۆیی و پاراستنی 
نه ته وه یی و هه روه ها بۆ دابینكردنی یه کیتی و ناسنامه، له  به رژه وه ندی آه سانك 

م پناسانه  هیچ آام له . آه  به  رای هه ندێ خه ك دامه زرنه ری سه ره آیی نه ته وه ن
آه چی ژن به  زۆر شوه  . باس له  رۆلی ژن له  دروستكردنی نه ته وه دا ناآه ن
تیۆری فمینیستی س جۆری . به شداری له  پرۆسه ی دروستبوونی نه ته وه دا ده آات

 .   له  رووی بایۆلۆژی و آولتوری و سیاسیه وه: ئه م به شداریكردنه  ده وورۆژنی
ۆری فمینیستی به  به راووردآردن له گه ڵ تیۆریه آانی دیكه  زۆر شایانی باسه  آه  تی

نویه ؛ هه رچه نده  ئه م تیۆریه  توانیویه تی ئاخاوتن له مه ڕ ناسیۆنالیزم و نه ته وه  
  .   ، به م زۆر گه شه ی نه آردووهرژه یی بكاته وه  و بیخاته  ژر پرسیاره وه

 
؛ به   »ره حمی نه ته وه په رستانه« روی بایۆلۆژییه وه  به  پی تیۆری فمینیستی، ژن له 

له  رووی .   ، ژن به رده وامی و گه شه  به  نه ته وه  ده داتمندابوون و نه وه خستنه وه
آولتوریشه وه، ژن پارزگاریكه ری سه ره آی فۆرمه  آولتوریه آانه  و چه مك و به ها و 

ئایدیۆلۆژیای نه ته وه یی . دوو راده گرتسیمبۆل و ئه فسانه ی سه ر به  گروپ زین
وابه سته یه  به و فۆرمه  آولتوری و چه مك و سیمبۆالنه  و وه آو ره گ خۆیان پوه  

ژن له  رووی آولتوریه وه  وه ها ده بینرێ آه  یه آگرتووی نه ته وه  دابین   . ده به ستته وه
آو شه ڕه فی نه ته وه ش ره فتاری ده آات و ده نگی گشتیی ده پارزێ ، هه ر بۆیه ش وه 

 ، ژن به  خه باتی سیاسی و چه آداری له  رووی سیاسیشه وه. له گه دا ده آرت
سه ره رای ئه م فۆرمه  جیاجیانه ی رۆلی ژن . به شداری له  پرۆسه ی نه ته وه ییدا ده کات

پیاو وه کو . داده نرتله  بنیاتنان و گه شه پدانی نه ته وه یدا، نه ته وه  به  موكی پیاو 
دروستكه ر و سه ردار حسبی بۆ ده آرت و ژنیش بۆ مه به ست و به رژه وه ندیی 

لره دا، ژن وه آو پاسیڤ و پیاویش وه آو یه آه ی آاریگه ر و . پیاو به آارده هنرت
له  راستیدا مژوو و سیاسه ت آراون به  موكی پیا و ژنیش . ئاآتیڤ ده درنه  قه ه م

فمینیزم وه آو چاالآی و . ئاخنراوه» پرایڤت«له  فه زای نھنی و تایبه تی و ناومادا 
به م دیاره  . وه آو تیۆر ئه م لكدانه وانه  ده خاته  ژر پرسیاره وه  ره خنه یان لده گرت

                                                 
6  .Yuval  .Davis (1997: p. 1) 
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له  جیھاندا ته نھا یه ک جۆره  فمینیزم نیه  و خۆلدانیش له  مه سه له ی ناسیۆنالیزم 
 .  زۆر شواز وه رده گرت

 
 
 ناسیۆنالیزمی آوردی و پرۆگرامی حیزبه  کان: 2 .3

 
ره گی ناسیۆنالیزمی آوردی ده گه ڕته وه  بۆ ناوه ڕاستی سه ده ی نۆزده  و خه باتی میر 

سه ره ڕای هه بوونی جۆرێ .  به درخان به گ بۆ فراوانكردنی ده سه تی میرنشینی بۆتان
یی  له  الی آۆمه  گه نجی سه ر  به  خانه واده  ئه رستۆآراته آانی له  هۆشیاریی نه ته وه 

آورد آه  له  ناو ئیداره ی سیاسی و سوپای عوسمانیدا آاریان ده آرد، بزووتنه وه ی 
له  سانی سیدا، به  . ناسیۆنالی آوردی تا سانی سی ستروآتوركی ئه وتۆی نه بوو

ندنی دانیشتگایان ته واو آردبوو، بیری هۆی گروپكی گه نج و رۆشنبیر آه  خو
دامه زراندنی آۆمه ه ی هیوا له  سییه کان  . 7نه ته وه یی چینی ناوه ڕاستی شاره آانی گرته وه

و ژكاف له  سه ره تای سانی چلدا، به شك بوو له  خه باتی ئه و چینه  رۆشنبیره  آه 
ئینته لیجه نیسیای آوردی زیاتر بۆ پشخستنی آولتوریی آوردی و دروستكردنی 

بزووتنه وه ی ناسیۆنالیزمی آوردی له  چوارچوه ی ركخراوی مۆدرن و .  تده آۆشان
شوه  حیزبیدا له  آوردستان له  سانی چل گه شه ی آرد له گه ڵ دروستبوونی حیزبی 

ی دواتر بوو به  پارت( دیموآراتی آوردستانی ئران و پارتی دیموآراتی آورد له عراق 
دیاره  له و آاته وه  زۆر حیزب و گرووپی دیكه ی .  دا1946له  ) دیموآراتی آوردستان

ئیمۆ له  آوردستان .  سیاسی دروستبوون آه  ئمه  نامانه وێ لره دا باسی بكه ین
آۆمه  حیزب هه  ن آه  به ناوی خه بات و به رگریكردنی نه ته وه یی آوردیه وه  چاالآی 

 نن، بهكی گشتیی نه ته وه یی له  پرۆژه ی سیاسیاندا نیهده نوبۆیه  ده توانین  . م هه ست
بین له  آوردستان آۆمه  ناسنامه ی نه ته وه یی هه ن آه  ناسیۆنالیزمی آوردی وه آو 

  8 . ئایدیۆلۆژیا ره ش ده آه نه وه
 

ی نه ریتخوزانه وه  حیزبه آوردیه آان به  شوه یه کی گشتی له  زه مینه یه کی آۆمه یه ت
ئه مه ش به  پله ی یه آه م له به ر ئه وه یه  آه  آۆمه گه ی آورد  . سه رچاوه یان گرتووه

ئه م خاسیه ته  آاری آردۆته  سه ر ستروآتوری حیزبه کان و  . آۆمه گه یه کی ترادیسیۆناله
رآسی و له گه ڵ جیاوازییه آی آه م له  نوان الیه نی چه پی ما. بیری سیاسیان

دینامیكیه تی . راسته وه آان، حیزبه  آوردیه کان به  دینامیكیه تكی عه شایری به ڕوه ده چن
یه آه میان : عه شایریش له  دوو رووه وه  زه ره ر له  پرۆژه ی نه ته وه یی آوردی ده دات

                                                 
  Begikhani)2003 (بۆ زانیاری زیاتر بوانه .  7
  Vali (2001) ، بوانه   م رووه وهبۆ زانیاری زیاتر له.  8
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وه یی ئه وه یه  آه  ئه م خاسیه ته  عه شایریه   پرۆسه ی دروستبوونی ناسنامه ی نه ته 
پكھاته  و په یوه ندییه  عه شایریه آان بره و به  عه قلیه تی آۆنه په رست و : دووه م. دواده خات

نه ریتخواز ده ده ن و پرۆسه ی دروستبوونی فه زایه آی آۆمه یه تیی و سیاسیی نوێ و 
 . آۆمه گه یه کی مه ده نیی آوردی دوا ده خه ن

 
تخواز له  پرۆگرامی حیزبه  آوردیه آان به  زه قی ره نگی عه قلیه تی آۆنه په رستی و نه ری

 ، خاسیه تی هه ره  سه ره آی ئه م عه قلیه ته  نه بوونی دیموآراسی و پشیلكردنی داوه ته وه
مافه آانی مرۆڤه ؛ له  ناو حیزبه  آوردیه آان بواری گه شه آردن و پگه ییشتن له به رده م 

بیری گروپیش گوزاره  له  بیری  . وپ و خله کی زاهتاآك نه ماوه ته وه  و بیری گر
تۆتالیتاری آه س یان بنه ماه یه آی سه رآرده  ده آات آه  ئازادی تاآه  آه س ده سته وه  

ژن له  پرۆگرام و . و به  شوازكی دیماگۆژیانه  گه ل به ره و هیوایه آی ناواقیعی ده بات
 ، به كو  وه آو زبانه دا وه آو مرۆڤ بوونی نیهئاخاوتنی سیاسیی نونه رانی ئه و حی

سیمبۆل و به های آولتوری به آارده هنرت و له  شوه ی ئیماژ و ئامرازی پیاهه دان و 
له  واقیعیشدا پرۆگرام و په یه وی  . پاسیڤ به رزده آرته وه  بۆ ئاستی ئایدیال و ئه فسانه

ئه مه  له  الیه ک، .  و  چه وساندنه وه ی ژن ده داتحیزبه  سیاسیه کان بره و به  ژرده سته یی
له  الیه آی دیكه  توندوتیژیی رژمه  داگیرآه ره آانی آوردستان نه خشی خۆی جھستووه  

واته  حیزبه  آوردییه آان سیاسه تی . له  سه ر سیاسه ت و په یه وی حیزبه  آوردییه کان
 و توندوتیژییه آانی شه ڕ له  سه ر جه سته و رژیمه  داگیرآه ره آان به رهه م دننه وه 

هه رچه نده  ژنكی زۆر خۆیان به  حیزبه آانه وه   .  سایكۆلۆژیای ژن پیاده  ده آه نه وه
 ، به ستۆته وه  و له ناو خودی حیزبه آان ركخراوی ژنان و ئافره تانیان دامه زراندووه

ئازادانه  داآۆآی له  مافه آانی ژن بكه ن و له  به م آه م له م ژنانه  توانیویانه  سه ربه خۆ و 
 9.آاتی پویستدا ره خنه  له  سه رداره  پیاوه آانیان بگرن

 
 
 
 
 

                                                 
آوشتن وتووندوتیژی به ناوی نامووسپه رستیه وه  یه آكه  له و مه سه النه ی ده سه تداران و .  9

نونه رانی حیزبه  سیاسیه  آوردیه کان چاوی لده پۆشن و حه ز ناآه ن بته  ناو باس و بواری 
 ، بۆ نمونه. آانی  ژنان و ئافره تان ملكه چی ئه و سیاسه ته نژماره یه آی زۆر له  ركخراوه  . گشتییه وه

بنكه ی یه کتی ژنان له  له نده ن به  هه مان شوه ی یه کتی نیشتمانی، بده نگ بوو له  به رامبه ر  آوشتنی 
 ، واته  ه کهئه وه  له آاتكدا بكه ری آوشتن. هشوو و به  تاآه  راگه یاندنك ئه و آرده یه ی تاوانبار نه آرد

باوآی هشوو آارمه ندی یه کتی نیشتمانی بوو له  له نده ن و هاوتا له گه ڵ نونه ری ركخراوی ژنان له  
 .هه مان ئۆفیس آاری ده آرد
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 پرۆژه ی نه ته وه یی آوردی و په یوه ندیه آانی ژندر:  3. 3     
 

 خه بات و به رگرییی آشه ئامزی نه ته وه یی، آوردیان له  چوارچوه یه کی داخراودا 
ۆته وه  و بواری گۆڕانكاری و آردنه وه ی بۆ سه ر آولتوری مۆدرن و مه ده نی هشت

ئه م حاله ته  آۆمه  سنوری سیاسی و آولتوری و  . له به رده مدا ته سك آردۆته وه
ئه مه  له  الیه ك و . آۆمه یه تی له  نوان آورد و جیھانی ده ره وه دا دروست آردووه

 و ئه و توندوتیژیانه ی ساه های ساه  10ڕی چه آداری ، شه له  الیه کی دیكه
 ، آاریگه ری نگه تیڤیان هه بووه له سه ر سایكۆلۆژیای به ره ورووی آورد بۆته وه

 . آوردی و ژنی آورد به  تایبه تی
 

آرۆآی به رگریی آوردی و خه باتی نه ته وایه تی خۆی له  پاراستنی 
لره دا آورد وه آو . ۆنی آولتوریدا ده نونناسنامه ی گشتی و ترادیسی/هه ویه تی

خزان و آۆمیونیتی و حیزب و آۆمه گه  دووره په رز و داخراو ماوه ته وه  آه  له  
ئه نجامدا خۆی زیاتر به  نه ریت و خووره ووشتی آۆمه یه تیه وه  به ستۆته وه  بۆ 

ه آان آه  به  ناوی حیزبه  آوردی. دابینكردنی ناسنامه یه آی نه ته وه یی گشتی
به رگریكردن له ئازادی و ناسنامه ی نه ته وایه تیه وه  خه بات ده آه ن رۆلی گه وره یان 

ئه مانه  به  شوه یه کی . هه بووه  له  بره ودان به    عه قلیه ت و ستروآتوری پاتریارآی
 تیه آان راسته وخۆ یا ناراسته وخۆ گه شه   به  نه ریت و خووره ووشته  آۆمه یه

هه ر له م . ده ده ن آه  له  به رژه وه ندیی ئازادبوون و سه ربه خۆیی ژندا نین
. رگایه شه وه  شه رعیه ت ده ده ن به  آۆنترۆلكردنی جه سته  و آه سایه تی و ژیانی ژن

ئه و آۆنترۆل و ره فتاره  له  بارودۆخی خه باتی «هه روه آو نیرا یوڤال داڤیس ده ت 
   11»یی و هه بوونی مه ترسی بگانه دا زیاتر ده بتنه ته وه 

 
» otherness ئه ویتر «هه روه آو ئاشكرایه  پرۆژه ی نه ته وه یی و ئتنیكی چه مكی 

واته  جیھان له  مه فھومی هه گری ئه م .  ، چ له  ده ره وه ی گروپده خاته وه  چ له  ناوه وه
ژن له م پرۆسه یه دا .  »ئه وان«و  » ئمه«پرۆژانه دا دابه ش ده ب له  نوان 

به آارده هنرت و هه م له  الیه ن خزان و هه م له  الیه ن حیزب و آۆمیونیتی و 
ئه م بارودۆخه  سیسته مكی  . آۆمه گه وه  ده خرته  قالبی ئه ویتری نزم و ببایه خه وه

                                                 
شه ڕی چه آداری له و شوه یه ی آورد پیاده ی آردووه زۆر آشه ئامزه  و قسه ی زۆر هه ده گرت .  10

دیاره  له  ئه نجامی نه بوونی ئه لته رنه تیڤ و چه وساندنه وه ی نه ته وه ییدا  . دن نیهآه  لره دا جگای باسكر
 ، به م به جھنانی پرۆسه ی شه ڕ و توندوتیژییه آانی زیاتر به  آورد ئه و شه ڕه ی به سه ردا سه پنراوه

  .  زه ره ری آورد گه ڕاوه ته وه
11  .Yuval. Davis (1997: p. 43) 



 15

ر ژن و ژرده سته یی آۆمه یه تی دروست ده آات آه  زای و سته مكاری پیاو بۆ سه 
ئه  گه رچی بزووتنه وه ی نه ته وه یی آوردی له  . و ده سته مۆیی ژنانیش پته و ده کات

هه ندێ به شی آوردستان ژنی له  ماڵ هنایه  ده ره وه  و وه آو پشمه رگه  و شه ڕآه ر 
ر و بیارده ر  ، به م هه ر پیاوان ده سه تدار و سه رداژن هاتۆته  مه یدانی خه باته وه

له  هه مان آاتدا ژنان ئایدیالیزه  . بوون و به رزآراونه ته وه  بۆ ئاستی پاه وانیه تی
له  الی آورد  . آراون و له  پشت په رده ی په رستن و پیاهه گوتندا چه وسنراونه ته وه

؛ واته  ژن ته مسیلی خاك و ووت ده آات و پیاویش  »نیشتمان دایكه«ده ن 
كی به  پیت و به ره آه ته  . زگاریكه ر و سه ردارپاری گشتیدا ژن خاآره دا، له  خه یال

بۆیه  ده ب . و نه وه  ده خاته وه  و گه شه  به  نه ته وه  ده دات و چاره نووس دابین ده آات
.  تبپارزرێ آه له وانه یه  بته  ناویه وه و  داگیری بكا' ئه ویتر'له  چاوی ده ر  ه وه  و 

له مه ش زیاتر ژنان هه رده م ده هنرنه  ئاستی منداڵ و زارۆآان، واته  بچوك 
 . ده آرنه وه  بۆ شه رعیه تدا ن به  سیاسه تی حیزبه آان و عه قلیه تی پاتریارآیان

 
 
 دیاسپۆرای آوردی و وه به رهه مھنانه وه ی ترادیسیۆن: 4. 3 

 
» otherness ئه ویتر « یی و ئتنیكی چه مكی هه روه آو پشتر ووتم، پرۆژه ی نه ته وه

له  ئه نجامدا .  داده ڕژێ و بره و به  سنوره  نه ته وه یی و ئتنیكی و آولتوریه آان ده دات
و  »  ئمه«جیھانی هه گری ئه و پرۆژانه  ته سك ده بته وه  و دابه ش ده بت له  نوان 

ته  آاتیگۆری ئه ویتری نزم و بتواناوه،  ژن آه  له م بارودۆخه دا ده خر.   دا»ئه وان«
له  رگای ئه م فشار و . وه آو هه گری به ها و نه ریته کان فشاری زیاتری ده خرته  سه ر

به  هه مان . آۆنترۆله وه   پیاو ده یه وێ ناسنامه ی آولتوری و نه ته وه یی خۆی بپارزێ
الیستی و ئایینیه آان  آه  بۆ ئامانجی شوه، ژن ده آرته  سنته ری ئایدیۆلۆژیا ناسیۆن

واته  ژن . ئایدیۆلۆژی و بره ودان به  ده سه تی پاتریارآی به آارده هنرت
به آارده هنرت بۆ پاراستن و وه به رهه مھنانه وه ی په یوه ندییه آانی ژندر له سه ر  

 .شوازی آۆن
 

 ، ژماره یه کی زۆری آورد ه وهبه  هۆی بارودۆخی سیاسی و ئابووریی و آۆمه یه تی
واته  بارودۆخی تایبه تیی .  ئیمۆ له  ده ره وه ی سنوری جوگرافی خۆیاندا ده ژین

 ، خه ككی زۆری آوردستان و سیاسه تی شه ڕ و راگوزانه وه  و شون پچۆكردن
 مان ئه مانه  یا له  شاری دیكه ی سه ر به هه. ناچار آردووه  ژینگه ی خۆیان به جھن

آورد ئیمۆ . ووت وه آو ئه سته نبوڵ و ئه نقه ره  یا له  ووالتانی دیكه  نیشته ج بن
ئه م جۆره   آۆچكردنانه  و . ژماره یه کی گه وره ی په نابه ر و موهاجیران پكده هنن
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آه  من لره  به  (نیشته جبوونی آورد له  ووتانی ئه وروپی یا هه ر آیشوه ركی دیكه 
هه روه آو چۆن له  بنچینه دا به   ب ئاره زوو و به  ) پۆرای آوردی ناوده به مدیاس

 .  ، به  هه مان شو ه ش، نیشته جبوونیان سیمایه آی ناته واوی هه یهزۆره مل بووه
سه ره ڕای ئه مه ش، به شكی زۆری ئه ندامانی دیاسپۆرای آوردی آه  له شه ڕ و 

ژمه  داگیرآه ره آانی آوردستان هه توون، تووشی زیندانی و توندوتیژییه آانی ر
آوردكی . و پارانۆیا بوون و ئاسایی نین) traumatism( تۆقان و زه نده قچوون 

واته  خۆیان وه ده رناوه  له  . زۆر له  دیاسپۆرادا  له  ناو جۆرێ له  گتۆدا ده ژین
 وی خۆجیاآردنه وه  و له م ره وته دا هه . آۆمه گه  و گۆڕانكارییه کانی رۆژانه

ئه مه ش واته  . زیاتر ده بت» آولتوری ره سه نی آوردی«پارزگاریكردن له  
.   قه تیسمان و نه جوون و گه شه نه سه ندن؛ واته  ده رچوون له  پرۆسه ی مژوو

پارزگاریكردن له  ره فتاری ره سه نی آوردی له  رگای فشار و به ستنه وه ی 
ئه گه ر له  ناوه وه ی آوردستان پارزگاریكردن له  . ه وه  ئه نجام ده ده نئازادییه آانی ژن

ره سه نایه تی آورد وه آو چه کك به آاربھنرێ دژی رژمه  داگیرآه ره آان، ئه وه  له  
و » بیانی«و » ئه ویتر«دیاسپۆرادا ئه و چه آه  به آارده هنرت دژ به  آولتوری 

   . ملمالن و ناآۆآیه آانه وهژنیش ده خرته   ناوه ندی 
 

له  دیاسپۆرادا آورد راسته وخۆ له  رووی جوگرافی و آولتوریه وه  له  آولتوری 
نزیكبۆته وه  آه  به هی خۆی نازان و . ی سویدی، فه ڕه نسی، ئینگلیزی، هتد» ئه ویتر«

ره فتاره  زیاتر له  دیاره  ئه م . گومانی لده آات و به  بیانی و نه شازی له  قه له م ده دات
مندای ئه مانه  آه  به  نه وه ی . الیه  ن دایك و باوآان و گه وره آانه وه  پیاده  ده آرت

دووه م و سیه م ناونراون، به  هۆی  خوندن و هاموشۆی  بنكه آانی په روه رده  و 
واته  .  وه دافرآردن له  په یوه ندیی راسته وخۆ و به رده وام دان له گه ڵ جیھانی ده ره

له  ئه نجامدا . ئه وان به  پچه وانه ی دایك و باوآه آان گه شه  ده آه ن و ده گۆڕن
ئه م ماوه  . ماوه ی آولتوری دروست ده بت له  نوان منداڵ و دایك و باوآاندا

 ، بواری گونجان و آولتوریه  له به ر ئه وه ی بنچینه یه کی رۆشنبیری نیه  و ئایدیۆلۆژییه
شه  و تگه ییشتن ته سك ده آاته وه  و له  ئه نجامدا نه وه آان به ره ورووی آ

ئه م آشانه  خه ستتر ده بنه وه  آات بواری دیالۆگ و گفتوگۆ  .  به ربه ره آان ده بنه وه
نامن و په یوه ندییه کان به  وه سیله ی لدان و توڕه بوون و توندوتیژی به ڕوه ده چن، 

دیاره  ژن و آچ وه آو هه گری ناسنامه  و به ها آولتوری و .  ئاستی آوشتنتا ده گاته 
  .  ن زیاتر به ره ورووی ئه و توندوتیژییانه  ده بنه وه» ره فتاره  ره سه نه آان«

 
 لره دا پویسته  ئه وه ش بووترێ آه   سیسته می هه ندێ له  ووتانی پشوازیكه ریش 

له  آۆمه گه  نویه آه یی چ له سه ر ئاستی جۆگرافی چ هانده ره  بۆ دابانی آورد 
له  بواری » exclude« ئه م حاله ته  آوردی وه ده رناوه  . له سه ر ئاستی سایكۆلۆژیدا
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ئه مه ش آۆمه  ده ردی آۆمه یه تی و . پیشه یی و آۆمه یه تی و آولتوریدا
 ی ئاواره  و په نابه ران ته نھا ئه م دابان و وه رده رنانه. سایكۆلۆژیی دروستكردووه

له وه وه  نایه ت آه  ئه ندامانی آۆمیونیتی ئاره زووی خۆگونجاندن و ئینتیگراسیۆنیان 
 ، به كو سیاسه ت و پراآتیكی ده سه تدارانی ده وه تانی پشوازیكه ر و نیه

.   رۆلی تیا  ده بیننداموده زگاآانی تایبه ت به  ئاواره  و په نابه ران و خزمه تگوزارییه آان
سه ره رای ئه وه ی آه  له  زۆربه ی ده وه تاندا، خزمه تگوزاری پویست پشكه ش به  
ئاواره  و په نابه ران و ژنان به  تایبه تی ناآرت بۆ ئینتیگراسیۆن، له  هه ندێ ده وه تی 

تیه کان واز له  واته   داموده زگا ده وه . وه آو به ریتانیا سیسته می آۆمیۆنیتاری باوه
آۆمیونیتی په نابه ر و ئاواره آان ده هنن و بودجه  ته رخان ده آه ن بۆ آۆمیونیتی 

ئه م آۆمیونیتی سنته رانه  به  عه قلیه تی پاتریارآی و له  الیه ن پیاوانه وه  . سنته ره آان
.    آان آارده آه  نبه ڕوه  ده چن آه  له  خزمه تی بره ودان به  خوونه ریت و ره فتاره  باوه

ئه م دووره  په رزیی و .  له م بارودۆخه دا ژن زیاتر گۆشه گیر و دووره په رز ده آرت
.   دابانه ی بوار به  ژن نادات مافه آانی خۆی بناست و به  باوه  ڕه وه  به دوایان آه وت

 ، نازانن ه وهته نانه ت آات به ره نگاری توندوتیژیی و لدان و هه ڕه شه ی آوشتن ده بن
له  ئه نجامدا بده نگی .  روو بكه نه  آوێ و داوای یارمه تی له  آ و له  آوێ بكه ن

ئه مانه  . په سه ند ده آه ن، بده نگیش گه شه  به  چه وسانه وه  و تووندوتیژی ده دات
هه مووی هۆآارن بۆ دابانی زیاتری ژنان و وه به رهه مھنانه وه ی سیسته می 

 . ندنه وه  و سته مكاری له  سه ر شوازی آۆنچه وساند
 
 

 ئایدیۆلۆژیای نامووس و شه ڕه ف: به شی چواره م
 
 آوشتنی نامووسپه رستانه :  1.  4

 
آات جه سته  و سكچوالیتی ژن جه وهه ری نه ته وه  و نامووس و شه ڕه فی گروپ 

رێ بۆ سه ر سیسته می پكده هن، سه ربه خۆیی و ئازادیی ژن وه آو هه ڕه شه  ده بین
آوشتنی  .  و ستروآتوری آۆمه یه تی و ناسنامه ی گروپ» value system«به ها 

ژن به  به هانه ی نامووسپه رستیه وه  واتای دوورخستنه وه ی ئه و مه ترسیه  و 
یه تی و گروپ ده گه یه ن ره ی عه قلیه تی . دابینكردنی یه آانگیریی آۆمهئه مه  به  گو

 ، بكه ری آوشتن به به  پچه وانه وه.  ، سزادانكی موسته هه قه  و به  تاوان دانانرێباو
به هانه ی نامووسپه رتیه وه  شایانی لده نرێ و له  رووانگه ی گشتیدا به رز ده آرته وه  

 ، تاوانبار ده بته  شونی هه ر له م رووانگه یه وه.  »پاه وان«و » پیاوچاك«بۆ ئاستی 
پسووتان؛ چونكه  آۆمیونیتی ئه و وه آو قوربانی ده بین  یی پداهاتنه وه  و سكبه زه 
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ئه مانه  هه مووی له وپه ڕی نھنی و . و ژن یا آچی آوژراویش وه آو تاوانبار
 . بده نگیدا ده رده بدرن

 
 له  عه قلیه تی گشتیدا آوشتنی نامووسپه رستی بریتی نیه  له  له ناوبردنی یه کك، 

بۆیه  آوشتنی ژن یا آچه آه  .  كو بریتیه  له  سینه وه ی عار و پاآكردنه وه نامووسبه
 ، له  دیاسپۆرادا ئه وه ی زیاتر آاری له  خه ك آرد و بۆ نمونه. آار له  آۆمه گه  ناآات

 ، پ یا هشوویه کی الو نه بوو، ناره حه تی آردن، آوشتن و له ناوچوونی فادیمه
ووتار و باسه  رۆژنامه گه رییانه  بوون آه  آوردیان هنایه  سه ر شانۆی به كو ئه و 

زۆربه ی هه ره زۆری ئه ندامانی آۆمه گه ی آورد له  سوید و له   . مدیای جیھانیه وه
به ریتانیا ناره حه ت بوون به وه ی آه  ئه م مه سه النه  قسه یان له سه ر ده آرێ و 

آولتوری آوردی «یا » حه یامان چوو«رسته ی وه آو . رۆشناییان ده خرته  سه ر
. زۆر به رگوێ ده آه وتن آه  داخی سه ره آی ئه و آه سانه ی ده رده بی»  ناوبه د بوو

ئه مه ش ئه وه  ده گه یه  ن آه  خودی دیارده آه  و آوشتنی له مجۆر ه  بۆ ئه و آه سانه  
 ، به كو هاتنه گۆ و شكاندنی و ناوبه دبوون و تاوان نیه»  حه یا چوون«مایه ی 

  . بازنه ی بده نگیه آه  جی داخ و آه سه ره
 

هه روه ها زۆربه ی آوژراوه آان ته نھا به  گولله یه ک یان به  چه قۆیه ك ناآوژرن، 
یا چه نده ها جار ) نموونه ی فادیمه  شاهیندال(به كو آۆمه ی گولله یان پوه  ده نرت 

ئه مه  له  الیه ک ).  نموونه ی هشوو آه  حه ڤده   چه قۆی لدرابوو ( چه قۆیان لده درت
 له  الیه کی دیكه ش )پاآكردنه وه ی نامووس(واتای گرنگی آوشتنه آه  ده گه یه ن ،

ته ئكیده  له سه ر ئه وه ی آه  ئه و آه سه ی نامووسی له آه دار آردووه  ده ب له ناوبچت 
ی آوشتنه آه  له  زۆربه ی حاله ته آاندا په شیمان نیه  له  بكه ر . و هه نه سته وه

 . 12آرده وه آه ی خۆی و دانی پیاده ن و به  شه ڕه فمه ندی ده زانت
 

:  بكه ری آوشتنی نامووسپه رستانه  له  زۆربه ی حاله ته آاندا ئه ندامه  پیاوه آانی ناو خزانن
آردنی، نامووسی آچ هی باوك و برا و پش شوو. باوك، برا، مام، مرد، ئامۆزا و آوڕ

آات آچك به  بنامووسی تاوانبار ده آرت، ئه مانه  له  الیه ن آۆمه گه وه   . مام و ئامۆزایه
هه ر ئه مانه ش . سه رزه نشت ده کرن و هان ده درن بۆ سزادان و سه ندنه وه ی نامووس

ژنانی خاوه ن مرددا، لپرسراوییه تی له  حاله تی .  له  آۆتاییدا  پالنی آوشتن داده ڕژن
پارزگاریی نامووس و سه ندنه وه ی نامووس، ده آه وته  ئه ستۆی مرد و پیاوانی سه ر 

                                                 
خوله  آۆمه ه  دوای  .  ، حاله تكی تایبه ت  بوو له م رووه وهوونه ی باوآی هشوو، خوله  آۆمه هنم.  12

ئه وه ی دوانزه  چه قووی له  آچه آه ی دا، ویستی خۆی بكوژت به وه ی آه  له  بالكۆنی نھۆمی سی 
 .  رد آه  له  سداره ی بده ندواتریش له  دادگا داوای ئه وه ی آ . بیناآه یان خۆی فدابووه  خواره وه
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ئه گه ر ژنك دیعایه ی  بنامووسی به دواوه  ب و مرد سزای نه دات،  . به  خزانی مرده که
له  هه ردوو حاله تدا . ر ده آرێئه وه  له  ناو خزان و گرووپ به  ناپیاو و سووك سه ی

فشاری آۆمیونتی رۆلی گه وره  ده بینت له هاندان و پاپوه نانی پیاو بۆ سزادان و 
 .  آوشتنی ژن

 
لر  ه دا به  پویستی ده زانم ئاماژه یه ک بكه م بۆ رادده  و گرنگی چه مكی نامووس و 

ووسی پیاوان و به ستنه وه ی به  رادده ی نام. جیاوازیی له  نوان چینه کانی آۆمه دا
 ، له  چینكه وه  بۆ چینكی دیكه ی آۆمه گه  ره ووشتی ژن و سكچوالیتی ژنه وه

له به ر آۆمه   . ستروآتوری آۆمه گه ی آوردی پكھاته یه کی عه شایری هه یه. ده گۆڕن
گه ری به سه ردا هۆ آه  لره  هه ندكیان باسكراون، آۆمه گه ی آوردی گۆڕانكی آاری

تا ئستاش پله و پایه ی ئاغا و شخ   . نه هاتووه  و قۆناغی مۆدرنیتی به خۆیه وه  نه بینیوه
 .   له  آۆمه دا ده ور ده بینن آه  له ناو ستروآتوری حیزبه  سیاسیه آانیش ره نگیان داوه ته وه

تی و ده ره به گایه تیدا، پایه  له به ر ئه وه ی چ له سه ر ئاستی حزبی و چ له سه ر ئاستی ئاغایه 
وپله ی آۆمه یه تی شخ و ئاغا و سه رۆك حیزبه آان به ستراوه ته وه  به  رز و شایانی 

 ، ئه  و چینه  زیاتر به  ته نگ ناو و نامووسی ره عیه  و چینه آانی ژره وه ی آۆمه گه
ژن  . ره  له  چاو چینی ژره وهخۆیه وه تی، بۆیه  آۆنترۆلی ژن له  ناو ئه و چینه دا به هزت

له ناو چینی هه ژار و ناوه ڕاستدا ئازادییه آی رژه یی هه یه  ئه گه ر به راووردی بكه ین به  
پله  و پایه ی آۆمه یه تی پیاوانی سه ر به و چینانه  به  تایبه تی چینی  . چینی سه ره وه

نكی دیكه  به و شوه یه ی آه  چینی هه ژار، په یوه ست نیه  به  گوایه لی و شایانی چی
دیاره  شه ڕ و  . بۆیه  فشاری بۆ سه ر ژن هه مان شوازی نیه. سه ره وه  ده ربه ستین

زیندانیكردن و سیاسه تی آۆچ و  راگوزان و تكدانی الدێ و شارۆچكه آان و 
 له سه ر  نیشته جی به زۆری خه ك له  ناو موجه مه عات آاریگه رییه آی زۆری هه بووه

به  تایبه تی له  آوردستانی   .  پكھاته ی آۆمه یه تی آوردیدا، شیرازه  ی آۆمه گه ی تكداوه
ئه مانه  هۆآاری گرنگن له  زیادبوونی دیارده ی ژنكوشتن له  دوانزه  سای . عراقدا

 .   13رابردوو له  آوردستانی عراقدا
  

 
 قوربانییه آانی نامووسپه رستی: 2 .4
 

 به  به هانه ی نامووسپه رستیه وه  ته نھا ژن ناگرته وه ؛ له  هه ندێ حاله تدا آوشتن
به  تایبه تی ئه و پیاوه ی آه  رۆلی هه بووب له  .  پیاویش به و به هانه یه وه  ده آوژرێ

پویسته  ئه وه ش بووترێ آه  . وه آو دۆست و خۆشه ویستی ژن:  چوواندنی نامووس

                                                 
 Talabany (2000)    بۆ زانیاری زیاتر بوانه. 13
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ئه و ژنانه ی ده آوژركسیان هه بووببه  .  ن مه رج نیه  په یوه نیی خۆشه ویستی یا س
پی راپۆرتی خه سته خانه آان دوای پشكنینی الشه ی آوژراوه آان له  آوردستانی 
.   عراق زۆربه ی ئه و ئافره تانه  آچ بوون، واته  په رده ی آچنیان نه دڕاو بووه

هه روه ها  له  . او و ناتۆره وه   ده آوژرتزۆرجار ئافره ت ته نھا له  ئه نجامی دیعایه و ن
ئه م جۆره ی  . هه  ندێ حاله تدا آوشتنی برا و خزمی خونیی ژنه آه ش   ده گرته وه

دواییان بۆی هه یه  له  نه وه یه آه وه  بگوازرته وه  بۆ نه وه یه آی دیكه  و چه نده ها نه وه  
ه  هه ندێ حاله تدا، ساوای تازه  له دایكبوو له مانه ش ترسناآتر، ل . پو ه ی بتلنه وه

له دایكبووب؛ ئه گه ر  )  به  رای آۆمه گه(ده آوژرت آه  له  په یو ه ندییه آی ناشه رعی 
آوشتنی . 14بیاریش درا ساواآه  بژی، ئه وه  دوور ده خرته وه  و بنبوو ده کرت

 ژنانه دا  ده آوژرن آه  له  زیندان ساوای تازه  له دایكبوو به  تایبه تی له  حاله تی ئه و
دیاره  ئه و ساوایه ش سه ره ڕای له  دایكبوونی له  . ته عه دای جنسیان آراوه ته  سه ر

په یوه ندییه کی ناشه رعی، له  سه ر ئاستی سیمبۆلی وه آو بگانه  و دوژمن و 
  . داگیرآه رك ده بینرێ آه  شایانی له ناوبردنه

 
 آه  ته عه دای جنسیان ده آرته  سه ر، دوای ئازادبوونیان ژیانیان ژنانی زیندانیكراو

ئه مانه  له  چاوی آۆمه گه وه  ستیگماتیزه  ده آرن و  . ده آه وته  مه ترسیه وه
زۆر له و ژنانه  دوای ئازادبوونیان له  ژر  . دووره په رز و گۆشه گیر ده آه ونه وه
 ، چونكه  ا خۆیان به  ده ستی خۆیان آوشتوهفشاری سایكۆلۆژی و باری سه ختیاند

ژیانیان له  ناو آۆمه گه  ل تاڵ بووه  و هیچ په ناگا و دامه زراو و ده ستك داده ی 
ده توانین ئه م جۆره  آوشتنانه  آه  ده چنه  ناو قالبی آوشتنی . نه داون

ئه وه یه  آه   ئه و ژنانه  یه آه میان   .  ، به  دوو شوه  لكبده ینه وهنامووسپه رستانه  وه
واته  ئه م ژنانه  له  ژر :  وه آو جۆرك له  خۆرزگارآردن هانا ده به نه  به ر خۆآوشتن

فشاری آۆمه گه  و ده وروبه ریاندا ژیانیان به  رادده یه ك ل تاڵ بووه  آه  آوشتنیان 
نه  خۆآوشتن جۆركه  له  لكدانه وه ی دووه م ئه وه یه  آه  بۆ ئه و ژنا . له  ال ره واتره

ئه وان به  گوره ی عه قلیه تی گشتی خۆیان خۆیان مه حكوم .  به رگریكردن له  نامووس
تراژیدیای . ده آه ن و بیاری پاآكردنه وه ی نامووسی خزان و باوك و برا ده ده ن

ئه و آرده یه ش قووتر ده بته وه  آات ده بینین خۆآوشتنی ژن له به ر ئه وه ی 
راسته وخۆ به  ده ستی پیاوكی ناو خزان و به  گوره ی مه راسیمی باو ئه نجام 
                                                 

به  پی لكۆینه وه ی مه یدانی و چاوپكه وتنمان له گه ل هه ندێ آارمه ندی خه سته خانه آان له  .  14
ای تازه   ، زۆر جار ساوآوردستانی عراق و هه ندێ له و  سیسته رانه ی مامانی ده آه ن له  ماه وه

به جده هلرت و دواتر ده فرۆشرت به و آه سانه ی » ناشه رعی«له دایكبوو له  ئه نجامی په یوه ندیی 
 حاله ته  له  دوانزه  سای رابردوودا له  ئه م. مندایان نابت و عه ودای هه گرتنه وه  و به خوآردنی منان

ه ردوو ئیداره ی آوردی و ركخراوه آانی سه ر به  آوردستانی عراق پیاده  آراوه  و لپرسراوانی ه
  .مافی مرۆڤ و مافی مندان لی بده نگ بوون
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 ، ئه م جۆره  به  پچه وانه وه .  ، له  رووانگه ی آۆمه گه  نامووس پاك ناآاته وهنه دراوه
نزاندا دك له  سووآایه تی به سه ر خدیارده ی خۆآوشتن له ناو .  خۆآوشتنانه  جۆر

ه گه ی ئمه دا راسته وخۆ گردراوه ته وه  به  آوشتنی ژناندا له  آۆم
خۆسووتاندن یه آكه  له و رگا باوانه ی آه  ژنانی ژر فشار و  . نامووسپه رستانه  وه

 .15ئه شكه نجه دراو هه یده بژرن بۆ خۆ له ناوبردن
 

وژرن ئه وانه  آاتیگۆرییه کی دیكه ی ئه و ژنانه ی به  به هانه ی نامووسپه رستیه وه  ده آ
. ده گرته وه  آه  له  ناو یا له  ده ره وه خزان  ده ستدرژیی جنسیان آراوه ته  سه ر

نموونه ی وا هه  ن له  الیه ن برا، باوك ئامۆزا یا پوورزاوه  سكیان پ بووه  و دواتر 
  .  هه ر ئه مانیش پالنی آوشتنه آه یان داڕشتووه  و به جیان هناوه

 
و جۆرانه ی آوشتن به  به هانه ی نامووسپه رستیه وه  ئه نجام ده درن و هه موو ئه 

پاآانه یان بۆ ده آرت؛ تاوانبار یا هه ر سزا نادرت، یا به  ناوی آولتور و ترادیسیۆن 
له  ته واوی ئه و  . و خستنه  ناو قالبی شه خسیه وه  حوآمی تاوانبار آه م ده آرته وه

 ، یاسا ئه م تاوانه  به  تایبه ت له  قه ه م ده دا و به  داگیرآردووهووتانه ی آوردستانیان 
ناوی ترادیسیۆن و مه سه له ی خزانه وه  چاو له  تاوانه آه  ده پۆشرت و سزاآه  آه م 

له  آوردستانی عراقدا ده سه تدارانی سه ر به  هه ردوو ئیداره ی آوردی  .  ده آرته وه
 ندێ ریفۆرمی یاساییان ئه نجامداوه  به  تایبه تی له  یاسای  ه وه  هه2000له  سای 

به م گۆڕ انه یاساییه   آان  ته نھا له سه ر آاغه ز بوون، له  . دا111 سزای عراقی ژماره
واقیعدا گۆڕانكارییه کی ئه وتۆ دروست نه بوو؛ آوشتنی ژن تا ئستاش یا بده نگی 

ئه مه ش ئه وه  ده گه یه  ن آه  . ره سه ر ده کرتلده آرت یا به   سولحی عه شایری چا
مه سه له ی آوشتنی ژن  به  ده گمه ن ده گاته  به رده م دادگا و یاسای ره سمی لی 

له  راستیدا هه ردوو ئیداره ی آوردی لپرسراون به رامبه ر به و حاله ته ؛  . ناآۆته وه
ئازادیخوازه وه  هاتن بۆ گۆڕینی یاسا، ئه وان نه ك هه ر زۆر دره نگ به  ده نگ ژنانی 

به كو آاری پویستیشیان نه آردووه  بۆ آارآردنه  سه ر واقیع و په روه رده  و 
 ، نونه رانی هه ر له سه ره تای راگه یاندنی گۆڕانكارییه آه. هۆشیارآردنه وه ی خه ك

.   یه آه  وه ستانیاسایی و له  سه رووی هه موویانه وه  آۆمه  قازیی، دژی یاسا نو
ئه م مه سه له  هه ستیار و ئاۆزه  پویستی به  هۆشیارآردنه وه ی گشتیی هه یه  له  ناو 

مه سه له ی په روه رده  و هۆشیارآردنه وه   . هه موو دام و ده زگا و چینه آانی آۆمه گه

                                                 
زنجیره یه ک له  تواژیدیای « ، بوانه  ژماره آانی  بۆ زانیاری زیاتر ده رباره ی ئه م دیارده یه. 15

 ئه م بوآراوانه  له  سه ڕ .آه  ماوه ی چه ند ساكه  ب پچان ده رده چت» تاوانه آانی دژ به  ژنان
 ه وه  له    سه نته ری راگه یاندنی –بنچینه  ی لكۆینه وه ی مه یدانی له  الیه ن رووناك فه ره ج و هانا شوان 

 .  ژنان ئه نجام دراون
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وه  تا ده گاته  پویسته  هه ر له  قوتابخانه  سه ره تاییه آان و مامۆستایانه وه   بگرته 
لره دا مدیا رۆلی زۆر گه وره  ده بین و . نونه رانی دادگا و پۆلیس و به ڕوه به ران

پویسته  رۆژنامه وان و نونه رانی آه ناله  جیاجیاآانی مدیا و رۆژنامه گه ریی و 
 خاوه ن ئاژانسه آانی راگه یاندن آۆرسی تایبه تی له م باره یه وه  وه ربگرن و له 

چۆنیه تی هۆشیاری و په روه رده ی چینه آانی آۆمه دا سه ره تا ئه وان په روه رده  
  .16بكرن و هۆشیار بكرنه وه

 
 

 رۆلی آۆمیونیتی له  آوشتنی نامووسپه رستانه دا : 3 . 4 
 

آوشتن به به هانه ی نامووسپه رستیه وه  له  وپه ڕی نھنی و ترس و بده نگیدا ئه نجام 
ه به ر ئه وه ی مه سه له آه  به نده  به  نامووس و نامووسی ژنیش موكی پیاو و ل. ده درێ

.   ، بۆیه  زۆربه ی جار آوشتنه آان له  شوه ی مه راسیمك ئه نجام ده درنهی گشته
ئه مه ش واتای ئه وه  ده گه یه ن آه  آوشتنی نامووسپه رستی آتوپ روونادات، به كو 

م پالنی بۆ داده نرت و آۆمه  آه سیش له ناو بازنه ی چه شنی پرۆسه ی مه راسی
هه روه ها آوشتنه آه    . خزان، خل یا عه شیره ت به  بده نگی به شداری تدا ده آه ن

به  به گه یه کی پیرۆز داده نرت و بۆ سه رجه م » گشت«وه آو آرده یه کی سه ر به  
نه ی آه  به  بنامووس له  قه ه م ئه و آچ یا ژ.  خزان و گروپ ئه نجام ده درت

ده درت، وه ها ده بینرت آه  نامووس و شه ڕه فی پیاو و خزان و آۆمیونیتی 
ده گه یه  ن آه   » له آه یا په ه  یه«آوشتنه  آه ی واتای سینه وه ی ئه و  . له آه دار آردووه

هه روه ها له  آرده ی  . هنامووس و شه ڕه فی پیاو و خزان و آۆمیۆنیتی ده گه ڕنته و
آوشتنه آه  و وونكردنی الشه ی آوژراودا، ته نھا یه ك آه س بكه ر نیه ؛ هه موو 
ئه وانه ی دیعایه آه  بو ده آه نه وه  و فشار داده نن و آۆده بنه وه  و پالنه آه  داده ڕژن 

ئه وانه ی له ناو ته نانه ت ئه گه ر به  رووانینكی یاسایی لی بوانین، . تاوانبارن
آۆمیونیتی وه آو جۆرك له  دانپیانان و به ڕه وابینینی آرده آه ئینكاری آوشتنه آه  

دیاره  هه موو ئه م تاوانانه  له . ده آه ن تاوانبارن به  شواندنی ره وی پرۆسه ی یاسا
ژر ناوی مه سه له ی نامووس و خزان و آولتور و ترادیسیۆن دا پاآانه یان بۆ 

 . ه آرێ و یاسا لیان ناآۆته وهد
                                                 

آۆرسی تایبه ت بۆ هۆشیارآردنه وه  و په روه رده ی رۆژنامه وان و نونه رانی مدیا مه سه له یه آی .  16
پۆلیسی مترۆپۆلیتانی به ریتانی دوای آوشتنی . رنگه  و ئیمۆ له  رۆژئاواش قسه ی له سه ر ده آه نگ

هه روه ها له  آۆبوونه وه یه کی راوژآاری و  . هشوو یونس ئه م مه سه له یه ی به  گرنگ وه رگرتووه
آردنه وه ی ) 03/ 11 /5-4ركه وتی (راپرسیدا له گه ڵ هه  ندێ لپرسراوی حكومه تی سویدیدا 

آۆرسكی له مجۆره  پش سازآردنی آۆنفرانسكی نونه ته وه ی ده رباره ی آوشتنی نامووسپه رستانه  
 .پشنیار آرا
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 ، پیاوانی خزان آۆده بنه وه  و له سه ر چۆنیه تی پش آوشتنی نامووسپه رستانه

 له  1999پال آه  له سای . آوشتنه آه  و هه بژاردنی بكه ری آرده آه  قسه  ده آه ن
 . شتنه یهسویده وه  بردراوه  بۆ آوردستان و آوژرا، نموونه یه کی دیاری ئه و آو

هه بژاردنی بكه ری آوشتنه آه  حسبی تایبه تی بۆ ده آرێ؛ زۆربه ی جار و به  
تایبه تی له  آوردستانی تورآیا، آوڕكی الوی ناو خزان دیاریده آرت آه  آاره آه  

ئه م هه بژاردنه ش له به ر ئه وه یه  آه  بكه ره آه  آه مترین لۆمه ی بته  سه ر؛ . به جبھنت
 سای سزای آه متر ده درت له  چاو سه رووی هه ژده  18الوكی ژر ته مه نی 

بكه ری آوشتنه آه  دان به وه دا ناهنت آه  مه سه له آه  به  پالن و مشاوه ره  . ساك
هه روه آو باوآی پال، بۆ البردنی لۆمه  و آه مكردنه وه ی سزای  . جبه جكراوه

جارك ئه وه ی دووپات آردۆته وه  آه  ئه و خۆی به  ته نھا براآانی له  سوید، چه ند 
له  حاله تی ژنی خاوه ن مرددا، مرد له گه ڵ . ئه و آاره ی آردووه  و براآانی بتاوانن

له م آۆبوونه وانه دا . براآانی و باوآیدا آۆده بته وه  و مشاوه ره ی یه آتری ده آه  ن
 . انگ ده آرنهه   ندێ جار باوك و برای ژنه ش ب

 
ئه گه ر هه موو نموونه آانی آوشتنی نامووسپه رستانه  ئه و لكدانه وه یه  هه نه گرن، 

آۆمیونیتی به  شوه یه کی ناراسته وخۆ  : ئه وه  هه موویان له  یه ك خالدا یه ک ده گرنه وه
 هه موو له سه ر ئاستی یاساییشدا،. رۆلی هه یه  له  روودانی آوشتنی نامووسپه رستیدا

ئه وانه ی له  ژره وه  پاآانه  بۆ آوشتنه آه  ده آه ن و هه وڵ ده ده ن تاوانبار بپارزن و 
 ، تاوانبارن به  شواندنی  داآۆآی لبكه ن و به مه ش مه سه له ی آوشتنه آه  بشارنه وه

 . ره وی یاسا و دواخستنی پرۆسه ی دادوه ری
 

 :  ئه نجام
 :  باسه  ده مه وێ رۆشنایی بخه مه  سه ر دوو الیه نوه آو ئه نجام بۆ ئه م 

 
  :مافی مرۆڤ و آوشتنی نامووسپه رستانه .1

توندوتیژی به رامبه ر به  ژنان و هه واردنی سكسی بۆ ماوه یه آی زۆر وه آو آرده یه آی 
له  آولتوریی تایبه ت و پرایڤت ده بینرا، بۆیه  له  سه ر ئاستی نه ته وه  یه آگرتووه آان و 
. الیه ن ركخراوه آانی مافی مرۆڤه وه  وه آو پشیكردنی مافی مرۆڤ حسبی بۆ نه ده آرا

ئه م بارودۆخه   ئستا گۆڕاوه؛ ركخراوه  جیھانییه آانی سه ر به  مافی مرۆڤ، وه آو 
ئه منستی ئینته رناسیۆنال و ڕكخراوی نه ته وه  یه آگرتووه آان به رگریكردن له  مافه آانی 

نیان هناوه ته  ناو رۆژه ڤی خۆیانه وه  و پشتگیری له  ركخراوه ناوخۆییه آانی ژنان ژ
 . ده آه  ن آه  دژی توندوتیژی دژ به  ژنان ده وه ستن و داوای مافی یه آسانی ده آه  ن
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 مافه آانی مرۆڤ و ئازادیی مرۆڤ  دابه ش ناآرن به  پی آولتور و نه ته وه  و ئتنیك و 

واته  آات له سه ر ئاستی تیۆری و بۆ تگه ییشتن و ناساندنی هۆآاره آان . ژندرئایین و 
تایبه تمه ندیی آولتوری و مژوویی له  مه سه له ی تووندوتیژی به  به هانه ی 
نامووسپه رستیه وه  له  به رچاو ده گیرن، ناب به و به هانه یه  و له  چوارچوه ی هاوآشه ی 

 وه  مافه آانی مرۆڤی خه كی آورد و ژنی آورد آه م بكرنه وه  و بنرخ رژه یی آولتورییه
آوشتنی هشوو یا فادیمه  نابت به  ره وا بزانرت و به ناوی آولتور و . بكرن

مافه آانی مرۆڤ گه ردوونین و پویسته  بۆ . ترادیسیۆنی آوردیه وه  شه رعیه تی پبدرت
داآۆآیكردن له  مافه آانی ژنیش ته نھا ئه رآی ژن . كرنهه مووان به  یه آسانی په یه و ب

  .   ، به كو ئه رآی هه موو آه سكی مرۆڤدۆست و ئازادیخوازهخۆی نیه
 

 : الیه نی ئینتیگراسیۆن .2
 :  ئینتیگراسیۆن و خۆگونجاندن له ناو ژینگه  و ده وروبه ری نودا زۆر الیه ن ده گرته وه

من . استی پیشه یی، ئابووری، سیاسی و آولتوری و هتدوه آو ئینتیگراسیۆن له  سه ر ئ
لره  باس له  ئینتیگراسیۆنی آۆمه یه تی و آولتوری وه آو شوه  ژیان و ره فتاری 

 . آۆمه یه تی ده آه م
 

ئینتیگراسیۆن به  باوه ڕی من بریتیه  له  ئازادیی هه بژارد و خۆگوونجاندن له  نوان 
 .  ، چاك یا خراپ نیهورێ له  سه دا سه د پۆزه تیڤ یا نگه تیڤ نیههیچ آولت. آولتوره آاندا

مه به ست له  ئینتیگراسیۆنی  . هه موو آولتورێ شایانی ره خنه  و خستنه  ژر پرسیاره
ته واو پشتگوخستن و ببایه خكردنی آولتوری دایك و له  ئامزگرتنی آولتوركی دیكه  

 پوه ره  سه پنراوه آان ئازاد بت و مافی هه بژاردنی به كو آات مرۆڤ له  آۆد و . نیه
هه بت وه آو مرۆڤكی سه ربه خۆ، ئه وه  ده توانت سه ربه ست بت و ناسنامه ی 

شوازیكه ر ئه و : آولتوریی خۆی بنیات بنتی پواته  له  آولتوری دایك و آولتوری وو
ناسنامه ی . ه خسیدا ده گونجن هه بژرتالیه نانه ی آه  له گه ڵ آه سایه تی و باوه ڕی ش

نكده هه  و نه گۆڕ نیه  و له  . تاآه آان ناسنامه ی گروپ پجووناسنامه ش چه سپا و ب
مرۆڤی ئازادیش له م گۆڕان و خۆدروستكردنه وه دا  . دروستبوونه وه ی به رده وامدایه

 . نویدا به شداری له  ژیان بكاتده توان وه آو بوونكی مژوویی له  سه رده م و ژینگه ی
 

 آۆتایی
2003نۆڤمبه ری   

 © Dr Nazand Begikhani 

  : سه رچاوه
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