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 پوختە 

بەه و  یەڵماەبن  کاریێژاری  دیکێکەکان  منداەهۆکارلە  ە  کی  کاری  ئاڵ کانی  فاکتەنە.  ئ  ەرەم  دوو  ەلەگەڵ  و 

هۆی  ە  تێ بەنگ دە هاوسو ناوتنی نابەرانبەر  ەشکێپە  نێیە. بۆ ودا ندیە یوەپە  کرا ل  ێیان پەئاماژە  کە  دیکرەی  ەفاکت

کی  ێرەخۆی فاکتکە  کسان،  ەوتنی نایەشکێ ندی و پەو ەرژەسوود و ب  ێندەه  ە کی کۆمەڵگا لێشەاگرتنی بڕش ەبێب

کۆمەڵگای  کان.  ەینییی تنیکی و ئاێو ئ  یزێراوەپە  ناوچە  ت لەتایبەب  ،ەکارییێژاری و بەری هەشخێکی و پەرەس

کە  ک  ێجۆرە  وه، بەت بوویەشیمەی حڕێژەکشانی  ڵەووی هڕەووبڕسالمی  یشی کۆماری ئڕران پاش شۆێئ

دەماوە  ل حەژڕێابردوودا  ڕی  ە یەی چوار  بەەشیمە ی  ب  ت  قات  بۆتەدوو  بەرز  کشانی  ڵەهی  ە وانەچێپ ە  وه. 

حەژڕێ گدۆخی  ت،  ەشیمەی  نە شەئابووری  بە  کردووەی  کاریگە  و  گرەهۆی  و  ەی  ە  نواتەسیاسمارۆ 

ی  ەشە گ  ڵپاە  لت  ەشیمە ی حڕێژەکشانی  ڵەزیوه. هە ی ئابووری دابەشەی دواییدا ئاستی گەناڵ م ساەکان لەگشتیی

و  ێ بو    پیوهەدات  ئابووری لەهکاری  بارودۆخەلوه.  ەوتۆتەکێژاری  بەڵماەبندا  ەم  ستی  ەبەمە  کان 

تی و  شرەرپەدسەبنن.   ێ کار دە  کانیان بەڵزی کار منداێک هەکانیان وتێچووهە  ک لێشەبی  ەوەبووکردنەرەق

لێک ەتی یشرەرپەسێب هۆکاری ە  کان بەڵما ەتانی بنشرەرپەسە  ل  ێندەه  نە. اڵ کانی کاری منداەهۆکارە  کی تر 

دابین  ە  ڵماەچووی بنێت  ن وەناتوانن کار بک  ،تواناییێخۆشی و بەر، نەی هۆشبەمادە  بوون ب  کوو تووشەو

  ێ بەدووقات دژاری  ەتووشی هە  ڵماەدا بنەم بارودۆخەمردوون. لە  ناڵ منداو  ەل  ێندەرشتیاری هەرپەو س  نەبک

رشتی و  ەرپەدسەبهۆی  ە  ژاری بەهوه.  ەی کارەناو پرۆسە  ن بچناڵ مندا  یەوەهۆی ئە  تێ بەدە  ژارییەم هەو ئ

بی  ێکتە  لە  م وتارە. ئەرەکاریگمەر یان کەکاریگێت بەڵوەکانی دەپشتییڵپا   ەتەسیاسە  دا کەرشتی پیشان دەرپەسێب
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ە  وەرەم نووسەن ئەالیە ی "ئاوای بووف" لچاپزگای ەدن ەالیە ل 2021ی ڵساە ن کاڵ کانی کاری منداەوتەکێل

 نراوه.ێرهەوه، دەو بۆتاڵب

 لتوورە ت، کۆمەڵگا، کەسارەی کار، خڵمندا :ە سەرەکییەکانوش

 
پسپۆڕ  - 1 مرۆڤناس،  و  و    یتوێژەر  توێژینەوە  بڕوانامەی  شێوازەکانی  کێنت  ناسیی  ی خەڵکماستەرخاوەن  زانکۆی   –کۆمەاڵیەتی، 

 ئینگلتەرا 

 

kameel.ahmady@gmail.com;   

http://kameelahmady.com 
 احمدی، کامیل و همکاران )1400(، ردپای استثمار در جهان کودکی، انتشارات آوی بوف، دانمارک 2

 

mailto:kameel.ahmady@gmail.com
http://kameelahmady.com/


 

 

 

 کی ەشێپ 

مندا لێجۆر و شە  کە  کی جیهانییەیەدیارد  1ڵکاری  دە  وازی جۆراوجۆر  باڵ ە ، بێگرەخۆ  پێپە  م  ی  ەناسێی 

ۆح و  ڕستە،  ە ج  ندروستیەتە  زیان بە  ک  ێوترەد  کارانە  ە ڵەو کۆمەب  ڵ کاری منداندروستی،  ە کخراوی تڕێ

ە  شبوونی لەبێ هۆی بە  تێب ەدە  نێبۆ وکات.  ەوت دەز  ێنانی لێاهڕندن و  ێو مافی خو  ێنێ یەگەد  ڵونی منداورەد

ن هاوکات  ەژخایێکاری قورس و درە  ندن یان ناچارکران بێ خوە  نانی ناچاری لێقوتابخانە، یان وازه  بۆ  چوون

 منداڵن  ۆیلم  218پیشان دەدا نزیکەی  کار  ی  ڕێکخراوی نێودەوڵەت  ـی  2018تی ساڵی  ڕاپۆر  2ندن. ێلەگەڵ خو

ین  ڵێتوانین بەدتە، راپۆڕم ەستن بەبپشتە کانی کارن. بەجۆرە ک لێک ەریکی یەخە کە جیهاندا بوونیان هەیە ل

تانی اڵ وی کار،  کخراوی جیهانڕێیاندنی  ەاگڕی  ێپە  ب  .هکار  یمنداڵیەکیان    نجیهاە  منداڵ ل  10کۆی هەر  ە  ل

ـی  2018ی  ڵی ئاماری ساێپە  و بە  خۆ گرتووە  ل  اننی کاریاڵ ی منداەژڕێفریقا زیاترین  ەباشووری بیابانی ئ

شی  ەبە  یان لەزۆربە  ن کەکەئیش ددا  ەم ناوچەن لاڵ ساە  دڤەحنج بۆ  ێ پنی  اڵ مندادی  ەسە  ل  29کخراوه،  ڕێم  ەئ

تانی باکووری  اڵ است و و ڕەتی ناواڵ ە هژۆڕ   ە  لە  ودۆخ رم باە. ئئیشنریکی  ەخشدا خەبژوار و زیاندکاری  

ریکی کاری  ەن خاڵ ساە  دڤەتا حەهە  ڵنج ساێنی پاڵ دی مندا ەسە  ل  5ی   ەنزیکدا  ەناوچانم  ەو لە  فریقا جیاوازەئ

کی  ێتاناڵ وە  رانییە؛ لەی نیگێن جاڵ تی ئاسیا بارودۆخی مندااڵ ەۆژهڕتانی باشووری  اڵ و  ە  م لاڵ ەبترسیدارن،  ەم

ن بۆ  ێدزرەیان دن  ێفرۆشرەی دتسە بندڕایەت و  ستی  ە بێی گرەوێچوارچ ە  ن لاڵ منداکوو هیند و  پاکستان  ەو

 3. کاریان لێ بکێشرێتباردا ەنال کی کاریێشەکە لە و کارگە گە، کارخانێڵکە ی لەوەئ

لەیەاگڕئاماری   تا کورتی  ەککی  ێراوردەبە  وەکار  کخراوی جیهانیڕێن  ەالیە  ندراو  تی  ەشیمەو ح  ەژڕێم 

ە کی ەوەی جۆری جیاواز و ئێپە نی کار باڵ ئاماری وردی مندایاندنی ەاگڕە جیهانە، چوونکە نی کار لاڵ مندا

شاراوەمژارە  ل  ێندەهە  ل شوناسی  هە کاندا  دەیان  بەیە،  نەڵێ توانین  هاوکاتی  ە سەنەشەت.  گوونجاوهین  ندنی 

بەه لەئابوورییە  بوونی چاالکییجیهانیە  ژاری و  بژارەجیهان و هە  کان    ، تەشیمەکی زۆری حێشەبوونی 

   ە رەم فاکتە، ئترکیەواتایە  بن.  ەک بدێر کارەهە  ل   یانخۆ  یەوەبۆ مان  ەنکەکانیان ناچار دەڵمنداکان  ەڵماەبن

ئە  وەبۆت  اوانەکرباس بە وەهۆی  ئابوورەی  نافشی  پەی  لە  بت.  ێن ێبس  ەرەرمی  پەماوە  گشتی  سا ەی  ی  ڵنجا 

ئابوورڕ نافابردوودا،  لەی  گە  ناوچە  رمی  جیهاندا  کردووه. ە شەجیاجیاکانی  پ  4ی  ی  ئابوورکردنی  ەناسێ بۆ 

-مکەنراوه، چێکار هە مکی جۆراوجۆر بەچە شەم بەکردن بە و بۆ ئاماژە و دراواڵربەکی بڵێوەرمی هەناف

رمی".  ەناف  وینی" و "ئابووریەرزێژ  ریب"، "ئابووریەهاوت  یری"، "ئاوبوورەبێی س"ئابوورکوو  ەلی وەگ

 
1 - Child labour 
2 - ILO. (2017). Global estimates of child labour: Results and trends, 2012-2016. Geneva: 

International Labour Organization Geneva 
 (. کۆمەڵناسیی منداڵی )وێرگێڕانی عەلیڕەزا کرمانی و مەسعوود ڕەجەبی ئەردەشێری(. تاران: سالس  1393کۆرسارۆ، ویلیام ئێی، ) - 3

4 - Unicef. (2002). innocenti digest: Child domestic work. 



تاندا  اڵ یاسای وە  لیە؛  ەه  نایاسایی جیاوازی  شی ئابووریەلەگەڵ برمی  ەنافی  ئابوورە  کە  یەوەکی تر ئڵێخا

  ێ درەنجام دەئ  (رەی هۆشبەو قاچاغی ماد  نانێمهەرهەکوو بەی نایاسایی )وئابووررتی  ەکە  لە  کئیشانەی  و  ەئ

ە  نایاسایی لە  و بە  تاوان نییە  میشەرمی هەناف  ئابووریرتی  ەکانی کەم کار و چاالکییاڵ ەاوان ناسراون، بتە  ب

ە لن و  ستخستنی داهاتەدکە بۆ    انەیو کارەموو ئە"هبریتییە لە  رمی  ەی نافئابوورە  وەتەڕەبنە  لت.  ێم نادرەڵەق

 1ت" ێکرەدە  اد مئا  ە وێهاوش  ئیشیە  کدا کێنێشو ە  کراون، لەنە  کی کۆمەاڵیەتیدا ئاماد ەیەژینگە  ت لەڵوەن دەالی

ە کردوو  یرچاوەی بەشەرمی گەنافی  ابردوودا ئابوورڕی  ە یەک دوو دەیی  ەژێدرە  رانیش لێئ ە  لە  وێم شەر بەه

  2.ڵقووکی ەکسانییەژاری و نایەهۆی ه ەو بۆت

رمی، هاوکات  ەرتی نافەندنی کەسەرەو پوی  ێبژ  انی ئابووریڕو گۆو  اڵربەتی باڵیەۆمەکی  انکارڕلەگەڵ گۆ

ی  ەسۆنگە  الوازتر لوه. چینی  ەتێ وەکەد  ێژارانی لە ری هەدەبەاد ڕە  ی لەوەوساندنەکسانی و چەنایژاری،  ەه

نن. ێک دێرمی پەی نافرتی ئابوورەکارانی کێی کرەژڕێن زیاترین  اڵ ژنان و منداە  وه، واتەنەمەز و تەگەڕ

لێزۆر لەپیشە  ک  نافئابوورە  کان  دەی  جە رهاویشتەرمیدا  دەستەی  و  مندا  روونیەیی  بۆ    ێ ل  ناڵ زۆری 

ە  ن لاڵ منداە  ترسیدار، چوونکەکاری مە  لە  کێنی داخراویش جۆرێشوە  ل  ڵی منداەوه. کاری شاراوەتێوەکەد

  ڵ ی  ناوماەی بچووک، کارگەکارگە  ل  کردنکارە  کک  ێجۆرە  بت.  ێر دەسە  چییان ب  ێر چاوان ونن و نازانرەب

ل حاە  و  کارگەڵزۆر  لەتدا  و  و  نایاسایی  ئابووریەکە  ی  لەسارەخرمی  ەناف  رتی  زۆری  زیانی  و    ێ ت 

بۆ  و  ن  ەکەزموون دەئە  متر بەیی کەکرد  ی داخراوی کاری ئازادیەژینگە  ن لاڵ منداە  وه، چوونکەتێوەکەد

لکردنی    ریێرگری و چاودەب توانایەچاو شە  خۆیان  ئە قام  بەسراوەکی  پانتای سەر  بوونی  نییە.  و    وتۆیان 

لئازارڵو منداە  وەوساندنەچوینی  ەرزێی ژەترسیداری کارگەم پتری  لەتێوەکەد   ێی  تریشەالیە  وه.  ە  وەکی 

 وه.  ەنێنرێوسەچەدە وەشەووڕم ە و لە ستیان نییە دقەیان حە  پار تیێدارنەمافی خاون اڵ مندا

مندانە سەنەشەتگشتی  ە  ب کاری  لی ب  ڵدنی  جۆراوجۆری  گرتووە  چمی  و  ەدە  لە  بریتییە  کە  خۆ  سفرۆشی 

لڵگو ئیشەقامەشە  فرۆشی  لکان،  کردنەوەەفیتە  کردن  چاک  ماشین  و  ئیشری  ل،  -مەرهەبە  رتەکە  کردن 

ە  ت بەبارە ی. سڕەگڵ زبت ەنانەسازی و تی خشت ە خانەروکوە کردن ل ئیشو  دووریرگ و بەکانی جلەنانێه

ە  ستە، چوونکەردەبە  م لەکی کەدا زانیارییەم ژینگانەن لاڵ مندا  کان و بارودۆخی کاریەجۆراوجۆرە  کارگ

ە  ر بۆیەهت.  ێدرەدە  ناڵ مندا  مەست بە قدەحە  ندەو چرێ  کەدە  ناڵ و منداەر ئیش بێند کاتژمەچۆژدا  ڕە  ل  ێنازانر

ت.  ێبکر  ێکانی کار تاوتوەترسییەووی شوناس، بارودۆخ و مڕە  و ل  ێبناسر  ڵکانی کاری منداەجۆرە  ویستێپ

ل توەئامانج  هەوەژینێم  ئەش  بەمەر  ئاماەواتایە  یە.  تر  ئەجنکی  توەکانی  و ە  وەناسینلە:  ە  بریتییە  وەژینێم 

منداەجۆری  ەوەندنێخو کاری  لەسە  لن  اڵ کانی  تاران  شاری  ئاستی  و  ی  ە سۆنگە  ر  بارودۆخ  شوناس، 

بۆ سەوتەکێل ئڕەرەن. ساڵ ر منداەکانی  بەوەای  بەوێشە  ی  نیشتمانی و   یندەهەڕە  لە  دراو  ڵوەو هاڵربەی 

 وه.  ەتێک بدرێل  ەتەم بابەئە وەجیهانیش
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 وه ەین ڵکۆێ کانی لە ئامانج

س توەئی  کەرەئامانجی  جۆرە  وەژینێم  جیاکانی  ە  ناسینی  منداجیا  و  ەسە  ل  ڵکاری  تاران  شاری  ئاستی  ر 

کانی کار، ناسینی شوناس و ەجیاوازە کانی جۆرەوە رەدیاریک  ەرەناسینی هۆکار و فاکت ماڵ ە، بتیەریەوروبەد

ناسینی   و  کار  منداەجیاوازە  جۆر  یکانەوتەکێلبارودۆخی  کاری  باڵ کانی  لداگریێپ ە  ن  ر  ەسە  نواندن 

ش  ەم ئامانجانەیشتن بەاگێڕپ ستەچاو کراوه. بۆ دە ڕم  ەک ئامانجی دووهەونیش  اڵ منداکار بۆ  کانی  ەترسییەم

نی  اڵ بارودۆخی منداە  واوی لەزانیاری ت  ێندەهتوانی  ر کامیان  ەی هەوەمداناڵ وە  کرا کە  پرسیار ئاماد  ێندەه

ل بدا  ە  کار  پیشان  هتاران  بەروەو  بەڕەفرهۆی  ە  ها  جۆرواڵربەنگی و  منداەی  کاری  خت،  ەتێپ ە  ل  ڵکانی 

 نین. ێ ران بگشتێئ یدیکە  کانیشارهڵێنکەران و ێری  ئ ەرتاسەبۆ سە  واوەتە م ناسینەتوانین ئەد

 بریتین بوون لە:  ە  م پرسیارانەئ

   ؟چییە ڵکانی کاری منداەجیاواز ەجۆر  .1

 ؟ کانداەجۆراوجۆرە  پیشە ن لاڵ هۆی کاری منداە تێبە ک دێلەرگەفاکت یچ .2

 ؟یەەکاری خۆیان هە کیان لێیشتنە گێت  یکاندا چەجۆراوجۆرە  شیپە ن لاڵ مندا .3

      ؟ن چییەاڵ کانی کاری منداەوتەکێکاندا لەجیاوازە  پیشە ل .4

   ؟وهەبنە ک دێلەگەشێترسی و کەم یووی چڕەووبڕجیا جیاکاندا ە  پیشە ن لاڵ مندا .5

   ؟کاندا چییەەجۆراوجۆرە شیپە ن لاڵ کاری منداشێوەی  .6

 وه ەینڵکۆێ رایی لەب

ە  ن لاڵ ر کاری منداەسە  ک بێشاندن خ ر ناوی "چاوێژە  کی خۆیدا لێوتارە  ل  2017ی  ڵساە  ل  1ڵ دریسکۆێئ

ە  رچاوەرای داتاکانی سێی خە وەندنێخوفریقا"،  ەئاسیا و ئە  ری بچووک لەوێپە  سازی و کانزا لەرتی پیشەک

و   سیاسی،  بەبارەس  یکانەتییە ڵوەنادە  کخراوڕێزانکۆیی،  منداە  ت  لاڵ کاری  پیشەکە  ن  و  ە رتی  سازی 

کا  ەدە  بچووکانە  گرووپو  ەبە ئاماژ  ASMکردووه.    ێفریقا تاوتوەئاسیا و ئە  ( لASMکانزای بچووک )

کانزای  وان  ێن ە  توانین لە دە  واتەن. کەکەئیش د ە  وزڕو پ  ڕ، کاری چالۆژیەکنەتم ە، کتێچووم ەکرتی  ەکە  لە  ک

یان ەزۆربە  کان  کەو بچووک  یسازەکانزا پیش  ەوە کەالیە  لە  یەتیان هەڵزۆریان مۆە  کو  اڵربەسازی و بەپیش

کانزاکانی  ە  لن  اڵ کانی کاری منداەجۆرە  م وتارەها ئەروەهین.  ێدابن   کی تر جیاوازیەالیە  ل  تن،ەڵمۆێب

کە، کار  ڵندنی قووەکڵەکوو هەکی وێلە. کارگووەناوبرد ییاندۆنێزەکوو تانزانیا، فیلیپین و ئەکی وێتاناڵ و

ک و  ەن و فرۆشتنی شماڵ ساەورەنان بۆ گێلشتێردی کانزا و وردکردنیان، چەبگرتنی  ڵەوین، هەرزێژە  ل

لی ە. ع2وه ەتێوەکەد  ێروونی لەیی و دەستەتی جۆراوجۆری جەسارەخە  کان کەڵساەورەکردنی گتەخزم
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  " ایینی ەستی تەهە  لز  ێورەنی کاری شاری تاڵ زموونی ژیاوی مندا ەوتاری "ئە  ل  1398ی  ڵسا ە  لە  ئیمانزاد

باڵ زموونی منداەئی  ەوەوونکردنڕو  ە  ناسێپە  بە  ستاوەه دیاردەوازی چۆنایێشە  نی کار  ناسی و  ەتی و 

لگیرەنموون ئەنجامەئە  ی کار.  تەنی کار هاڵ نی منداوزموەکانی  ناونیەستی  کی  ەرەۆکی سڕەایی چوار 

  ایی" نیەستی تەر هەسە  بوون بڵکانی زاەگڕێایی"، و "نیەستی تەکانی هە، "جۆر"یشتراوە گێتستی  ە"ه

منداێناس کار  اڵ نرا.  جۆرڕەووبڕنی  تەه  یکانەووی  بنیە ستی  و  ئ نیەت  تە تایبە ایی  گزیستانسیالیست  ێایی 

م  ەیە. بۆ ئەوییان هبەڕەاڵکراهیوایی و  ێ مانایی، بێ ایی، ب نیە ستی تەژیانی خۆیاندا هە لها ەروەوه. هەبنەد

-کاری بەەی کۆمەاڵیەتی، ئامادندەیوەباشترکردنی پکوو  ەکی وێ لەگتەر سیاسەسە  بتوانین  ەدە  ستەبەم

ن اڵ ی منداەستەم هەرمانی ئەدت ەوییەعنەکان و مەکۆمەاڵیەتییە  زاییەشارفێرکردنی  ،  ندنێخو   کانیستێنە

ر  ەوەتکڵەی خ"کۆمەڵناسر ناوی  ێژە  یدا لەکە زێتە  ل  1393ی  ڵساە  لدین نادری  ەالحەس  1ین. ەر بکەسەچار

نی  اڵ لەگەڵ منداە  شانەیی هاوبەکردکی  ەیەوەژینێن )تواڵ بواری کاری منداە  ز لێکاستلی  زموونی تیۆرەو ئ

لڤەئ دەناوە  غانستان  "هۆگری  ندی  مشتاق  کودک  تامڵمنداوستدار  کاری  "  ("زرۆەی    نی اڵ منداشێوەی 

تاوتوڤەئ ل  ێغانستانی  ناوبراو  تەکردووه.  مندادا  ەزێم  بارودۆخی  پیشاندانی  تیۆریاڵ بۆ  ل  ێئیمانو  ن 

و ە  وەانڕەگێ کی بێناو دۆخە  ونەکەن داڵ یدا منداێتە دا کە ک پیشان دێبارودۆخو  ە  ناوێکار هە  زی بێکاستل

م  ەناو ئە  وتنەنی دیکە، بۆ کاڵ چاو منداە  ر، لەنی کۆچب اڵ دا منداەند ەوێم نەبات. لەکان ناوی دەشەڕەکونە  ب

لەترسییەم  ەشەڕەکون زیاتریان  لە  رەسە  کی  کۆمە  وەتریشکی  ەالیە  و  ر ەوەتک ڵەخ  ناسیڵەئایدیای 

رگرتن  ەو کڵەکە  دا، بەوەژینێم تو ەلو ئاشناکردنیان لەگەڵ بارودۆخی خۆیانە.  ە  سانەم کەتیدانی ئەیارم

پەیەئاراستە  ل ئاراستەۆژڕکی  و  منداەیی  ب  ێندەه،  ڵمندا ە  ب  ڵی  نان، ێاهڕستی  ەبە مە  چاالکی 

ە ل  ڕ کو  33کچ و    23  دا  ەوەژینێی توەپرۆسە  ل  نجام دراوه.ەن ئاڵ تواناکردنی منداە  و بە  وەوشیارکردن

منداەناو هۆگری  تامڵندی  )ەی  مشتاقزرۆ  کودک  دوستدار  نواند.   (مرکز  و    2هاوکارییان  تۆالیی 

لەهاوکار "پە  ل  1391ی  ڵساە  کان  منداکار  ندیەیوەوتاری  گ  ڵی  مرۆییەشەلەگەڵ  تانی اڵ وە  ل  ی 

وان  ەکردووه. ئ  ێتاوتوی مرۆییان  ەشەری گەوێی کار و پڵی منداەدیارد  "ەشەگە  وو لڕوتوو و  ەکەشنێپ

ی کاریان ڵی منداەژڕێە  رزدایەکی بێئاستە  ی مرۆییان لەشەری گەوێپە  ی کەتاناڵ و و ەئە  کە  وەننێهەدە  گڵەب

ی  ەشەری گەوێپ   ،ێرزدا بەکی بێتسئاە  ل  ڵی کاری منداەژڕێ  ێنێر شوەهە  لە  وەوانەچێپە  و بە  مترەک

  65ر ئاستی  ەسە  ی مرۆیی لەشەلەگەڵ گ  یڵکاری مندا  ندیەیوە پە  وەژینێم توەنزمە. ئە  تاڵ و وەمرۆیی ئ

رچی  ەهدا  ەپیشان دە وەئە  وەژینێکانی توەنجامەکردووه. ئ  ێتاوتو  ەشەگە  وو لڕکردوو و  ەنەشەتی گاڵ و

ها  ەروەه.  ەوانەچێ پە  و بە  مترەیش کڵ ی کاری منداەژڕێ،  ێرزدا بەکی بێ ئاستە  ی مرۆیی لەشەری گەوێپ

رز  ەی مرۆیی بەشەری گەوێلەگەڵ پی مرۆیی  ەشەگە  یشتن بەن گڵێەکانیان دەوەژینێنجامی توەی ئێپە  ب

و  ە  وەمکردنەکە  ویستی بێیە، پەکان هەڤنی ژیانی مرۆوبوی لەگەڵ باش ندەیوە وخۆ پەاستڕی  ە وێشە  بە  ک

  3. ەم کۆمەڵگاکانەر جەسە ن لاڵ کردنی کاری منداڕبەبن
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 نی کار اڵمندا

کی  ێنەالیە  ئیشانە  شنەم چەکردنن. ئریکی ئیشە خ  ڵی ماە وەرەدە  لە  ن کەناڵ و منداەک لێنی کار تاقماڵ مندا

تی،  ێکردن، بۆیاخچڵسوا،  ڵۆفیشناڕی ناپکارێکر،  ە قینەاستڕو ناە  قینەاستڕکانی ئیشی  ەجۆرە  و لاڵربەب

شم بەفرۆشتنی  لەبایێکی  هتد  و  دە  خ  پێپە  ب  1ت.ێگرەخۆ  ن ڕێی  ەناسێی  و   کار  تیەڵوەودێکخراوی 

ریکی  ەخستنی داهات خستە ستی دەبەو بۆ م ێن باڵ سا  18نی خوار  ەمەتە  ک کێڤر مرۆەف، هێیوونیس

 ێوترەی دێپ  ێبە  وەڵماەرزی بنەهۆی قە  و بە ی ئە وەوساندنەی چەئاراستە  ی لەکەیان ئیش  ێک بێئیش

بڵمندا کار.  پۆل ەرێگوە  ی  تیۆرەبنێی  نڕێی  ندی  مندا  تیەڵوەودێکخراوی  بریتین  اڵ کار،  کار  و  ەلنی 

نی  ەمەمی تەالنیکە  نی خوارتر لەمەتە  ن و یان لەد ەنجام دەن ئاڵ خراپترین جۆری کاری منداە  ی کەناڵ مندا

نجام  ە وا کاری سووک و ئاسان ئە  وەتێناگرە  ن اڵ و منداەی کار ئڵی منداەریکی کارن. وشەیاسایی کار خ

ە  تا چواردەهە  ن دوازدەمەتنی  اڵ منداە  کە  وەتێگرەدە  ترسیدارانەنامە  و کارەکاری سووک ئیە،  ێ م پەن. بەدەد

 79ی  ەن. مادەدەنجامی دەک ئەیەفتەی هەماوە  ر لێکاتژم  14ە  متر لەک  نیەمەکی زەودایەمە  ن و لاڵ سا

ل کار  کێئە  یاسای  ژە ران  تێسانی  مندا ەو  ڵسا  15نی  ەمەر  دهڵک  کار  هەد  نیشانستی  و    ە شنەرچەکا 

  15سانی  ەکە  و ب  ێزانەدواداچوونی یاسایی دە  دژی یاسای کار و شیاوی بە  بە  ناڵ م منداەی ئە وەوساندنەچ

ک  ێکارە  ب  ڵگشتی کاری مندا  یەوێشە  بات. بە" ناو د ڵرمنداێکاری مێ"کرە  ن باڵ ساە  ژدەتا هەه  ناڵ سا

لاڵ منداە  ک  ێوترەد پڕێی و  ڵجیهانی منداە  ن  بەگێز و  دەبێی مرۆییان  بۆ  ەش  انی ی و گۆڕەشەگکا و 

بە زیانب  یانبیروباوەڕ هەرێگوە  خشە.  منداەوش ناسە،  ێپ   ێندەی  کاری  "باڵ ی  کارانەن  ە  ک  ێوترەد ە  و 

و    ییستەی جە ەشەکا و بۆ گەش دەبێیان بەگێو پ  جێگەڕێز و  تی و  ەفرایەدی،   ڵقۆناغی منداە  ن لاڵ مندا

 یە: ەیان هە ندییانەتمەم تایبەئە کا کەدە  و کارانەبە و ئاماژ "خشەەروونییان زیانبەد

 یە. ەهن اڵ ترسیدارن و زیانیان بۆ منداە خالقی مەروونی، کۆمەاڵیەتی و ئەیی، د ەستەووی جڕە ل •

 ن: ەکەن داڵ ندنی منداێ خوە گری لڕێ دا ەوەرێکانی ژەتە ڵحاە ل •

 کات. ەشیان دە بێبە  قوتابخانە لی چوونەهە ل ✓

 کات. ەندنیان دێخوە  نان لێوازهە ندن ناچار بێهاتنی خو کۆتاییە ر لەب ✓

  2ن. ەنجام بدەن و قورس ئەژخایێقوتابخانە، کاری درە ای چوونێڕون ەکەیان ناچاریان د ✓

لەه بوارەر  منداەم  کاری  جۆری  منداەوەتی، جیابوونەکۆیالیە  لە  بریتیی   3"ڵدا "خراپترین  شی  ەباوە  ل  ڵی 

ە ی کەوەکان. ئەورەگە  قامی شارەر شەسە  کران لاڵ ەڕەیان ب،  ی جیدیخۆشەترسی و نەر مەبە  وتنەە، کڵماەبن

نا بڵین "کاری منداێتوانین ناو بنەکانی "کار" دەتەتایب  ەجۆر ، جۆر و ڵنی منداە مەتە  بە  وەتە ستراوە" یان 

ئێکاتژم ئنجامەر و کاری  بارودۆخی  ئ  درانینجامەدراو،  ئامانجانەو  ە  وەجیاجیاکانە  تاڵ ن وەالیە  لە  ی کە و 
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بۆیەهر.  ەبە  تێگیرەد منداەوەمداناڵ وە  ر  کاری  وە  وەکێتاڵ و ە  ل  ڵی  دیکێتاڵ بۆ  هە  کی  لەروەو    ە شەبە  ها 

 ک جیاوازه.  ێتاڵ جیاجیاکانی و

 

 جیهان ە ی کار لڵئاماری مندا

نی کاری دا و اڵ سی منداەملیۆن ک  246تی  ەشیمەی حڵواەـی زایینی ه2005ی  ڵساە  کار ل  کخراوی جیهانیڕێ

 ڵهزار مندا  22ی  ەک نزیکڵێوو سامەو هە  ناڵ ساە دە  متر لەنیان کەمەت  ڵملیۆن مندا  73ە  ژڕێم  ەلیاند  ەایگڕ

لە  ویملەووداوی کاری زۆرڕهۆی  ە  ب دەدە  گیان  دە دەست  بۆ  ەجیهانییە  ڵوەوتی هەستکەن. گرینگترین  کان 

رچاوی  ەبزینی  ەجیهان داب  انیکجیاجیاە  تاڵ وە  ن لاڵ نانی منداێ کارهە  بە  ل  گریڕێ  و  ڵشتنی کاری منداێهەن

کخراوی  ڕێـی  2018ی  ڵساتی  راپۆڕە  ک کێجۆرە  بوو. ب  ڵساە  پازدە  متر لەی کەماوە  لنی کار  اڵ ی منداەژڕێ

م  ەندراوی ئە یەاگڕی ئاماری  ێپە  بزیوه.  ەدابجیهان  ە س لەملیۆن ک  152بۆ  ە  ژڕێم  ەئە  کار پیشانی داو  جیهانی

ملیۆن   62.1فریقا،  ەئە  س لەکملیۆن    72.1ە  واتنی کاری جیهان،  اڵ مندانیوەی  ی  ەستا نزیکێر ئەکخراوه، هڕێ

بی،  ەرەعتانی  اڵ وە  س لەکملیۆن    1.2مریکا،  ەئ  واڵتیە  لس  ەملیۆن ک  10.7،  ەئاسیا و ئووقیانووسیە  س لەک

فریقایی  ەی ئڵمندا 5ر ەکۆی هە کی تر، لەواتایە ژین. بەندی دەووپا و ئاسیای ناوروەئە س لەملیۆن ک 5.5و 

ندی  ەووپا و ئاسیای ناوروەئە د، لەسە ل 2.9بی ەرە تانی عاڵ وە لە لە ژڕێم ەکدا ئڵێحاە ی کاره، لڵکیان منداەی

  کخراوی جیهانی ڕێده.  ەسە  ل  7.4ە  تانی ئووقیانووسییاڵ ئاسیا و و ە  و ل  5.3مریکا  ەئ  واڵتیە  لد،  ەسە  ل  4.1

ملیۆن   73  یەکاری ناچاری نزیکی  قوربان  ەتەبوون  ە  ک کڵێملیۆن مندا   152کۆی  ە  لە  کە  یاندووەایگڕکار  

سەک یڵرقاەسیان  زیانبەمە  پیشلە  ک  ێکەی  و  زیاترین  ەخشەترسیدار  مڕێژەکانن.  کاری  واتەی  ە ترسیدار، 

ە  مەای ئڕەرەنە. ساڵ ساە  دڤەتا حەهە  ودای پازدەمە  نیان لە مەتهی ئەوانەیە کە  ر چواریان،  ەسە  ل  ێی سەنزیک

ە  ملیۆنیان، ل 19ی ەنزیکە ترسیدارن، واتەمکاری ی  ڵرقاەسە کی ەناڵ و منداەئر چواری  ەسە  ک لەی یەنزیک

ە  ل 28نە، اڵ ساە تا یازدەنج هێ پوان ێنە نیان لەمەتدیان ە سە ل 48کی تر، ەواتایە بنن. اڵ ساە نی دوازدەمەر تێژ

دا  ە وێم نەلنە. اڵ ساە  دڤەتا حەهە  وان پازدێن ە  نیان لەم ەدیان تە سە  ل  24نن، و  اڵ ساە  تا چواردەهە  دیان دوازدەس

گوزاریدا  تەرتی خزمەکە  دیان لەسە  ل  17.2سازی و  ەرتی پیشەکە  ل  11.9،  ڵرتی کشتوکاەکە  د لەسە  ل  70.9

ی کاری  قوربانە تێبە کیان دەی ڵمنداە ر دەکۆی هە ین لڵێتوانین بەدتە،  راپۆڕم ەستن بە ب پشتە ب 1ن. ەکەئیش د

ە  ، بگرنەخۆ دە  نی کار لاڵ ی منداەژڕێفریقا زیاترین  ەبیابانی ئ  باشووریتانی  اڵ و  ێ وترەک دەو وناچاری  

ریکی ەشیان خەزۆربە ن کەکەدا ئیش دەرەڤەم دەن لاڵ ساە دڤەتا حەنج هێ پنی اڵ مندادی ەسە ل 29ە ک کێجۆر

م ەو لە  جیاوازفریقا  ەباکووری ئتانی  اڵ ین و وڤتی نااڵ ەخۆرهە  لە  م  بارودۆخەخشن. ئەکاری قورس و زیانب

نزیکەناوچان منداەسە  ل  5ی  ەدا  ن اڵ دی  پێنی  حێوان  بۆ  خاڵ ساە  دڤەنج  مەن  کاری  م  اڵ ەبترسیدارن،  ەریکی 

کوو هیند  ەکی وێتان اڵ وە یە؛ لرانەی نیگێ ئاسیایی ج تیاڵ ەۆژهڕباشووری تانی  اڵ وە نی کار لاڵ بارودۆخی مندا

و  ە  گێڵکە  ی لەوەن بۆ ئێدزرەن یان دێفرۆشرەتی دەایڕستی  ەبێی گرەوێچوارچە  ن لاڵ زیاتر منداو پاکستان  

 
1 - ILO. (2017). Global estimates of child labour: Results and trends, 2012-2016. Geneva: 

International Labour Organization Geneva.  



ی  مافوورنەی کە  اڵ ماو  ەها لەروەت. هێشرێ بک  ێدژوار کاریان ل  کی کاریێبارودۆخە  کان لەو کارگە  کارخان

 1کانیان باوه. ەناسکقامکە هۆی ە ، بڵزی کاری منداێه یەوەوساندنەچتێدا دەکرێ  

 1390تا ەه 1375نی اڵی ساەماوە لکار نی اڵکانی منداەو شاری و گوندیی نیەمەزی، تەگەڕ  ەژ ڕێ( 1)ی ەی ژمار ەخشت

-18 شاری  گوندی کچ ڕکو ڵ سا

15 
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کچی  

 گوندی
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ی  ڕکو
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کچی  

 شاری 
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14-

10 

 شاری 

1375 74.5 26.5 60 40 76 24 71 29 83.5 16.5 84.7 15.3 71 29 

1385 77.8 22.2 51 49 85.4 16.5 74 26 90 10 81.2 18.4 80 20 

1390 82.5 12.5 50 50 81 11 82.2 17.8 86.2 14.8 82.8 17.2 91.8 8.2 

 

ی  ەدەسە وا لۆژئاڕ یەوانەچێپە م باڵ ەرانیش باو بووه، بێئە داری لڵەو ئاژ  ڵرتی کشتوکاەکە لن اڵ کاری مندا

پرۆسەهەچوارد مانگی  دێئە  لسازی  ە پیشی  ەمی  پەراندا  کەنێ ستی  بچناڵ منداە  کردبوو  ە کارگە  ن 

و  ەکرد. بێستی پە دزاشا  ەڕمی  ەردەتاکانی سەرەسە  لە  ی دواتر، واتە دەسە  ل  ەم پرۆسەو ئە  وەکانەسازییەپیش

م  ەبت  ەدی هات، تایبەب  ێشکردنی کاری نوەجیهانی بوو و داب  ئابووریە  ب  ڵەکێت ران  ێی ئئابوورە کی  ەیێپ

م  ەک لێکەیوتبوون.  ەران کێر ئ ەبەوە  بوون کە  و ئیشانەی ئڵرقاەراندا زیاتر سێئە  ن لاڵ شکردنی کاره، منداەداب

ە یانەم کارگەئیشکردن لن بوو.  اڵ ی کاری منداێکی نوەیەک پیشە کردن وونتەی  ەکارگە  ئیشکردن لە  کاران

ی  سازەپیشە  ی کە وەی ئە وانەچێ پە  ببار بوو.  ەکان زۆر نالەزۆر قورس و دژوار بوو و بارودۆخی ناو کارگ

لونەت هڕێبازاران  ێئە  کردن  باشی  بەکی  تاڵ ەبوو  لونەم  سبوون  بەرەاڵ کی  ەژارییەهە  کاران  بەبارە.  ە  ت 

ن، ەکەباردا ئیش دە کی داخراو و نالێن ێشوە  کارانی داماو لونەر هاتووه: "تەکونەی تناڵ بارودۆخی کاری مندا

ە  ر داخراوەزستانیشدا هە  وه. لەژوورە  تەیەکی زۆر نەرمایەی گەوەبۆ ئە  داخراوهاویندا  ە  یان لەکەنی کارێشو

م  ەت ئەبڵ ەهت.  ێچ ەخۆش دە نە  کاران لونەتی تەڵواڕ  ە ر بۆیەدا. هەست نەدە  رما لەگ  ەکەنی کارێی شوەوەبۆ ئ

ژ و ێدوور و درکی  ەیەهۆی کارکردنی بۆ ماوە  ویش بەو ئە  یەشی هە کی دیکێهۆکارە  خۆشئاسایە نە  تەڵواڕ

 یە." ەفتەهە ۆژ لڕش ەش
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 ڵ کاری مندا ە ست بەیوەکانی پ ەتیۆریی  

 ژاریەلتووری هەک

 ن.ەکەد  ێ تاوتوە  م تیۆری و گریمانانەیدا ئەکەکۆمەاڵیەتیی  – رووناسی  ەد  ە وەینڵکۆ ێلە  ل  3و لینهان  2رێتیلد ،  1ویال

وو و  ڕە ی خستەم تیۆرییانەئ 1996ی ڵساە ژاری" لەلتووری هەی "کی تیۆرەوێچوارچە ل  4ئۆسکار لوویز

رشتی ەرپەسێ بە  بە  م ئاماژەکەی یەگریمانکییە:  ەرە ی سەچوار گریمانە  م تیۆرییەئخنە.  ەڕر تیشکی  ەبە  خستی

ە  بە  وەداتەد  ێنی کار گراڵ مندام  ەی دووهەگریمانکات. ەد  کانیانماڵەن بنەەالیە  ل ەناڵ م منداەبوونی ئاڵ ەڕەو ب

ئەه و  هەژاری  بژەنجامی  باڵ ەڕەبە  اری  ئێپ ە  ب  . تێزانەدرەتانانە  ەدێکرانی  رایە،  ەرگەدەقە  بۆچوونم  ەی 

و ن ەنجام بدەیان ئکان ەخالقییەئە  ندییەکانیان پابەڵئاست منداە ژاری ناتوانن لەهۆی هە بە ناڵ م منداەی ئەڵماەبن

کردن نجامی کۆچەئە  نی کار باڵ م منداەیێ ی سەن. گریمانەیان بکاڵ ەڕەبن و  ەیان بدهان  ڵی ماەوەرەۆ دناچارن ب

  ێ زان ەدە ڵما ەی بنە کهاتێانی پ ڕشینی و گۆزنێراوەژاری و پەکوو هەو یکانەوتەکێکان و لەو شارەرەبە وێدە ل

ی  ڵم مندا ەی چوارە. گریمانکاننەزنشینێوارەپە  ڵماەبنزخرانی  ێراوەمی پەرهەنی کار باڵ مندادا  ەتەڵم حاەلە  ک

لتووری ە کە  ی وایێ ت. لوویس پێزانەزخراو و الر دێراوەی زۆر پلتووری شارە کە  وردنجامی  ەرەدە  کار ب
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مزانین و ەکە یی، خۆبەستە تی، واباڵ ەسەدێهیوایی، بێ تی، بێرەرگەد ەکوو قەکی وێل ەگندیە تمەتایبە ژاری بەه

 1ت. ێبەژاری دیاری دەهە لدەربازنەبوون 

 ڵ مندا کۆمەڵگاگری

سەچ لەرەمکی  سی  تیۆرە  کی  بەبارە کۆمەڵناسی  چڵمندا   قۆناغیە  ت  بە ەی  بوونە.  کۆمەاڵیەتیمکی 

کی ئەم بابەتە  ەی الوەوێشە  بە  ێڕد  مە ئە  ، چوونکێکی جوان بەهاوواتای  ەم پرۆسەبۆ ئە  یەوانەلتوورگری" لە"ک

و ن  ەکەد  ڵقبووە  وەبیننە دا دێخۆیانی تە  ی کەمرۆییە  اکڤو جەنگی ئەرهەلتوور و فەک  ناڵ منداە  کدەسەلمێنێ  

ردانی  ەوێستەشداری و دەبۆ بە  ک  ێیریان بکرەک سێسانەک کەو  ێن ناباڵ نن. منداێستی دەدەوە  وردە  ورد

بۆ سازدانی  ە ک ێوانرڕیان بێل ێرانەوەنوکوو بوەو ێبەن داڵ مندایار کراون؛ ەن تاڵ ساەورەۆزی گڵجیهانی ئا 

 یە.  ەویستیان هێی پت ە فرایەکانی تر دەڤلەگەڵ مرۆە ورانێو هە دییانێ ی هندەیوەپ

موو  ەهە  ل  ناڵ منداە  کا کەد ێست پەئیشی خۆی دە  ئاشکرایە  وەکدانێم لەیی بە کهاتێی کۆمەاڵیەتی / پڵی منداتیۆر

ە  وخمتە  ک لێکەن یاڵ دا منداەم تیۆرییەیە. لەگیریان هقامەو س  ڕگۆەکی نەندییەتمەکاندا تایبەکۆمەاڵیەتییە  جیهان

ە  لژمار.  ەهە  نێست و ئاسایی د ەرهەوام، بەردەت، بەک تایبێسان ەک کەو  موو کۆمەڵگاکانەکانی هەرەنێکهێپ

ئڕ هێهە  وانەاستیدا  هەمای  تایبەر  حڕندی،  ەتمەموو  و  ه2کانن ەکۆمەاڵیەتیی  ەتەقیقەاستی  و ەبڵە.  شکۆ  ت 

وان  ەت، ئەکی تایبەر کۆمەڵگایەهە  م لاڵ ە، بێکی تر جیاواز بەک بۆ کۆمەڵگایەکۆمەڵگایە  لە  یەوانەتیان لەڵواڕ

     نن.ێک دێکان پەکۆمەاڵیەتییە کهات ێپ ە ک لێش ەوان بەئە ادڕم ەن. تا ئەوێست و هاوشەکدەی

ک ێوان گرووپەئکوو  ڵەتوانا نین، بێ ندام و بەئمەککی  ێسان ەن کاڵ منداە  ککا  ەدێست پەدە  م گریمانەبە  م تیۆرییەئ

بێتیاناڵ نن، هاووێ ک دێندای کۆمەاڵیەتی پێ جەئە  ل تایبە  ک  ن  ەی خاوڵلی مندا ێمۆدە  وه. لەتەخواست و مافی 

ئەشەگ کۆمەاڵیەتیدا  کۆمەڵگایەکهاتێپە  مێی  و  کۆمەاڵیەتی  پەی  لێکی  و  اڵ ساەورەگە  کهاتوو  لۆژیکی  نی 

ە بۆ بوونت  ەسمی تایبەڕوڕێ  اون  بۆ  ڵێەکۆم  ێۆژڕە  کبوون    ڕێەچاوە  دی کرد کەنمان باڵ نی لەگەڵ مندااڵقەع

ی جیاوازدا  ەپرۆس  ێ ندەنجامی هەئە  ل  –ویست بوون  ێپ  ە و کۆمەڵگایەکۆمەاڵیەتیبوون لبە  ها  ەروەندام و هەئ

بدەئ بچنەنجام  لە  ن و  پتیۆری کۆمەاڵیەت ە  ناو کۆمەڵگاوه.  و    ڵمندا  وامیەردەقامگیری و بەیی، سەکهاتێی 

پەروەه تایبەئ  ویستی ێها  پ ە  ندییەتمەم  و  لێداکۆکی  دەسە  داگری  دە بت.  ێکرەر  تیۆریێ ستە م  ە  ژڕێداپکە، 

بۆ قۆناغ و    واوەترجی  ەوملەم هەویست و هێم بارودۆخی پەی هەوەکۆشن بۆ ئەدێتە  م تیۆرییەکانی ئەجیاواز

منداەڕەه لڵتی  کۆمەڵگایە  ی  تایبەناو  ب  تەکی  منداڕە  یان  بۆ  لەوێشە  بن  اڵ استی  گشتی  بدێی  لەنەوەک  ە  . 

ە  ک  ێکرەنا دێن و وا وێدرەم دەڵەقە  کی گشتی لەزایەک وتەوکی زۆر  ەیەادڕتا  ەن هاڵ منداە  وەکی ترەیەوانگڕ

ن اڵ منداە  واتەن. کێکرەرباز دەد ە  تەتایب  ی کۆمەاڵیەتیەکهاتێی پەکەهۆکارە  ی کەخت و سنووردارییەو زەل

ە ن کۆمەڵگاوەالیە لە تە م بابەسبازانە. ئەوەهنە و ە یەۆیانڕەرەسە ن م بیرۆکەیاناڵ ەکانن، بەینەز ەک لڵێەکۆم

 ت.  ێکرەیری دەکی کۆمەاڵیەتی سەیەک دیاردەی وڵ قۆناغی منداە وێم شەو ب ێکرەدیاری د

 کۆچ 

 
(. کۆمەڵناسیی هەڕەتی منداڵی. )تیۆریداڕێژی سەبارەت بە هەڕەتی منداڵی( 1383ت، ئالێن. )جەیمز ئالسۆن؛ جێنکس، کڕیس و پرو - 1
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لێپە  م تیۆرییەئ کردنی  هۆی کۆچە  داری بۆتەرمایەی سسازەشی پیشڕشۆە  کا کەدە  وتەڕم  ەر ئەسە  داگری 

م  ەئ  ناچارینجامی  ەئکان.  ەشارە  لە  زی کاری زیادێ هاتنی هدیەکان و بەو شارەرەبە  وەکانەگوند ە  زی کار لێه

کهاتووی ئابووری و ێرتی ناپەزی مرۆیی بۆ کێکاری و هاندانی همەکاری و کێی بەژڕێکشانی  ڵەهە  دۆخ

کی  ەیەژڕێوه،  ەووداوڕم  ە هۆی ئە  بمتر بوو.  ەستیان کەقدەحە  بوو کە  گوزارییانتەم خزمەچاالکی نزمی ئ

 1کان.ەکۆمەاڵیەتییە  ت و پرسەسارەکانی خەموو جۆرەر هەبە  ونەکەدە  ن کێخرەز دێراوەکان پەڵماەزۆری بن

 ن اڵکاری منداە ب ندیدار ەیوەپ ناسیی کۆمەاڵیەتیروون ە ی دتیۆر

 روونەد یوستوندرەت

خوازی، ڤ فتارخوازی، مرۆهڕی  ەکوو قوتابخانەجیاوازی و ی  ەوانگڕروونی  ەی دندرووستە تە  ت بەبارەس

د  روونناسی ەی کۆمەاڵیەتی، دڕتۆ ی  رەیان کاریگوخۆ  ەاستڕ  ریەکاریگ  لیێی مۆدروونناس ەکۆمەاڵیەتی، 

ە  کە  دایەڕەو باوەخوازی لڤی مرۆەوانگڕیان کردووه.  ەبوویی، قسە رەق  –یی  ەزنجیرلی  ێکی و مۆدەرەس

د ندروستەت بەکان و گەکییەرەسە  خواست  بە دەست هێنانی ە  روونی واتەی  ر  ەیی. هە شەخۆگقۆناغی  ە  یشتن 

کردنی  ەشە گە  لە  گڕێو    ێابگرڕکانیدا  ەئاست نزمە  خواست  بە دەست هێنانی ئاستی  ە  ک لێسەکە  ک کێهۆکار

کوو ەفتاری ناسازگار وهڕتاک  فتارخوازی،  هڕی  ەوانگ ڕی  ەرێگوە  بکە.  ەسەکچوونی کێهۆی تە  تێب ەدە  وەبکا ئ

-هڕە  لە  روونیش بریتییەد  ندروستیەتە  وەکی تریشەالیە  ت. لێبەر دێفە  وەدووپات  هۆیە  ب  کانەفتارهڕی  ەدیک

بە  واو  ەناتربوونی  ێف  یەفتارخوازیهڕە  وانگڕم  ەئی  ێپە  بت.  ێب ەری دێتاک فە  فتاری سازگار )یان سازگار( ک

هاتن  سەرەهی  ەگڕێە  روونی لەد  ندروستیەتە  کە  دایەڕەو باوەو ل  ێزانەروونی دەی دەشێککی  ەرەهۆکاری س

ە کان بەکۆمەاڵیەتییە  گێر پەسە  بوون بڵزاە  وتن لەکەرنەیان س  ەکانویستێپ  ەییسازگار  ەفتارهڕربوونی  ێفە  ل

 ری.  ەر کاریگێژکەوێتە ەد ە وتووانەرکەکی سەیەوێش

لە: زیاترین  ە  بریتییە  ک  ێزانەرونناسی دەیشتنی دەگێپە  ک لێدۆخە  روونی بەد  ندروستیە( ت1991)  2نێچاه

ە وەو کاردانست  ەهە  لە  بریتییە  تی و کۆمەاڵیەتی کەتی تاکایێرەمبەهە  ستهاتوو لەدەو  ندیەزامەڕری و  ەکاریگ

  3. کەسانی دیکەو ت خۆی ە نیسبە  کان بەنییێرەئ

، بۆ  ێبە نکانیان  ەپشتییڵاپ   ەتاییەرەسە  ندییەیوەکان پەر تاکەگەئە  ی وایێبوویی پ ەرەق  –یی  ەپل  ەلی زنجیرێمۆد

ە  بە یان وایێپە  وانگڕم ە ی ئژانڕێدااستیدا تیۆریڕە  ون. لەکەنزم د ە ی پلندە یوەنی پێوشوێپپشتی  ڵپارگرتنی ەو

وان  ە، ئێنەداد ڤی مرۆەر ورەسە کی پتر لەرییەسانی نزیک کاریگ ەنزیک لەگەڵ ک ندیەیوەپی ەوەهۆی ئ

نزیکەکەیە  گرووپ لەم و  پ ڵەی خەدیکە  کانیان  تیۆرییەباشتره. خاو  ێک  ئەن  ە  لە  یان وایێ پە  وانگڕم  ەکانی 

ی  ەوەگرێ جە  تێبب  ێ توانەتی، د ەیڕێکوو هاوەو  یی نزمترە پل  ندی ەیوە ە، پڵماەتایی بنەرەی سندەیوە بوونی پەن

 
 (. کۆچ. تاران: سمت. 1380زەنجانی، حەبیبەاڵ. ) - 1

2 - Chauhan 
3 - Ventis, L. (1995). The relationship Between religious and mental health. Journal of Social 

Issues, 15, 33-44 



ە لە  ی کە سانەو کەلە، ئێم مۆدەکانی ئەرییەرکاریگەبە  وەندنێخوی  ێپە  ب  1.کانەزانییێخ ە  ندییەیوەبووی پەرەق

   2ندن. ەباشتر سوودم روونیەی دندروست ەتە و ل مۆکنەمتر خەدان، کەڵماەبن پشتیڵپای ڕتۆ

لەروەه ئ ەوانگڕە  ها  وات ەدندروستی  ەت،  3رێدل ێی  دیاریە  روونی  ئامانجی  لبوونی  بوونی  ە  کراو  ژیان، 

سوودبوون ەقامگیر، بەباش و س  یزانی و کۆمەاڵیەتێخ  ندیەیوەبوونی پ  ،ز بۆ ژیانێه ەی بەی تۆکمەفەلسەف

بوونی جەشنەبۆ هاوچ بوەسارەکان،  لێت و  بوونی کۆنتەاوڕبێری و  کان، ەستەر سۆز و هەسە  ل  ڵ ۆڕیی، 

گ و  کۆتایی  ئامانجی  بە بوونی  قبوولووتکەە  یشتن  کەعکردنی  ڵ،  و  هەسییەمایەیب  و  ناو  ێپە  ل  ڵوەکان 

      4. یکانی خۆەڵەرکردنی هەسەچار

 سرووشتی ی ەش ەی گەکچوونی پرۆسێت

ک ێسەم کەکەنان، یێاهڕو  ە  ردەروەکانی پێنو  ەوازێری شەنێزرەنسی و دامەڕەندی فەبیرم،  ۆسۆڕژان ژاک 

لڵرمنداێتی مەڕەهە  بوو ک لە  وەی جیا کردڵمنداە  ی  ئڕە  نیمچە  و  ت ێۆمانی  لەنێاهڕرنجی  ەکۆشا سێمیل  ە  ر 

  ێ ر بێف ە  کنیکانەم زانست و تەئ  ێبە دە  ک کێسەک کە، وڵبۆ خودی منداە  وەتێرکردن بگوازێو ف ە  تی وانەباب

ئایدیای "منداڕە  خستنە  و ب لڵوەداری" هەمڵری" و "منداەوەتڵووی  ی کۆمەڵگا ەوانگڕە  ی دا چاکسازی 

کوو  ڵەبە  ڵساەورەگ  یکێ سەکە  کی نالۆژیکی و نڵێەئاژ  ەن  ڵو، منداەبۆچوونی ئە  ببکات.    ڵمنداە  ر بەبرانەب

  روونناسی ەنگی دەشێپ ە  بە  ۆسۆ، کڕت. ژان ژاک  ێ ن ڕێەپێی سرووشتی ت ەشەی گەپرۆس  ێبە دە  کە  ڵنیا مندا ەت

بڵیناسن، دنیای مندا ەد  ڵمندا جیاوازی،  ە  ل  ێبەد   ڵمنداە  ی وایێ و پ  ێزانەی دڵساەورەدنیای گە  جیاواز لە  ی 

بوون  هۆگرری ێف ێبە و دەت؛ ئێئازار ببینە وەهۆیانە ب ێم ناب اڵ ە، بێکانی خۆی ئاگادار بەزییێهێالوازی و ب

وت  ەسوکڵەنیان هە مەی تێپە  ب  ێبە دە  کا کەیتا داکۆکی دەیتا پە. ناوبراو پ؛ێب  پەتیکی  ڵێە ایێڕگو  ێم ناباڵ ە، بێب

  ێ یار بڕر بەگەو ئ  ێوان ڕەد  ڵمنداە  ک لڵێک منداەو   یشتنپێگەە  ر لەسرووشت بە  ، چوونکێبکر  ڵلەگەڵ مندا

  . ڵەند ەگ ترسیەر مەبە تێو ەکەدو ە تامی نییە ک  ێبەمان دەختەشوێی پ ەنین میوێ وێبش نگییەم هاوئاهەەئە مێئ

بۆچوونی  ڕر  ەگەئ و  منداۆسۆ  ڕا  بارودۆخی  هاڵ لەگەڵ  کار  هڕنین  ێنگەسڵەنی  تووشی  میوەاست  ی  ەمان 

لەبە  بین کەدە  ختەشوێپ م  ەئوه.  ەییڵساەورەناو دنیای گ  ەتەهاتوون  ەشەگ  ی سرووشتیەاندنی پرۆسڕەپێتە  ر 

زموون  ەزایی، یاری و ئەنانی شارێهستەدەربوون، وێوان فەئ  کیەرەکاری سە  ی کەناڵ ساو  ەاست لڕە  ناڵ مندا

  ێ ی ناندا بمەخە  ، لێنڵێناە دە وەدارییەبوونی و نەهۆی نە بە ک ڵساەورەکی گێکوو تاکەو ێبەدە نانێهستەدەو

 ۆ بدات.  ڕفیە ب نی کار کاتیێقام یان شوەرشەسە  خۆی ل یڵمندا  یداهات ینان ێهستەدەو بۆ و

 ربوونی کۆمەاڵیەتی  ێف تیۆری

 
1 - Cantor, M. (1979). Neighbors and friens: An overlooked resource in the informal support 

system. Research on agina, 1, 434-463. 
2 - Thoits, P. (1982). Conceptual, methodological and theoretical problems in studying social 

support as a buffer against life stress. Journal of health and Social Behaviors, 23(2),145-159 
3 - Adler 

 (. بەردی سەر پیادەڕەوەکان زێڕ نییە. تاران: کۆمەڵناسان.  1395بەخشەندە، موجتەبا و نیکپوور قەنەواتی، لەیال. ) - 4



دیکە    ریەربوونی کۆمەاڵیەتی کاریگێف  تیۆری یان ێه ەبە  لتیان  اڵ هاووی  ەۆژانڕژیانی  ە  ل کەسانی  زبوون 

ە شنەرچەو سە  وانگڕها و  ەنانی بێهستەدەو  ێتوانەدە  ک  ێزانەدسەرتر    کانیانوتەڵسوکەهەو  ە  وانگڕانی  ڕگۆ

  ی ێپە  ب  .1ندۆرایە ەرت بێلبێئ  ربوونی کۆمەاڵیەتیێف  تیۆری  ،ەم تیۆرییانەک لێکەوه. یەتێ وەبک  ێکانی لەفتارییهڕ

ی  ە گڕێە  نیا لەتە بە  یێویستیان پ ێژیاندا پە  نوومایی و کردار لڕێبۆ  ە  ی کە وەئ  یکان زیاترەڤمرۆە  م تیۆرییەئ

بینینی  ەئ لەتایبە ب  ووخۆ  ەاستڕی  ەوێشە  یان بەکوو زۆرب ڵەری نابن، بێوخۆ فەاستڕ زموون و   ی  ەگڕێە  ت 

ە  ب  ڤمرۆ  کانیوتەڵسوکەی هەەزۆربە  کە  یەوەندۆرا ئە ب  کیەرەس  بڕوایبن.  ە ری دێفە  وەرەوروبەی دەژینگ

   2بن. ەر دێدن فروکەڕی ە پی ەگڕێ ە و ل کەسانی دیکە وتیڵسوکەهەی بینینی ەوێش

  ە ڵەو کۆمەر ئەسە  وەتێ چەندۆرا د ەرت بێن ئالبەالیە  شنیارکراو لێی پ ناسین  –کۆمەاڵیەتی    تیۆری  سەرچاوەی

لێف تیۆری  ە  ی کە وانەژینێتو بنەر هەسە  ربوونی کۆمەاڵیەتی  بەمان  لاڵ ەبچمی گرتووه،  یما  ر ەسە  م زیاتر 

ە  ک بڵەخە  کە  یەوەکۆمەاڵیەتی ئ  –ناسینی    کیەرە وه. ئایدیای سەبۆت  ڕر چەشەی بەوەکانی بیرکردنەپرۆس

هۆی  ە  وانی بڕەوان و چاوەفتاری ئهڕر  ەسە  ری لەکاریگ  کانیتەڵسوکەهەبن و ستایش و سزای  ەر دێف  دیتن

ی هاوسۆز  م ەتاک هە  دا کەوو دڕربوون  ێفە  و کاتەها زیاتر ئەروەت. هێنە دا دادەوێبارودۆخی هاوشە  و لەئ

ە  ڤشرۆە  م دیاردە ئ  ناسینی  –یە. تیۆری کۆمەاڵیەتی  ەشن هەرچەزۆریان لەگەڵ س  3کیەییەزۆر و خۆکارام

خت  ەجناسینی   –ری. تیۆری کۆمەاڵیەتی ەر کاریگەبە ونەکەبینن دەدە ک کێبن و کات ەر دێکان فەتاکە کا کەد

ە  ک  پەیامانەیە  رچاوەشن یان سەرچەو سەی ئرەر کاریگ ەبە  ونەکەری زۆر دەگەئە  کان بەتاکە  کە  وەکاتەد

م  ەئپەیامەکاندا ە لنانی داهاتوو ێکارهەبۆ ب ێ توانەیی دە کهاتێپ ی ەوەژینێتوە واتەک کات.ەهاوسۆزییان لەگەڵ د

کۆمەاڵیەتی  ەتێ بناسە  شنانەرچەس تیۆری  تاوتو  گرنگیها  ەروەه  ،ناسینی  –وه.  سزا  و  کا،  ەد  ێستایش 

ین یان سزادانی  ەمپەکانی کەراشنیێپ  جێبەجێکردنی  نیێ رەنجامی ئەرەدە  ب  ەرەپتوانن  ە دین  ەمپەکانی کپەیامە

    4ن.ەشنیارکراو بدێکردار یان ئایدۆلۆژیای پ  گرتنیەرنەندوەهە هۆی بە ب

کان و  ەکۆمەاڵیەتییە  کان، گروپەنەمەکوو هاوتەکانی وەکۆمەاڵیەتییە  ند ە، ناوندۆراەرت بێئالب  تیۆری  رەسە  ل

و  اڵربەوه، بەرەکی دیاریکێورەکان دەی تاکەکانباش و خراپە  ندییە تمەتایببیچمە  دروستکردن و  ە  لمیدیاکان  

ە ربوونی شاراوێی فەگڕێە  زکردن لێهەو بربوون  ێشنی فەرچەر سەسە  ل  پێداگریە  یە. ناوبراو بەیان هڵوو قو

وایێپ لێفە  ی  د ە گڕێە  ربوون  بینین  پەبکارکرد.  ە  تێبەی  وایێندۆرا  پرۆسە  ی  سەچوار  فکەرەی  ربوونی  ێی 

. بینینی  9" ر"پاڵنەو    "8یی ەنانی کردێمهەرهە"ب  7ربوون" ێ"ف  ،6"پاراستن" ،  5رنج"ە"سە لە  کۆمەاڵیەتی بریتیی

ناەاستڕ یان  لێووداوڕوخۆی  ەاستڕوخۆ  کەالیە  ک  خاێسەن  دڵک  فێستپەی  لێکی  ە  "باستیدا  ڕە  ربوونە. 

 
1 - Albert Bandura 

  167(، 16) 5بەرگری ژنان و بنەماڵە.  –(. شێوازی ژیان، تەلەڤیزیۆن و بە کارهێنان. وەرزنامەی کەلتووری 1388عیوەزی، غواڵمحسێن ) - 2

– 143  . 
3 - Self-efficacy 

 (. تیۆرییە نەگۆڕەکان. تاران: چاپخانەی وەزارەتی کاروباری دەرەکی.    1394لیتل جان و فارس. ) - 4
5 - Attention 
6 - Keep up 
7 - Reminder 
8 - Practical production   
9 - Motivation 



کێووداوڕچاوگرتنی  ڕە یێ ببینرە  ک  هەکە،  سێف  ی نگاوەمین  کۆمەاڵیەتی  خستنەربوونی  ئەسە  رنج  و  ەر 

، ینە بگێکانی ت ەگرنگ  ەشە بە  توانین لەو ن ینەدەک نێ ووداوڕسرنجی  ە  مێئ ە  ی کەو کاتەتا ئەهە  یە. دیارەووداوڕ

  ەندی هەیە یوە پە  ی کەو شتەر ئەسە  ینەخەسرنج دە مێکی تر، ئ ەواتایە  ب  1" ر بینێفە  ووداوڕو  ەناتوانین هیچ ل

ە  و بین  ەکەری دەبە لر بووین  ێی فەوەئە  واتەکانمان. کەتەتایبە  ندییەوەرژەکانی ژیان، خواست و بەند ەناوە  ب

و ەر ئەگەوه. ئەنینێبیریان بهەویستدا وێکاتی پە  ی لەوەبۆ ئ  ینەکەد  یزیاد  ابردوومانڕکانی  ەوتی ناسینەکەپاش

بینەوەکرد جێبەن  مانبیرە  لیمان  ی  پێ جەبێ ،  نەڕە یەکردنی  وەپرۆس.  شیاوهوکردن  ە  بە  واتنان  ێرهەبەی 

ئامۆژەکردنانی  ێکاره کەیی  تتەاڵ خە  کانمان  و  لێمە کردن  وە  وەتێوەکەد  ێکردنی  ی  ەوەنانێهمەرهەبەو 

ە ک  ،رت. پاڵنەێبەمتر دەدان زیاتر یان کەژێبۆ در  رکۆتاییدا پاڵنەە  یە. لەڵەو هە  وەنجامی تاقیکردنەدروست ئ

 ستایشە.  ە ب  ستراوبە  ە،نگیگرە وەنجامدانی کردەبۆ ئ

-ڵقبووە  مرهاکان و نۆەربوونی بێفوکردن و  ڕەیەی پ ەگڕێە  ل  ن کەسانی دیکە وەالیە  کان لەتاک  گاگریەڵکۆم

 دات.  ەوو دڕکانی کۆمەڵگا ەکراو

و  تری ڵکانخە جار  پردەزۆر  تایبێنە  لک  ێکوو  ژیانی  جیەوان  و  د ه تی  ئیش  کۆمەاڵیەتی  لەکەانی  و  ە ن 

ی  ەگێخۆمان و پ ە  لە  وەکانەندەو ناودیکەسانی  ی کەەگڕێە  لە  مێئ  زن.ێهەکی بێرەدا فاکتەمێی ئکۆمەڵگاگر

ە کانمان لەکۆمەاڵیەتیی  ەرک و کارکردەکردنی ئێجە بێبۆ جش  ەوەر ئەب  ەر لەین و هە گەدێکۆمەڵگا تە  خۆمان ل

موومان ەهە  ین؛ واتەبگێکانیان تەیامەۆکی پەڕناوە  ین. لەبد  سانی دیکەیامی کەە سرنجی پ  کۆمەڵگا ناچارین

.  بینەر دێکۆمەڵگا فە  کان لڵەۆڕور و  ەی دوانڕوەکان و چاەکۆمەاڵیەتییە  تییە تایبە  گێپە  ل  وتڵسوکەهەوازی  ێش

وێلەرگەفاکت سەکی  فەرچەکوو  و  لەد  خواز رێشن  هێنانی ەرکەسە  توانن  شکست  و  ربوونی  ێف  وتووبوون 

 لە:  ە  بریتییرن  ەک کاریگێربوونی بینراوێوودانی فڕ بۆ  ە  ی کەانەڕنگاو و داپەو هەئور ببینن.  ەکۆمەاڵیەتی د

ە  نی لێرەن  ریەکاریگ  باەدا دڕێال ە  سرنجتان بە  ک کێر شتەن. هەسرنج بدە  ستیوێر بن پێی فەوەبۆ ئسرنج:  

کی  ێ نەالیدا  ەربوونێرجی فەلومەم هەیان ل  ێش بێاکڕشن سرنجەرچەر سەگەئت.  ێنە ربوونی بینراو دادێر فەس

 . ێتشێکەادڕربوون ێسرنجتان بۆ فتی ەواوەتە بزۆر جار کەیری  ەگەئە ، بێبەی هێنو

 ریەرکاریگێژە  ل  ێتوانەاگرتن دڕربوونە.  ێی فەپرۆسە  ک لێشەبکانیش  ەوتی زانیارییەکەاگرتن: توانای پاشڕ

کی  ەیەو پرۆسەی ئێپە  کردن بکانی دواتر و ئیشەکات ە  لنانی زانیاری  ێ رهەدم توانای  ەاڵ ، بێ ر بەندین فاکتەچ

    ییە. ەربوونی بینراوێفنگی یگر

کاتەنانێهمەرهەب ئڕکانتان  ەکتان دا و زانیارییێشنەرچەسرنجی سە  وێئە  ک کێوه:  -هە  ێدە  وەاگرت کاتی 

و  هۆی  ە  تێب ەدرکراو  ێف  وتیڵسوکەهەزیاتری  نانی  ێاهڕن.  ەبک  ێ جەبێج   ەکەبینراو  وتەڵسوکە باشتربوون 

 هاتوویی.  ێی ئاستی لەوەرزبوونەب

السایی  ە  ک  ێبەتان هەو کارەی ئرپالنە  ێبە، دێوتوو بەرکەسێک  بینراو  یربوونێفی  ەوەکۆتاییدا بۆ ئە  ل:  رپاڵنە

یە.  ەه ریداپاڵنەە نگی لیکی گرێورەکردن دێمەتزکردن و ێهەبوه. ەنە بکە لییێمۆد وتەڵسوکەهەو ەئ)پەیڕەو( 

کڵێحا ە  ل ئزموونەئە  بە  کدا  پاڵنەەکردنی  کاریگ  ێتوان ەد  رانە  م  بەزۆر  کە ،  ێر  کاتی  ە  ل  ترسانیبینینی 

 
 (. تیۆری و توێژینەوەکانی پەیوەندیی گشتی )وەرگێڕانی نەعیم بەدیعی(. تاران: چاپخانەی هەمشەهری.    1388تەن، ئەلکسیس ئێس. ) - 1



ە نێبۆ وت.  ێدابنە  م پرۆسەر ئەسە  ری لەکاریگ  ێتوانەش دکردنیێمەیان تزکردن  ێهەمان بەر هەهرگرتنی  ەو

 ێۆژڕموو  ەش هەوێ، ئ ێکرەت دەاڵ خە  قوتابخانە  ت ێکاتی خۆی د ە  ی لەوەهۆی ئە  ب  کی ترەبزانن قوتابییر  ەگەئ

 قوتابخانە.  ە نێک زووتر دەند خولەچ

ی  ە وەندنێخو ە کی لێچ کارکردربوون ێف  تیۆریکە: ە یەوەئ  ێبەروست دەشکدا دێم ە لە ی کەو پرسیارەستا ئێئ

مندا کاری  هاڵ بواری  فەن  یێیە؟  لێکەربوون  وردەمیکانیزمە  ک  ئاستی  منداە  کانی  یاڵ و  لێکەن  ە  ک 

وان ەوه، ئەی کارەناو پرۆسە  چنەد  ڵمندا  ەڵێکاندا کۆمەکەڕەگە  لە  کک  ێکاتکترن.  ەربوونی یێکانی فەرچاوەس

ی  ە ک زنجیرەوە وەی کارەناو پرۆس ە تەچوونە ی کەناڵ و منداەها ئەروەهن. اڵ ی منداەبۆ دیک رێکپاڵنەە  بنەد

  و ەئ  یەکتر و دیکەیە  هاتوویی کار لێکنیک و لەتوان  ەئە  ن چوونکێدرەم دەڵەقە  لە  نی دیکاڵ بۆ مندا  ەوەگواستن

 بن. ەر دێن فەکەش د ییان ئەڵگەلە ک یەسانەک

 ی کار و بازرگانی ڵوان مندا ێن ندی تیۆریەیوەپ

 1فری و الهیری ێن جەالیە  ی کار و بازرگانی لڵوان مندا ێتیۆری ن  ندیەیوەپە  ل  2002ی  ڵساە  لە  م تیۆرییەئ

ک  ەنن  ەزۆر بکن  اڵ کاری منداە  یە وانەاستیدا لڕە  لکان  ەمارۆ بازرگانییەگوان پیشانیان دا  ەوه. ئاکر  ێتاوتو

ە وەمەکنیکی کەتە  بە  کە  یەرهاتوو هەبەی واڵ داهات کامەکی کێتاڵ و ە  ن لەکەنا دێران وا وەژێتووه.  ەنەمی بکەک

ە  ل  ەهاتووییێلە  ری لەبێرتی ب ەم کەئ  ێکرەدە  ناردە دا هێی تاڵ و کاە  ییەژڕێسوود  ە  کدا کێتاڵ وە  ساز کراوه. ل

رتی  ەر کەسە  ری لەبازرگانی کاریگمارۆی  ەگە  واتەت. کێگرەخۆ دە  نیش لاڵ نی کاری منداێ شو  دائابووری

هۆی  ە  ببنە  مارۆیانەم گەئە  یە وانەلمدا  ەکەی یەوانگڕە  لت.  ێنەنی کار داداڵ نجامدا منداەئ  ە  و ل  ڵۆفیشناڕناپ

کۆتاییدا  ە  کراون، و لێچە  وەمەهاتوویی کێل ە  بە  ی کەیاناڵ و کاەئە  یانە، واتاڵ م کاەی بۆ ئداخوازی  ەوەمبوونەک

کە  تێبەد منداەوەمبوونەهۆی  کاری  باڵ ی  گەاڵ ن.  بازرگانی  ەم  هەدیک  ریەکاریگ  ێ توانەد مارۆی  ،  ێبەشی 

و  ە  وەکاتەم دەخ کەبایە  یشتن بەاگڕستەدە  کە  قوتابخان  ە  شداری لەچووی بێی نرخی تەوەمبوونەکوو کەو

  2وه. ەتێوەبک  ێی لەردەروەبواری پە  دانان لەرمایەتی سس زینی ئاەداب  ێتوانەی خۆی د ڵحا ە ب سەش بەمەئ

 کان  ەشەڕەدمی زانیاری و کون ەرەس

ە  رگرتن لەک وەڵکە  " بیەکانمی زانیاریەردەر ناوی "سێژە  لی خۆی  ەکەناوبانگەبە  وەژینێتوە  ل  3ز ێکاستل

  داری ەرمایەی سە کهاتێی پ ەوەبوونێتی نوەچۆنیکی جیهانیدا  ێرەوێپە  ی زۆر لزموونەی ئە گەڵو بە  وەندنێخو

  ی ەکهاتێی پەوەبوونێم نوەئکانی  ەنییێرەنە  رییەو کاریگ  یەکانزانیاری  داریە رمایەگرتنی سچمی جیهانی و ب

تیۆرێپە  بکردووه.    ێتاوتو کاستلی  یێی  لێکەز،  پەوەبوونێ نوکانی  ەنییێرەنە  رییەکاریگە  ک  ی  ەکهاتێی 

بدارەرمایەس و  جیهانی  تۆچمگرتنی  یی  دڕ"کۆمەڵگای  "ەپرۆسوتنی  ەرکەی"  سی  و  ی  ە وەینڕجیاکاری 

ناوچێرە وێپە  ل  م"ەکانی جیهانی چوارەشەڕە"کونو    "کۆمەاڵیەتی نیشتمانی،  کییە.  ەڕەیی و گە کی جیهانی، 

ین  ەڕپێو ت یەکانلۆژیای زانیاری ەکنەشی تڕلەگەڵ شۆە م الوەب  1960ی ەیە کانی دەکۆتاییە لە ی وایێز پێکاستل

پیشدارەرمایەسە  ل و  سازەی  د ی  سە ساالرتڵەوەکۆمەڵگا  بۆ  زانیاریدارەرمایەکان  کۆمەڵگا   یەکانی  و 
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ە  وەتەن  –ت  ڵەو ەدی  الوازە  کە  دی هاتووەکاندا بەجیهانییە  یئابوورە  ندییەیوەپە  انکاری لڕگۆ  ێندەهکان،  ەییڕتۆ

کانی  ێ نوە چمیوتنی بەرکەکالسیک، د کیی ناوهڵەما ەی بنەکهاتێپ ە انکاری لڕ، گۆرانیەتی خۆشگوزڵەوەو د

جیا جیاکانی جیهانی  ە  ناوچە  نیشتمانی" ل  - کۆمەاڵیەتی    –ی  ەوەینڕزنشینی و "جوگرافیای سێراوە پژاری و  ەه

کۆموه.  ەوتۆتەک  ێل پرۆسەڵێناوبراو  بەک  دی  ە وەینڕس  جیاوازیری  ەنێ هدیەی  ر  ەسە  وەباتەکۆمەاڵیەتی 

لڕگۆ قەهە  انکاری  دوو  و  ێکارهە  ب  –  دابەشکردنبواری  وی  ڕەمەڵەر  نایکانەندییە یوەپنان  کسانی،  ە. 

نان ێکارهەب  –دابەشکردن  کانی  ەندییەیوەموویان لەگەڵ بواری پەر هەداری هەنژاری و  ەبوون، هریەمسەج

ندیدان.  ە یوەپە  ، لێنرێ هەم دەرهەی گشتی بڵوەلەگەڵ هە  رمایە، کەنانی سێهستە دەکانی وەجیاوازە  یان ئاست

ی کۆمەاڵیەتی ەوەینڕکاران، سێری کرەدەبەادڕە  ی ل ەوەاندنسوەبوونی کار، چتی ەتاکایە  بە  وەکی تریشەالیە  ل

ە  وەکاتەوونی دڕز  ێکاستل  1کانە. ەوەنانێرهەبە وە  ندییە یوەپ  ی ەکانی پرۆسەندییەتمەتایبە  لسنووردار    ندیەیوەو پ

    کارانە. ێکر بارودۆخیکوو ەڵبە  کان کۆتایی کار نییەزانیارییمی ەردەسە زی کار لێپرسی هنگترین یگرە ک

   رە دەبەاد ڕە ی لەوەوساندنەچ

نایێکاستل بۆچوونی  ە  ب ئاماژەز،  نابەرانبەریێهستەدە وە  بە  کسانی  ل  نانی  تاک ەالیە  سامان  گرووپ  ن  ە و 

ە  دا کەوو دڕە  و کاتەو ئە  انییس کەی نایتەتایبی  ەبوون پرۆسریەمسەکات. جەکان دەجۆراوجۆر  ەکۆمەاڵیەتیی

بکات.    ەشەگە  نەالیم  ەی ئندەشی ناوەبە  لراتر  ێشبوونی داهات یان سامان خەکە، دابەنەالی  سەریر دوو  ەه

کان،  ەتییە شیمەحوانێن  ەکۆمەاڵیەتییە  کراو و جیاوازییکردنی سامانی بچووک شەنی دابەالی  ندیەناوە  وێم شەب

ە  ستە یوەو پە  یەه  کی لکاویەیە ناسێپ ە  کە  کێرەوێژاری پەهت.  ێبە دان، توندتر دەکەنەالی  سەریر دوو  ەهە  لە  ک

لێئاست ە  ب لە  کان کەرچاوەسە  ک  بەو گەخوارتر  کی  ێمی ژیانەک النیکەوە  کانی ژیان، کەدرستانداە  یشتن 

ە  بە ت. داماوی ئاماژێبەن  ، گونجاوێدرەم د ەڵەقە کراو لکی دیاریێکراو و کاتکی دیاریەکۆمەڵگایە ئاسایی ل

دەیەددیار کەک  پە  کا  کۆمەاڵیەتی  دێئامارگیرانی  "هەڵێی  واتەدەبەادڕە  ل  ژاریەن  "؛  لە  ر  ئاستی ە  نزمتر 

داهات  ەداب بکان  ەدارایی  –شکردنی  "بە  ل  ێندەی هەوتە  یان  بڵێەکۆمە  کشی"  ەبێکارناسان،  لاڵرب ەکی  ە  و 

و  ەئ  رەدەبەاد ڕە  ی لەوەوساندنەچە  ز لێستی کاستلەبەت. مێگرەخۆ دە  کان لەئابووری و کۆمەاڵیەتییە  شییەبێب

کردن  رخانەت  –دان  ێپک  ێکوپڕێی  ەوێشە  دا بەد  ەرمایەسە  بە  گڕێە  کە  یەکارانە  بارودۆخ و زنجیر  ەڵەکۆم

نی  ێکات و شوە  کراو و لدیاری  رمیەکی کاری فڕێ بازاە  وازی باو لێ)ش   ساکانڕێ چاو  ە  و یان ل  دوا بخا ەو

هدیاری تونداژۆترێرجەلومەکراو(  گرووپەسە  ب  کی  لدیاریکی  ێر  بسێکرە  کراو  وشەئت.  ێنێ پەکاران  ە  م 

کا  ەدە کارانێکرە و گرووپەی ئەن، یان دیکاڵ کان، ژنان، منداەمینەران، کەدژی کۆچبە کسانی لەنایە بە ئاماژ

لەدراو دێپەگڕێە  بە  وەکان ئەرێچاودە  ندەو ناوون  ەکەواردن دەاڵ ر هەبەوە  ک رمی  ەنە  وەم بارەزانن و یان 

لێکەینن.  ێنوەد ە نی کار لاڵ مندا  باوبوونی دیسانەوەیە  یەدا بوونی هەم بوارەلە  ی کەمانادارانە  وتڕەو  ەک 

 ییە.  ژۆەواکەڵرگری، و کەبێ ر، بەدەبەادڕ ە ی لە وەوساندنەچرجی ەلومەهە ری جیهان و لەرتاسەس

دیکێهۆکار  زێلتکاس بەکی  منداێکارهە  ی  لاڵ نانی  درگریەبێ بە  نی  ئەهە  ک  ێزانەبوونیان  دش  ەوەر   کاەوا 

ە کی  ەوەووڕو  ەت. لێن ێپە دا بسیانرەسە  ب  یانیانەزهبە کی کاری بێێرجەلومەست و هە قدەح  ێنکار بتوانەخاو

ناوازاڵ مندا توانای  نییەن  هە  یان  لەروەو  ڕێژهاڵ سا ەورەگە  ها  بەنیش  شیاوه ی  نییە،  زیاتر    کارهێنانیان 
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دامنگترین  یگر بابەهۆکاری  بتی  ەزراندنیان  بابەلت.  ێ نائابووری  نا  داەتەم  بوونیان ئابووری  زۆر هۆکاری 

-رخەمتەەککانی خۆیان زۆر ئاگادار نین،  ەمافە  ت بەبارەن ساڵ منداە  کە  یەتە م بابەنگترینیان ئیم گرەاڵ ، بیەەه

بمن فە  ،  ج ەرمانەئاسانی   بەکەد  ێ جەبێکان  و  سکا  ێبە  ن  کارەیاڵ هیچ  ئەستەکدەیە  ک  دەکان  ، نەد ەنجام 

ئێ پەمتمان دزیەگەکراوترن،  لری  کە  کردن  کە  مترەناویاندا  دێتەو  پێش  ئامادەکەوێنشە  ل  م  لەنە  دا  ە  بن. 

نافەکە  سازییەپیش نافەوێشە  کاران بێکرە  ، کیەکاندارمیەرتی  لێنرێزرەمەوت دادەکڵەهە  رمی و بەی  ە ن و 

بێپ  ێۆژڕموو  ەهنجامدا  ەئ تە  ویستیان  بکارانەێواوی کرەگرووپی  بۆ ێمتری کرەبوونی کەشدارنە،  کاران 

دا  ەو میکانیزمانەل  ێبەن داڵ منداو خراپ بە کارهێنانی  ژۆیی  ەکاوەڵک  سەرچاوەینگە.  یکان زۆر گرەنکارەخاو

ناو داوی  ە  وتنەوه. کەتێوەکەد   ێری جیهانی لەرتاسەسە  لی کۆمەاڵیەتی  ەوەینڕژاری و سەهە  ی کەڕێبگ  یبۆ

بەه و  وەبێژاری  گەناوچتان،  اڵ شبوونی  و  لەکەڕەکان  دەخولگە  کان  و  سامان  زانیاری،  ەاڵ سەکانی  و  ت 

پ ڕدا بنەکهاتێمانی  مکە  ە  ڵماەکانی  بێرەتەدوایین  لەزی  دێت  ەناڵ منداە  رگری  ە  ل  ێند ەهە  لت.  ێنێ ووخەڕک 

ی  ڵە ماەپشتی بنە  بینین کەدە  یەکهاتێم پەکان ئەنشینە کەنەکی تەڕەگگوندی و  ە  ناوچە  ل  انهجیژاری  ەانی هتاڵ و

ی  ەوەبۆ ئقام  ەر شەسە  رنێیاننەفرۆشن یان دەکانیان دڵەی خۆیان یان مندا ەوەک بۆ مانێجۆرە  ، بشکاندووه

ستی  ەقدەحە  بە  توونی کارییە خت و چەم بارودۆخی سەئە  کا کەد ە  وەبە  ز ئاماژێکاستلبن.  ە  ڵماەری بنەتیدەیارم

م  ەئە  ی کەوەم ئەکە: یەهۆکاری جیاوازند  ەهۆی چە  بژی کار  ێری دوور و درێو کاتژمن  اڵ بۆ منداە  وەمەک

هندنی  ەسەرەپهۆی  ە  بە  تەباب جیهانگیریەهاوکاتی  و  لەئابوورییە  چاالکیی  ژاری  یرانی  ەقجیهانە.  ە  کان 

ی ەوەبۆ مانە  دا کەن هان داڵ او مندە  ڵما ەبن  حەشیمەت،  یکانەورەگ  ەشەژاربوونی بەکان و هەوییێبژە  رییوئابو

ویستیان ێزیاتر پە  ڵماە، بنامێنێتندن نێک بۆ خوێتەرف ەد  ئیدیدا  ەم بارودۆخەلک؛  ێش ێر ئەه  ەنەست بدەدخۆیان  

کانی خۆیان بۆ ئیشی  ڵەۆڕ  ەوەووی ناچارییڕە  کان لڵەماەیە. بنەلەپەزۆر بە  ویستییێم پەو ئە  رەنێرهەناندە  ب

دەدەن  ناچاری بنر ەکاریگکان  ەدراونجامە ئ  ەوەندنێخو.  هان  پڵە ماەی  لەشیمەحڕی  مندار  ەسە  ت  ن اڵ کاری 

ر  ەسە  نێردرێنە دە  بری قوتابخانە  لە  ی کەسانەو کەی ئەژڕێ،  ێن زیاتر باڵ مندای  ەژڕێرچی  ەدا؛ هەپیشان د

   ت. ێب ەقامیش زیاتر دەش

 زنشینی  ێراوەکۆچ، پ

نڕدا کۆمەڵگا  لەریتییەمانی  جیهانەرتاسەسە  کان  ناوچێلک ەپن  اڵ منداە  کە  یەه   داری  کانی  ەژارنشینەهە  شی 

دەکاتتاڵ کانی وەشارەورەگ نەپارێزراو  ئانی  بابە.  ناچاریە  لە  بریتییە  تانەم  لەگەڵ اڵ مندا  کۆچ و کۆچی  ن 

خۆیان  ڵەماەبن ناوچکانی  وە  بۆ  دیکاڵ و  دە مەئە  ک  ەتانی   پاەسیستناوچوونی  ە  لهۆی  ە  تێبەش  و پشتی  ڵ می 

 ریتی.  ەن ساالریمی باوک ەسیست

 ی کۆمەاڵیەتی ە وەینڕس

"سەچز  ێکاستلکانی  ەشیکارییە  توخمی  ەدیکە  ل سەوەینڕمکی  کۆمەاڵیەتی"ـیە.  کۆمەاڵیەتی  ە وەینڕی  ی 

نەپرۆس بارودۆخ.  ەیە  دەروسنوە  واتەکک  ل ڕێ گۆەکانی  بەجیاواز  ە نەمەزە  و  ئاستی  ە رێگوە  کاندا  ی 

هکانەتییە شیمەحە  ندییەتمە تایبواری،  ەندێخو شەاڵ ،  کۆمەاڵیەتی،  سیاسەیکاریە  وازێواردنی  و    ە تەکان 

جیاواز  ە  یە وانەوه، لەنێ نرڕێبسی  ێل  سانێکو چی کەە  وەتێ ک کۆمەاڵیەتی بیانگرێسانەک  چیە  واتکان،  ەییەکرد

کۆتاییدا میکانیزمی ە ی داهات لەرچاوەک سەوک ێ وپ کڕێبوونی کاری ەهۆی نە رچی بەگەئە وەت. جیا لێب



کانی  ەستییی داوێکردنی پبۆ دابینکان بۆچی و چۆن  ەتاک و گرووپە  ی کەوەی کۆمەاڵیەتییە، ئەوەینڕکی سەرەس

وی  اڵربەکی بێنەالیە  ب  ستراوبە ودەبنەوە    –یی  ەکهاتێتی پەرفەو د  ئامرازیێب  –اری  وووی دژەڕووبڕخۆیان  

هەهکانی  ەجیاوازە  جۆر کاستلەروەژارییە.  وایێپز  ێها  لەوەینڕسی  ەپرۆسە  ی  کۆمەاڵیەتی  کۆمەڵگای ە  ی 

تان،  اڵ وە  ل  ێ ندەرجدا هەوملەه  ێندە هە  لە  ک کێجۆرە  یە، بەتان هاڵ ک و وەڵخلەگەڵ    ندی ەیوە دا پەمێئ  یڕتۆ

 ن. ەکەش د ێلکە م ال پەتی خۆشیان بۆ ئەشیمەی حەزۆرب ن وێن ێتی نامەواوەتە کان بەکەڕەناوچە، شار یان گ

ئەرێگوە  ب نوڕەە  لە  ک  پەیوەندیدارانەیە  انکارییڕگۆم  ەی  پەوەکردنێوتی  لئابووری  ەکهاتێی  جیهانی  ە  ی 

سیاسی ئابووری  ئ  بواری  دڕۆدا  ڕوەکۆمەڵگاکانی  بەوو  پرۆسچمیدا  سەگرتنی  لەوەینڕی  کۆمەاڵیەتی    ێ ی 

کان ەندی و وردەناوە  ر ئاستەسە  و لە  یەوەوساندنەچ ت و  ەاڵ سەدکانی  ەندییەیوەپمای  ەر بنەسە  لە  کوه.  ەوتۆتەک

ە  ک کێجۆرە  بکا،  ەکی جیاواز ئیش دێوازێشە  ن بەمەتتی و  ێزەگڕەکوو  ەکانی وەکۆمەاڵیەتیی  ڕەی بگۆێپە  ب

ئە  ب پرۆسەهۆی  تە سۆنگە  لکان  ەگرووپالوازترین  ە  وەم  و  ەمەی  و  ە  وەوساندنەچتووشی  ە  وەزەگڕەن 

کردنیان ێژۆیی لەکاوەڵو کە  وەوساندنەن و چاڵ کاری منداک  ێتەها بابەی وەنموونە  بن کەی دووقات دەوەانڕس

  نابەرانبەر   ندی ئابووریەیوە واو و پەی ناتندەیوەپدا  ەز پیشان د ێکانی کاستلەوەندنێ جۆراوجۆره. خوتی  ڵەحا ە  ل

جیهاناڵ و لەیێ سی  تانی  و   گڵحاە  م  ئابوور  ەشەی  للەگەڵ  جیهانی  کردنی  نگەهاوسی  ەرنامەبی  ەگڕێە  ی 

ووی  ەڕووبڕدا  ەکۆمەڵگایان  مەک لێلە زۆرە  کە  ناوێ دی هەدا بەم کۆمەڵگایانەلوی  اڵربەب  ی کۆمەاڵیەتیە کهاتێپ

ی  انکارڕرانی، گۆەخۆشگوزسەاڵتی ەد یە دییانێشانی هەت الوازی و داوەتایبەو بە وەتەن –ت ڵەوەالوازی د

بواری  ە  ل  پەیوەندیدارانەە  انکارییڕم گۆەئ  وه.ەی ئابووری بۆترمەرتی نافەکندنی  ەسەرەوی و پێبژ  ئابووریە  ل

بە  وەبۆتسیاسی    ئابووری هێه ەهۆی  نابەرانبەری ەزبوونی  بژاری،  داماوی،  کار، تی ەتاکایە  ،  بوونی 

ی  ئابوورگرتنی  چمیی کۆمەاڵیەتی، و بەوەینڕن، ساڵ ژاران، ژنان و منداەهری  ەدە بەادڕە  ی لە وەوساندنەچ

چەلارانە  بتاوان پڕگۆدا.  ەکۆمەڵگایانە  شنەم  توکانی  ەزانییێخە  ندییەیوەانی  و  لەگەڵ ەنزمە  پلە  ژێچین  کان 

سیستئابوور و  سیاسی  کۆمەاڵیەتەچینایمی  ەی  ستی  ئابووریەرچەی  بڵماەبن  شنی  و  پە  ە،  ی  ەکهاتێدوایدا 

سەن و  پەرچەریتی  تو  یەکانیزانیێخ  ەکارکردییە  ندییەیوەشنی  و  گۆەنزمە  ژێچین  کۆمەڵگای  یوه.  ڕکانی 

خۆش یانی  ە وەوساندنەچ رمی وەناف رتی ئابووریە کە نی لاڵ زیاتری بۆ کاری ژنان و مندا ستێنیها بەەروەه

      وه. ەوتۆتەک ێکی لەڕەیی و گەری جیهانی، ناوچەوێپ ە م" لەوتنی "جیهانی چوارەرکەو دە کردوو

 کان  ەش ەڕەکون

ە کا کەفر و توونا دەکانی خۆی تڵەها منداەوە  دا، چوونکەت دوی خۆی قوڕ، کۆمەڵگای تۆزێی کاستل ەڕباوە  ب

بەوەنە  ل مانای  لوامەردەکاندا  ژیان  دە  ی  ببا  ەبار  شەو  دەداهاتوویە  وێم  دروست  سۆزی  ێتە  ککا  ەک  یدا 

ە  کە  یەوەئم  ەکانی جیهانی چوارەشڕەەکان. کارکردی کونەشەڕەکون  ێنە ناوی دز  ێکاستلە  کە،  نیی  تیەایڤمرۆ

کات.  ەی کۆمەاڵیەتی دەوەینڕی سەوەنانێرهەبەی ومان کاتدا هاوکار ەهە  خۆی و لە  تێگرەکان دەزخراوێراوەپ

کەهە  لە  شانەڕەکونم  ەئ کاتدا  یە  مان  لەگەڵ  جار  لە زۆر  لە یوەپە  کتر  کۆمەاڵیەتی  ەسۆنگە  ندیدان،    – ی 

نییە.  کەرەوتی سڕەکیان لەگەڵ  ەندییەیوەهیچ پلتووری  ەک ە  وەئابوورییی  ەسۆنگە  لە  ناوچانم  ەئی کۆمەڵگا 

بازا وەتەتایبە  ڕلەگەڵ  ئابوورەکانی  تاوانبارانکوو  ل ە  ی  ناوە  وەئیدارییووی  ڕە  و  وێلەندگەلەگەڵ  کوو ەکی 

ناو  ە  م لەندیدان. جیهانی چوارەیوەپە  زراون، لەکردنیان دامڵۆ ڕبۆ کۆنتە  کردنی کۆمەاڵیەتی کپۆلیس و دابین

لە وەینڕشی سەڕەکونندین  ەچی  ڵد م  ەجیهانی چوارداوه.  ەڵریان هەری جیهاندا سەرتاسەسە  ی کۆمەاڵیەتی 



مریکای  ەئکانی  ەژارەه  ەی بیابان و ناوچێڵر هێفریقایی ژەتانی ئاڵ کوو وەوی وەوی گۆی زاڵربەکی بەیەناوچ

 م جوگرافیاەکی ئێموو شارەت و هاڵ موو وەهە  ین لڵێتوانین بەدە  م جیهانەئم  ەاڵ ، بێگرەخۆ دە  التین و ئاسیا ل

  دانیشتووانی مریکا،  ەکانی ئەکانی شارەژارنشینەه  کەەڕەگە  لە  م جیهانەئت.  ێبینرە ش دەی کۆمەاڵیەتییەوەینڕس

ئە ەسڕەنا کۆمسپانیایی،  نی  لەڵێیان  گێبنجانی  ەگە  ک  ئکانی  ەنسییەڕەف  ەکەڕەکاری  فریقا،  ەباکووری 

ژاپۆن،  ەکەڕەگ بووسیای  )کانی  ئاسیا  ەشارەورەگ  (کانی ەنشینێڵوەکتەنەکەنشینەکانی  هاتوون. ێپکانی  ک 

خۆش و  ەدناو، نەق، بڵڕەد شفرۆش،  ەزیندانی، تاوانبار، لواز،  ەملیۆنان النە  م لەچوار  دانیشتووانی جیهانی

ن و ەمینەشدا کەی دیکەناوچ  ێندەهە  ن و لەکاندا زۆرینەناوچە  ل  ێندەهە  وان لە. ئهاتوونک  ێوار پەندێخوەن

ووی  ڕیان  ەژڕێکدا  ێ نێموو شوەهە  م لەاڵ بنن،  ێک دێ کی بچووک پەیە مینەکن،  دابارودۆخی باشترلە    ێندەهە  ل

ی زانیاری و دارەرمایەستای سێوتی ئڕەە  ، چووونکێبەۆژ تۆختر دڕۆژ لەگەڵ  ڕو بوونیان  ە  کشانەڵهە  ل

 ی کۆمەاڵیەتی.  ەوەینڕهۆی توندتربوونی سە تێ بەدکان ەرانییەخۆشگوز ەتە ڵوەد مانی سیاسیڕدا

 

 کانەش ەەڕ کون لی تیۆریێمۆد( چارتی 2ی )ەی ژمار ەنێو

وتنی  ەشکێلۆژیای پەکنەتە  ی، کڕتۆ  جیهانی  ئابووریە  سنوور لێی بڕبازاوان لۆژیکی  ێنە  لە  ی وایێز پێکاستل

بواری  ە  استیدا  لڕە  لیە.  ەیی هەکهاتێکی پەندییەیوەنی کار پاڵ ی منداەو دیارد  ەنکەد  انزیێه ەب  یەکانزانیاری

ن اڵ ندنی کاری منداەسەرەپە  کە  وەبینەزایان دەشاری  ەم بۆچوونەووی ئەڕووبڕزۆر جار  ی ئابووری  ەشەگ

کان  ڵەماەتان و بناڵ وە  بقازانجێک  تیدا  ەتایببارودۆخی  ە  لە  ککا،  ەد  ڵقبوو  ڕبازا  یکی لۆژیکەیەوەک کاردانەو

لگەد داکۆکی  داخوازی  ڕە  کانی خستنەرەفاکت  ەڵەر دوو کۆمەهبە  ها  ەروەکات. هەر دەسە  ا و    ێ بەدوو و 

دڕدا بنەتڵە وەمانی  و  کۆمەڵگاکان  و  حاڵربەب کردنی  ڕبەکان   بەتەشیمەوی  سە  کان  کانی  ەرچاوەهۆی 

لەکاوەڵک سەد ەبەادڕە  ژۆیی  لەوەینڕری  و  منداە  ی  بکاڵ ناوبردنی  زیاد  تریشەالیە  لین.  ەن  ە  وەکی 

 کۆمەاڵیەتی.   تیێشە بێکۆتاییدا بە ژاری و لەکاری، هێ بهۆی ە ووبەواری دەندێخوەن



 ڵ ری کاری منداە نێه دیەکانی بەکۆمەاڵیەتییئابووری و  ر و بەستێنە ەفاکت

-دیەبە  کی گرنگیان لێورەد  یەکانلتووریەئابووری، کۆمەاڵیەتی، و ک  ەرەفاکت،  1ندلویچ ە ی مەوانگڕی  ێپە  ب

ژاری و  ەهە  م دیاردەئکشانی  ەڵهۆکاری ه  ەشەگە  وو لڕتانی  اڵ وە  یە. لەدا هڵی کاری مندا کانستێنەهاتنی بە

ئابوورییە.    الوازی نەروەهبارودۆخی  پەیوەندیدارەکانریتەها  وەسەشەمترگەکتانی  اڵ وە  ل  ە  ک  ەندوو 

ز وای  ێهەب    یرخانی ئابوورێبوونی ژەرمی و نەی ف ەردەروەبوونی پە ت. نێدرەم دەڵەقە  لە  کی دیکێرەفاکت

کردنی  ێجەبێ ی جڵوەکانیان هڵەی مندا کوشتنکاتۆدان و ڕفیە کات بە لگری ڕێبۆ کان ەدایک و باوکە کردوو

  2ن. ەکانیان بدڵەکی گونجاو بۆ منداێئیش

مە، ەداهاتیان کە  ی کەتاناڵ و وەی شیکاری لڕووی تۆڕە  خستنە  ب  ەڵێد  3ندینگێستێر و ئێۆدجڕی  ەووانگڕ

منداەوەرەدیاریک  ەرەفاکت کاری  بەسە  ب  ڵکانی  دوو  دابە ر  دەشدا  بەستێنە ەکەین:  ێکرەش  و    م  ئابووری 

-مەرهەی بەی پرۆسەکهاتێم پەکەشی یەبپرسی  ە  لورده.    وتیڵسوکەم هەەری دووهەفاکتکان،  ەکۆمەاڵیەتیی

ندامانی ەموو ئەر هەکاندا هەتاییەرەکۆمەڵگا سە  لە  کە  یەه  ەڕەم باوەو ئ  ێ کرەچاو دڕ  ی کار ڕنان و بازاێه

رکی خۆیان ەی ئەرێگوە بنیش اڵ و مندانن ەڕێپەادڕکانیان  ەرکەیی کۆمەاڵیەتی ئە کپارچەیو ە وەبۆ مانە  ڵماەبن

د دیکەواتایە  بن.  ەکەکار  چەلە  کی  بدا  ەکۆمەڵگایانە  شنەم  بەپرۆسە  لە  کێشەکار  کۆمەڵگاگری.  ی  ێپە  ی 

ئەوانگڕ لبوون  ییەپیشە  بکانی  ەرچی پرۆسەگەئوان،  ەی  هۆی  ە  تبۆکاندا  ەتاییەرەس  ەقۆناغە  و شارنشینی 

  بەشی ە  لوه. ەتەدوورمتر کەکوانی ەی کاری ئەادڕدا  ەژماوێدرە  ل، ڵکانی کاری منداەی جۆرەژڕێکشانی ەڵه

ە  ، چوونککاەن داڵ شنی کاری منداەرچەواز و سێشە  لە  ڵماەندامانی بنەئو یان  ە  ڵماەی بنڵۆڕە  مدا باس لەدووه

  گشتی   یەوێش ە  یە. بەن هاڵ کردنی منداەکارکردن یان نە  یان لە وەرەکی دیاریکڵێۆڕە  ڵما ەی بنەکهاتێند و پەهڕە

 :  نمەداهاتی کن ەتانی خاواڵ و ەن لاڵ ی کارکردنی منداەژڕێکشانی ەڵر هۆکاری هەفاکت ێس

کێبارودۆخلف(  ەئ کەژڕێیدا  ێتە  ک  زا  و  بۆتەی زک  بنەئنی  اڵ مندا  یەو زۆربە  وە م  تی  ەڕەهە  لە  ناڵ ماەم 

 دان؛ تیێنج ەتای گەرەی و سڵرمنداێم

پ پیشەگێب(  ئسازەی  کاری  بنەی  منداری  ەگەئە  بە  ڵما ەندامانی  بنەلن  اڵ کاری  کەناڵ ماەو  کاری ێکرە  ی 

 کات؛ ەیی کار دەت خۆپیشەتایبگوزاری و بەتەو خزم ڵرتی کشتوکاەکە ی لکەرەی سڵساەورەگ

 نە.  اڵ کانی کارکردنی منداەگنگر ەوەرەدیاریکە ی دایک و باوک لوارەندێها خوەروەو هە ڵما ەداهاتی بنج( 

ر دوو  ە سە و بە کردوو ێنیان تاوتواڵ کانی کاری منداەرەفاکتە وەئابوورییی ەوانگڕە ل 4ۆتایرت و کانبۆر ڕگ

فاکتەب فاکتڕە  کانی خستنەرەشی  داخوازیەرەوو و  داباڵ کاری مندا  کانی  ئەڕباوە  ب  :هش کردووە ن  وان  ەی 

 بریتییە:   ڵووی کاری منداڕە خستنی  ەوەرەککانی دیاریەرەفاکت
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ن  ەالیە  بۆ کارکردن ل  ڵرخانکردنی کاتی منداەتتی  ەچۆنیرخانکردنی کات:  ەو تە  ڵما ەندامانی بنەی ئەژڕێ(  1

ە و دایک و باوک  ڵامند نانی  ێهمەرهەب  ە، ئامرازی ڵما ەندامانی بنەی ئەکهاتێو پ   ە ژڕێی  ێپە  بە  وڵەماەندامانی بنەئ

و دایک و    ڵمنداوان  ێی کاری نەوەگرێی جەی کار و پلڕو بازا  ڵبارودۆخی ناوماە  ب  ه ستراوبەزیاتر  ە  ک

 ت.  ێبینەکی دەرەوری سەندا د اڵ کارکردنی منداە لە ڵماەندامانی بنەندی ئەهڕەە واتەکزیاتر دایکە. ە باوکی، ک

ن  ەالیە  ن لاڵ منداە  ی کارکردن بکەرەستدانی پیشە: هۆکاری سەدە  لە  بە  ڵماەندامانی بنەئ  کانەیەوە( کاردان2

داهاتی بنەالیە  ل  ڵەماەبن لە  ڵما ەک زیادکردنی  رج و ەوملەباشتری ه  تیەرایەبەوەڕێبە  وەکی تریشەالیە  و 

 ستدانی داهاتە.  ە دە ترسی لەستی مەه

 یە:  ەوێ م شەیش بڵی کاری منداداخوازکانی ەوەرەکدیاری ەرەفاکت

 ت.  ێبین ەدا د ڵەما ەبنندامانی  ە داهاتی ئە  لە  وری پیشەی خۆی دڵحا ە  ش بەی کار بڕی کار: بازاڕی بازاەکهاتێ( پ1

تلۆژیا:  ەکنەت  (  2 ئەسە  للۆژیا  ە کنەئاستی  کەادانڕو  ەر  گەوەگرێ جە  تێبب  ێتوان ەد   ڵمنداە  ی  ن اڵ ساەورەی 

 1ت. ێن ەری دادەکاریگ

 ڵ ی کاری منداە وەدنم کر ەکانی ک ەییەکرد  ەکارڕێ

  ێ ندەهدژی  ە  اردن لوەاڵ و ه  پەراوێز  –ند  ەشنی ناوە رچەسمای  ەر بنەسە  لتدا  اڵ وە  لنگ  ە ی ناهاوسەشەگ

یە.  ەتاڵ م وەکی ئەڵخە  ک لێشەب  شیەبێژاری و بەکانی هەکییەرەسە  هۆکارە  ک لێکەتنیکی و ئایینی یێپی ئگروو

ە  کانی ژیان بەمەالنیککردنی  ی کار و دابینەوەستی دۆزینەبەمە  ن باڵ کان و منداڵەماەبنە  ک لێادا زۆرتس ێئە  ل

  تنیکی ێی گرووپی ئەزۆرینە  ز( و بێراوەی پەاوچن )  کانەیریەورووبەدە  ناوچە  یان کاتی ل  تاهەتاییەی هەوێش

ی  ی ئابووری و کۆمەاڵیەتەشە گ پالنە لە استڕن. ە کەکۆچ د ی شارە گەورەکانە و تاران و دیکەرەبە وەتەتایب

لەت جاڵ و بەتە نگ کراوەی هاوسەشەر گەسە  خت  لتشێم هەاڵ وه،  ئاستی ئەسە  ا  نایاڵ م وەر  کی  ەکسانییەت 

دەب  ڵقوو کەکەدی  بڕێکوو  ەکانی وەژڕێداەرنامەبە  ندەناوە  وات  ەین.  بوودجە  ە  رنامەکخراوی  دیکو  ی  ەو 

واردنی ەاڵ ی هڵەەاڵ کان، گەزێراوەپە  ی ناوچەشەستی گەبەمە  بکانیاندا  ەرنامەبە  ل  ێبەکان دەتییەاڵ سەدە  ندەناو

ە  ک لێک ەیە  ناوچانم  ەئە  ین، چوونکە ی بکەبد  ەشەگە  ک لەیە ادڕدا  ەم ناوچانەی لەوەر بۆ ئەبە  نی بگرنێرەئ

 نن.  اڵ ی کاری منداەرچاوەسە وەهۆیە کانی کۆچ و بەندەناو

ل2 لێزۆرە  (  د ێراوەپە  ناوچە  ک  و  و ەرییەوروبەز  تاڵ کانی  و  لە نانەت  چینە  ت    ە لەهکاندا  ەنزمە  پلە  ناو 

بواری  ە  کان لڵەما ەوه، بنەتێوەکەن  ێی لەندن پیشێخوە  ک کێوه. کات ەمەی کەردەروەپە  بە  نراوێ لکئابوورییەکان  

داهاتوودا  ە  لە  گوزارییەرمایەم سەئن  ەکەنا دێوا وە  ن، چوونکەگوزاری ناکەرمایەکانیاندا سڵەندنی منداێخو

ناگ پیشەو خاوە  وەتەڕێبۆیان  لڵەبوونی منداەن  لە  وەتێوەناک  ێکانیانی  د ە  و  لە  تێ بەکۆتاییدا  ستدانی  ەدە  هۆی 

بەرمایەس تڕفیە  کانیان و  لەکڵەنی مندا ەمەۆچوونی  ئەب ەیان.  پششتیوانیڵەماەبنە  کە  یەوەر  ندنی  ێخوە  ل  کان 

ک وترا دایک  ەدن. وە دەنجامدا بۆ کارکردن هانیان دەئە  ندنیانن و لێخو ە  دان بەژێی درژن و دەکانیان ناکڵەۆڕ

هۆی باشتربوونی  ە  تێبە دە  کە  ییەکی کردێ ری ئیشێفە  مەو ئە  وەتێ وەناک  ێی لەندن پیشێ خوە  یان وایێکان پەو باوک

 
1 - Grooter, Chiritia and Ravi, Kanbur. (1995). Child Labour: Economic Perspective. International Labour Review, 

134 (2), 187-203. 



ە  وەییڵتافی منداە  ر لەهە  ی کەوەم ئەکەیرن  ێبژەدی ەڵهە  ناڵ و منداەی وا ئەو پیشانەکدا ئڵێحا ە  یان، لەکەپیش

یە؛  ە دواوە  روونی توندی بەیی و دە ستەخوازراوی جەی خراپ و نە رهاویشتەو دە  خشەبتەسارەقورس و خ

ژاری  ەباری هەنالی  ەکان پرۆسڵەکاربوونی منداێلەگەڵ بن و  ەنی  تا هەتاییەهە  م پیشانەئە  ی کەوەم ئەدووه

بۆ ناو  ە  ختەشوێ کار و چوونی پ  دژواریهۆی ە  بە  م پیشانەئە ی کە وەم ئە یێو سوه؛  ەنە کەاقی دتە کاری بێو ب

ە  ب  ە ستەتی و پیریدا زیاتر ئازاری جێ نجە گە  لە  سانەم کەو ئە  ختەشوێی پ نشینە خانهۆی  ە  تێب ەی کار دڕبازا

ە  یشتن بەزانن گەدە نگ نییە، چوونکیندن گرێخوە دان بەژێن خۆشیان دراڵ مندات بۆ ەنانەن. تەکەزموون دەئ

هەوەدۆزینە  وات  کانیانەئامانج لەی  کار  خو ەگڕێە  لی  بگییگرە  واتەک.  شیاوهنەە  وەندنێی  م  ەلە  پیشە  دان 

بەناوچان پە پیشت  ەتایبە دا،  بۆ  ێ خوە  ب  یوەندیدارەی  لڕێندن،  باڵ کارکردنی منداە  گری  لەن و  ە  تواناکردنیان 

 ویستە.  ێپ ە وەندنێخوە دان بەژێی درەگڕێ

منداەوەناسین(  3 بناڵ ی  و  کار  لڵەماەنی  داەیڵە ەاڵ گە  کانیان  و  نیشتمانی  پالنیڕکی  بۆ  اڵرب ەب  شتنی  و 

رکی ەران ئێئە  لکانە.  ەکییەرەسە  کارڕێ ە  ک لێکەی کان  ڵەماەبن  تواناکردنیە  ژاری و بەهی  ەوەنگاربوونەرەب

لڵپا لەرکەزیانبە  پشتی  کۆمەاڵیەتی  ئەسە  وتووانی  ئە)چاکژیانە  هزیستییێبکخراوی  ڕێستۆی  ە ر  م  ەوه(. 

یان ەردەروەپشتی و پڵی پا تەیررپرسیاەبە  ی کەکخراوانڕێ   وەی ئەدیک  تی و هاوکارییارمەە  بە  کخراوڕێ

رزی ەوەرە، هتی خۆش ڕابوواردنەزارەکۆمەاڵیەتی، وکخراوی کاروباری  ڕێی ئیمداد،  ەکوو کومیتەیە، وەه

نان  ێاهڕو  ە  ردەروەپ  وتیانی بیانی  اڵ هاووی کاروباری  ەتی  ئابووری، ئیدارەزارەوو کاروباری کۆمەاڵیەتی،  

تواناکردنی  ەی بەگڕێە  و لە  وەتێبناسکار  ە  و ناچارکراو بندن،  ێخوە  او لڕ، دابمەترسی لە سەری  ناڵ مندا  ێبەد

ئڵەماەبن منداەکانیان  کاری زۆرەپرۆسە  لە  ناڵ م  بکات.  ڕ  یملەی  ئاراستەئزگار  دۆخی    بەە  م  باشترکردنی 

دابینڵەما ەبن  ئابووری ت کان،  خوێکردنی  مندا ێچووی  پیشاڵ ندنی  و  سەن،  ئەرپەداربوونی  ندامانی  ەرشتیاری 

 ت.  ێبەد گونجاوە ڵماەبن

 نی کار   اڵمنداە ب  یوەندیدارەکانی پ ەیدانیی ەم ەو ەانێڕگ

ی بار  ەوەگواستنن ئەنجامی دەدەن  اڵ منداە  ی کەمانەستەئە  و کارەلە  کی دیکێکەیداشقە:  ە  بار ب  یەوەنتگواس

و گرژی و ەکان و ئەبوارڕێکردن لەگەڵ  ڕگرتن و مشتومڕێکوو  ەکانی وەپرسە  ل  ێندەه  ڵپاە  یە. لەداشقە  ب

ی  ە وەگواستنە  م کارەکانی ئەکییەرەس  ەترسییەمە  ک لێکەدا، یەوو دڕکان خۆیان  ڵەوان منداێنە لە  کی  ەانەڕش

تی  ەواوەتە  شتا بێی هەستە ندامانی جەئە  ک کڵێبۆ منداۆژدایە.  ڕ ی  ەژێدرە  زۆر ل  یێکیپیاسەە  کی قورس بێبار

کا و  ەد ەشێتووشی ک  ییستە ی جەەشەکی قورس گێ ی بارەوە، گواستنیەداە شەی گڵحا ە  و لە  کردووەی نەشەگ

هاتوچۆکانی  ڕغ و پڵباەرەقە  قامەشە  لە ناڵ م منداەئت.  ێن ێیە گەکانیان دەسکێی ئەپشتیان و دیکی  ڕەبڕبە  زیان ب

دەناو ئیش  شار  لەکەندی  و  منداەوێهاوشە  یەوانەن  داڵ ی  س  فرۆشسەنی  لەرشە و  کاندا ەرێشۆف  ەڵگەقامی، 

ئ  ەڕ تووشی گرژی و ش بەجۆرۆژدا  ڕی  ەژێدرە  لوان  ەبن.  پیسییان  دەکانی  کی زۆر  ەڵێو دووک  ێوەکەر 

 وه: اێڕگە وێم شەکانی کاری خۆیان بەترسییە مە ناڵ م منداەک لەڵێوه. کۆمەشیانەناو لە  تێچەد

ت  ەزیەاستی ئڕە  شی. بێ کەد  ەکە، داشقکەیەد  ەقەرمایە، عارەم گەک بەیە ر داشقەسە  یتەخە ک بار دێنەت

 بیت.  ەد

  



 

 ر(ەژ ێتوە ک لەیەنێتاران )وی ەور ەی گڕ بازاە چی لەداشقکی ڵێمنداە ک لەیەنێو

  

دو    ڕلو ئازارمان  ئەدەکورد  هەگەن؛  بار  ناهێبەر  دێڵ،  ئەڵێن،  دێئە  مێن  ئەڵێرانین،  ئاڵ وە  رێن  یە،  ە مێتی 

 ت هی خۆیانە. اڵ ن وەڵێد ،نەکەگایی دەڵەک

 

 تی زۆر دژواره. ێچە داشقداشقە، وەم داشقە، ئەزارین، ئێب

 

ە  وێت پڵی، پاەڕپێت  ێوەتهەدە  نێن، بۆ وەدەد  ێنمان پ ێن جوێخۆیان دم.  ەکەکان دەرانییێلەگەڵ ئ  ەڕ زۆر ش

   .داەد ڕێت ف ەکەداشقە یێباری پ ؛ نێنە ت دەکەداشقە ب ڵن یان پاێنەد

  

بی،  ەدا ماندوو دڵماە  کی قورس، لێ، بارێبەزۆر ماندوو د  ڤت قورسە، مرۆەکە، بارێبینەئازار د  ڤمرۆ

 ره.  ێئە تێ ستی و بیەه ێبەد 9ر ێکاتژمە ل

 

موویان  ەنجا کیلۆیی. هەپ  ،د کیلۆییەکری سەوه، شەگوازمەنجی چل کیلۆیی دیست کیلۆیی و بریۆنی بڕ

 ت.  ێبەت دەکە، کابرا شنقورس

 



 

 ر(ەژ ێتوە ک لە یەنێزا )وڕەی ئیمام ڵگو یڕ بازاە چی لەکی داشقڵێمنداە ک لەیەنێو

دوور    یر کارێکاتژمە  وەبنەد  یووەڕووبڕکارواش  ە  ن لاڵ منداە  ی کە یانترسە و مەی ئەکارواش: زۆربە  کار ل

-مەتدا کڵە حا  ێندەهە  وان و لەکردن بکان و ئیشەوەرەکپاوه، بۆنی پاک ە  وی، کارکردن بەخمەژ و کێو در

دا  ڕەم بازاەدار لەشینی پاڵ ی منداەوەانێڕگنن.  ێکار بە  کانی کار بەناتوانن  ئامرازی ەوەئ  هۆیە  ب  بوونندام ەئ

 یە:  ەوێم شەیان بەکەی کارترسەمە ت بەبارەس

تازەیەدان ل  ەکەشیالنە  رێئە  هاتە  ک  تە  درا  چای  چاوەچاوی  کوەقاند،  ئێکانی  بوو  لێئ  وەر  ە  ستاش 

 یە.  ەخۆشخانەن

  

پیاو  ە  نج بێڵف هەبۆنی کر ئاوه،  ەم، هەوێپ ە  ر بەم، ه ەکەو ئیش دەی شە تا دە هە  وەیانییەوتی بەحە  دژواره؛ ل

 ت.  ێنێد

 

،  ێبەی ناخۆش دێنن کابرا پ ەڕێ پەک دەیەجار قس  ێند ەین. هەدەی بۆ گسک دەکەلێ وه، ئۆتۆمبەینە کەنی دێخاو

 کات. ەوتمان لەگەڵ دەکوسەڵخراپ هە جار ب ێندەن کاریش هەخاو

 



ی زۆر ترسەمدا  ەکار  ەم جۆرەن لاڵ مندانە.  اڵ کانی کاری منداەخراپترین جۆرە  ک لێکەی یەڕگڵزبی:  ەڕگڵزب

دەئە  ب بریتییەکەنیگرینگترن.  ەکەزموون  دڕبلە:  ە  یان  پەینی  و  هۆی  کانەنجەست  تێ  بە  شتی  و بوونی  ژ 

کردن بۆنکان، ەنەپیس و بۆگە  ڵناو زبە  خستن ستە کان، دڵەناو زب ە لهتد و ە رزی، شووشەکوو دەری وەنڕێب

ر  ەسە  ل  ڵزبی بار یان  ەوەلەگەڵ گواستنژ  ێی دوور و درت هاوین، پیاسەەتایبەب  کانەدانڵبۆنی پیسی زب ە  ب

ترسیدار، ەنی مێشوە  بوون لێجەقوربانی تاوان، نیشتە  کانی توندوتیژی و بوونەجۆر  کردنینوزموەئە  شان، ب

دان  ڵناو زب ە ر، چوونەد ەبەادڕە تی لیەژ و ماندووێری کاری دوور و در ێ، کاتژمرماەرما و سەگە کارکردن ل

ناو زبە  وەمانەیان چ ئدان  ڵبۆ  یان  لڵوتنی زبەردا کەسە  بری  ەگەو  ئازارەئ  نگتریمووی گرەهە  دان و  ە و 

ت  ەبارە س ەڕگڵنی زباڵ منداە ل ێند ەی هەوەانێڕگت. ێپە سەریاندا دەسە بە م کارەنجامی ئەئە  لە ی کەروونییەد

 یە:  ەوێم شەیان بەکەکار ترسی و دژواریەمە ب

   ی. ەوڕێە  ر بەو ه  ڵکۆە  یتەکەد  ڵزبر  ەهوی؛  ێکی زۆر بپەیە گڕێ  ێبەدوت نییە،  ەخە  کە  یەوەی ئەکەیدژوار

 

 کات.  ەد ڕدان پیاو قڵو زب ڵبۆنی زب

 

ر  ێیانی کاتژمە ئینجا بین.  ەکەو کار دەتا نۆی شەهە  وەیانییەی بەد ە  وه، لەیانییەبە  لە  یەوەی ئەکەییەمستەئ

ناتوانین سیم کارتەکەکار دە  تا د ەستین هە دەڵو هەخە  ش لەش ین. ە بکە  وڵەفۆن بۆ ماەلە ین، تڕک بکێین. 

 ت. ێبە ستت پیس  دەدە وەیتەکەد ڵۆی مندا ەڕناوی و پە  تیەکەست دەو دە وەیتە کەک دێکسێنایل 

 

ە  کک  ڵێتاکۆ  ەتەل  ڕێبەستیشمان دەدە  ن، کڕبەستمان دە دە  تیژانە  و شتە، ئڕێبەستمان دەموومان دەهە  مێئ

 ستین.  ەبەد  ی پێمانەکەوه، برینەیدۆزینە دا دەکەدانڵزبە ل

 

ی  ێستمان لەدە  شمان نییێکتسەش چوون دەمێزۆر بوون ئە  م ماسکانەو شت، ئ  ڵر زبەسە  چینەدە  ستا کێئ

 ت. ێوەکەد

 :  ەڵێدە م کارەکانی ئەترسییەمە ت بەبارە یش سزایانەشارە ک لێکەی 

  ی ەوەر بۆ ئەی هۆشبەماد  ە نەوو بکڕارن  چی زۆره. ناەکەری کارییێژمتکاە  بار نییە، چوونکەکی لەیەژینگ

بەکەکارکردنری  ێکاتژم زیاتر  لێیان  زبە  ت.  بارودۆڵبواری  تخدا  ج ەی  داخێندروستی  ئە  ی  منداە و  ە ناڵ م 

کان  ڵەلەگەڵ منداە  ککاندا  ەناو گاراژە  ه. لترمەکاندا زۆر کەقامەشە  لە  ک  ێردا ناکرەسە  گشتییان ب  یرێچاود

ە  کار بنەخاوە  کە  وەبارو  ەکان زۆر خراپتر بووه. خراپتر لەوت بارودۆخی ناو کارگگیانەکرد دەمان دەقس

 ت باشترن.  ەنیسبە م بەکان لەکڵقووتیان لەگەڵ کردوون ەسوکەڵخراپ ه



 

 ر( ەژ ێتوە لە نێ تاوا )وەننەکی جەڕەگە  لە وەناڵن منداەالیە کان لە کۆکراو ەشاریی ڵەزبە ک لەیەنێو

چەکارگ ئو  و  ێی  مەدارتاشی:  کە نگانی گرە  ترسییەو  بازاەلە  ی  هڕەم  داڵ منداە  ل  ەشەڕەدا  بریتییەن  ە  لە  کا 

و  ەکار کردن بهۆی  ە  ب  بوونمنداەئمەکین و  ڕنی کار، بێنگی زۆری شوەدە  نگەگرتنی باری قورس، دەڵه

 نن.  ێکاری ب ە نازانن بە  ی کەرانێئام

 بوو:  ە وێم ش ەبە وەم بارەسازی لڵسازی و مۆبتەکابینە ر لەنی ئیشکاڵ منداە ل  ێندەی هەوەانێڕگ

 ختە.  ەسە ر بۆیەه. هێڕالر و گە ، چوونکێقرتە؛ زۆر زوو دێقرتەری، دێژە تێم بچ ەقامکم ەر ئەگەئ

  

 ی. ەڕکم پێیاندم، قاچەگێکیان زیانی پ ێجار

 

 دژواره.  ە مانەئره، ێئ ە ینە یخەوه، د ەینەکەرز دەبە مانەئ

پەب  کەیێو  بئیشە  ی  ئێئام  ێندەهە  کردن  زۆر  دە  مەستەر  هەگزیانهۆی  ە  تێبب   ێتوانەو  ە  ل  ێندەیاندن، 

  ڵە منداە  ل  ێکەی یەوەانێڕگن.  ەکان نادڵەمندا ە  بە  رێم ئام ەکردن بو ئیزنی ئیشزانن  ەد  ەتەم بابەکان ئەنکارەخاو

   وه:  ەکاتەاست دڕپشتە ڵم خاەکانی دارتاشی ئەرەکئیش



کێئام دارتاشی  دەدە  ری  ئەلمە ت،  ڕێبەست  دەوەی  هەڕرەسکا،  ەش  ئەای  بک  ێبەدە  مانەموو  ین.  ەکار 

وم،  ەن من زۆر توخنی کێڵناه...  ی  ڕبستی  ەبدا، د  ڕێکان فڵە؛ هات زبیڕبمی  ەستی براکەکیان دێجار

    ت. ڕێبەستت دەد ەڵێن کار دەخاو

 

 

 تی(ە ر گرتوویەژ ێی توەنێکی سمایالوا )وەڕەگە و لێکی چەیەکارگە ر لەکی ئیشکڵێرمنداێم ی ەنێو

و یان فرۆشتنی   ڵی گوڕبازاە  ترسیداره، کارکردن لەن ماڵ بۆ منداە  ی کە کارانو  ەلە  دیک  یکێکەفرۆشی: یڵگو 

ن اڵ ی منداە وەهۆی ئە  و بە  مترەترسی کەمە  کانی دیکەچاو کارە  لە  شنەم چەگشتی ئە  کانە. بەڕێرەسە  ل  ڵگو

م  ەلگرن.  ەردەکۆمەاڵیەتی و  پشتیڵپا ە  ک لەیەادڕە  میشەبوون، هە  م کارەشی ئێاک ڕتی  ەخزمای یڕتۆهۆی  ە  ب

  ڵ م فرۆشتنی گوەاڵ ب،  بیننەدە م کارەژ لێو چ ە ن خۆشاڵ بۆ مندا ڵگوە کردن بجار ئیش  ێندەت هەنانەدا تەکار

شەسە  ل هاوشەقامەر  کارەوێکاندا  دیکەی  هەم  ێندەهە  کانی  گەترسی  منداەوەانێڕیە.  لاڵ ی  و  ەمە  ن  ترسی 

 ها بوو:  ەئاوە م کارەلکانیان ەناخۆش ەزموونەئ

 نە. ێووکڕپەتاوی. تاقەر هەبە ر لەفرۆشیدا هڵگوە ل

  

 ختە.   ەی، ئیتر سەکانیش بکەداشقە ب ێکڕگۆێج  ێبەدە رێل

 

 ختە.  ە سەاڵ وێرەنم. ئێچەیش دڵمن گو

 



   یە. ەوەی ئەکە. ناخۆشییستینەو هەخە  یانی لەر چواری بێکاتژم ێبەدە مێئ

 

ی.  ەکڵەی یان گوڕگۆەی دە کڵەخۆە  نێ یە. بۆ وەکی زۆر خۆشی هێستەهی،  ڕگۆەکان دەدانڵگوک  ێ؛ کات ەخۆش

 ت.   ێنێبم ە ندەی چڵێ تۆ ب ە وڵەبۆ ماە  وەببات ەدانڵم گوەئ ی کڕیارڵێەالی خۆت د

 

 نجامی کۆتایی ەئ

تی و ێزەگڕەە  واردنەاڵ ران، هەی کۆچبڕ، تۆریانداەسە  کردن بریێکردنی یاساکان و چاودێجەبێ وازی جێش

پکانەتنیکییێئ دەندییە یوە،  نیشتێکردن، )شوێج ەنیشت  ت،ەاڵ سە کانی  بکانەوانگڕها و  ەبوون( و بێجە نی  ە  ە. 

ە بینین کەدە مێم ئەاڵ یە، بەغەدەق ڵساە نی پازدەمەر تێنی ژاڵ ران، کاری منداێیاسای کاری ئمای ەبنی ەرێگو

منداەیەژڕێ زۆری  ژاڵ کی  تێنی  پازدەمەر  داڵ ساە  ن  کار  زۆریان  ەیڕێژەن.  ەکەن  ئابوورەکە  لکی  ی رتی 

نان،  ێهمەرهەی بەکارگە  کردن لکوو ئیشەون.  ەک ەرمی ئیش دەرتی  فەکە  لیان  ە کی دیکێندەو هرمی  ەناف

ە سازی، کارکردن لەی بلوورسازی و شووشەی خۆراکی، کارخانەماد  ی خشتسازی، دووکانی ەخانەروکو

تی  ەزارەکانی وەرەپشکنە وەداخە م بەاڵ شنە. بەم چەکاروباری لو ە خانڵو گو  ڵی گوڕ، بازاڵکشتوکارتی ەک

لەدا ناکەمانەر ئەسە  ری بێکار چاود لەیی یاسای کار دەی کردەوێشە  کاران ب  نە خاونجامدا  ەئە  ن و    ێ ور 

ردانی  ەری سێستی چاودەبەمە  کان بەرەپشکنە  ی کەو کاتەت ئەنانە تنن.  ێکار د ە  نی کار باڵ و منداە  وەنەدەد

 وه.  ەشارنەن داڵ ی جۆراوجۆر منداەوێشە کان بەنکارە، خاونەکەکار دنی ێشو

ک ەکات. وەخۆش دنی کار اڵ بۆ مندا ستێنبە   ،ستە بەتا و مە رەوان سێی نڵخا لکاندنی  ە  ب  رانیشەبچی کۆڕتۆ

کی  ەڵزیاتر خکان  ەڕەگڵزبە  نێکاندا چاالکترن. بۆ وەکارە  ل  ێندەهە  لکان  ەتنیکێ ئە  ل  ێندەنی هاڵ بینین منداەد

ی گرنگە  گانەڵم بەزگای کوردستانن. ئێکی پارەڵن خەکەئیش دە  وزیخانەسە  لە  ی کەناڵ و منداەراتن یان ئەه

ە  لە کی دیکێک ەکان یەتییێزەگڕەتنیکی و  ێ ئە  واردنەاڵ ن. هەدەکار پیشان دە  نراوبوون بێلک ە  کانی کۆچ  لڕەتۆ

منداەهۆکار کارکردنی  لێشەبنە.  اڵ کانی  لەتنیکییێئە  واردنەاڵ هە  ک  کاریگێژە  کان  هرەر  گەی  ی  ەشەمان 

واردنی  ەاڵ هۆی هە  تنیک و ژنان بێئە  ل  ێندەهراندا  ێئە  لوه.  ەتێ دا سنووردار نابه وەنیا لەم تەاڵ بنگە.  ەناهاوس

ە  و یان بینیومانە  وەربازی کورت بۆتەسلی سیاسی، ئابووری و  ەه  ێندەهە  ستیان لەو د  ننڵێ ناەدە  وەییە کهاتێپ

ووی  ڕکجار  ەیە  ڵماەرشتیاری بنەرپەی ژنانی سەژڕێابردوودا  ڕی  ەیەند دەی چەماوە  لە کی  ەوەای ئەڕرەس

یی زۆر ەکهاتێنگی پەئاست  وویەڕووبڕکان  ەتەرفە د ە  یشتن بەستگەبواری دە  ل  وانەئ  ،کشان کردووهەڵهە  ل

ە  کە  کانەتەرفەد ە  یشتن بە اگڕستەسنوورداربوونی دکان ەییەکهاتێپە  واردنەاڵ نجامی هەئوه.  ەبنەو دە  وەتەبوون

هۆی ە  کانە. بەهۆکارە  لە  کی دیکێ کەیتیش  ەاڵ سەدکانی ەندییەیوەوه. پەتێوەکەد  ێتری لەدێی زژارەش هەمەئ

 دانیێور لەرمی و دەناف  رتیەکە  کار لێنکار و کرە وان خاوێکانی نەندییە یوەنی پکردکڕێبوونی یاسا بۆ  ەن

وه.  ەننێ وسەیانچەاستیدا دڕە  و لن  ەکەزی کار دێهە  ژۆیی لەکاوەڵنکاران کەخاوە کانی دیکەرتەکە  یاساکانی ل

ە  و لە تەاڵ سەی دەرچاوەنکار سە کار خاو یناڵ ی منداڵەما ەبن یەڕباوە بە ک ێش بکوترەوەئە ستیوێها پەروەه

ە  و بە  یێم پەبوه.  ەتێ ستەدا و دژی ناوەنکار دەخاوە  ماف بە  ڵماەبنک  ێئازارە  شنەر چەوودانی هڕری  ەگەئ

زار ەه  22ە  ناڵ سا  یندە ناوی مامەوێشە  ، ب2005ی  ڵ ساە  لکار    تی ڵەوەودێکخراوی ن ڕێکانی  ەئاماری  ەرێگو



خە  ب  ڵمندا کارەتەسارە هۆی  باڵ مندا  1مرن.ەدە  وەکانی  کار،  لەدەنی  خە  ر  و  جەسارەزیان  یی  ەستەتی 

خەڕووبڕ دەروونیشەسارەووی  خەئە  کە  وەبنەد  تی  ناکرەسەچارە  تانەسارەم  و  ێر  ی  ەوتەکێ لن 

م  ەبن و ئەتووشی الوازی دە  وەندی ناسینییەهڕەە  کار ل ێی کرڵمنداە  نێ. بۆ ووهەتێوەکەد  ێکراویان لەبوونەرەق

ە  نیش باڵ ی مندای سۆزدارەشەگت.  ێن ەندندا دادێقۆناغی خوە  لت  ەتایبەربوونیان، بێر فەسە  ری لەکاریگە  پرس

دە  لهۆی کار   تەبارودۆخی دژواری  دێروونیدا  بو    ێچەک  بوونی  ن ڕێزەخاوکوو  ەلی وەگستەهە  زیان 

ها تووشی ەروەهە  ناڵ م منداەئگات.  ەتیان دەشق و دۆستایەو عە  ڵماەبنە  هۆگربوون ب،  خۆبوونە  بە  واو، متمانەت

خەجۆر دەکانی  و  بەتایبە  کبن  ە د  ێاوکڵەڕمۆکی  نییە.  ەمە تە  ت  بنیان  بە  و  ە  لکاری    تیەرپرسایەبوونی 

نی کاردا  ێشو ە  ، لپالن ڕشتنبوونی توانای  ەویست و نێی پەردەروەپبوونی  ەهۆی نە  کی بچووک، بەیەکارگ

 ژیانیانە.   تاهەتاییەی هڕێهاوە یێ اوکڵەڕم دەئە کە یەیان هێاوکڵەڕوام دەردەب
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