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رۆزە عبدهللا رشیف
وەشازەثی کاز ةەڕێىەةەزایەثی گؼجی چاودێسی وگەػەپێدانی کۆمەاڵیەثی

ب

مــێژووی وەرگـــرتن5312/11/30 :
مێژووی پەسندكردن5312/30/52 :

پیشەکی

ەػدازي طیاطی ةسیجیە مە ةەژدازی ثاک مە ةىازی زامیازی و ژیانی گؼجی ثاوەکى ةتیجە داةینکەزی ةەدەطجهینانی
هاونیؼجیامنیتىن و دیمىکساطیەت .زۆمی ئافسەت مە ةەژدازی طیاطی ئامانخی خۆی هەیە کە کازیگەزی زاطجەخۆو
نازاطجەخۆ دەکاثە طەز دزوطجکسدنی ةسیاز وداةەػکسدنی دمنیایى ماف وئاشادییەکان .
زۆمی ئاف سەثی طەزکسدە مە کۆمەڵگە و ةەثایتەت ثس مە ةەژدازی طیاطی مە پسض گەمیک خۆی دەةینێجەوە مەوانەغ مە ةىازەکانی خۆ
پااڵوثنی ةۆ هەمتژازدن وە ةەژدازی کسدنی مە ةانگەػەي هەڵتژازدن وە دەنگدان وە کازمێکسدنی مەگەڵ ژیانی طیاطی دا  .وەهەزوەها
مە چىونە نێى پازت وزێکخساوە ریصةی وزێکخساوە نارکىومیەکان دیظانەوە ئافسەت زۆمی هەیە ودەةێح .
مە پەیامننامە نیىدەوڵەثیەکان هیچ حۆزە حیاواشیەک ناةیرنێ مە مافی ةەژدازی کسدن مە نێىان ئافسەت وپیاودا  ،ئەگەز طەیسی
زیکەوثنە نیىدەوڵەثیەکان ةکەین دەةینین مافی داوەثە هەمىو مسوڤێک ةەةی حیاواشی ڕەگەشی .
هەز مەةەز ئەمەػە کە طیظجەمی کۆثا پەیسەو دەکسێ وەک حیاکەزەوەیەکی ئەزێنی  ،وە دەةێجە ئامساشێکی ةاغ ةۆ فەزاهەمکسدنی
هەمێکی ةاغ ةۆ ئافسەثان ةۆ گەیؼجنیان ةە پەزمەمان  .ئەو گسثنە ةەزی زیىػىینە وا مەئافسەت دەکات کە ةەژداز ةێ مە دازػجنەوەی
طیاطەثی گؼجی ووالت  .ئەو طیظجەمی کۆثایە واةاػە مە پازثە طیاطیەکان وزێکخساوە ریصىب وزێکخساوە نا رکىمیەکان پەیڕەو
ةکسێح .
ةەاڵو مە زاطجیدا ةەزةەطجی شۆز هەیە مە ةىونی زۆمی ئافسەت مە ةەژدازی مە کایەکانی ژیانیدا ةەثایتەت مە وواڵثانی ثاشە
گەػەطەندوو ،الواشی ةەژدازی کسدنی ئافسەت مە پسۆطەي طیاطی وکۆمەاڵیەثی وئاةىوزي ،وە نەةىونی ثىاحدی مە پیگەی دزوطح
کسدن وةڕیازدان مە گەوزەثسین ةەزةەطجەکانی ةەزدەو ئافسەثە مە کۆی ةىازەکانی ژیانیدا وە هەزئەمەػە وا دەکات کە نەثىانێ
ةەثەواوی مافەکانی ةگات .
حیاواشی زۆمی ئافسەت مە ووالثیک ةۆ ووالثیکی دیکە زیژەکەي دەگۆزیح ةە گىیسەي ةازودۆخی کۆمەاڵیەثی وڕۆػنتیسی
وئاةىوزي .
ئەو یاطایانەی کە کازی پیدەکسێح ،ةۆنىێنەزایەثی کسدنی ئافسەت مە پێگەی ةڕیازدان ئامساشێکە وپؼجگیسیەکە ةۆ ئافسەت کەوا
ڕۆمی هەةێح مە هەمىو کایەکانی ژیانی ةە گؼجی .
بەشی یەکەم  :چىارچێىەي گشتی تىێژینەوەکە
مە ثىێژینەوە حەخح مەطەز دانانی چىازچێىەیەکی شانظجی گؼجی ةۆ ثىێژینەوەکە دەکسێجەوە ،ئەمەغ یازمەثیدەزێکە ةۆ
ثىێژەز ةۆ ةەزچاو ڕوونی ةۆ کازي ثىێژینەوەکە .
باسی یەکەم :تىخمە سەرەکییەکانی تىێژینەوەکە
هەز ثىێژینەوەیەکی شانظجی دەةێح مە چەند ثىخمێکی ةنەزەثی پێکتێح ،کە پێکهاثىوە مە گسفجی ثىێژینەوەکە ،ئامانخەکانی
ثىێژینەوەکە دەطجنیؼان دەکسێح وگسنگی زووندەکسێجەوە .
-١گرفتی تىیژینەوەکە  :ةاةەثی زۆمی ئافسەثی طەزکسدە مە گۆمەمگەي کىزدی  ،مە زاطجیدا ةاةەثیکی ئاڵۆشە ةەهۆی رسوػح
وپێکهاثەي کۆمەڵگاکەمان ،وە حیاواشی کسدنی کۆمەڵگە مە نێىان پیاو ئافسەثدا ،وە ةاوەزي ئاینی ،کازی طیاطی مە کۆمەڵگاکەمان ةۆ
پیاوان داثارشاوە ،الیەنی کۆمەاڵیەثی ،ئاةىوزي ،هەزوەها ئاطجی هۆػیازي ثاک وکۆمەمگا ةە ػێىەیەکی گؼجی  ،ئەو ةازودۆخەی کە
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ئێظجا وزاةسدوو میننەثەکەمان پێدا ثێپەزیىە  .مە کۆي هەمىو ئەوانەي کە ئاماژەمان پیدا ةاةەثەکەمان ةاةەثیکی هەطجیازو گسنگە و
طیاطیەو مە هەمان کاثدا وادادنسێ کە ةاةەثێکی کۆمەاڵیەثیؼە .
-٢گرنگی بابەتەکە  :گسنگی ئەو ةاةەثە مەوەدایە کە وواڵت ةەزەو گۆزانکازی دەڕوات مە هەمىو ئاطجەکان ،ةەثایتەت طیاطی
وکۆمەالیەثی وئاةىوزی وزۆػنتیسي  ...هجد  .چ مەطەز ئاطجی دەشگای زەطمی یان نا زەطمی ،ةەثایتەت مە ةىازي کۆمەڵگەي مەدەنی
،ئەو ةىازە شیندووەي کە طەزەثای چاالکیەکانی مە واڵثانی پیؼکەوثىو مە شووەوە گەػەي کسدووە ةەزهەمی ئەمەغ کۆمەڵگاکە
طىودی مێىەزگسثىوە ،کەچی مە واڵثی ئێمە زێگسی هەةىوە کە ئەمە طەزەثای ثسین ماف ةىوە ةۆ مسۆڤ ،ثاوەکى ئەو طااڵنەي دوای
زێگە نەدزاوە ئافسەت ةە ئاشادی کازی طیاطی کۆمەالیەثی زۆػنتیسی ةەو ػێىەیەي ئێظجا ةکات ،هەز مەةەز ئەمەغ ئەو ثىێژینەوە
شۆز گسنگە مەو كۆناغەي ئێظجادا کە کۆمەڵگاکەمان ةەزەو شیاثس کسانەوە وفەزاهەمکسدنی مافی شیاثسە ،ةە ثاکی کۆمەمگا .
-٣ئامانجی تىێژینەوەکە  :ثىێژینەوەي ئەو ةاةەثە ئامانخی حۆزاوحۆزی هەیە دەثىانین ةەػێىەیەکی پىخح ةاض مە هەندێک
ئاماند ةکەین :
أ-شانینی ڕادەي ڕۆمیی ئافسەت مە کۆمەمگە ةەػێىەکی گؼجی ومە کایەکانی ژیانی طیاطی وکۆمەالیەثی وئاةىزي  ....هجد .
ب-شانینی ڕادەي ةەزةەطجەکانی ةەزدەو ثىانای ئافسەت مە وەزگسثنی مافەکانی ػان ةەػانی پیاو مە کۆمەڵگە .
ج -هۆکازەکانی نەةىونی ڕۆمی ئافسەت مە ػىینە هەطجیازەکانی ةڕیازدان.
باسی دووەم  :دیاریکردنی چەمکەکانی تىێژینەوەکە :
پێناطەکسدنی چەمک کازێکی گسنگ وئەکادیمیە کە ثىێژەز پێی هەڵدەطجێح ،ةۆیە پێىیظجە مەطەز ثىێژەز مەةەطجەکانی ڕوون
ةکاثەوە طەةازەت ةەو چەمکانەی ةەکازی دەهێنێح مە ثىێژینەوەکەیدا ،هەزوەها دەثىانێح پؼح ةتەطجێح ةە طەزچاوەکان ةۆ
پێناطەکسدنی چەم کەکان ،ةۆیە پێىیظجە ثىێژەز حەخح مەطەز ئەوە ةکاثەوە ئەو پێناطانە گىنخاون مەگەڵ ثىێژینەوەکەدا (مىفم
امزمدانی ،٢٠٠٦،ل. ) ٨٧-٨٦طەزەڕای دیازیکسدنی چەمکەکان ةەاڵو چەندین طىودی شانظجی هەیە وئاماند مە دانانی ةەػێک مە
چەمکەکان ةۆ ثىێژینەوەکە ةۆ ئەوەیە دەگەڕێجەوە دە ةێجە ةەڵگەیەکی شانظجیە ویازمەثیدەز مە دانانی ئامانخی ثىێژینەوەکە (نخاة
مزمد فسج ، ٢٠٠٣،ل) ٩-٨
پیناسەی چەمکەکان :
-١بەژداری سیاسی  :هاوةەػی ئافسەت مە ػەزاکەت مە ةسیازدان هەزوەکى پیاو ،یان پؼجگیسیکسدنی زۆمی ئافسەثە مە چىازچیىەي
طیظجەمی طیاطی ةە دەطجە ةەزکسدن وهاوةەػی کسدنی مە پسۆطەي دزوطجکسدنی طیاطەثی گؼجی ،وەهەزوەها ةسیازدانی طیاطی
،وە کازیگەز ةەطەز ةسیازدان ،وەهەمتژازدنی طەزکسدەي طیاطی ئەمە دەةیجە ةەژدازیەکی فساوانرت ةۆ ئافسەت ةە ػیىەیەکی زاطجەخۆ
وە نازاطجەوخۆ مە کسدەي دزوطجکسدن وةسیازدانی طیاطی (.املامىض املزیط،ل.)٥١٧
-٢هاوواڵتیبىون :ةسیجیە مە پەیىەندی مە نیىان ثاک ودەومەت کە ئەو پەیىەندیە یاطای ئەو ووالثە دیازی دەکات ،ئەو پەیىەندییە
ئەزک وماف دەگسیجە خۆی مەو والثە (عيل غنىو وآخسون،٢٠٠٢،ل.)٢٥
-٣کۆمەڵگە  -کۆمەلگای مەدەنی  :دەثىانین پێناطەي کىمەڵگا ةکەین،ةڵێین پێکهاثەیەکی کۆمەڵیە مە مسۆڤ  ،مەنێىانیاندا ثۆزێکی
کازمێکسدن وپەیىەندی ةەزدەواو و حێگێسهەیە ئەو پێناطە مەطەز کىمەڵگەي کىزدی حێتەحێدەکسێ چىنکە وەک هەز کۆمەڵگایەکی
ثس ةنەما طەزەکیەکانی وەک نیؼجامن ،ژینگە ،دانیؼجىوان ،زێکخظجنی کۆمەاڵیەثی  ،داو ودەشگاکانی هەیە (د.طاهس رظى
امصًتازي،مظاهس املخجمع امكسدي ةني امجدًن واالنفجاذ املسأة واملخجمع،ئەو ةاةەثە وەزگیساوە مە پێگەي انرتنح
 . )http.llwww.aljazeera.netوە کۆمەڵگای مەدەنی ةسیجییە مە کۆی زیکخظجنەکانی کۆمەمگا ،کە پێکدێح مە دەشگاکان ،کۆمەمەکان
،دەطجەکان ،طەندیگاکان  ،پازثەکان ةە گؼجی ،هەمىو ئەوانەي ناومان ةسدن ةە یازمەثی خەمکەوە ةەزیىە دەةسین  .رسوػجی کازکسدنی
ئەوانەغ زەخظاندنی ةنەماکانی دیمىکساطیە وزێگەگسثنە مە ثاک زەوی مە دەطەالت اةساهٌم اةساغ،١٩٩٨،ل.)٢٤٨
باسی سێیهم :ڕۆڵی ئافرەتان لە کۆمەڵگەی کىردی گرنگی و پاڵنەرەکانی
-١گرینگی بەشداری کردن  :کاثێک مسۆڤ هەوڵدەدات طىود ةە دەوزوةەزي ةگەیەنێح هەوڵدەدات مە زێگەي ةەژدازي کسدنی مە
کایەکانی ژیانیدا ةەژداز ةێح ثاوەکى مە زێگەیەوە ثاکی کۆمەڵگە هۆػیاز ةکاثەوە ةە ثایتەت ئافسەثان هۆػیاز ةکاثەوە کاثێک
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زووةەزوي ناخۆػی ةێجەوە ةجىانی چازەطەزیان ةۆ ةکات .وە دەةێجە هێصێک ةۆ ئەوەي مە ةەژدازکسدنی ئافسەثەوە کازیگەزي
دزووطح ةێح مە گەػەکسدنی پەیىەندی ثێىان رکىمەت وگەمدا .
-٢پاڵنەرەکانی  :ئەو کاثەي مسۆڤ مىمازەطەي زەفجازێکی کۆمەاڵیەثی یان طیاطی دەکات ،ئەو کازە ناکات ثاوەکى نەشانێح طىودو
ةەزژە وەندی کەطی وگؼجی هەیە ،حا چ ماددی ةێح یان واثایی(معنەوي) ،مەوانەغ کازدنی مە پێجاو ةەزژەوەندی گؼجی ،ئازەشووي
طەزند زاکێؼانی خەڵک ةۆخۆی ،ةەدەطح هێنانی پایە مە کۆمەڵگەي مەدەنی (دەطجەکان ،کۆمەڵەکان ،پازثەکان) ،ةەزحەطجە
کسدنی زیص وپێصانینی خەڵکان ،دەطکەوثی ماددی ومعنەوي مە ئەنخامی ةەژدازی کسدنی (د.عادل عامس، ٢٠٠٩،ل. )١٤
-٣بەربەستەکانی بەردەدم ئافرەت :
زەهەندی خێصانی وخێڵەکی وناوچەیی هەن کە مە گسنگرتین ئەو کۆڵەگانەن کە شۆز گسنگن وا مە ئافسەت دەکات نەثىانی
ةەػێىەیەکی ةاغ زۆڵی هەةێح مە کۆمەڵگا ةە ثایتەت کاثێک کە ویظجی ةەژدازی کسدنی مە کایەکانی طیاطی وکۆمەاڵیەثی وئاةىزي
...هجد ،ةەڵگەغ ةۆ ئەوە زۆڵی ئافسەثی کىزدە مە پۆطجە رکىمی وریصةی وزێکخساوەکان ،کە زۆڵی ةەهێصی نییەو کازیگەزي ئەوثۆي
نەةىوە مە ةەزگسیکسدن مە مافەکانی ئافسەثان ،دزک پێ نەکسدن ونە ةىونی مەعسیفەیەکی ةاػی ئەو ژینگە کۆمەیە اڵیەثی وطیاطی
وئاةىزي وزۆػنتیسی ..هجد ،وە ئەو یاطاو زێظایانەي کە ةاض مە زۆڵ وئەزکی ئافسەت دەکات هەز مە ةەژدازی طیاطی وکۆمەاڵیەثی
،ئاةىزي...هجد ةىنەثە ةەزةەطح ثاوەکى ئافسەت نەثىانی زۆڵی ةاغ وئیخاةی هەةێح  .طەڕاڕای ئەو ةەزةەطجانەي کە ةاطامن کسد
دەثىانین هەندێک ئاطجەنگی ثس ئاماژە پێتدین مەوانەغ :
 -١ةەزةەطجە یاطییەکان کە دەگەزێجەوە ةۆ :
أ -الواشی ئیسادەي طیاطی مە زوون کسدنەوەي ئەو یاطایانەي کە پەیىەطجە ةە یەکظانی ماف .
ب -طەزچاوەکانی یاطادانان .
 -٢ةەزةەطجە کۆمەاڵیەثی وزۆػنتیسییەکان :
أ-الواشی ئاطجی زۆػنتیسي طیاطی ومەدەنی کۆمەڵگە .
ب -کۆنرتۆڵی ةۆماوە کۆمەاڵیەثییەکانی کۆمەڵگا و طییظجەمی ةاوک طاالزي وداب ونەزیح ،ةەهای حیاکازی .
ج -ةەزدەوامی مە داةەغ کسدنی کۆنی زۆڵ پێدان مە نێىان پیاو وئافسەت .
د -شۆزي ئەو ئەزک وکازانەي کە ئافسەت پێی هەڵدەطجێ مە ناوەوە ودەزەوەي ماڵ ،ئەمەغ وادەکات کە ةتێجە ةەزةەطح ةۆي کە
زۆڵی کەمتێجەوە مە کۆمەڵگا .
 -٣ةەزةەطجی ئاةىزي  :دەثىانین کىزثی ةکەینەوە مە هەژازي .
 -٤ةەزةەطجی خىدی :
أ -نەةىونی گسینگى وزۆڵی ئافسەت دەگەزێجەوە ةۆ نەةىونی هۆػیازي ئافسەت ئەمەغ مە ئەنخامی پەزەوەزدەي خێصانی
كىثاةخانە و ئەو ژیینگەی کە ثێدا دەژی .
ب -ةەزشی زێژەي نەخىیندەوازي
ج -ةەزشی ڕێژەي نەةىونی شانیازي یاطایی .
د-الواشی ةەژدازي ئافسەثان مە ةاةەثە طیاطی وکۆمەاڵیەثییەکان .
 -٥ةەزةەطجە طیاطیەکان :
أ -نەةىونی دیمىکساطیەثی زاطجەكینە .
ب -ةىونی دەطەاڵثی خێه وثایفەوعەػیسەت).وەزگیساوە مە طایجی  http.llwww.nova.comمە ڕێکەوثی . (١٥-٢-١٠-٣
بەشی دووەم  :چىارچێىەي پراکتیکی تىێژینەوەکە :
باسی چىارەم  :ڕێبازی تىیژینەوەکە :
مەةەطجامن مە ڕێتاشی ثىیژینەوەکە ،ئەوػیىاشەي کە ثىیژەزهەمیدەةژێسێ ،مێسەدا گەمێک ڕێتاشی شانظجیامن هەیە ةۆ ثىێژینەوە
،مەوانەغ ڕێتاشی ڕووپێىی ،میژووي ...هجد  .مە هەمتژازدنی ڕێتاشدا دەوەطجێ ثە طەز ثىانای ثىیژەزەکە و رسوػجی
ةاةەثەکە(،د.رامدعامز ،٢٠٠٤،ؾ)٦١هەز مەو زوانگەوە هەمظاو ةە ةەکازهینانی :
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ڕێبازی ڕوپێىی کۆمەاڵیەتی  :ئەو مەنهەحە ةەوە پیناطە دەکسي ،کە گسنگی ةە ةیسوڕاو پێگەی مسۆڤ دەدات ةەةێ گىێدان ةەػیکسدنەوە یان كىڵتىونەوە ةۆ ةاةەثەکە  ،وادادەنسی کە ئەو میجۆدە هەوڵ دەدات دیساطەي ئەو دیازدانە ةکات کە ةىونیان هەیە مە
کۆمەڵێکی دیازیکساو ومە ػىێنێکی دیازیکساو  .وەػیىاشیکە مە ػیىاشەکانی ػیکسدنەوە وەطجاوە مەطەز شانیازي ثەواو و ووزد مەطەز
دیازدەیەک یان ةاةەثێکی دیازی کساو  ،یان ماوەیەکی شانساو ،مەپێناو گەیؼنت ةە ئامانخی شانظجی  ،مە دوایدا زاڤەکسدنی ةە ػێىاشێکی
ةاةەثیانە،کە ةگىنخێ مەگەڵ دیازدەکە (د.عتدامتاطط مزمد امزظن  ،١٩٨٢ ،ؾ.)٢٣٥
کۆمەڵگاومنىونەي تىیژینەوەکە :ثىیژینەوەکە (طامپنی هەڕەمەکی طادە)مان ةەکازهێناوە وە شانیازی مە ( )١٥٠ئافسەت وەزگسثىوەکە دەگىنخێ مەگەڵ ةاةەثی ثىێژینەوەکە ،ةەمەةەزچاو گسثنی پێگەو ػىێنی کازیان ،مە ڕێگەی هەڵتژازدنی ( هەڕەمەکی)
ئامرازەکانی زانیاري کۆکردنەوەکە :
ثىیژەز هەمظاوە ةە ةەکازهینانی فۆزمی کساوە وداةەػی کسدووە ةەطەز ئەو ئافسەثانەي کە گسنگ ةىون ةۆ ثىیژینەوەکە .
 بىارکانی تىێژینەوەکە : -١بىاري شىێنی  :ئەو ةىازە کاثێک دیازدەکسێح کە ثىێژەز هەڵدەطجێ ةە هەڵتژازدنی ئەو ػىێنەي کە طامپڵی ثىێژینەوەکەي ثێیدا
هەڵدەةژێسێح ئەویؽ ػازی هەومێس ةەمنىونە وەزگیساوە .
-٢بىاري کاتی  :ئەو ةىازە کاثێک دیازي دەکسێح کە ثىێژەز ماوەي ةەػی پساکجیکی ثىێژینەوەکە دەطح پێدەکات کە ماوەي ()٣
مانگی خایاند  ،مە  ٧-٢٥ةۆ ١٠-٢٥ي ئەو طاڵ  . ٢٠١٥ئەو ماوەیە ثىێژەز هەڵظاوە ةە کۆکسدنەوەي داثا وشانیازییەکان مە ثاکەکانی
طامپڵی ثىێژینەوەکە .
 -٣بىاري مرۆیی  :ةىازي مسۆیی ئەو ثىێژینەوە  ،ةەػێک مە ئافسەثانی ػازی هەومێس ةە منىونە وەزگیساوە  ،کە ( )١٥٠ئافسەت ةىو .
ئامرازەکانی ئامار  :ثىێژەز ثەنها ةۆ زێژەي طەدي و دووةازە ةىونەوەي ژمازەکان پؼجی ةە پسۆگسامی ( )spssوەزگسثىوە .
بايس پێنجەم  :هەندێک لە ئەنجامی تىێژینەوەکە وشیکردنەوەي :
دوا ةەدوای ػیکسدنەوەي داثاکان کە مە ثاکی ثىیژینەوەکە دەطجامن کەوت ئەنخامی ثىیژینەوەکە ئاماژە ةۆ ةىونی الواشی زۆڵی
ئافسەت دەکات مە کۆمەڵگاکەمان ةە هۆی ئەو ةەزةەطجانەي کە ةاطامن کسد ةە پنەی یەکەو ،دەثىانین هەندێک ئەنخاو نیؼان
ةدەین ةەمؼێىەیە :
 -١مەو خؼجەیەي خىازەوە ئەوەمان ةۆ دەزدەکەوێح کە شۆزةەي ئەو کەطانەي کە دەیانەوێح زۆڵیان هەةێح مە کۆمەڵگا ةە هۆي
هەندێ هۆکاز واهەطح دەکەن کە ناثىانن ،هەزوەک مە خؼجەکەدا دیازە ةەڕێژەي ( ،)%٦٦٧،٤٤ڕێگسیەکانی خێصان ةە ػێىەیەکی
گؼجی هەزوەها نەةىونی ئازەشوو الی ئافسەثی کىزد مە کازی طیاطی ودەوڵەت دازی ةەزةەطجێکی ثسە مە ةەزامتەز ئافسەت،وە
ةەڕێژەي ( ، )% ٢٧،٣٣٣ئەو ةازودۆخەي کە ئافسەثی کىزد ثێیدا دەژی ( الیەنی ئاةىوزي )خێصان ،ةە ڕێژەي ( )%٢٨کازیگەزی کسدۆثە
طەز ڕۆڵی ةەژدازی کسدنی ئافسەت مە ةەژدازي طیاطی مە کۆمەڵگەدا .
خشتەی ژمارە ( )١ڕۆڵی ئافرەت دەردەخات لە بەژداري لە کایەکانی ژیانی کۆمەڵگەدا
ڕ
١

ةژازدەکان
نەةىونی ئازەشوو مە کازی طیاطی

ژمازە
٤١

ڕێژەي طەدی
%٣٣٣،٢٧

٢
٣

ڕێگسیەکانی خێصان (کۆمەاڵیەثی)
ةازی ئاةىوزي
کۆی گؼجی

٦٧
٤٢
١٥٠

%٦٦٧،٤٤
%٢٨
%١٠٠

-٢ةەاڵو هۆکازی نەةىونی ئاةىزی یەکی طەزةەخۆ ةە هۆکاز دەشانن کە شیاثس ةە ڕێژەي (، )%٣٣١،٢٥مە دوای ئەمەغ ثسض مە
کۆمەڵگەةە هۆکازیکی ثس دەشانن ئەویؽ ةەڕێژەي (، )%٢٠،٦٣٥دوای ئەوانیؽ هۆکازەکانی ثس ةەدوایاندا دێن وەک مە خؼجەکەدا
دیازە  ،نەةىونی هۆػیازییەکی ثەواو مەالی ئافسەثی کىزد ةەوەي کە دەثىانی ػان ةەػانی پیاو زۆڵی دەةێح ةەاڵو هەوڵ
وماندووةىونی دەوێح پێىیظجە مەطەز ئافسەت کە طڵ نەکاثەوە ةجىانی ئەةەزةەطجانەي کە ڕووةىڕووی دەةێجەوە ةە ئاشیانەیە
ةەزةەطجەکان ةؼکێنێح .
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خشتەی ژمارە ( )٢بەربەستەکانی (هۆکارەکانی ) بەردەم تىانای ئافرەت لە وەرگرتنی مافیدا
ڕ
١
٢

ةژازدەکان
پیاو طاالزي
ئەزکی خێصانی

نەةىونی پاڵپؼجی خێصانی
٣
ثسض مە کۆمەڵگە
٤
نەةىونی ئاةىزییەکی طەزةەخۆ
٥
کۆی گؼجی

ژمازە
٣١
٢٢

ڕێژەي طەدی
%٦٦٧،٢٠
%٦٦٧،١٤

٢٧
٣٢
٣٨
١٥٠

%١٨
%٦٣٥،٢٠
%٣٣١،٢٥
%١٠٠

 -٣ئەگەز هەڵظەنگاندن ةۆ ئافسەت ةکەین مە کۆمەڵگە کە ئایا ئافسەثی کىزد چەندە ػىێن پێی مە کایە طیاطی
وکۆمەاڵیەثییەکان،ئاةىزي دا هەیە  ،ئەگەز مە راڵەثێکدا ةۆثان دەزکەوت مە کاثی هەڵظەنگاندنەکەدا کە ڕۆڵی ئافسەت الواشە ثێیدا
شۆزثسینی هۆکازی ةۆ ئەوە دەگەڕێینەوە کە نەةىونی ئاةىزییەکی طەزةەخۆ ةۆ ئافسەت ،ئەمەغ ةەڕێژەي (، )%٣٣١،٢٥ةەدوای
ئەویؽ هۆکازێکی ثس و ةەزةەطجیەکی ثسی کۆمەڵگە ثسض مە کۆمەڵگە ،ئەمەغ ةەڕێژەي (، )%٦٣٥،٢٠پیاو طاالزی هۆکازێکی ثسە وا
مە ئافسەت دەکات نەثىانی زۆڵی ةاػی هەةێح مە کۆمەڵگە  ،ئەمەغ ةەڕێژەي (، )%٦٦٧،٢٠ةەدوای ئەوانەغ هۆکازەکانی ثس مە خؼجە
زوون دەکەینەوە  ،ئەگەز طەزند مە ةژازدەي خؼجەکە ةکەین دەةینین ئافسەثی کىزد پاطاوي شۆزی هەیە کە ڕێگس وةەزةەطجی ةەهێصن
کە وا دەکەن ئافسەت نەثىانی ةەثەواوي ڕۆڵی هەةێح مە کۆمەڵگە .
خشتەی ژمارە ( )٣هۆکارەکانی الوازی ڕۆڵ بینینی ئافرەت لە شىێنە هەستیارەکان دەردەخات
ڕ
١
٢

ةژازدەکان
نەةىونی ئاشادی ثەواو
ةەزةەطجی کۆمەڵگە(زاشینەةىونی)

ژمازە
٧٣
٣٩

ڕێژەي طەدی
%٦٦٧،٤٨
%٢٦

٣
٤

نەةىونی یەکظانی ئەزک وماف مە نێىان پیاو ئافسەت
داب ونەزیجی کۆمەڵگە
کۆی گؼجی

١٧
٢١
١٥٠

%١١،٣٣٣
%١٤
%١٠٠

ئەنجامی تىێژینەوەکە :
-١گەیؼجینە ئەو ئەنخامەي کە ئافسەت ڕۆڵی مە ةەژدازی طیاطی مە ئاطجیکی نصمدایە طەزەڕای ةىونیان مە رصب و
زێکخساوەکانی ثایتەت ةە ئافسەثانی پازثە طیاطیەکان ،ةەاڵو ةۆ ةاض کسدن مە ژیانی کۆمەاڵیەثی و ئاةىوزي ثەواو حیاواشە .
 -٢داةىنەزیح کۆمەڵگە ،ئەو کىمجىز وڕۆػنتیسییە کە ئێظجا مە ناو کۆمەڵگاکەمان ةاوە کە مە ةاوثسینی کە پێی دەڵێن کۆمەڵگەي
ةاوک طاالزي ڕێگسە مەةەزدەو ئافسەت کە ةجىانی ڕۆڵی طەزەکی مە کۆمەڵگە هەةێح وەکى طەزکسدەیەک ػانتەػانی پیاو .
 -٣کازی طیاطی پێىیظجی ةە مێهاثىوی هەیە ئەمەیؽ مە شۆزةەي ئافسەثان دا نییە ،هۆکازیؽ ةۆ ئەمە حۆزی پەزوەزدە
کۆمەاڵیەثییە مىرافیصکازییەکەیە .
 -٤هەندێک مە ئافسەثان ةاوەڕیان وایە کە کازی طیاطی کازیگەزي نەزێنی دەکاثە طەز ئەزکی خێصانیان ،طەزەزای ثسطیان مە
کازی طیاطی .
زاطپازدەکان :
 -١زاگەیاندنی کىزدی ةە گؼجی دەثىانی زۆڵێکی ةاغ ةگێڕێ مە کازا کسدنی ڕۆڵی ئافسەثی طەزکسدە مە کۆمەڵگاکەماندا .
 -٢هەڵظان ةە کسدە وچاالکی حەماوەزي ةۆ هۆػیازکسدنەوەی خەڵک مە گسینگی ةەژدازي ئافسەت مە ػىێنە هەطجیازو
ةڕیاڕدان .
 -٣کاز کسدن ةۆ هاندانی ئافسەثان مە ةەژدازی مە وەزگسثنی ئەو ةڕیازانەي کە پەیىەطنت ةە ژیانی .
 -٤پاڵپؼجی کسدن مە پایەي کۆمەاڵیەثی ئافسەت ،وە هەوڵدان ةۆ ةەزشکسدنەوەي ئاطجی كایه ةىونی کۆمەڵگە مە ةەژدازی کسدنی
مەو چاالکییانەي کە پەیىەطنت ةە گەػە پێدانی کۆمەڵگە .
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سەرچاوەکان :
 -1إةساهٌم أةساغ ،١٩٩٨،عنم االحجامع امظٌايس ،عامن ،داز امرشوق.
 -2د.عادل عامس ، ٢٠٠٩،امجزدًات امجٍ ثىاحه املسأة يف نؼاطها امظٌايس ،املاهسة ،املکجتە املاهسە امزدیثة .
 -3د.رامد عامز ،٢٠٠٤ ،املنهد امعنمی فی دزاطە املخجمع  ,مکجتە املاهسة .
 -4د.عتدامتاطط مزمد امزظن ، ١٩٨٢،أؿىل امتزث االحجامعٍ ،املاهسة،مکجتة ااڵنخنى املرصیە .
 -5عيل غنىو وآخسون ،٢٠٠١،املؼازكة امظٌاطٌة ،كاهسة ،داز امنهضة امعسةٌة .
 -3املامىض املزٌط
-٤وەزگیساوە مە طایجی ( )http.llwww.nova.comمە ڕێکەوثی . ١٥-٢-١٠-٣
-٥د.طاهس رظى امصًتازي،مظاهس املخجمع امكسدي ةني امجدًن واالنفجاذ املسأة واملخجمع،ئەو ةاةەثە وەزگیساوە مە پێگەي انرتنح
.http.llwww.aljazeera.net
ملخص
ثکمن أهمیة هره امدزاطة يف فهم امجزىالت امخرزًة امجٍ ثؼهدها امتالد عىل حمٌع األؿعدة،خـىؿاً امظٌاطٌة واالحجامعٌة ،واالهجامو ةجفعٌه دوز
املسأ ة يف مخجنف املخاالت وامفعامٌات امظٌاطٌة واالحجامعٌة واالكجـادًة وامثلافٌة وغريها ،طىاء يف املؤطظات امسطمٌة أو غريها،وةاألخف يف ؿنع
املسازات ،ذمك املخال امزٌىي امري ةدأ نؼاطه يف امتندان املجلدمة ،وأخرت مخجمعنا منىذحاً منه ،يف وكح مٌظمس مخجمعنا مامزطة رلك إال ةعد كفاذ
من أحه امىؿىل مزلىكها .ثظاهم املسأة امكسدًة يف ةناء حصء من املخجمع .مهرا ثعجرب دزاطة املىضىع وةزثه ،ةه وإحساء املصًد من امتزىخ وامدزاطات
ةخـىؿه ،من األمىز املهمة وامرضوزًة يف هره املسرنة من رٌاة مخجمع امكسدي .
فلد ثىؿنح امتارثة إىل مخمىعة من امنجائد من أةسشها:
-1ان املسأة امكسدًة مٌع مها نٌة معدو زغتجها يف امعمه امظٌايس وهرا ًؤدي إىل ضعف دوزها يف املخجمع .
-2إن املخجمع امكسدي ما شال مخجمعا ذكىزًاً ،فاملىزوخ امثلايف ما شال ًلف عائلا أماو املسأة النجصاع رلىكها .
-3إن املخجمع املدين امكسدي م ا شال دون مظجىي االهجامو ةلضٌة املسأة ،فاملؤطظات امنظىًة مؼججة ،وأرصاةه امظٌاطٌة مل ثىل املؼازكة امظٌاطٌة منمسأة
اهجامما اطجثنائٌا .
 -4أن وعٍ املسأة ملضٌجها مزلىكها مدوزها ،ما شال وعٌا ناكـا فامثلة ةلدزة املسأة عىل املٌاو ةامدوز كٌادًة ما شامح مزدودة .

Abstract
The importance of this research emphasize on the basic transition which is facing society in the different
ways, especially in the political and social sides, also the role of women in the various fields in the society such
as political, economical, and culture activities chiefly in the decision making. When this field has became a
vital point in the society which is providing opportunity for women to participate in activities around their rights,
moreover Kurdish women has a clear roles to built part of the Kurdish society in the several ways, that
encourage this researcher to study this subject in the different ways, particularly those things that have a
significant influences on the Kurdish society.
The research foundations
1- The Kurdish women haven’t willing to contribute in the political activities that let to increase their roles
in this area.
2- Kurdish society still male society, when the inherited culture became strong barriers for women to
achieve their rights in the society.
3- Kurdish society doesn’t take attention to the women roles even women organizations and political
parties don’t provide a real chance for women to have a political mission in the society.
4-The lake of women awareness about their rights and roles in the
society is another factor that makes
women to stay far from decision position that create a barrier for them to be a leader.
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