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  دەستخۆشی 

کی چالنجێ، تووشی ناوخۆییەبەڕۆژکردنی سەر ئاستی ە کردنی ئەم ڕاپۆڕتەنووسین و ئاماد

بێ ە بکرێت. بە و ئاراستە مەودایەکی کاتی کەمدا ئامادە دەبا لە زۆر هات. بەتایبەت کاتێک ک

توانیم یارمەتی و پێشنیاریان ە خۆشحاڵییەوە بە ئەزموون کخاوەنکەسانی دەروەستانەی یارمەتی 

 بۆ نەدەڕەخسا. ەمئەم ڕاپۆڕتی و نووسینە کۆکردنەوه، لێکۆڵینەوهەلی لێ وەربگرم، 

زێی زاوکۆئەندامی  هێزێکی زۆری وەبەر بزاڤی خەتەنەی کچان / شێواندنیە ئەم لێکۆڵینەو

یی و خۆجێە گوتارە ژنان لزاوزێی کۆئەندامی  ژنان دا بۆ ئەوەی دەنگی قوربانیانی شێواندنی

ئێراندا  ەدوو ساڵی پەیتا پەیتا لی داین لە ماوەی هانە . ئەم توێژینەوتجیهانییەکاندا ببیسترێ

ژنان بگێڕین. ئەم توێژینەوه، زاوزێی کۆئەندامی  ئاهەنگ بۆ ڕۆژی نێونەتەوەیی شێواندنی

مانەیەکی ۆ دیبڕێگەی و ە بەدی هێناوە چوارچێوەیەکی بۆ دەستپێکی وتووێژ سەبارەت بەم پرس

 پرسیهێنانە بەر باسی شێوازی هەڵسوکەوتی ڕاگەیاندنەکان لەگەڵ ە خۆش کرد. لە کراو

می ئەنجاە ژنان گۆڕانکارییەکی بەرچاو بەدی کرا. هەموو ئەمانزاوزێی کۆئەندامی  شێواندنی

   .ەیەکترەگەڵ ئیش لپاژەی الی یەک دانانی  لە بۆ هاوکاری و هەوڵی ئێمە

ە دەستی هاوکاری درێژ بکەینەوە کۆمەڵێکی دیکەی توێژەرە هاوبیرەکانم پێمان خۆشمن لەگەڵ 

پێناو هەوڵێکی نیشتمانی بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی وشیاری، دابینکردنی هەلی ە و ل

ە اونێوان ڕێکخرلە کان و دەستپێکی وتووێژ ەدەستپێڕاگەیشتن و گیرۆدەبوونی کۆمەڵگ

پابەندێتی مافەکانی هاوواڵتی و ە کردەیی بپالنێکی پەیوەندیدارەکان، بۆ سازگارکردنی 

سەر ە لە میانەی توێژینەوە دەوڵەتی ئێران. لە مرۆییمان، دیسان پێشنیاری هاوکاری بدەین ب

ان هاوکاریە کۆتایی هێنان بەم توێژینەوە ئێران، زۆر کەس و ڕێکخراو، لە لە خەتەنەی مێین

ینەوەی توێژە بەشەکانی ئیشی مەیدانی، تەنیا بکردم. ئەنجامدانی ئەم توێژینەوه، بەتایبەت 

 سەر بنەمای مەیدان، پشتیوانی و یارمەتی و هاوکاری جێبەجێ بوو. ە دەرخستن، ڕاهێنان ل

کۆکردنەوە، شیکاری و دانانی چوارچێوه، ە بە کە دەستخۆشی تایبەتم بۆ ئەم کەسانەی

ە شڕوو. پێم خۆە گشتگیردا بخەمچوارچێوەی ڕاپۆڕتێکی ە لە ئەم کارە کهاریکارییان کردم 

ان هەلی تەواوکردنی ئەم ڕاپۆڕتەیە بکەم ک ئاراستەی هەموو ئەو کەسانەئەو پەڕی پێزانینەکانم 

ە کەم کەدواڵتی پاکستان ە بۆ ڕەخساندم. سپاسێکی تایبەتی ڕاوێژکارەکەمان خاتوو حومێڕا ناز ل

ڵەکانی هاوئاهەنگکردنی گەاڵە انەکانی لهاندهەروەها و  ەکانیپاڵنەر ەپشتیوانیکردن و پێشنیاربە 

 . مزۆری یارمەتی دا ەڕاپۆڕتئەم نوسینی بۆ پێشوو، بەتایبەت 



توانیمان جیازات و ە هۆی ئەوانەوە دەستخۆشی لەو یاریدەدەرانە بکەم کە بە هەروەها پێم خۆش

ئەڵماسی  ەریباف لە کار بێنین. دەستخۆشی تایبەتە بە هێنان بەم کارکەرەسە پێویستەکان بۆ کۆتایی

تەی پێزانینی خۆم ئاراس هەروەها وە وسینی ئەم ڕاپۆڕتوبۆ ئەوپەڕی یارمەتییەکانی بۆ ندەکەم 

پارێزگاکانی کرماشان، کوردستان و ئازەبایجانی ڕۆژاوا، ە ئەندامانی یانەی ئیشی مەیدانی ل

عەلی باستانی و قوبادی، پەروین فەرهەنگ، ە خانەگاهـ، چیمەن ڕەحمانی، هایدە واتە فەرخوند

کۆکردنەوەی ئەم بەشانەدا ە لە ئیبراهیمی دەکەم. هەروەها نیک پێتال و سارا گانجێر کە ئاالل

ان ڵەکانیهەوان هەبوو و بە هۆی هەندێ پێشنیاریە ڕەوتی کارەکە دام و سەبارەت ب یانیارمەتی

و  ڕێکخستنبۆ تایبەتم هەیە. هەروەها  یدەستخۆشی وەرگێڕانە و بەشێک لە بۆ پێداچوونەو

 .ەدەستخۆشی تایبەتم بۆ پێدرام وەرشۆیی هەیگەاڵڵەی ئەم ڕاپۆڕتە 

 کامیل ئەحمەدی
 ژنان.زاوزێی کۆئەندامی  هەمبەر شێواندنیە ، ڕۆژی نێونەتەوەیی بەرگەنەگرتن ل2152ـی فێبریوێری 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پوختە

 

اوایی سێ پارێزگای ڕۆژسەر ئاستی ە ری ئێرانی و لکەلتووبناغەی پێکهاتەی لە خەتەنەی ژنان 

 کارگێڕان، پرسی نەبوونیهۆی هۆگرە و پارێزگایەکی باشووری ئێران خۆی حەشار داوە و ب

ە و ل ی هەتاویـ5936ساڵی ە نەناسراوی ماوەتەوه. لە خەتەنەی ژنان بۆ زۆربەی خەڵک ب

 ەرنامەی هەڵکشانیبە خەتەنەی ژنان بەشێک لە سەبارەت بە هەندێ حاڵەتی بەر لەو، توێژینەو

م ئەم بەاڵە نووسراوە بارەو موتار و تێزی زانکۆیی لەزۆر کەم . بوو ی گشتیوشیاریئاستی 

ە و دواتر ل ی هەتاویـ5939ساڵی ە لمێک لیکردنی فە ئامادە پێشدا بە لە خێرایان ەداپەڕ

 واتە ناس و توێژەر،الیەن خەڵکە لە ک ی هەتاویـ 5934ساڵی ە توێژینەوەیەکی گشتگیر ل

ە ەوتوێژین داەخولێکی شەش ساڵە اوه، لرمەیدانییەکەی ئەنجامی د تیمەکامیل ئەحمەدی لەگەڵ 

 ئێران ئەنجام دراوه. ە هەزار  ژن و هەزار پیاو ل 9سەر ە ل

 
 ژنێکی خەڵکی بەندەری چارەک. پارێزگای هورمزگان.

 وێنە: کامیل ئەحمەدی

ەمینەی الیەن کە ژنان زیاتر لزاوزێی کۆئەندامی  شێواندنیخەتەنە / ە ک دەریدەخاە ئەم توێژینەو

گوندەکانی پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژا، کرماشان، کوردستان ە هەندێ لە ل ەوەمەزهەبە سونن

هەمان ە لە کۆکراو یزانیاری یپەیتاپەیتا بەردەوامی ئەندازەگرتنیو هورمزگان ئەنجام دەدرێت. 

ە لە و. ئەپیشان دەدات ی ئەم نەریتەئەنجامداندابەزینی ە ڕوو لو ڕەوتی دەردەخا  داکانپارێزگا

باوه. لێکدانەوەکان لەو گوندانەی وا بۆ ە ناوچەکاندا ئەم کارە هەندێ لە هێشتاش لحاڵێکدایە کە 



ژەی ڕێو  ەباشتربوونئەوەی پیشان دەدا کە دۆخەکە ڕووی لە بوو دەستنیشان کراە توێژینەو

 .کە کەم دەبێتەوەبە خەستی خەریخەتەنەی کچان 

 یڕاپۆڕتی بەڕۆژکردنی بارودۆخ و ئاماری خەتەنەی کچان و کاریگەری ئامانج لەم لێکدانەوە

ە لرەتان ئافبۆ بنەبڕکردن یان سنووردارکردنەوەی ڕێژەی خەتەنەی ستی وشیاری هەڵکشانی ئا

ۆ پارێزگاکانی ئازەربایجانی ڕۆژا، کرماشان، کوردستان و هورمزگان بوو و هەروەها ب

سەبارەت بە ی بەڕۆژ یزانیارە ڕوونکردنەوەی گشتی دیاردەی خەتەنەی ژنانە. ئەم ڕاپۆڕت

 ەئێران پاش دەستێوەردانی توێژینەوەی پایلۆت و لێکۆڵینەوەی نێودەوڵەتی لە لژنان خەتەنەی 

ناوی ە ب"ان ئێرە ژنان لزاوزێی کۆئەندامی  سەر شێواندنیە گشتگیر ل ەکیژێر ناوی توێژینەوەی

چوار دەڤەری جوگرافیایی ئازەربایجانی ڕۆژا، ە سەر دەستی کامیل ئەحمەدی لە ل "نەریت

 ڕوو. ە کرماشان، کوردستان و هورمزگان دەخات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پێشەکی   

 

ە دژی الیەنەکانی مافە کە ژنان نەریتێکی کۆنزاوزێی کۆئەندامی  خەتەنە / شێواندنی

، اییهۆکاری تایبەتی ئایدۆلۆژیە کۆمەڵگاکاندا بە لە مندااڵنە. ئەم نەریتکانی ژنان و سێکسییە

نەی خەتەڕەگی . یەکان باوەسیاسی –و سیستەمە ئابووری ڕووانگەیی ری، بەهایی و کەلتوو

ی باوەڕی پێە کۆمەڵگا جیاوازەکان بە و شێوازەکەی لە کۆمەاڵیەتییەکاندایە داب و نەریتە ژنان ل

ئەم  یسیاسی –ڕاستەوخۆ لەگەڵ سیستەمی ئابووری پەیوەندیی ە نی و عوڕفی لیئای

ڕەگەزییەکان و نەبوونی تەندروستی ە یە. هەژاری، نەخوێندەواری، نایەکسانییداکۆمەڵگایانە

ەکانی سێکسییە پێشێلکردنی مافە پێگەی ئەم نەریتەی پتەو کردووه. خەتەنەی ژنان بەدەر ل

ی هۆە و دەبێت دەنێسێکسییەکانی ژنان داە دییسەر پەیوەنە مندااڵن و ژنان، کاریگەری ل

بەرزبوونەوەی ئاماری و هەروەها ئەوەی کە هاوسەرەکان هاوسەرێتی ژیانی ە ناڕەزامەندی ل

 ه. بوو دواوەە دژواری بزاوزێی تەندروستی و  یتەاڵق و هەروەها هەندێ جار مەترسی

ئەو  یکاریگەریە ل نیی ورد و بەڕۆژی مەیدایڕووی زانیارە خستنە ئامانج لەم ڕاپۆڕت

. ەئەنجام دراو خەتەنەی ژنانە مەبەستی وازهێنان لبە سااڵنی پێشوو ە لانەیە کە دەستێوەردان

ن ئێراە چەندایەتی و چۆنایەتی و ڕادەی خەتەنەی ژنان لە سەرباری ئەوەی کۆمەڵێ زانیاری ل

دەستە، بەاڵم ئەم بەر ە تێزی خوێندکارانی زانکۆ و چەندین وتار ل ژمارەیەکڕێگەی ە ل

  .لە ئاستێکی ئەوتۆدا نەبوونە سۆنگەی ڕێژە و ئەندازەی لێکۆڵینەوەوە لە زانیارییان

 ە، پێداچوونەوەیەکی گشتی ب"ناو نەریتە ب"ژێر ناوی ە بۆ یەکەم جار لێکۆڵینەوەیەک ل

ئەو ناوچانەی وا ئەم فوکووس خستنە سەر ە سەر ئاستی واڵت، بە باوبوونی خەتەنەی ژنان ل

سەر ئاستی هەر سێ پارێزگای ڕۆژاوایی و ە لە سەریان داناوە زیاترین کاریگەری لە نەریت

 بەڵکووە نەک پڕۆژەیەکی چەند مانگە ڕوو. ئەم توێژینەوە پارێزگایەکی باشووری دەخات

و بۆ ە پەرەداربوونی خەتەنەی ژنانی لێکداوە بوو کە لێکۆڵینەوەیەکی چەندین ساڵ

 . خستە ڕووڕێگەچارەی ئەم دیاردە بەرەنگاربوونەوەی 



 
 .هەوارامان ژنانی خەڵکی

 وێنە: هاییدە قوبادی

-4ساڵی ە بەڕۆژترین بارودۆخی دیاردەی خەتەنەی ژنان پاش دوالێکۆڵینەوە لە ئەم ڕاپۆڕت

ڕوو و بەرهەمی کۆمەڵێ کار، خەریتەهەڵگری، لێکۆڵینەوه، لێدوانی مەیدانی بە ە دەخات 5939

یەکان( گشتیە ناسراوە )کەسانی خۆجێیی، ئاگادارانی خۆجێیی و کەسایەتییە سەرچاوەی زۆرەو

ە توێژینەوەی ڕابردوو هەندێ لە ە. لی هەتاوییـ5931ساڵی ە لە خوولێکی چوار مانگە ل

ارەت ڕاهێنانی خەڵکی خۆجێیی سەب یشێوەی پایلۆت بۆ هەڵسەنگاندنی کاریگەریە بەرنامەکان ب

هەر  ەژنان ئەنجام درا. لەم لێکدانەوەدا لزاوزێی کۆئەندامی  نینەرێنییەکانی شێواندە الیەنە ب

کەوتنی گرتنی ڕێژەی پێشەچوار پارێزگاکەدا کۆمەڵێ گوند دەستنیشان کراون و بۆ ئەندازە کام ل

ەنەی خەتبەرەنگاربوونەوەی »ە پێشووەکان، دیسان سەردانمان کردنەوه. ئامانج لە دەستێوەردان

و بۆ  ەخۆجێییەکان چاالک بکرێنەوجڤاکە ان ژنهێنانی مافەکانی بۆ وەدیە ئەوە بوو ک« ژنان

ی و سەر ئاستی نیشتمانە زیاتر چڕ ببنەوه. دانووستان لەگەڵ بەرپرسان لە ڕێگری لەم نەریت

نوێکان ە یاساییە ی پەسندکراونگرتلەخۆخەتەنەی ژنان و  انەیخۆجێیی بۆ قەدەغەکردنی یاسایی

 ئەنجام دراوه.یاسای بەرنامەی بنەماڵەدا ە ل

ئێران، ە بەشگەلێک لە گرتنی ڕێژەی خەتەنەی ژنان لەئامانجێکی دیکەی ئەم لێکۆڵینەوه، ئەنداز

بەتایبەت دەڤەرەکانی ئازەربایجانی ڕۆژا، کرماشان، کوردستان و هورمزگان بوو. لەم ناوچانە، 

ن و ژنان کۆمەڵگا دەسەاڵتداریهاوشێوەی دیکەی ناوچەکانی دیکە، پیاوان ئەنجامدەرانی 

کان، نۆڕم بەهاە و سیستماتیک و خۆجێییە، ل دەسەاڵتە دەروونیکراوبندەست و وابەستەیانن. ئەم 



بەرهەم ە خاوەن بەرژەوەندییەکانەوە الیەن ڕێکخراوە و لە و نەریتەکاندا ڕەنگ دەداتەو

 وەها هەلومەرجێکدا دۆخی ژنان زیاتر چەتوون دەبێتەوه. ە دەهێنرێتەوه. ل

 
 

 ."بە ناوی نەریت"خەتەنە: وەرگیراو لە کتێبی چوار جۆر 

 5934چاپخانەی شیرازە. کامیل ئەحمەدی. 

 

 و دەستکەوتەکانە ئێران: پێش زەمینە زنان لزاوزێی کۆئەندامی  خەتەنە / شێواندنی

 

تنۆگڕاف(، ێناس )ئخەڵک یپشتیوانیە لێکۆڵینەوەی خەتەنەی ژنان و کەمپەینی پەیوەست بەو، ب

دایکبوو و ەکار بوو. ئەحمەدی لە دەست ب هەتاویـی 5934ساڵی ە لکامیل ئەحمەدی 

بواری  ەبریتانیا و لەوێ لە ئێستا چووەتە سااڵنێک بەر لە کە گەورەبووی کوردستانی ئێران

ە ن لخەتەنەی ژناە گەڕانەوەیدا بۆ ئێران بۆی دەرکەوت کە خوێندوویەتی. ناوبراو ل خەڵکناسی

 ە. کامیل ئەحمەد بەر لتکەسی پلە یەکی خۆیدا بەدی دەکرێناو خزم و ە ئێران و تەنانەت ل

و لەوێ  ەئەفریقا ئیشی کردووە مرۆڤدۆستەکان لە نادەوڵەتییە بۆ ئێران لەگەڵ ڕێکخراوە گەڕانەو

یەکگرتووەکان و یوونیسێف بۆ ە نەتەو یڕێکخراو ووهەوڵی ڕێکخراوەکانی وەک

بوو  پەشۆکێنەرە ژنانی بینیبوو. ئەم هەواڵزاوزێی کۆئەندامی  بەرەنگاربوونەوەی شێواندنی

ە لە خەتەنە ئەنجام دەدەن و نە لیستی ئەو واڵتانەدا نەبوو کە لە ئێران هەتا هەنووکە چوونک

فەرمی  ەیەکگرتووەکان و یوونیسێف بە الیەن ڕێکخراوی نەتەوە لە الیەن دەوڵەتی ئێران و ن



ە پاڵ ئەم چەشنە ار و چاالک هاتنژنانی گەنجی خوێندکە پێشدا زۆرێک لە ل ە.نەناسراو

ان جیاوازەکە ناوچە ژنان ل یماوەیەکی کورتدا چەندین ڕێکخراوی نادەوڵەتیە و لە لێکۆڵینەو

کۆمێنتارییەکان، وتار و دێە فیلمە و یارمەتیان نواند. لە گەورە پاڵ ئەم گرووپە هاتن

ەر سە خەتەنەی ژنان لمەڕ ە باڵوکردنەوەی زانست لە مەبەستی زیاتر بە ی دیککاننووسراوە

ابردوو ماوەی سااڵنی ڕە ئاستی نیشتمانی و هەندێ جار نێونەتەوەیی ئەم بابەتەیان تاوتوێ کرا. ل

اڵت و و)بێهزیستی( خوازی لەگەڵ ڕێکخراوی چاکژیانەوەی کۆبوونەوەی بەسوود و پشتیوان

 هەروەها وەزارەتی تەندروستی، دەرمان و ڕاهێنانی پزیشکی ئەنجام درا. 

 
 ئاهەنگی هاوسەرگیری لە دووڕگەی قیشم. پارێزگای هورمزگان

 وێنە: ش. تەلندە

ئێران  ەباوبوونی خەتەنەی ژنان لڕێژەی توێژینەوەیەک بۆ هەڵسەنگاندنی  داەپێناو ئەم ئامانجە ل

هاوکات لەگەڵ  5934ساڵی ە کاریگەرەکانی ڕوون کرانەوه. لفاکتەرە و دەوری ئەنجام درا 

اتا، یازی کۆکردنەوەی دنە ی سەرەتایی و چوون بۆ ناوچەکان بیتوێژینەوەی مەیداندەستپێکی 

ناوی ە ب" ییکومێنتارها فیلمی دێبوو و یەکەمین و تەنە دیمانەکان ئامادە کۆمێنتاری لفیلمێکی دێ

اد، کوردنشینەکانی مەهابە ناوچە کاتی ئیشی مەیدانی لە الیەن کامیل ئەحمەدی لە لە کە ـ"نەریت

پارێزگای کرماشان و ە گوندەکانی دەوروبەری کوردستان و ناوچەکانی هەورامان لە ێ لهەند

الیەن ە دواتر لە باشووری ئێران چێ کرا. ئەم فیلمە هەروەها پارێزگای هورمزگان ل

ە ییکومێنتاری فیلمی لەندەن نمایش درا. ئەم دێفێستیڤاڵە و لە باڵو کراو BBCدەریی هەواڵ

و گوندەکانی دەوروبەری پارێزگاکانی ە ناوچە لێدوانی تۆمارکراو لە لە بریتییخەڵکناسییە 

کرماشان، هورمزگان و دوڕگەکانی دەوروبەری )وەک قیشم، هورمزگان و کیش(. ئەم 



یر و ب ، ڕەنگدانەوەیخەتەنەچییەکانە دواندنی ژنانی خۆجێیی و ژنە بەدەر لە کومێنتارییێد

 . و پزیشکییەکان و زانایانی ئایینی تەندروستیە ندباوەڕی پیاوانی خۆجێیی، کارمەندانی ناوە

ە دەستی پێکرد و ل 5934ساڵی ە ئێران لە سەر خەتەنەی کچان لە لێکۆڵینەوەیەکی گشتگیر ل

ە ب بین سەبارەتدابینکردنی داتای قووڵە کۆتایی پێ هات. ئامانج لەم لێکۆڵینەو 5934ساڵی 

پێکهاتەییەکانی ە اتی بەربەستهاوکئاماژە کردن بە ئێران و ە خەتەنەی ژنان ل

اڵ پە بەرنامەی کاریدایە. لە لانە بابەتئەم خستنە ڕووی و ژنان خەتەنەی بەرەنگاربوونەوەی 

ساڵی  ەکاتی چاالکی و ئیشی توێژینەوەدا )لە لە ئەم توێژینەوە سەغڵەتی و گیر و گرفتێک ک

هاوسەرگیریی سەر ە خۆی گرتبوو، چەخماخەی لێکۆڵینەوەیەکی نوێ لە ( ل5934هەتا  5934

بەجێ تسمندااڵن دەهاوسەرگیریی پێشوەختەی ئێران لێدرا. لێکۆڵینەوەی ە مندااڵن لپێشوەختەی 

ی کار و ئیشی مەیدانی شسەرچاوەکەە پاش لێکۆڵینەوەی خەتەنەی ژنان ئەنجام درا ک

ێ ندهەە سەر ئاستی هەوت پارێزگای واڵت ئەنجام درا. لە توێژینەوەی خەتەنەی ژنان بوو و ل

ش مندااڵن خۆ یجۆرێک ڕێگەی بۆ هاوسەرگیریە ، خەتەنەی ژنان بەکانداناوچە تاوتوێکراوە ل

 هاوپەیوەندن. ە پێکەوە ڕووخێنەرە دەکرد و ئەم دوو کار

ە زاو زێی ژنان لکۆئەندامی  توێژینەوەی شێواندنیە هێنراو لی بەکارئاراستەی شێوازناسی

ەربەستی بوو. سەرباری ب انەشێوازێکی هاوبەشە بابەتەکی یهەستیارە لە ئاوڕدانەوە دەستپێکدا ب

ئەنجام و دەستکەوتێکی زۆری لێ  توێژینەوەە ئەم لێکۆڵینەوه، یەک دەی ئاشکرایزۆر و 

ژنان تری زیاسەفەری چەندین کیلۆمەتر دوورتر و دواندنی ە لە کەوتەوه. ئیشی مەیدانی بریتیی

جیاوازەکانی کۆمەڵگا وەک کەسانی کلیلی، ڕێبەرانی  و چین و توێژەە پیاوانی ناوچ و

ە وو کڕە ینی بوو. ئەنجامەکان ئەوەیان خستینی و پێشڕەوانی ئایکۆمەاڵیەتی، زانایانی ئای

ی گوندەکانە هەندێ لە دەستنیشان کراوەکان زۆر باو بوو )لە گوندە هەندێ لە خەتەنەی ژنان ل

سەر ە سەد و لە ل 61ە خەتەنە دەگات ڕێژەیان، پارێزگای هورمزگە دەکەوێتە دووڕگەی قیشم ک

کەمێک کەمتر بوو(. سەرباری ئەمەش ە ئاستی هەر سێ پارێزگا ڕۆژاواییەکەی دیکە، ئەم ڕێژ

 ەسەرتاسەری پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوا کە لەم پارێزگایانەدا نەریتی خەتەنەی کچان ل

بەشگەلێکی باشووری پارێزگای  ەخەڵکەکەی تورکی ئازەری و کوردی کرمانجن، هەروەها ل

زمانەکانی ە بە کرماشان و باکووری هورمزگان برەوێکی ئەوتۆی نەبوو. ئەم توێژینەو

، سەرنجی هەموو جیهانی بوونیبە میدیاییپاش ڕوونوێنی و  .ەئینگلیزی و فارسیش نووسراو

دەرییەکانی الیەن هەواڵە ل 5934ساڵی جۆزەردانی ـی 54ە بەرەو الی خۆی ڕاکێشا و ل

 پیشان درا.  BBCگاردییەن و 

ە نێودەوڵەتییەکان و ڕێکخراوی نەتەوەکان بۆ وشیارکردنەوەی بەشێک لە ڕاگەیاندن

و ڕێکخراوی داوەتەوە ە ەم توێژینەوئاوڕیان لە نێودەوڵەتییەکان گکۆمەڵ ەکانیئەنجومەن



ەی فەرمی داوای شێوە پێویستەکان بە خەتەنەی ژنان و پەیماننامە نەتەوەکان سەبارەت ب

ەم کردنی ئ. دەستبەجێ پاش ڕوونوێنی کرددەوڵەتی کۆماری ئیسالم ە ل یەڕوونکردنەو

جۆزەردانی  23بەرواری ە ژنێڤ لە کردن و وتاردان لەکان بۆ قسەبەرهەمە، ڕێکخراوی نەتەو

 . کامیل ئەحمەدی بەخشیە ب کورسییەکیدانیشتنی سنوردارکردنەوەی خەتەنەی ژنان ە ل 5934

 خودی  یەنالە کەم پانتاکان دەتوانن لە تایبەتە دەستێوەردانە بوو کگریمانەیە سەر ئەم ە لە پڕۆژ

 ەسەپاندنی زۆرەملێتی لبە شێوەی ە و نخۆش بکا ە وازهێنان لەم دیاردبوار بۆ ە کۆمەڵگاو

ر لتووکەدەچێتەوە سەر نەریت و ەگی ئەم دیاردە ڕە کە بەم ئاراستە دەرەوەی کۆمەڵگا. توێژینەو

 توێژینەوەیی ئاراستەیەکیتیمی ئیشەکەی خۆی دا. ە ینی، درێژەی بیو هەندێ جار پاساوی ئا

ەکانی مافە ل یژێرخانێکی تۆکمەە بەر کە ی گرتێکلتوور و عوڕفەکە ، هەستیار بانەهاوبەش

بۆ سەر دوو بەش دابەش کران: ە . دەستێوەردانەکانی ئەم پڕۆژی لە خۆ گرتبوومنداڵ و مرۆڤ

ە ڵجۆرێک گەاڵە شێوەی تایبەت بە سەر کۆمەڵگا. دەستێوەردانەکان بە دەخات بەشێک سەرنج

 ەئاسانکاری بۆ ڕێگەکانی بەرەنگاربوونەوەی دیاردەی خەتەنەی ژنان بکەن. لە ون کبوکرا

ە بەر. چوونک ەناڕاستەوخۆ بگیرێت ئاراستەگەلیە پێویست بوو کوا ە پێناو وەدیهێنانی ئەم ئامانج

ە سەر ڕۆحی خەڵکی خۆجێیی هەڵکۆڵرا و هەر چەشنە لە ێک بوو کخەتەنەی ژنان نەریت

و  ەدەیتوانی بۆ بەڕێوەبردنی ئەم پڕۆژە هەوڵێکی ڕاستەوخۆ بۆ پاکتاوکردنی ئەم نەریت

زیاتر  ەگوێرەی تۆڕسازی و پشتیوانی بوو کە کاربەدەستانیشی کێشەساز بێت. دووهەمین بەش ب

ەکتر کۆ دەور یە ، لتایبەتئامانجێکی ە کردن و بخۆجێییەکانی بۆ ئیش لەگەڵ یەکترە سەرچاو

 دەکردەوه. 

 
 لە ڕێکخراوی نەتەوەکان FGM / Cو کۆنفڕانسی « بە ناوی نەریت»ڕوونوێنی لە کتێبی 

 وێنە: تۆیی لێڤین 



گەڕۆکی تیمی هەر دوو  ساڵەکاندا لێکۆڵینەوە،دواە کەم و کۆڕی سەرچاوەکان لبە هۆی 

 یمەتیاریدەدەرێکی کۆمەاڵیەتی، دەروونناسێک و پەرستارێک کۆ بوونەوه. ە پێکهاتوو ل

ان لە خۆجێییەکە هێزکەڵکوەرگرتن لە ە دەیانتوانی بە جۆرێک ڕاهێنرا بوون کە گەڕۆکەکان ب

ەندامانی ئەنجام بدەن. ئئەو پەڕی ئیشی مەیدانی شێوەی ڕاستەوخۆ ە باشتر ب کردنیڕووماڵپێناو 

ە ووداوڕە کەڵک وەرگرتن لە هەڵدەگرتەوە و دواتر بتوێژینەوەیان ی ژێرخەریتەی ناوچە تیمەکە

ئاهەنگی هاوسەرگیری و پرسە و  وو)وەکپەنگراو کۆمەاڵیەتییەکانی وەک بارودۆخی 

 کار بوون. ە سەرەخۆشی( بە شێوەی ڕاستەوخۆ دەست ب

رووپی ببنەوه. ئیشی گژنانی کۆمەڵگا نزیک ە باشتر لە ئەوە بوو کە ئامانجی یەکەمی ئەم ڕێباز

 ەچوار پارێزگا ئاماژ ناوگوندەکاندا لە ە هەندێ لە خەتەنەی ژنان لە کە گەڕۆک ڕوونی کردەو

 پێکراوەکە برەوی پتره. 

 

 ڕۆڵی دەوڵەت

خەتەنەی کچانیان تێدا باوه، کورتە مێژوویەکیان سەبارەت ە کە پێکراوەکە چوار پارێزگا ئاماژ

ژنان بەدی کردووه؛ حاڵەتی وەک خۆسووتاندنی ژنان ە ژ بجۆرەکانی دیکەی توندوتیژی دە ب

 زۆرەملێ، فرەژنی یی مندااڵن، هاوسەرگیریی)یا دیکەی شێوازەکانی خۆکووژی(، هاوسەرگیر

 هەندێ حاڵەتدا قەتڵی نامووسی. ە و ل

ەتی و لەبەر ئەمەش دەوڵ یەەئەهلی سوننە پرسێکی تایبەت ب ژنانبۆچوونی دەوڵەت خەتەنەی ە ب

خەتەنەی ژنان هیچ هەوڵێکی فەرمی و نافەرمی نادا ە تەوەری ناوەندی بۆ کۆتایی هێنان بەشێع

متمانەی لەرزۆک و سستی ە ئەنجامی دەستێوەردان لەم بابەتە لە نیگەران بێ کە و ڕەنگ

 دەست بدات.ە مەزهەب لە جەماوەری سونن

ە ناسراوە رەتخانسەرنجی وەزاە هەتا ئێستا نەیتوانیو ژنانپرسی خەتەنەی ە بەدەر لەم

 ەبۆ ڕێکخراو ژناندەوڵەتییەکان و ڕێکخراوەکان بەرەو الی خۆی بگوازێتەوه. خەتەنەی 

ۆکان کۆمەاڵیەتییەکان، زانکە تەندروستی، خزمەتگوزاریی یخزمەتگوزاری وووەک یگشتییەکان

شێوەی گشتی کۆمەڵگا، دیاردەیەکی نامۆیە. سەرباری ئەمەش دەوڵەتی سەرۆک کۆمار ە و ب

کاروباری کۆمەاڵیەتی، مافەکانی هاوواڵتی و پرسە ە ەن ڕۆحانی سەرنجێکی زیاتری بحەس

جاران  ەکێشە کۆمەاڵیەتییەکان زیاتر للە دەوڵەتەکەی ئەودا هەندێ ە بنەماڵەتەوەرەکان داوە و ل

ناوبراو تەنانەت گوێی بۆ هاواری ناڕەزایەتی توێژەران و ە جۆرێک کە فەرمی ناسراون بە ب

سااڵنی ڕاپەڕاندنی ئەم توێژینەوەدا و بەتایبەت لەم سااڵنەی ە چاالکڤانانی کۆمەاڵیەتی شل کرد. ل

نی، نیشتما یبەرپرسانی تەندروستیو دەستکەوتەکانی بە ئامادەبوونی ە دواییدا ئەم دیارد

تەندروستی و ە نوێنەران و کۆمیسیۆنە کۆمەاڵیەتییەکان و هەندێ لە خزمەتگوزاریی



بەشی ژنان و کاروباری ە ڕلەمان، جێگرایەتی سەرۆک کۆماری لاناو پ یەکانیکۆمەاڵیەتی

 ەنێوان بەرپرسانی دەوڵەتی لە چاوپێکەوتنی هاوبەش لە ڕوو. لە داد، خرایدەزگای و ە بنەماڵ

ی دەزگای کۆمەاڵیەتی و یوەزارەتی تەندروستی، دەرمان و ڕاهێنانی پزیشکی، خزمەتگوزار

 بواری جێبەجێکردنەوه. ە م هەتا ئێستا نەچووەتداد کۆمەڵێ بەڵێن درا بەاڵ

ە جگە ک ەوای کردوو یەکانئاسایشی یەالیەن دەوڵەت و تەنانەت نیگەرانیە نەبوونی پشتیوانی ل

چ هی ،کۆمەڵێ وتاریان شێوەی کتێب چاپ کران و ە دواتر بە تێزی ماستەر کژمارەیەک ە ل

ێراندا ئەنجام ئە لژنان بۆ هەڵسەنگاندنی بابەتی خەتەنەی  ناوخۆییگشتگیر و لێکۆڵینەوەیەکی 

گیرۆدەکانی خەتەنە پشتیوانی ە ناوچە پڕۆژەیەکی پەیوەست لە هیچ چەشنە نەدرێت. هەر بۆی

بواری ئەنجامدانی بەرنامەی ە دارایی نەکراون و یان مۆڵەتی ئیشکردنیان نەبووه. هەر بۆی

و ە ییئێران بوونی نە لژنان نی وردی خەتەنەی توێژینەوەیی پایلۆت بۆ تێگەیشتنی باوبوو

ە ن بخەتەنەی ژنابەرەنگاربوونەوەی ناتوانین ڕاهێنان و خوێندکاری و دیکەی فاکتەرەکان بۆ 

 بگرین. ە وردی ئەنداز

 
 وێنە: ستیفانی سینکلێر

وت ئەم  ئێمەیانە ناکەین. ئەوان بە بزانین خەتەنە بۆ کچەکانمان زیانی هەیە، بێگومان ئەم کارە ئەگەر ئێم»

ە ارهێشتاش ئەم کە زیانەکانی قسەی نەکرد و ئێمە . هیچ کەس سەبارەت بچیوت بۆنمەکەن بەاڵم نەیاە کار

 «تەنیا تیغێکی لێ دەدەین.ە ئێستا دەیڕووشێنین، پێشتر زۆریان دەبڕی، بەاڵم ئێمە دەکەین. ئێم

 واڵمدەری ژن. گوندی گۆری هورمزگان

 



 ی بزووتنەوەی دژە خەتەنەیکاریگەرە پێداچوونەوەیەک ب

 
 هەورامان تەخت. مەریوان پارێزگای کوردستانە نومایەک ل

 وێنە: کامیل ئەحمەدی

یلمێک بوونی فەهۆی ئامادبە  ئێران بووە خەتەنەی ژنان لسەر ە لە چەندین ساڵ لێکۆڵینەوئەنجی 

رووپی بەهێزی گئینتمای ، ەکانواو ڕاپۆڕتی گشتگیر و دیکەی بابەتەکان باڵوکرە لەم بارەو

. توێژینەوە ئەنجامدراوەکانی نووسەر و پیشان دەداتخەتەنەی کچان ە ئامانج بۆ وازهێنان ل

خەتەنەی ژنان، ڕاگەیاندنەکانی ورووژاند و بۆ ە دیکەی چاالکڤانان و خوێندکاران سەبارەت ب

چین و  یبۆ چاالکیی یبەهێزی هان دا و ئاسانکارستی بزاڤێکی هاوپەیوەە نەهێشتنی ئەم نەریت

بەدەستانی ییەکان، کارئایین ەناو پسپۆڕانی پزیشکی، کەسایەتییە توێژە دژبەرەکانی خەتەنە ل

 یاسایی و میدیایی، گرووپی گەنجان و کۆمەڵگای مەدەنی کرد. 

کار  ەلەم قۆناغەدا پێکهاتەیەکی تایبەت ب "ناوی نەریتە ب"میانەی توێژینەوە باڵوکراوەکانی ە ل

بواری نەهێشتنی دیاردەی خەتەنەی ە چاالکەکان لە ئەوەی توانای هەموو هەڵسووڕاوهێنرا بۆ 

باشتر بکات. پەرەپێدانی زانست و بەهێزکردنی ە بینانەوئاراستەیەکی گشتە بژنان 

ەی بەردەوام شێوە ژنان بزاوزێی کۆئەندامی  ڕەچاوکردنی زیانەکانی شێواندنیە پتانسییەلەکان ب

 کەڵکیان لێ وەرگیرا. 



 
 ڕەگەزی واڵمدەران.پێی ە بە توێژینەوە کەڵکوەرگرتن ل یچارت

 ی شیرازه. کامیل ئەحمەدیخانەناوی نەریت. چاپە کتێبی ب

اری ی ئاستی زانیدنسەر دوو ئاست ئەنجام دراوه؛ ڕاهێنانی کاربەدەستان و هەڵکشانە لە ئەم کار

، سازییەپتانسێڵە پێی ئەم چاالکییە بە زانکۆکاندا. دەرکەوت کە کۆمەڵگای ئامانج و هەروەها لە ل

حەڕەشە و مەترسییەکانی ە ڕێژەیەکی بەرچاوی ئەندامانی کۆمەڵگای ئامانج سەبارەت ب

 ژنان هەستیار بوون. زاوزێی کۆئەندامی  خەتەنەی ژنان / شێواندنی

ۆمەڵێکی ک یزانیاری بەسوود سەرکەوتوو بوو و توانی پشتیوانیدروستکردنی ە لە توێژینەو

 وە زۆری خوێندکارانی زانکۆ، کەسانی مەدەنی و هەروەها بەرپرسانی ڕێکخراوی چاکژیانەو

 وەزارەتی تەندروستی، دەرمان و ڕاهێنانی پزیشکی بەرەو الی خۆی ڕابکێشێت. 

مەزهەبی قوتابخانەی ئیمام شافێعی و ئەهلی ە هەر هەموو پارێزگاکان ڕێژەیەکی زۆری سونن

هەڵگری حەشیمەتی تورک ە هەندێ لەم پارێزگایانە کە ن. شایەنی ئاماژەیخۆ دەگرە لە شێع

چەند ە یارسانەکان )لە )وەک باکووری ئازەبایجانی ڕۆژاوا( و کوردە زمانی ئازەری شێع

ە ڵکچۆە هیچیان خەتەنەیان تێدا نییە. سەرەڕای ئەمە هەندێ لە دەڤەری ئیالم و کرماشان(ـن ک

هێشتاش خەتەنە دەکرێن و چەند ناوچەی کرماشان و ئیالمیش شێعەکانی پارێزگای هورمزگان 

ە بە کی انەئامانجە گرووپئەو خەتەنەیان ئەنجام دەدا بەاڵم ئێستا خەتەنەی کچانیان وەستاندووه. 

ی نی پیاو، خەتەنەچییەکان و دانیشتووانی خۆجێیشێوەی ناڕاستەوخۆ هەستیار بوون، زانایانی ئای

ەج قەرە ئێران و خوێندکارانی پەرەستاری بوون. هەروەها گرووپباشووری ە دووڕگەی قیشم ل

نی سنوورەکاە دێن و هەموو بەهارانێک لە ەوهەرێمی کوردستانە بنەڕەتدا لە لە و چەرچییەکان ک

ە تێپەڕ دەبن و وەک خەتەنەچی مندااڵن خەتەنە دەکەن و لەم ماوەدا لە کوردستانی ئێرانەو

ەهاباد، پیرانشار و گوندەکانی دەوروبەری نیشتەجێ دەرەوەی شارەکانی وەک سەردەشت، م

 هەژمار.ەهاتنە دەبن ئەمانەش وەک گرووپی ئامانجی دەستێوەردەر د



Mutilation Rate According To Age 

 
 ڕێژە گشتییەکانی خەتەنەی ژنان لەو دەڤەرانەی وا توێژینەوەی تێدا ئەنجام دەدرا

 (.5934شیرازه. کامیل ئەحمەدی )ناوی نەریت. چاپخانەی ە وێنە: کتێبی ب

 دەستێوەردەرەکانی پایلۆتە ئامانج

ە ەرنام. ئەم بئامادە بووبەرنامەی ئاگادارکردنەوەی دژی خەتەنە بەتایبەت بۆ ناوچە گوندییەکان 

 و ئامانجەکانی بریتی بوون لە:ە وشیاری چڕ ببووەوئاستی ی دنسەر هەڵکشانە ل

دەروونناسی و  یڕێگەی ڕاهێنان و پشتیوانیە لهاندان و بەتواناکردنی ژنان و کچان  -

 کۆمەاڵیەتی 

 دەروونناسی و فیزیاییەکانی خەتەنەیە لێکەوتە وشیاری سەبارەت بئاستی بەرزکردنەوەی  -

 ەناو کۆمەڵگەی خۆجێیی بەتایبەت خەتەنەچی و گرووپە ژنان، تەندروستی و ڕاهێنانی سێکسی ل

 عەشایرەکان. 

 ەئەزموونەکانی خۆیان، دەرد و ئازارەکانیان بە ەبارەت بکردن سە قسە ڕاهێنانی ژنان ب -

 کۆمەڵ لەگەڵ دەروونناسان. ە شێوەی دواندنی تاکەکەسی و ب

ە ەندامالیەن ئە ناو پیاوان لە لسێسکی  یمەڕ تەندروستیە بەرزکردنەوەی ئاستی وشیاری ل -

 . تیمەوە پیاوەکانەوە

ی وەدەستهێنانی خۆجێیی و ناوچەیی بۆ ینیلەگەڵ زانایانی ئای پەیوەندی سازدانی توڕی -

 پشتیوانی. 

نیشتمانی، / سەر ئاستی دەوڵەتی ە سیاسەتە دژەخەتەنەکان لە لۆبیگەری و بەرگری ل -

 پارێزگاکان و کۆمەڵگەی ناوچەیی. 



ە و چاپەمەنییە توێژینەوە بەتواناکردن و یارمەتیدانی بواری زانکۆیی بۆ پشتیوانی ل -

تاران و  ەدەیان کارگەی فێرکاری و کۆمەڵێ سیمیناری زانکۆیی ل بردنیە زانستییەکان، بەڕێو

 کان.میدیاییەە کان و کەمپەینئۆ جیئێن گیرۆدەکان و ە شار

 شێوازناسی و تەکنیکەکانی توێژینەوه

ە ڕیدالیەن گەە دەستێوەردانی پایلۆت لکاریگەرییەکانی ە سەبارەت ب ی هەتاویـ5931لە ساڵی 

اسراوی نیاریدەدەرانی کۆمەاڵیەتی، تۆڕی چاالکڤانانی  یپڕۆفیشناڵەکان، هاوکاریڕاهێنراو و 

 ەنادەوڵەتییەکان و هەموو ئەو کەسانەی وا تامەزرۆیانە کۆمەاڵیەتی، هەڵسووڕاوانی ڕێکخراو

ەنجام درا. ئە مەیدانییە گەڕ، ئەم لێکۆڵینەوە پێناو ئامانجێکی هاوبەشدا هەوڵەکانیان خستبووە ل

ە درێغی کەسانێک کبێ یهاوکاریە ئامانجی درێژماوەی خۆی نەدەپێکا مەگەر بە ینەوئەم توێژ

ی تیمدا پێشە یەکەمایەتی ئامانجەکانیان. لکرد بە ڕاستییەکانی کۆمەڵگای خۆیان  پیشاندانی

ێژەی درە یان لژنانتوێژەرانی کۆمەاڵیەتی چوار پارێزگای ئێران بەرزترین ڕێژەی خەتەنەی 

ە ب"لێکۆڵینەوەی گشتگیری پێشوو ە تاوتوێ کرد. ل 5931نیوەی دووهەمی ساڵی چوار مانگی 

 یکاریگەریئەندازەگرتنی ڕێژەی گوند بۆ  92گشتی ە هەر پارێزگایەکدا بە ل "ناوی نەریت

 ەدەستێوەردانەکانی پایلۆت و لە بەر ڕاهێنانە گوند کەوتن 56تێیاندا ە ڕاهێنان هەڵبژێردران ک

 ەکردنی ئەم ڕاپۆڕتە وەها دەستێوەردانێک ئەنجام نەدرا. بۆ ئامادە دیکگوندی  56سەر ئاستی 

 و ڕێژەی جیاوازیە پلە پارێزگاگەلێک بە لە کرا. ئەم توێژینەوە سەردانی هەمان ئەو گوندان

جام ئەنە پێشوەختزاوزێی و  یپلە و ڕێژەی هاوشێوەی منداڵهاوسەرە بەاڵم بە خەتەنەی کچانەو

نەخوازراوەکانی بۆ سەر ە مندااڵن و لێکەوت یخەسارهەڵگریدرابوو بۆ ئەوەی ڕێژەی 

و دژایەتییانە ڕاپەڕاندنی ڕفتاری ە وزا و سێکس و هەروەها توانایان لزک یتەندروستی

الێتی کوقۆناغی ە بەراورد بکرێت. توێژینەوەیەکی بڕگەیی، پێکهاتوو ل یانەپشتیوانی

ە کا ئەنجام درەوەی دۆخی خەتەنەی ژنان کاتی بەڕۆژبوونە لئەندازەگرتن و  ئەندازەگرتنپێش

 دی. ە هاتە ئەم ڕاپۆڕتە گوێرەی ئەو دەستکەوتانە ب



 

 خوێندکارانی زانکۆکانی تارانبە ئامادە بوونی سیمینار و ڕاهێنان 

 وێنە: کامیل ئەحمەدی.

 ئەنجامەکانی ڕاپۆڕت

هۆکارەکانی بزوێنەری خەتەنەی هەندێ حاڵەتدا ە لە ک دەردەخاە ئەوە توێژینەوەکانی ئەم دوایی

ە یەوخۆشحاڵیە گوندەکانی دەوروبەر بە هەندێ حاڵەتی دیکەدا تەنانەت لە ژنان زۆر ئاشکران و ل

خوازبوونی، ئەگەر دابەزینە. کۆمەڵگای ئێران وێڕای نەریتە ڕێژەی خەتەنەی ژنان ڕووی ل

کار ە هۆگرەکانی گۆڕان بە الیەن  ئەنجامدەران و گرووپە دەروونی بکرێ و لبە گۆڕان 

، ئەوە دەسەلمێنێە ئەنجامەکانی ئەم ڕاپۆڕتە بە ، دەتوانێ خۆی بگۆڕێت. پێداچوونەوبهێنرێ

گونجاو  یلتووریەو هاوڕێژەیی کە پێکاتە بەشێک ب یئەگەر هەڵسەنگاندن، ڕاهێنان و وشیاری

  درێت.گۆڕدە ەئەم نەریتئەنجامدانی دەست خەڵک، ە بدرێت



 

 ، چاپخانەی شیرازه"ناوی نەریتە ب"کتێبی ە نی لێی و ڕوونودانیشتنی پسپۆڕ

 پدرام وەرشۆییە لە تاران. وێن یکتێبخانەی نیشتمانیە ئێران لە و لێکۆڵینەوەی خەتەنەی ژنان ل

تێپەڕینی کات، شێوازی ژیانی مۆدێڕن، مەرگی خەتەنەچییەکان و نەبوونی بەدیلێک بۆیان، 

نەوەی گەنجتر بۆ قبووڵکردنی خەتەنەی ژنان، کۆچ کردن بەرەو  یکاڵبوونەوەی هۆگری

ە دێ لهەن یی ڕاگەیاندنەکان و هەروەها پشتیوانییشارەکان، ئاستی بەرزی خوێندن، کاریگەر

نییەکان لە فاکتەرە دەستێوەردەکانی دابەزینی ڕێژەی خەتەنەی ژنان بوون. یئایە کەسایەتیی

ە ەم دیاردئە کە بەاڵم مزگێنی خۆش ئەوەیە ئێراندا بوونی هەیە نەریتی خەتەنەی ژنان هێشتاش ل

دەکات. هەر سێ پارێزگای ڕۆژاوایی ئێران باشتر بوون  دابەزینە دوای ساڵ ڕوو لە ساڵ ل

رەکانی کوردستان و ونێوان سنوە لە بەاڵم هەندێ ناوچەی هەورامان )دەڤەرێکی گەور

پارێزگای کرماشان ە لە ان، ڕەوانسەر و پاوگوندەکانی کامیارە کرماشان( و هەروەها هەندێ ل

 بەرهەڵستی دەنوێنن. ە لەم بارەو

 

 

 

 

 

 



 پارێزگا تاوتوێ کراوەکان ە دابەزینی خەتەنە لە ڕێژەی ڕوو ل

 

 (5934وێنە: کتێبی بە ناوی نەریت. چاپخانەی شیرازه. کامیل ئەحمەدی. )

 ەخەتەنەی ژنان لکراوی پەسندلیست و ە لیەکەمین پارێزگا پارێزگای هورمزگان هێشتاش 

دابەزینی گشتی هێشتاش ئەم ە و دووڕگەکانی بەتایبەت قیشم سەرەڕای ڕێژەی ڕوو ل ەئێران

هەر چوار پارێزگا ە دەستنیشانکراوەکان بۆ پڕۆژەی پایلۆت لە لەوێ باوه. گوندە نەریت

خۆیدا  ەخۆی لە ئەم. ی پیشان دەداتباشتربوون و دابەزینی ڕێژەی خەتەنەی ژنان داڕاهێنراوەکان

 . دەردەخاتخەڵکانی خۆجێیی بوونەوەی ی ڕاهێنان و وشیاریکاریگەر

 ەلە و ئەم ڕێژدووهەمدایە پلەی لە  ەوەباوبوونی خەتەنەی ژنانلە ڕووی پارێزگای کرماشان 

سەددا دەبینێتەوه. سەرباری ئەمەش، ڕێژەکانی خەتەنەی ە ل 95ە خۆی ل داگوندەکانە هەندێ ل

چاو  ەپارێزگای ئازەربایجانیش لە کەمترن و لە زگای کوردستان و پارێزگای سنپارێە ژنان ل

 ڕێژەکەی کەمتره. ە ناوچەکانی دیک

ڕێژەی ە ساڵ ل 43بۆ  91ڕێژەی خەتەنەی ژنانی ە ک نبووە سەر ئەم بنەمایە شرۆڤەکان ل

هورمزگان گوندەکانی دووڕگەی ە هەندێ لە ساڵ زیاتره. ل 23بۆ  51خەتەنەی ژنان و کچانی 

ە سەد. لە ل 65ە ساڵ گەیشت 43بۆ  23و قیشم باوبوونی خەتەنە لە ناو ژنانی گرووپی تەمەنی 

 23بۆ  51نێوان گرووپی تەمەنی ە دەڤەرەکانی وەک لەکستانی کرماشان، لە لە الیەکی تریشەو

ە ل ەدابەزینی خەتەنە ساڵ خەتەنەی ژنانمان بەدی نەکرد. ئەنجامەکان پیشاندەری ڕەوتی ڕوو ل

 ەدەکەونە پیرانشار و سەردەشت و شنۆ کە لبۆ وێنە سەر ئاستی هەر چوار پارێزگاکەن. 

ە ل 51ە ناو نەوە گەنجەکاندا کەمتر لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوا، ڕێژەی خەتەنەی ژنان ل



ە ل 95دابەزینێکی یەکجار زۆری ژنان کرماشان پارێزگای ە دەکەوێتە جوانڕۆ کە سەده. ل

گوندەکانی ە هەندێ لە ناو کچان و ژناندا بەدی دەکرێت. هەروەها لە سەد لە ل 3بۆ ە سەدەو

 سەد. ە ل 52ە گەیشتووەتە سەدەوە ل 49ە لە هەمان پارێزگا، ڕێژەی خەتەنە ڕەوانسەر ل

ناوچە ە هەندێ لە لە ئەم کارە پیشان دەدا کە توێژینەوەی گشتگیری خەتەنەی ژنان ئەو

کوردنشینەکانی باشووری ە رێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوا )ناوچپا چوارگوندییەکانی هەر 

(، کوردستان، کرماشان و پارێزگای هورمزگا و دووڕگەکانی ڕۆژائاوا ازەربایجانیئ

عی و شافێ ممەزهەبی ئیماە زۆرینەی سوننە . پارێزگای کوردستان لتدەوروبەری بەدی دەکرێ

 پێک هاتووه.ە کەمینەیەکی شێع

 و دیکەی مەزهەبەکانی وەک کەمینەیە ئەهلی سوننە، شیعە پێکهاتەیەکن لە پارێزگاکانی دیک

شارەکانی مەهاباد و میاندواویش کەمینەیەکی ە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوا لە یارسان )ل

ەی بچووکی مەسیحییە ئەرمەنییەکانی ورمێ گتورک زمانی یارسان دەژین(، هەروەها کۆمەڵ

 ەپارێزگای کرماشانن کە بەشگەلێک لە یارسانەکان لە کوردکەلهووڕە شێعەکان و ە و کورد

 ەسوننە نزیک ناوچە لە کە ژنانی شێعە ئەنجام نادەن. سەرباری ئەمەش هەندێ لژنان خەتەنە 

ژنانی دانیشتووی ە ڕووی مێژووییەوە دەکەن و لە مەزهەبەکانی هورمزگان دەژین ئەم کار

 شێعەن خەتەنە کراون. ە ککۆمەڵێ گوندی پارێزگاکانی کرماشان و ئیالم 

ەڵک سەر ڕوانگەی خە بۆ نوێگەرێتی و گەشەکردنی وشیاری گۆڕانکارییەکی زۆری ل یهۆگری

ۆڕیوه. گ گشتیو ڕەوشتی ڕفتاری ە ژنان بەدی هێناوزاوزێی کۆئەندامی  شێواندنیە سەبارەت ب

ە یەی کگاجێ ئەوە ، واتدژی ڕفتاری کەسانی خۆجێیی بێە گوندییەکان لەوانەیە ڕفتاری گرووپ

 حەشیمەتی وەرگر سەیر دەکرێت. ە لە خەتەنەی ژنان وەک هێمای جیاکردنەو

سەر ئاستی جیهانی و ناوچەیی هەوڵێکی زۆر دراوه. ڕێژەیەکی زۆری ە لەم ماوەی ڕابردوودا ل

ە ک لزۆرێە هەر بۆی نوێننبەرهەڵستی دەلە دژی ئەم دیاردە توندی ە بکەرانی خەتەنە ئێستا ب

ونی ئەم کراوەبوتر  ینەریتی خەتەنەیان تێدا کەم بۆتەوه. هۆکاری کاریگەرە ئێستاوە واڵتان ل

، چاپی بابەت و میدیاییخەتەنە بە شێوەی ە باسی سەبارەت ببەرەو ڕووی  کۆمەڵگایانە

ەنەی خەتە هەموو ناوچەکانی ژێر لێکۆڵینەوە لە وای کردووە کە ئەلیکتڕۆنییەکانە ڕاگەیاندن

ە بە ناو ئەم کۆمەڵگایانە بکات. سەرباری ئەمەش، گۆڕانی سەرەکی ل دابەزینە ڕوو لژنان 

ە انسانهاوکاریکردنی ئەم ئاژە بنادەوڵەتییەکان ە ڕێکخراو یدەستێوەردانی دەوڵەتی و پشتیوانی

ی یەربواری کاریگە ل کەشرۆڤەی چوار پارێزگاتردا دوا لە بەشەکانیە ئەنجام دراوه. ئەم ڕاپۆڕت

 ڕوو. ە ئێران دەخاتە چاالکییەکانی دژی خەتەنەی ژنان لدەستێوەردانی 



 پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوا

 نوێترین پێوەری دیاردەی خەتەنە

ە زمانەوە یەکێکە لئازەریە کورد و تورکە پێکهاتەیەک لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوا ب

ڕێژەکانی سەپاندنی  .بەدی دەکرێتتێدا ژنانی سەرەکان کە خەتەنەی ە توێژینەوە لە ناوچ

ی کۆمەاڵیەتی یو کارگەی فێرکارە بەڕۆژکردنی سااڵن درێژەیە لە خەتەنەی ژنان لەم ناوچ

ی گشتی و ئەمە ڕەوتی یتەندروستە خوێندەواری سەبارەت بئاستی ی دنهۆی هەڵکشانە بۆت

  حەشیمەتی گشتی پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوادابەزین پیشان دەدات. 

 

الیەکی  ەباشووری ئەم پارێزگایەدا دەژین و لە سۆرانییەکان زیاتر لە و کورد سێ ملیۆن کەسن

شاری ورمێ هەتا ماکۆ ە نزیک سنووری تورکیا و لە کەمینەی کوردانی کرمانج لە ترەو

خەتەنەی ە کە ئەم پارێزگای ناسراوەکانیهەندێ گوندی شارە ە نیشتەجێن. یەکەمین نموونەگیری ل

سەردەشت، مەهاباد، ورمێ، پیرانشار، بۆکان و  کە بریتییە لەتێدا باوه، دەستنیشان کران، 

ناوچەی گوندی دەستنیشان کرا: وەک ە ناویاندا هێشووی دووهەمی نموونەگیری لە میاندواو. ل

و هتد. ئیشی مەیدانی ە ن، ڕەبەت، بناوێڵەی بچووک، لەیالن، مزەفەراوا، کیتکۆاڵزەنگ

بەرامبەردا ڕێژەی سااڵنەی خەتەنە ە و لی پیشان دا بوونی ڕێژەی خەتەنەی ژنانی بەتەمەنبەرز

گوندەکانی دەڤەری موکریان ە هەندێ لە دابەزین بوو. لە ناو کچۆڵەکاندا زۆر کەم و ڕووی لە ل

ڕێژەی زۆر کەم )ناوچەکانی نێوان شارەکانی سەردەشت، پیرانشار، مەهاباد، ورمێ و بۆکان( 

 ەلە هۆکارەکانی دابەزینی ئەم ڕەوتە سااڵن خەتەنە کرابوون. یەکێک لە نی ژوور دتەمەلە 

باشووری پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوا دەگەڕێتەوە بۆ هاتووچۆ نەکردنی نایاسایی 

بۆ کوردستانی ە هەرێمی کوردستانەوە دۆم یان قەرەچی( لە زمانی ئەو ناوچە )بە عەشایرەکان

 داهاتێکی باش دەست دەخەن. ە خەتەنەکردنی ژنان لەم ناوچان ەبە ئێران. ئەم گرووپان



 

 وێنە: کامیل ئەحمەدی کاتی توێژینەوەی مەیدانیە ینی لیلۆبیگەری لەگەڵ ڕێبەرانی ئا

خەتەنە کردندا شێوازی پارێزراو و ە لە وەک دیکەی خەتەنەچییەکان زۆربەی ئەم کەسان

مەترسی  وبە کار دەبەن تیغی ڕیش تاشین ە بەلۆککار نابەن و زۆر جار بۆ بڕینی ە تەندروست ب

بەهێز دەکەن. چەندین ساڵ  و تەنانەت کەمئەندامبوونفرەچەشن نەخۆشی ە تووشبوونیان ب

درێژایی سنووری عێراق، ئەم ئەنجامە ە برەوی خەتەنەی لئەندازە گرتنی هەڵسەنگاندن و 

ڕۆژاوا و گوندەکانی دەوروبەری زۆربەی گوندەکانی پارێزگای ئازەربایجانی ە دەست کە دەخات

بۆ ئەوەی کچەکانیان خەتەنە بکەن. کە کوردانەن ە گەڕیدە بەم گرووپە سنووری عێراق وابەست

لەم  ەسنوورییەکان کە ناوچە توندکردنەوەی هەڵمەتی ئاسایشی و سیاسەتی قەدەغەی هاتوچۆ ل

ەم ڕێژەیەکی کەمی ئە کەیێنێ ئەوە دەگە ئەنجام دراوە الیەن دەوڵەتی ئێرانەوە سااڵنەی دوایدا ل

ە ۆتدرێژماوەدا بە شێوەی نایاسایی سنوورەکان ببەزێنن و هەر ئەمەش لە بە توانیویانە کەسان

. سەرەڕای ئەمە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوا، خەڵکی ژنانهۆی دابەزینی ڕێژەی خەتەنەی 

ە یەتەنەچیخە درێژەی ڕاپۆڕت( پشت بە پارێزگاکانی کوردستان و کرماشان )بڕوان

 کۆمەڵگاکەیاندا نەریتی خەتەنە کردن بەردەوام بێت. ە ڕاهێنراوەکانی خۆیان دەبەستن بۆ ئەوەی ل

خەتەنە نەکراون. ە هەن کە دزکچانی تەمەن شاە شوو. لێرە سااڵ کچان نادەن ب 56تەمەنی ە لەم گوندەدا بەر ل

 خەتەنە کردن نادەن. ە بە خوێندەوارەکان ڕێگزیاتر ئەم کارەیان بۆ حەیا و ئابڕوو دەکرد بەاڵم ئێستا 

 پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوا  –واڵمدەری ژن 

 

 و خەتەنەی بکات. ێک بێیەکێک لە کچەکانم تازە کچیکی بووە. پێنج مانگانە. بڕیارە ژن

 پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوا –ە ساڵ 93واڵمدەری ژنی تەمەن 



 

 پارێزگای کرماشان

 نوێترین پێوەری دیاردەی خەتەنە 

بۆ سەر چین و توێژەکانی ە ملیۆن کەسە. ئەم پارێزگای 3/5کۆی حەشیمەتی پارێزگای کرماشان 

ناویاندا کەمینەکانی ە و ئەهلی سوننەی شافێعی مەزهەب دابەش بووه، بەاڵم لە ئەهلی شێع

کوردی  ەماشان بریتین لسەرەکییەکانی پارێزگای کراراوە یارسان و بەهاییش بەدی دەکرێن. ز

زمان و ە هەورامییەکان لەو بڕوایەدان کە )جاف، فەیلی و کەلهوڕی(، هەورامی )هەندێ ل

 فارسی و لەکی.          زمانی تنیکی کوردی هەیە(، ێزمان و ئە تنیکێکی جیایان لئێ

 

لە ە ریتییبتایبەتی ئەهلی سوننەی کوردستان گەلی ەناوچە کوردستانی ئێران لە خەتەنەی ژنان ل

قوواڵیی پارێزگاکاندا ئەنجام ە و هەندێ جار ل هەرێمی کوردستانگوندەکانی نزیک سنووری 

 ەناوچەیەکەوە و ل وەک یەک نییەدەدرێت. سەرباری ئەمە، برەوی خەتەنەی ژنان لەم ناوچانەدا 

ەکی وازییهاوکەوشەنەکاندا جیاە نێوان گوندە هەندێ حاڵەتدا لە و لە جیاوازە بۆ ناوچەیەکی دیک

ناوچەی ە ناوی هەورامان )بەشێک لە ناوچەیەک بە گشتی لە زۆر هەیە. خەتەنەی ژنان ب

نشینەکان بەدی کراوه. گوندە جافە ناوچە کوردستانە( و لپارێزگای ە بەشێک لە ل هەورامان

ە لە لەو ناوچانەن کە جۆراوجۆرەکانی دەورووبەری کامیاران، ڕەوانسەر، جوانڕۆ، پاو

خۆ دەگرن. بۆ یەکەمین ە زیاترین ڕێژەی خەتەنەی کچان ل دارماشانپارێزگای ک

ئەنجامدانی خەتەنەی ە گوندی شارەکان و شارە گەورەکان لە نموونەهەڵگرتنەوه، پێڕستێک ل



ناویاندا ە لە جوانڕۆ، ڕەوانسەر، پاوه، هەرسین و سەنقور( ک وو)وەکە ژنان بەراورد کراو

دەستنیشان کران )وەکوو مەنسوور ئاقایی، دازاور، پەیوەستەکان ە هێشووی دووهەمی گوند

 میوان، سپیاوه، کۆسەی هەجیج، باباعەزیز، گڵتماوا، سپی بەرگ و هتد.(

ە و ئەمە کەم بۆتەو زۆرناو ژنانی گەنج تا ڕادەیەکی ە ئەنجامدانی خەتەنەی ژنان لە بەم حاڵەو

ەندێ هە لە یە. النیکەم دەبینین کهەموو ناوچەکاندا وا نیە بەاڵم لە کامیاران و پاوەش دەگرێتەو

هێناوه. ئەگەری ە وازیان لەم نەریتە ناوچە ناوبردە کراوەکانی سەرەوە خەڵک دەیان دەیەیە ل

 91ناو ژنانی بەتەمەنی ە بەاڵم لە خەتەنە کردن بۆ مندااڵن و مێرمندااڵن زۆر کەمتر بووەتەو

ساڵ  11و ژنانی تەمەن ژوور ناە لە ساڵ ڕێژەی خەتەنەی کچان بەرز دەبێتەوه. ئەم ڕێژ 91بۆ 

و ناە ل ئایا ڕێژەی کەمی خەتەنەە پتر دەبێت. سەرباری ئەمەش لێکدانەوەی ئەوەی ک تا دێ

شوێنەکانی دیکەدا ە یان نا گرنگە. لە نەریتی خەتەنەی درەنگ یهۆی کاریگەریە مندااڵن ب

 تەنەی درەنگ زۆر کەم ڕوو دەدات. خە

ە کردنپێی بەڕۆژە ئەو ناوچانەی وا خەتەنەی ژنان بە ک بۆیان دەرکەوتە لێکۆڵینەوتیمی 

ری زۆر هۆگە ری و نەریتییەوکەلتووڕووی ە ەکی زۆرە، لیپێویستی بە هۆشداری کانەسااڵن

وەی ماە کۆنەکان بۆ نەوەی نوێ لە گۆڕان نین. پێکهاتەی زنجیرە پلەی گواستنەوەی نەریت

زەی دشێوەی تیژتێپەڕ ە انی ئەوڕۆیی ببەری شێوازی ژیەو گرتنبەردەوام بووە چەندین ساڵ 

تان کوردسە بەرنامەی دژی خەتەنەکردنی ژنان لبەرهەڵستی و ە نەریتەوکەکردۆتە ناو دیواری 

 هەموویانە زیاتر لە گوندی شارەکانی وەک ڕەوانسەر، کامیاران، جوانڕۆ و پاوە و کرماشان و ل

ە یان لە سەر کراولێکۆڵینەوەکە  انەدالە ناوچ دابەزین و چاوەڕوانکراوە بینراوه. ڕەوتی ڕوو ل

 تر و کاڵتر بوو. سست

 

 

 

 

 

 

 



ئەم  ناوی کیشوەر بۆە من خۆم خەتەنە کراوم. بەاڵم نەمهێشت کچەکانم خەتەنە بکرێن. پێشتر خاتوونێک ب

ژێر  ەخەڵک تەنیا تیغ دەبەنە و تەنیا بۆ ڕێزگرتن لەم نەریتە دەهات. بەاڵم ئێستا مردووە مەبەستە لە پاوەو

دایکی ە ک ەبێ بڕین( و دەڵێن خەتەنە کرا. تیغی محەمەدیشی پێ دەڵێن. دراوسێکەمان کچێکە داوێنی کچان )ب

دروست خەتەنە نەکرابوو( دەڵێ هەستی عەشق یان ئارەزووی ە بڕی )چوونکزاوزێی کۆئەندامی  جار 9

 «هەستێکم نییە. سێکسی نییە. لێم پرسی کێشەی نییە؟ وتی: هەتا بەیانی دەستم لێ بدەن، هیچ

 ساڵە. گوندی هەجیج پارێزگای کرماشان. 99واڵمدەر ژنی تەمەن 

 ەمن خەتەنە کراوم. نازانم چ کاتێک بوو بەاڵم کچەکەمم خەتەنە نەکرد هەرچی مەالی گوندەکەمان وتی ئەم»

 ەگرت. وتی ب پەیوەندی ینییو مێردەکەم لەگەڵ زانایانی ئاە سااڵن 2و دەبێ بکرێت. کچەکەم تەمەنی ە نەریت

ندەکەمان گوە ئێستا گرووپێک هاتنە بکرێ بەاڵم ئیتر خۆتان دەزانن. چەند ساڵ بەر لە ڕای من دەبێ ئەم کار

 .«هەندێ بابەتیان فێر کردینسەر ڕۆڵەکانمان  ۆخەتەنەی ژنان ب یمەترسیە و سەبارەت ب

 گوندی مەنسوور ئاقاییە ساڵ 92واڵمدەر ژنی تەمەن 

 

 وێنە: کامیل ئەحمەدی کوردستانە کاری مەیدانی ل

 

 



 پارێزگای کوردستان

 نوێترین پێوەری دیاردەی خەتەنە

ملیۆن کەسە. مەزهەبی پارێزگای کوردستان  5/9کۆی حەشیمەتی پارێزگای کوردستان 

ە شارەکای قوروە شێعەکان و هەندێ تورک لە ئیسالمی مەزهەبی سوننەیە؛ کەمینەیەکی کورد

 ەچەندین زاراوەی جۆراوجۆر قسە بە کە کوردییە سەرەکی لەم پارێزگایو بیجاڕ دەژین. زمانی 

لهوڕی کەە بریتین لە باوەکانی دیکە و زاراوە دەکرێت. زاراوەی سەرەکی سۆرانی / ئەردەاڵنیی

 و هەورامی. 

 

ەورانە گە شار و شارۆچکە ل گوندچەند ە نموونەهەڵگرتنەوه، پێڕستێک لە بۆ یەکەمین هێشوو ل

بانە، دیواندەرە، کامیاران، سەقز و  وو. )وەکیان تێدایەخەتەنەی ژناندیاردەی  هێنراوە کە

ی کان وودەستنیشان کران )وەک داانەگوند ناو ئەم ەناویاندا هێشووی دووهەم لە لە مەریوان( ک

 دینار، هەورامان تەخت، کەماڵە، بڵبەر، باڵن، درەکاجی، حسێناوای خواروو و هتد.(

ه. سەرە خەتەنەی ژنانیان ل یڕۆژاوای ئێراندا زیاترین کاریگەریە کوردستان و کرماشان ل

ناوچەی ە گوندەکانی ناوچەی مەریوان و بەتایبەت هەورامان تەخت )بەشێک لە هەندێ ل

لەم دواییەدا ە خۆ دەگرن. گوندەکانی هەورامان تەخت )کە ڕێژە لزیاترین هەورامانی سەروو( 

 هەورامان زیاترین ڕێژەی خەتەنەی ژنانی هەیە. هەر دوو ناوچەی ە ئاماژەیان پێدرا( ل

گوندەکانی دیکەی وەک کەماڵە، بڵبەر و کۆمەڵێکی دیکەی گوندەکانی سنە، سەقز و ە بەم حاڵەو

یمی تخەتەنەی ژنان نین و ڕێژەکەیان بۆ نزیک سیفر دابەزیوه؛ یگەریی ژێر کارە لە بان

و نزیک کامیاران وەک ە دەکانی سنگونە هەندێ لە بەڵگەی مژدەبەخش لهەندێ توێژینەوەیی 

ه. وبنەبڕ بولەوێ خەتەنەی ژنان ە کبەدی کراوە و ماسان ە ناوچەکانی سەربناو، سرچی، کوسار



ە نەماو ەماوەیەکی زۆرە ئەم کارە کە پشتڕاستیان کردووەتەوە دانیشتووانی خۆجێیی ئەم ناوچان

بۆ ڕاهێنانی چەند ە دەگەڕێتەوە نران هۆی ئەم نەماەگوێرەی بۆچوونی دانیشتووان و واڵمدە و ب

میدیاکان لەم ماوەی بانگەشەی  کاریگەرییەکان، یتوێژینەوەی تیمە الیەنە ساڵ لەمەوبەر ل

، وردستانهەرێمی کمەترسییەکانی خەتەنەی ژنان و کاناڵە سەتەالیتییەکانی سەبارەت بە  دادوایی

 ەوای کردووە ئەندامانی کۆمەڵگا ککۆچ کردن بەرەو شارەکانی دەوروبەر، خوێندەواربوونی 

د و کچانیان خەتەنە دەکرە ەکان کیان بەرز ببێتەوه، مردنی خەتەنەچییە قەرەجئاستی زانستی

 . ەری کارەکەیان بێتدرێژەپێدئەم خەتەنەچییانە کە بۆ ە نەبوونی جێگرەو

کلێت چووە ێک بژنو کۆاڵن یارییان دەکرد، ە کووچە ئێستا، کچۆڵەکان لە ساڵ بەر ل 1یان  4»

ی پارەیەکە هیچ بڕە یان بووکەڵەیەک هەڵیفریواندن و خەتەنەی کردن. خەتەنەچی بۆ ئەم کار

 ەئەم کارەی بۆ ڕەزابوونی خودا دەکرد. ئەوان تەنیا ئەمەیان بیستبوو کە وەرنەدەگرت چوونک

 گنجەنە بۆ ئەوەی هەتا ئەو کاتەی پیاوان لە ماوەتەوە سەردەمی پێغەمبەرەوە لە نەریتێکە ئەم

 ژنەکانیان هەتا کاتی گەڕانەوەیان هیچ تامەزرۆیی و ئارەزوویەکی سێکسیان نەبێت.

 کێشەیە و سەبارەت بە ئێرە هاتنە ئێو ووتوێژەر وەککۆمەڵێ ئێستا ە سەرەڕای ئەوەی چەند ساڵ بەر ل

 « کەن.مەە خەتەنەی کچان هەندێ ڕوونکردنەوەیان پێداین و وتیان چیتر ئەم کار

 مەریوان، پارێزگای کوردستان. –ساڵە، گوندی بڵبەر  41واڵمدەری ژنی تەمەن 

من خۆم نەک هەر بۆ کچەکانی خۆم بەڵکوو بۆ هەموو کچانی گوندەکەمان ئەم کارەم دەکرد. من کارێکی 

رد کچێکم خەتەنە کە ئێستادا خەڵک زۆر کچەکانیان خەتەنە ناکەن. دوایین جارێک کە شیاوم دەکرد بەاڵم ل

ی تیغ هێندەی نیسکێکم لێ بڕی. لەو کارەە تەمەنی یەک سااڵن بوو بە ئێستا بوو. کاتێک کە ساڵ بەر ل 21

 «ی کۆن بوو.ێکنەریتە دەمکرد پێ ڕازی بووم چوونکە ک

 ساڵە، مەریوان، پارێزگای کوردستان   16واڵمدەر 

 

 

 

 

 

 



 پارێزگای هورمزگان 

 نوێترین پێوەری خەتەنە 

 

ڕێژەیەکی زۆری ە ملیۆن کەسە. داتاکان دەرخەری ئەوەن ک 1/5کۆی حەشیمەتی هورمزگان 

ەنە خەتپارێزگای هورمزگان ئەنجام ە زۆربەی گوندەکانی ئەهلی سوننەی شافێعی لە کچان ل

شێعەکانیش ژنان خەتەنە دەکەن.( ە بنەماڵە گوندەکانی شاری میناب )هەندێ لە . هەندێ لکرێندە

شارەدێکانی شاری بچووکی وەک بەندەری پێهێل، بەندەری کەنگ، لەنگە، گاوبەندی گوند و 

دووڕگەی بچووکی ە بەر کاریگەری. خەتەنەی ژنان لە )پارسیان( و خەمیریش کەوتوونەت

گەورەترین دووڕگەی ئەم پارێزگایەیە، ڕێژەیەکی زۆری خەتەنەی ە هورمزیش باوه. قیشم، ک

کانی شێعەە مەزنە کۆچبەرە موسڵمانە ەی قیشم پەناگەی گرووپخۆ هەڵگرتووه. دووڕگە ژنانی ل

ەنجام ئئافرەتان تێیاندا خەتەنەی ە کە گەورەکانی ئێرانە میناب، بەندەر عەباس و دیکەی شار

رین دەوڵەمەندتە لە و یەکێکە ناوچەیەکی گەشتیارییە دووڕگەی کیش، کە نادرێت. تەنانەت ل

ۆری جە دەردەخەن کە نە دەکرێن. توێژینەوەکان ئەوشوێنەکانی ئێران، کچانی خۆجێیی خەتە

 ەنموونە و دیکەی پارێزگاکان باوه. بۆ یەکەمین هێشوو لە ـی ئەم خەتەنە لەم پارێزگای5

ام ی تێدا ئەنجخەتەنەی ژنانکە گوندی شارەکان و شارە گەورەکان ە پێڕستێک لە هەڵگرتنەو

تێیاندا ە ، بەستەک و میناب( ک)سیرەک، قیشم، جاسک، گاوبەندیە بەراورد کراو دەدرێ

ووری، وو گپارێزگا و دووڕگەی قیشم دەستنیشان کران )وەکئەم گوندەکانی ە هێشووی دووهەم ل

 گۆرۆن، ڕۆدان، شیب دراز، میرهاشم و هتد(.دۆستکۆ، 

ە ویستی بسەرەتاییەکان پێە پێشتر باسمان کردن، توێژینەوە هاوشێوەی پارێزگا ڕۆژاواییەکان ک

گوند  56دانیشتوانی ە ڕاهێنانیان بتیمەکە ە پارێزگای تاتوێکراو و تاوتوێنەکراو هەبوو ک 92

 هیچ دەستێوەردانێک ئەنجام نەدرا. ە گوندی دیک 56ە کرد و ل



خەتەنەیان کردم، ئەوان ژیانی منیان فەوتاند و ئارەزووەکانی ئێمەیان کوشت، ە سااڵن بوو ک 51تەمەنم »

 «خەتەنە هۆکاری تەاڵقە.ە کە بۆیان دەرکەوتووە تاز

 ساڵە، زیرەی قیشم، پارێزگای هورمزگان 22واڵمدەر ژنێکی تەمەن 

ە ڕاستەوخۆی نێوان ڕاهێنان و ئەنجامی خەتەنەی ژنان لپەیوەندیی  ئەنجامەکان دەرخەری

زۆرینەیان نەخوێندەوارن و ە ک یماوەی ئەم چەند ساڵەی ڕابردووه. ئەگەر دانیشتووانی خۆجێی

شێوەی بەرچاو ە گەنجترەکان ڕاهێنانیان پێ بدرێ، ڕێژەی خەتەنەی ژنان بە نەوهەروەها 

لەی پلە  ەوەخەتەنەی ژنانڕووی ە گشتی، پارێزگای هورمزگان لە پێچەوانەوه. بە دادەبەزێ و ب

دەریا ە ل ەباشوورییەکانی کە و ناوچە و هاوکارن بۆ مانەوەی ئەم نەریتە. ئەم پارێزگایەمدایە یەک

یەکان پارێزگایە سااڵنی توێژینەوەی بەڕۆژکردنەوەی زانیارییە نزیکن لە قیشمەو و دووڕگەی

ئەمە و ە خێرایی کەمبوونەوەیان زۆر کەمە خۆ دەگرت کە ڕێژەیەکی زۆری خەتەنەی ژنان ل

ەڵ خۆڕێک خستن لەگە نی، هۆگر نەبوونی خەڵکی ناوچەکە بیی نەریتی و ڕوانگەی ئاییهۆگر

نەوەی نوێتر هۆگری هەڵبژاردنی ە . بەم حاڵەشەودەردەخات نوێ زانست و شێوازەکانی ژیانی

خۆیانن و بۆ وەرگرتنی شێوازی نوێی ژیان نەرمی ە نەوەی بەر لە ئاراستەیەکی جیاواز ل

 ترن. نوێن

هی پیاوان بەهێزتره. هەر ە قات ل 2ژناندا ە دەڵێ ئارەزووی سێکسی لە کە شوێنێکدا خوێندوومەتەوە من ل»

دەبێ ژنان خەتەنە بکرێن. وەک ملکەجی نواندن بۆ ە لەبەر ئەوە شێخێک لەم ناوچەدا پێی وایلەبەر ئەمەش 

 ێت چۆن ئارەزوویدرنەبڕزاوزێی کۆئەندامی ئافرەتێ  هەر هەموو کچەکانم خەتەنە کراون. ئەگەرە ئەم شێخ

ە گەرمەدا کە ناوچبێ خەتەنە کردن لەم ە و پێی ڕابگات؟ ب کۆنتڕۆڵ بکاە ئەوەندەی پیاو 2ە سێکسییەکەی ک

 الڕێدا دەچن و گەندەڵ دەبن.ە ئارەزووی سێکسی بەهێز دەکا، کۆی کۆمەڵگا ب

 «گوندی حەسەناوا پارێزگای هورمزگان –شۆفێرێکی تاکسی پیاو 

 

ئەم ە کە نەماو ێکمێشکە. هیچ قەرەجئیشی کەسانی بێە کچان خەتەنە ناکرێن. ئەمە لێرە کە چەندین ساڵ»

ەی کچان خەتەنە ینییەویڕوانگەی ئاە ئێستا ڕێبەرێکی تەقلیدی ڕایگەیاند لە بەر ل بکات. چەند ساڵە کار

 «.ئیتر کەس کچی خۆی خەتەنە نەکردە و پاش ئەوە پێویست نیی

 گوندی ڕۆدان، پارێزگای هورمزگان کۆمەڵ ە لێدوانی ب –واڵمدەر ژن 



 

 وێنە: کامیل ئەحمەدی هورمزگانە مەیدانی ل کاری

 

 ش. تەلنده.ە وێن هەڕەتی منداڵیدا خەتەنە کراون.ە هەر هەموویان ل کوڕانی قووتابی



 خەتەنەی پیاوان 

ایەتی دژ داسەر ئاستی جیهانیە لکە بزووتنەوە ئەوڕۆییەکان ە پێچەوانەی زۆرێک لە خەتەنە ب

ناو کۆمەڵگا ئیسالمی و ە شێوەی بەرباڵو لە و بە باوە ت. ئەم کارئەنجام دەدرێ دەکرێ

ئەفریقا و هەندێ هۆزی ە هەندێ هۆزی کۆن لە ئەنجام دەدرێت. بەو حاڵەوه، لجوولەکەکاندا 

ناو کۆمەڵگا کۆچبەرەکان ە لناوە ناوە  53سەدەی ە ، چەند بەشی ئەوڕووپا و لوستڕالیائ یخۆجێی

تەندروست ە خەتەنە بە دەکرێ کە یەکگرتووەکان ئەنجام دراوه. چاوەڕوانی ئەوە ویالیەتە ل

د ژن کارێکی بەسوو یی سێکسیوپیاو و کەمبوونەوەی ئارەزوزاوزێی کۆئەندامی  ڕاگرتنی

 بێت. 

 ەخەتەنەی پیاوان. لۆژیکی ئەم کارە لە پیاوان بەشێکزاوزێی کۆئەندامی  البردنی کەالنی

 ەباڵوبوونەوەی نەخۆشییە. ئەم کارڕێگری لە پیاوان و زاوزێی کۆئەندامی  خاوێنبوونەوەی

ئەنجام دەدرێت. لەم حاڵەتەدا، زۆر ە کردنی شوێنەکسڕبێ ە کردن یان بهۆشبێ بێە زیاتر ب

بانگهێشت دەکرێن )نان خەتەنە(. بۆ ئەنجامدانی ئەم ە جار خزم و کەس و میوانەکان بەم بۆنەو

گەڵ چێو لە جۆریە لە کاتێرێکە و سومبەیەک کە دادەنیشێ و هەر دوو قاچی دەکاتەوە کوڕە کار

وەی لەیزیش شێە )لەم سااڵنەی دوایدا ب نبەکار دەهێنرێە تیغێک بۆ خەتەنە کردنی پێستی پێشەو

 و جیازاتی ناستریل ئەنجام دەدرێە تەقەڵ و ب کردنهۆشبێ بێە ئەنجام دەدرێ(. خەتەنەی ب

بۆ هەمیشە یاددا ە کوڕان بیرەوەرییەکەیان لە کە بەخشکارێکی زۆر پڕئیسرێس و ئازار

کەرەی شلە، پشکەڵ یا میزیان بۆ وەستاندنی دەمێنێتەوه. پێشتر خۆڵەمێش و پێکهاتەی وەک 

 کار دەهێنرێت. ە کار دەهێنا بەاڵم ئێستا مادەی دژە هەوکەرەوە بە خوێنبەربوون ب

لە  کخەتەنەی پیاوان یەکێکۆمەڵگای ئێراندا لە ئێران ئیسالمە. بەم پێیە، ە فەرمی ل ینییئای

زاوزێی ەندامی کۆئە ینی پێستێک کبۆ بڕە شەرعدا خەتەنە ڕێسایەکە . لەپێویستییەکانی پیاوان

ە ییەوایینئ پاساویە بە ڕاستیدا جوولەکەکان یەکەمین کەسانێک بوون کە پیاوان دادەپۆشێت. ل

 ئەم کارەیان دەکرد.

و ە خۆرهەاڵتی ناڤینی کۆندا مێژوویەکی دوور و درێژی هەیە لە ئەم کارە سەرەڕای ئەم

وزا خودایانی کۆن و خواژنی زکە پەیوەست بپەیوەندییەکی زۆر نزیکی لەگەڵ داب و نەریتی 

ی پەیمانە بە گرێ دەدەنەوە و ئەمان ئەم کارە ڕاشکاو هەی ینییهەیە. بۆ جووەکان فەرمانی ئای

ە چاخ ەئیسالم و کۆمەڵگا ئەفریقییەکانیش لە عەرەبەکانی بەر لە نێوان خودا و ئیبراهیم. هەندێ ل

تێپەڕین  ەاوبانگیان بووه. ئەفریقاییەکان خەتەنەیان بئەنجامدەری ئەم کارە نە بە سەرەتاییەکانەو

 قەڵەم دەدا. ە ی لساڵبۆ گەورەە منداڵییەوە ل



فەرمانی خەتەنەی پیاوان زۆر ڕاشکاون بەاڵم ئەنگێزەی ئیسالم ناڕوونە. ە جووەکان سەبارەت ب

 قوڕئاندا وەهاە موسڵمانان لە پێی تەوڕاتە. سەبارەت بە خاڵی جیاکەرەوەی خەڵکی جوو بە ئەم

 .ناچاریە و بۆتە سەیر کراوە الیەن پێغەمبەرەوە شتێک نەهاتووه. بەاڵم وەک نەریتێک ل

ناو پیاواندا زانیارییەکی ە هۆکاری خەتەنە لە سەبارەت بە دەقی فەرموودە هاوشێوەی قوڕئان، ل

ەک ک وحاڵەتی کەسێە ڕاپۆڕتەکانی خەتەنە وەک هێمایەک لە الیەکی تریشەوە کەم هاتووه. ل

ەکانی دیکە نەریتهەمان شێوە داب ە پێناو خودا دەکات. بە بڕوادارێک لە بە موسڵمان، ئاماژ

ەی ئەنجامدەرەکە کە تایبەتەکان پێویستی بەوەیە ئیسالمییە کاروبارە کئەوە فێر دەکەن 

گۆڕینی مەزهەب، زیارەتی ە بکەین بە دەتوانین ئاماژە موسڵمانێکی خەتەنەکراو بێت. لەوان

ە ابەتو بۆ ئەم بناچارییە ە الوە ئەم کارەی بە ی شێعتە، میراتگری و تەنانەت نوێژ. نەریمەکک

 یە. ەسەختگیران ەکیئاراستەی هۆگری

 

 وێنە: ش. تەلنده پارێزگای هورمزگانە ئاهەنگی هاوسەرگیری ل

نێوان خۆم و خۆت ە وەک پەیمانێک ل»ئیبراهیم دا: ە گوێرەی تەوڕات، خودا فەرمانی بە ب

ۆ تە لە هەشت ڕۆژەیی منداڵ، دەبێ هەموو منداڵێک کە پێستی پێشەوەی خۆت خەتەنە بکە. ل

ە ەکەنەونوێ دە ئەم پەیمانە هەتا ئێستا خەڵکی جوولەک« درێژەی نەوەکاندا خەتەنە بکەی.ە دەبێ ل

ە بەر ئەوە ڕۆژی هەشتەمدا منداڵ خەتەنە دەکەن. ڕۆژی هەشتەم لە دایکبوون لە و پاش ل

هەوت ڕۆژی یەکەم هێمای خولقاندنی دنیای فیزیاییە. وەک دەڵێن ڕۆژی ە کە راوهەڵبژێرد

 بۆ پەیمانی نێوان مرۆڤ و خودا. ە بۆ دنیای فیزیایی و ئامادەیە هەشتەم منداڵ دەگوازرێتەو

پیاواندا ئەگەری پەرەسەندنی ئایدز، تیمیسک، ڤایرۆسی ە خەتەنە لە کە هەیە ئەم باوەڕ

ڕەچاوکردنی بێە ڤایرۆسی وەرهەمی پێستی مرۆیی کەم دەکاتەوه. بو  2سیمپلێکسی جۆری 



ین ئارادایە. چەندە خەتەنەی پیاوان کۆمەڵێ مەترسی لە تەندروستییەکانی، سەبارەت بە سوود

 ی دەدائێران پیشانە سەر ئاستی جیهان و لەم ماوەشدا توێژینەوەیەک لە توێژینەوەی پڕبایەخ ل

ە وەخت ڕوو بدات. ئەم توێژینەوزیانی پێشوەخت یان درەنگلەوانەیە هۆی خەتەنەوە ە بە ک

سەرچاوەی تێر و تەسەل ە الیەن کەسانی ڕاهێنراو و خاوەن ئەزموون و بە ئەگەر لە ک دەریدەخا

انی بۆ ئەنجامدەرە دۆخێکی تەندروستدا ئەنجام بدرێ، زیانەکانی خەتەنە دەگمەنە. بەم حاڵەوە و ل

ە کە می گشتگیر و بەردەوایبەرنامەی فێرکارە پێویستمان ب ڕاهێنراوی پزیشکی و ڕانەهێنراو

دۆخی جیاوازدا ە لخۆ بگرێ بۆ ئەوەی ە ل کارو پاش  کاردەبێ بتوانێ هەموو الیەنەکانی 

 خەتەنە.ە بە پەیوەستە کبکا  لەو نەخۆشیانەڕێگری 

ئەم بابەتە الیەن بۆیل و هاوکارەکان ئەنجام درا و دەرخەری ە ل 5935ساڵی ە لێکدانەوەیەک ل

هەڵگری هەزاران وەرگری ە و تەندروستە دەستی لێ نەدراوە پیاو کزاوزێی  ئەندامی»بوو کە: 

ان زۆریە کە زۆر هەستیار و هەروەها تێرمیناڵی عەسەبی زۆر ورووژێنەر )تێرکەر(ـ یهەستی

هۆی دابەزینی حاشاهەڵنەگری هەست و ە ئەمەش دەبێتە ئەنجامی خەتەنەدا دەفەوتن، کە ل

ە دەست بخەین کە دەتوانین ئەم ئەنجامە پێی ئەم لێکدانەوە پیاواندا. بە سێکس لوژانی ورو

 «پیاوێکی خەتەنەکراو، کەمتر هەر دوو الیەنی سێکسی تێر دەکات. یتێکەڵبوونی سێکسی

ە یەن سوورێلز و هاوکارانی ئەوەی دەرخست کالە ل 5936ساڵی ە لە توێژینەوەیەکی دیک

اوانی هی پیە ڕێژەیەکی زۆر بەرچاو لە پیاوانی خەتەنەکراو بە وزێ لزاکۆئەندامی  یهەستیاری

زاوزێ( کۆئەندامی  خەتەنەنەکراو کەمتره. لەم توێژینەوەدا لۆگۆگڕامی )نەخشەی

 نیهەستیارترین شوێە ڕوو کە پەتێکی نایلۆنی ئەم ئەنجامەی خستە تاقیکردنەوەی ساوین ب

ێنی )بڕینی شوە ی برینی بەجێماوی خەتەنەیپیاوانی خەتەنەکراو، شوێنزاوزێی کۆئەندامی 

خەتەنەدا ە لە پێست )پێستێک کە شوێنیان ل 1خەتەنە(. هەروەها پیاوانی خەتەنەنەکراو، 

ە و ب ەپیاوانی خەتەنەکراو هەستیارترە شوێنی بڕینی خەتەنە لە لە هەڵدەگیرێتەوه( هەیە، ک

ە لە کە حاڵێکدایە لە دەبرێن. ئەم شوێنە ال 1ئەم خەتەنەدا ە ل. تبچووک دەبزوێلێککەوتنێکی 

امی کۆئەند گرێکانی ینێوان ئاستی هەستیە ئەنجام درا ل 5941ساڵی ە لە توێژینەوەیەکی کۆنتر ک

 نێوان پیاوانی خەتەنەکراو و خەتەنەنەکراو هیچ جیاوازییەک بەدی نەکرا. ە زاوزێ ل

 ەی چارەسەر نییە. واتپێی کۆمەڵەی پزیشکانی پسپۆڕی مندااڵنی کەنەدا خەتەنە شێوازە ب

پێویست نییە. ئەو دایک و باوکانەی وا منداڵەکانی ە ڕووی پزیشکییەوە لە ئەنجامدانی ئەم کار

ەن. دەکە ری ئەم کارکەلتووکۆمەاڵیەتی و یان  –ینی یخۆیان خەتەنە دەکەن لەبەر هۆکاری ئا

بواری بەرگری و ڕەتکردنەوەی خەتەنە کۆمەڵەی ە زانستییەکان لە پاش خوێندنەوەی ئەنجام



یاری هەمووان دەبێ بیکەن( پێشنە کارێک کە شێوەی ڕۆتین )واتە پزیشکانی پسپۆڕی کەنەدا ب

 پزیشکان خەتەنە ئەنجام نادەن. ە نادەن و زۆرێک لە ئەم کار

ی هاوڕێ سێکسییەکەی دەبزوێنێ و میتکەکاتی سێکس باشتر ە ئەندامی خەتەنەنەکراو ل

خەتەنەکراو بۆ ورووژاندنی زاوزێی کۆئەندامی  چاوە خەتەنەنەکراو لکۆئەندامی  ارکردیک

 سێکسی زۆر باشتره.   بەشیهاو

هۆی دروستبوونی پەیوەندییەکی ە خەتەنەی پیاوان دەبێتە دنیا لەو باوەڕەدان کە زۆر کەس ل

اش زانکۆیی زۆر ب. بابەتی زانستی و دانێوان ژن و مێردە ی ناتەندروست و ناخۆش لیسێکس

 ەبوونیسەر نە زیانەکانی خەتەنەی پیاوان و ئاسەوارە ئەگەرییەکەی لە تاوتوێکراو سەبارەت ب

لەم وتارانە، خەتەنە ماوەی ە گێڕانەوە تەندروست خراوەتە ڕوو. ب سێکسییپەیوەندیی 

 (تێربوونی پیاوخێراکردنی ئۆڕگاسم )ە و بە شێوەی بەرچاو کورت دەکاتەوە کردن بسێکس

کۆمەڵەی زانستی و سیمیناری ە هۆی کۆتایی هاتنی ماوەی سێکس و تێرنەبوون ژن. لە دەبێت

 داییەکانکۆمەاڵیەتە تۆڕە لە پەیوەست کۆمەڵێ پرسیار گەاڵڵە دەکرێن و هەروەها چاالکڤانانی دیک

ش و هاوشێوەی ژنان بۆ پیاوانیە ڕوون کردووەتەوە خەتەنەی پیاوان زیانبەخشە ک انئەم ئایدیایەی

 نائاسایی سەیری دەکەن. ە ب

 نەریتی هاوبەشی کۆمەڵگا،ە بە خەتەنەی پیاوانی کردووە مێژوویی ککاری لەگەڵ ە هاوئاراست

ئێرانیش گەنجان و ە خەتەنە ئەنجام نادەن. ئێستا لە جیهاندا زۆر واڵت و کۆمەڵگا هەن کە ل

و لەو  ەیان پیشان داویهۆگرە خوێندەوارەکان، خوێندکارانی زانکۆ و دیکەی خەڵک بۆ ئەم بابەت

ناچارییە سوودی نەریتی و ە خەتەنەی پیاوان ڕاشکاوانە کە ئەم حەقیقەتکە بۆچوونەدان 

ی ێن دەبێ مافخەتەنە بکرێن یان نەکرە ژێر پرسیار و پیاوان دەبێ لەوەی کە خستوویانەت

 ەو پرسیار لە گۆڕینەوە . نامکە بە ناچاری خەتەنە دەکرێن وونەک وەک هەڵبژاردنیان هەبێت

 وخراوەتە ڕوو ە نووسەری ئەم لێکۆڵینەوە زانکۆییەکان و کۆنفڕانسی پەیوەست لە کۆڕ

ە کە پەرەپێدانی ئەم ئایدیایە کۆمەاڵیەتییەکان دەستیان داوەتە چاالکڤانانی تۆڕە هەروەها هەندێ ل

 نەوەیە خەڵک کە نییە. هەندێ لسوودی زێ بۆ ژنان و پیاوان وزاکۆئەندامی  بڕین / خەتەنەی

 ەخەتەنەکردنی ڕۆڵەکانی خۆیان نییە گەورەکانی ئێران حەزیان لە شارە گەنجتر و بەتایبەت ل

ئەستۆی خۆیان. ئەگەر جەوی ە سااڵن ئەم بڕیارەیان خستۆت 53تەمەنی ە و هەتا گەیشتن ب

 –ی رکەلتووە لێکۆڵینەوەی ئامانجداری ئەم بابەتبۆ زانکۆیی و کۆمەاڵیەتی ڕۆنکەرەوانەی 

 ەم بابەتە دەکاتەوه.سەبارەت ببۆ توێژینەوەی زۆر ە ڕێگە بێ، ئەوئامادە ە ستییزان

 



 ئەنجام گرتن و پێشنیار

خەتەنەی ژنان کۆمەڵێ ە سەرەتاییەکان سەبارەت بە جێبەجێکردنی پڕۆژە بە ئەم ڕاپۆڕت

 جامیئەنە لەوانەیە دەکاتەوه. سەرباری ئەوەی بەشێک لەم گۆڕانکارییباڵو گۆڕانکاری شیاو 

وو ڕاستەوخۆیەی پێشە و پڕۆژە ناپەیوەست بەم توێژینەو یهەلومەرجی کۆمەاڵیەتی و ئابووری

زیانەکانی ە دژی خەتەنەی ژنان هاوشێوەی کۆچ کردن بەرەو شار، ڕاهێنانی ژنان سەبارەت ب

النیکەم هەندێ ە ک ە ئەوە دەردەخاماوخولی کورتە خەتەنە بێ، پێوەری گۆڕان ل

تادا ئێسە لە ئەم هەواڵنە دەدا ک وودی باشیان بووه. هەروەها پیشانیی سپڕۆژە یسەرمایەگوزاری

ێواز کاریگەرترین شە کە پێگەیەکی گرنگی مێژووی خۆیاندان و دەبێ خێرا ڕوون بکرێنەوە ل

 و ئاراستەکان چین.

 

  مەعاف وەندە وێنە: مەعسووم

ڕزگاریبەخشان و قوربانیانە. لەم هەوڵی هاوبەشی ە کۆتاییهاتنی خەتەنەی ژنان پێویستی ب

خەتەنەی ژنان ە کە بناسێنین. بەم بەڵگانە ئەم بابەت یهەڵسووڕاوانی سەرەکیە پەیوەندییەدا پێویست

ە ت بی پەیوەسێتبواری پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی و پەیوەندییەکانی دەسەاڵتی ڕەگەزە زیاتر ل

زیانەکانی ە زانیاری پتر سەبارەت بوزایە، چیتر بۆ بەرهەمهێنانی و زکسێکسی پەیوەندیی 

سەرمایەگوزاری بەرباڵو ە جیاوازەکانی خەتەنەی ژنان پێویست بە جۆرسێکسی دەرمان و 

بەشێکی بچووکی پەیام و ە لە خۆ دەگرێ کە ناکات. وەها توێژینەوەیەک زانیاریگەلێک ل

امی انی پەیت. بۆ گەشەپێدکار دەهێنرێە بە کارکردە پێویستەکان بۆ وەستاندنی ئەم کار

ینی و یره. گرنگیدان بە ڕێبەرانی ئازیاتسەرمایەگوزاری ە ی شیاو پێویستمان بەوبەرگێڕە



شێوەی هەڵبژاردنی گرووپگەلێک بە ئامانجی ە خواز و هەروەها خەتەنەچییەکان بنەریت

چان چین رێتەوه. ژنان و ککبشی  ەپێویستە کە گۆڕان، بەشێکی دیکەی سەرمایەگوزاری ئێستای

شێوەی  ەدەناڵێنن و بە هۆی ئەم کارە ڕاستەوڕاست بە سەرەکییەکانن کە کۆمەاڵیەتییە ژو توێ

 . بە خەتەنەی کچان دێننکۆتایی ە هۆکارگەلێکن کپەنگراو 

 

 وێنە: کامیل ئەحمەدی  مەیدانیکاری کاتی ە نییەکان لیئایە لۆبیگەری لەگەڵ کەساییەتیی

ە ڕێکخراو کردنیهاوکاریە پێویست زۆر، خەتەنەی ژنان بۆ بەرەنگاربوونەوەی دژی

خواز، ڕاگەیاندن، کۆمەڵگای مەدەنی و کۆمەڵگای نێودەوڵەتییەکان، ڕێبەرانی سیاسی و نەریت

  .وەی داهاتوو واز لە خەتەنەی ئافرەتان بێنێتبۆ ئەوەی نەتێهەڵکێش بکرێ  پزیشکی

حەشیمەتی ە کە سەر ئاستی هەر چوار پارێزگاکە لە گەنجەکانی دیکە هاوشێوەی هەموو نەو

 ەڕاهێنان ببینن و بۆ وازهێنان لەم نەریتە ، خەڵک بۆیان هەیلێکۆڵینەوەیەئامانجی ئەم 

نیازی ە تنەوەیەکی کارکردی بوبزوە زانست دەست بخەن. ئەگەر هەر چەشنە مەترسیدار

ای پارێزگە واتە پارێزگای هورمزگان و یان لە باشووری ئێرانەوە لە چارەسەرکردنی ئەم دیارد

ەوە ئ ە( دەست پێ بکاخۆ گرتووە ل انهێشتا زیاترین ڕێژەی خەتەنەی ژنانیە ک)ە رماشانەوک

دەستکەوتی شیاوتر وەدەست دێنێت. بەرپرسایەتی دابینکردنی ڕاهێنان و زانیاریبەخشین بە 

کۆمەاڵیەتییەکانە. هەروەها وەک ە ئەستۆی دەوڵەت و خزمەتگوزارییە دانیشتووانی خۆجێیی ل

لەم توێژینەوەشدا هاتووه، ئەگەر ڕاهێنانی ساکار بتوانێ وەها گۆڕانێکی مەزن بەدی بێنێ، 



بێت. خەتەنەی ژنان و  سوومەندالیەن دەوڵەت دەتوانێ زۆر ە بەرنامەداڕشتنی گشتگیر ل

هەموو کەس  گوماندەچن. بێە بەرەو پێشەو یی مندااڵن هەندێ جار هاوتەریبهاوسەرگیر

ە بێ ت. دەبالیەن دەوڵەتەکان بێە دەتوانێ ڕۆڵێکی گرنگی هەبێ بەاڵم ڕۆڵی سەرەکی دەبێ ل

دەبێ  و توانا خۆجێییەکان جێبەجێ ببێە نادەوڵەتییەکان و کەڵکوەرگرتن لە هاوکاری ڕێکخراو

الیەن ە ل، دەوڵەت جێبەجێی بکا و پەسند بکاە ئەم بابەتقەدەغەی یاسادانەر یاساگەلێکی شیاو و 

 چاودێری بکرێت. ە ڕلەمانەواپ

نی و یجیهانییەکان، ڕێبەرانی ئایە ، پسپۆڕان، قۆستنەوەی ئەزموونڤانانهیوابەخشی سیاسەت

سەر  ەکاریگەریدانان لە هاوکاریبەخشەکان لە ڕاگەیاندنە سەر هەموو ئاستەکان لە کۆمەاڵیەتی ل

 هەمان شێوه، ئەنجامیە بابەتێکی گرنگە. ب ەخەتەنەی ژنان نەهێشتنیئەو ڕەوتانەی وا بەرەو 

 داەچوارچێوەی سیمینار و کارگە کێشەی خەتەنەی ژنان دەبێ لە لێکۆڵینەوەکان سەبارەت ب

 بکرێت. ە ئاراست

ژنان خەتەنە دەکەن، پاساوی خەتەنەی ژنان ە ییەوئایین هۆی باوەڕیە لەو واڵتانەی وا خەڵک ب

ە ناوچە ل کاوئیرادەیەکی ڕاشە ێبەجێکردنی یاسا پێویستی بن. جیئایە لە خەتەنە بەشێکە کە ئەمەی

ن یناوی ئایە ب ی دەستڕۆیشتوونی و ژنانیتێیاندا زانایانی ئایە ک ەکوردنشینەکان و باشووری ئێران

ی سەرەتاییەکاندا ڕۆڵی ڕێبەرانە قۆناغە دەتوانن دەورێکی کاریگەریان هەبێت. لە رەوکەلتووو 

 . ژنانەبۆ نەهێشتنی خەتەنەی  دەسەاڵتەوه، کاریگەرترین ڕۆڵسۆنگەی ە نی لیئای

 وو)هاوشێوەی زۆر واڵتی دیکەی وەکڕاگەیاندنامەیەک کردنی ەئەوان بۆ ئاراستە پێویستە کەوات

 توانایە دژی خەتەنەی ژنان ڕازی بکرێن کە بە نیازی کۆتاییهێنان بەم نەریتە میسر( ل

ینی یبۆ ڕێبەرانی ئاسەرەتاییەکان ئەم هەلەی ە دەستێوەردان. بدەن کردن بە کۆمەڵگاکەیانەقس

دەبێ  ەبکەن. ئەم دەستێوەردانانە قسە زیانبەخشە دژی ئەم داب و نەریتە بۆ ئەوەی لە ڕەخساندوو

ە لە ن کینی ڕازییان بکەیڕێگەی لۆبیگەری لەگەڵ زانایانی ئاە پشتیوانی لە بە بەردەوام بن ک

ێکی فەرمی کەمپەینە دەبێ ببنداپەڕانە بوونی نییە. ئەم ژنانی ەنەی ندا هیچ بنەمایەک بۆ خەتیئای

 شێوەی شیاو جێبەجێ ببێ و شیاوی دەستخۆشی بێت. ە بۆ ئەوەی هەوڵەکەیان ب



 

 وێنە: کامیل ئەحمەدی بازاڕی میناب –کۆمەڵگا ە ژنان ل

یان باشدژی خەتەنەی ژنان پێشکەوتنێکی ە ئێراندا کۆمەڵێ بزاڤی بچووک لە ئەگەرچی ل

نێوان ی پەیوەندی ئەگەرە قۆناغی سەرەتایی خۆیاندان. ئەم نوێگەرێتییانە بەاڵم لە وەدەست هێناو

بێ،  داەئاستی پڕۆژسەر ە هاوکاری زیاتر لە تر و بشێوەی گشتیە هەوڵەکان و دەوڵەت ب

ە ل و ەهەمبەر خەتەنەی ژنان ئەگەر لۆبیگەری لەگەڵ بێ، بەهێزترە کاریگەرتره. یەکدەستێتی ل

 کاریگەرتره.  داەو سەرخستنی بەرنامبەردوام ئەنجامی ە گەیشتن ب

ەنەی ژنان بۆ ئەوەی خەت ێگشتییەکان بە ستراتیژی شیاو دەبێ ئاوێتەی سیاسەتە تەندروستیی

ئەرکی ە لان کەرەوەکوشیارە ستراتیژێ ردەتوانگشتی وەال بنرێت.  یوەک بابەتێکی تەندروستی

بکەین ە اماژدەتوانین ئبۆ وێنە . تبگوونجێندرێ داندروستی و دەرمانکاربەدەستانی ناوەندەکانی تە

کەمبوونەوەی وزای سرووشتی و سەر زکە زیانبەخشی خەتەنەی ژنان ل یکاریگەریە ب

 سێکسی.    پەیوەندیی ە لناڕەزایەتی ژن و مێرد ئارەزووی سێکسی بۆ ژنان و 

ی کێنەبوونی ڕاهێنانی سەرەتایی، هۆکاری نەهێشتنی خەتەنەی کچانە. یڕاهێنان بابەتی سەرەک

وەک  ەکاندەروونناسیی ەبابەتسەبارەت بە  بۆ بەردەوامبوونی کۆمەاڵیەتی ڕیشەیی

ا سەر ڕاهێنان وەدوە خستنفوکووس لێهاتوویی کچان بۆ ە ک ەکاردانەوەیەک بۆ خەتەنەی ژنان

 رێدراوگ. نەبوونی ڕاهێنانی ڕاستەوخۆ دەکاتنزمتر  انیپێگەی ئابووریە ئەمەش دەبێتە ک دەخا



ە . بەرنامەکانی دژە خەتەنەی ژنان پێویستی بەمندااڵن یبابەتەکانی هاوسەرگیریە ب

ەت سەبارپیاوان و کوڕانیش  یئەوەندە ڕاهێنان وەهاو هەرە کچانپەروەردەی ە پشتیوانیکردن ل

 بابەتی خەتەنەی ژنان و پیاوان گرنگە.  ەب

ی نەهێشتنسەبارەت بە و خوێندنەوەی توێژینەوەیی ە بەرنامە کە ونبابەتێکی زۆر ڕوە ئەم

دەبێ بوودجەیەکی بەردەوامی بۆ تەرخان بکرێت. یدانان ئێران بۆ کاریگەرە خەتەنەی ژنان ل

و ان کڕێکخراوی نەتەوەە ، بەتایبەت لسەر ئاستی جیهانە ڕاپۆڕتی بارودۆخی ئێستای ژنان ل

نادەوڵەتی و ە ڕێکخراوە ئەوەیک یدەستەبەری، بۆ یتەندروستیی جیهانڕێکخراوی 

درێژماوەدا پشتیوانی دەکرێن، پێویستە. هەروەها دەستپێکی جیهانی ە خێرخوازییەکان ل

جیهان و  ەسەر کۆتایی هاتنی بابەتە تەندروستی و هەژارییەکان لە سەرنجێکی زۆر دەپرژێنێت

تەنەی ژنان بابەتێکی تەوەر. سەرباری ئەمەش، خەێتینەهێشتنی کاری ڕەگەزهەروەها 

رێژەی لە د ەکانگەشەی ئامانجە بگرێدراو و ڕاستەوخۆ ە بەم قەیرانانەوە پەیوەستە کە تەوەریی

 . ەیەچەندین هەزار ساڵ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سەبارەت به نووسەر

له زانکۆی یاسای لەندەن له « نامووس»کامیل ئەحمەدی، خەڵکناسی کۆمەاڵیەتی و توێژەر، براوەی خەاڵتی 
بنیاتی جیهانی ئاشتی بەشی ئەدەبیات و زانسته « ئاشتی»و براوەی خەاڵتی ( IKWR)بنیاتی مافەکانی ژنان 
. توێژینەوەکانی کامیل ئەحمەدی سەبارەت به گەشەی کۆمەاڵیەتی و جۆرج واشینگتۆنهمرۆییەکان له زانکۆی 

کانی ەنێودەوڵەتی، ئێتنیکەکان و پرسەکانی پەیوەست به ڕەگەزێتی )جێندەر( و مندااڵن بووه. وتار و توێژینەو
 پێشووی ناوبراو به زمانەکانی ئینگلیزی، تورکی ئەستەنبۆڵی، فارسی و کوردی له ژێر ئەم ناوانه چاپ کراون:

)ڕوانینێکی خەڵکناسانە بۆ داب و نەریتی  ڕوانینێکی دیکه بۆ ڕۆژهەاڵت و باشووری ڕۆژهەاڵتی تورکیا -
  Etkim press (Istanbul, Turkey 2009) مزۆپۆتامیا(؛

 Uncut Voices)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به خەتەنەی ژنان له ئێران( که له الیەن  وی نەریتبه نا -
Press-Frankfurt و وەشانخانەی شیرازه چاپ کراوه؛ 

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری پێشوەختەی مندااڵن له ئێران( باڵو  زایەڵەی بێدەنگی -
 ؛  Nova Science Publisher, Inc., New York 2017بۆتەوه له 

سیغە / هاوسەرگیری کاتی له ئێران( که دەقە  ەبارەت بە)توێژینەوەیەکی گشتگیر س ماڵێک له سەر ئاو -
فارسییەکەی له الیەن وەشانخانەی شیرازه باڵو بۆتەوه و وەشانخانەی مێهری لە لەندەنیش دەقە ئینگلیزییەکەی 

 چاپ کراوە؛

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری سپی له ئێران( بە ئینگلیزی و  ئاوەاڵوەماڵێک بە درگای  -
 فارسی کە وەشانخانەی مێهری لە لەندەن چاپ کراوە؛

بۆ ئەنجوومەنی پشتیوانی له مافەکانی مندااڵن ئەنجام درا که  یتااڵنی منداڵتوێژینەوەیەکی دیکه به ناوی  -
 ـی هەتاوی ڕوونوێنی کرا؛ 8931اران تاوتوێ کردووە و له ساڵی بابەتی زبڵگەڕی مندااڵنی له ت

)توێژینەوەیەک سەبارەت بە ناهاوسانان له ئێران( که  شاری قەدەغەکراودەقی  و فارسی  دەقی ئینگلیزی -
هەندێ وتاریشی به زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن 

 نخانەی مێهری له لەندەن چاپ کرا؛ وەشا

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به شوناس  سنوورەوه هەتا سنوورو توێژینەوەیەکی ناوبراو له ژێر ناوی له  -
ئێتنیکی عەرەب، بەلووچ، کورد، فارس و تورکی تاوتوێ کردووە که هەندێ وتاریشی  5و ئێتنیکایەتی له ئێران( که 

ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا له الیەن وەشانخانەی مێهری به زمانەکانی فارسی و 
 له لەندەن چاپ کرا؛ 

کە خەری جۆرەکانی کاری منداالن لە ئێرانو  خەتەنەی پیاواندوایین توێژینەوەکانی نووسەر سەبارەت بە -
 چاپ دەکرێت. 

  www.kameelahmady.com   توێژینەوەکانی لە ماڵپەڕی خۆیان دەست دەکەوێت: 

  

 

 

 

http://www.kameelahmady.com/
http://www.kameelahmady.com/


. ەانواڵتی ئێرە نوێترین پێوەری هەلومەرجی خەتەنەی ژنان لە ل ڕاپۆڕتی بەڕۆژبووی ئێستا شرۆڤەیەک

 ەهەندێ لە ری و مەزهەبی لکەلتووینی، یشێوەی ئاە بە کە ماوەیخەتەنەی ژنان، کارێکی ڕیشەیی درێژ 

گوندەکانی سەر ئاستی چوار پارێزگای ئێران باوه؛ ئازەربایجانی ڕۆژاوا، کوردستان، کرماشان و 

 ەیسەر ئاستی هەر چوار پارێزگاکەە بنەڕەتی لبوونەوەی کەملە  ڕوویهورمزگان. ئاراستەی داب و نەریت 

مەیدانی بووه. توێژینەوەی  دەیە توێژینەوەییەک لەگەڵ شان بە شان و ە یان جیاوازخێراییەکەڕادەی ە ک

 ەسەر ئاستی چوار پارێزگا کە لە خەتەنەی ژنانی بۆ نەهێشتنی ئەم کارە ی ڕاهێنانی دژیسەرەتایی گرنگ

 ەتاوتوێ کرد. سەرباری جیاکردنەوەی ڕیشە کۆنەکانی نەریت گرتووەخۆ ە یان لژنانزیاترین ڕێژەی خەتەنەی 

ڕانکاری بۆ گۆهۆگرییەکی هیچ ە کۆمەڵگای نەریتخوازی ڕوو لە مۆدێڕنیتەی وەک ئێران کە زیانبەخشەکان ل

بۆ پالن  یئەستەمترین کاره، ئەنجامەکانی پڕۆژەی ڕاهێنانە رییەکاندا نییکەلتووە باوەڕی ی و خێراونیادب

اوی بەرچبە شێوەی ڕێژەی خەتەنەی کچانی واڵتی ئێراندا ە خۆجێیی و خۆماڵی ل ئەنجامدەرانی داڕێژراو بۆ

ە پێناو لئامانجەکانی سەر ئاستی ئەم چوار پارێزگایە ە بەستێنێک بۆ گرووپە ببێتدەتوانێ ە کاندووە دابەز

بۆ ڕاهێنان و ە الیەن دەوڵەتەوە لێکراو لی بزاڤ و بەرنامەیەکی یەکدەست و پشتیوانیردندەستپێک

 نییەکان.یری، نەریتی و ئایکەلتووە ڕەچاوکردنی هەموو الیەنە بورد دەستێوەردانی 
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