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 تاران:ن لە اڵسا 13ن ەمەخانم، ت

 ەیەوەم ئەکەتی یەیەت هەک ئافرەدا بۆ من وەم کۆمەڵگایەکی کە لێیی تاکە سوودەمیشەرگیریی هەهاوس"

ژیان  یەڵگەکە ل کێسەک کەوم ەکەشەر، هاوبەفەچمە سەی دەڵگەتر لەت. ئاسوودێم نابەیک شاراوێکە ژیان
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 ستخۆشی ەسپاس و د
تی ەپرسی تایبووی ەڕووبڕمیشە ەی هەکەلتوورییەرجی کۆمەاڵیەتی و کەلومەی هێک بە پەر کۆمەڵگایەه

شە ێلە ک ێندەهندنە. ەسەرەووی لە پڕۆژ ڕۆژ لەگەڵ ڕران ێکان لە ئەوه. پانتای پرسە کۆمەاڵیەتییەتێبەد

ناسین و ەم نەوه کە ئەتێردەد ێیان لڕمتر ئاوەو ئایینی ک لتووریەستیاریی کەکان بە هۆی هەکۆمەاڵیەتیی

یشتنی گەتێوه. ەتێوەبک ێنی لێرەی نەوتەکێکاندا لەر ئاستە جیاوازه کۆمەاڵیەتییەلە س ێتوانەۆزییە دڵئا

ی ەهاتکێی پەوانگڕان لە ڕکانی و گۆەندییەتمەند و تایبەهڕەکان، ەشە کۆمەاڵیەتییێدیارده و کدروست لە 

کان ەییو کۆمەڵناسلتووری ەرگرتن لە توخمە کەکوەڵها کەروەکان و هەت بە پرسە کۆمەاڵیەتییەبارەئیداری س

 کان بکات. ەکۆمەاڵیەتیی ەشێک چارەسەریهاوکاریی باشتربوونی  ێتوانەد

جیدییە  ەک لە ئامانجێکەی دواییدا یەناڵم ساەن و ژنان لاڵو بە تواناکردنی مندا ڵەماەی بنەکهاتێپ

ر ەوه سەتەڕێگەران دێلە ئ هاوسەرگیریی سپیت بە ەبارەی سەوەژینێی توەزێنگەکانی من بووه. ئەوییەژینێتو

ی ەختەشوێرگیریی پە، هاوس1یاری مەحرەمێتیڕرگیریی کاتی و بەت بە هاوسەبارەشووم سێکانی پەوەژینێتو

وه. لە ەتەو بووناڵکانی ئینگلیزی و فارسی بەر دوو زمانەران، کە بە هێلە ئ 3ی ژنانەنەتەو خ 2ناڵمندا

سارناسان ەران و خەژێک لە توێی زۆرەوانگڕران لە ێکان لە ئەپرسە کۆمەاڵیەتییندیی گرنگترین ەنبێپۆل

ە وو لڕوتی ڕەی دواییدا ەناڵم ساەدان. لەکەستێڕرووی پەنجان لە سەگرگیری ەە، هاوسڵماەکانی بنەپرس

ندی ەیی و مامناوەمیشەتیی هەڵ،ق، سەاڵتزیادبووی وو لە ڕی ەژڕێیی، ەمیشەرگیریی هەزینی هاوسەداب

نده ەن ناوەی کە لە الیەکارانڕێو ەای ئەڕرەه. سکردوو کشانەڵووی لە هڕرگیری ەنی هاوسەمەت

نی ەمەندی تەمامناو یکشانەڵوتی هڕەوام ەردەوو، بڕ ەتەت خراواڵالنی وەکریی ەتدانەکان و سیاسەییێڕکارگ

ت، نادروستی یان الوازیی اڵنجی وەکانی چینی گەخواستلتوور و ەانی کڕوامە و گۆەردەرگیری بەهاوس

ی ەوەوونمبەرگیری بە مانای کەهاوسی ەوەمبوونەک. پیشان دەدات کانەستراتیژیی ەڵەکان و هەییەکرد ەکارڕێ

وو لە ڕرجی ەلومەنجان لە هەکان و زیاتر گەکوو تاکەڵژنان و پیاوان نییە، بوان ێکسی لە نێندیی سەیوەپ

ی لە بارودۆخزگاربوون ڕکانی خۆیان و ەستی دابین کردنی خواستەبەبە مران ێکۆمەڵگای ئینی ەڕپێت

 نیا ن هاوسەرگیریی سپی. هاوسەرگیریی سپیەڵێی دێدیلیان بۆ داناوه کە پەکی بەرمی یاسایەرگیریی فەهاوس

ە ۆژاوایی بڕتانی اڵی وەوانەچێران بە پێتی ئاڵ، لە وتر ڕووی تێدەکرێۆژ زیادڕۆژ لە دوای ڕی کە ڵهاوما

ت یان شرشەرپەسێنی باڵمندادژ بە ژنان، توندوتیژی ، ەلەری نییە. لە باربردنی کۆرپێی یاسا و چاودێپ

نپیسی، ێژاری و داوەی هەوامبوونی پرۆسەردەنی ساوا، باڵین و فرۆشتنی منداڕرشت، کەرپەسەدب

ی ژن و کانسێکسییە ەندییەیوەپ شنی ئازادیەرچەکانی سەرهاویشتەخۆشیی نزیکی و ... دەنندنی ەسەرەپ

ناسینی ەن. نەکەد ێووی تڕلتووری، ئابووری و کۆمەاڵیەتی ەهۆکاری زۆری ک کان بەەردن کە تاکێم

ن و الەتدانانی کەر ئاستی کارناسی و سیاسەها لە سەروەی کۆمەڵگا و هڵکان لە ناو دەییڵهاوما ەندییەیوەپ

شنە ەم چەۆژ زیادی ئڕۆژ لەگەڵ ڕی کارگ ئاسایانە و کردنەشەتە هۆی گێبەیاسایی و شیاو، دبنەمای بوونی ەن

انیی کسەیان بە یەڕی وا باوەوانەنجان یان ئەت لە گەکی تایبێکانی بۆ چینەسوودندییانە و جیا لە ەیوەپ

ستی ەبەە موه. بەتێگرەوه کە زیاتر ژنان دەتێوەبک ێتی و کۆمەاڵیەتی لەزیانی تاکاییە ەوانەتییە، لێزەگڕە

ەگەڵ لابردوو ڕو نیوی  ڵک ساەی یەران، لە ماوێلە ئ هاوسەرگیریی سپیی ەدیارد  دروست لە یشتنیتێگە

د و هیوادارم کر ێتاوتوئەم مەسەلەمان یی ەبخانێیدانی و کتەر ئاستی مەی گشتگیر لە سەوێکانم بە شەهاوکار
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ی، ەکەراوخوازەن ەرهاویشتەدو  ەم دیارده کۆمەاڵیەتییەتە هۆی ناسینی زیاتری ئێوه ببەژینێتوئەم کانی ەنجامەئ

 وه. ەتێم ببەگر کەڵسارهەن و ژنانی خاڵت بۆ منداەتایبەب

دا ەنییەمەودا زەم مەوه یان لەژینێم توەئ یننجامداەم کە لە ئەسانە بکەو کەکا سپاسی ئەد ێزانین داوام لێستی پەه

موو ەە هکرد و  لەش نەبێپشتیوانی خۆیان بم کە هیچ کات منیان لە ەکەم دەکڵەماەندامانی بنەهانیان دام. سپاسی ئ

دا ەییەوەینڵکۆێل ەم پرۆسەکە لم ەکەد ەنزیکان ڕێهاوو ەستخۆشی لەدها ەروەم بوون و هەڵگەکاندا لەقۆناغە دژوار

 هانیان دام. 

سپاسی هەموو ئەو کەسانە دەکەم کە کۆ بوونەوە و گێڕانەوەکانی ئەم کارەیان کۆ کردەوە و ئینجا شرۆڤەیان کرد 

دەست وه( وەەتێبەو داڵبدا بێی کتێم زووانە لە دووتوەی بەکەواوەت ەقەبۆ ئەوەی ڕاپۆڕتێکی گشتگیر )کە د

بهێنرێت، سپاسی تایبەتیم هەیە بۆ یاریدەدەران و هاوکارەکانم، بەڕێز محەمەد )جەماڵ( حسێنی و خاتوو عائیشە 

ن ت و سەرچاوەدا یارمەتییاە کۆکردنەوەی بابەشیالن عەلی یار کە لە قۆناغەکانی توێژینەوەدا لەگەڵم بوون و ل

م ەی ئەکهاتێو هاوکاری بۆ وردتربوونی پوه ەداچوونێکاری پ لە م کەەکەرد دەوەحرانەسپاسی خاتوو سارا س دام.

س ەۆر کزت. ێنرێناویان به ادەبێم کتەیانویست لەنم وا ەکەد ەسانەو کەم. سپاسی ئەکەد ێستخۆشی لەد ەمەرهەب

ا بە بەشە مەیدانییەکەی، تەنیت ەتایبەوه و بەژینێم توەۆژه هاریکارییان کردم. ئڕم پەواوکردنی ئەند بۆ تەو ناو

لێکۆڵینەوەی دۆزینەوه، ڕاهێنانی مەیدانی، پشتیوانی و هاریکاری ئەوان هاتە دی. لەم بوارەدا، سپاسی 

ەیدانی ر و دیکەی ئەندامانی تیمی معائیشە عەلی یاو فەریبا ئەڵماسی واتە تیمە مەیدانییەکەم می ەکەری یەبەوەڕێب

موسلیم نازمی، فەتانە سادقی موقەدەم، ژیال سادقی، سەباح وەتەنی و ڤیدا زەفەری  و شیکاریی حەکیمە پاشازاده،

ئاماده لە دانی تیەت یارمەتایبەتی و بەندایەنجامدانی شیکاریی چەبۆ ئبەڕێز حسێنی  کیەک بە یەی م. سپاسیدەکە

ە و قەم دەی ئەوەداچوونێیار بۆ پلی ە، سپاسی خاتوو عهاەروەنی و هێوونوڕلە وه ەژینێم توەی ئەکردنی پوخت

 م. ەکەینی دیژی ئاێاوڕدین واژی بۆ ڵەماەد جەمەز محەڕێب

خۆم بە قەرزداری پشتیوانی، میوانگری، ڕا و بۆچوونی هزرمەندانە و پێشنیارەکانی ئەم بەڕێزانە و هاوکارەکانم 

کەالنشاری تاران، مەشهەد و ئیسفەهان دەزانم: لە پارێزگای تاران خاتوو دکتۆر مەعسوومە لە هەر سێ شاری 

 پارێزگای ئیسفەهان خاتوولە  ؛کانەتاییەرەنامە سخستنی پرسیارلە ڕێک و یارمەتیدانم ێژاوڕند بۆ ەومەعاف

ندی ەاوسپێهری ئێستیری، ن ڕێزوی بەەزڕەراسانی پارێزگای خۆلە  هاشمیان؛ گۆلیتا حسێن پوور و خاتوو جەمیلە

رزییە موحێبی و ئەندامانی لێژنەی بەڕێوەبەرایەتییەکەی. هەروەها بۆ "ژنانی مافناسی سورا" بەتایبەت خاتوو مە

پشتیوانیکردنم لە ڕوونوێنی ئەم لێکۆڵینەوە ئەوپەڕی دەستخۆشی لە "ئەنجومەنی پشتیوانی لە مافەکانی مندااڵن" 

 دەکەم.

دامەزراوە ئایینییەکان و دیکەی کەسایەتییە کۆمەاڵیەتییەکان دەکەم کە لەم  ،ئایینی سپاسی جڤاکی زانایانی

توێژینەوەدا هاوکارییان نواند. بەتایبەتی سپاسی وەزارەتخانەکان و نوێنەران بۆ وێنە کەسانی بەرپرس لە 

امی نوور ی و پەیخزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی، تەندروستی و زانکۆکانی زانستە پزیشکییەکان، ئازادی ئیسالم

دەکەم؛ چوونکە بۆ تەواوکردنی ئەم پڕۆژە ئێمەیان لە زانست و زانیارییەکانی خۆیان بێبەش نەکرد. بەو هیوایەی 

کاری انڕهۆی گۆتە ێتدا بباڵکانی لە وەنجامەکار و ئڕێرپرسان بە ەوانە و گرنگیدانی بەژینێتوشنە ەم چەئ

  کان.  ەکۆمەاڵیەتییی زیانە ەوەمکردنەنی و کێرەکۆمەاڵیەتیی ئ

  کامیل ئەحمەدی 

 ـی هەتاوی 1317ژ ێالوەگمانگی 



  پوختە

هاوسەرگیریی فەرمی و یاسایی، وەک پەیوەندیی هاوسەرگیریی تۆمارنەکراو، کە ژیانی هاوبەش بە بێ

سەندنەکەی وەک کێشەیەکی کۆمەاڵیەتی لە کەالنشارەکاندا ڕووی لە زیادبوونە، بە پێی بنەمای نۆڕمە ەپەر

کۆمەاڵیەتی و یاساییەکان دیاردەیەکی نایاسایی و ناشەرعییە. بە ئاوڕدانەوە لە ئاڵۆزیی بابەتەکە و 

ن ەت لە الیەنانەو ت هەستیارییەکەی لە ئێران، لەم بوارەدا ئامارێکی سەرنجڕاکێش لە ئارادا نییە

 ناسینی وردیستی ەبەم یە بەێم پەر بەهجۆرێک لە دژی خۆڕاگری دەکەن. ە و بە واسڕ کروه ەتدارانەاڵسەد

ئەم دیاردە کۆمەاڵیەتییە و هۆکار و لێکەوتەکانی، ئەم توێژینەوە هەر سێ شاری گەورەی ئێران، واتە تاران 

و مەشهەد و ئیسفەهانی تاوتوێ کردووه. ئەم توێژینەوە لە چوارچێوەی ڕوانگەی شرۆڤەخوازی و 

ی ئەنجام دراوه. بە هۆی هەستیاریی کەلتووری شێوازناسیی چۆنایەتی بە کەڵکوەرگرتن لە تیۆریی زەمینەیی

وونی دڵنیابنرا. ێبە کار هبابەتی توێژینەوە و دژواری دەستڕاگەیشتن بە نموونەکان شێوازی ناهەڵکەوت 

نجام درا ەی زیاتر ئەدیمان دیمانە وەدەست هات و بۆ متمانەی زیاتر، 111تیۆریکی داتاکان پاش ئەنجام دانی 

انی ڕی پسپۆنێنوڕێدیری و ێدا چاوەگڕێم ەت لەبەڵو ه نێێب ێتمان پەناعەوه قەژینێتوی لە گشتگیری ەوەبۆ ئ

بوون ەوەکێی پەکانی دیکەی لە جۆرڕئاووه ەژینێم توەیە کە ئەنی ئاماژەوه. شایەتیشمان قۆستەوازی چۆنایێش

ر ەلە س ەکەندییەیوەتی پەرایەوەن کە تەمەتەکی بێنج لەگەڵ پیاوەکی زۆر گێبوونی خاتوونەوەکێنە پێبۆ و

 ەکەوەنیڵکۆێوه لە لەژینێستکردنی توەکدەستی یەبەم نموونانە بە مەو ئیە، ەدابینکردنی ئابووریی ژن

 وه. ەتەنراوڕێس

داتا کۆ  دیمانە وکەڵکوەرگرتن لە تەکنیکی دیمانەی قووڵ کۆکراوەتەوه. بە وه ەژینێم توەزانیاری و داتاکانی ئ

بە  ە کران وڤشیکاری و شرۆ (ریێبژەڵهری و ەوەکۆدینگی تیۆری )کراوه، ترگرتن لە ەکوەڵکان بە کەکراو

وازی ێش شداربووان،ەکانی بەزا گرینگەمک و وتەنانی چێستهەدەشدا بۆ وێی داتاکان، لە پەوەکۆ کردنستی ەبەم

، تیۆریانددی ڕوازی گێرگرتن لە شەک وەڵم بە کەلە قۆناغی دووهنرا. ێرمی بە کار هەژی نافێی وتووەدیمان

م ەئ ر کرا و پاشەگیریی تیۆری کاریان لە سەناو نموونێکانی پرۆسی دیمانە، لە پەستهاتووەدەو ەمکەزا و چەوت

ک ەڵە ککانی دیمانە بەپرسیارچمیان گرت، ێوه بەزاکانەمک و وتەی چەگڕێکانی دیمانە لە ەە گشتییێڵقۆناغە کە ه

لە وو. وام بەردەنیابوونی تیۆریک بڵتا دەم پرۆسە هەو ئ د بووڕستاندابە کهاتوو، ێپەی نیوەرگرتن لە دیمانەو

زاکان ەوترێکان، ژەکییەرەزا سەوتی داتاکان، ەوەکۆدینگی کراوه، هاوکات لەگەڵ کۆ کردننجامدانی ەدا بە ئەژێدر

کان ەیکیەرەزا سەکتر و بە وتەزاکان بە یەروتێری، ژەوەنجامدانی کۆدینگی تەبە ئست هاتن. ەدەکان وەمکەو چ

    وه دیاری کران. ەییەوتەکێو ل ییەهۆداری و پرۆسووی ڕزاکان لە ەدران و جۆری وت ێگر

ی ەکهاتێپئابووری، چوارچێوەی فەرمی و یاسایی، یی )ەژینگهەلومەرجی پیشانیان دا کە  ئەنجامەکانی توێژینەوه

 (؛چاودێری، ژیان لە کۆچهەلومەرجی بنەماڵەیی، کاڵبوونەوەی کان )ەرەردەوێستەد ەرەکۆمەاڵیەتی(؛ فاکت

ۆ لە فاکتەرە سەرەکییەکانی هۆگریی ب (تاکایەتی یئەزموونی پەیوەندی و جیهانبینیکان )ەییەمینەز ەرەفاکت

ی وازی ژیانێش یکانەمڕها و نۆەانکاری لە بڕگۆ ەوەژینێم توەلهاوسەرگیریی سپی بوون. دیاردەی تەوەریی 

کانی ەوتەکێکان بوو و لەندییەیوەقامگیری لە پەیی و ناسەوه فرەژینێتوکردەوەی ستراتیژی لەم نج بوو. ەی گەوەن

گریی بۆ هۆێبژاردن، بەڵو ئازادی هکان ەتییێزەگڕەشە ێی کلەوەبوونڵندییانە بریتییە لە کاەیوەشنە پەم چەئ

 دواداچوون.ەبوونی پشتیوانی و ترس لە بەاونرانی کۆمەاڵیەتی و نڕرمی، ەف یرگیریەهاوس



 وهەژینێتی توێگشت -3

 کی ەشێپ

لە بێچمی هاوسەرگیریدا خۆی نواندووه. زیاتر لە زۆربەی کەلتوورەکاندا  سەرچەشنی ڕفتاری سێکسی

ئەندامانی کۆمەڵگا لە ڕەوتی بە کۆمەاڵیەتیبوونیاندا فێری ئەم  .مرۆڤ هەمیشە مانادارە یڕفتاری سێکسی

ڕفتارە سێکسییە قبووڵکراوەکان لە هەر کەلتوورێکدا لەگەڵ ڕفتارە سێکسییە یە ێو پەبهەر نۆڕمانە دەبن. 

ێری ف دامرۆڤ لە کەلتووری خۆی کە و ئەمە ئەوە پیشان دەدا جیاوازهدیکە کەلتوورێکی قبووڵکراوەکانی 

 شنیەرچەی سەکی دیکێی دواییدا جۆرەناڵم ساەی لهاوسەرگیریی فەرم ڵلە پادەبێت.  کانەیکاردانەوە سێکسی

تیدا بە ەاڵهۆژڕتانی اڵی ئازاد و یاسایی و لە وەوێکاندا بە شەۆژاواییڕلتووره ەکان لە کەکسییێندییە سەیوەپ

رگیریی ەسن هاوەڵێی دێرمی و پەرگیریی فەکە بۆ هاوسێدیلەکی و نیمچە یاسایی باو بووه کە بەنامەی پەوێش

 سپی. 

 کسیێشی سڕە و شۆڵماەی بنەکهاتێپ یکانەانکارییڕ. گۆ3-3

ی ەهۆڕینگلە ماوەی چەند دەیەی ڕابردودا بنیاتی بنەماڵە لە جیهاندا گۆڕانێکی بەرباڵوی بە خۆوە بینیوه. ئەو 

لە واڵتانی ئورووپایی و ئەمریکایی بۆ بنچینەکانی  1191کە دەبێ لە شۆڕشی سێکسیی کۆتاییەکانی سەدەی 

 (، Carr,2011بگەڕێین. )

ە ئاسانی لە ئاسایی کە زۆر بکی ێتەبابەندیی سێکسی، ئەوی کرد بە سڕینەوە لە پەیوئەم شۆڕشە بە ئوستووره

قۆناغی بەر لە هاوسەرگیری وەدەست دێت. لە سەرەتاکانی شۆڕشی سێکسی، سەرەڕای ئەوەی تەمەنی 

هاوسەرگیری لە ئورووپا و ئەمریکا تا دەهات زیاتر دەبوو، زۆر کەس بەردەوام هاوسەرگیرییان دەکرد؛ 

دواکەوتنەوه. بەاڵم ئەمە کۆتایی هەموو شتێک نەبوو و شۆڕشی سێکسی بە پەرەسەندنی بەاڵم بە کەمێک 

سەرچەشنە هاوماڵییەکان، ئەم جارەیان زەربەیەکی زۆر توندی نە تەنیا لە ئوستوورەی پەیوەندییە سێکسییەکان 

ەلێک لە دا. سەرهەڵدانی سەرچەشنگ شڵەماەو بنیاتی بن وەشاند بەڵکوو زەربەی لە خودی هاوسەرگیری

پەیوەندی لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر کە نە تەنیا پەیوەندییە سێکسییەکانی بەر لە هاوسەرگیری هەتا ئاستی 

سۆزداری پەرە پێدا، بەڵکوو بۆ سەر ئاستی ژیانی هاوبەشی بێ هاوسەرگیریی نێوانیان بەرزی کردەوە و 

 .دەبێتزیاتر  ڕۆژ الیەنگریبوو بە سەرچەشنێک لە پەیوەندی کە ڕۆژ لەگەڵ 



 

 کانەکسی و مافە مرۆییێکسانی مافە سەکسی و داخوازی بۆ یێشی سڕ. شۆ1ی ەنێو

 لە جیهان هاوسەرگیریی سپی. 2-3

نی بنەما فەلسەفییەکانی هاوسەرگیری لە واڵتانی ەکانی پەرەسەندنی هاوماڵی، الوازبوویەکێک لە هۆکار

دوو چەمکی پابەندێتی بە ژیان و پابەندێتی بە ڕۆژاوایی بوو. ئەوڕۆکە بە بۆچوونی گەنجانی ئەم واڵتانە، 

، لە هەموو واڵتاندا هاوماڵی شتێکی 1191هاوسەرگیری لەگەڵ یەکتر لێک جیاوازن. لە حاڵێکدا لە دەیەی 

دەگمەن و کەم بوو، بەاڵم ئێستا لە سەرتاسەری ئورووپا و ئەمریکا بەتایبەت لە ناو گەنجانی نەوەی نوێتر بە 

 هاوسەرگیری هەزار 011ە نزیک ب 1171دەیەی ە ئەمریکا لە لە بۆ وێن. ە زیاد بوونەشێوەی بەرچاو ڕووی ل

پێی ئامارەکانی ساڵی ە بە کە حاڵێکدایە لە سەر دەبرد، ئەمە ی ژیانیان بهاوماڵ چوارچێوەی سەرچەشنیە ل

  دەژین.ە پێکەو دایهاوماڵ چوارچێوەیە ئەمریکا لە ملیۆن هاوسەر ل 7ە پتر ل 2111



 

 کان یاسای کۆمەاڵیەتی دیاری کراوه. ڵەهاوما ەرەهاوسبۆ مریکای باکووری ەووپایی و ئڕوەئتانی اڵی وە. لە زۆرب2ی ەنێو

نە، ێزبوونە. بۆ وێهەووی لە بڕی ڵشنی هاوماەرچەو س ێچەو الوازبوون دەرەرگیری بەۆکە هاوسڕوەئ

م ەدا. لەابردوو پیشان دڕی ەیەند دەی چەرگیری لە ماوەی هاوسەژێڕرچاوی ەزینی بەکان لە کانادا دابەرەوێپ

د لە ەلە س 91متر لە ەبۆ ک 1190ی ڵدی ساەلە س 10ن لە اڵسا 01تا ەرگیریی ژنان هەی هاوسەژڕێدا ەتاڵو

دی ەلە س 10ی کردووه و لە ەشەد گەلە س  311ی لە کانادا بۆ ڵردا، هاوماەرامبەلە بزیوه. ەداب 2113ی ڵسا

 ئورووپاە سەرەڕای ئەوەی لوه. ەرز بۆتەب 2111ی ڵد لە ساەلە س 01بۆ نزیک  1191ی ەیەکانی دەکۆتایی

ە هۆکاری جۆراوجۆر لە یش بـ1191دەیەی لە شۆڕشی سێکسی ە و بەر لە نییە دیاردەیەکی تاز هاوماڵی

وەبەر سزا  هاەروەو ه واڵتانی ئورووپاییدا بەدی دەکرا، لەو سەردەمەدا، کردەوەیەکی نایاساییە هەندێ ل

ە لە کدا ە( پیشانی دKiernan, 2001رنان )کیێکانی ەوەژینێی توەگەڵن بوو. بهەڵبەت دەگمەو دەکەوت 

توانای هاوسەرگیرییان نەبوو، ە زیاتر کەسانی نەدار و هەژار ک هاوماڵی قۆناغە سەرەتاییەکانی دەرکەوتنی

ەرگیریی بێچمگرتنی هاوسهۆکارەکانی ە ئابوورییەکان یەکێک لە و کێشە پەیوەندییانەوە ناو ئەم چەشنە دەهاتن

و ئەم ناە یان مەرگی هاوسەرەکانیان دەهاتنە هۆی گرفتی پاش جیابوونەوە سپی بوو. کۆمەڵێکی دیکەش ب

 ینگی جیهانیەکە پاش ج ێنەیەگەایدڕمانیا ەڵ( لە ئNave Herz, 2000رتس )ێهەڤنە، نێبۆ وپەیوەندییانەوه. 

ییان لە ڵشی ژیانیان زۆر جار هاوماەرگی هاوبەیان م،ق ەاڵچوو پاش تاڵساەدا ژنانی بەتاڵم وەم لەدووه

یان ێدان، لەی دێت پڵەوەژنیان کە دەوێی بەویست مووچەیاندەباشتر بوو؛ چوونکە ن ێرگیریی دووباره پەهاوس

بارودۆخی کۆمەاڵیەتی ە تەنیا کەسانێک بە ئەم جارەیان نووپا، ڕوەم الوه لە ئەب 1191ی ەیەم لە دەاڵت. بڕێبب

ە ل اوماڵیه و تا دەهاتە پەیوەندییانە ئەم شێوە جیاجیاکانی خەڵکیش ڕوویان کردە بەڵکوو گرووپ وهەتایبەت

 .کۆمەاڵیەتییەکاندا پەرەی سەندە ناو زۆربەی چین و گرووپ



 

 (2111. ڕێژەی فرەیی ئەو هاوژینانەی خاوەن پەیوەندیی هاوماڵی بوون بە پێی تەمەن لە ئورووپا )1چارتی 

ریکە ەخا هاوماڵی نە تەنیا لە واڵتانی پێشکەوتوو بەڵکوو تەنانەت لە واڵتانی پێشنەکەوتووش بەاڵم لە ئێستاد

لە سەدی گەنجان پەیوەندیی هاوماڵییان بووە بەاڵم  7تەنیا  1171. بۆ وێنە لە بڕازیل لە ساڵی تێبەد گشتگیر

 2111ی ڵال لە ساێنزوڤێنتین و ەرجەی لە ئڵهاومالە سەد.  01ئەم ڕێژە گەیشتووەتە نزیکەی  2111لە ساڵی 

 نجانەدی گەلە س 91ی ەستادا نزیکێتانی کووبا و کلۆمبیاش لە ئاڵود و لە ەلە س 01ی ەتە نزیکەیشتووەگ

 یە.   ەییان هڵندیی هاوماەیوەپ

گۆڕانکارییەکانی سەرچەشنی بنەماڵە، ئەگەرچی درەنگ بەاڵم گەیشتووەتە کیشوەری ی و ڵدا هاوماەندەوێم نەل

بوون، پەرەسەندنی سەرمایەداری و برەودانی کەلتووریی بەهاکانی ناوچەکانی ئاسیاش. پرۆسەی بەجیهانی

 30بۆ  21نی لە لێکۆڵینەوەیەکدا لە سەر ژنا 2119  یڵلە سادیکە هاوماڵیشی هێناوەتە ئاسیا. ئیواسا و تێسۆیا 

 لە سەدی واڵمدەران ئێستا پەیوەندیی هاوماڵییان هەیە.  21ساڵە لە ژاپۆن گەیشتنە ئەم ئەنجامەی کە نزیکەی 



ندووه. ەی سەرەنجاندا پەت لە ناو گەتایبەی بڵ، هاوماڵنبووەستەنە ئێکان بۆ وەنێڕمۆدناوچە تی تورکیا لە اڵلە و

ا دیاری نەکراوه. بەاڵم ئەردۆغان پاش گەیشتنە دەسەاڵت نزیکەی بۆ هاوژینە هاوماڵەکان سز الە یاسای تورکی

لە سەدی نووستنگە هاوبەشە خوێندکارییەکانی داخست یان جیایانی کردەوە کە ناڕەزایەتیی بەرباڵوی  70

ڕخنەگرانی ناوخۆیی وەکوو سکۆالر و فیمینیستەکانی لێ کەوتەوە و لە دەرەوەی واڵت لە الیەن یەکیەتی 

دەستێوەردان لە سنووری تایبەتی کەسانی گەورەساڵ تۆمەتبار کرا. سەرەڕای ئەمە، لە تورکیەش ئورووپا بە 

ئەم چەشنە پەیوەندییە بە هۆی نەبوونی قەدەغەی یاسایی باوه؛ بەاڵم بە هۆی قێزەونییە کۆمەاڵیەتییەکەی 

 لە بەشە مۆدێڕن و بەتایبەت لە ناوچە نەریتی و ئایینییەکان، شاراوەیە و کەمتر باسی دەکرێت. بەاڵم

ساڵ زیندان بۆ ئافرەتان  2سکۆالرەکاندا سنووردار نییە. لە واڵتی میسر لە ئەگەری بینینی وەها پەیوەندییەک 

دیاری کراوە بەاڵم سیستەم بە جۆرێ بۆ ئەم پرسە کۆڵی داوه. بە دەسەاڵدارێتی ئایینە ئیبراهیمییەکانی وەکوو 

رهەاڵتی ناوەڕاست ژیانی هاوبەش بە بێ هاوسەرگیری گوناحە. ئیسالم، مەسیحییەت و جەهوودییەت لە خۆ

ێکی وەکوو لە واڵتان کۆمەاڵیەتیی خۆرهەاڵتی نێوەڕاست،بەاڵم بە ئاوڕدانەوە لە هەلومەرجی ئابووری و 

 ی بەیرووت، لە ناو گەنجاندا ئەم چەشنە ژیانە باوه. ەکانشارنشین و مۆدێڕن توونس و لوبنان لە بەشە

 کانەییڵندییە هاوماەیوەشنی پەرچەران و سێ. ئ1-3

کەلتوورییانەی کە لە جیهاندا ڕووی داوە پارێزراو نەبووه،  –واڵتی ئێرانیش لەو گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتی 

پرۆسەی بەنوێکردنەوە لە بەستێنە جیاجیاکان و بۆ وێنە یشدا لە بە جۆرێک کە لە بنەماڵە ئێرانییەکان

ە پرۆسەی کێشمەکێشی کەلتووریی سەرچەشنە نەریتی و مۆدێڕنەکاندا، پەیوەندییەکانی نێوان دوو ڕەگەز، ل

چوونەتە ناو قۆناغی گواستنەوە و وێڕای پاراستنی هەندێ لە توخمە نەریتییەکانی خۆیان، هەندێ تایبەتمەندیی 

ەری گکۆمەڵگای نوێیان وەرگرتووە. گۆڕانکارییە بەهاییەکان لە ئێران لە ماوەی ئەم چەند ساڵەی دواییدا کاری

دواییدا،  یەناڵم ساەلژوماری بۆ کۆمەڵگا هەبووه. لە سەر پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان داناوە و لێکەوتەی بێ

اندا کەورەگ ەران لە شارێتی ئاڵرگیری بە دوور لە چاوی یاسا لە وەهاوس ێکی بە بەنامەشی پەژیانی هاوب

شنە ەکە هیچ چ ێوترەشی دوو هاوژین دەبە ژیانی هاوبران ێ. هاوسەرگیریی سپی لە ئپەرەی سەندووە

ە شاره ل هاوسەرگیریی سپیکان، ەرمییەی ئاماره نافێوانیاندا نییە. بە پێرعی و یاسایی لە نەستی شەبێگر

شتن یەاگڕستەد ەشەشنە ژیانە هاوبەم چەی ئەم شووناسی شاراوەاڵندنە؛ بەسەرەووی لە پڕران ێکانی ئەورەگ

  م کردووه. ەستەئ شەیێم کەت بەبارەبە ئاماری س

 سااڵن لە تاران  29"پیاو، 

حەزم نەدەکرد کەس بزانێت. بە جۆرێک ئەوەم بە پەیوەندییەکی تایبەتی خۆم دەزانی و هەستم نەدەکرد کە 

کەس لەم پەیوەندییە ئاگادار بێ بەتایبەت بنەماڵە؛ پێموایە ئەمە دەبێتە هۆی تاراندنمان. بنەماڵەکەمان بزانن 

وەندیدام بێگومان بێتاقەت دەبن و تێدەکۆشم هەرگیز کەس بەمە نەزانێ، چوونکە ئەم لەگەڵ کەسێک لە پەی

بابەتە بە جۆرێک لە جۆرەکان لە هێڵە سوورەکانی کۆمەڵگای ئێمەیە کێشە ئەوە نییە کە شوورەیی بێ یان 

 نا."

ڵکشانی ـی هەتاوی لە ڕاپۆڕتێکدا لە "هە13گەالوێژی ساڵی  20نعت( لە ڕێکەوتی صڕۆژنامەی )جهان 

 یهاوماڵیی سەڵتە نامۆکان" و "ژیانی سپی" لە تاران هەواڵی دا و وەک "پێویستییەکی ئابووریی کاتی بۆ بژێوی



ژیان" پێناسەی کردبوو. سیاوەش شەهریوەر، بەڕێوەبەری گشتیی کاروباری کۆمەاڵیەتی و کەلتووریی 

ـی هەتاوی وێڕای ڕەخنە گرتن لە "گەورە نواندن"ـی 1313پارێزگاری تاران لە خەرمانانی ساڵی 

ڵی لە "هاوسەرگیریی سپی" وتبووی لەم بارەوە ئامارێک لە بەردەستدا نییە. ناوبراو هەروەها هەوا

بوونی گەاڵڵەی "بەرزبوونەوەی بنەماڵەی سەقامگیر" بۆ بەرەنگاربوونەوەی "هاوسەرگیریی سپی" کۆتاییدا

دا و وتبووی ئەم گەاڵڵە بە پێی سیاسەتە حەشیمەتییە ڕاگەیەنراوەکان لە الیەن ڕێبەری کۆماری ئیسالمی 

ئیم مەقامی پێشووی وەزیری ناوخۆ لە ئەوە لە حاڵێکدایە کە مورتەزا میرباقری، قا ێران ئامادە کراوه.ئ

کاروباری کۆمەاڵیەتی و کەلتووری، ئاماژەی بە گۆڕانی شێوازی ژیان و عوڕفیبوونی ئەم چەشنە 

ە بنەمای ژن و مێرد لهاوسەرگیرییە کردبوو. مورتەزا میرباقری وتبووی: "پەیوەندیی تۆمارنەکراو و بێ

ێشتا سەرەڕای ئەوەی ه بابەتە بێچمێکی عوڕفی لە خۆ گرتووه.کۆنەوە بەم شێوە بووه، بەاڵم لە ئێستادا ئەم 

تاوی، لە ەـی ه1313ی ڵنی سااڵـی مانگی گو19وتی ەکڕێی ابتکار لە ەۆژنامڕ." لە واڵتدا هەمەگیر نەبووە

بوون بە ەندی، هۆگرنەیوەی پەوەی ئابووری، تاقیکردنەشێوه کردبوو کە کەی بەکدا، ئاماژڵێواەه

کانی بە باشترزانینی "هاوسەرگیریی سپی" لە ەره لە هۆکارەزۆری خانوبچووی ێرگیری و تەهاوس

 رمییە. ەرگیریی فەهاوس

 ن لە تاران:اڵسا 31ن ەمە"خانم، ت

دی ەە بڵماەکانی بنەوانییەڕکرا کە چاوەدەکرد، بۆمان نەوه ژیانمان دەکێن پاڵسا 31ن ەمەسی تەکوو دوو کەو

 نگیەالری ئاهەره و تە، خانوبێڕچوو و زێن تێملو ینندەرگیری بە چەنگی هاوسەنە ئاهێنین، بۆ وێب

ی کڵێما ەنا، لەمان پاره ببا داماندەندەر چەر کاممان هەژیاین هەمە ئاوا دێنی و ... . ئێند ملوەرگیریی چەهاوس

وه ەاخ بە دەاڵیدا بژین؛ بێیی تەین و بە ئاسوودەی بدەکێبتوانین کر یەوەکرد بۆ ئەبچووکدا ژیانمان د

 ن."ەناک ڵقبوو ەمەم ئەکڵەماەبن

لە   وهەندییانەیوەپشنە ەم چەچنە ناو ئەی کە دەو ژنانەی ئەخا کە زۆربەریدەوه دەژینێم توەکانی ئەنجامەئ 

ک بۆ ێت؛ واتە هاوسەرگیریی سپییان بە هۆکارێبەرمییان هەکی فەرگیرییەیان خۆشە هاوسێدا پەژماوێدر

انی و زەرمی دەرگیریی فەر لە هاوسەووی ئاشنایی بڕو ەرەک بەو درگای فەرمیرگیریی ەئاسانبوونی هاوس

کۆمەاڵیەتی و یاسایی ملیان بە هاوسەرگیریی  –رجی ئابووری ەلومەبوونی هەرنەبەستەدستادا بە هۆی ێلە ئ

بوون ەی کە ئاماده نەوەرمیین یان ئەرگیریی فەمتر هۆگری هاوسەککدایە کە پیاوان ڵێوه لە حاەسپی داوه. ئ

ۆی تی بە هێی کچەردەانی پڕکسی و دێندیی سەیوەن. سازکردنی پەیان بکەکڵەلەگەڵ هاومارگیری ەهاوس

 ێموو چینەتوانن لەگەڵ هەی ژنان نەوەتە هۆی ئێبەکان دەئایینیی ەڕەف و بیر و  باوڕتە لە عوەم بابەگرنگیی ئ

وه( ەنەکیان چاک بەکەتییێده کچرەبن پەتدا ناچار دڵەحا ێندە)و لە هشە بن ێن یان تووشی کەرگیری بکەهاوس

ندییە ەیوەا کە پکەیی وا دەلتووری و ئایینیی پاکیزەو باری ک ێنگتر و سنوردارتر ببەاردنیان تبژەڵی هەو بازن

 . وهەتێم ببەت ژنان کەتایبەکان بەرمی بۆ تاکەرگیریی فەی هاوسەژڕێو  ێوام بەردەکان بەییڵهاوما



 

 کانڵەهاوژینە هاومارگیری لە ناو ە. هۆگریی بۆ هاوس2چارتی 

 ەکەنەیر دوو الەن هەیە کە لە الیەو پرسانەک لێکەی ڵهنی ماڕەگرتن یان ێکاندا بە کرەییڵهاوماندییە ەیوەلە پ

ره، ەخانوبی ڕندیی بازاەستۆ بگرن. بە هۆی مەلە ئشی ەکان بە هاوبەرجەکە خ ێکرەر دەوتنی لە سەککڕێ

ره ەوبکانی خانەدا، نووسینگەم بوارەهر لێکوو خانووی مەورزان ەی هەرەکان و بوونی خانوبەگرفتە ئابووریی

 تیێرعەای ئاگاداربوون لە نائاسایی و ناشەڕرەس بژاردووه وەڵنگیان هەدێدا بەم بوارەکان لڵەن ماەو خاو

وه، بوونی ەکی تریشەن. لە الیەدەکان دەبە هاوژین ڵهن ماڕەیان  ێک کرەی وڵکانی هاوماەندییەیوەپ

ی ەکەکان لە یەسەناسراوبوونی کەو نکان ەییڵندییە هاوماەیوەنشینی بە هۆی سنوورداربوونی پتمانڕئاپا

ناوی ێک بێ، جۆردا بااڵدەست بووابردووڕکە لە  یەیکخوازیەڕەگ ئەو یەوانەچێبوون بە پێجەکی نیشتەبینای

یان ێنە پ نە گرنگە و ەبیناک کان بۆ دانیشتووانیەکانی هاوژینەرمییەرمی و نافەندییە فەیوەکە پ ێنێدی دەب

 ت. ێزانرەد

،ق ەاڵی تەژڕێکدا ڵێوه، لە حاەم بووەد کەلە س 11ی ەرگیری نزیکەهاوسڕێژەی تاوی ەـی ه1319ی ڵلە سا

رمی ەرگیریی فەزینی هاوسەکانی دابەک لە هۆکارێکەوه. یەرز بوویەابردوو بڕی ڵد لە چاو ساەلە س 9

واتە  یەکەوەگرێنجان جەی گکوو ئابووری و کۆمەاڵیەتیەلی زۆری وەبوونە. بە هۆکارگەوەکێی یان پڵهاوما

لی ەگەترهاویشەتان و دەت لە ناو ئافرەتایبەنجان بە،ق لە ناو گەاڵرن. ترس لە تێبژەدەڵهاوسەرگیریی سپی ه

 ،ق و ژنانیەاڵر بە تەرامبەندامانی کۆمەڵگا بەی ئەسکبینانەرتەتی بەزاوەن، قاڵنووسی منداەکوو چارەو

ای کردووه زاری وێیی و نائاسایشی و بەی مارڕپشتیی ئابووری، بڵبوونی پاەبوون، نست بە نامۆەقدراو، هەاڵت

بە چوونە ت ەتایبەت. ژنان بێیر بکرەکی لۆژیکی سێکارڕێک ەنجان وەلە گ ێندەبۆ ه هاوسەرگیریی سپیکە 

کوو ەو کانیەتییێزەگڕەواردنە ەاڵر هەونە بەکەددا ی یاساییەکهاتێلە پ هاوسەرگیریی سپی نیێستەناو ب

کاری هۆ ەتەم بابەر ئەن و ... و هاڵرشتیاری منداەرپە،ق، سەاڵکسانی تەیی( مافی یەکانی مارەرجەبوونی )مەن

 رگیریی سپییە. ەک بۆ هاوسێدیلەک بەو هاوسەرگیریی سپیبژاردنی ەڵجیدی ه

 

 



 سااڵن لە تاران 22"خانم، 

خۆمان بخشێنین کۆمەڵێکیان هیچکات سۆز و پەیوەندیی تەندروستیان ئێستا ئەگەر چاوێک لە ڕابردووانی 

نەبینیوە ڕەنگە هەر واش الی یەکتر بووبێتن. بەاڵم ئەم لە الی یەکتربوونەیان تەنیا لە بەر هەندێ داب و 

نەریتە کە تەاڵ،ق و دیکەی پرسەکانیان بە الوە شوورەیی بووە و لە ناو ئەم پەیوەندییانەدا تۆ ئەگەر لە 

 وسەرەکەت ناڕازی بی، زۆر ڕاحەت لێی جیا دەبیتەوه."ها

کار شە کە بە زۆر هۆێاکڕرنجەنجانە سەو گەبۆ ئ هاوسەرگیریی سپیکسی لە ێندیی سەیوەئاسانبوونی پ

ی ێم بە پەاڵوه گرنگ نییە؛ بەخستنڵدا منداەندییانەیوەشنە پەم چەت. لێبەرمییان هەرگیریی فەیانتوانیوه هاوسەن

بوونی ەو ن دووگیانبوونەکانی دژەوازێکسی و شێوه بە هۆی ناوشیاریی سەژینێم توەکانی ئەستهاتووەدەو ەگەڵب

ندنی ەسەرەتە هۆی پێبەتە دەم بابەر ئەدات. هەوو دڕخوازراو ەرگیری، دووگیانبوونی نەی بەسەرەک

یی ەستەندروستیی جەلە ت ەشەڕەی جیدی حەوێش ی خۆی بەڵش بە حاەش بەمەلە و ئەکۆرتاژی نایاسایی کۆرپ

ی ڵالی تەووداوگڕگرن و ەایدڕن ەگمەش بە دەکەلەلە دایکبوونی کۆرپلە ئەگەری کات. ەروونیی ژنان دەو د

جی رەلومەتی یاسایی و هێبە هۆی سنوورداروه، ەکی تریشە. لە الیڕوو دەداتکان ەلەدانی کۆرپڕێکوو فەو

نجام ەی نایاسایی ئەوێبە شلە باربردنی کۆرپەلە یە، ەییان هڵندیی هاوماەیوەدژوار بۆ ژنانی دووگیان کە پ

 یە وەترسیشی بۆ ژنان هەم ێندەو هلە بار دەبرێ و شاراوه تانە ندروسەنی ناتێکە زۆر جار لە شو ێدرەد

 نە. ێووکڕتپەرجانە تاقەم خەستۆگرتنی ئەیە کە لە ئەرجیشی هەگومان خێب

رگیرییە ەشنە هاوسەم چەچوونکە ئن؛ ەرگیرییانەشنە هاوسەم چەنی ئاڵگا منداەدێزیانی پ ی زیاترینەوەم ئەاڵب

 مافی کۆمەاڵیەتی ێندەنووسیان نادیاره و لە هەو پاش لە دایکبوونیان چار ێک تۆمار ناکرێنێلە هیچ شو

 بوونی دایک وەری دیارنەگەبن و لە ئەشە دێشن و یان تووشی کەبێزنامە بەگڕەندن و بوونی ێکوو خوەو

وازی ژیان ێانی شڕۆژاوایی، گۆڕتانی اڵت. لە وێوەاوکی سروشتیی خۆیان میراتیان ناکباوکیان لە دایک و ب

م ەاڵ؛ برگیرییەەهاوس ێشی بەژیانی هاوبکی باوبوونی ەرە،ق هۆکاری سەاڵکانی  بە هۆی تەوتە داراییەکێو ل

کوو ەو کانیەالنشارەلە کە و ڵی ده ساەراندا نزیکێتی ئاڵم دیارده لە وەنی ئەمەیە. تەراندا تازێم دیارده لە ئەئ

دار ەشم شارانە نین و پیەدا باوه کە زۆریان دانیشتووی ئەنجانەو گەهان و شیراز لە ناو ئەد، ئیسفەشهەتاران، م

تی، هزری و ئازادی ەخۆیی تاکایەربەتە هۆی سێبەرگیری، کە دەسونی هاەمەکشانی تەڵوارن. هەندێو خو

ندنی ەسەرەکانی پەمانە هۆکارەکە ئ ،ەڵماەخۆبوونی دارایی لە بنەربەجۆری ژیان و س بژاردنیەڵتر لە هەدێز

کان بۆ ەییرتەریتی و نیمچە نەرگیرییە نەسهاوتی و دەست و پاگیربوونی ێرەگێن. نویهاوسەرگیریی سپی

کانی ەرەک تر لە فاکتێکەوام یەردەی بەوێکان بە شەکسییێزووه سەرکردنی ئارێها تەروەنجان و هەلە گ ێندەه

ک ە، وداانرێریتی و ئایینیی ئەلتووری نەلە کنجانە. بە گشتی ەلە ناو گ هاوسەرگیریی سپیلە شوازی ێپ

 . رێتکەد هاوسەرگیریی سپییری ەشیاو سەیی و نەکی هاوردەیەدیارد

وه ەکانەکۆییوه زانستی و زانەینڵکۆێن لەمتر لە الیە، کەکەتەبە هۆی تابۆبوونی باب هاوسەرگیریی سپیپرسی 

مە ەای ئەڕرەوه. سەبۆتەو ناڵک بێبێک کتێکوپڕێی ەوێوه بە شەم بارەت لەنانەکراوه. ت ێتاوتو

 نجام دراوه. ەز ئێر ئاستی وتار و تەوه لە سەم بارەم لەکی کەیەوەینڵکۆێل

 



 وهەژینێکانی توەنجامەواز و ئێش -2

روونناسی و فیقهی و ەناسی، دکەڵنده خەهڕەر ەداگری نواندن لە سێم جار بە پەکەوه بۆ یەژینێم توەئ

اندد ڕوازی گێرگرتن لە شەک وەڵهاوژین و کارناس بە ک 219ی ەبارەبە ق ەک نموونەیەکان و بە ژمارەیاسایی

دا ەوەینڵکۆێم لەنجام درا. لەد ئەشهەهان و مەالنشاری تاران، ئیسفەک ێر سەر ئاستی هەلە س تیۆری

ان لە ڕژبردن، دابێکسی، چێتی سۆزداری و سەنایەسڕەدارایی،  یشیەئابووری، هاوب یزی، الوازیێبریتەن

ی کسانخوازیەرگیری و یەکانی هاوسەندییە قورسەپابنیایی، ەاکردن لە تڕی و ڵە، خواست بۆ هاودڵماەبن

کسی و ێقبوونی سڵوان باێکترازانی نێکان، لەرمانە ئایینییەند بوون بە فەمەڕی باوەوەبوونڵتی، کاێزەگڕە

 ونیی ژیان و بە گشتی بوێوازی نوێکان، هۆگری بۆ شەوتووەرکەرگیرییە ناسەقبوونی ئابووری، هاوسڵبا

لە  سپی هاوسەرگیرییست بە ەیوەکانی پەمکەک گرینگترین چەرگیری وەهاوسمکی ەلە چ ێنو تێڕوانینێکی

چواردا شی ەب ە، لکانەیاسایی –ما کۆمەاڵیەتی و فیقهی ەی بنەوەکدانێدا بە لەوەوژینێم تەنراوه. لێران ناسێئ

 ت. ێکرەد ێران تاوتوێی لە ئڵهاوما

کوو ەلی وەرگەکان، ئاماژه بە فاکتەییڵندییە هاوماەیوەوتنی پەرکەتی دەی بۆچییەناسانەڵی کۆمەوەوونکردنڕلە 

، هاتنی سەرمایەداری و دەرکەوتنی نائاسایشی کاری، لیبرالیزمی ئەخالقی و کانەیئابووری یەگۆڕانکاری

شاری، لە ناوچوونی چەمک و کارکردی گەڕەک،  یهاتنی توخمی نوێساز و بێناویدووبارەئەندێشی نەریت، 

 . دەکرێت گۆڕانکاری لە پێکهێنانی بنەماڵە و دەرکەوتنی پەیوەندیی کاتی

کان ئاماده ەعییرەندییە ناشەیوەکان بۆ پەیاسایی ەقە، دهاوسەرگیریی سپیئایینیی  –ی یاسایی ەوەوونکردنڕلە 

 ت. ێکرەد ێجەبێو ج

یاسای سزای ئیسالمی دەڵێ: پیاوێک کە بە بێ تۆمارکردن هاوسەرگیری بکا، سزای زیندانی  9001مادەی 

بۆ  21هەتا یەک ساڵی بۆ ڕچاو کراوە. گەاڵڵەی پشتیوانی لە بنەماڵە ئەم سزایەی کردووە بە سزای نەختی )

 بگرێ؛ بەاڵم بێگومان سزای لە خۆ ڕێگرانەشملوێن ڕیاڵ(. ئەم بڕە سزا زۆرە دەتوانێ تایبەتمەندیی  111

ـی یاسای سزای ئیسالمی، 900زیندان لە سزای نەختی زیاترە و بە ڕاشکراوی دەقەکانی مادەی 

تۆمارنەکرانی هاوسەرگیری بۆ ئافرەت تاوان نییە. لە بەشی هەژدەهەمی یاسای سزای ئیسالمی سەبارەت بە 

هاتووه: "هەر کات ژن و پیاوێک کە لە  937باسی تاوانی دژی داوێنپاکی و ئەخالقی گشتی، لە مادەی 

نێوانیاندا پەیوەندیی ژن و مێردی لە ئارادا نەبێ، پەیوەندیی ناشەرعی یان کردەوەیەکی داوێنپیسانەی جگە لە 

هەروەها لە مادەی . قەمچی سزا دەدرێن 11 بە "ـیان لێ بووەشێتەوه،3یان هاوجێی 2ماچ کردنوەکوو زینا 

هاتووه: "حەدی زینا بۆ زیناکاری ژندار و مێرددار  1/2/1312پەسندکراوی  ـی یاسای سزای ئیسالمی220

ڕەجمە. لە ئەگەری نەڕەخساوبوونی جێبەجێکردنی ڕەجم لە سەر پێشنیاری دادگای فەرماندەری فەرمانی 

و ڕەزامەندیی سەرۆکی دەزگای داد ئەگەر تاوان بە بەڵگەی ڕوون سەلمێنرا بێ، ئەوە دەبێتە یەکالکراوە 

                                                           
بێ  ەبە مەبەستی پاراستنی بنیاتی بنەماڵە تۆمار کردنی هاوسەرگیریی هەمیشەیی، تەاڵق و گەڕانەوه بە پێی یاسا پێویستەکانە، ئەگەر پیاوێک ب -1 

 تۆمار کردن لە نووسینگە فەرمییەکان بە مەبەستی هاوسەرگیریی هەمیشەیی، تەاڵق و گەڕانەوه بکا، سزای زیندانی یەک ساڵ دەیگرێتەوه"   

 تقبیل - 2 

 اجعەڤم -3 



و بەدەر لەم حاڵەتە سزا بۆ هەر کامیان  1لە سێدارەدانی پیاوی زیناکاری ژندار و ژنی زیناکاری مێرددارهۆی 

بێ،  2ژنهەمان یاسا هاتووه: "حەدی زینا لەو حاڵەتانەی کە تاوانبار بێ 231سەد قەمچییە." و ئەمە لە مادەی 

 سەد قەمچییە."

 نابا؛ میرات بە هیچ ناخزم و دایک و باوک لە زۆڵ منداڵی مەدەنی، یاسای یپێ ـی بە220بە گوێرەی مادەی 

 یەنەکانال لە یەک نیسبەتی بە هاتووە بەرهەم لێ منداڵەکەی کە پەیوەندییەی ئەو حورمەتی و ڕێز ئەگەر بەاڵم

 منداڵ ،بێت سەر لە دوورەپەرێزی و زینا گومانی دیکەیان ئەوی نیسبەتی بە و بسەلمێندرێ( دایک و باوک)

وەک ئاشکرایە لە ڕوانگەی  .پێچەوانەوە بە و دەبا میرات الیەنەیان ئەو خزمانی لە و الیەکیان لە تەنیا

یاساییەوه، ژن و مێردێک کە بە بێ هاوسەرگیریی یاسایی )هاوسەرگیریی هەمیشەیی یان هاوسەرگیریی 

چوونی زینایە و بە دواداکاتی( پێکەوە ژیان دەکەن بە هۆی تۆمارنەکردنی یاسایی، پەیوەندییەکە ناشەرعانە و 

 یاسایی و سزای بە دواوەیە و ئەگەر منداڵیان ببێ لە بەش بێبەش دەبێت.

ری لە ەگەان زیاتره و لە ئڤکتیەبوونە لە ئەوەکێم جۆری پەکانی ئەرهاویشتەد ێوەکەردەدا دەم یاسایانەک لەو

 وه. ەتێبەد رگیرییانەەم جۆره هاوسەنی ئاڵنگیری منداێشە داوێ، زۆر کڵدایکبوونی مندا

 مان نیکاحی معاتاتییە؟ەه هاوسەرگیریی سپی. 3-2

یەکێک لەو حاڵەتانەی کە وەک پێکەوەبوون سەیر دەکرێ، پرسی نیکاحی معاتاتییە. نیکاحی معاتاتی 

هاوسەرگیرییەکە کە بە مەبەستی پێکهێنانی بنەماڵە و مافی چێژبردن و پەیوەندیی سێکسی لە نێوان ژن و 

بێژەیی نییە و لەوانەیە هەر دوو لە سەر بڕی مارەیی،  4قبووڵکردنی و 3ەاڵم پێویستیمێرد ساز دەبێت؛ ب

ـی یاسای مەدەنی، "لەو 113نەفەقە و دیکەی مافەکانی نێوان الیەنەکان ڕێک بکەون. بە گوێرەی مادەی 

حاڵەتانەی کە یاسا جیاکاری کردبێ" معاتات دروستە. بۆ وێنە یەکێک لە حاڵەتە ئاوارتەکان مارە بڕینە. لە 

م یاسایە هاتووه: "نیکاح جێبەجێ دەبێ بە پێویستی و قبووڵکردن بەو بێژانەی کە ڕاشکاوانە ئەـی 1192مادەی 

دەاللەت لە سەر نیازی هاوسەرگیری دەکات." واتە دەبێ لە سۆنگەی یاساییەوە بڕیاری مارە بڕین بووترێ 

 . ڵێبی ێتوانەنئەوەی کە و پێویستی و قبووڵکردن دەبێ بێژەیی بێ مەگەر 

زا ق بوحرانی، مورتەیتی نیکاحی معاتاتی بە باوەڕی زۆرینەی فەقێکانی شێعە وەکوو موحەقنەدانی مۆڵە

ئەنساری، ڕووحواڵ خومەینی و مەکارم شیرازی لە الیەن زانایانی شێعە و ئەهلی سوننە کۆدەنگی لە سەر 

ووڵکردن و قبکراوه. ئایینزاکانی شافێعی، مالکی، حەنبەلی و حەنەفی هەر هەموویان بڕیاری پێویستکردن 

  لە مەرجەکانی مارە بڕینی نیکاح دەزانن.

بوونە بە ەوەکێم پە، زۆریان ئڵهاوما ەتەبوون هاوسەرگیریی سپیی کە بە هۆی ەسانەو کەی ئەبە وت

ۆ تی بڵێرگیری لە داهاتوو و یان هاوماەکوو بە قۆناغی ئاشنایی زیاتر بۆ هاوسەڵتی نازانن، بێرەهاوس

ریی یرگەسیان بە هاوەڕباو نەسانە ەم کەئواتە ەزانن. کەروونی و ... دەئابووری، دشە ێزگاربوون لە ک
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ئایینی ی ێبە پ شەر خوازیاری ژیانی هاوبەگەت ئەنانەکوو تەڵە، بڵکانی نیکاحیان قبووەرجەیە و نە مرعیەش

م ەنیکیی، الەمیشەرگیریی هەکی دیکە لە هاوسەشنە سنوودارییەر چەبن، بۆ ئاشنایی یان بە هۆی ه ئیسالم

ک بە ەیەادڕتا  هاوسەرگیریی سپیوه، ەوونکردنم ڕەی ئێن. بە پەنجام بدەین ئڕبەی کاتی مارەوێتوانن بە شەد

رگیری، ئیزنی  باوک، ەرجی هاوسەلومەکسان نییە و هەرعدا یەک لەگەڵ نیکاحی معاتاتی لە شێشنەهیچ چ

 ڤئامانجی مرۆکدا ێینڕموو ماربەلە ه کە یەوەو گرنگتر ئ ێچاو ناکرڕەدا ێو ... ـی ت ەدەرعی، عەقی شەاڵت

 کان نیازیەنەکاندا الیەتڵەک لە حاێدا لە زۆرهاوسەرگیریی سپیم لە ەاڵتی، بەکانیەرەنێکهێما پەبن

ی و تێرەماکانی هاوسەکردنی بنەچاو نڕەبە هۆی  ێبەتییان هێرەر نیازی هاوسەگەتییان نییە و ئێرەهاوس

ە بوونە و لەوەکێک پێنیا جۆرەۆژاوا، تڕشنی باو لە ەرچەی سەوێهاوششیان ەرعی، ژیانی هاوبەقی شەاڵت

 تی ئایینی نییە. ێرەر ناوی هاوسێژ

 ەندییەمتەکان و هۆگریی بۆ ژیانی سکۆالر لە تایبەستیارییە ئایینییەی هەوەمبوونەزی یان کێبئایین

 خوازی لە ناو ژناندا زیاتره.کسانەکانە کە بە هۆی هۆگریی فیمینستی و  یڵەکانی هاوژینە هاوماەکییەرەس

م ژیانە بە ەئ نییە و ڵوه، قبووەکاتەسنوورداریان د کە یانریتی لە ئایینەی نەوەندنێم خوەژنان ئایین یان النیک

لتووری ەندنی کەسەرەت بە جیهانیبوون و پەبەڵزانن. هەختی ئایینی دەر زەمبەاگریی لە هڕخۆ ێجۆر

 بووه. ەر نەکاریگێرمییە بەرگیرییە نافەشنە هاوسەچ مەسکۆالر و ئۆمانیزم لە هۆگربوون بۆ ئ

 

 رانەمداڵداریی وەڕی باوەادڕفرەیی ی ەژڕێ. 3چارتی 

پانی ەڕندازه گرتن و دیمانە لە گۆەرگیریی کاتی و ئەکانی هاوسەیاسایی –ما تیۆری و فیقهی ەی بنێبە پ

ی هاوسەرگیریی ەوەوونکردنڕلی شیکاری لە ێمۆدکان، ەی داتا کۆکراوەکارانێی ورد و تاوتوەوەینڵکۆێل

 ست هات:ەدەهان وەد و ئیسفەشهەالنشاری تاران، مەک ێر سەر ئاستی هەلە س سپی



 

 رانێلە ئ هاوسەرگیریی سپیاندد تیۆری لە ڕلی گێ. مۆد3ی ەنێو

 

ە ل ، دیاردەی تەوەریی هاوسەرگیریی سپی لە ئێراندا کۆمەڵێ گۆڕانکاری نۆڕمی و بەهاییێبینرەک دەو

 شێوازی ژیانی گەنجانی ئێرانییە کە دیادەی هاوماڵی لە ناو دڵی ئەم گۆڕانی بەهاییە دەرکەوتووه.

 ساڵە لە تاران 27"خانم، 



لە تەمەنی ئێمەدا ئەم شێوازی ژیانەیان قبووڵە کۆمەڵگا بۆ من شوێنێکە کە شوناسی من ئازادتره، لە شارە 

 زۆرێک لە هاوڕێکانم ئاوا دەژین." بچووکەکاندا قبووڵکراو نییە بەاڵم لە تاران

ی ەو هاوژینانەی ورد لەگەڵ ئەت و دیمانڕاپۆڕی  ێبە پ رانئێە گرنگترین لێکەوتەکانی هاوسەرگیریی سپی ل

ان، کاڵبوونەوەی کلیشە ڕەگەزێتییەکرگیری، سەوبۆ ها بوونیان بوو، الوازیی ئابووریەوەکێزموونی پەکە ئ

بۆ هاوسەرگیریی فەرمی، تاراندنی کۆمەاڵیەتی و نەبوونی پشتیوانی و ترس  هۆگریئازادی هەڵبژاردن، بێ

یکا مرەکدا لە ئەیەوەینڵکۆێت. لە لێبینرەد ۆژاواش بە ئاشکراڕرانە لە ەم فاکتەبووه. ئ دواداچوونە بە ل

. ییەەشمیەرگیریی هەکان و ناهۆگری بۆ هاوسەیی زیاتری تاکەئازادی و ئاسوود هاوسەرگیریی سپیهۆکاری 

راندا ێە ئلستا ێتا ئە، هیان بە یاسایی کردووهەم دیاردەوه ئەفی و یاساییڕووی عوڕۆژاوا کە لە ڕی ەوانەچێبە پ

نی بوونی پشتیوان و ترس لە گرتەکۆمەاڵیەتی، نکوو تاراندنی ەودەرهاویشتەگەلی داوه و ەووی نڕ ەتەم بابەئ

ان بووه، ییڵهاومازموونی ەی کە ئەسانەو کەی ئەزۆربوه، ەژینێتوم ەئ ینکاەنجامەی ئەرێوه. بە گوەتێوەکەدێل

د ەشهەد(. مەلە س  03تاران )کانی ەت لە شارەشیمەی حێبوون و بە پ ساڵ 31 – 20نێوان  یمەودای تەمەنیە ل

نجانە ەم گەتاوی لە دایک بوون. ئەـی ه90 – 70کانی ەیەکە لە دد( بوون ەلە س 29هان )ەد( و ئیسفەلە س 31)

وه ەکانەلتوورییەئاشنابوون لەگەڵ قوتابخانە هزری و کی ەگڕێی زانکۆیین و لە ەوانامڕن بەزیاتر خاو

 ان لە ژیانی خۆیان بوون. ڕخوازیاری گۆ

 

 واڵمدەران کە خاوەن ئەزموونی هاوماڵی بوون ی. فرەیی پانتای تەمەنی0چارتی 



 

 بووهەیان ههاوسەرگیریی سپیزموونی ەکان کە ئەرکراوەلە س ەوەژینێتو ەیی نموونەی فرەزڕێ. 0چارتی 

ە لە انیونەیانتو ،و کۆمەاڵیەتییەکان و سەرەدمی مەندیی ئابووری ە ئابووریهۆی گۆڕانکارییە بە ئەم گەنجان

ەکان کەالنشار یان دەست بخەن.ڕوانامەی زانکۆهاوئاهەنگ لەگەڵ بو شوێنی ژیانی خۆیان ئیشێکی گونجاو 

 ەیدیکەی شارەکان، شوێنی ڕاکێشانی کۆچبەرە خوێندەوار و کاریچاو ە هۆی هەبوونی هەلی کاری زیاتر لە ب

و  تەرتی تایبەبوونی کزانکۆن. ە خوێندن لە هەڵوەدای سەربەخۆیی دارایی و درێژەدان بە کەکانن گەنج

نجانی ەکانی کۆچی کاریی گەکیترین هۆکارەرەکان لە سەکان لە چاو شاره بچووکەالنشارەی ئازاد لە کەپیش

 ندکاره. ێخو

 ساڵە، تاران 29پیاو، 

ئەویش فارس بوو و هەڵبەت دانیشتووی تاران نەبوو. بە هۆی هەندێ هۆکار لەبەر کار و خوێندن لە یەکێک 

لە شارەکانی باشوورەوە هاتبوو بۆ تاران و لە تاران نیشتەجێ ببوو. دیارە بە هۆی ئیشەکەی و قۆناغی 

 رێ لە تاران گیرساوینەتەوە. خوێندنەکەی خەریکی خوێندنی ماستەر بوو هەر بۆیە جا

 

 رانەمداڵواریی وەندێیی ئاستی خوەی فرەژڕێ .9چارتی 



ن ێت وای کردووه کە ملواڵزگاکانی وێکاری پارێی بەژێڕدی ەلە س 11کپسانی پتر لە ێم ئاماره، لەی ئێبە پ

ن. ەکەکان کۆچ دەالنشارەو کەرەی کار بەوەوار، بۆ  دۆزینەندێنجانی خوەت گەتایبەنج، بەزار گەه 311و 

ت و اڵەۆژهڕچن و لە ەکانی باشوور دەوتدارەو ناوچە نەرەب نجانەگوه ەرانێوری ئولە باکر بۆیە، ەه

 ن. ەکەکان کۆچ دەالنشارەو تاران و کەرەی کار بەوەدی دۆزینێت بە ئوماڵۆژاوای وڕ

 

 کانداەجۆراوجۆر ەرتەی پیشە لە کەادڕجۆر و فرەیی ی ەژڕێ. 7چارتی 

رجی ەها خەروەو ه ەرەشی خانوبەت لە بەتایبەرجی ژیان بەکان خەالنشارەلە کوه، ەتریشکی ەلە الی

ان کەالنشارەندن لە کێ. کار و خویەنرجە قورسە ناەم خەتی ئەرقەنجان دەگ ورمی، زۆره ەرگیریی فەهاوس

ی ئابووریی گشتی لە ەکهاتێبە هۆی پ وه.ەکاتەدزیاتر کان ڵەر منداەری دایک و باوک بە سێچاودمانی ەن

ر ەست خستووه و هەلی باشتریان دەکاندا هەرتە جۆراوجۆره ئابوورییەژنان لە کلە چاو کۆمەڵگا پیاوان 

ە حاڵێکدایە ەوە لت. ئێتی ببینرەواوەس بە تەکانی دوو کەئابووریی ەندییەیوەکا کە دارابوونی لە پەش وا دەمەئ

شە ێی کلەوەبوونڵندییە بە هۆی کاەیوەشنە پەم چەمای ئەبنوه ەژینێمهاتوو لە توەرهەکانی بەگەڵی بێپ کە بە

ان، لە ی باشتر و داهاتی زیاتر بۆ پیاوەکۆمەڵگا بە دابین کردنی پیش یی گشتیەکهاتێپکانە. ەتییێزەگڕە

 وه. ەتێنێم دەرهەت بەاڵسەنگی دەکاندا ناهاوسەندییە ئابوورییەیوەپ

هۆی بێناوی و ە لەگەڵ هاوماڵەکەیان دەژین و ب دائاپارتمانەکانە گەورەکان و لە شارە گەنجان ل

هاوماڵی خۆیان بژین.  ئاسانی دەتوانن لەگەڵە کەسەکان زۆر بە بەرباڵو لەم شاران ینشینیئاپارتمان

م ەشە و ئێاکڕرنجەنجان زۆر سەمە بۆ گەوه کە ئەکاتەکسی ئاسان دێندیی سەیوەپ هاوسەرگیریی سپی



 یشتووانینها داەروەر و هەنجانی کۆچبەکان بۆ گەورەگ ەژیان لە شاررجی ەخبۆ رمییە ەندییە نافەیوەپ

ی ەدا ماوهاوسەرگیریی سپیە. لە ڵسا 3 – 1ی ەنزیکندییە ەیوەشنە پەم چەت ئەبەڵه. تەواوەکان ەالنشارەک

م ەئ ڵسا ێیان س ێکڵدا کە پاش ساەی پیشان دەوەران ئەمداڵزموونی وەم ئەاڵنییە؛ ب نووڕندیی ەیوەپ

 وه. ەنێشەوەدەڵک هێندییانە لەیوەپ

 

 کانەهاوژین ییڵی هاوماەی ماوێرکراو بە پەوه لە سەژینێی توەیی نموونە. فر2چارتی 

تە هۆی ێبەف و ئایین دڕتە لە عوەم بابەتی بە هۆی گرنگیی ئێی کچەردەمانی پەکان و نەکسییێندییە سەیوەپ

کا ەد یی واەلتووری و ئایینیی پاکیزەباری کن. ەس بکەموو کەرگیری لەگەڵ هەتوانن هاوسەی ژنان نەوەئ

ران ێلە ئ وه.ەتێم ببەکان کەرمی بۆ تاکەرگیریی فەی هاوسەژڕێو  ێوام بەردەکان بەییڵندییە هاوماەیوەکە پ

 یەوێی چوارچەوەرەرگیری یان لە دەر لە هاوسەکسی بێبوونی سۆزداری و سەڵکێی کە تەوەای ئەڕرەس

غە ەدەوه قەووی یاساییڕت لە ەنانەکانە و تەلتوورییەریتی، ئایینی و کەنمە ڕی نۆەوانەچێرگیری بە پەهاوس

اندا نجەندییانە لە ناو گەیوەشنە پەم چەکشانی ئەڵوو لە هڕوتی ڕەی دواییدا ەناڵگە لە ساەڵب ێندەکراوه، ه

یان خۆشە ێپ کانڵەماەبن ێریش ئاشکرا بەگەوه و ئەتێشارەە دڵماەندییانە لە بنەیوەم پەدات. زۆر جار ئەپیشان د

اتنی گومان پاش کۆتایی هێلە کۆمەڵگا بیی ەپاکیزن کە لە هیچ ئاگادار نین. گرنگیی ەوا خۆیان پیشان بد

دا، ەدەڵر هەس وهەو هۆیەک کە بێکا و میکانیزمەکاندا الواز دێندییە نوەیوەی ژنان لە پەگێکسی پێندیی سەیوەپ

ن ەیجار لە ال ێندەکە ه ێگرەادڕیتاکاندا ەیتا پەبوونە پەوەکێکی نووفسان لە پەیەچمی پرۆسێتاک لە ب

ی ەکەییتێی کچەردەپ ەسەک ێندەخوازی هڵک کە دێکارڕێک ەو ەتڵەم حاەر لەدەسندکراو نییە؛ بەوه پەژنانیش

تە هۆی ێبەو د ێنەکانی تاک دادەرمییەندییە فەیوەر پەری لە سەگومان کاریگێب ەتەم بابەوه. ئەکاتەچاک د

 کی تازه بنیاتنراو. ەیڵەماەسستبوونی بنیاتی بن



 

 ران   ەمداڵبوونی وەوەکێکان لە پەرییەورووبە. فرەیی ڕێژەی ئاگاداریی د1چارتی 

کە اگادارن لێی ئ ەاننزیک ڕێهاوئەو نیا ەکییە یان تەنامەی پڵهاوما پەیوەندیینجامدراو، ەی ئەوەژینێی توێبە پ

وون کە بە هۆی ئاشناب ێی نوەوەن یهاکانەبزموونیان کردووه. ەیە یان بە ئەیان ههاوسەرگیریی سپیخۆشیان 

ابردوو بە ڕی ەوەکانی نەمڕریت و نۆەلە ن ێندەچمی گرتووه، هێۆژاوتا بڕی ەنیتێڕماکانی مۆدێهلەگەڵ 

ان رەمداڵوی ەهاتوون و زۆربەانڕمە ەکان لەگەڵ ئڵەماەشتا بنێمە هەای ئەڕرەوه. سەکاتەت دڕەنی ێی نهەوێش

تی و ی گشەوانگڕوه. ەشارنەکان دێس ئاشنا و دراوسەە، خزم و کڵماەندیی خۆیان لە بنەیوەکە پ یاندەایانگڕ

. شاراوه یەەوازی ژیانێم شەی ئەوەمە گرنگترین هۆکاری شاردنەسند ناکا و ئەپ ەژیانشنە ەم چەئ یکۆمەاڵیەت

 ات. کەر دەبەستەد ێنرێپەسەکاندا دەرەر هاوسەس کە بە سێزۆر ئیستر داندیش خۆی لە خۆیەیوەبوونی پ

 ساڵە، خوێندکاری ماستەر، کورد 27پیاو، 

 ئەگەر بنەماڵە بەمە بزانن لە سەدا سەد تووشی حەڕەشەیەکی گەورە دەبین: 

 یەک: ئەگەری تاراندن یان ئەگەری کوشتن لە ئارادایە. 

 دوو: زانین لە الیەن دەوڵەتەوە کە لە کۆمەڵگای ئێران سزای بەردباران کردنی لەگەڵە. 

سێ: ئەگەر کۆمەڵگا بزانێ کە هاوسەرگیریی سپیت کردووە، دەست دەکەن بە ناو و ناتۆرەنان و ئەوەندە 

کۆمەاڵیەتی لێ دەکەوێتەوە کە لەوانەیە لێدان و ئازاری فیزیایی و تەنانەت پساندنی پەیوەندییە  یسووکایەتی

 کۆمەاڵیەتییەکانی لەگەڵ بێت.

یە ەسەو کەی یاسایی و کۆمەاڵیەتی لیپشتیوان بوونیەین نەبک ئاماژەی پێتوانین ەدکە  کانەوتەکێی لەلە دیک

وه کە لە ەتێگرەم پرسە ژنان زیاتر دەت ئەتایبەئازاره. بو وتووی توندوتیژی ەرکەدا بەندییانەیوەم پەکە ل



ی رمەناف رمی یانەکی فێگانڕناتوانن دادخوازی و پشتیوانخوازی لە هیچ ئۆتوندوتیژی وتنی ەرکەری بەگەئ

دانی ەڵرهەری سەگەرپرسانی یاسایی لە ئەزانین بەک دەکا و وەگر دەڵسارهەتە ژنان زیاتر خەم بابەن. ئەبک

کن کانیان نامومیەدیهاتنی مافەو ب نزانەوان بە تاوانبار دەمدا ئەکەی یەک بۆ ژنان لە پلەیەشێشنە کەر چەه

 ە. ڵحاەکۆمەاڵیەتی و ...ـیش مژانسی ڕکوو ئۆەلی وەتگوزاریگەسوودبینین لە خزمت ەنانەتو  ێبەد

کی ێختەین کە زەوه بکەی لڵیە، ناتوانین نکۆەیان هەندییانەیوەم پەکان بە خواستی خۆیان ئەسەرچی کەگەئ

ت پاش کۆتایی هاتنی ەنانەتوه. ەبارەنال یروونیەکی دێخاتە دۆخەکان دەرەهاوس ریان وەتە سێکرەزۆر د

لی پشتیوانخوازی لە هیچ ەجۆر کە هەمەروونیی هەوتووی زیانی دەرکەبنە بەدسانە ەم کەئش ەکەندییەیوەپ

م ەن ئواتە ناتوانیەوه. کەتێسانە ناگرەم کەروونناسی یان ... ئەشیاوی د یتگوزاریەو خزمیان نییە کێندەناو

انەی وا لە سەرەوە ئاماژەی پێدرا هۆکار ەووه بەتی بە هۆی جیابوونەسارەین کە خەبخ ێاستییە پشتگوڕ

 یەوەی سازکردنەو ژنان لە پرۆس ێبەنگیری ژنان دێم زیاتر داوەاڵوه بەتێگرەژن و پیاو درچی ەگەئ

 وه. ەبنەتر دەدێووی گرفتی زەڕووبڕروونی. کۆمەاڵیەتی و ئابووریی خۆیان ەد

(، ییەمیشەرگیریی هەی )هاوسهاوسەرگیریی فەرمکانی ەشێکان و کەرمی و یاساییەوه فێبە هۆی چوارچ

گیری و لێم شەرگیریی کاتی هەت. هاوسێکی باشتر بەیەبژاردکان ەسەبۆ ک ێتوانەدرگیریی کاتی ەهاوس

ا و لە کەر دەت داکۆکی لە ساڵرمیی وەمیش یاسا و ئایینیی فەرمی نییە و هەرگیریی فەکانی هاوسەگرفت

ەنجی گبەاڵم نەوەی یە. ەکی پشتیوانی هێمەکان النیکەخوازراوەرهاویشتە نەشە و دێکدانی ەڵرهەری سەگەئ

ەرعی و شوی اڵکجۆرێ ە بە هاوسەرگیریی کاتی یان سیغ تییەێزەگڕەکسانیی ەی بە یەڕکە باو زانکۆچوو

سەر گریمانەی سێکسی بوونەکەیەتی و ڕیشەی ە ڕوانگەی گشتی لە داوێنپیسی دەزانێ و لەو ڕووەوەی ک

یانی تایبەتی ژە زا لئایینو  ینە ئایباشتره. ئەم کەسانپێ دەپارێزێ و هاوسەرگیریی سپی ە خۆی لە ی هەیئایین

 سەر ژیانی ئەوان هەبێ وە ییەکان کاریگەرییەکی کەمتری لە ئایینباوەڕە و پێیان خۆشە خۆیان دەسڕنەو

 دەزانن. تایبەتییەکانی خۆیانە مافە هۆکاری پێشێلکردنی هەندێ لە ب ئایینو ە دەوەستنەو ئایینتەنانەت دژی 

حاڵی  ەهێما مۆدێڕنیتەکانی واڵتانی لە بری خوداباوەڕی لە باوەڕی لمرۆڤخێر و بەرژەوەندیی تاکایەتی و 

ئاشنابوون ە ۆ بزانکە لە الیەکی دیکەشەوە ڕێگەی میدیای گشتی و سەتەالیت و ئەنتەرنێت و لە لە کە پێشکەوتن

ێی پە بە هان دەدا کە ناو ژیانی گەنجان و ئەوان بەرەو ئەوە لەگەڵ ڕێبازەکانی بیری مۆدێڕن، دزەی کردۆت

خۆیان تی ەزایی، خێر و چاکەی تایبئایینی و ئایینسنووردارییەکی ە بێ هیچ چەشنە و ب تیەکایبەرژەوەندیی تا

کردنی ەپێناسە لدەتوانین ە ی ببەزێنن. نموونەکانی ئەم دۆخئایینئاستەنگێکی ە و هەر چەشنە لێک بدەنەو

یدا ی و عوڕفایینئکەلتووری ە دەکەین. پەردەی کچێتی لپاکداوێنی و پەردەی کچێتی بەتایبەت بۆ ئافرەتان بەدی 

ێکی تایبەتی پەردەی کچێتی وەک بابەتە پیشاندەری پاکداوێنی و نەبوونی پەیوەندیی سێکسییە. ئەو کاپاڵنەی ک

 یێکسیپەردەی کچێتی و نەبوونی پەیوەندیی سە ییان لئایینسەر لەش دەزانن، ناتوانن تێگەیشتنێکی ە و ماف ل



ر ەکی هێیارڕب ێندەرچی بۆ هەگە، ئقەڵەم دەدەنە بابەتێکی تایبەتی لە بە هەبێ و ئەو وسەرگیریە هابەر ل

 ت. ێنێدی دەبلێکەوتەی قورس رگیری ەکانی دواتر و هاوسەندییەیوەجار لە پ ێندەوا ئاسان نییە و ه

بە هۆکاری  رشتەرپەدسەب،ق یان ەاڵنی تاڵکان، منداەاوڕبەڵکهێە لڵماەوه لە بنەینڵکۆێکانی لەنجامەی ئەرێبە گو

 شنەەم چەسانە هۆکاری ئەم کەن. ئەرگیرییەشنە هاوسەم چەروونناسانە و کۆمەاڵیەتی زیاتر هۆگری ئەد

 وه. ەخستنڵ،ق و منداەاڵرمی، تەندیی فەیوەرانی لە چوونە ناو پەوه بۆ نیگەننەڕێگەرگیرییە دەهاوس

، وەک گرنگترین هۆکاری هۆگریی فرەیی سەدە ل 37/01ە هاوسەرگیریی فەرمی بە باوەڕی بواڵمدەران، بێ

ە سەد، نەبوونی ئاسایشی کار بە ل 11/21ە سەر لەش بە لە قەڵەم دەدەن. ئازادی زیاتر و ماف لهاوماڵی  بۆ

ڕیز گرنگترین هۆکارەکانی ە سەد بە ل 32/7 یمتمانەیسەد و بێە ل 22/10ە ئاشنایی زێدەتر ب ،سەدە ل 70/19

ە. ڵسا 3 – 1ی ەرگیرییانە نزیکەشنە هاوسەم چەی ئەژێی درەماو ئێرانن.ە سپی ل هۆگریی بۆ هاوسەرگیریی

وه بۆ ەننەڕێگەیی دەمیشەی هیتەڵی سەژڕێکشانی ەڵنجان و هەکردنی گەرگیری نەکارناسان هۆکاری هاوس

است ڕپشت ەتەم بابەئ ەوەینڵکۆێم لەکانی ئەکان کە بە شیکاریی نموونەشە داراییێواو و کەبوونی داهاتی تەن

یی ەمیشەی هرگیریەی بە هاوسەڕباوێکیان ئابووریین گرینگن: بێشەش کە بەکانی دیکەم هۆکارەاڵبوه. ەکرای

بەردەستگیربوون و سنووردارکردنی مافە یی قورس، ە، مارشیرباییکوو ەشیاوی وەتی نەباب ێندەبە هۆی ه

وەکوو مەرجی خوێندن، مەرجی کار کردن، بە مارەیی گرێدراو مەرجەکانی ) داتاکایەتییەکانی ژنان لە یاساکان

کردنی دارایی نێوان ژن و تی دەرچوون لە واڵت، مەرجی دابەشژن بۆ دەرکردنی مۆڵەی مەرجی بریکاری

 .مێرد پاش جیا بوونەوه، سەرپەرشتی منداڵەکان پاش تەاڵ،ق، مافی هەڵبژاردنی خانوبەره، مافی تەاڵ،ق و ...(

تەنانەت دژی وانەکانی ئیسالمە. ە کە ناو بنەماڵەکاندا باوە لە کە هەاڵنەیە هۆی ئەو کەلتوورە بە ئەم نەریتان

ە دوووای کرە کە هاوسەرگیریی فەرمی لەو هۆکارانەیە ڕەگەزێتییەکان لە هەروەها یاساکانی تەاڵ،ق و کلیش

هاوسەرگیریی هەمیشەیی پێ باشتر بێت. ئەوەی گرنگیی دووهەمایەتی ە هاوسەرگیریی سپییان لکەسەکان 

ە بێ سەرنجدانە چەمکە سەر لەش بە ئازادی و مافی هەڵبژاردن و ماف سەر لەشە. هەبوونی ماف لە ەیه

مەدەنی وەکوو هاوسەرگیریی سپی خۆی  یچوارچێوەی سەرکێشیە ی و یاساییەکان بۆ کۆمەڵێ کەس لئایین

چوارچێوەی ە نەبوونی هەلی کار و داهاتی گونجاو بۆ بژێوی ژیان، هاوسەرگیریی سپی ل دەنوێنێت.

ڕەگەزێتییەکان خۆی وەک ڕێکارێکی گونجاو بە ە گوێدانە کلیشبێە هاوبەشیی ئابوورییانەی دووکەسی ب

ە تەواوەتی هاوشێوەی جۆرە بە ئێران ڕەنگە لهاوماڵی  یانگەنجان پیشان دەدات. هاوسەرگیریی سپی 

درێژەی هەفتەدا ە لە دەکرد کە ان بەوواڵمدەران ئاماژەیە ناو دیمانەکاندا، هەندێ لە ل ت؛ڕۆژاواییەکەی نەبێ

 دوو بۆ سێ ڕۆژ بە تەواوەتی لەگەڵ هاوبەشە سێکسییەکەیان ڕایانبواردبێت.ە ڕەنگ



 ە لە تاران:ڵسا 20"نیما، 

م. نەمەتا دواساتی تە، دوو مانگ ... هێ، مانگڵ، دو ساڵێست نیت. ساەروەدشتێ تری. بە هیچ ەئاوا ئاسوود

د بە نەپاب ێبەیی دەمیشەرگیریی هەم هاوسەاڵ. بێوەو بیهەو ئ ێوەمن بمه ێوەخۆتان بتانهی ەو کاتەتا ئەه

 "ازیم.ڕازییە و منیش ڕو ەشت بیت. ئ ێندەه

متمانەیی و نەبوونی زۆربەی واڵتانی جیهانی تەنیوه. بێوه و اڵربەبجیهانی مۆدێڕن ە لە قەیرانی متمان

 تاکەکاندا دروست کردووه. لەگەڵ تۆمارکردنیناو ە کاتی هاوسەرگیری، جۆرێ ترسی لە ڕاستگۆیی ل

دەگرێت.  ەو ناسینی هاوسەر، ئیتر هیچ کارێ ناکرێ و بەرپرسایەتی یاسایی بەرۆکی کەسەک هاوسەرگیری

بێ هیچ  ەئەگەری ناپاکی و ناڕاستگۆیی بە لە باشتر بزانرێ کە متمانەیی وا دەکا پەیوەندییەک ببێە کەوات

 ایی پێ بێت.بەرپرسایەتییەکی یاسایی کۆت

اوبوون ناسرەوه و بە هۆی نەتەدراو ێی لڕمتر ئاوەوه کەران بە هۆی تابۆبوونێتی ئاڵلە و هاوسەرگیریی سپی

تی کانی زانیاریی ئاماریی زانسەوتەکێکار و لت بە هۆەبارەیە و سەرپرساندا هەینی بەۆزی لە زڵکی ئاەیەنێو

پی و کانی هاوسەرگیریی سەکییەرەبە ناساندنی هۆکاره سوانە ەینڵکۆێشنە لەم چەئستدا نییە. ەر دەو ورد لە ب

 سوود وەب ێتوانەکانی دەتەسارەی خەوەمکردنەتی بۆ کەڕەکاری بنڕێووی ڕو و خستنە ەهۆگریی بۆ ئ

    ت. ێر بەکاریگ
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 پێشنیارەکان. کۆبەندی و خستنە ڕووی 1

ناسینی هەمەگیری ڕەهەند، هۆکار و لێکەوتەکانی هاوسەرگیریی سپی لە ئێران لە سەر بنەمای  .3-1

 لێکۆڵینەوەی سەربەخۆی ئایینی و پسپۆڕی

گەیشتن بە کۆمەڵگایەکی چاالک و ئەکتیڤ پێویستی بە ناسینی خەسارەتەکان، گرفت و ئاریشە 

و دەرکردنی بڕیاری کارناسانە و کاریگەره. تەرخانکردنی  کۆمەاڵیەتییەکان، لێکدانەوەی ڕێکارەکان

بودجەی لێکۆڵینەوەیی، سەرنجدانی زیاتری مامۆستایان و ڕاوێژکارانی زانکۆیی و خوێندکارانی بواری 

 زانستە ڕفتارییەکان لە چوارچێوەی تێز و وتار، نووسینی کتێب لە الیەن نووسەران و چاالکڤانانی کۆمەاڵیەتی

ئەم دیاردە و خستنە ڕووی  یاسینی ورد و هەمە الیەنەی هاوسەرگیریی سپی و خەسارناسینسەبارەت بە 

ئەم  دەتوانێ بۆ ناسینی وردی دالە درێژەی زەمەنکۆمەڵگا  یپێشنیاری گونجاو بە پێی شوناسی کۆمەاڵیەتی

تە ژێر ەی چۆئەو شوناسە زانستیی ودیاردە ڕێکارێکی شیاو بێت. مەخابن زانکۆ لە کۆمەڵگا جیا بووەتەوە 

ناتوانن لە ناسینی خەسارەتە کۆمەاڵیەتییەکان دەوریان کاری ەتایپرسیار. بابەتی دووپاتە و تێزی پارەیی و 

هەبێ و بە پێداچوونە بە سیاسەتە زانکۆییەکان، بەتایبەت لە بواری توێژینەوه، دەتوانین ڕێگری لە 

 اتوو لە کتێبخانەکان بکەین.بەرهەمهێنانی لێکۆڵینەوەی الواز و بێ کارکرد و بەکار نەه

 قبووڵ کردنی دیاردەی هاوسەرگیریی سپی و ڕەوتی ڕوو لە هەڵکشانی لە ئێران لە الیەن دەوڵەتەوە   .2-1

بە هۆی شوناسی نائایینی و تابۆبوونی بابەتی هاوسەرگیریی سپی، "نکۆڵی" تاکە ڕێگە چارەیەکە کە هەتا 

 ڵێەران دێنجان لە ئەتی  کاروباری گڵەوەرپرسانی دەلە ب ێکەی ئەوڕۆ لە الیەن بەرپرسانەوە بینراوه.

مەحموود گوڵزاری، جێگری کاروباری گەنجانی وەزارەتی راندا بوونی نییە. ێلە ئ هاوسەرگیریی سپی

وتوویەتی کە لە کۆمەڵگای  1ـی هەتاوی، لە دیمانە لەگەڵ هەواڵدەریی فارس1313وەرزش و الوان لە ساڵی 

پی بوونی نییە. ناوبراو هاوسەرگیریی سپی بە دیاردەیەکی ڕۆژاوایی لە قەڵەم دا و ئێراندا هاوسەرگیریی س

وتی لەوانەیە هەندێ لە گەنجان بە الساییکردنەوە لە واڵتانی ڕۆژاوایی ئەم کارەیان کردبێ، بەاڵم هێشتا ئەم 

ە زیاتر پەر م دیاردهەئ ،نان بە بوونیبەاڵم ئەم وێنا هەڵە هەیە کە بە ددانبابەتە پشتڕاست نەکراوەتەوه؛ 

دەستێنێ، بەڵکوو بە جەسارەتەوە دەتوانین بڵێین لە ئەگەری قبووڵکردنی ئەم بابەتە و دەستپێکردنی کاری 

ارەتە ڕێگری لە خەسدەتوانین سووچە ئاشکرا و شاراوەکانی هاوسەرگیریی سپی،  یخەسارناسی و کارناسانە

 ئەگەرییەکانی بۆ سەر بنەماڵە و کۆمەڵگا بگرین. 

 بیرکردنەوە لە ئامادەکاری یاسایی و پشتیوانی .1-1

پاش قبووڵکردن و خەسارناسی و خستنە ڕووی ڕێکاری کردەیی لە کەلتوورسازی و زانیاریگەیاندن 

لە  هاوسەرگیری هەنگاوی دواییە. زۆرێک لە کەسەکان لە دیمانەکاندا وتیان داب و نەریت و کەلتووری

ئێران )مارەیی قورس، شیربایی و ئاهەنگی هاوسەرگیریی گران، جیاز، ماڵی سەربەخۆ، کلیشە 

بە ناوەڕۆکی  داڕەگەزێتییەکان و بەردەستگیربوون و سنووردارکردنی مافە تاکایەتییەکانی ژنان لە یاساکان

کاری ژن بۆ بە مارەیی وەکوو مەرجی خوێندن، مەرجی کار کردن، مەرجی بریگرێدراو مەرجەکانی 
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دەرکردنی مۆڵەتی دەرچوون لە واڵت، مەرجی دابەش کردنی دارایی نێوان ژن و مێرد پاش جیا بوونەوه، 

ریی هۆگسەرپەرشتی منداڵەکان پاش تەاڵ،ق، مافی هەڵبژاردنی خانوبەره، مافی تەاڵ،ق و ...( دەبێتە هۆی بێ

چەشنە هاوسەرگیرییە. لە بەشی  ڕوو کردنە ئەمهۆگریی بۆ بەرامبەر بە هاوسەرگیریی هەمیشەیی و 

، پەرەدان و بانگەشەکردن بۆ کەلتووری هاوسەرگیریی ئاسان لە ڕێگەی میدیا یکەلتوور یبەستێنسازی

ێکارێکی ڕوەک  ەاڵیەتییە نادەوڵەتییەکان دەتوانینگشتییەکان و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و ڕێکخراوە کۆم

. ی بڕوانینلێهاوسەرگیریی گەنجان  کردنیەکردن و ئاسانگونجاو بۆ ڕازیکردنی بنەماڵەکان لە سەختگیری ن

ی بۆ تێ)داخواز ناوەندە دەوڵەتی و جێبەجێکارەکان بە بانگەشە و دابینکردنی هەلی هاوسەرگیریی ئاسان

رزی ەرگیری زیاتر، قەرزی هاوسەرخانی کردنی قەرگیری(، تەدراو بە هاوسێوه بە یاساکانی گرەداچوونێپ

 دەتوانن لەم بوارەدا دەورێکی کاریگەریان هەبێت. لی کار ەره و هەخانوب

دەزگای  لە سەر پشتیوانیکردن پێداچوونەوە بە یاساکانی پەیوەست بە هاوسەرگیریی سپی بە پێداگری .4-1

 داد لە ژنان و مندااڵن

سەر ـی یاسای بنەڕەتی لە 11لە سەر مادەی کردن و بە پێداگری لە کۆمەڵگای ئێران بە هۆی ناشەرعیبوون

زانراوە. هەر بۆیە ئەو  بوونی هاوسەرگیریی ئەخالقی و ئیسالمی، هاوسەرگیریی سپی بە تاوانئاسان

هاوسەرانەی کە هاوسەرگیریی سپییان دەستنیشان کردووه، لە ژێر ناوی پەیوەندیی ناشەرعی و 

چی ئەم ئەگەر –، سزای زیندان و قەمچی و سزای نەختی چاوەڕێیان دەکات. هاوسەرگیری تۆمارنەکردنی

تی مافی نەفەقە، میرات، سەرپەرش -سزایە ناچێتە بواری جێبەجێ کردن و دەسەاڵت بە جۆرێ تابشتی دێنێت 

مندااڵن و ... بۆ ئەم هاوسەرانە پێناسە نەکراوە و لەم نێوانەدا ئەگەر منداڵێک لە دایک بێ، بە گوێرەی مادەی 

میرات بێبەشە. پێویستە لێرەدا ئاماژە بە دوو خاڵ ـی یاسای مەدەنی وەک منداڵی زینا دێتە هەژمار و لە 220

لە هیچ بەشێکی قوڕئان ئاماژە بەم بەشە نەکراوە و تەنیا ژنان و پیاوانی زیناکار سەرکۆنە و لە  :بکرێت

منداڵی زینا بۆی هەیە ناسنامە وەربگرێ و  داهەندێ لە مافە کۆمەاڵیەتییەکان بێبەش کراون. لە یاسای ئێران

اسنامە وەدەست دێنێ وەک هاوواڵتییەک لە قەڵەم دەدرێ و لە مافەکانی هاوواڵتی سوودمەند ئەو کاتەی کە ن

دەبێت. لە الیەکی تریشەوە لە بڕگەی بیستەمی یاسای بنەڕەتی، هەر هەموو تاکەکانی کۆمەڵگا بە ژن و پیاوەوە 

ی و ئابووری، کۆمەاڵیەتی یاسا سوودمەندن و لە هەموو مافە مرۆیی، سیاسی، یبە شێوەی یەکسان لە پشتیوان

کسیی سێپەیوەندیی  یکەلتوورییەکان بە ڕەچاوکردنی ڕێساکانی ئیسالم سوودمەندن. منداڵی لەدایکبوو

یاسایی و ماف وەکوو نەفەقە و مافی میرات  یناشەرعیش دەبێ وەکوو هاوواڵتییەکی ئێرانی لە پشتیوانی

وەدا مافەکانی منداڵە و لەم ما یسیۆنی نێودەوڵەتیسوودمەند بێت. لە الیەکی تریشەوە ئێران ئەندامی کۆنوان

لە مندااڵنی لە پەڕلەمان پەسند کردووە و بە بێ هیچ چەشنە هەاڵواردنێک دەبێ مافەکانی ی گەاڵڵەی پشتیوانی

مندااڵن ڕەچاو بکات. کەواتە بێبەشبوونی منداڵی زینا دژی یاسای بنەڕەتی و یاسا نێودەوڵەتییەکانە و دەبێ بە 

ی سپیدا هاوسەرگیریە ل :لێرەدا دوو بۆشایی لە ئارادایەبکرێتەوە.  داەڕەتی پێداچوونەوە بەم بوارەششێوەی بن

یی کوو توندوتیژە( ودژی ئافرەتانەزیاتر )ە هاوسەرەکان کە دژی یەکێک لە ئەگەری دەرکەوتنی تاوان لە ل

یاسا چ بەرنامەیەکی هەیە؟ ئەگەر ژن ڕووبەڕووی  دی کراەب ێتی لڵەحا ێندەشدا هەوەژینێم توەزانی کە لێخ

سزای قەمچی ە هۆی ترس لە و ئازار و توندوتیژی، دزینی دارایی و ... ببێتەوە، ئایا دەبێ بە ئەشکەنج

ی ێکبەستێن ەهاوسەرگیریی سپی ل ڕووبەڕووی بۆتەوە بێدەنگی هەڵبژێرێت؟!ە بەو توندوتیژییەی ک رەرامبەب

سنووری ە بەزاندنی ـی یاسای بنەڕەتیش هەر چەشن20، 23، 22مادەکانی ە ێت. لئەنجام دەدرنهێنییانەدا 



و ە نیی ە شیاوڕوانگەی یاساییەوە سیخوڕی و بەزاندنی سنوور لە کەواتکراوه. ە تایبەتی کەسەکەکان قەدەغ

تێنی سنووری بەسە هاوسەرگیریی سپی لە نموونەی بەزاندنی یاسا و بنەماکانی یاسای بنەڕەتییە. بەو پێیەی ک

تی و بڕگەی سنووری تایبە پێی مادەکانیە بە و نائاشکرایە، کەواتە ڕوو دەدا، شایەتحاڵی نیی داو نهێنیتایبەتی 

 ەدواداچوونی یاسایی بۆ بکرێت. کەواتە ی مافەکانی هاوواڵتی ناتوانرێ بیشەشەمی جاڕنامەی هەشت مادە

بێ گوێدانە سنووری تایبەتی دەبێ پشتیوانی ە رێ، بکەڵکاوەژووییان لێ دەکە ژنان یان ئەو کەسانەی ک

 یاساییان لێ بکرێت. 

 ەوەلە الیەن دەوڵەت و کەرتی تایبەت ار و ئاسانکاری بارودۆخی ئابووریکارخولقێنی، ک .5-1

بۆ  دەکەنسەڵتانەی کە بە نیازی کار بەرەو گەورە شارەکان کۆچ کار و ێوانامە بڕن بەخاوئەو ئاپۆرە زۆرە 

ئیشێک دەست بخەن، لەوانەن کە ڕوو  داو ناهاوئاهەنگ لەگەڵ بواری خوێندنیان کەرتە ناپسپۆڕ ئەوەی لە

یەکتر  یدەکەنە هاوسەرگیریی سپی. لەم بوارەدا ڕێکخراوە دەوڵەتییەکان و کەرتی تایبەت دەبێ بە هاوکاری

وستکردنی رلقێنی و د، کارخوگەرێتیئاسایشی کار دروست بکەن. پێداچوونەوە بە سیاسەتە هەڵەکانی ناوەند

بوونیانە دەتوانێ لەم بوارەدا هەلی کاری هاوئاهەنگ لەگەڵ بواری خوێندن لەو شارانەی کە شوێنی نیشتەجێ

فاکتەرێکی گرنگ بێت. هەروەها سیستەمی بانکی بە پێدانی قەرزی خانوبەره، زۆرکردنی قەرزی 

یستی درێژماوە دەتوانێ لەم بوارەدا هاوسەرگیری، قەرزی ڕاگرتنی منداڵ بە شێوەی قەرزولحەسەنە و ق

بە  اددەوڵەت دەتوانن لە شارەکان یدەورێکی کاریگەر بگێڕێت. چاالکڤانانی کەرتی تایبەت بە هاوکاری

بکەن.  گەنجان چارەسەر یهێنان و پشتیوانی لە کاری گەنجان بەشێک لە بێکاریدروستکردنی یەکەی بەرهەم

 ییرخێرخوازان لە شارە جیاوازەکان دەبێ سەرنجێکی زێدەتر بپرژێننە سەر باسی کارخولقێنی و بە هاوکا

لقی سێیەمی ئەم بەرە پێک بێنن و لە بواری کارخولقێنی دەورێکی تۆخ و  دەوڵەت و چاالکڤانانی ئابووری

بەره، وەکوو خانو ئابووری ینی گەنجان و پشتیوانیژیابەرچاویان هەبێت. کەواتە کارخولقێنی لە شوێنی 

 منداڵ و ... دەتوانێ بەشێک لە پەرۆشییە ئابوورییەکانی گەنجان بڕەوێنێتەوه. رجی ەخ

ی ڕێکخراوە دەوڵەتییەکان و ئەنجومەنەکانی مافەکانی مرۆڤ لە چوارچێوەی پێدانی ڕاوێژی یپشتیوان .1-1

 ەوتە و زیانە تاکایەتی و کۆمەاڵیەتییەکانتەندروستی و پەروەردەیی و ڕێگری لە لێک

ئایدز و ئالوودەبوون بە مادەی هۆشبەر سەرەڕای بە تاوانزانین و بە وەکوو تووشبووانی نەخۆشییەکانی 

، شارەوانی و )چاکژیانەوە( دواداچوونی یاسایی، لە ڕێگەی هەندێ لە ڕێکخراوەکانی وەکوو بێهزیستی

و کەمپەکانی وازهێنان لە مادەی هۆشبەر پشتیوانیان لێ دەکرێت. هەتا ئەنجومەنە خۆبەخشە نادەوڵەتییەکان 

ی ئەم ڕێکخراوانە هەنگاوێکی کاریگەر بۆ دابەزاندنی ڕێژەی کاریهەنووکە بە ڕاهێنانی تەندروستی و ڕاوێژ

 ەئەم شێوازی ژیانە لە الیەن هەندێ ل ێوەمانهەو ن ێوەبمانهخەسارەت و لێکەوتە نەرێنییەکانی هاوێژراوه. 

 نزیکی وەکوو یگەنجانی واڵتەوە پێشوازی لێ کراوە و ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ لە پەرەسەندندایە. هەندێ نەخۆشی

ئایدز، دووگیانبوونی نەخوازراو و توندوتیژی دژی ئافرەتان لەم پەیوەندییانەدا بەدی دەکرێن کە بە هۆی 

ە ساییان نییە. لە الیەکی تریشەوە بسزایی پەیوەندییە هاوماڵییەکان جەسارەتی بە دواداچوونی یاۆکی ەڕنامو

، هاوسەرە هاوماڵەکان دەتارێنرێن کە ئەمە ەوەهۆی قبووڵنەکرانی ئەم چەشنە پەیوەندییانە لە الیەن بنەماڵەکان

خەسارەتی دەروونناسی لێ دەکەوێتەوه. بە ئاوڕدانەوە لە ئەزموونگەلی وەکوو ئایدز و ئالوودەبوون بە مادەی 



نزیکی و هەندێ خەسارەتی ڕۆحی  ینەخۆشی تووشبوون بە ەبارچوونی کۆرپەلە،ڕێگری لە لۆ هۆشبەر، ب

ی و تەندروستی ەبنکلە ڕێگەی ناوەندگەلی وەکوو بێهزیستی و دەتوانن ژنان  ،و دەروونی و توندوتیژی

 یاساییبە بێ ترس لە بەدوداچوونی کانی پشتیوانی لە ژنان ییەیاسا ەشارەوانی و ئەنجومەنچارەسەر، 

بە جۆرێک کە کەسەکان لە بە دواداچوونی یاسایی بۆ  یی ڕاوێژکاری و تەندروستی وەربگرن،پشتیوان

 خۆیان نەترسن. سێکسییەکانی پەیوەندییە 

تی ێرەندیی هاوسەیوەناسە کراوه و پێکان پەفییڕمە ئایینی و عوڕی نۆێراندا بە پێرد لە ئێکانی ژن و مەندییەیوەپ

ی ەناڵم ساەت. لێدرەم دەڵەرعی و تاوان لە قەیی و کاتی، بە ناشەمیشەرگیریی هەی هاوسەوێجگە لە چوارچ

کاری لە ێندیی ئابووری و بەکوو مەی بارودۆخی دژواری ئابووری وبە هۆ رانێدواییدا لە کۆمەڵگای ئ

اری انکڕگۆ ێندەوه هەکی ترەکان لە الیەمییڕنۆ –هایی ەانکارییە بڕنیتە و گۆێڕوتنی مۆدەرکەک، دەالی

مان ەی یان ههاوسەرگیریی فەرم ێشی بە بەنجان ژیانی هاوبەکە وای کردووه گدروست کردووە 

یر ەی خۆیان سکانەتی و کۆمەاڵیەتییەنانی خواستە تایبێدیهەکی لۆژیکی بۆ وێکارڕێبە  هاوسەرگیریی سپی

ی نییە. رمفەهاوسەرگیریی رجی ئابووریی ەتی یاسایی و کۆمەاڵیەتی و باری قورسی خەرپرسایەکە ب بکەن

و ەرەندن بێکە بە هۆکاری کاری و خو ێبینرەندکار و زانکۆییدا دێنجانی خوەگم دیارده زیاتر لە ناو ەئ

یارده م دەۆ ئڕوەتا ئەلتووری و ئایینی هەستیاریی کەرپرسان بە هۆی هەکان کۆچیان کردووه. بەالنشارەک

ی گشتگیر ەوێە شبم جار ەکەبۆ یوه ەژینێم توەوه. ئەکدانێوه و لەژینێر تیشکی توەخستۆتە بەیان نەکۆمەاڵیەتیی

کاری و کانی شیەرەکاریگ ەرە، فاکتهاوسەرگیریی سپیکانی ەما کۆمەاڵیەتی و یاساییەی بنێپاش تاوتو

وتە ەکێلی ەوەمکردنەی لە کەوەوو بۆ ئڕکاری خستۆتە ڕێ ێندەلە کۆتاییدا هوه. ەتەداو کێکانی لەوتەکێل

وه ەم بارەها ئاستی وشیاریی گشتی لەروەو ه ێر بەکی کاریگێنگاوەه یەکۆمەاڵیەتیم دیارده ەکانی ئەنییێرەن

 وه. ەرز بکاتەب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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: 
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ە کۆمەڵگای ئێران ڕوانگەی لێکدژ سەبارەت بە هاوسەرگیریی کاتی بوونی هەیە. الیەنگران ل

هاوسەرگیریی کاتی بە هۆکاری ڕێگری لە داوێنپیسی و داڕمانی ئەخالقیی کۆمەڵگا دەزانن؛ لە حاڵێکدا 

هاوسەرگیریی کاتی وەک ڕێگەیەک بۆ هەوەسبازی و ڕابواردنخوازی پیاوان و پێشێلکردنی  دژبەران،

پەروەر و نەریتخوازی کۆمەڵگای ئێران، مافەکانی ژنان و مندااڵن دەزانن. لە الیەکی تریشەوە بەشی ئاین

یاسای فەرمیی لە چوارچێوەی بڕیاری مەحرەمێتی نیکاحی کاتی قبووڵ کردووە و پێی پابەنده. لە فیقهـ و 

واڵت، هاوسەرگیریی کاتی و بڕیاری مەحرەمێتی سەرەڕای ناوەڕۆکە جیاوازەکەیان هاوشێوە سەیر 

دەکرێن و هەتا هەنووکە وەک بابەتێکی جیا و سەربەخۆ ئاوڕ لەم بابەتە نەدراوەتەوه. ئاڵۆزیی یاسایی و 

چاوکردنی هەلومەرجی ئایینی سەبارەت بە هاوسەرگیریی کاتی / بڕیاری مەحرەمێتی، بە بێ ڕە

هاوسەری، وازهێنانی مندااڵن و مێرمندااڵن کۆمەاڵیەتیی ئێران دەرهاویشتەگەلێکی ناخۆشی وەکوو منداڵ

لە خوێندن، پێشێلکردنی مافەکانی ژنان و خەسارەتە جەستەیی و دەروونییەکان بەتایبەت بۆ کچان و ژنانی 

هاوسەرگیریی کاتی / بڕیاری مەحرەمێتی بە لە  لێ کەوتۆتەوه. پێداچوونەوە بە یاساکانی پەیوەست بە

بەرچاوگرتنی هەلومەرجی کۆمەاڵیەتی دەتوانێ بە مەبەستی کەمترکردنەوەی دەرهاویشتە نەرێنییەکانی 

 ڕێکارێکی بنەڕەتی بێت

 


