
 ریتەناوی نە ب
 توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە خەتەنەی ژنان لە ئێران

 

 کامیل ئەحمەدی

 



 

 

 کانەتەستی بابێڕپ

 

............................................. ر ەکڤاڵیاداشتی ب

... 

 

.......................................... یدەستخۆش   

.......................................... پوختە   

.......................................... کی ەشێپ   

  .......................................... جیهانە ان لژنی خەتەنەم: ەکەشی یەب

  .......................................... کانەناسێمک و پەی کچان، چخەتەنە

  .......................................... ی کچانەنەخەتکانی ەوتەکێو لەلومەرج ه

  .......................................... ی کچانخەتەنەژووی ێم

  .......................................... ر ئاستی جیهانەسە لی کچان ەنەتەباوبوونی خ

.......................................... انکەو پاساوە زێنگەی کچان: ئەنەتەتی خەسیاس   

  .......................................... ی کچانخەتەنەزینی ەدابە وو لڕوتی ڕە

  .......................................... انرێئە ی کچان لخەتەنەم: باوبوونی ەشی دووهەب

.......................................... ئێران ە پرسی خەتەنەی کچان ل   

  ەخەتەنەی کچان لە سەبارەت بە هەندێ توێژینەو

 ئێران 

..........................................  

  .......................................... پێشینەی و بواری لێکۆڵینەوه

.......................................... پانتای جوگرافیایی لێکۆڵینەوه   

  .......................................... ئاراستەی لێکۆڵینەوه

  .......................................... شێوازی لێکۆڵینەوه

  .......................................... خەتەنەی کچان یئاماری چەندایەتی

.......................................... پارێزگا هەڵبژێردراوەکان چارتی   

  .......................................... پێی تەمەنە ی خەتەنەی کچان بباوبوون

  ..........................................  ناو نەوە جیاوازەکانە ی کچان لڕەوتی خەتەنە

.......................................... خوێندن فاکتەریی یکاریگەر   

  ..........................................  ئایینی یکاریگەر

  .......................................... بنەماڵە یی دۆخی ئابوورییکاریگەر



  .......................................... ان بۆ خەتەنەی کچان ژنڕۆڵی ڕوانگەی پیاوان و 

..........................................  خەتەنەچی یجۆر یریەکاریگ   

......................................... ی کچان خەتەنەنگری ەکانی الیەوارەندێخوە ژن   

.......................................... کانەنجامەی ئەپوخت   

.......................................... ارییەکان تاقیکە ردانەوێستەد   

ژووی ێمە ک بێم: چاوخشاندنەیێشی سەب

 ی کچان خەتەنە  بەرەنگاربوونەوەی

.........................................   

  .......................................... کانەتییڵەوەودێیاسای ن

ە ی کچان لەنەتەخە گری لڕێی یاساکانی ێتالواز

 رانێین و ئڤتی ناەاڵر ئاستی خۆرهەس

..........................................  

.......................................... ی کچان  ەنەتەکانی خەکییەرەسە هۆکار   

ە وەی پیاوانەوانگڕە لە ی دیکڵخا ەڵێکۆم

 ی کچان  ەنەتەخە ت بەبارەس

..........................................  

  ..........................................   کردنی کچانەنەتەخالیەنگری ر یان ە: دژبیینئا

هەرێمی ە ی کچان لەنەتەخە ست بەیوەفتوای پ

 کوردستان

..........................................  

کان ەییئایین ەۆزییڵی کچان: ئاەنەتەزاکان و خئایین

 رانێتی ئاڵوە ل

..........................................   

  .......................................... ی ئایینی زانایانی ناسراوی ەوانگڕ

  .......................................... ی کچانەنەتەی یاسایی خەوەبووکردنەرەق

کان و ەنانێاهڕکان، ەنجامەئم: ەشی چوارەب

 کانەشنیارێپ

..........................................   

  .......................................... وتەستکەد

  .......................................... کانەتاقیکراو ڵەەاڵو گە وەینڵکۆێلە لوانە  ەڵێکۆم

....... ................................... کانەشنیارێی داهاتوو: پەگڕێ   

 

 

 

 

 

 



 

  رەکڤاڵب یاداشتی

 تی کۆنێرەک نەۆژان وڕە ل ێۆژڕی ەوەئە مان بینیوەوەئە میشەکاندا هەکۆمەڵگا جۆراوجۆرە ل

 ەنی جیاوازدا بێکات و شوە گیرا، لەد ێزی لڕێتی ەرۆزایێی پەڕو پەتا ئەدرا و هەم دەڵەقە ل

 خالقیەئزۆر ە بە ندین جار بینیومانەیری کراوه. چەسە ەڵکی هەیەک دیاردەتی و وەسووکای

کی ێلەتیگەهامەخش و نەکی زیانبێلەووداگڕچ ە وەـ«ریتەناوی نە ب» ،وتەزایەککردنی 

و  ەگزێی ئاخەوەئ ێبە ی وا بەریتەو نەناوه. ئێهە سانی دیکەو کە مێر ئەسە یان بڕگورچکب

 وه. ەتەوتووەک ێندین قوربانی لەی چەوە، بۆ پاراستن و مانێوون بڕی ەکەهۆی بوون

ک ەکۆمەڵگای یکەلتوورشی ێکەڵهێ، تێکربە کی دیکەهایەبە ب ەڵکێتە ریتەم نەئەر ئەگستا ێئ

و  فتار و گوتارڕو ەۆید تابۆ ئڕی سیگمۆند فەڕباوە بت. ێنێدی دەب« تابۆ»مکی ەو چ ێبەد

   ت. ێکرەدە رکۆنەیان س ەغەدەق، ئایینریت یان ەی داب و نێپە بە کە یەانیکۆمەاڵیەتیە کاروبار

زاندنی ەتی، بەخۆیە ت بەی تایبیئایینریتی ەن داب و نەخاوە ککدا ەو کۆمەڵگای رکەلتوور ەهە ل

خۆیان  وتیەسووکەڵهە بە و کۆمەڵگایەکی ئەڵر خەهە کە کەکان شیاوی سزایەـیی«تابۆ»ە سنوور

کان ەییئایینخالقی و ەئە سنوور ،کانەتابۆییە یی و سنووردارییەغەدەن. قەکەی دێجەبێج

ئاسمانی و  کیەیەرچاوەهیچ س ێبەخۆیان نە ستن بەپشتبە ب وە ان نادیاریەزگێنن؛ ئاخەڕێپەدێت

فی ێکڕر ێژە لی وا ەسانەو کەئە کە دایەوەیر لەکی لۆژیکیان نییە. سەیەگەڵخودایی و هیچ ب

 ە. ایوڕەواو سرووشتی و ەتە الوە یان بەم دیاردەئژین ەودا دەئ

ر ەگەئە ک کێتە. بابەرانێئە ل ی کچانەنەتە، خێکرەد ێدا تاوتوەبێم کتەلە ی کەو تابۆیەم ئەاڵب

ک ێشت هاەر وەگەمبۆ  ننێمەرسام دەانی شارنشین بپرسین سکچە ی لەکەند و چۆنییەچستا ێئ

ە رسیارم پەئ مان کاتداەهە م لەاڵب (بیستوویانە ەکەناوچیی ێخۆجرچی کچانی ەگەیە؟ )ئەبوونی ه

 ێدرڕبگۆە کۆمەاڵیەتییە غەدەم قەبۆ ئە وانگڕجۆری ە ک کاەوا دک ەیەچ پرۆسە کە وەینەز ەتێد

واتایی و  ەیم جیاوازیەهۆی ئە تێبەد ییکەلتوورکی ەیەمینەنی؟ و چ زێشکریتەهۆی نە تێو بب

 ت؟ێشکەکدێی تەکەساخت ەنەیمەدوایدا هە بە کە هاییەب

ی می ژیانەردەریتی سەبۆ داب و نە ن کەک هێسانەکدا کەموو کۆمەڵگایەهە لە وەییڵخۆشحاە ب

 ەنەخەخۆیان دینی ڕوانن و بۆ گۆەڕدلێی ە وەچاوی گومانە نیان نییە، بێرەی ئەوەکاردانخۆیان 

 گریەڵک هەوە میشەیناسن هەریتی دایک و باوکان دەک نەی وەوەئە سانەم کەوه. ئەترسییەم

ۆژ و ئاگاداری خۆیان شی ڕی زانستی ەرێگوە وانن و بڕی ناێتایی یان پیرۆز لەتاهەههای ەب



 ەفتارڕە ک لێزۆرناو نەوەی نوێدا ە بەتایبەت لستادا ێئە گرن. لەد ێی لەنخڕەو ە وەنەکەد

ە خواست ریەکێتکارمی ەرهەبە م ئاراستەیە. ئەهە وەینڕسریتەکان هۆگرییان بۆ نەکۆمەاڵیەتیی

ە کان کۆمەاڵیەتییەندییەیوەپە انکاری لڕها گۆەروەکان و هەنێڕکانی کۆمەڵگا مۆدەقینەاستڕ

و ە وەنیڕسوتی پیرۆزییڕە. انکاری لە بەهاکانڕگۆدەبێتە ە کە کەرییکان و خۆوشیاەنێڕمۆد

ک ەیەدیارد – ێکرەدی دەب ەنەتەی خەدیارد ڕوونکردنەوەی هۆیە دی بێدی هێهە نی کێتابۆشک

ک ەڵخە کە کەو ئاگاداریی ەشەری گەپیشاند –ە کدا باو بووەڵناو خە شتر لێو بیانوو پ ڕب ێبە بە ک

 یشتوون. ەی گێخۆیان پ یەکانیتیەاکایمافە تتی و ەتاکایە ت بەبارەس

 ەلە روتراو و نادیاەکی نەوه، ئاگادارییێی نوەوەن نەالیە لە ریتانەم نەدان بەژێدرە خۆپاراستن ل

ت. ێندرێپەسەد ئافرەتاندای ەستەر جەسە بە کە یەفامانەچوو و نینەبەهادانی لەی بڵی زاکەلتوور

 یەستەج ێوەچیتر نایانهە چوونک ێبکر ەنەتەخکانیان ەنین کچە کان ئامادەنجەگە دایک

زانن ەاش دستا بێئە فام. چوونکەکی نەتی کۆمەڵگایەقەری سەداوشێپقوربانی ە نەبککانیان ەکچ

کی ێستپەو، دەی ئەستەر جەبۆ سە ونانێرمەشە وانینڕم ەو ئە رییانەداوشێم پەئ

هادانان و فریو ەب پرۆسەیش ێی نوەوەت پیاوانی نەنانەیە. تەوەانڕبێکی بەیەوەساندنەوەچ

، «یپاکیزەی»، «دەستلێنەدراوی»، «نپاکیێداو»ر ناوی ێژە لە کپرۆسەیەک نن. ێشکەکدێت

و  ڵەەهە ندییەیوەو پناوەند  ەن و لەکەبوونی نامۆ دڤکانی مرۆەمافە ل ئافرەتانو ...  «نامووس»

 ن. ەکەندی دەکاندا بەکسانەنای

کردن وێخەب ڵندامو  ی کچ و دایکڵۆڕە نیا لەژنان ت ێوەبیهە ی کەمەو سیستە وەو بیرکردنەئ

ک شێو ب ێووخەڕک دێستا تێن کچانی ئەالیە گومان لێوه، بەردداریدا سنووردار بکاتێو م

و ەدژی ئە ی کۆمەاڵیەتی لەوەنگاربوونەرەناو بێپە ل ە کەیەوەوان کاردانەی ئەوەبزووتن

 زیێری هەرخەدە یەشتا بوونی هێترس ه ەکە تەقیقەم حەچن. ئەناو دە لە ریکەی وا خەهایانەب

 ەوەتەکردووەۆژ نەڕخۆیانیان بە دا کەپیشان دە ناڵماەو بنەی ئەکهاتێها الوازی پەروەو هە تابۆی

 ان. کەکۆنە کەلتوور بەرە وەنەبەنا دەپە وەووی ناچارییڕە ش و لێپە تەنوچوەن نەمەز ەڵگەو ل

ت. ێگرەدڵەکی جیا هێباسە مەئە ییە، چوونکنواتای گشتی ە بسێکسی زاری ار ئەسە ل ەقسدا ەرێل

ژنان ە ژ بدە وەن ژنانەالیە لە وەداخە بە کسێکسییە توندوتیژی  پاندنی ئازار یانەسر ەسە لە قس

ە م ژنانەکراوه؛ ئە ئامادە وەن پیاوانەالیە ی لەکەتیۆرییە تەچڕەی ەوەرباری ئەت. سێدرەنجام دەئ

 رەسە لە وه. قسەننێهەم دەرهەبە ییدژژنە مەست مەکانن ئەرەوەپیاوتە ریتەری نەزێپارە ک

 ێب داانفی خۆیێکڕر ێژە ش و ژیانیان لەو لە ستەجە کیانەرەگە کە یەنجانەگە و کچەئاگاداری ئ

ی ەونانێرمەت و شەقەی سەوانگڕە لە ن نەکب کانر و نۆڕمەەوێپە بە وەداچوونێپو خۆیان 



کی چکۆلە، ێندامەی بۆ ئەوەکردنەچکۆلە ک لڤێری مرۆەهاداوە. بلە سەر ئەوان ویتریەئ

      هاکانە.  ەبەوتنی دژەرکەو د ێتیمڕنۆنای ەرچاوەس

کی ێیاون پەالیە لە کی زۆرەی«تابۆ»گری ەڵهە کە وەژینێم توەئە کە خۆشییڵی دێو دیسانیش ج

مان ەهە زی پیاوانە، لێهەب نگی باو وەدێبە نی لێای تابۆشکێڕوە ک ێدرەنجام دەئە وەرەژێتو

ە لە بە س و کاری خۆی. واتەخزم و ک ناوە لە زانانەن کیێریتەبۆ نە یەوەک کاردانێرکاتدا جۆ

نە، ەتەوتانی خەفە وو لڕامانی ێڕتە ل« ریتەناوی نە ب»ی ەتی ساختەاڵسەو د ەنەیمەناوبردنی ه

ە کە شێم کەهمی ئەوکوێرەی ێگر ە ی داوڵوەکی زانستی هەیەوێچوارچە ری و لەشداوێپ ێبە ب

 وه. ەکردووه، بکات ڵرقاەسە خۆوە کی بێینی کۆمەڵەز

 اللی نایینی ەزیبا ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 دەستخۆشی

ر ئاستی ەسە لە ینێی مەنەتەخە ت بەبارەسە واڵربەکی بەیەوەژینێنجامی کۆتایی توەئە بێم کتەئ

ی ەماوە هات. لێکۆتایی پ 4831ی ڵساە کرد و لێستی پەد 4831ی ڵساە لە وەژینێم توەران؛ ئێئ

م ەئ شچوونیێو پەرەبە ل ندیدارەکانەیوەندیدار و ناپەیوەپە تییەسایەی کەربدا زۆڵەسا ەم دەئ

 م. ەبکە ستخۆشی خۆمیان ئاراستەسپاس و دە م خۆشێدا پەرێلە ان کردووم کیهاوکاریە پرۆژ

ی زانیاری و ەوەکۆکردنە یدانی واتەکاری مە لە بریتییە وەژینێم توەزۆری ئەرەشی هەب

م ێپە ستەبەم مەخسا. بۆ ئەڕەدەندیتران  یپشتیوانی و هاوکاری ێبە بە مەو ئیدانی ەنانی مێاهڕ

سرین ەکانی دیکە: نەریمی و هاوکارەکە وی، فاتمەلەعە رهاەبە م لەستخۆشی بکەدە خۆش

لی ەدپوور، عەحمەئ رینسەگ، نەربەووناک ئازڕهسا تووالبی، ەم زانی،ەمڕەسیحی، مراد ەف

هرا ەحمانی، زڕەق ەفەمانی، شەسرین قارەستگاری، نڕەوا ری، شیەکبەپوور، شیرین ئحمانڕە

 وە وەینڵکۆێم لەشبردنی ئێو پەرەبە لە زیزی کەد عەمەمحمینابی و ە هیمەرد، فەوەریانەد

 کرد. ەغیان نێک درەییەهیچ یارمە لە خشەبزیانە ریتەم نەپیشاندانی ئ

ە ک لەو یان کرد وەو ئاماد ەوەیان شی کردەوەانێڕو گەوا ئە یەسانەو کەتیم بۆ ئەستخۆشی تایبەد

ە توانرا ل ەیاندیان کەگە م ئاستەتا ئەو هکرد و  یانسازیەسییان ێوترەی دێکاندا پەمرۆییە زانست

ە کە ا نازڕێحومناویاندا زیاترین سپاسم بۆ ە وو. لڕە تێکی گشتگیردا بخرێتڕاپۆڕدوو توێی 

الیا. ڕستئوە ی دواییشدا لەم ماوەو ل پاکستانە شتر لێندیداین، پەیوەپە دوور لودووراە کێناڵسا

ە ووکی وردبین بێژکارێاوڕک ەو وە وەم مایەڵگەل ەوەژینێم توەکانی ئەقۆناغانهەموو ە ناوبراو ل

 ت. ێباشتر بە وەینڵکۆێم لەتی ئێی ئاستی کوالەوەهۆی ئ

 شبوومخۆێباوکی خوالە م لەستخۆشی بکەی دەکەباوکانە مخۆرییەر خەبەتی لەی خۆیێها جەروەه

م ەی ئەماوە لە ی کەشانێو کۆسپ و کەای ئەڕرەسە ککانم ەنزیک ڕێو هاوە ڵماەندامانی بنەو ئ

ها ەروەی. هکۆتایە نمێیەبگە م کارەپشتییان وای کرد ئڵبووم پاەدا توشی دەییەوەژینێتوە پرۆژ

 ەدیک یەسانەو کەها ئەروەم و هەکەم بوو سپاسی دەڵگەکاندا لەختەس ەکاتە لە حمانی کڕەق ەفەش

 ت. ێرنێهەناویان نە یان باش بووێدا پەم کارەاندنی ئەڕاپڕە لی هاوکاری و بوونیان ررباەسە ک

ە وەفارسییە تی لەباب ێندەهە ویست بووێر کات پەهە کم ەکەزایی دڕەووناک ڕسپاسی 

ە ل ک کردنەبۆ کۆمدەکەم می سوپاسی موسلیم نازر زمانی ئینگلیزی. ەبۆ سە وەتەاوێڕرگەو

ۆ و بکان ەچارتو  خەریتەدیزاینی عید ئیسماعیلی بۆ ەکان، سەچارتان و ی داتاکیشیکار



ها ەروەری و دکتۆر شامعی. هەندەنسوور ئیسکەلنده، مەژکاری یاسایی سپاسی شیرین تێاوڕ

م ەی ئەگیرۆد ێم بەریش کەگەئە ک کێجۆرە بە کم ەکەدە سانەو کەستخۆشی لەسپاس و د

ە ان کردم و پتر لییی هاوکاریەگڕی بەوێشە اندا بکەجۆراوجۆرە قۆناغە بوون و لە وەژینێتو

هرنووش ێیان، مڤ، ئینا گالۆندگاریەری، ئیلهام مێزوب رۆێزیزی، هەخشان عەموویان پەه

ریان، مورای ەفەمزە حەایڕباک، ەر تەحەس گورجی، سەڕزیزی، ژینا مودەپاکزاده، شیال ع

 پاداش و ئاوات. ڵژاەریایی، کەدە زان، فاتمەمڕە

ی ڤز، تووماس ێناندێمادی، دکتۆر ماریا موولینرۆ فریلحەکسۆن، دکتۆر یاسر ئک کالرڕما

الح ەان، فرمێکاتی پاپاداکی، ئارۆید وەسی، حێزگای ئۆستان، تینی، نادیا، جێدانیشتووی پار

وقی ف و سندوێستانی یوونیسەدەها کاربەروەی و هەکەندامانی نوسینگەیری و ئەمراد، واریس د

نیۆیۆرک و تاران، دکتۆر سارا ە ( لUNFPAکان )ەکگرتووەی ەوەتەکخراوی نڕێری ەماوەج

ی، لەمین عەئیبراهیم س، لووک کووپمانس، ڵن نۆرڤێۆلین پاوزاندن، ە ر، کیز وان لێکیل

یا و زانکۆی ری بریتانێکانتربە نت لێکانی زانکۆی کەدیپارتمان یناسیڤندامانی گرووپی مرۆەئ

ریقا فەت و ئەاڵۆژهڕی ەوەژینێی زانکۆی توێتزەگڕەی ەوەژینێندامانی گرووپی توەتاران، ئ

(SOASـی ل)ی ەبخانێبریتیش الیبراری و کتە بخانێاگرتنی کتڕشی ەرپرسانی بەن و بەندە

و  ی خۆیان هاوکارڕو پسپۆە هاتووانێتی لەیارم نی وێنوڕێە بە سانەم کەران. ئێنیشتمانی ئ

 بوون. ە وەژینێم توەی ئیلهامی ئەرچاوەس

ە تییەسایەو کەی ئەدیککان و ەییئایینە ندەی، ناوئایینموو زانایانی ەهە ستخۆشی لەدها ەروەه

ن واژی، ەسەد حەمەال محەحاجی موانە: ەدا هاوکارم بوون لەوەژینێتوم ەلە کم ەکەد ەناسراوان

والنا ەی مەکی، نوسینگەستەر بەال عومەح ئابادی، مەرەا ئیلخانی فلیڕەزەوالنا عەم

والنا زاهید ەشمی، مید قەمەوالنا محەری، مووالنا قاسم نوەهی، مێیل زمید ئیسماعەبدولحەع

 یەد، نووسینگەشهەی قوم و مەی عیلمییەوزەحال عوسمان موکریانی، ەراهانی، مەی فیەنگەل

 زگان.ۆژاوا و هورمڕربایجانی ەزگاکانی کوردستان، ئازێناسراوی پار ییئایینزانایانی 

م ەد بکڕزانکۆی ئاکسفۆە ن کار لێلێدکتۆر هە لکی زۆر ەیستخۆشیەدە زانم کەرکی خۆمی دەئە ب

ها دکتۆر هیالری ەروەی و هەهاتوویانێلە نییێنوڕێهاندان و هەروەها ئەو ی و تەو دۆستایەبۆ ئ

 ای خۆیانڕینی ڕربەق و دەی دەوەندنێدانی زانیاری، خوێبۆ پ حسانیێتاییون ئەبراژ و ک

ی ەوەداچوونێها سپاسی پەروەبوو. هەهەدا وەژینێم توەیاندنی ئەگێپە یان لەکی کارامێورەد

 م.ەکەیچارد لیم دڕ



ا هەروەخشی دۆست و ئاشنایان و هەنی و زانیاریبێنوڕێپشتیوانی، میوانگری، ە ها لەروەه

ۆژاوا، کوردستان، کرماشان، ئیالم و سیستان و ڕربایجانی ەزگاکانی ئازێکی پارەڵخ

نسوور ەملە ت ەتایبەکرد و میوانداریان کردن، ب ندامانی گرووپیانەهاوکاری ئە چستان کولوەب

ر، سامان ەسمەعدی و ئەهرامی، سەبە ڵاڵیسی، گوەالل مرادوەکرماشاهی، بە کاوحمانی، ڕە

م ەرتی، مریەسرین نوسەر و ئیبراهیم، نەسمەوی، ئەلەنی، دیاکۆ عێسرین حسەحمانی، نڕە

نگ، ەرهەک فەنگ، سیامەرهەروین فەنی، پێد حسەحمەت زاده، ئەیال عینایەوالیی، لەم

ە لر، الێنجەر، شیرین گەمەقە دیجەهاشمیان، خە میلەر، جەخت ئاوەد بەحمەکی، ئەن فشارەسەح

 م.ەکەستخۆشی دەفی سوپاس و دەجەهال نەحمانی، شڕەە یۆرت سواره، کاو

 4831 2015 /–دی ەحمەکامیل ئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پوختە

ر ئاستی ەسە ی کچان لەنەتەکردنی خێوو تاوتە ڤشرۆ وه،ەکدانێلە تێوانەڕدە گشتگیرە ژینێم توەئ

تەندروستیی کخراوی ڕێدی ڕی ستانداێپە )بە م کارەی ئمەکەیجۆری ە ک خاەریدەران و دێئ

ان ربایجەزگای هورمزگان، کرمانشان، کوردستان و ئازێر چوار پارەر ئاستی هەسە لجیهانی( 

کانی ەوازجیاە لکردنی دیوێشێای پەڕرەس ەکە رینێکی زۆر دێریتەی کچان نەنەتەخۆژاوا باوه. ڕ

می ەتو سیسە وانگڕ، نۆڕم، ەڕباو ێندەر باوه. هەستاش هێن و ژنان ئاڵکانی منداسێکسییەە ماف

ندنی ەسەرەپە ت بەبارەشتر سێیە. پەوریان هەدە ریتەم نەئ بەردەوام بوونیە ل یسیاسی و ئابووری

وو. کی سنوورداردا بێئاستە م لەاڵوه، بەنزانیاری کۆ کرابوو ەڵێران کۆمێئە ی کچان لەنەتەخ

ە کچان ل یەنەتەخسەبارەت بە  کی ورد و گشتگیرێلەداتاگدابینکردنی ە وەژینێم توەئامانج ل

ی کچان ەنەتەکردنی خڕبەبۆ بنە نەالیەمەکی هەیەرنامەب زانیارییکردنی دابینە وێم شەران و بێئ

ت. کۆمەڵگا ێنرێی کاری جیهانیشدا بگوونجەنامرەبە لە وەم بزووتنەیار وا بوو ئڕران بوو، بێئە ل

، تڵەوەد مان کاتداەهە ند بن و لەسوودمە وەژینێم توەکانی ئەشنیارێپە توانن لەکانیش دەییێخۆج

ی کچان ەنەتەخە ت بەبارەتوانن سەم جار دەکەش بۆ یدیکەسانی ەکان و کەتییڵەوەنادە کخراوڕێ

دوو ە لە وەژینێم توەکانی ئەنجامەت. ئێست بەر دەبە ۆژیان لەڕکراو و بێپەران داتای متمانێئە ل

ران، ێئ ەکانی داهاتوو لەوەینڵکۆێو لە وەندنێبۆ خوە ی کەوەم ئەکەن: یگرینگە وەشەووی دیکڕ

نی بووە ت بەبارەس وشیاریئاستی ە ی کەوەو ئ کاەک دابین دەمایەە، بنگرینگریش زۆە ک

م ەئە وەژینێم توەئوتردا، اڵربەکی بێرەوێپە ها لەروەوه. هەکاتەرز دەران بێئە ی کچان لەنەتەخ

ە واو ئامادەی تەگڵەو بە فریقا باوەری ئەکیشوە نیا لەتە م دیاردەئە کە وەکاتەت دڕەە کۆن ەڕەباو

استییە، ڕم ەت. ئاشکراکردنی ئێران بکرێئە ل ەنەتەبوونی خە ی لڵچیتر نکۆ ێناتوانرە ک کاەد

ە کخراوڕێن و اڵی منداەکانری مافەزێرکانی پاەیتەران، کومێتی کۆمەڵگای ئەیارم

و کەن دانووستان بی کچان ەنەتەخلەگەڵ فاکتەرە دەستێوەردەرەکانی ە دا کەکانی دەتییڵەوەودێن

  بەرەنگاری ببنەوە.ە وەم کردەئبوونی رمی ناسینی ەفە ای بێڕو

 

 

 



 

 

 کیەشێپ

کان ەگرووپە ک لێو زۆرە نێبزوکی باسێتەبابسەر ئاستی هەموو جیهان ە لـی کچان 1ەنەتەخ

انانی ڤ، چاالکژنکانی ەرانی مافەزێپارە زانن، لەخۆیان دئامانجی پێویستی ە کردنی بڕبەبن

ک ەکانی وەتییڵەوەودێنە کخراوڕێە گاتەتا دە بگرە وەکانەکۆمەاڵیەتییە و چاالک ڤکانی مرۆەماف

 پەیمانەکردنی ێجەبێر جەسە ی وا لەتانەو حکوومەل ێندەت هەبەڵف و هێیوونیس

 کان سوورن. ەتییڵەوەودێن

 یدی و چۆنینەستی ناسینی چەبەمە ستا بێئە ر لەب ڵساە دە تر لپە وەینڵکۆێم لەیە، ئێم پەر بەه

بە مەبەستی بەرەنگاربوونەوەی ک ێنگاوەهاویشتنی هها ەروەو هران ێئە ی کچان لەنەتەخ

ە ت بەبارەسی ەوەئ بۆە رخان کراوەکی زۆر تەیەوزە نووکەتا هەهە وەو کاتەنجام درا. لەئ

 ێدنەه بەرەنگاربوونەوەیبۆ کاری ی تاقیەوێشە و ب مران زیاتر بزانێئە ل ی کچانەنەتەخ

م ەیدا ئێت ەک کێتاڵران، وێئە ی کچان لەنەتەرهاتی خەسەبە یشتن لەگێ. تتێبەردانم هەوێستەد

 ۆزتر. ڵئا خۆیە کردنیشی لڕبەو بنە ۆز و دژوارڵکی زۆر ئاێپرس ،ێدرەنجام دەئە شاراوە بە کار

پاش ە کهەتاوی ـی 4831ی ڵبۆ ساە وەتەڕێگەدە وەژینێم توەپکی ئێستەدا دێپمان ەک ئاماژەو

ە ت بەبارەی سەوەران بۆ ئێکوردستانی ئە م واتەکەدێبۆ زە وەامەڕووپا گڕوەئە ل ڵند ساەچ

 ەل ێندەهە ل ڵند ساەی چەران ماوێبۆ ئە وەمەڕێبگی ەوەر لەبزانم. بزیاتر ی کچان ەنەتەخ

 ەا کخسڕەم بۆ ەلەهئەم و ە فریقا چاالکیم کردووەئە کان لەدۆستڤمرۆ ەتییڵەوەنادە کخراوڕێ

ی ەنەتەخی ەوەنگاربوونەرەتی بۆ بڵەوەودێکخراوی نڕێکانی ەپرۆژە ل ێندەهسەبارەت بە 

یم ڵاکانی مندەرییەوەبیرە کمن ئاشنا بم. و سوودان  کینیاک سۆمالی، ەکی وێتاناڵوە کچان ل

یان  ەنەتەران کچان خێکوردستانی ئە ک لێلەشگەبە لە ی کەوەن گوزارشتن لێڵل وون وڕنا

ە کەیە، ئیشێم پەبم. ەنجام بدەتایی ئەرەکی سەیەوەژینێتوە وەم بارەیارم دا لڕن، برێکەد« تەسون»

ە وت کەرکەبۆم دە وەرسامییەی سەڕو پەم و بەبک ێست پەدە وەسی خۆمەو خزم و کە ڵماەبنە ل

 مەنک، دایک و خوشکی خۆشم ئەو نە رینێکی دێریتەن 2کانی موکریانەناوچە لی کچان ەنەتەخ

                                                           
 1- Cirumcision زێو)بڕینی ئەندام( شێواندنی ئەندامی زا 

باشووری دەریاچەی ە باکووری ڕۆژاوای ئێران لە دەکەوێتە ـی کۆچی ک31هەتا  9سەدەی ە لە موکریان میرنشینی هۆزەکانی کوردی موکری بوو -2

باکوور و باکووری ڕۆژاوای ە بەشگەلێک لە بەرفرەوانترین حاڵەتدا لە و لە سەرداهاتووە ی مێژوودا گۆڕانی بایدرێژە لە ورمێ. سنووری ئەم ناوچ

رانشار، بۆکان، پیە لە خۆ گرتووه. موکریان ئێستا بریتییە پارێزگای کوردستان و باشوور و باشووری ڕۆژاوای ئازەربایجانی ڕۆژاوای هەنووکەی ل

 شاری سەقز.     ە وک ل، میاندواو و بەشێکی بچوبکایقەاڵ، تنەغەده، مهاباد، شنۆ، سایین



چانی ی کەنەتەی وا خەو ناوچانەکی ئەڵناو خە ران لێئە لاستی ڕە پاوه. بەردا سەسە یان بەدیارد

 ەنەتەیان کچان خەکەتاڵکانی وەناوچە ل ێندەهە لە ک ێزانەس دەن کەگمەدە دا باو نییە، بێت

ک ەالیە ل ووپا ژیاومڕوەئە ی لەوەهۆی ئە ب –ریتخوازبوونم ەنها ناەروەو ه ن. پیاوبوونێکرەد

 خستنە ڕوویکە کرد ەوای دە وەکی دیکەالیە ل ەکەتەبابخۆم بۆ ری ەدەبەادڕە ل یستیاریەهو 

 یتیسەڵرهەبئافرەتان ویش ەش ئەشی لەتیترین بەینی تایبڕبە ب سەبارەتپرسیاری ورد  ێندەه

م ەکەیشت پیاوان ئەتایبە، بەکەدانیشتووانی ناوچە ل ێندەوت هەرکەم دۆت. بێنێس ببزوەک ێندەه

کانی ەسەخزم و کە ل ێندەهە وانەس، لەک هەندێکن. ەناد ێی پگرینگرناگرن و ەند وەهە ب

ە واردا نییەندێکی خوێئاستی پیاوە ک لێتەها بابەر وەسە ئیشکردن لە دا بوون کەڕەو باوەل خۆم،

 ێبەد داەرێزانی. لەدەن« پیاوانە»کی ێکارە یان بەتەم بابەنی ئکردێتاوتو ێک بێر چۆنەو ه

 ەکەخت و گووشاری بیری گشتی ناوچەای زەڕرەسە م کەباوکم بک یخۆشبووێخوالە ک لێیاد

  کردم. ێدا پشتیوانی لەم ماوەی ئەژێردە کان لەتییڵەوەدە ختەت زەنانەو ت

کانی ەجۆراوجۆرە ناوچە بووم بەناچار دبوو و من ەوانتر دەرفرەبە کەوەژینێپانتای توهات ەتا د

ش میەیدانی و هەکاری مە م لەیشدا وتم، هدەستخۆششی ەبە ک لەدا وەگڕێم ەلم؛ ەڕبگ دارانێئ

ە کەمی ئیشەرهەان کردم. بیک و هاوکاریەکۆمس ەکردنی داتاکاندا زۆر کێشیکاری و تاتوە ل

ری ەرتاسەسە ی کچان لەنەتەخ باوبوونیە کی گشتگیر لیەەنێم جار وەکەبۆ یە کە یەبێم کتەئ

ی یۆژاوایی و باشوورڕشی ەب ێندەهە لە م کارەندنی ئەسەرەپای ەڕرەوو، سڕە خاتەران دێئ

وا، ۆژاڕربایجانی ەزگای ئازێر چوار پارەر هەسە لە بێم کتەی ئرنجەتیشکی سبەاڵم ت اڵو

 تی. ەکانیەگڕوزگای هورمزگان و دوێکرماشان و پارکوردستان، 

ن و یان دواێک لەکی وەچاالکییە ل ێندەهە فیلمم لە کەوەژینێبردنی کاری توشێپوەرەبلەگەڵ 

کی ێی فیلمیکەرەس پاژەیی کچان ەنەتەخە ت بەبارەسە وێم شەو بە وەگرتەدەڵهدانەکان وتار

ستا ێتا ئەهە نتاری کێمدێکوکی ێنیا فیلمەت تەبەڵمین و هەکەران دابین بوو. یێئە نتاری لێمدێکو

ە ک «ریتەناوی نە ب»ر ناوی ێژە لە کێفیلمە کراوێران چێئە ی کچان لەنەتەخە ت بەبارەس

اباد و هەشاری مە ر بەکانی سەکوردنشینە کی گوند و ناوچەڵی دانیشتووانی خەوانگڕگری ەڵه

ە تێوەکەدە ک کەیە)ناوچە ورامانەزگای کوردستان و هێری پارەوروبەدەکانی گوندلە  ێندەه

ی یاردێکۆمێنتی ەم دواییەی ئەنموونگرتن. ەڵه ێۆم فیلمم لخە وان کرماشان و کوردستان( کێن

و  زگای کرماشانێکانی پارەو گوندە ناوچە ل ێندەهە ی وا لەدوانانێو لەلە ناسی بریتییکەڵخ

ە یاریدێکۆمێنتم ەاوه. ئرنجام دەک قیشم، هورمز و کیش ئەلی وەگەگڕودوە لە وانەزگان لورمه

شی ەستانی بەدەی پیاوان، کاربەڕ، بیر و باوکانەییێخۆجە ییخەتەنەچاندنی ژنان و دوە جیا ل

ە وێم شەو بە وەتەش کۆ کراوەو ناوچانەئ ییئایینها زانایانی ەروەو هو پزیشکی  تەندروستی



ی ەو گوندانەت ئەتایبەران بێکانی ئەناوچە ل ێندەهە ی کچان، لەنەتەخە یی بگۆ لەنێکی وەیەگەڵب

                       . ووڕە خاتە، دێوەئە تەس چووەککەم وا 

 گشتی و ەب ڤکانی مرۆەمافە وەکۆنە ل کانیەشاراو ەڕەکچان و باوخەتەنەکردنی  ای منڕە ب

بۆ  ڵوەمووان هەه ێبەدە دام کەڕەم باوەل کردووه. و لێشێتی پەتایبەب نیاڵکانی ژنان و منداەماف

ی ەژڕێە ک ەۆشییخڵی هیواداری و دێمان کاتدا جەهە ن. لەبد دیاردەم ەکردنی ئڕبەبن

ی ەو ناوچانەئە وتڕەم  ەو ئە زینەدابڕووی لە موو جیهان ەر ئاستی هەسە کردنی کچان لەنەتەخ

ی تەواوەتەوه، بۆ بەشڵەو حاەت. بێکرەدا دێی تەم کارەئە شاراوە وا بە وەتێگرەرانیش دێئ

ردنی کو بۆ ئاگادارپێشە  ەژمان لێکی دوور و درەیەگڕێشتا ێی کچان هەنەتەخ کردنیڕبەبن

ە ت بەبارەسە وەینڵکۆێو لە وەژینێتو ڵند ساەپاش چت. ێژرێزیاتر بهاونگاوی ەه ێبەکان دەتاک

 نەهێشتنیە ی کەنجامەم ئەئە یشتمەگە م کارەستی کردنی ئەڵرهەها بەروەی کچان و هەنەتەخ

ر ەردەوێستەد کەسانیی ەنەالیەمەی هیهاوکارە ر بەگەمە ر وا ئاسان نییەکی هێشتردەوە م کەئ

ە ک ێبکرە م بوارەرانی ئەیاردڕت و بڵەوەاکانی دڕن ەخاوە داوا ل ێبەدە ر بۆیەر. هەو کاریگ

انان و ڤشانی چاالکە شان بی کچان ەنەتەخایەتی بەرەنگاربوونەوەی گرینگە ای ددان نان بێڕو

م ەی ئەوەینڕبۆ س ڵوەکان هەییەناوچ ئەنجامدەرەی یهاوکارە کان و بەتییڵەوەودێنە کخراوڕێ

 ەی خۆمان خستڵوەی هەڕو پەئە کی دیکەڵێمابردوو من و کۆڕنی اڵی ساەماوە لن. ەبدوە ردەک

ە رەبەوەڕێرپرس و بەبە تخانەزارەو یپشتیوانیە م کردەوەشتنی ئێهەستی نەبەمە بی ەوەبۆ ئ ەڕگ

م ەم ئاڵەنین. بێست بەدەش وەکی هاوبەیەرنامەبە کان بۆ هاوکاری لەگیرۆدە کانی ناوچەییکات

ە وەشڵەو حاەدا. بەنێی پگرینگت ڵەوەخست و دەست نەتۆی دەکی ئێنجامەگشتی ئە ب هەواڵنە

جی رنەدا سەناوێم پەلە ی کەایڕم ەر ئەسە م هاتینەکانی دیکەهاوبیرە رەژێتوە ل ەڵێمن و کۆم

م ەی ئایەتگرینگستیاری و ەا بۆ هڕن ەسانی خاوەی کەکان و دیکەندیدارەیوەپە کخراوڕێموو ەه

ە ک کڤێزات. بێدروست ببە کپارچەکی یڤێوان بزاەی ئیهاوکارە ی بەوەبۆ ئ شینێابکڕە تەباب

 وگرووپ و ەئناو ە ، چوونەی کچانەنەتەخە ت بەبارەس کەڵی خەوەی ئاگادارکردنەکەئامانج

ئەنجامدەرانی  ەڵگەژ لێوتوو و دەستثیکردنی ی کچاننەنەتەخ ئەنجامدەریوا جڤاکانەی 

ە شنەر چەهکردنی نگەها هاوئاهەروەو هدەوە رم کەکانی ئەرەو کاریگر ەردەوێستەد

 ڤکانی مرۆەکانی مافەجیهانیی پەیماننامە ی ەوێچوارچە زموون و لەئ ەکی چاالکی بەیەرنامەب

بۆ وێنە ران ێئە کان لەرپرسەبە کخراوڕێو ە تخانەزارەو ەڵگەل پەیوەندی بۆت. ێب

 ەتگوزارییەنان و خزمێاهڕو ە ردەروەشساغی، پەلتەندروستی و ری ەبەوەڕێکانی بەکخراوڕێ

ون، زموەمای ئەر بنەسە ل ەگرینگە تەم بابەکان ئەها زانکۆ پزیشکییەروەو ه 1کانەکۆمەاڵیەتیی

                                                           
یاسای سیستەمی گشتگیری ە کۆمەاڵیەتییەکان بوون. پاش ئەوە ئێراندا بەرپرسی خزمەتگوزارییە زۆر ڕێکخراو ل 3131ساڵی ە هەتا بەر ل - 1

ە یەتی ئێران بپەرلەمانی خولی شەشەم پەسند کرا. وەزارەتی خۆشگوزەرانی و دابینکردنی کۆمەاڵە ل 3131ساڵی ە دابینکردنی کۆمەاڵیەتی ل



ە ک ێدرەنجام دەدا ئێی کچانی تەنەتەی وا خەزگایانێو پارەست بەیوەکانی پەزانست و زانیاریی

 یە. ەوانەژینێتوە شنەم چەئ ەکەیمەرهەب

ە یمانەپ ،یەەوانەژینێتوە شنەچم ەئنجامی ەرەدە ران کەاژۆکو کانیییەندەپابلە  کیەکێ

 :کەوە یەرنامانەو بەاندنی ئەڕاپڕ ناڵکانی منداەمافچاودێر بە سەر  یەکانیتیڵەوەودێن

ی ناوەڕۆکهۆی ە )بخۆجێی دەستێوەردەر سانی ەۆیشتووان و کڕستەد یشداریەهاوکاری و ب -4

 زگاییبەرنامەی ڕاهێنانی نیشتمانی و پارێ -2 وه(.ەرییولتوەی کەسۆنگە لە تەم بابەستیاری ئەه

ی ەنەتەکانی خەترسییەمە ت بەبارەسوشیاری کشاندنی ئاستی ەڵه رسەکانپی دیکە ڵپاە لکە 

 ان. ی کچەنەتەخزانینی تاوانە بۆ ب ێیاسای نوجێبەجێکردنی  -8ها ەروەو ه ێخۆ بگرە لکچان 

وتنی ەرکەزموون و سەئ ێتوانەدران ێئە ی کچان لەنەتەی خەوەنگاربوونەرەت بۆ بڵەوەد

 ف وێکانی یوونیسەرنامەبە ندبوون لەسوودمبۆ وێنە وه، ەتێتی بقۆزڵەوەودێجۆری نەمەه

کۆمەڵگا ە ر بەسە کخراوڕێ( و NGOکان )ەتییڵەوەنادە کخراوڕێکانی پەنگراوەها توانا ەروەه

ە ی بەکەباتەن خکردنی کچاەنەتەدژی خە ی لەوەکن بۆ ئێپشتڵران پاێئە ( لCBOکان )ەییێخۆج

ە خراوکڕێانان، ڤت، چاالکڵەوەی دەنەالیەمەهی ینیا هاوکارەتی من ەڕباوە . بتێنێیەنجام بگەئ

ان پێ مرانێئە ی کچان لەنەتەخ بوونیبنەبڕی هیواکە  ەەیکەکی ناوچەڵکان و خەتییڵەوەودێن

 . دەدات

ە تکورم، پاش ەکەشی یەبە کردووه. لە کی ئامادەرەشی سەچوار بی ەوێچوارچە م لەبێم کتەئ

ە بە ئاماژ و ێبەد وتەزایەم ەکانی ئەمکەی چڤەی کچان و شرۆەنەتەخە کم لەیەناسێک پەکییەشێپ

ها ەروەکانی و هەژوییێمە ر بنچینەسە مەخەئینجا تیشک دم. ەکەی کچان دەنەتەکانی خەجۆر

ە . لکەمەدە م کارەندنی ئەسەرەدروستبوون و پە ر لەردەوێستەد فاکتەری ێندەه ەب کەیەئاماژ

م ەدەری جیهان پیشان دەرتاسەسە لخەتەنەی کچان ندنی ەسەرەپە لک ەیەنێنگاوی دواییدا وەه

وو. ڕە مەخەدە م کارەنجامدانی ئەئڕێژەی زینی ەوتی دابڕەر ەسە لە گەڵب ێندەهکۆتاییدا ە و  ل

ە وەژینێی توەشینێران و پێئە ی کچان لەنەتەخ باوبوونیشدا ێپە م لەوهشی دوەبە ل

و وو ڕە مەخەکانم دەوتەستکەنم و دێناسەم دەکەوەژینێم. ئینجا توەکەد ێتاوتو کانەجامدراونەئ

 نجامدانیەی وا ئەو گوندانەل ێندەراندا باوه. ناوی هێی ئەکام ناوچە ی کچان لەنەتەخە ی کەوەئ

تر انگاوی دوەهە وه. لەمەکەو داڵزانیاری ب ەڵێکۆمە وەیانەبارە نین و لێدە دا باوێی تەرام کەئ

کان ەجیاواز ەڕەو هۆکار و باو ژنانکردنی ەنەتەخکانی ەرەکاریگە رەفاکتە م کارەبۆ پاساوی ئ

ر ەهە لتا سێتا ئەهە م کەکەدداپەڕانە و ەکۆتاییدا باس لە و لدێنمە بەر باس بۆ پاساوی ئەم گەاڵڵە 

                                                           
ە بە لەگەڵ دوو وەزارەتخانەی دیک 3191پووشپەڕی ە لە رلەمانی هەوتەمدا دامەزرا. ئەم وەزارەتخاناە پلە مەبەستی کۆکردنەوەی ئەم ڕێکخراوان

کۆمەاڵیەتی  ییوەزارەتی هەرەوەرزی، کار و خۆشگوزەرانە ناوەکانی تەعاون )هەرەوەرزی( و کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی تێکەڵ بوو و بەم شێو

 دروست بووه.      



ر ەسە مەخەۆشنایی دڕها ەروەو هراوە نجام دەئە ریتەم نەی ئەوەنگاربوونەرەبۆ بکدا ەیەناوچ

ژووی ێمە بە کێتا چاوخشاندنەرەسم ەیێشی سەخۆم. بارییەکانی تاقیکە ردانەوێستەد

استی ر ئەسە لە ستەبەم مەبۆ ئە ی کەانییاسای داپەڕەو ەی کچان و ئەنەتەخبەرەنگاربوونەوەی 

ە ت بەبارەران سێئە بواری یاسایی ل بارودۆخ وپاش نگاوی دوایی ەه. راوەنجام دەجیهان ئ

وو. ڕە مەخەی کچان دەنەتەخە ست بەیوەپفیقهی ی ەوانگڕ ێندەو هی کچان ەنەتەی خەلەسەم

ها ەروەو هە وەژینێم توەکانی ئەربووێفوانە و نجام و ەئ ێندەهە ستن بەپشبە بشی کۆتاییدا ەبە ل

دا ێیان تەارم کەئە کی ەو کۆمەڵگایانەشنیار بۆ ئێپ ەڵێکۆمکانی دیکە، ەزموونەی ئیپشتیوانە ب

و ە درەروەپتەندروستی، کانی ەرپرسەبە تخانەزارەتی و وڵەوەرپرسانی دەبها بۆ ەروەهو ە باو

ە مەخەان درێئە ی کچان لەنەتەکردنی خڕبەناو بنێپە کان لەکۆمەاڵیەتییە تگوزارەخزمنان و ێاهڕ

 وو. ڕ

ی ڤەشرۆە ویستی بێشتا پێوه، هەتەکۆ کراوە وەژینێم توەلە ی کەو داتایانەی ئیکەرەسەرەشی هەب

ی ێدووتو ەکانی ئینگلیزی، فارسی و کوردی لەزمانە بهەیە ە ی کەوێش ەبیارم دا ڕم بەاڵزیاتره. ب

رانیش ێئە ن لاڵی مندایرگیرەهاوسسەبارەت بە  نیازمە بە م کارانەپاش ئوه. ەمەو بکاڵب دابێکت

و اڵب کردێست پەدە وەژینێم توەئ ەڵگەلهاوکات  مکەیەوەژینێتوستا ێئە ر لەب ڵند ساەچە ک

                          وه. ەمەبک

و ە وەینژێم توەئزانستی ی ەوەندنێخوبۆ ە باشتر وایە وەمەونی بکوڕە ویستێکۆتاییدا پە ل

کی ێینەزە ی و بیکەلتوورتی ەینییەش زێی پێپە ک بەرییەداوە شنەر چەهە ی، لێندبوون لەسوودم

بۆ  ەیەکخنڕەشنیار و ێپە جۆر مووەهە م لەکەشوازی دێها پەروەت. هێنجام بدرەئە وەکراو

 کان.ەواوکردنی زانیارییەت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بەشی یەکەم

 
 

 «سەریاندا خۆیاندا زاڵ بن.ە بەسەر پیاوان بەڵکوو بە هیوادارم ژنان ن»
 4772، ژنمێری وۆڵستن کڕافت، بەدیهێنانی مافەکانی 

 

 خەتەنەی ژنان لە جیهاندا

 

 ڕەگەزییەکانی ژنان و مندااڵنە ێ الیەنی بنەڕەتی مافهەندە کە خەتەنەی کچان نەرێتێکی کۆن

 481ئێستادا نزیکەی ە لە کە پێشێل دەکات. ڕاپۆڕتی ئەم دواییەی یوونیسێف دەرخەری ئەوەی

 شێوازەکانی خەتەنەن وە قوربانی یەکێک لە سەر ئاستی جیهاندا دەژین کە ملیۆن ژن و کچ ل

 32ە دەریدەخەن کە لێکۆڵینەوەکانی دیک 1دەبێت.زیاد ە ملیۆن کەس بەم ئامار 2نزیکەی ە سااڵن

 کیشوەری ئەفریقاە سااڵنن و زۆربەیان لە کچانی خەتەنەکراو ژوور تەمەنی دە ملیۆن کەس ل

ە واڵت ک 23سەر ئاستی ە ئێستادا لە ڕێکخراوی نێونەتەوەیی ل یپێی ڕاپۆڕتی فەرمیە دەژین. ب

هەندێ ە اکووری ئەفریقا و هەروەها لبەشی ڕۆژاوا، ڕۆژهەاڵت و بە زۆربەیان کەوتوونەت

ە ناو هەندێ لە ناوچەی خۆرهەاڵتی ناڤین و ئاسیا ئەم دیاردە باوه. هەروەها خەتەنەی کچان ل

 پەنابەرەکانی دانیشتووی ئەوڕووپا، ئەمریکای باکوور و ئوسترالیاش ئەنجام دەدرێت. ە گرووپ

هۆی ە ب 2ن.رێسەدی کچان خەتەنە دەکە ل 31ە پتر لە هەندێ لەم واڵتانە گوێرەی هەواڵەکان لە ب

چ تەمەنێکدا ئەنجام ە ڕاست لە ی خەتەنەکردنی کچان، نازانین ئەم کارکەلتوورهەمەجۆری 

سااڵنە،  42بۆ  1نێوان ە دەدرێت، بەاڵم زۆربەی ئەو کچانەی وا خەتەنە کراون تەمەنیان ل

هەندێ ە ەنە دەکرێن و لخەتە ساواییەوە ەکاندا کچان هەر لکەلتوورە هەندێ لە ئەگەرچی ل

 هاوسەرگیری.ە ی دیکەشدا بەر لکەلتوور

 

 خەتەنەی کچان، چەمک و پێناسەکان

 

بەشێک یان کۆی بەشە دەرەکییەکانی ئەندامی زاوزێی کچان. البردنی ە لە خەتەنەی کچان بریتیی

بۆ  یبەراوردکردنی شیکاری مانای خەتەنەی پیاوان، شیکارە سەرەتادا بە زمانی ئینگلیزی لە ل

ی ئەم دژە هۆی خەباتی چاالکڤانانی مافەکانی ژن لە کار دەبرا. بەاڵم بە مانای خەتەنەی کچان ب

ە ( ناوبردەی دەکەن کFGM( یان ئێف، جی. ئێم )FGCناوی ئێف. جی. سی )ە ڕەوتە، ئێستا ب

زمانی ە ـن. ل Famle Genial Mutilationو  Female Genital Cuttingکورتکراوەی 

دژی ە لە یهانییجە بەاڵم وێڕای ئەم بزاڤە خەتەنە تێگەیشتنێکی جێکەوتووە گەیشتن لفارسیدا تێ
                                                           
1 - EndFGM, 2012; UNICEF, 2013 
2 - UNICEF, 2014 



( FGCژنان )هاوواتای زاوزێی  ئێستا بڕینی ئەندامی وشانەتوندوتیژی چەمکی نووسراو لەم 

ی یبڕینی ئەندامی سێکسژن یان  یسێکسیژنان، نووقسانکردنی زاوزێی  و قرتاندنی ئەندامی

  1کار دەبرێت.ە ش ب(ـیFGMژن )هاواتای 

دروستیی تەنباوترین و پەسندکراوترین پۆلێنبەندی خەتەنەی کچان پۆلێنبەندی ڕێکخراوی 

 بریتین لە:ە چوار جۆری لێک جیا دەکاتەوه. ئەم چوار جۆرە کە یجیهانی

البردنی پێستی دەوروبەری ە لە بریتییە سووکترین جۆری خەتەنەی کچانە جۆری یەکەم ک

کەم جۆری یەە یان هەر هەمووی. کەوات بەلووکەە بێ البردنی بەشێک لە یان بلەگەڵ /  بەلووکە

ە دەگمەن ڕوو دەدات بریتییە سووکترین حاڵەتە و بە خۆ دەگرێت. حاڵەتی یەکەم کە دوو حاڵەت ل

ووهەم ە. حاڵەتی دیبەلووکەهەمان پێستی جیڕ و داپۆشەری ە البردنی تەنیا کلیتۆڕال هوود کە ل

ۆریدکتۆمی دەڵێن کلیتە بەم کار ،و کلیتۆرال هوود بەلووکەدنی بەشێک یان کۆی البرە لە بریتیی

 (WHO, 2008یان کلیتۆرکێتۆمی )

ی ەوەرەکانی دەشەگرتنی بەڵهە لە بریتییە ی کچانەنەتەتوندترین جۆری خە م کەیێجۆری س

دن و رکی بچوک بۆ میزکێنیا کونەدا تەمەلی ژنان، ەرمگەو داخستنی شژنان زاوزێی  ندامیەئ

ر ەدەبت. ێگرەخۆ دە ت لڵەم دوو حاەیێجۆری س 2وه.ەنێڵهەیی دەکراوە بە ی مانگانڕسوو ینێوخ

تی ڵەحاە ن و لەخەگرن و دایدەدەڵهە لچی چکۆلمدا ەکەتی یڵەحاە ، لبەلووکەگرتنی ەڵهە ل

کی ێشێئدەرد و ە م کارەی ئەسەرەرج و کەلومەن. هەخەن و دایدەبەال دە مدا لچی چکۆلەدووه

ستی ەبەمە م کاره، بەنجامدانی ئەت. پاش ئێرنێپەسەر قوربانیانیدا دەسە بە هاتووەسفنەوە ل

تی ڕاپۆڕی ێپە نن. بێلکەدە وەکێپە فتەه 6بۆ  2ی ەکان بۆ ماوەر دوو قاچی قوربانییەر هەسەچار

 21بۆ  لە سەد 41ن ێکرەد ەنەتەی وا خەانژنو ەرباری ئەس»جیهانی  تەندروستییکخراوی ڕێ

ک جیبۆتی، ەتی واڵو ێندەهە ت، لێپەسەردا دەسە ان بخەتەنەیمی ەیێن جۆری سیالە سەد

« نێکرەد ەنەتەم خەیێی جۆری سەوێشە ی ژنان بسەدلە  31بۆ  لە سەد 31سۆمالی و سوودان 

(WHO, 2008 .) 

                                                           
بەرامبەر خەتەنەی پیاواندا بەکار دەهێنرێت؛ ە بنەڕەتدا لە خەتەنەی ژنان پێ باشتره. خەتەنەی ژنان لە خەتەنەی کچانی ل شرۆڤەینووسەر  - 1

ە کە وەبیرهێنەرەوەی تافی کچۆڵەییە کە بۆ من سەرچاوەیە وه. خەتەنەی کچان لەو ڕووەوچەمکی نێوان ژن و پیا یلەم شێوازەدا گرنگ جیاوازی

چۆڵەکاندا سەر کە بە پاساو و ناڕەوایەی کبێە ئەو نەریت ەبنەڕەتدا دەڕوانێتە هەڵوێستی ڕەخنەگرانەی نووسەر لە . کەواتەدرێتتێیدا خەتەنە ئەنجام د

بۆ ئەو ە بێ چاودێری دواتر. نووسەر تیشکی ڕەخنەکانی ناگوازێتەوە وست، ئازاربەخش و بدۆخێکی زۆر ناتەندرە دەسەپێنرێت، ئەویش ل

و  ئاگاداریە بە خۆویستانە ناگرێ کە کچان و ژناندا ئەنجام دەدرێ و ڕەخنەش لەو ژنانزاوزێی  سەر ئەندامیە لە پزیشکییەی کە نەشتەرگەریی

 .بکەن ینەشتەرگەرزاوزێیان  ادەن ئەندامیجوانکاری( ئام ینەشتەرگەریە )بۆ نموونە هەڵبژاردنەو

بەکارهێنانی ە ڕەخنەگران ڕەخنەیان لە هەندێ لە الیەکی تریشەوە . للێک دەداتەوە شرۆڤەداکارکردی وشەی ژن یان کچ لەم ە باسەکەی سەرەو

کچان و زنان ئەنجام زاوزێی  ەندامیسەر ئە لە خەتەنە بۆ ئەو کارەی کشرۆڤەی پەرەسەندنی  دوابەڵگەی ەوشەی خەتەنە بۆ ژنان گرتووه. ئەم

بەو ە گرێ دەداتەوە خەتەنە ناوزدەکردنی ئەم دیاردە، ئەمە بە کە ئەوەیە بەر بۆردوومانی ڕەخنە. ناوەڕۆکی ئەم بەڵگەهێنانەوە دەدرێ دەخات

ی زاوزێ وەک دەزانین بڕینی ئەندامی دەشارێتەوه.ە ی جیدی ئەم دووانیبۆچوونی ئەوان جیاوازە و بە خەتەنەی پیاوانمان هەیە تێگەیشتنەی وا ل

ڕەخنەگران ڕۆحی ە تەواوەتی لەگەڵ خەتەنەی پیاوان جیاوازه. هەر بۆیە ڕووی ئامانج، شێوازی ئەنجامدان، ڕەهەند و لێکەوتەکانی بە کچان ل

ەوە کردجێکردنەوەی ئەم ە بە ەن کقەڵەم دەدە تیژییەکی زمانی و چەمکی لە توندوژنان بزاوزێی  بۆ بڕینی ئەندامیە بەکارهێنانی وشەی خەتەن

 دەبێ سڕینەوەیە دژی ئەم دیاردە ل داپەڕێکە هەر چەشنە دەکەن کە پێشنیاری ئەوە وتیژبوونەکەی دەشاردرێتەوه. ئەم ڕەخنەگرانە توندقێزەون

 دێڕی خەتەنەی ژنان یان کچان بخاتە بەرنامەی سیاسەتی زمانییەوە.   ە وشەی خەتەنە ل

دووگیانبوونی ە مەبەستی ڕێگری لە ڕۆمای کۆن بە بۆ ڕۆمای کۆن. لە بنچینەکەی دەچێتەوە ، چەمکێک کInfibulation دەڵێنپێی ردەوە ئەم ک -2 

 ( شەرمگەیان دەدوورییەوه. Fibulaتەلێکی لوولدراو )ە کۆیلەکان بە ژن



ریتره، ێمیسر، ئە ک لێلەشگەبە لە وەکی سنوردارترێندەهڕەە ی کچان، بەنەتەمی خەیێجۆری س

ی وا ەو ناوچانە؛ ئێتشدا باو بدیکەکانی ەناوچە لە نگڕەو ە و مالیش باو کینیاامبیا، ، گێسیۆپیائ

      (.WHO, 2008 نییە.)ە وەیانەبار ەوتۆمان لەکی ئەیان زانیارییە یان نییێزانیاریمان لە مێئ

ە ینێمزاوزێی  ندامیەر ئەسە لە ترسیداری دیکەکی مێکارە شنەر چەهە لە م بریتییەجۆری چوار

 یشاندن و هتد.ڵدان، قێرزی لەووشاندن، کونکردن، دڕوانە: ەکی ناپزیشکی، لێستەبەم ەب

 روونیەو دە ستەستی جندروەتسەر خوازراوی بۆ ەی نەرهاویشتەد ێندەکچان هخەتەنەکردنی 

جاریش  ێندەو هلە قوربانییەکانی زەوت دەکا  جار ژیان ێندەهە م کارەئیە؛ ەکچان ه

ندی ەمزاڕەهۆشکردن و ێبە بی کچان ەنەتەی خەیێو پەوه. بەتێنێمەد ەمیشەکانی بۆ هەوتەکێل

کی ێنێشوە لە م کارە. زۆر جار ئەوەبنەکی زۆر دێش و ئازارێت تووشی ئێدرەنجام دەوان ئەئ

ن ەالیە و لە ناڵسا 42بۆ  1نیان ەمەتە ت کێدرەنجام دەئ ەناڵو کچۆەر ئەسە ندروست لەنات

کی ێنانێاهڕهیچ ە وەم بارەلە کن کێانژنزۆریان ت. ێدرەد نجامەئە وەکانەخوازریتەنچی ەنەتەخ

 ڵند ساەی چەماوە وا لە یەزموونەو ئەئە م ئیشەپشتیان بۆ ئڵنیا پاەو تە بینیوەپزیشکیان ن

 قۆەچ ست یانەمقتاشین، یشڕی تیغک ەی وەسەرەکە ک لەڵین کڕوان بۆ بەناوه. ئێستیان هەدەو

ه. وەدوورنەسیم دە جار ب ێندەت و هەپە ب ەکەننی بریێشویش نەشتەرگەرگرن و پاش ەردەو

ە تەپزیشکی نایی نەشتەرگەرک ەو ی کچانەنەتەی خەوەهۆی ئە بە کە دایەرێل گرینگی ڵخا

 روستندەجیازات و ناتێبە کی بێنێشوە کوو لەڵبە خۆشخانەکلینیک یان نە ل ەک نەژمار نەه

ی ێپە کوو بەڵکی پزیشکی نییە، بێپاساوهیچ نیا ەت ەندەوە رم کەت. ئێدرەنجام دەکاندا ئەگوندە ل

وترا  کەو و ێنێیەگەشی ژنان دەکانی لەکییەرەسە کارکردە ل ێندەهە ، زیان بڕێژەکەیجۆر و 

ۆ بیە، ەهروونیان ەو دە ستەندروستی جەتسەر ترسیداری بۆ ەمی ەوتەکێی ژیاندا لەژێدرە ل

میزکردن،  زا، دژوار ر زک وەسە واری خراپ لەوکردن، ئاسەکی کوشنده، هێئازاروێنە 

زۆر روونی ەۆحی و دڕتی ەسارەکسی و خێزووی سەئارزۆری زینی ەکس، دابێسە دژواری ل

           (Toubia, 1995وه. )ەتێوەکەد ێی لەکدا زیانی دیکێژنژیانی ە ش خۆی لەمەئە ک

ە ب یە.ەهە وەرەی سەکەندییەنبێپۆل ەڵگەمی لەکی کەجیاوازییە کە یەش هەکی دیکەندییەنبێپۆل

 ندامیەی ئینڕریت، بەی نەنەتەجۆره: خ ێی کچان و ژنان سەنەتەی دوایی خەندییەنبێم پۆلەی ئێپ

می ەیێتا سەم هەکەشنی جۆری یەهاوچە توانین بەدە ونی کەی فیرعەنەتەو خئافرەتان زاوزێی 

 .1شوو بزانینێندی پەنبێپۆل

                                                           
لووکە ڕێژەیەکی کەمی خوێنڕێژیمان هەبێت یان ڕووکێشی بەە لە شێوەیەک خەتەنە دەکرێن کە خەتەنەی نەریت کچان بە لە بۆ ڕوونکردنەو -1 

 ەڕووکێشی بەلووکە هەڵدەگرنەوه. ئەم شێوەی خەتەنەی کچان هاوشێوەی خەتەنەی پیاوانە، بە هۆی ئەوەی ئەنجامدانی ئەم کارە تەنیا چەند بەش ل

زێی زاو ئەندامیە قرتاندنی بەشێک لە ەمیش واتهی خەتەنەی پیاوان زیاتره. بەشی دووهە وردەکاری زیاتری دەوێ و ئەگەری دەرکەوتنی هەڵەشی ل

ین بەش دوایە گەورەکانی شەرمگە. لە و لچە بچووکەکانی شەرمگە قرتاندنی بەلووکە هەتا قرتاندنی بەلووکە لەگەڵ لچە ژنان دەتوانێ بریتی بێ ل



 ی کچانەنەتەکانی خەو زیان هۆکار

 تێدرەنجام دەئخۆیان  ندیەزامڕە ێبە کردن و بسڕدن یان هۆشکرێب ێبە ی کچان بەنەتەخ

ر ەس ەندروست لەکی ناتێنێشوە لم کردەوە ەوه. زۆر جار ئەبنەکی زۆر دێش و ئازارێتووشی ئ

بەر  نە، و وەک پێشتریش ئاماژەمان پێدا اڵسا 42بۆ  1نیان ەمەتە ت کێدرەنجام دەئ ەناڵو کچۆەئ

چییە ەنەتەن خەالیە لە م کارەئخەتەنە دەکەن.  سااڵنیش کچان 42سااڵن یان پاش  1لە 

کیان کی پزیشێنانێاهڕهیچ ە وەم بارەلە کن کێانژنت؛ زۆریان ێدرەنجام دەئە وەکانەخوازریتەن

ناوه. ێیان هستەدەو ڵند ساەی چەماوە وا لە یەزموونەو ئەئە م ئیشەپشتیان بۆ ئڵنیا پاەو تە بینیوەن

اش گرن و پەردەقۆ وەست یان چەتاشین، مقیشڕتیغی  کەی وەسەرەکە ک لەڵین کڕوان بۆ بەئ

ە دایەرێل گرینگی ڵوه. خاەدوورنەسیم دە جار ب ێندەت و هەپە ب ەکەنی برینێیش شونەشتەرگەر

ە ل ەک نەژمار نەهە تەری پزیشکی نایەرگەشتەک نەی کچان وەنەتەی خەوەهۆی ئە بە ک

نجام ەدا ئکانەگوندە ل ندروستەنات جیازات وێکی بێنێشوە کوو لەڵبە خۆشخانەکلینیک یان ن

 ت.ێدرەد

و ە ستەج یندروستیەتسەر ترسیداری بۆ ەی مەوتەکێلکردنی کچان ەنەتەخە وەکی تریشەالیە ل

تا ەکانی هەجار زیان ێندەکات و هەشیان دەبێژیان بە جار ل ێندەهە م کارە؛ ئیەەروونیان هەد

 مەندبوونیسوودبنەمای ر ەسە لە ی کەناەڕو باوەئی ەوانەچێپە وه. بەتێنێمەن دەمەتی تادواس

، فێیوونیسجیهانی، تەندروستیی کخراوی ڕێی کچان و ژنانە، یندروستەبۆ تە م کارەئ

ر ەس کانیەکخراوڕێی ەکان و دیکەکگرتووەیە وەتەکخراوی نڕێ، ڤکانی مرۆەیوونسکۆ، ماف

و اڵان بژنی دژی نووقسانکردنە لە ک داشەکی هاوبێیاندنەاگڕە کان لەوەتەنکخراوی ڕێە ب

ی کچاندا ەنەتەخە کی پزیشکی لێک هیچ سوودەنە کە یاندووەایانگڕە اشکاوانڕوه، ەبۆت

بۆ ژنان و کچان ە وەووڕزۆر ە لە م کارەئە کە وتووەرکەدە وەوانەچێپ ەوه، بەتەدۆزراوەن

ە م کەکەزیاتر جۆری یە تی واتڵەواڕەی جۆری سووک و ەنەتەترسیداره. خەخش و مەزیانب

دی توونجۆری م ەاڵوه، بەتێوەکەد ێکی لەمتر زیانی الوە، کیرێتەوەناگەڵه ووکەبەلیدا ێت

ە نواەلیە، ەروونی ژنان هەو دە ستەی جیندروستەتسەر زیانی زۆری بۆ کردنی کچان ەنەتەخ

میزکردن، دژواری  ر زک و زا، دژوارەسە واری خراپ لەوکردن، ئاسەکی کوشنده، هێئازار

 1روونی زۆرەۆحی و دڕتی ەسارەکسی و خێزووی سەچاوی ئاررەزینی بەکردن، داب کسێسە ل

رز ەوکردن بەکانی هەجۆرە ری توشبوون بەگەژنان ئزاوزێی  ندامیەینی کۆئڕها بەروەه

نە بۆ وێوکردن ەی هەوەی و گواستنڤچ ئای، ێپاتیتی جۆری ب، ئێههۆی ە تێبەو دە وەکاتەد

                                                           
دەدوورێتەوه، ە دەقرتێنرێ و ئینجا شەرمگە گگەورەکانی شەرمە و لچە بچووکەکانی شەرمگە یان هەمان خەتەنەی فیرعەونی بەلووکە لەگەڵ لچ

 دەهێڵنەوه.  ە تەنیا کونێکی بچووک بۆ دەرچوونی میز و خوێنی سووڕی مانگانە جۆرێک کە ب
1 - Toubia, 1995 



و  ەدەبنەو نیەگەوکردنی لەهتووشی  زۆرکراون  ەنەتەی وا خەو ژنانەایرۆس. ئڤی ەوەگواستن

ی ژنانی ەژڕێوه، ەووی ئامارییڕە لت. ێزک و زایان دابنر ەسە ری لەکاریگە یەوانەش لەمەئ

    زیاتره.  ەنراوێیان قرتێندامی زا و زەم کۆئەیێی جۆری سەوێشە بە ی کەسانەو کەناو ئە زۆک لەن

ە م کارەی ئکانەقوربانییویی لێکەوتویانزی ەوەبووکردنەرەقتەواو ی بۆ ەوەرباری ئەس

و  بەرکەوتووەکانزیانشوێنە ی ەوەژکردنڕێی دواییدا بۆ ساەم ماوەنییە، ل یک بوونێرەسەچار

 ەوب ن.ەبەکار دە پالستیک ب ینەشتەرگەروازی ێشکسی ێسۆکی ستەهە ک لێشەی بەوەاندنەڕگ

شی ەب ێتوانرەینە، دڕم بەردەبە ش و لەی لەوەرەدە ل بەلووکەە تر لەنتیمەند سەنیا چەتی ەیێپ

ت ەبەڵن، هێر بکرەسەکراو چارەنەتەک ژنانی خەیەادڕو تا  ێنرێکار بهە ب بەلووکەی ەوەناو

شی ەت بەقە ب بەلووکەی ەوەی ناوەشەم بەئی یکسێس ۆکیستەهە ک ێش زیاد بکرەوەئ ێبەد

نجام ەئە زاوەسانی ناشارەن کەالیە ر لەگەئە رکردنەسەم چارەمان کاتدا ئەهە نییە. ل ەوەرەد

 ت. ێبەترسیدار دەگومان مێب ێبدر

 ی کچانەنەتەژووی خێم

و زان ژووێمانە، مەموو ئەرباری هەسوونە؛ ڕی کچان ناەنەتەژوویی ورد بۆ خێی مەرچاوەس

ە ت لەقیقەح ەڵێکۆمە وەم بارەلی ەوەبۆ ئە نجام داوەژوماریان ئێکی بەیەوەژینێتو ناسانکەڵخ

بۆ ە وەننەڕێگەدە م کارەی جوگرافیایی ئەزگێئاخە رانەژێم توەشن. ئێربکەژوو دێی مڵناو د

ە ر لەب ڵزار ساەه 2بۆ ە وەنەبەشی دەکەژووێمیسری کۆن و مە ووباری نیل لڕری ەورووبەد

ژووناسان ێت. مێلی هاویشتبەر پەوروبەکانی دەبۆ ناوچە وەندەم ناوەلە ریتەم نەئ ێچەدێستا. وێئ

 ێبەدە یێم پەدرا و بەنجام دەی کچان ئەنەتەخە وەکانەونەمی فیرعەردەسە لە ن کەکەئیدعا د

وونی جار باوب ێندەهە وێم شەب. ێتمیسر بە زایین لە ر لەمی بەنجێی پەدەسە لە م کارەی ئەیشڕ

ە ک لێتاقمیە. ەم ئیدعایەی ئەوەرەاستکڕکدا پشتەڵگوتاری خە ل 1«ونیەی فیرعەنەتەخ» وشەی

ت ەتایبەدووگیانبوونی ژنان و بە گری لڕێە ب کانەی میسرییەم کارەی ئەزێنگەران هۆی ئەژێتو

کانی ەفریقییەگبیری ئەبۆ تە وەننەڕێگەد ەمەئکیشیان ێندەزانن و هەددوگیانبوونی ژنانی کۆیلە 

ە تەشارستانیی 2ن.ێزرێژی بپارێدرستەر دەمبەهە کان لەبەعازە ی کچەوەردین بۆ ئەبچاخی 

تی و ێی کچەردەپە بە داوەد ێی کچانیان گرەنەتەب خەرەۆما و عڕکانی ەتاییەرەس

ەوەی کردە وێم شەی بەوەکرد بۆ ئەد ەنەتەکانیان خەکۆیلە ژنکۆندا ۆمای ڕە لوه؛ ەنییێپاکداو

 ن. ەبکگران ن و نرخیان ەرکووت بکەس سێکسییان

                                                           
1 - Pharaonic circumcision 
2 - Lightfoot-Klein, 1983 



ە وچناە ژوودا لێژایی مێدرە لە زانین کەکردنی کچان، باش دەنەتەی خەرچاوەتی سەباب ەجیا ل

دار ورسنویندا ڤتی ناەاڵفریقا و خۆرهەئە نیا لەو تە باو بووە م کارەئ کانی جیهانداەجیاواز

، سیۆپیێی، ئکی فینیقییە، هاییتەڵالیا، خڕیی ئوستێجناو دانیشتووانی خۆە لە م کارەئ وه.ەتەکراوەن

ها ەروەندۆنسیا و هەزی، ئێی هیندستان، پاکستان، مالەناوچ ێندەهالنی ئامازۆن و ەگە ل ێندەه

درا؛ ەام دنجەئە م کارەمریکاش ئەووپا و ئڕوەئە لم، ەهەی نۆزدەدەسە ت لەنانەبووه. ت فیلیپین باو

ە گری لڕێر یان بۆ ەسەستی چارەبەمە پزیشکان بە ل ێندەوانە، هەژینێم توەی ئێپە ب

ک ەرونی وەخۆشی دەنە گری لڕێت بۆ ەنانەزخوازی ژنان و تەگڕەتکردن و هاوەحڕەخۆ

 ەنەتەمریکا کچان خەئە ل 4371ی ەیەتا دەاستیدا هڕە ل 1می.رێکلیتۆدە نەدەست دەهیستری د

 کران. ەد

بوونی ە کەولت یان جوەسیحییەی ئیسالم، مئایینە ر لەبە کە رینێکی دێریتەکردنی کچان نەنەتەخ

ە و ب ئایینە بە وەنەدەد ێی ژنان گرەنەتەخە م گوتارانەک لێزۆرە مانەرباری ئەسبووه، هە

   2زانن.ەی ئیسالم دئایینبەتایبەت و  ایینئکانی ەویستییێپە ک لێکەی

 جیهان ە ی کچان لەنەتەباوبوونی خ

ی کانەییێخۆجە هۆزە دی کراوه، لەکاندا بەزۆر جیاوازە کەلتوورە ی کچان لەنەتەک وترا خەو

ە ف، لێیستی یوونڕاپۆڕی ێپە ب فریقا.ەکانی ئەجۆرەمەهە کۆمەڵگە گاتەتا دەهە بگرە الیاوڕئوست

ی تاناڵوە ل ێندەفریقا، هەئبەشی ە زۆربەیان کەوتوونەتە واڵت ک 23ە ل ەی کچانخەتەنستادا ێئ

پەنابەرەکانی دانیشتووی ە گرووپە ناو هەندێ لە هەروەها لو خۆرهەاڵتی ناڤین ئاسیا و 

 ستداەردەبە ک لەیەگەڵبهیچ  3باوه. ئەوڕووپاو  خۆرهەاڵتی ناڤین، ئوسترالیا ،ئەمریکای باکوور

تانی اڵو ەفریقا یان لەشی باشووری ئەب ێندەهە لە م کارەئباوبوونی ی ەوەرەکاستڕپشتە کە نیی

و ەزیادبووی ئە وو لڕکۆچکردنی  4ت.ێمیسر بە لە فریقا جگەب زمانی باکووری ئەرەع

وه؛ ەتەتانی جیهانیش گواستوواڵوە ل ێندەیان بۆ هەم کارەئن ەکەد ەنەتەی وا کچان خەرەماوەج

بۆ وێنە  ،ێدرەنجام دەرکانیش ئەرگەوە تاڵکانی وەرەنابەپە ناو گرووپە لە م کارەستا ئێئە نکوچو

کی ەیەژڕێە توانین بەد 5ووپیڕوەتی ئاڵو ێندەمریکا و هەند، ئەزلودا، نیوەنەالیا، کڕئوستە ل

                                                           
1 - Brown, 1866 

 باوەڕەکان یان ئانێمیستەکان و هەندێ ئایینی خۆجێیی دیکەش باوه.  ناو گیانە لە کارموسڵمان و مەسیحی و جوولەکەکان ئەم ە بەدەر ل -2 
3- UNICEF, 2013  
4 - Toubia, 1995 
5 - Boyle and Preves, 2000 



ندستان، زی، پاکستان، هیێمالندۆنسیا، ەک ئەکی وێتاناڵوە ئاسیا لە ی کچان لەنەتەسنووردارتر خ

   1یە.ەرانیش هێئە دات لەپیشانی دە وەژینێم توەک ئەو و ئێراق

ب و ەرەی عەکۆمەڵگ ێندەهلی سوننە، هەناو کوردانی ئە ی کچان لەنەتەخ ئێراقتی اڵوە ل

ی تڵەوەکی نادێگرووپە وانەتی لڵەوەگرووپی ناد ێندەهە ک کەیەوەژینێتون باوه. ەمەتورک

ناو ە ی کچان لەنەتەوی خڕەبە ن کەوەری ئەرخەدە نجامیان داوە( ئWADIمانی )ەڵئ

نی یەمپەزراندنی کەهۆی دامە بە کانی دواتر کەوەینڵکۆێل 2.سەدهلە  61ە دا پتر لئێراقکانی ەکورد

ی ەژڕێنجام درا، ەدا ئەم ناوچەی کچان لەنەتەی خەوەنگاربوونەرەیی بۆ بەی و ناوچێخۆج

دستان، لی کوراڕفیدتی ەحکومە ک کێتڕاپۆڕی ێپە . بتێزانەمتر دەکە وەلە م کارەباوبوونی ئ

دا ەم ناوچەی کچان لەنەتەی خەژڕێە ریانخستووەکان دەییێخۆجە تییڵەوەناودە یوونیسف و گرووپ

 زیندایە. ەدابە لە وەراییێی خەڕوپەب

ت زیاتر ێی کچان تا دەنەتەباوبوونی خە ت بەبارەکراو سێپەزانیاری متمانە یشتن بەاگڕتسەد

ی کچانی کۆ ەنەتەخسەبارەت بە  تاڵو 6تمانی س زانیاری نیشێئچ، ێی دی. ئەرنامەت. بێبەد

 مەریتره، مالی و سوودان. لێۆخی عاج، میسر، ئڕندی، ەفریقای ناوەوه: کۆماری ئەتەووکرد

 لە سەد 37بۆ  لە سەد 18قبوون ڵنی باەمەتە نەگەدی وا ەو کچانەی ئەنەتەی خەژڕێدا ەتاناڵو

 ەو گرووپەناو ئە ل ەنەتەی خەژڕێە ن کەخەردەدە وەئکان ەراوککۆە زانیارییندراوه. ێیەاگڕ

ر ئاستی ەسە ی کچان لەنەتەستای خێبوونی ئوباە وەرێی ژخەریتەم ەیە. ئەکاندا هەجیاواز ەئتنیک

 دات.ەجیهان پیشان د

                                                           
1 - Isiaka and Yusuff, 2013 
2 - Ghareeb and Dougherty, 2004, 226 
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م ەی ئەرێگوە کانە. بەکراوێپە ئاماژە تاڵوە ی کچان لەنەتەری خەپیشاندە وەرەی سخەریتە

دا هیچ خەریتەم ەلە ک دیارەو و 1سەدهلە  3 ئێراقە لە م کارەنی ئی باوبووەژڕێ خەریتە

 ت. ێدی ناکرەب لە ئێران ی کچانەنەتەبوونی خوباە ک لێوارەئاس

 کانەو پاساوە زێنگەی کچان: ئەنەتەتی خەسیاس

دا بۆ ەانم کۆمەڵگایەدا باوه. لێی تەم کارەئە کە بووە و کۆمەڵگایانەشی ئێکەڵهێی کچان تەنەتەخ

ە م پاساوانەیە. ئەک هێهۆکارە موو جۆرەشی کچان هەلە ک لێشەگرتنی بەڵهی ەپاکان

ای مەر بنەسە لە کە یەهە و کۆمەڵگایانەئایدۆلۆژیای ئ ەڵگەوخۆیان لەاستڕکی ەندییەیوەپ

ە کسی لێزووی سەکردنی ئارڵۆڕکۆنتکان ەن تیۆرییەک هاتوون. خاوێی پێتزەگڕەکسانی ەنای

تیشدا ڵەاح ێندەهە زانن. لەکردنی کچان دەنەتەخ یکیەرەی سەزێگنەئە کان بەکۆمەڵگا پیاوساالر

ی ێکان لەیشتووەگێپە ژنچوونە ڕیزی یی و ەورەتی گەڕەناو هە سمی چوونڕەوڕێ ێک جۆرەو

 کانەییئایینی و کەلتوورە ەڕهاوکاری باوە بە م کارەنجامدانی ئەوه، ئەشڵەو حاەوانن. بەڕد

 ،سێکسیفتاری ڕە ت بەبارەک سێلەگەڕدات؛ باوەد هانە م کارەک بۆ ئەڵخە ک ێدرەنجام دەئ

                                                           
1 - UNICEF, 2013 



 ەپاساو ک ێندەهە ب نینێخشەد کێدا چاوەژێدرە نی و هتد. لێپاکداوتەندروستی، جوانی، 

 . نی کچانەنەتەندنی خەسەرەی و پبوونوامەردەری بەخۆشکڕێ

ی سکێی سوزوەکات، ئارەکردنی کچان زک و زایان باشتر دەنەتەخە انەڕم باوەل ێندەی هێپە ب

یان ەکەرەتیان بۆ هاوسێندەو ئاستی پاب کاەـیان الواز دهاوڕەگەزخوازانە زووی ەک ئارەو –

ژن اداری فەتی و وێی کچەردەستی پاراستنی پەبەمە کاندا بەتڵەحاە لک ێزۆرە ل وه.ەکاتەرز دەب

ان یەرمگەشک کونی ەواتایە ، بێدرەنجام دەر کچان ئەسە ل ەنەتەمی خەیێر جۆری سەبۆ هاوس

نیا ەتە ردەوی پەشمان ەهنی یان ێوی بووکەشە ن کەبک ەوەری ئەبەستەی دەوەبۆ ئە وەورندوەد

 ەگبوونی ژنانەمەئ ەفاداری و بەری وەبەستەدە مەئوه. ەبکاتە م مۆر و مۆمەئ ی خۆیەکەردێم

م ەب و ەر بۆ پیاوانەدەبەادڕە کسی لێزووی سەاسپاردنی ئارڕری ەبەستەدمیش ەبۆ پیاوان و ه

    1زوو و خواستی پیاو.ەناو ئارێپە ل ەکێکارە وێش

ن: ەکەی جۆراوجۆر دەزێنگەئە بە ئاماژە م کارەی کچان بۆ ئەنەتەکانی خەرەنڵرگریکاران و پاەب

ج ەوو و وڕئابە رگری لەو بئەوان  یرگیریەرکردنی هاوسەبەستەزتربوونی کچان، دێهەبە وانەل

سی کێزووی سەتی و ئارێزەگڕەە ت بەبارەباو س ییکەلتووری ەڕباو ێندە. هەڵماەبنحەیای و 

نی ێجوانی، پاکداوە بە وەنەدەد ێکردنی کچان گرەنەتەخە انەڕم باوەکات. ئەدە تۆکمە ریتەم نەئ

م ەی ئەی شاراوەزێنگەئە دان کەوایڕو بەک لێدا زۆرێمان پەک ئاماژەوم ەاڵووی ژنان. بڕو ئاب

ە ر لەتیان بێی کچەردەپستی پاراستنی ەبەمە ب سێکسیی ژنانفتاری ڕی ڵۆڕکۆنتە کار

کان ڵەماەتدا بنڵەحا ێندەهە و لە رگیرییەویستی هاوسێرجی پەتی مێی کچەردەپ؛ یەرگیریەهاوس

ی ەوەمتربوونەرچی کەهۆی هە تێبەکردنی کچان دەنەتەخە کە یان وایەڕی( باوئایین)و زانایانی 

 ێندەهە ل ەیێم پەبە یداەوەیر لەس. هاوسەرگیریی ەی بازنەوەرەدە ل سێکسییانزووی ەئاستی ئار

 نیان زیاتره. ێی خوازبەژڕێکان ەکراوەنەتەخە دا کچەم کۆمەڵگایانەل

ە م کارەکردنی کچان، ئەنەتەری خەنڵی پاەڕبیر و باو ێندەه ەڵێیدا دەکەبێکتە ر لێلیندۆرف

دا ێی تەم کارەی وا ئەو کۆمەڵگایانەجار ل ێندەهوه. ەنی و جوانییێخاوە بە وەنەکەست دەیوەپ

ە واڵکر ەگەئە یان وایێن یان پەدەم دەڵەقە و لاڵگپیس و ە کان بەکراوەن ەنەتەخە کچ و ژن ەباو

ە ب 3ت.خاەردەناشیرینتر د یانکسیێندامی سەتی ئڵەواڕەتر و ەورەن گڕبەـی ژنان ن2بەلووکە یان

ە بکردنی کچان ەنەتەان ناشیرین و پیسە، خژنزاوزێی  ندامیەئە کە ەڕم باوەی ئەرێگو

                                                           
1 - Lindorfer, 2007 

 کار دەهێنرێت. ە ب کەشمیتوشەی  -2 
3 - Lindorfer, 2007 



کۆمەڵگادا خواردنی  ێندەهە کات. لەن دێیان جوان و خاوێندامی زا و زەئە زانن کەد کەیەوەکرد

 نازانن.  ڵەاڵحە ب ی خەتەنە نەکراوستی ژنەد

ک ەی وەکەگرووپی جوول ێندەهسیحی و ەمان، مڵی موسەڵناو کۆمە ان لژنی ەنەتەخە استڕ

نی کۆن ڵێەبی پیرۆز )بێکتە لە نە کە وەمەخت بکەج ێبەم دەاڵاییل و فالشاـش باوه. بڕتا ئیسەب

 ەقەدە ک لەهیچ یە لە و نە هاتووە ینێی مەنەتەئان باسی خڕقونە لە ( و ێنی نوەڵێو ب

ە وەکانەئایینە لکردنی کچان ەنەتەواتە، خەک 1سیحی و ئیسالمی.ەکە، مەکانی جوولەخەبایڕپ

ی ەنەتەدانی خێپەرەۆ پر بەاساودکی پەمایەبنە بوو ب ئایینکۆمەڵگادا  ێندەهە م لەاڵهاتووه؛ بەن

نی ێاکداوک بۆ پەیەگەڵبە بوو ب ەنەتەو خ ژننی ێپاکداوە بە وەستیان کردەیوەپە ینە، چوونکێم

 الی خودا. ە کان لەوادارڕبە ژن

کانی ەرهۆکاە لە م هۆکارانەئن، یەکان بکەئابوورییە زێنگەئە مانە، ناتوانین چاوپۆشی لەجیا ل

ە یڵەماەنب یەکە بۆ سەربارگرانیە کراوەن ەنەتەخە ک کێا کچکۆمەڵگاد ێندەهە ترن. لگرینگە دیک

 ک دایکێها کچەنجامدا، وەئە لرگیری نازانن. ەشیاوی هاوسە کراو بنە ەنەتەک کچانی خەڵو خ

ی یایینئزانایانی ە ل ێندەه مە،ەر لەدەب. اتکەش دەبێب« شیربایی»رگرتنی ەوە و باوکی خۆی ل

خواز ریتەنی ناخەتەنەچیج و ەرەماماکان، قن، کاەخای گوندێی کۆمەڵگاکان، کوەرکردەس

دا ەندەوێن یە. لەمەکان هەگوندییە ناوچە لە ینێی مەنەتەدانی خێپەرەپە یان لگرینگکی ێورەد

یان وامەردەری داهاتی بەبەستەبۆ دە چوونکیە، ەنگتریان هڕڕەپتۆخ و کی ێورەان دخەتەنەچی

ی کێن، داهاتەکب ەنەتەرچی زیاتر خەوان هەئگومان ێن. بەبدە ریتەم نەو بەو بر ەژێدر ێبەد

  2ت.ێبەزیاتریان د

 ی کچانەنەتەزینی خەوتی دابڕە

ە وێشە کی زۆری لڕێوگۆڵن ئاێڕدنیای مۆد ەڵگەکشانی ئاستی وشیاری و ئاشنابوون لەڵه

وه. بینیە وخۆە کی زۆری بێانڕگۆ انفتاریڕو  ناێدی هەب ی کچانەنەتەک بۆ خەڵخوانینی ڕ

ە ی کچان بەنەتەی جیهانی، خەشەکان و گەدۆستییڤمرۆ ەبوارە کان لەکچاالە کخراوڕێ

کخراوی ڕێی ەناسێپی ێپە ن. باڵان و منداژندژی ە لتوندوتیژی  تەتایبەزانن، بەدتوندوتیژی 

ە ن لژناە تی کێزەگڕەداری ەکسانی بنچینەنایە ک لەیەنموون»ک ەوە کە م کارەلتی ڵەوەودێن

                                                           
1 - Rouzi, 2013 

ڕەوتی نەهێشتنی خەتەنەی ئافرەتانیش ڕۆڵێکی ە دەتوانن لە بەشی کۆتایی ئەم کتێبەدا ڕۆشنایی دەخەمە سەری هەر ئەم گرووپە هەڵبەت وەک ل -2 

ی بەوەی بەدیلێک بۆ دەستخستنە و ئەمەش بەستراوەتەوە شەدارانەوگۆڕینی ڕوانگەی ئەم پیە بە بەندە دیاریکەریان هەبێت. ڕێگری کردن لەم کار

ڕازییان ە ڕێگەی دوواندنی ئەم ماما و خەتەنەکەرانەوە دەبێ لە وەرچەرخان و گەشەیە داهاتیان دابین ببێت. هەر بۆیە، ئەو کەسانەی چاویان ل

 گەڕ.    ە هێز و توانای خۆیان بخەنە دژی ئەم نەریتە بکەن بۆ ئەوەی ل



 ر ئاستیەسە م لەابردوودا هڕی ەیەی دەماوە ، لێوانەڕی دێل« ت.ێگرەادڕکی زۆر نزمدا ێئاست

  ئەنجام دراوە. گرینگ داپەڕیدا ەم بوارەیی لەر ئاستی ناوچەسە میش لەجیهان و ه

 

دنی یارکرەت بۆە کچان کجیهانی  یەم کۆنگرەکەمیوانداری یە بوو ب بریتانیا 2141ی ڵساە ل

ە ات لبەها خەروەو هی کچان ەنەتەخە نان بێهتاییناو کۆێپە تی لڵەوەودێننیشتمانی و  داپەڕی

ە رنامەم بەی ئەکی دیکێمیواندار 1چوو.ە وەڕێب ێملەرو زۆە ختەشوێپ یرگیریەدژی هاوس

کی زۆر بۆ ەیەپارە ڕبوون و بە م کۆنگرەشداری ئەت باڵف بوو. زۆر وێیوونیس

ی وا خۆیان ەانسەو کەک لێزۆرە وردە ی کچان کۆ کراوه. وردەنەتەخبەرەنگاربوونەوەی 

ی ەنەتەشتنی خێهەوتی نڕەتدا اڵزۆر وە ستان. لەدژی وە ی کچان بوون، لەنەتەری خەنجامدەئ

ە بە کە یەوەئە رخانەرچەم وەکانی ئەرەکاریگە هۆکارە ک لێکەکردووه. یێستی پەدئافرەتان 

کان ەتییەکۆمەاڵیە ڕۆنی و تۆڕلیکتەئە یاندنەاگڕۆک و ڤاڵبە لستادا ێئە ابردوو، لڕی ەوانەچێپ

 ت. ێکرەدە قسئافرەتان ی ەنەتەخسەبارەت بە  کانداڕەن و بازااڵکۆە ت لەنانەت

ە تابۆی مەی کچان توانیان ئەنەتەخبەرەنگاربوونەوەی کانی ەینەمپەک، کەڵئاگاداربوونی خە ب

ی ەم کارەی وا ئەو ناوچانەل ێندەهە دوانی گشتی. لێلتی ەبابە ن بەی کچان بکەنەتەنن و خێبشک

م ەئ وانین بۆڕی ەوێشە و لە بینیوە خۆوە زینی بەوتی دابڕەی کچان ەنەتەی خەژڕێباوه، دا ێت

ی ەوەکدانێندی لەی ناوەم دواییەی ئەوەژینێدی هاتووه. توەکی باش بەانکارییڕگۆە تەباب

                                                           
1- Girl summit, 2014   



ە ی گرووپەت و دیکڵەوەی دڵوەهە بە ک یەوەلە زارشتون گەمەیە لە ڵماەی بنیندروستەت

    1ر.ەبە تەگرتووزینی ەدابە وو لڕوتی ڕەستا ێکچان ئدنی خەتەنەکر کان،ەچاالک

ە ار بندیدەیوەکی پێپرسە ی کچان بەنەتەخە اشکاوانڕرانی بۆرکینافاسۆ ەبڕێشنە، ەم چەب

ی یهاوکارە کی یاسایی و بێکارڕێری ەبە گرتنە نیازن بە زانن و بەد ڵو مندا ژنکانی ەماف

 م کردەوەەدواداچوونی یاسایی دژی ئەو ب تی پشتیوانیەمەڵنان، هێاهڕک ەو شێوازگەلی

کیان ێندەو هە یان گرتووەسک ەڵێو میسر کۆم ئێراقتی ڵەوەر دوو دەوه، هەم بارەوه. لەستنەبوو

ە وەژینێمی توەرهەو بە وەتەوی کردوواڵف بێیوونیسە ک کێتڕاپۆڕدواگرتووخانە. ە تەخستوون

م ەلردەوە م کەنجامدانی ئەئە کە وریخستوەە، دکوردستانهەرێمی ە لە ڵماەدان بنەر سەسە ل

، یندەفریقای ناوەنین، کۆماری ئەبە ی کچان لەنەتەی خەژڕێزیندایە. ەی دابەڕوپەدا لەناوچ

کان، ەاپۆرتڕی ێپە . بخۆی جارانیڕێژەی ی ەنیوە تەیشتووەش گەرییەیجە، لیبریا، نئێراق

م ەک ئێمانەردەخۆیان سوا ە یەو ژنانەی ئەوانگڕانی ڕزینە، گۆەم دابەترین هۆکاری ئگرینگ

د رەو د ،ەسوودێکی بێکارە مەوو قوربانیان ئمەر هەی هەڕباوە پاوه. بەردا سەسە بکردەوەیان 

 ۆتستۆڕو پە ئیدانە م کارەئ یتوندە بە ر بۆیەدا نییە، هێی بۆ کچان تەهیچی دیک ێبەو ئازار ن

ناو  ەی کچان لەنەتەخە کە یەوەری ئەرخەف دێی یوونیسەکی دیکێتڕاپۆڕشنە، ەم چەن. بەکەد

ی ەژڕێزینی ەوتی دابڕەم ەئ 2وه.ەتەم بووەفریقا زۆر کەری ئەرتاسەی سەزار کۆمەڵگەه 2

 الن وەانکاری گڕگۆە لە یێکی نوێمەردەدروستبوونی سری ەکردنی کچان پیشاندەنەتەخ

ی ەنەتەخ زینیەدابە وو لڕوتی ڕەە وەرێی ژەچارتم ەتوانین بەفریقا. دەری ئەکۆمەڵگاکانی کیشو

 ین. ەکچان پیشان بد

 ڵسا 13بۆ  41ی ژنانی ەوەکدانێی لێپە ب - کانەتاڵوە ل ێندەهە ی کچان لەنەتەزینی خەئاستی داب

 

                                                           
1 - Al-Khulaidi et al., 2013 
2 - Pandit, 2012 



  مەدووه شیەب

 رانێئە ل کچان یخەتەنە باوبوونی

  رانێئە ل کچان یخەتەنە پرسی

ک ەو و ەنیش باو نیییڤتی ناەاڵخۆرهە نیا لەوو نادا و تڕماناندا ڵناو موسە نیا لەی کچان تەنەتەخ

و ەوه. بەتێرڵۆی بکێکاندا لەمانڵناموسە فریقاییەناو ئە ئیسالم و لە ر لەب ێبەی دەکەیشڕبۆ وتمان 

انانی مڵموستانی اڵوکۆمەڵگا و  ێندەهە لردەوە م کەئە ک ێبکرە وەی لڵنکۆ ێناتوانرە وەشڵەحا

  ینیشدا باوه.ڤتی ناەاڵخۆره

کی دوور ەیەژینێعی مێشافمەزهەبی ی ەهلی سوننەناو ئە ل قئێراران و ێئە کردنی کچان لەنەتەخ

ستیی تەندروکخراوی ڕێندی ەنبێی پۆلێپە )بە م کارەمی ئەکەران جۆری یێئە لیە. ەژی هێو در

زی ێوراەپە کان و لەگوندنشینە ناوچە ت، زیاتر لاڵۆژاوای وڕکانی باشوور و ەناوچە لجیهانی( 

م ەل 1ۆژاوا باوه.ڕربایجانی ەن، کوردستان و ئاززگای هورمزگان، کرماشاێکانی پارەشار

ی ی خۆیان خوازیاریئایینی و کەلتووری ەڕی باوەرێگوە بە ن کەک هێسانەشتا کێدا هەناوچان

و ەناو ئە ل کوردستانهەرێمی ە ها لەروەران و هێئە ی کچان لەنەتەن. خەم کارەنجامدانی ئەئ

ن ەکەورامانی ئاخافتن دەاری سۆرانی و یان هزەوێشە بە کە باو انەعیێب شافەزهەم ەسوننە کورد

ش وانیەرچی ئەگەو یان سووریا ئ تورکیە، ئێراقران، ێکانی کرمانج زمانی ئەناوچە لە و ن

          2.(Meho, 1997)بن ەزهەعی مێشاف

ی سەدلە  31بۆ  لە سەد 31ە کە ئیمامە ی دوازدەعێۆ شڕوەرانی ئێئە رمی لەبی فەزهەم

هلی ەران ئێکی ئەڵی خسەدلە  3بۆ  1ی ەت. نزیکێنێک دێران پێکی ئەڵخری ەماوەی جەکهاتێپ

ی ەمینەکانی باشوور و کەکانی ناوچەلووچ و فارسەی کورد و بەوەتەیان نەن و زۆرینەسونن

 4ن.کانەمانڵناموسە ییئایینە مینەش کەی پاشماوسەدلە  2ی ەنزیک 3.نرانێباکووری ئە ن لەمەتورک

 رەکانی سەک گوندەونشین ەی سوننەناوچ ێندەهە ی کچان لەنەتە، خرانێکوردستانی ئە ل

دا ەرانەڤەم دەلە م کارەئی وەبرش، ەمەرباری ئەباوه. س کوردستانهەرێمی ە سنووری نزیک ل

                                                           
ە بینیوه، لەوانە خۆوە ژنانیان بە دژ بتوندوتیژی  مێژوودا هەموو جۆرەکانیە خەتەنەی کچان لە ئاماژەی پێدرا بەدەر لە ئەم چوار پارێزگایەی ک -1 

ییەکانیش کەلتوورو  بەربەستە نەریتی ندێ جار قەتڵی نامووسی. جیا لەمانە،زۆرەملی، فرەژنی و هە یمندااڵن، هاوسەرگیری یهاوسەرگیری

 ( Keddie, 2000)ە خۆسوتاندن یان جۆرەکانی دیکەی خۆکوژی ژنان و کچانی لەم ناوچەدا لێ دەکەوێتەو

نجی و کوردی سۆرانی. کرمانجی شێوەی گشتی دوو پۆلن: کوردی کرماە ، بەاڵم بە خۆ دەگرێزار و زاراوەی جۆراوجۆر لەزمانی کوردی شێو -2 

خەڵکی هەرێمی کوردستان و کوردەکانی باکوور و ڕۆژاوای ئێرانیشە. زمانی سۆرانیش ە زمانی زۆرینەی کوردەکانی سووریا و تورکیا و ڕێژەیەک ل

باوه.  ێراقیشئئیالم و خانەقینی  و هەروەها کرماشان و هەرێمی کوردستانی عێراق، باشووری ئازەربایجانی ڕۆژاواە ناوچەکانی نزیک سلێمانی لە ل

 ڕی.   وکرماشانی، ئیالمی، لەکی و کەلهوە بکەین بە بۆ شێوەزاری دیکەی کوردیش دەتوانین ئاماژ
3 - Cheng and Beigi, 2012 
4 - Ameli and Molaei, 2012 



ناو ە ت لەنانەجیاوازه، تە کی دیکەیەبۆ ناوچە وەکەیەناوچە ی لەکەژڕێو ە واڵکبێی لەوێشە ب

 دا. شکانیەنەوشەهاوک ەگوند

ت ەڵوەن دەالیە ئارادا بووه، چ لە ی کچان لەنەتەپرسی خ لەی ڵک نکۆێجۆرە میشەه رانداێئە ل

ر ەبەر لەوه. هەرانیستێئس یان گرووپی پانەک ێندەن هەالیە و چ لە وەکانەرمییەفە کخراوڕێو 

کان بۆ ەی گرووپەت یان دیکڵەوەن دەالیە کی جیدی لڵێوەهیچ هە نووکەتا هەش هەمەئ

ر کی جیدی و گشتگیەیەوەندنێخوە ک و نەیەوەژینێتوە دراوه: نەنە کارم ەوی ئەنگاربوونەرەب

دا ەم بوارەانان لڤچاالکە دان بەگڕێە شتنی، نێهەناو نێپە ک لەکردنی یاسایێجەبێجە ، نەم بارەل

ە کی بێتڵەاوڕەستا بینیمان ێتا ئەی هەوەی گشتی. ئەوەوشیار کردنە پشتی کردنیان و نڵیان پا

ن ەالیە ستا لێتان ئاڵوە ک لێزۆرە بینین لەشی داهاتوودا دەبە ک لە. وبووهە مەی ئەوانەچێپ

ە انان و گرووپڤن چاالکەالیە میش لەکان و هەتڵەوەکان یان دەتییڵەوەودێنە کخراوڕێ

ە یندا کڤتی ناەاڵخۆرهە ت. لێدرەدئەنجام ە ریتەم نەشتنی ئێهەبۆ نداپەڕ کان ەتییڵەوەناود

ندکردنی سەپە ی کچان جیا لەنەتەی خەوەنگاربوونەرەبۆ ب قئێراالی کوردستان ڕتی فیدەحکوم

ە کخراوڕێتی ەیارمە ب کوردستانهەرێمی ووری شبا هیت ەی تایبەوێشە بە کک ەیاسای

چانیان ی کەنەتەکردنی خڕبەی بنڵقۆکان ەتییڵەوەودێنە کان و گرووپەییێخۆجە تییڵەوەناود

راندا ێئە م لەاڵب(. HRW, 2010ن )بوو ووتوەرکەکی زۆر سەیەادڕشدا تا ەم کارەو لە یوڵماەڵه

ت. ێکرەد رەسە ی لەن قسەگمەدە ژی گشتی و بێوتوو ک بۆێتەبابە بۆتەشتا نێی کچان هەنەتەخ

 ئیشە زیان لەکانیش زۆر حەرمییەفە کخراوڕێو ە مەدا کەم بوارەلە وەئاگادارکردن ێچەدێو

 کان نییە. ەییێئتنیکی و خۆجە تەر بابەسە کردن ل

ی باس نییە. ێکی ناسراو و جێتەی کچان بابەنەتەخرانیش ێکانی ئەژینگێزانکۆ و توە لوه، ێم شەب

خۆ و جیدی ەربەی سەوەژینێ، تونووسراوهە وەم بارەر لەزی ماستێندین تەی چەوەای ئەڕرەس

کان، ەشییئاسایە رانییەت و نیگڵەوەد یبوونی پشتیوانیەهۆی نە نە. بەگمەدە تەم بابەب سەبارەت

ست. ەکانی دەنجەپە ب ی کچان ناگاەنەتەخە ت بەبارەسە نەالیەمەی جیدی و هەوەنیڵۆکێی لەژڕێ

 ،راوهکەرخان نەک تەیەدا باوه، بوودجێی تەنەتەی وا خەو ناوچانەی گشتی لەپرۆژبۆ  نیاەت ەن

ی ەپرۆژشبردنی ێو پەرەلی بەهە ر بۆیەن. هەنادە وانەژینێتوە شنەم چەتیش بڵەکوو مۆەڵب

 نانیێاهڕراوردکردنی ەی کچان و بەنەتەوی خەی وردی برەژڕێدنی یی بۆ دیاریکرەتاقیگ

ە وەم بارەلە ش کەوانەژینێو توەی ئەزۆربە م کارش بوونی نییەبەرەنگار بوونەوەی ئە گشتی ل

کی ەزۆریان گشتگیرییە کە یی بووێندکاری ناخۆجێستی کچانی خوەر دەسە نجام دراون، لەئ

کی ێنێک یان شوەیەناوچە دوان لێتی لڵەحا 111ان ی 211، 11ی ەرێگوە و بە وتۆیان نییەئ

واز ێند، شەهڕەووی ڕە لە وانەژینێم توەئی ەوه. زۆربەتەیان شی کردووەم پرسەجوگرافیایی ئ



اری ک شیکەنا نەکان دادەگشتییە ر زانیارییەسە ی خۆیان لڵوەهن و زیاتر ەوێهاوش ئاراستەو 

کان ەراونجام دەئ ەوەژینێتو ەڵگەتان لاشناکردنشی دواتردا بۆ ئەبە چاره. لە گڕێووی ڕە و خستن

 وه. ەمێیدا دێنم و پێناسەدانی کەدا، گرینگترینەم بوارەل

  1رانێئ ە ل انکچ یخەتەنەە ب تەبارەسە وەژینێتو ێندەه

وما ران هی هێئە ی کچان لەنەتەخە ت بەبارەکان سەنجام دراوەئ ەوەژینێمین توەکەیە ک لێکەی

ی ەکەوەینڵکۆێل 4834ی ڵساە دی لەحەندکاری مامایی بوو. خاتوو ئێو کات خوەئە کە دییەحەئ

م ەنجام دا. ئەئ« مینابە لە م پرسەژنان بۆ ئ وانگەیڕی ژنان و ەنەتەخ»ر ناوی ێژە خۆی ل

ی ێپ ەزگای هورمزگان و بێپارە تێوەکەدە هید قادری شاری میناب کەکلینیکی شە لە وەژینێتو

ئامانجی بۆ ە کە نجام دراوەئ ڵسا 13بۆ  41ن ەمەتژن و کچی  111دوواندنی پشکنین و 

ە کا کەدە وەدی ئیدعای ئەحەیان کردبوو. خاتوو ئەم کلینیکەردانی ئەسخۆشی ەری نەسەچار

ت. ێکرەدی دەناو ژنانی مینابدا بە ی لەنەتەتدا جۆری دووی خڵەحا ێندەهە م و لەکەجۆری ی

کانی ەییترسەمە ی لێسانی خۆجەوونی کئاگاداربە کە یەوێم شەدی بەحەئاکامی کۆتایی ئیشی ئ

ە م پرسەک بۆ ئەڵوانینی خڕینی ڕنان و گۆێاهڕری پزیشکی، ێکردنی کچان، چاودەنەتەخ

ە دواتر لە وەژینێم توەک لێشەت. بێبەهە ریتەم نەکردنی ئڕبەبنە ی لگرینگکی ڵێۆڕ ێتوانەد

 تی ژنان وڵەوەودێاری نڤگۆە یش لوەن چاپ کرا و دوای ئێزوەاری زانکۆی پزیشکی قڤگۆ

 (. Ahadi, 2009)ە وەو بوواڵب زایەمان

 ندکاریێاللی خوەجە زازادڕەریسا ەی کچان هی پەنەتەخە ب سەبارەتە کی دیکەیەوەژینێتو

اللی ەج وونی تارانە. خاتێوودهڕکانی زانکۆی ئازادی ئیسالمی ەکۆمەاڵیەتییە نستاری زەماست

دژی ە لتوندوتیژی  کانیەییکەلتوورە نی بوارکردێتووتا»ر ناوی ێژە ل 4836ی ڵساە ی لەکەزێت

ی ەوێشە نووسی. ناوبراو ب «نگەری کەندەبە ی کچان لەنەتەر خەسە داکۆکی کردن لە ژنان ب

سی ەک 211زگای هورمزگان ێپارە نگ لەری کەندەکانی بەکلینیکە ک لێکەیە وت لەکەڵهەب

ی ەنەتەکانی خەرەکاریگە ییکەلتوور فاکتەرەی ڤەشرۆە لکردن.  ەڵگەژی لێبژارد و وتووەڵه

ی نجامەئ .ندکاریێو خو ئایینر دوو هۆکاری ەر هەسخستە رنجی ەکچان، ناوبراو تیشکی س

کی زۆری ەدا پشتیوانییەهلی سوننەناو ئە ی کچان لەنەتەخە دا کەپیشان دە وەکانی ئەوەژینێتو

 ەنەتەکانیان خەش کچەعێژنانی شە ک لەیەمینەرچی کەگەدا، ئەعێهلی شەناو ئە تا ل ێکرەد ێل

ر ەسە ل یگرینگکی زۆر ڵێۆڕندن ێزیان، خوەڕێتی بڕاپۆڕی ێپە تی. بەیێیان پەڕن و باوەکەد
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نن. ێنوەد ستیەڵرهەن و بێبکر ەنەتەکانیان خەنین کچە کان ئامادندکارەێخوە ژنیە؛ ەهە تەم بابەئ

نگ ەری کەندەب ەی کچان لەنەتەکانی خەییئایینو  ییکەلتوورە یدا هۆکارەکەزێتە لە ناوبراو ک

 ەدژ ەکسی لێسە توندوتیژی لە کەیەی کچان نموونەنەتەخە کە دایەم بۆچوونەل کاەد ێتاوتو

ت: ێوسنەت. ناوبراو دێدرەنجام دەکان ئەریتییەی و نئایین ەمڕو نۆ ەڕناوی باوە بە کان کەینێم

ن ی کچاەنەتەر خەمبەغێژیانی پهەندێ گێڕانەوە لە ی ەرێگوە بە کە یان وایێپ ێندەه

 یەو، ناوشیاری کارناسانەای ئڕە وه. بەتێوەکەد ێپاداشتی خودای لت ەنانەو تە دراوێپەگڕێ

م ەی باللەیە. جەتوند و تیژییانە شنەم چەی ئەکی دیکێهۆکار ژنکانی ەمافە ران لێتی ئڵەوەد

ی ەڕەم باوەئ ەتەیشتوونەگە م ناوچەی کچانی ئەزۆربە ک ێنێی دەکەزێتە کۆتایی بە ئاکامگرتن

 خشیشە. ەزیانبە بگرە ن نییکی بۆیاێنیا هیچ سوودەت ەی کچان نەنەتەخە ک

کراوە ا راندێکانی ئەناو کوردە ی کچان لەنەتەخە ت بەبارەی سەوانەژینێتو ەنەگمەو دەک لێکەی

بواری ە زیان لەڕێری بەزی ماستێتە تێببە وەینڵکۆێم لەیار وا بوو ئڕ. بەریمییەکە فاتمهی 

رپرسانی زانکۆ ەم بەاڵ، ب4833ی ڵساە بایی تاران لەباتەتە المەکۆی عزانە ی ژنان لەوەژینێتو

ە ستیارەشیاو و زۆر هەی نەکەتەی بابەوەهۆی ئە دا بەزێم تەشکردنی ئەشکێکانی پەدواقۆناغە ل

تی چاپی ڵەمۆریمی ەی خاتوو کەکەمەرهە، ب4833 ڵساە لە ی دوایی، واتڵکرد. سا ێگریان لڕێ

دژی ە لتوندوتیژی  ش،ەتراژدیای ل»بی ێی ژنان کتەوەژینێن و توۆشنبیراڕی ەسایە درا و لێپ

ن ەیال ەی ژنان لەنەتەتی خەبابسەبارەت بە  کێبێکتە م جار بوو کەکەیە مەئ 1چاپ کرا.« ژنان

ە ویش لەرگرت، ئەتی چاپی وەڵمۆە وەنگ و ئیرشادی ئیسالمییەرهەی فەتخانەزارەو

ە لە وەک نییە، ئێلەگەوەژینێها توەی وەوەکردنواڵبە زی لەران حێتی ئڵەوەدە کدا کێبارودۆخ

دا چاپ ارڤگۆ ێندەهە ی ژنان لەنەتەتی خەر بابەسە ن لەگمەم و دەوتاری پزیشکی کە کدایڵێحا

 کرا بوون. 

ە ژن ل 11 ەڵگەخۆی لە کچاو بە چاو دوانی ێلرۆڤەی شە تێوانەڕریمی دەکی خاتوو ەکەزێت

ی کانەنراوێکاره ەب ەوازێنجامی دابوو. شەشان ئزگای کرماێپارە ری لەورووبەو دە شاری پاو

ای ڕێوە مەرهەم بە. ئتۆپەڵە بەفریو ی ئامانجدار یگیرەنموونە ن لدا بریتیەوەینڵکۆێم لەل

کان ەییتڵەوەودێنە ڵوەموو جیهان و هەر ئاستی هەسە ی ژنان لەنەتەخە کی گشتی بەیەوەداچوونێپ

وو و ڕە خاتەناسان دەڵو کۆم یی فیمینیستەگڵەو بە وانگڕە ک لێنە، الیم کردەوەەگری لڕێبۆ 

تایی ەرەتی سڕاپۆڕ ێندەه بۆ وێنەوه، ەتێقۆزەش دەسانی دیکەمی کەرهەبە تەم بابەبۆ ئ
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ری ەنووسە ۆژاوا و کوردستان کڕربایجانی ەئاززگاکانی ێپارە ی کچان لەنەتەخە ت بەبارەس

  1.بوو یداێپە بێم کتەئ

ان ژنروونی ەو دە ستەر جەسە ی کچان لەنەتەکانی خەیشترهاوەدە ددان دانان بای ێڕریمی وەک

شتا ێه مەاڵ، بێچەزین دەو دابەرەکاندا بەکوردنشینە ناوچە لە م کارەوتی ئڕەە ک کاەدە وەبە ئاماژ

ە ب ێو بدرە وەتێکی زیاتر کۆ بکرەو داتا و زانیاریی ێبکرە وەم بارەی زیاتر لەوەینڵکۆێل ێبەد

کانی ەوتەکێای گشتی بۆ لڕە وردە وردە ک کێجۆرە یی، بێنی خۆجناێاهڕکانی ەندەکلینیک و ناو

کی ێورەدن دەتوانە ستەبەم مەی بۆ ئئایینزانایانی و ەبۆچوونی ئە وه. بەنێئاگادار بکر ردەوەم کەئ

ی ەنەتەخ بەرەنگاربوونەوەیی بۆ ئاییننی وتاردانی ێشوە ن بەکان بکەوتەو مزگ ێبەیان هگرینگ

 . ئایین بەە گەڵبێما و بەبنێستنی بەپشتبە ن لەکگری بڕێە وێم شەکچان و ب

م ەکەی شتی تارانێهێهید بەژی مافی زانکۆی شێکۆلە لندکاری بواری ماف ێگاری خوندەمئیلهام 

کانی ەماف تەتایبەکان، بەدیاریکراو ەیاسایی ەر پرسەسە ی لەکەی ئیشەبناغە کە کێندکارێخو

ر ێژ ەندگاری لەری خاتوو مەزی ماستێتشت. ڕدا کانی سزایاساکان و ەئیسالمیی یاساە، ڵماەبن

ی ێپە ب« وهڤەکانی مرۆەی مافەوانگڕە ی ژنان لەستەی جڕوپڕلکردنی چێشێپ»ناوی 

ندگاری بۆ ەتی. خاتوو مەران نووسیویێۆژاوا و باشووری ئڕە یدانی لەکی مەیەوەژینێتو

رد ساز کە و ناوچەانی ئژنان و پیاو ەڵگەندی لەیوەکی کورت پەیەبۆ ماوە زێم تەنجامدانی ئەئ

ه. وەی کۆ کردەکەی ناچیئایینزانایانی ە ل ێندەی هەوانگڕە ی کەوەتر ئگرینگموو ەهە و ل

او و ناسری ئایینو زانایانی  ئایینپیاوانی ەڵەونی کبۆچوە لە یەوەدانڕئاو تری زۆرەکەکار

ویست ێانە، چیتر پم وتەل ێندەهە ستن بەپشتبە ب ی ئیمامان و قورئانی پیرۆز.ەرموودەها فەروەه

کانی ەترسیدارەم ەرهاویشتەر دەسە داگری نواندن لێپە ندگاری بەن. مێبکر ەنەتەناکا کچان خ

بیانووی  ەب ێنابە کە وەتێنێدە وەی ئەگەڵزیان بەڕێروونیان بەو دە ستەر جەسە ی کچان لەنەتەخ

ە لە او سوورت. ناوبرێل بکرێشێپ ڤکانی مرۆەکان مافەکەلتوور یجۆریەمەبوون و هییەژڕێ

ن اڵنداان و مژنکانی ەکردنی مافلێشێپە لە رچاوەکی بەیەنموونکچان خەتەنەکردنی  یەوەر ئەس

ی یندروستەش، مافی تەیی لەکپارچەمافی یە وانەکا، لەل دێشێکانیان پەتییەڕەبن ەمافە ل ێندەو ه

انە. ڕۆرشەس وە انڤو نامرۆە ندانڕدفتاری ڕر ەبە وتنەکەو ن کرانەنەنجەشکەیی، مافی ئەستەج

ی ێتندەتیان و پاباڵرکردنی مافی هاووەبەستەبۆ د کاەدت ڵەوەرکی دەئ ەبە ناوبراو ئینجا ئاماژ

ها ەورەهو هەڵگرەکان خەسارە ئاست گرووپە تی گونجاو لەری سیاسەبەتی بۆ گرتنڵەوەودێن

 ەن لکاەتییڵەوەودێنە کخراوڕێی گرووپ و ەو دیکتی ڵەوەودێنڕێکخراوی  کاریگەری یڵۆڕ

 یەوانەنکردنووڕم ەی ئێپە ر ئاستی جیهان. بەسە ل ڤمافی مرۆەکانی موو ئامانجەناو هێپ
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و  ینیشتمانە کخراوڕێکان و ەتڵەوەنگاندنی کارکردی دەسەڵهە ندگاری لەمە وەرەس

و ەکانی ئەوتەستکەی دێپە ر. بەبە تێگرەدە راوردکارانەکی بەیەوانگڕکان ەتییڵەوەودێن

ی کێورەی کچان دەنەتەریتی خەشتنی نێهەنە کان لەتییڵەوەودێنە کخراوڕێکان و ەتڵەوەد

ی بوونەندگاری نەم بووه. مەرهەبڕپە م کارەشتنی ئێهەنە ل داپەڕەکانیانو ە یەیان هگرینگ

ی ەنەتەخ وامبوونیەردەترین هۆکاری بگرینگە ران بێئە لە تدانانەسیاسە شنەم چەل یریەبەوەڕێب

  1.تێزانەدا دەتاڵم وەکچان ل

ستی، تەندروە ت بەرباەتی سڵەوەودێنی ەمین کۆنگرەکەینیشتمانی و ی ەمین کۆنگرەارچوە ل

نی کاەوەژینێندی توەخۆراک و ناوتەندروستی و ژی ێن کۆلەالیە لە دان کێپەرەنان و پێاهڕ

ە ک ئاراستێچوو، وتارە وەڕێب 4831ی ڵساە ز لێورەکانی تەپزیشکییە خۆراکی زانکۆی زانست

مای ەبن رەسە ل یندروستەنانی تێاهڕی یرەی کچان و کاریگەنەتەوبوونی خبا»ر ناوی ێژە لکرا 

ە ردانی بنکەسە ی کەو ژنانەفتاری ئڕو ە وانگڕر ەسە فتاری لڕلی نیازی ێمۆد

م ەمی ئەکەشی یەب. دیتران پاشایی وە نووسینی تاهیرلە « ن.ەکەر دەوانسڕەکانی ەندروستییەت

زگای ێکلینیکی پار 1ردانی ەسە کە ژن بوو 813ە ل گشتگیر یگیریەی نموونێپە بە وانەژینێتو

ە ک بێلەگەدا پرسیارنامەوەژینێم توەر کردبوو. لەوانسڕەری شاری ەورووبەدە کرماشانیانی ل

ە کاری کچان و هۆەنەتەندنی خەسەرەی پەژڕێی ەوەبۆ ئکی وردیان بوو ەیەکهاتێپە نرا کێکار ه

 نجامیەرەیی و بەناسێاتاکان ئاماری پدرۆڤەی شە لت. ێوەربکەوردی دە کانی بەرەکاریگ

 نراوه. ێکار هە رسۆن بێندی پیەیوەهاوپ

ە لە بریتییە کە زموونییەو ئ کاریکی تاقیەیەوەندنێخوە وەژینێم توەمی ئەشی دووهەب

ە م ئاکامگرتنەران بەژێ. توکرابوون ەنەتەخە ژن ک 11نانی ێاهڕی ەئاراستە ردان لەوێستەد

رانی ەبڕێ شداریەبە ویستی بێی کچان پەنەتەکردنی خڕبەبنە ا کنێیان هەکەئیشە کۆتاییان ب

ت ەبارەک سەڵی ئاستی وشیاری خەوەرزکردنەت بەبەڵهتەندروستی و ستانی ەدەی و کاربئایین

ن پیشانیان کاەبیانییە وەژینێتوکە ن ەکەدە وەبە ران ئاماژە. نووسهەیە کانیەوتەکێو لم کردەوە ەب

 ێجەستبەددیاردە م ەن، ئەبکە غەدەی کچان قەنەتەخبدەن کە ر یاڕکان بەر کات کۆمەڵگەهە داو

    2ت.ێچەناو دە ل

ژی ێمۆگرافیک( کۆلێناسی )دتەشیمەحندکاری ێریان خوەفەمزە حەایڕ، 4831ی ڵساە ل

تی کۆمەاڵیەە ی هۆکارەوەکدانێل» ر ناویێژە ی لەکەرەماستزی ێزانکۆی شیراز، ت یئابووری

ە کەوەژینێتوە وو کڕە خست «ی قیشمەگڕدوە لە ینێی مەنەتەخ ەت بسەویەکانی پەییکەلتوور –
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 111دا ەزێم تە. لبوو ی قیشمەگڕدوە ل ڵسا 13بۆ  41ژنانی ە ب ەبارەتستی ەی تایبەوێشە ب

 یهاوکاریە بە و ناوچەکی ئەڵی خەوەبۆ ئە و کراواڵکلینیک ب ێندەهە لە پرسیارنام

تی ەندایەچ کنیکیەواز و تێکە، شەزێی تەپوخت یێپە وه. بەنەی بکڕپە ندەو ناوەستانی ئەدەکارب

و  ەناسی و ئامارییتەشیمەزیاتر حە وەینڵکۆێم لەنراوه. ئێکار هە ی داتاکان بەوەکردنبۆ کۆ

ی ەختپوە ریان خۆی لەفەتییە. مزەشیمەری کۆمەاڵیەتی و حەوێپر ەسە کانی زیاتر لەپرسیار

 : ڵێەیدا دەکەزێت

چان ی کەنەتەوان خێنە ل کی مانادارەندییەیوەپە ک نەوەئ ریەرخەکان دەی گریمانەوەتاقیکردن

و ەی ئڵەماەبنە ی کچان لەنەتەنی خوزموەندن، ئێکوو پیشە، خوەوە یەدا هخۆەربەی سڕو بگۆ

نی ەمەنی ژنان و تەمەی ژنان، تەوانگڕ، سێکسیی ژنانی ڵۆڕکان، کۆنتەیاندنەاگڕدا، ەسەک

ان وێنە کی مانادار لەندییەیوەهیچ پە ن کەوەری ئەکان پیشاندەنجامەها ئەروەرگیری. هەهاوس

ە، ڵماەبنە لتوندوتیژی  یدیکەکانی ەکوو جۆرەخۆکان وەربەسە ڕکان و بگۆەستەوابە ڕبگۆ

 دوو توێیە لە زێم تەئ 1.ێدی ناکرەزیان بەگڕەکان و ڵەی منداەژڕێە، ڵماەبن ییگرینگئاستی 

 وه. ۆو باڵب 4832 یڵساە ل« ناکجا»ی ەڕپڵن ماەالیە ۆنی لڕلیکتەکی ئێبێکت

ری ەندکاری ماستێنیان خوەسەحە هیمەفهی ران ێئە ی کچان لەنەتەخسەبارەت بە  ەکی دیکێزێت

کچان  یەنەتەبوونی خەغەدەق»ناوی ە ب یەتیڵەوەودێنبواری یاسای ە ازادی ئیسالمی لزانکۆی ئ

. ـە«کانەگیرۆدە تاڵر کارکردی وەسە ل کردنداگریێپە کان بەتییڵەوەودێنە گەڵبە ل

یاسا نی ێستەبە ی کچان لەنەتەر خەسە ندگاری لەی مەکەئیشی ەوێی هاوشەکەوەژینێتو

باتی ەخ ێیبە پوه. ناوبراو ەمترەی کیزانیاری و شیکارە ت بەبەڵوه، هەتەبوو ڕکان چەتییڵەوەودێن

ە کان کەیاسا جیاوازە ک لێتڕاپۆڕکردنی کچان ەنەتەدژی خە وتوو لەرکەتی سڵەوەودێیاسایی ن

اییدا کۆتە وو و لڕە خاتەدە سند کراوەپ دەوەرم کەتی کردنی ئەکاندا بۆ دژایەجۆراوجۆرە تاڵوە ل

ی ەنەتەخە ت بەبارەسە زێم تەداتاکانی ئە ل ێندەکات. هەدە ئاراستشنیار ێپ ەڵێکۆمە وەم بارەل

ان مەر هەسە وەتەاوەڕگکە  ەۆژاوا و کوردستانڕربایجانی ەکانی ئازەناوچلە ت ەتایبەکچان ب

 2ریمی.ەکە خاتوو فاتمە دابووی بە بێم کتەر ئەی وا نووسەتاییانەرەو داتا سەئ

ی ەنەتەند جۆر خەت چاڵکانی وەناوچە ل ێندەهە لە ک ەڵێی خۆیدا دەکەزێی تەپوختە نیان لەسەح

ی گرینگکی ێپرسە ک ەم پرسەکی جیدی لڕێت ئاوڵەوەدە نووکەتا هەهە وەداخە و بە یەکچان ه

ی ەوەر کردەمبەهە لە ک کاەت دڵەوەدە داوا لە وەگڕێم ەوه، ناوبراو لەتەاودەە، نڤکانی مرۆەماف

ها ەروەت. هێر چاو بگرەبەان لژنە پشتیوانی لکانی ەویستێپ ەرەوێموو پەر هەهە انڤنامرۆ
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 نێ، سزا دیاریێوبنداپەڕێک کردنی کچان ەنەتەبۆ خت ڵەوەدە کە یەوەنیان خوازیاری ئەسەح

ی ەگەڵب ێندەهە ل ەڵێنیان دەسەوه. حەی مادی و نامادی بکاتبووەرەقوربانیانیش قو  بکا

م اڵەب یە،ەکردنی هەک بۆ نێشنیارێپم ەیان النیک ێناسرەک تاوان دەو ەنەتەتی خڵەوەودێن

ە گەڵبە لە وا دیاریان نا؟ ە یەهە رمانەم فەیی بۆ ئەکی کردێرەبەستەئایا دە کە یەمەئ ەکەپرس

ت و اڵبۆچوونی ناوبراو وە ا نییە. بڕگۆە یی لەی کردکەرییەبەستەها دەکان وەتییڵەوەودێن

ە ک لێزۆر ەستاش لێستۆ و ئەئە نبگرە م مافانەلکردنی ئێشێتی پەرپرسایەب ێبەکان دەتڵەوەد

انی قوربانی ژنە ی کۆمەاڵیەتی و یاسایی لیکان پشتیوانەتییڵەوەودێنە گەڵی بەرێگوە بتان اڵو

       1.رێتکەد ەنەتەخ

ی کچان  ەنەتەخە ت بەبارەوتاریش س ەڵێکرا، کۆمپێ یان ەستا ئاماژێتا ئەوا هی ەزانێو تەجیا ل

ۆژی جیهانی ڕری ێبریوێمی فەشەشە ک واتێی جارڵکان زیاتر ساەنڕاگەیاندراون. کچاپ 

ی ەوەای ئەڕرەن. سەکەگفتوگۆ دە تەم بابەت بەرباەکچان سی ەنەتەخ ەڵگەکردن لەمداران

ی ەنەتەتی خەبابە بە بینی ئاماژێت ەڵێهۆی کۆمە ران بێکانی ناوخۆی ئەیاندنەاگڕی ەزۆرین

بۆ  ژنکانی ەرگریکارانی مافەانانی سیاسی و بڤندان و چاالکەبیرمە ل ێندەن، هەکچان ناک

ت ەنگوباسی فیمینیستی بابەد ینکاەڕەپڵت و مااڵی وەوەرەکانی دەمانفارسی ز ەنڕاگەیاند

ای زگێکی پارەڵکانی ژن خەحی، چاالکی مافێبەروین زەپە وانەن. لەدەدوان دێنووسن یان لەد

دانی یەی مەوەینڵکۆێمی لەکی کەیەژڕێریوان ەری شاری مەوروبەکانی دەگوندە کوردستان، ل

ی ەکانی ناوچەگوندە ل ێندەهە ی کچان لەنەتەی باوبوونی خەژڕێی ەوەبۆ ئە نجام داوەئ

ە وەن پیاوانەالیە لروورەتێکە زەی کچان ەنەتەخە کە دایەڕەم باوەربخات. ناوبراو لەوارامان دەه

دیی پەیوەنبوونی ەرانەروەی نادادپەکی دیکەمایێهە بە م کارەناوبراو ئچکردنی ژنان. ەبۆ ملک

ر ەسە تی پیاو بەاڵسەپاندنی دەسە لک ەیەنموون دزانێ و وەکز ەگڕەر دوو ەهنێوان تی ەاڵسەد

نجام ەئە تسەبەم مەالینی بۆ ئادیۆیی و ئۆنڕدوانی ێل ەڵێحی کۆمێبە. زکاتەدسەیری شی ژنان ەل

 داوه. 

ی ەنەتەران خێئە ن لاڵو مندا ژنکانی ەکانی بواری مافەن تیۆرییەخاو یەکدی وه،ێم شەر بەه

 ن. ەدەم دەڵەقە ل ژنکانی ەلکردنی مافێشێپبێچمەکانی ژومارترین ێبە ک لێکەیە کچان ب

ن ەی کچان داوه. چیمەنەتەتی خەبابە یان بگرینگندانیش ەرمەهونە ل ێندەهە مانەر لەدەب

ە کیدا بەگۆرانییە کی کرماشانە. ناوبراو لەڵژی خێبقامەم« حمانیڕە اڵدوەی»حمانی کچی ڕە
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ی کچان و ەنەتەختی ەر بابەسە ران لێئە ل 4831ە م جار لەکەبۆ ی« زارانەهە ک لەی»ناوی 

 ن ئیشی کردووه. اڵی مندایرگیرەهاوس

و ە وەینڵۆکێم لەکان، ئەنجام دراوەئە گرینگە وەینڵکۆێر لەسە ت لڕکی کوەیەوەداچوونێپاش پ

 وو. ڕە تێخرەکانی دەنجامەئ

 خاەریدەدە ران کێکانی ئەموو ناوچەهە تێوانەڕو دە کی گشتگیرەیەوەینڵکۆێلە وەژینێم توەئ

ە ناوچە لجیهانی( تەندروستیی کخراوی ڕێندی ەنبێی پۆلێپە بی کچان )ەنەتەمی خەکەجۆری ی

ران ێکی باشووری ئەزگایێۆژاوایی و پارڕزگای ێپار ێر سەهە ک لێلەشگەبکانی ەگوندنشین

زگایە( ێم پارەی باشووری ئەکەکوردنشینە شەۆژاوا )بڕربایجانی ەزگای ئازێپارە لە باوه، وات

زگای ێتی پارەشیمەی حەزۆرب 1کانی.ەگڕوو کوردستان و کرماشان و هورمزگان و دو

تی ەشیمەدایە. حێشی تەعێی شەکۆمەڵگ ێندەه بن وەزهەعی مێی شافەهلی سوننەکوردستان ئ

ی ایینئدا گرووپی ئتنیکی و ەندەوێم نەلک هاتوون. ێپ ەعێو شە سوننە لش ەی دیکەزگاکێپار ێس

  ەکی بچووکی تورکەیەمینەکان و کەرییەئازە تورکە عێی شەورەی گەمینەک کەش وەدیک

هاباد و میاندواو(، ەانی مکەوان شارێنە ۆژاوا لڕربایجانی ەکان )دانیشتووی ئازەیارسان

ان و کڕەلهوەکە کوردە عێ، شێکانی شاری ورمەنییەرمەئە سیحییەکی بچووکی مەیەکۆمەڵگ

ن. ەناک ەنەتەکچان خە ژین کەری کرماشاندا دەڤەند دەچە کان لەیارسانە ها کوردەروەک و هەل

ن ژیەمزگان دکانی هورەنشینە سوننە نزیک ناوچە لە کە عێژنانی شە ل ێندەوه، هەشڵەو حاەب

ە لە عێژنانی کوردی شە ل ێندەکۆنیشدا هە لە ی کەوەها ئەروەن، هەکەد ەنەتەکچان خ

 . انکرەد ەنەتەکرماشان و ئیالم کچان خە ک لێلەشگەب

بی ەزهەی مەهلی سوننەناو کوردانی ئە کچان زیاتر لی ەنەتەخە کە وەمەخت بکەدیسان ج ێبەد

تانی سدکور و تورکیەو  ئێراقران، ێتی ئەکانی کرمانجایەچناوە و لە عی و سۆرانیدا باوێئیمام شاف

ردانی کوە هیچ کام لە وێم شەر بەه. بوونی نییە بنەزهەعی مێمانیش شافەرچی ئەگەسووریا، ئ

کانی ەدوور خراوە نستان یان کوردەرمەکانی ئەکوردە مینەزدی، کێوی، ئەلەیارسان، ع

کوردستانی ە ی کچان لەنەتەاستیدا، خڕە ل 2ن.ەناک ەنەتەران کچان خێت و باکوری ئەاڵۆژهڕ

 یە. ەو و شپرزاڵکبێزۆر لە وەووی جوگرافیاییڕە ران لێئ

                                                           
ئێران دەتوانین بڵێین زۆربەی پارێزگاکانی ئێران تاوتوێ کراون و هۆی سەرەکی ە وەک دواتر دەبینین بۆ لێکدانەوەی باوبوونی خەتەنەی کچان ل -1 

ێران هەموو پارێزگاکانی ئە ناگەیێنێ کە ئەوە لەم ناوچەیە. ئەمە و نەبینرانی ئەم کارە بوونی لەم ناوچانور ئەم چوار پارێزگایە، باسەە لە چڕبوونەو

کاکی تاوتوێ کراون. بەڵکوو دەرخەری ە کاکی بە هەموو ناوچەکانی چوار پارێزگایە کە و تەنانەت بەو ماناش نییە چڕ و پڕی لێک دراونەتەوە ب

 دواداچوونمان بۆ کرد. ە بینی بردەوەمان هەر شوێنێک سەرەداو و ئەدرەسی ئەم کە ئەوەندەی کرا و سەرەڕای کێشە و بەربەست لە کە انایەیەو مئ

ەبێ یان دە باوەڕە ئیسالمییەکاندا جێی نابێتەوە خەتەنەی کچان لە کە ڕاستی ئەو ئیدعایە ڕوو سەبارەت بە بەشی سێیەم باسێک دەخەمە ل -2 

 ەناوچەکانی کوردستانی ئێران )کە ناوچەی کرمانجایەتی و زۆرێک لە خەتەنەی کچان لە شافێعی مەزهەبەکانەوه، چوونکە بە ەست بکرێتەوپەیو

 ( باو نییە.وو سێ نەوە بەر لەوان بەدی ناکرێخەتەنەی کچان هەتا د



هۆی  ەی کچان بەنەتەخە کە یەوەئئەویش ە وون نییڕی ەکەاستڕاست و ناڕە کە یەک هێبۆچوون

ە ر لەدەب 1وه.ەرانێباشووری ئ ەتەی کردووەهیند و سۆمالی دز ەڵگەریایی لەبازرگانی د

کوو کوردستان و کرماشان ەوت اڵۆژاوای وڕشی ەب ێندەهە ی کچان لەنەتەران، خێی ئباشوور

 ت. ێدرەنجام دەۆژاواش ئڕربایجانی ەزگای ئازێپارە و ل

ی کخراوڕێندی ەنبێی پۆلێپە ی کچان )بەنەتەمی خەکەران زیاتر جۆری یێئە ک وتمان لەو

ک ەواتای ەتە. بەکردنی سونێجەبێج حوکمی داکانەتڵەی حاەزۆربە و لە باوجیهانی( تەندروستیی 

، میتکەنی ەۆشمان پەست یان هێپە ک لێشەگرتنی بەڵهە لە زیاتر بریتییە م کارەئراندا ێتی ئاڵوە ل

. خەتەنەچیە بە وەتەستراوەک بەیەادڕتا ە م کارەنجامدانی ئەئ تیەش، چۆنایەوەای ئەڕرەس

 وه. ەتێبەتر دڵقوو ەکەینڕب خەتەنەچیستی ەرزینی دەلبۆ وێنە  ەڵەهۆی هە جار ب ێندەه

و  نێکرەد ەنەتەقۆ خەی تیژ یان چتیغە ن باڵسا 6بۆ  8نی ەمەتە کچان لە م ناوچانەل ێندەهە ل

ن ەکەدا دێی یان ئاوی ساردی پێخۆج یرونوەشی تێمڵەیان خۆەکەاوڕبە ندامەر ئەسە لە وەپاش ئ

انی کەوێستریل و هاوشک گاز ەوپاقژی ی ەسەرەک بیتادین و کەوکردن وەهەی دژەستا مادێئ)

 (ت.ێنرێهەکار دە ب

ە دان کەڕەوەم باەهورمزگان لزگای ێپارە وانەلە م ناوچانەیی ئێخۆجدانیشتووانی ە ل ێندەه

ە کراو. بەنەتەژنانی خدەبێتە هۆی پاکبوونەوەی ە م کارەو ئە ری ئیسالمەمبەغێریتی پەن ەنەتەخ

ە وونکنی و نامووسی کچان چێتنی پاکداوهۆی پاراسە تێبەدە مەکی دیکە، ئەڵێی بۆچوونی کۆمێپ

ە یانکا بەد ،رگیریەهاوسە ر لەبپاکیزەییان پاراستنی ە و بە وەکاتەم دەک سێکسییانزوی ەئار

 فادار.ەکی وێژنان

یان ڕسمی چل تیغە. باوڕەوڕێ ێدرەنجام دەن ئەگمەی دەند ناوچەچ ەل کەە ی دیکێکی خۆجێریتەن

ە وەییکسێووی سڕە تر و ل، بۆنخۆشتێنێمرکەدادچان سێکسیی ک ورووژانیە م کارەئە کە وای

ی ەرگەک بەیڵەماەبنە ک کێران، کاتێۆژاوای ئڕباشوور و ە بن. لەشتر دێاکڕرنجەبۆ پیاوان س

ک ێمەک انیانڕتیغ، ە کان بەریتییەنە ییخەتەنەچ، اگرنشی کچی خۆیانیان نێرد و ئەئازاری د

  2«.یدەمەتیغی مح»ن ەڵێدە م کارەعورفدا بە ن. لڕبەد

ە ب دەبێ کچانە دان کەڕەو باوەان لژنە ل ێندەکانی کرماشان و کوردستان هەگوندە ل ێندەهە ل

کی ێینڕاندا بیێندامی زا و زەئە ل ێبەم دەکینن، یان الێبکر ەنەتەخ یئایینتەندروستی و مەبەستی 

                                                           
1 - Mohajer, 2010 
2 - Mohajer, 2010 



ە مان لەئی ەڕباوە وه، بەرەدە تێشیان بچەلە نی پیس لێک خوێمەی کەوەبۆ ئ ێبەبچووکیان ه

      1.ەرەسەمیش چارەو هە شیاوکی ێکارە مەئە وەییئایینووی ڕ

 1ە تێوەکەدە ری کۆنگ، کەندەدانیشتووانی بە ل ێندەهاللی ەجە زازادڕەی ەوەژینێی توێپە ب

ن ەدەم دڵەەقە کی نگریس لێرانەوەبوونە ران، ژنان بێباشووری ئە لە نگەری لەندەتری بەکیلۆم

یان ە ۆژڕ 11 تەمەنیان ک کچانێدا، کاتەرێت. لێوەیتان توخنیان ناکەش ەنەتەی خەسایە لە ک

ە ل 71دا ەرییەندەبە م شارەلە وەژینێم توەی ئێپە ن. بەکەیان دەنەتەخ تیغە ب ک زیاتر بێێمەک

   2کراون. ەنەتەخدی کچان ەس

نی ێامدوەستەی دەم کارەی ئەن بۆ پاکانەکەد ەنەتەکچان خران ێئە لە ی کەو گرووپانەی ئەزۆرب

نجام ەتای ئیسالمدا ئەرەسە ی کچان لەنەتەخە دان کەڕەو باوەل کێندەبن. هەکان دەییئایینە ەڕباو

ە یان وایێپە کی دیکێندەکراون. ه ەنەتەکان خەر و ئیمامەمبەغێدرا و ژنان و کچانی پەد

ن کانیاەنکەی دایک و نەوەر ئەبەو لە ییەریتی ناوچەی و نئایینکی ێرکەکردنی کچان ئەنەتەخ

زیان و  ەزۆریان لە کە دا نییێکدا گومانی تڵێحاە ن، لەوا بک ێبەوانیش دەکرد، ئەدیان ەم کارەئ

   3ئاگان.ێندروستیان بەر تەی کچان بۆ سەنەتەکانی خەرهاویشتەد

ران ێی ئەوەدان بۆ ئڵوەهە ر لەم بە، هنی بووێو نهە کی شاراوێتەراندا بابێئە ی کچان لەنەتەخ

 ،وەدوای ئە لمیش ەن و هەکەد ەنەتەکچان خە ک ێدا تۆمار بکرەتاناڵو وەستی جیهانی ئێڕپە ل

 4وه.ەیشارنەن یان دەکەد بوونیە ی لڵنکۆ رانێتی ئڵەوەدە کان لەندیدارەیوەپە تخانەزارەو

دا رانێئە ران لێکچانی ئ ەڵێران دێرانی ئەدەنی زانستی یاریدەئەنجومرۆکی ەستی ڕاپۆڕ

 ەند گوندەچ نیا لەوەراندا تێئە و ل یەفریقاەهی ئە کە کێپرسە مەو ئە وتۆیان نییەکی ئەیەشێک

    سە.  ەزار کەه 2ە متر لەتیان کەشیمەحە ک ێدرەنجام دەئ

 

 

 

  

                                                           
 هۆی پێشگری لەم نەخۆشییە.  ە دەبێتە ئەمە و لەو باوەڕەدان کە ڵێن پەژالدەە بەم نەخۆشییە خەڵکی ئەو ناوچان -1 

 3131جەاللی، ە ڕەزازاد -2 

 هەمان -3 
4 - Alawi and Schwarts, 2015 



 وهەینڵکۆێل بواری و ەشینێپ

ە وەامەڕووپا گڕوەئە ل ڵند ساەپاش چە ک 2111ی ڵبۆ ساە وەتەڕێگەدە وەژینێم توەتای ئەرەس

یاتر ی کچان زانیاری زەنەتەخە ت بەبارەی زیاتر سەوەران بۆ ئێکوردستانی ئە م واتەکەدێبۆ ز

ە کخراوڕێە ل ێندەهی یهاوکار ڵند ساەی چەران، ماوێبۆ ئە وەمەڕێی بگەوەر لەوه. بەمەکۆ بک

کانی ەجۆراوجۆر داپەڕەو  ەپرۆژ ەڵگەلە وەگڕێم ەلو  م کردووەکانەدۆستڤمرۆ ەتییڵەوەناد

ک ەی وکێتاناڵوە ی کچان لەنەتەی خەوەنگاربوونەرەببۆ نەتەوەکان  کخراویڕێو ف ێیوونیس

 م.ووو سوودان ئاشنا ب کینیاسۆمالی، 

ستانی کوردە ک لێلەشگەبە لی کچان ەنەتەخە ت بەرباەس ەی کەزۆڵئا یەریەوەیرو بەی ئێپە ب

 سەک و خزم وە ڵماەبنە ل متاییەرەی سەوەژینێتومین ەکەران یێبۆ ئە وەانەڕ، پاش گهەیە ئێران

کانی موکریان ەناوچە ی کچان لەنەتەخە ن کەکەدە وەل داتاکان گوزارشت . گرتبێچمی 

 پاوه.ەردا سەسە بکردەوەیان م ەنک، دایک و خوشکی خۆشم ئەو نە کی کۆنێریتەن

وی بۆ ڕەشێکاتی پە بوو و لەدە ئاراستیدانی ەمی ەوەژینێو توەرەبە کەها ئیشەتا دە تەم بابەبۆ ئ

ندیداریش ەیوەی پەنێدوان و وێل ێندەهە ی داتا، فیلم لەوەدنر و کۆکرەورووبەکانی دەناوچ

ە وو کڕ ەتەنتاری خراوێمدێکوکی ێفیلمە ل ێکی نوەیەکیدا وتمان نموونەشێپە ک لەوە گیرا کەد

ە ران لێئە ل ی کچانەنەتەخە ت بەبارەستا سێتا ئەهکە ە نتارییێکۆمێکی دێفیلمنها ەین و تەمکەی

کی گوند و ەڵی دانیشتووانی خەوانگڕگری ەڵهو ە کراو ێچ« ریتەناوی نە ب»ر ناوی ێژ

زگای ێری پارەوروبەی دێگوند و د ێندەهاباد و هەشاری مە ر بەکانی سەکوردنشینە ناوچ

 .- وان کرماشان و کوردستانێنە تێوەکەدە ک کەیناوچە -ە ورامانەکوردستان و ه

 

 www.kameelahmady.comە لە نێو بۆکان. –باد اهەکانی مەناوچە یدانی لەی مەوەژینێتو



وکووسی فبواری کانی ەتاییەرەس ەوەژینێفیلم و توە کان لەستهاتووەدەی داتا وەوەکدانێپاش ل

انی. کەگوندە بۆ ناوچابایەتەوە بگوازە وەنشارەاڵو ک یکی شاریەیەناوچە ل ابەدە وەینڵکۆێل

ری گوزارشتن نتاێکۆمێدها فیلمی ەروەو هە کییەشێپە وەینڵکۆێم لەکانی ئەکۆکراوە گەڵبە چوونک

ە ی کەوەئ هەروەهان. رێبک ەنەتەی شاریدا کچان خەناوچە ستا لێئە ل ێناچ ەوەلە کی ەوەل

ر ەاریگکێدا بەیاردانڕم بەتی یاساییش لڵەت مۆەبەڵو ه ویستێی پەو بوودجە رمایەبوونی سەن

کاتی ە ل ڵند ساەدوای چە نرا و لێک هێپ ی زانیاری وردەوەک بۆ کۆکردنێبوو. گرووپەن

ندۆم ێڕی ەوێشە ن کرا بوو، بیشاستنەشتر دێپە ت کاڵشی جیا جیای وەند بەچە جۆراوجۆر، ل

 ابردووڕمان ئامانجی ەهە ی گشتگیر و بەوێشە ، بڵند ساەکران. پاش چ ێند گوند تاوتوەچ

ی ڵەەاڵنان و گێاهڕی داتا، ەوەای کۆکردنێڕمان کرد و وەدیاریکراوانە م گوندەردانی ئەس

 ە(شەم بەکۆتایی ئبڕگەی ە وانڕزیادی کرد. )ب ەکەوەینڵکۆێی لەرنامەبە ب ریشکاتاقی

 

 www.kameelahmady.com لە ەنێو -کوردستانپارێزگای ریوان ە، متە خت ورامانەه

 وهەینڵکۆێل ایییجوگراف پانتای

 ەوەنکراەران داتاکان کۆ دێکانی ئەجیاوازە ناوچە ل 4831تا ەه 4831ی ڵساە کی وردتر لێوتنە ب

و  داتاکانی ەوەکاتی کۆکردنە لدرا. ەنجام دەئە وەدارکردنانان و ئاگێاهڕیدانی و ەی میو چاالک

ە ل ەنگڕەە دروست بوو کە م گومانەک، ئەزگایێر پارەکانی هەجۆراوجۆرە کردنی ناوچێتاوتو

لی ەپە وەژینێم توەئە وێم شەو ب ێدا باو بێی کچانی تەنەتەریش خەورووبەکانی دەهات و ناوچێد

 ی کچانەنەتەخڕێژەی  ێوەلە زگای هورمزگان کێپاربۆ ە ران، واتێهاویشت بۆ باشووری ئ

کانی ەچناوە ئاخۆ لە ی کەوەنیابوون لڵکان باو بوو. بۆ دەکراوێپە زگا ئاماژێپار ێسە زیاتر ل

اکانی زگێپارە یدانی لەئیشی مە بتی جۆراوجۆر ڵەحاە ی کچان باوه، لەنەتەرانیش خێی ئەدیک



ی، ختیارەب ڵحاەستان، چوار مڕزگاکانی ئیالم، لوێپارە لە کرا، وات ێتاوتو ەنەتەش خەدیک

لووچستان، گولستان، ەر، سیستان و بێد، خووزستان، بووشەحمەر ئەو بووی ەهگیولەک

، زدەی ووکەران وێندی ئەی ناوەناوچ ێندەن و هێاڵوی، گەزڕەو  یخوراسانی باکوور، باشوور

ب ەهزەمە تی سوننەشیمەبوونی حرباری ەسە کن ەخەردەدە وەکان ئەوەژینێتوسیمنان و فارس. 

ها ەروەهە وەژینێم توە. ئاکرەدی نەی کچان بەنەتەی خەوان دیاردەزگایانە، الی ئێم پارەل

مانانی ڵی موسەکەتەشیمەحکی زۆری ێشەبە لووچستانیش کەسیستان و بە لە کە یەوەری ئەرخەد

و ناە لە وێم شەر بەبوونی نییە. هی کچان ەنەتەخە ک لێوارەفین، ئاسەنەبی حەزهەم ەسونن

ناو ە ها لەروەکانی گولستان. هەفییەنەح ەنەمەکوردانی دوورخراوی خوراسان و تورک

ک ەیەگڵەربایجانیش هیچ بەبیل و ئازەردەئە کان لەبەزهەعی مێشافە تورکتی بچووکی ەشیمەح

ی ەچکانی ناوەنشینسوننیە رەڤەدە لە دایەوەیر لەکرا. سەدی نەی کچان بەنەتەر بوونی خەسە ل

 ێبەبینرا. دەی کچان نەنەتەی خەسنووری هورمزگانیش دیاردە زگای فارس لێپارە الرستان ل

کوو ەن، وەزگای هورمزگان هێپارە لنشین ەی سوننەناوچ ێندەهە ک ێش زیاد بکرەوەئ

 ەکە یەوەری ئەنێیەگە مەو ئە مەک ێوەکچان لخەتەنەکردنی  ەک و زۆر گوندی دیکە، کەستەب

 دا باوتره. ەزگایێم پارەکانی ئەگڕدووە کان و لەترباشووریە ناوچە کچان لخەتەنەکردنی 

هلی ەئە بەڕەناو عە لە کان و نەبەزهەمە شیعە ڕناو لوە لە ر نێزگای خووزستان و بووشێپارە ل

 ەکی بچووک لێشەبمە، ەرباری ئەکرا. سەدی نەی کچان بەنەتەخە ک لێوارەکان ئاسەسونن

ە د. لکرەد ەنەتەو کچانیان خاڵکبێی لەوێشە زگای هورمزگان بێری پارەورووبەکانی دەگوند

ژنان  یەنەتەکرا. خەدی نەب ەنەتەی خەختیاریش دیاردەی بڵحاەستان و چوار مڕزگاکانی لوێپار

ی ر ئاستەسە نیا لەی ئیالم و تەناو کوردانی شیعە یان زیاتر لە ڵسا 11ی ژنانی ەڵناو کۆمە ل

ە ک ەیەوەری ئەرخەمان دەکەوەژینێزگای کرماشان بینرا. توێنزیک پارە هران لێاری مد شنەچ

ریتی ەن ێچەدێو وە نیی اندا بوونیەم ناوچەکراو لەنەتەی خڵن و منداەمەم تەکچانی کستادا ێئە ل

 ەم لەئیالم و هە ل مەکان، هەعێشە ی کوردەڵزنی کۆمەم ەرەشی هەناو بە کردنی کچان لەنەتەخ

 . بێتەوەشاەوەڵان. هکرماش

ی اوانڕسووەڵیی، هێرانی خۆجەنیشاندڕێ، خەریتەی یهاوکارە تدا بەڕەبنە لە وەژینێم توەئ

هۆی ە تدا بڵەحا ێندەهە ش چوو. لێو پەرەکان بەتییەتایب ەندییەیوەی و پئایینزگایی، زانایانی ڕێپا

ی و ڕگۆەمان دەگڕێە وەووی ناچارییڕە وا، لەش و هەباری کەوشی نالڕەی خراپ یان ەجاد

بوو ەات نواو کەوام و تەردەکی بێرکەئە انەڕم گەی ئەیێو پەکرا. بدەستنیشان ەدە کی دیکێگوند

کان، ئیشی ەتاییەرەی داتا سەوەدرا، کاری کۆکردنەنجام دەدا ئڵکانی ساەرزەوە ل ێندەهە و ل

 د. ( خایان4831تا ەه 4831ی )ڵساە ی دەماوە وەنان و ئاگادارکردنێاهڕیدانی و ەم



 

 www.kameelahmady.com لە ەنێران. وێۆژاوای ئڕە کان لەتاییەرەسە ی زانیارییەوەکۆ کردن

 وهەینڵکۆێل یەئاراست

ۆ وێنە ب، لە خۆ گرتووەشنی ەچەمەوازی هێکار و شڕێ، قۆناغ، ئاراستەە وەژینێم توەگومان ئێب

نانی ێهاڕبۆ ە بوو ک ەمەواز ئێباشترین شک ێنێر شوەتی هەستیاری و زمانی تایبەی هێپە ب

ک ەو ەناوچ ێندەهە لوه. ەتێو بکراڵو بە ن ئامادێمان شوەهە ت بەی تایبەنامیلک کانەرەدەیارید

ە هاباد لە، پیرانشار و مهورمزگانە شان، پارسیان و قیشم لزگای کرماێپارە لە ورامان و پاوەه

ام نجەجۆر ئەمەیکاری هی تاقڵەەاڵکوردستان گە ریوان لەۆژاوا، کامیاران و مڕربایجانی ەئاز

و ە گایو کۆمەڵەرشتانی ئەرپەس ەڵگەوتنی نزیک لەکێچاوپە بریتی بوون لە ناڵەاڵم گەئدرا. 

درا؛ ەنجام دەئکان ەنجەگە بوونی ژنە ئامادە زیاتر بە و وشیاری کە ی ئاگادارکردنەوەکۆبوون

ی ەنەتەکانی خەترسییەمە ل بووانەوازی جۆراوجۆر، ئامادێشە بە دا کەمان دڵوەهە م دانیشتنانەل

ی دیکە کێشەش بەتەم بابەستیارکردنی پیاوان بۆ ئە. هەینەوەکانی ئاگادار بکەکچان و زیان

ها ەروەن و هاڵوت، درگای ماەمزگە دا لەوەینڵکۆێی لەژێدرە بوو. لە وەژینێم توەی ئنکائاراستە

و  ەکەاوچرانی نەبێڕ ەڵگەکرا. ل ەڵگەیان لەپیاوان قسە ل ەڵێکان کۆمەگشتییە نێشوە ک لێزۆر

ۆ کرا ب ژێوتووە نێو شوەخی ئێشلەگەڵ ها ەروەو چ پیاو( و ه ژنی )چ ئایینها زانایانی ەروەه

دا ەناوێم پەل ێبدر ڵوەت و هێنرێست بهەدەی کچان وەنەتەخە گری لڕێان بۆ یی پشتیوانیەوەئ

ستی ەبەمە بی دوایی ڵم خووالنە، بۆ ساە. پاش کۆتایی هاتنی ئرێتربکەیی دێکی خۆجەفتوای

و ەردانی ئەکان دیسان سەتاقیکارییە ڵەاڵگربوونی ەوتن و کاریگەرکەئاستی سراوردکردنی ەب

 نجام دراوه. ەئ ێوەلە وەژینێنان و توێاهڕشتر ێوا پە وەمان کردەگوندان

 



 وهەینڵکۆێل وازیێش

جیای  لیێن مۆدەالیە لموو جیهان ەر ئاستی هەسە لداتا نێودەوڵەتییەکان  4331تای ەرەسە ل

 کی زانیاری زۆرەیەبنکە لێم مۆدەوه. ئەی کچان کۆ کرانەنەتەخە ت بەبارەس سێچ. ئێدی. ئ

ا فریقەتانی ئاڵوت ەتایبەتان باڵموو وەهتوانین ەدە وەوەهۆی ئە بە کبێچم داوە ندی ەمڵەوەد

ە اوکخرڕێف یان ێونیستی، یوڵەوەودێکخراوی نڕێی ەیێو پەنین. بێنگەبسەڵهە وەکێپ

یار ڕاندووه، بناسەرمی نەفە راندا بێئە ل یانی کچانەنەتەبوونی خوشتا باێهە کانی دیکەتییەڵەودێن

ە کت اڵری وەرتاسەر ئاستی سەسە ل ێکی گشتگیر بەویەژینێتو مینەکەیە وەژینێم توەئە بوو ک

 سێچ. ئێلی دی. ئێی مۆدەوێکی هاوشێلێو مۆد نڵمابەڵی داتاکان هەوەیان بۆ کۆکردنڵقۆ

 وه. ەبقۆزن

کی ێوازێش ەکەتەندی بابەتمەی تایبەرێگوە ستنیشان کرا، بەدا دەوەژینێم توەلە ک کێازوێش

 ەواتخۆیان ت بۆچوونی ژنان و کچان ەی تایبەوێشە ب انەشەوازی هاوبێش بوو. انەشەهاوب

ە وەنژیێم توەکۆتاییدا داتاکانی ئە ک لێجۆرە ب، کاەتۆمار دە تەم بابەکۆمەڵگای ئامانجی ئ

ا ی کرێو جەتا ئەستی ژنان خۆیان. هەبەم ێو بە قینەاستڕی ەوانگڕە ل ێبک ەیەوەنگدانڕە

ر ەژێان تووێنە ک لێیشتنەگێوونی و خراپ تڕی ناەوەبوو بۆ ئە و دۆستانە کان سادەدوانێزمانی ل

ە واتەی خایاند کڵساە دە وەژینێم توەشتریش وتم ئێک پەت. وێبەئارادا نە ی لەکەنگەردەو ب

  خۆ گرتووه. ە جۆری لەمەکاری هڕێو  ئاراستەی ەکەوازێش

دی ڕای ستاندێپە بە نران کێکار هە ک بێلەگپرسیارنامی داتاکان ەوەبۆ کۆکردندا، ەم کارەل

خساند ڕەی ەلەم هەئ کانەندییەیوەپە ڕنانی تۆێکارهەی باش و بیندەیوەف بوو. پێجیهانی یوونیس

نی راەبڕێە ل ێندەیی، هێسانی خۆجەک یشانی پشتیوانیێاکڕهۆی ە تێببە نگاوەم هەئە ک

 ندکارانی زانکۆ. ێخوە ک لێری و زۆئایینکۆمەاڵیەتی و 

انیان نێاهڕە بوایەوان دەویست بوو، ئێپ وەداەژینێم توەیی لێسانی خۆجەکە ندبوون لەسوودم

ن و بزانن ەکدە کانەخالقییەئە ویستییێپچاوی ڕەە مانەئە ککرابایەنەوە نیا ڵها دەروەو هە ببینیای

ی تەباب ناوەڕۆکیهۆی ە ب 1ی ئاگادار بن.ەکەتییەتایب ەستیاربوونەهە نین و لێنهە رییانم زانیاەئ

ن ێبدو ەتەابم بەت بەبارەسە یێزیان لەئایا حە شداربووانی ئاگادار کرد کەبە وه، داوامان لەینڵکۆێل

ە انیارییانم زەئە ی کەوەئکان و ەنانی زانیارییێکارهەوازی بێشە وان لەئە وەژینێتوە ر لەیان نا. ب

                                                           
ن. و بکرێکاتی توێژینەوەدا ڕەچاە دەبێ لە کۆمەڵە پڕەنسیپی ئەخالقی ک»خاتوو مێی دەڵێ: ە کە ئەخالق هەر ئەوەیە لەم شێوازەدا، مەبەست ل -1 

هەمبەر ە توێژەر ل بەرپرسایەتییەکانیە دەبێ پێیان وەفادار بین. ئەم پڕەنسیپانە هەلومەرجی تایبەتی توێژینەوە جیا لە ستن، کەواتیپێوە ئەم پڕەنسیپان

ن مەیلی خۆیان بڵێە ەبێ بدرێژەدا دەڵێ بەشداربووان دە خاتوو مێی ل« ئەنجام دەدرێ وەبیر دێنێتەوه.ە سەبارەت بەوان توێژینەوە ئەو خەڵکەی ک

 ( May, 2011یان نا. )ە زانست و زانیارییان هەیە ژینەوێبابەتی توە ت بەئایا سەبارە ک



فۆنی ەلەت یەوێشە کان بەدوانێکاندا لەتڵەحاە ل ێندەهە وه. لەیە، ئاگادار کرانەیان هکێکەڵچ ک

ە نسیپڕەپە درا کەد ێی پەوەری ئەبەستەکراو دەڵگەژ لێوتووی انسەدرا و کەنجام دەئ

 ت. ێگیرەچاو دڕەکان ەخالقییەئ

ۆژاوا، ڕربایجانی ەزگان، ئاززگاکانی هورمێر ئاستی پارەسە دوان لێزار لەه 1گشتی ە ب

 711 ەڵگەدوان لێل 4111ک ەزگایێر پارەهە ک لەواتایە نجام درا. بەکرماشان و کوردستان ئ

ا و ڕە یار بوو کڕدا بەوەژینێم توەران، لێئە م جار لەکەدرا و بۆ ی نجامەپیاو ئ 211ژن و 

 ت. ێگیرر چاو بەبە ان لیڵۆڕکردنی کچاندا ەنەتەخە لی ەوەبۆ ئ ێپیاوانیش تۆمار بکربۆچوونی 

 کچان یخەتەنە تیەندایەچ ئاماری

ن، ەکەد ەنەتەکچان خە کی ەجۆراوجۆرانە تنیکییێی و ئئایینە ەڵو کۆمەوی ئاڵکبێل هۆیە ب

ار ر چوەر ئاستی هەسە لە م ناوچانەجوگرافیایی ئ یویاڵبە کی ورد لەی خەریتەیەوەشانێک

و  کابی باوبوونی دیاری ەژڕێە کە یەوەئ کرێدەی ەوەئمە. ەستەئ ەکەکراوێپە ئاماژ زگاێپار

زۆر  کچانخەتەنەکردنی  زینیەدابە وو لڕوتی ڕەدات. بشان یزینی پەدابڕاستەقینەی وتی ڕە

ەتەنەچی خبوونی ەن، نێڕجیهانی مۆدە ئاشنابوون بە کیان بریتین لێندەهە ک ێگرەخۆ دە هۆکار ل

 ەتەنەخ نجتر بەەی گەوەن یبوونەرنکان، هۆگەییێخۆج ەچییەنەتەی خەوەگرێجە تێببە کنوێ 

ە ل ێندەی هیها پشتیوانەروەکان و هەنڕاگەیاندی یرەنان، کاریگێاهڕو ە ردەروەکردن، پ

ی ەنەتەهات خەنجام درا، تا دەئە وەژینێم توەئە ی کەیەو دەی ئەماوە . لەکەی ناوچئایینزانایانی 

ی و رەسە ۆشناییمان خستڕستا ێئە ک یەناراو هۆکەئر ەبەم لەکرد، هەداکشان دە ووی لڕکچان 

ی ورەدوه؛ ەژینێم توەن ئەالیە و ل ەمیانە کان لەی ناوچەوەنان و ئاگارکردنێاهڕهۆی ە میش بەه

ە ۆشتبووین و بڕشتر ێپە ک یەو ناوچانەبۆ ئە ردانی دووبارەسە ی کۆتایی بەرەم فاکتەئ

  راورد کرا.ەبە وەژینێم توەکانی ئەنانێاهڕ یریەنگاندنی کاریگەسەڵه

 دات.ەابردوو پیشان دڕی ڵش ساەی شەماوە کچان لخەتەنەکردنی  زینیەدابە وو لڕوتی ڕەە وەرێژ یچارت

 



م ەنە؛ ئیبەزداە ل یووڕر ئاستی جیهان ەسە دنی کچان لکرەنەتەی خەژڕێوترا،  ششتریێک پەو

دنیا ە چوونکە وتی شاراوڕەین ەڵێیان دێپە وه. بۆیەتێگرەرانیش دێکانی ئەشاراوە وتڕەە پرس

کی نییە. ەزانیارییهیچ  ێدرەنجام دەدا ئێکچانی ت خەتەنەیران وا ێئی ەزگایانێو پارەت بەبارەس

 ەس لەک مە، کێناکرە نەتەدا خێی وا کچانی تەزگایانێو پارەناو دانیشتووانی ئە لرانیش ێئە ل

م ەک یەکییراێخە انی بڕری گۆەپیشاندچارتە م ەت ئاگاداره. ئاڵی وەوەناوە لە م کارەوودانی ئڕ

ە ۆژاوایە. لڕربایجانی ەزگای ئازێپارە ل 2113ی ڵی ساەکەکێستپەدە کە ڵش ساەی شەماوە ل

زگاکانی کوردستان و ێر پارەسە انکاری لڕپۆلی گۆەی شیرە، کاریگ2141ی ڵی ساەژێدر

ە ین. لەدی بکەبە م کارەنجامدانی ئەی ئەژڕێزینی ەتوانین دابەکرد و دێستی پەکرماشانیش د

تا ەت هەنانەر باوه، تەدەبەادڕە ل ێوەکچان ل خەتەنەیی ەنێو شوەی هورمزگان، ئزگاێپار

. ەبوو لە سەد 61ە کان پتر لەگوندە ل ێندەهە لە م کارەنجامدانی ئەی ئەژڕێ 2141ی ڵکۆتایی سا

جانی ربایەکانی ئازەگوندە ل ێندەهە لە م کارەندنی ئەسەرەی پەژڕێدا قۆناغەو ەر لەهکدا ڵێحاە ل

ە بە وەرێی ژەچارتم ەبوو. ل لە سەد 46و کوردستان  لە سەد 43، کرماشان لە سەد 24ۆژاوا ڕ

وا کچان  یەو ناوچانەو ئە کردووێستی پەانکاری دڕگۆی ەپرۆسە ک ێوەکەردەاشکاوی دڕ

پەزێرای و پیشان داوە کان ەانکارییڕگۆەرامبەر بە یان بەوەن، کاردانەکەد ەنەتەخ

 . بوون نکاەانکارییڕگۆ

 کراوەڵگەلدیمانە نانی ژی ەژڕێ

  

 کانەردراوێبژەڵزگا هێپار یچارتین. ەکەد ێزگا تاوتوێم چوار پارەر کام لەهیز ڕە ب قۆناغەدام ەل

 



  س(ەملیۆن ک 3 .5ت ەشیمە)کۆی حهورمزگان 

ۆ خە عی لێبی شافەزهەی مەهلی سوننەمیش ئەو هە عێهلی شەم ئەهە زگایێم پارەتی ئەشیمەح

شاری میناب ری ەورووبەکانی دەی گوندەزۆربە لە ن کەوەی ئرەرخەت داتاکان دێگرەد

کانیان ەکانیش کچەبەزهەمە شیع ڵەماەبنە ل ێندەکراون )ه ەنەتەکی زۆری کچان خەیەژڕێ

ل، ێهێری پەندەک بەکانی وەبچووک ەشارە ر بەشی سەب ێندەکان و هەگوندە ل( نەکەدە نەتەخ

کچان  یەنەتەدا باوه. خێی تەم کارەمیریش ئەندی )پارسیان( و خەنگە، گاوبەری کۆنگ، لەندەب

ی ەگڕترین دووەورەگە دا و قیشم کەوو دڕکانی هورمز، الرک و کیشیش ەبچووک ەگڕودوە ل

یە. ەهلی سوننەئە ناو دانیشتووان زۆرینە ی کچان لەنەتەی خەژڕێیە، زیاترین ەزگایێم پارەئ

باس ەر عەندەمیناب و بە لە کە یەعێهلی شەری ئەنابەنی پەاڵنی دانیشتنی کۆمێشوها ەروەقیشم ه

 ەتەمتر باوه، هاتوونەیان کە باو ێوەی کچان لەنەتەریتی خەنە کە وەرانێانی ئکەی ناوچەو دیک

 کانیەچندترین ناوەمڵەوەدە ل کێکەو ی یەشتیاریەکی گەیەگڕدووە کیشیش کە ت لەنانەت. ێوەئ

ن ەوەری ئەرخەکان دەوەژینێون. تەکەد ەنەتەکانیان خەیی کچێسانی خۆجە، کەرانێوری ئوباش

ە ب سەبارەتی خۆیدا ەکەمەرهەبە دی لەحەک باوه. هوما ئەجۆری ی خەتەنەیدا ەم ناوچانەلە ک

ژی ێی وا وتووەسەک 111و ەکۆی ئە لە کە نگەری لەندەر بەسە خاتەی کچان تیشک دەنەتەخ

 ەڵێها دەروەو هناوبرا 1پاوه.ەردا سەسە کیان بەی جۆری یەنەتەخ لە سەد 37.1کردوون  ەڵگەل

نی بوو ێناتوانە مێی ئەوەژینێم توەاڵپاوه، بەردا سەسە ی جۆری دوویان بەنەتەکیان خێندەه

 وه.ەاست بکاتڕران پشتێئە ل ێجۆری س خەتەنەیکانی جۆری دوو و یان ەتڵەحا

 بیەرەکگرتووی عەئیماراتی ی

او ندەری کەرووبوەتانی داڵی وەنداوی فارس و دیکەی کەناوچە ی لێکی خۆجەڵی خەیێو پەب

تانی اڵوە کچان لی ەنەتەخە ک ێبەدروست دە م گومانەئ شکێبسیان زۆره؛ ەخزم و ک

ووری باکە کان لەرانییێی دواندنی ئەرێگوە ت. بێدرەنجام دەنداوی فارسیش ئەری کەورووبەد

و  (کۆچیان کردووه ێوەی وا بۆ ئەتاڵو وەتی ئاڵهاووە تەزین یان بوونەگڕەیان دووە ت )کاڵو

بی ەرەکگرتووی عەبۆ ئیماراتی یە کدا کێرەفەی سەمیانە لە یدانی کەی کاری مێپە ها بەروەه

ە مانڵوسوه. مەکاتەاست دڕکان پشتەمانڵموسە ڵماەناو بنە لە م کارەبوونی ئمان ەکەوەژینێکرا، تو

کانی خۆیان ەشتا کچێتان هاڵی وەین و دیکەحرەن، بەمەان، یمران، عومێئە لکان ەرەکۆچب

 کێو زۆرە یەی خۆیانیان هڵخۆماخەتەنەچی ریان ەوروبەکانی دەی ناوچەزۆربن. ەکەد ەنەتەخ

                                                           
1 - Ahadi et al., 2009 



 ێوەکانیان، لەتاڵبۆ وە وەانەڕک گێکاتە ن کەخەک دڕێها ەان ویکانەرنامەکان بڵەماەبنە ل

 ن. ەبک ەنەتەان خیناکەکچ

و  ەریشەکانی شەکەڕەو گە شارجە این لڕهبا، نۆف، گەشە ک لێلەگەناوچە بە توانین ئاماژەد

ن و ەکەد ەنەتەکانی خۆیان خەشتا کچێهە ین کەی بکەوبودە لە و ستوە یمەئسولخڕەە جۆالن ل

 2و خەتەنەچی  4جۆالن ە ، لخەتەنەچی 2نۆف ە یە. لەخۆشیانیان هتایبەت بە  خەتەنەچی

 یە. ەیی بوونی هڵەماەبنناو خەتەنەچییەکی ی و ێخۆجخەتەنەچی 

 دا:ەزگای هورمزگان پیشان دێپارە لە نەتەوی خەبرە وەرێی ژەخشت

 

 دات.ەکانی هورمزگان پیشان دەگوندە ل ێندەهە ی کچان لەنەتەوی خەبرە وەرەی سەریتەخ

 س(ەملیۆن ک 3.3ت ەشیمە)حکرماشان 

عی ێی شافەهلی سوننەمیش ئەو هە عێهلی شەم ئەهە زگا کوردنشینێم پارەتی ئەشیمەح

ە مانز ن.ێکرەدی دەهاییش بەکانی یارسان و بەینمەناویاندا کە م لەاڵ، بێگرەخۆ دە بیش لەزهەم

امی ورەی(، هڕلهوەیلی و کەکوردی )جاف، فە کرماشان بریتین لزگای ێکانی پارەکییەرەس

ی کوردی تنیکێزمان و ئە کی جیایان لێتنیکێزمان و ئە دان کەوایڕو بەکان لەورامییەهە ل ێندە)ه

 ینزیاترە تن کاڵۆژاوای وڕزگای ێرکی. کرماشان و کوردستان دوو پاەیە(، فارسی و لەه

ە کەیەورامان )ناوچەی هەناوچە ی کچان زیاتر لەنەتەگرن. خەخۆ دە کچان ل خەتەنەیی ەژڕێ

ری هۆزی ەڤەدە ها لەروەیە( و هەیان هەژێزگای کوردستان درێکانی پارەتا ناو سنوورەهە ک

ری ەورووبەکانی دەیە( باوه. گوندەمیش ناوی زاراوەو هە کێم ناوی هۆزەهە تی )کەجافای



و ەی( ئینسوور ئاقاەوسووت و شاهۆ )مەۆ، پاوه، نۆدشە، نڕر، جوانەوانسڕەکامیاران، 

 ش،ەمەرباری ئەزیاتره. سە کی دیکەیناوچەر ەهە ی کچان لەنەتەی خەژڕێ لەوێ ن واەناوچان

ش ەواکامیاران و پە تڵەم حاەمتره؛ ئەن زۆر کاڵت منداەتایبەو بانی کەمتەمەن کچخەتەنەکردنی 

ی ەک ماوەڵخە بینین کەدە وەرەی سەم ناوچانەل ێندەهە لکاندا. ەموو گوندەهە م لەاڵوه، بەتێگرەد

ی ەنەتەی خەژڕێی ەوەمتربوونەم کەاڵناوه. بێکچان هخەتەنەکردنی  ەوازیان لە کە یەیەند دەچ

 . تێبا ساڵیدەورەگە ی ژنان لەنەتەریتی خەهۆی نە کان بەچوانە ل ێندەهە لە یەوانەن لاڵمندا

 

 دات.ەپیشان د کرماشانکانی ەگوندە ل ێندەهە کرماشان لە ل ێندەهە ی کچان لەنەتەوی خەبرە وەرەی سەریتەخ

 س(ەملیۆن ک 3.1ت ەشیمە)حکوردستان 

ان و کەعێشە کی کوردەیەمینەیە؛ کەبی سوننەزهەزگای کوردستان مێپارە لە بی زۆرینەزهەم

ە گایزێم پارەکی لەرەژین. زمانی سەد ڕو بیجاە وروکای قەشارە ش لەعێهلی شەتورکی ئ ێندەه

نی ەاڵردەی سۆرانی، ئەخۆی. زاراوە تێگرەی جۆراوجۆر دەندین زاراوەچە کە کوردیی

ی ەنەتەی خەژڕێورامی. ەی و هڕلهوەکە بریتین لە کانی دیکەباوە زاراون؛ ەی زۆرینەزاراو

ریوان ەری مەڤەدە متره. لەماشان کچاو کرە زگای کوردستان لێکانی پارەگوندە ل ێندەهە کچان ل

ە ی کچان لەنەتەی خەژڕێورامان( ەرووی هەشی سەخت )بەورامان تەگوندی هە ت لەتایبەو ب

رین ورامانن، زیاتەکانی هەدانیشتووترین ناوچڕپە کورامان ەکانی هەرزدایە. گوندەکی بێئاست

اشان و کوردستاندا وان کرمێنە لە ورامان کەری هەڤەر دوو دەهە کچان ل خەتەنەیی ەژڕێ

 ر وەبڵە، بڵماەک کەکانی وەی گوندەدیکە ش، لەمەرباری ئەت. سێکرەدی دەش کراوه، بەداب

ی ەی وتەرێگوە قز بەسە وانەلە ی سنەکانی ناوچەبچووک ەشارە ل ێندەهە ها لەروەه



یان ە وەبۆتەم کچان کخەتەنەکردنی  ریتیەنە کە یەیەند دەی چەماو ێوەیی ئێوانی خۆجودانیشت

 وه. ەتەشاوەوەڵت هەنانەت

 

 دات.ەزگای کوردستان پیشان دێکانی پارەگوندە ی کچان لەنەتەوی خەبرە وەرەی سەریتەخ

 س(ەملیۆن ک 1ت ەشیمە)حۆژاوا ڕربایجانی ەئاز

ژین، ەدە زگایێم پارەشی باشووری ئەبە ۆژاوا زیاتر لڕربایجانی ەکانی ئازەتی کوردەشیمەح

ی شنۆ رەوروبەدە لە وات تورکیەر سنووری ەسە کانیش لەانجکرمە کی کوردەیەمینەک ئەگەرچی

باوبوونی ە کە یەوەری ئەرخەیدانی دەمی ەوەژینێن. توێجە، خۆی و ماکۆش نیشتێتا ورمەه

 کان زۆرڵەکچۆی ەنەتەی خەژڕێە کە ییڵی خۆشحاێو جە ن زیاترەمەتەناو ژنانی بە ل ەنەتەخ

کانی ەگوندە ل ێندەهە لە ک خاەریدەدە وەژینێتوئەم . ەوەتێبەمتر دەیش کڵسا ەڵگەل ڵو ساە مەک

ک ێکەکراون. ی ەنەتەخ نناڵسا 41ن ەمەژوور تە ی کەو کچانەمی ئەی کەژڕێری موکریان ەڤەد

ی ەوەژوورە ۆژاوا، هاتنڕربایجانی ەزگای ئازێباشووری پارە لە تەم بابەکانی ئەهۆکارە ل

ی ران )دانیشتووانێبۆ کوردستانی ئە وەمی کوردستانێرەهە لە کانەجەرەق رزانەەنایاسایی و و

دی ناو ستکرەکی دەفرۆشتنی شمە جیا لە م گرووپانەئ (چیەرەن دۆم یان قەڵێیان دێیی پێخۆج

وازی ێش ن؛ەخەست دەکی باشیش دەیەپارە م ناوچانەکچان لخەتەنەکردنی  یەگڕێە ، لڵما

ت ەنانەک و تەخۆشییەنە موو جۆرەهببێتە هۆی ە یەوانەو لە ەیندروستانەکردنیان نات ەنەتەخ

 وه. ەتێوەبک ێندامی لەمئەک

ە وەژینێم توەئ ئێراقو  ئێرانکانی ەر سنوورەسە ی کچان لەنەتەی خەژڕێی ەوەکدانێپاش ل

ە ت لەتایبەۆژاوا، بڕربایجانی ەزگای ئازێزۆری پار ەرەشی هەبە لە ی کەنجامەو ئەئە یشتەگ



ی نجامدانەزۆر جار بۆ ئن ەکەد ەنەتەخ ی وا کچانەو کۆمەڵگایانەسنوور، ئە کانی نزیکەگوند

ن ەالی ەکان لەکردنی سنوورڵتوند و تۆە ستن. بەبەدە ییانئێراقە م گرووپەپشت بە م کارەئ

زینی ەدوایدا دابە و ب ئێراقە یی لەی ناوچەڕهۆی شە ها بەروەرانی و هێزانی ئێسنوورپار

ر متەکە م گروپانەابردوودا ئڕی ڵەند ساەم چەی ئەماو ە، لئێراقئاست دیناری ە ل ڵیاڕنرخی 

م ەان لی کچەنەتەی خەژڕێش ەمەر ئەبەر لەنن و هێزەی نایاسایی سنوور ببەوێشە بە توانیویان

ریتی ەاگرتنی نڕزگاکانی کوردستان  کرماشان بۆ زیندوو ێ)پارە زیوەدا دابەتەزگا تایبێپار

 ستن.(ەبەنراو دێاهڕبی و ژنانی خۆبیە شتاش پشت بێی کچان هەنەتەخ

کانی ەجەرەقە ڵماەبنە ل ێندەنی دانیشتنی هێها شوەروەۆژاوا هڕربایجانی ەزگای ئازێپار

ە نێشوە لە م گرووپانەئژین )ەهاباد و بۆکان دەی مەناوچ ێندەهە لە کە رانێکوردی ئ

ە ل ەم گرووپانەئ. (نێکرەدی دەزگای کوردستانیش بێپارلە قز ەکانی شاری سەژارنشینەه

ە وەژینێم توەئشبردنی ێو پەرەای بێڕن. وەکەد ەنەتەخۆراکی کچان خ یەیان مادە ر پارەمبەه

ین ەبد و هانیانە وەینەی کچان ئاگادار بکەنەتەکانی خەترسییەمە لە ناڵماەم بنەل ێندەتوانیمان ه

بۆ دابینکردنی ئیش یان  تڵەوەد داپەڕەکانی ێبە بە وەشڵەو حاەنن. بێبە م کارەواز لە ک

م ەئلەوە ناچێ ی کچان ەنەتەیاندنی خەاگڕنایاسایی بە ت یان دیلی داهاەکی بەیەرچاوەس

 ی داهاتە.ەرچاوەوان سەبۆ ئە م کارەی ئەوەر ئەبەنن لێبە م کارەواز لە گرووپان

 

 .داتەپیشان د ۆژاواڕربایجانی ەزگای ئازێپار کانیەکوردنشین کانیەگوندە ی کچان لەنەتەوی خەبرە وەرەی سەریتەخ



 

 لندهەش. تە لە نێن. وێکرەد ەنەتەخە وەدوو مانگانە کچان ل

 نەمەت یێپە ب کچان یخەتەنەبوونی وبا

زگا ێر چوار پارەر ئاستی هەسە ن لەمەی تێپە کراو ب ەنەتەی ژنانی خەژڕێە وەرێی ژەکەخشت

ە ند لگو ەڵێکان، کۆمەنجامەست کردنی ئەکدەستی یەبەمە دات. بەپیشان دە کەکراوێپ ەئاماژ

ە اواناشکڕکان ەوتووەستکەدە نجامەستنیشان کراون. ئەدە وەژینێتو مەک بۆ ئەزگایێر پارەه

جیاوازه. ە کی دیکەیەبۆ ناوچە وەکەیەناوچە لە نەتەی باوبوونی خەژڕێە ن کەخەر دەدە وەئ

گای زێارپکانی ەگوندە ل ێندەهە کراو ل ەنەتەی کچانی خەژڕێە دا کەم پیشانی دەکەی یکانەخشت

کانی قیشم و هورمز ەگڕکانی دووەگوندە ل ێندەهە ل ەک کێجۆرە هورمزگان زیاتره، ب

لە  84ە واتە مترین ئاستدایەکە کانی پارسیان لەگوندە ل ەژڕێم ەو ئ لە سەد 61ە گاتەی دەکەژڕێ

 بوونی نییە.   ەنەتەخە زگایێم پارەئ یەکانیکانی باکووریەشەبە . لسەد

و ە مدایەی دووهەپلە لنی پاوه، کاەگوندە ل ێندەهە ل لە سەد 14ی ەژڕێە زگای کرماشان بێپار

 متره.ەک کەیەادڕتا  ەژڕێم ەۆژاوا ئڕبایجانی ەزگاکانی کوردستان و ئازێپارە ل



 ڵسا 13 – 81نی ەمەوان تێنە کراو ل ەنەتەخ یی ژنانەژڕێە ن کەوەری ئەپیشاندکان ڤەشرۆ

هورمزگان  زگایێکانی پارەگوندە ل ێندەهە ە. لڵسا 23بۆ  41کراوی  ەنەتەژنانی خە زیاتر ل

ە وەوه، لەکی تریشەالیە کراون؛ ل ەنەتەخە ڵسا 13بۆ  23ی ژنان سەدلە  61ی قیشم ەگڕو دوو

او نە ل ەنەتەکی خێتڵەهیچ حا ێوە. لبێتماەکستانی کرماشان نەری لەڤەدە لە م کارەئ ێچەد

 نیێکان مزگەست هاتووەدەوە نجامەئە وێم شەکرا. بەدی نەب ڵسا 23بۆ  ڵسا 41وان ێکچانی ن

ر چوار ەر ئاستی هەسە ی کچان لەنەتەی خەژڕێە ن، واتەدەد ێزینمان پەدابە وو لڕوتی ڕە

ۆژاوا، ڕانی بایجرەزگای ئازێپارە تێوەکەدە پیرانشار کە لبۆ وێنە ینە. دابەزە ووی لڕە زگاکێپار

 ەتێوەکەدە ۆ کڕجوانە لە وێم شەر بە. هسەدهلە  41ە متر لەنجدا کەی گەوەناو نە لی ەژڕێم ەئ

کچ و ی سەدلە  3بۆ ە وەنەمەتەی ژنانی بسەدلە  14ە لە ژڕێم ەبینین ئەد، ی کرماشانزگاێپار

ە ابەزیندم ەریش ئەوانسڕەکانی ەگوندە ل ێندەهە بینیوه. لە خۆوە زینی بەداب کەم تەمەنەکانە ژن

 . سەدهلە  47بۆ ە وەسەدلە  18ە و لە زۆر

 ڵسا 13بۆ  81و  ڵسا 23 بۆ 41کانی ەگرووپە کراو ل ەنەتەی ژنانی خەژڕێ

 

 ەڵسا 13بۆ  81چاو ژنانی ە ل ڵسا 23بۆ  41ی ژنانی ەنەتەی خەژڕێ

 

 ن.ەدەن پیشان دەمەی تێپە ی ژنان بەنەتەباوبوونی خ 4-2ی ەخشت



   کانداەجیاواز ەوەن ناوە ل کچان یخەتەنە وتیڕە

ا ی وەو ژنانەئە ک خاەریدەی کچان، دەنەتەبوونی خون و باەمەوان تێی نەوانەچێی پیندەیوەپ

ی ەوەنە ک ەنوەری ئەرخەدکان ەوەژینێتوئاگادارن. ە م کارەکانی ئەتەسارەخە کراون، ل ەنەتەخ

یە، ێم پەیە. بەی خۆی هەوەشبردنی ژیانی خۆی بیرکردنێو پەرەببۆ و ە کی وشیارترەیەوەن ێنو

تووی وەرکەیان بەکەکچە باشتر ێن وایان پەکەرگیری دەهاوسە وەکێک پێردێک ژن و مێکات

 بوو. ێنرا پەریان سەسە شوو بێی پەوەژنانی نە ک ێبەن ەو زیانانەئ

ە او بکر ەنەتەی ژنانی خەژڕێژماردنی ەک بۆ هێلەی جیاجیا، داتاگڤەشرۆ ی پرسیار وەگڕێە ل

ن بۆ ەمەی زەژێدرە کان لەا و بۆچوونی دایکڕانکاری ڕی گۆەوەبۆ ئە ن کۆ کراوەمەی تێپ

 ەرەوبزن ەکی مەانکارییڕری گۆەرخەدە وەژینێکانی توەنجامەه. ئوەتێشی بکری کچان ەنەتەخ

 . بوون ی کچانەنەتەخە نان بێه کۆتایی

       

 www.kameelahmady.comە لە نێو -ن.ێکرەد ەنەتەمتر خەۆژاوا کڕربایجانی ەئازە ژنان ل

کی ێم کچەالنیکە دا کەپیشان د ڵسا 23بۆ  41وان ێنە کراو ل ەنەتەی ژنانی خەژڕێ 2.2ی ەخشت

و  ڵسا 23بۆ  41نی ەمەودای تەوان مێی نەنەتەی خەژڕێوان ێی نیکراوه. جیاواز ەنەتەدا خێت

ر ەوانسڕەۆ و ڕجۆانە لە کک ێجۆرە رچاوه. بەزگای کرماشان زۆر بێپارە ل ڵسا 13بۆ  81

ک ە. وکەم بۆتەوە لە سەد 11ی ەبۆ نزیکە پاوە و لە زیوەداب لە سەد 31ە بۆ پتر لە م کارەئ



 ڵسا 23بۆ  41نی ەمەودای تەمە ی کچان لەنەتەکی خێتڵەکستان هیچ حاەلە شتریش وترا، لێپ

شان پیە وەزگای هورمزگان داتاکان ئێپارە هاویش. لەل زێرپەسە لە وێم شەر بەکرا و هەدی نەب

ی یۆژاواش جیاوازڕربایجانی ەئازە بینیوه. لە زینی بۆ خۆوەداب لە سەد 11بۆ ە م کارەئە ن کەدەد

ی ەوێکوردستانیش هاوشە ل. سەدهلە  31کاندا ەجیاوازە وەنە کراو ل ەنەتەوان کچانی خێن

 وه. ەتەم بووەک لە سەد 31 ە بۆ زیاتر لە دەورم کەکاندا ئەرڤەەدە ل ێندەهە هورمزگان، ل

 ڵسا 13بۆ  81و  ڵسا 23بۆ  41کانی ەگرووپنێوان ە کراو ل ەنەتەکی خێم کچەالنیکە دایکانی ببەراوردی 

 

کانی ەیانتوانی کچەدە دا کەپیشان دە و دایکانەل ێندەهە وەرێداتاکانی ژە کە دانێپە نی ئاماژەشای

 ێجار کانیانەکچە دایکانیش وتوویانە ک لێکرد. زۆرەیان نەم کارەم ئەاڵن بەبک ەنەتەخۆیان خ

 ن.ەکەان دخەتەنەیو کاتی خۆی   نڵزۆر مندا

 ڵسا 13بۆ  81نی ەمەت یدایکانو  ڵسا 23بۆ  41کراو  ەنەتەکی خێم کچەالنیکە دایکانی ببەراوردی 

 

 یەەکراویان ه ەنەتەکی خێم کچەی وا النیکەو دایکانەی ئەژڕێ 2-2ی ەخشت



 

 ندنێخو فاکتەری ییرەکاریگ

ندنی دایکان ێئاستی خوە ت بەبارەداتا س ەڵێکۆم،  MICS و DHSکانی ەکارڕێر و ەوێی پێپە ب

ک ێکانیان لەکردنی کچەنەتەی خەژڕێندنیان و ێوان خوێن یندیەیوەی پەوەبۆ ئە کۆ کراو

 وه. ەتێبدر

 

م ەر ئەس ەرچاوی لەکی بەرییەار کاریگەوندێکی خوێبوونی دایکە ی کەوەلە گوزارشتە کەخشت

 ژنبوونی ەوارندێکان خوەنجامەرەی دێپە یان نا. ب ێبکر ەنەتەی خەکەکچە کە یەهە یارڕب

ری ەی کاریگەکەکچخەتەنەکردنی  یاردانیڕر بەس ەلە ی کەانگرینگ ەرەو فاکتەلە کێکەی

کانی ەچکە یان باشێندن پێی خواڵن ئاستی باەژنانی خاوە ن کەخەریدەکان دەوەژینێتوت. ێنەداد

متر ەک ندنی دایکێئاستی خوهەرچی کان ەوەینڵکۆێی لێپە . بم کردەوەەقوربانی ئە نەکەخۆیان ن

ۆمەاڵیەتی ک نۆرمێکیە بە م کارەو ئە زیاتر ێریت بەجی نەملکە رانێکوە ی کەوەری ئەگەت، ئێب

 یەوانامڕن بەشی وا خاوەانژنو ەل ێندەناو هە م لەاڵم بدات. بەڵەقە ی لئایینکی ێرکەیان ئ

چی رەگەکردووه، ئ ەنەتەکانی خۆیانیان خەکچە ک لێکەبینرا یەجار د ێندەن هاڵندنی باێخو

کی ێتڵەکیاندا هیچ حاێندەهە م بوو و لەکر زۆە زگایێم چوار پارەل ێندەهە لە تڵەم حاەی ئەژڕێ

هۆی ە بە ن کەخەردەدە وەکان ئەکوردنشینە کانی ناوچەداتا کۆکراو کرا.ەدی نەوا ب

 زین کردووه. ەدابە ووی لڕە وتڕەم ەندن ئێی ئاستی خوەوەرزبوونەب

 

و ە یەیان هاڵندنی باێی خوەوانامڕی وا بەو ژنانەئکە وو ڕە نەخەدە وەکان ئەنجامەها ئەروەه

کانیان ەچکخەتەنەکردنی  ەپشتیوانی لئەوەی کە ری ەگەگشتی ئە توانان، بەبە وەنەمەووی تڕە ل

ە م کارەهۆگری ئ لە سەد 21ە متر لەکراو کەڵگەژ لێسانی وتووەناو کە . لەزۆر کەم نەبک

 ،ریەکاریگی ەرچاوەسە دا ببنەوەکردە ک لێلەگەوانگڕها ەی وەوەبۆ ئە وەشڵەو حاەبوون. ب

  تواناتر بن.  ەب ێبەد ژنانیش

 

 

 



 

 یەەکراویان هەنەتەکی خێم کچەالنیکە وار کەندێخوەوار و نەندێدایکانی خوبەراوردی 

 

        

 وارەندێخوەدایکانی نو وار ەندێی کچانی دایکانی خوەنەتەخبەراوردی     

 

 

 یەەراویان هکەنەتەکی خێم کچەالنیکە وار کەندێخوەوار و نەندێی دایکانی خوەژڕێ 8-2ی ەخشت

 

 

 



 ئایین یریەکاریگ

ە کێریتەی کچان نەنەتەخە ک ێوەکەردەدە وەژینێم توەابردوو و ئڕکانی ەوەینڵکۆێنجامدانی لەئە ب

ی ەوەای ئەڕرەن. سەدەد ینجامەران ئێبی دانیشتووی ئەزهەم ەکانی سوننەمینەی کەزۆربە ک

ی ئایینە ت لەنانەتم ەاڵبن، ەدەم دەڵەقە کی ئیسالمی لەیەوەکردە ب ەنەتەموو جیهان خەه

کان ەعێونی شوبۆچە یە. بەناوبانگ هەا و بۆچوونی بڕی کچان، ەنەتەخە ت بەبارەئیسالمیشدا س

هلی ەئ هیە م کارەیە، ئەعێتیش شاڵو یرمیەبی فەزهەنن و مێک دێران پێکی ئەڵی خەزۆرینە ک

ی ەنەتەخی ەژڕێئاستی ە ر بۆیەی خۆیان دانانن. هئایین یرکەئە بە دەورم کەوان ئەو ئە یەسونن

وونی بە ت بەبارەسە وەژینێم توەکانی ئەنجامەرەکاندا زۆر نزمە. دەتی شیعەشیمەناو حە کچان ل

ن ەناک ەنەتەکوردستان کچان خ یکانەعێشە کە یەوەری ئەدا پیشاندەعێهلی شەناو ئە لە ریتەم نەئ

ە م کارەکان ئەعێش یسەدلە  2نیا ە، تەاڵین قکانی سایەگوندە ۆژاواش لڕربایجانی ەئازە و  ل

کاندا ەعێناو شە لە م کارەنجامدانی ئەی ئەژێڕهاویش ەل زێرپەکستان و سەکان لەگوندە ن. لەکەد

ی تڵەکاندا، حاەردراوێبژەڵهە گوندە زگای هورمزگانیش لێپارە ل. سەدهلە  1و  لە سەد 1یز ڕە ب

م اڵەمبوونی بەای کەڕرەس اخەریدەدە کە کان تۆمار کراوەعێناو شە ی کچان لەنەتەخە ن لەگمەد

 ت.ێکرەدی دەی کچان بەنەتەزگای هورمزگان خێکانی پارەعێناو شە ل

 ی جۆراوجۆرئایینن ەی خاوڵەماەناو بنە ل ەنەتەخڕێژەی 

 

 کانزائایینو  ئایینی ەرێگوە ی ژنان بەنەتەی خەژڕێ 1-2ی ەخشت

 

 

 



 ەڵماەبن یئابووری دۆخی ییرەکاریگ

 ستیەبەمە بیە. ەکچان هخەتەنەکردنی  ەڵگەی لڕو پ ڕکی چەدیینەیوەژاری پەراندا هێئە ل

ی ەوەبۆ ئە نراوێکار هە ب MICSو  DHSی ە، پرسیارنامداراییی دۆخی یرەواندنی کاریگێپ

بوون، ێجەنی نیشتێندی شوەتمەتایب ڵپاە ش لڵەماەدارایی و سامانی بنە ست بەیوەی پیزانیار

 وه. ەتێکۆ بکرە وەپاکژی خواردنۆ و بوونی ئاوی ەڕئاو و ئاو ڕەوشیکوو ەو

 ی واەناڵماەو بنەکانی ئڵەی کۆی خاێپە ندامان بەئو  ێکرەچاو دڕەک ڵێک خاەر داراییەبۆ ه

 ن. اکرندی ەنبێژین پۆلەیدا دێت

 کیەیڵەماەبنە ر بەی سەو ژنانەناو ئە ی کچان لەنەتەی خەژڕێ، ێبینرەدا دەکەخشتە ک لەو

چان ک خەتەنەیو ە ڵماەی بنیدۆخی ئابووروان ێنە م لەاڵ. بوهەتێبەم دەگشتی کە ندن، بەمڵەوەد

م چوار ەندی ئەمڵەوەناو ژنانی دە ل ەنەتەنییە. باوبوونی خبوونی ان سکەیە کەندییەیوەپە میشەه

 بوو.  لە سەد 41کەمتر زگایە، ێپار

ە ڵماەبن ەکچان لی ەنەتەبوونی خودا، باەکدراوێزگا لێم چوار پارەلە کە ریانخستووەکان دەنجامەئ

ە کانی پاوەزگای کوردستان و گوندێپارە ریوان لەکانی مەگوندە نیا لەتکسانە. ەکاندا یەندەمڵەوەد

و  لە سەد 28یز ڕە و بە کاندا، زۆرەندەموەڵەدە ڵماەبنناو ە لە ژڕێم ەزگای کرماشان ئێپارە ل

ی یدۆخی ئابوورو. بو لە سەد 41ە متر لەکە ژڕێم ەکان ئەی ناوچەدیکە کدا لڵێحاە . لسەدهلە  43

کانی ژیان، ەتەنیعمە کان بەندەمڵەوەدە ڵماەیشتنی بنەاگێڕستپەباش، ئاسانکاری بۆ د

ە ت بەبارەتیان سەینییەش زەمەر ئەبەر لەو ه کاەد زانست باشتردۆخی و ە گێواری، پەندێخو

شتا ێهە کهەن ک ێسانەندن کەمڵەوەی وا دەناڵماەو بنەناو ئە لە مەای ئەڕرەژیان جیاوازه. س

 . دەکەنکچان خەتەنەکردنی  رەسە داگری لێپ

 

 بەراوردی ئەو بنەماڵە هەژار و دەوڵەمەندانەی وا النیکەم کچێکی خەتەنەکراویان هەیە 

  یی باری ئابوویێپە کراو بەنەتەخژنانی ی ەژڕێ: 1-2ی ەخشت



  کچان یخەتەنە بۆ انژن و پیاوان یەوانگڕ یڵۆڕ

 وامبوونیەردەر بەسە ری لەکاریگ انژن و ی پیاوانەوانگڕچۆن ە ین کەبگێتە کە گرینگ

وری ەدە م کارەنجامدانی ئەیاردان بۆ ئڕبە ل ێکە کین ەو دیاری بک ێنەداد کچان یخەتەنە

ی ڵوەکان هەرەوەتێتییەزەگڕەە پرسیارنامە گرتن لەک وەڵکە بە وەینڵکۆێم لە. ئتێبینەکی دەرەس

 ی دا. ەماناڵم وەی ئەوەدۆزین

ان، کچخەتەنەکردنی  یاریڕرکردنی بەر بۆ دەسی دیاریکەکە ن کەوەری ئەداتاکان پیشاند

س. ەشدا ژنانی خزم و کەتی دیکڵەحا ێندەهە و لە و کچەنکی ئەزیاتر دایک یان نژنانن؛ 

 نییە.  ڵم زاەاڵره، بەبۆچوونی پیاوانیش کاریگ

مزگان و هورە ی کچان، لەنەتەخە ژنان ل یی پشتیوانیەژڕێە ن کەوەری ئەرخەکان دەژمار

م ەکدا ئڵێحاە . لەلە سەد 11ە ی خۆی واتەژڕێی ەڕو پەقیشم، هورمز و الرک لکانی ەگڕدوو

ە ترمەی کچان کەنەتەخە ۆی کرماشان پشتیوانی لڕو جوانە پاوە . لسەدهلە  88الی پیاوان ە ژمار

 ه. لە سەد 41ە متر لەناو پیاوان کە و ل لە سەد 24 ناو ژنانە ی لەکەژڕێو 

ە ر لمتەی کۆمەڵگا، پیاوان کەای شووناسی پیاوساالرانەڕرەسە کە یەوەری ئەرخەد کانەنجامەئ

بینراوی ەختی نەر زێژە ش، ژنان لەمەرباری ئە. سنی کچانەنەتەخ پەرۆشیژنان 

 ن. ەبدە ریتەم نەب ەژێپیاوساالریدان و ناچارن در

 ەنەتەخیەنگری پیاوان و ژنانی البەراوردی 

 

 نەەتەخە دان بەژێرالیەنگری دژنانی ە نەتەخە دان بەژێدرالیەنگری وانی پیابەراوردی            



 

 ناو ژنان و پیاوانە ی کچان لەنەتەخالیەنگری کردن لە ی ەژڕێ: 6-2ی ەخشت

 چیەنەتەخ یجۆر ییرەکاریگ

و ەداهاتی ئە ی کچانەنەتەخری ەدێپەژێدرە ی کەانرەکاریگە هۆکار وەلە کی دیکێکەی

، گرنەردەو ێستەقدەحە م ئیشەر ئەمبەهە و لە یەدا بوونیان هەکۆمەڵگایان مەلە کە یەچیانەنەتەخ

 رەبە ست و لەقدەح ێبە بە چیانەنەتەم خەل ێندەی داهاتی ژیانیانە. هەرچاوەسە تاک ئەم پارە

کان، ەجەرەن: قەکەد ەنەتەتاقم کچان خ ێسران ێئە ن. لەکەدە م کارەکان ئەییئایین ەڕەر و باوێخ

 زان. ێکانی خەنەمەتەبە ژنە واتە ڵماەندامانی بنەماکان( و ئکان )ماەبییبی

 

 لندهەش. تە لە نێشم، ویقە ژنی مینابی ل



ن هورمزگاە . لجیاوازهە کی دیکەزگایێبۆ پارە وەکەزگایێپارە کچان لخەتەنەکردنی  جۆری

ی ێپە یان ب ەناوچ ێندەهە و لن ەدەنجام دەئە م کارەکان ئەبییبیە وانەل کانەییڵخۆماە چییەنەتەخ

ربایجانی ەئازە نن. لێشداری بنوەدا بەم کارەلە یەوانەش لڵەماەندامانی بنەکان، ئەرجەلومەه

ە وەکوردستانهەرێمی ە لی نایاسایی ەوێشە بە ن کەجانەرەو قەکان زیاتر ئەچییەنەتەۆژاوا، خڕ

ت ڕۆپاسونی پبوەهۆی نە م بەاڵوه. بەننێمەش دێوەر لەو ه اۆژاوڕربایجانی ەزگای ئازێپارە نێد

ی ەنەتەهۆی خە بە م گرووپانە. ئدەترسن رانێر سنووری ئەکانی سەپۆلیسلە  ەمیشەهیزا ڤیان 

و  نەچاو ناکڕەکان ەندروستییەتە نماییڕێۆر جار زە مانەیە. ئەکی باشیان هێداهاتە وەکچان

 ەشانی گرووپە ک. شان بەخۆشییەنە موو جۆرەوتنی هەرکەهۆی دە تێبەیان دەکەوازی کارێش

ن. ەکەد ەم کارەش ئڵەماەندامانی بنەکان و ئەییڵخۆماە چییەنەتەو خاڵکبێی لەوێشە کان، بەجەرەق

ەرەها هن؛ ەکەدە م کارەکان ئەییڵخۆماە چییەنەتەکانی کرماشان و کوردستان زیاتر خەگوندە ل

 ەنەتەا خدەم ناوچانەریکن. لەخە م کارەکانیش بەبییج و بیەرەقکاندا ەگوندە ل ێندەهە لە کئەوەی 

 ێدرەنجام دەکردن ئسڕهۆش کردن و ێب ێبە قۆ و بەرزی یان چەد، تیغک ەلی وەگەسەرەکە ب

 ی بوونی نییە. یندروستەی پزیشکی و تەنەتەخە ل شێوازێکشن و ەو هیچ چ

 ەڵسا 13بۆ  81و ە ڵسا 23بۆ  41ی ەنەتەخ امبوونیوەردەب الیەنگریژنانی 

 

 ەنەتەخالیەنگری ی ڵسا 13بۆ  81 و ژنانیی ژنان ەنەتەخ الیەنگری یڵسا 23بۆ  41ی ژنانی ەژڕێراوردی ەب



 

 چیەنەتەی خێپە ب ەنەتەی خەژڕێ: 7-2ی ەخشت

  کچان یخەتەنەی نگرەالی یوارەندێخو انیژن

ی ینگگرکی ێورەامانیاندا دێڕوازی تێکان و شەای تاکڕدروستکردنی بیر و ە لی یوارەندێخو

ر ئاستی ەسە ری لەندن، کاریگێی ئاستی خویی جیاوازەژڕێیا ئاە کە ڵم خاەیشتن لەگێبۆ تیە. ەه

ک ەیەوەینڵکۆێلە گایزێچوار پارم ەئ ر ئاستیەس ەیان نا، لە یەی کچان هەنەتەر خەسە ی لنپشتیوا

 ،ندنێی خواڵئاستی بای ەوانامڕن بەخاوژنانی ە ن کەخەردەدە وەکان ئەنجامەرەچووه. دە وەڕێب

 یوانیندکاری پشتێی ژنانی خوەژڕێهورمزگان  زگایێپارە ل ن.ەکەدە م کارەمتر پشتگیری لەک

م ەکدا ئڵێحاە . للە سەد 43بۆ  لە سەد 44ە گاتەت و دێکشەدەڵک هێمەکچان کخەتەنەکردنی 

کانی ەگوندە و لە مەۆژاوا و کرماشان زۆر کڕربایجانی ەزگای ئازێر دوو پارەهە لە ژڕێ

زگای کوردستانیش ێپارە ل. سەدهلە  43و  لە سەد 7و  لە سەد 6یز ڕە بە ر و پاوەوانسڕەۆ، ڕجوان

ە پشتگیری لەوار ندێمی ژنانی خوەکی کەیەژڕێو ە یەوێم شەر بەک هەیەادڕ تا ەکەدۆخ

واتە، ەکن. ەم کارەدژی ئ ەوارندێی ژنانی خوەن و دیکەکەی کچان دەنەتەوامبوونی خەردەب

، ێنەداد ەڕو بیر و  باوامان ێڕفتار، تڕر ەسە ری لەندن کاریگێخوە ی کەوەای ئەڕرەس

 شدارن. ەدا بەانکارییڕم گۆەش لەکانی دیکەهۆکار

 واریەندێی خوەرێگوە ب ەنەتەخ الیەنگریی ژنانی ەژڕێ

 



 ەنەتەوامی خەردەبالیەنگری واری ەندێخوەژنانی ن ەڵگەل ەنەتەوامی خەردەبالیەنگری واری ەندێژنانی خوراوردی ەب

 

 ی کچانەنەتەخالیەنگری  واریەندێژنانی خو ڕێژەی 3-2ی ەخشت

 کانەنجامەرەی دەکورت

کان، ەشێموو کەای هەڕرەاگیرا. سڕ 2141ی ڵکۆتایی ساە لە وەژینێم توەی ئیکەرەسەرەشی هەب

وتی ەکەستەران دێئە ی کچان لەنەتەتی خەبابە ت بەبارەسە وەژینێک تویەەیەدبە پێچەوانەی 

 رانزاەهە ران بێئە ی کچان لەنەتەخ ەت بەبارەی سزانیاری ەوەوه. بۆ کۆکردنەوتەک ێزۆری ل

ە ل ێندەزار ژن و هەه 1ە و پتر ل ێدان گوند و الدەسە تەرمان کردووه. چووینەفەتر سەکیلۆم

ە وانەنژیێم توەی ئەوەای ئەڕرەس دواندووه. نکاەجیاواز ەکۆمەاڵیەتییە ژێچین و توە ل مانپیاوان

ی کچان ەنەتەخە ن کەدەد کان پیشانەاییتەرەسە نجامەندراون، ئێنگەسەنەڵتی هەواوەتە شتا بێه

و باشووری ۆژاوا ڕو ۆژاوا ڕزگا باکووری ێر چوار پارەر ئاستی هەناو ژنان و کچانی سە ل

وری کانی باکوەشەبە لکچان خەتەنەکردنی  داەزگایانێم پارەر لەش هەمەرباری ئەران باوه. سێئ

 کانی باشووریەشەبە لها ەروەه وکانن ەکرمانجە دانیشتووانی کوردە ۆژاوا کڕربایجانی ەئاز

 بوونی نییە.  ەنەتەکانی باکووری هورمزگان خەشەکرماشان و ب



 

 www.kameelahmady.comە ل ەنێر. وێبووشە کراو لەن ەنەتەژنانی خ

ە وەۆرزە ی کچان لەنەتەی خەژڕێی ێپە بە زگایێم چوار پارەتوانین ئەدە نجامانەرەم دەی ئێپە ب

ی ەنەتەی خەژڕێزیاترین ە زگای هورمزگان کێم، پارەکەین: یەندی بکەستبێڕپە وێم شەم بەبۆ ک

ە ل ێندەم، هەدووهخۆی؛ ە تێگرەد (لە سەد 61تا ەکان هەگڕدووکانی ەگوندە ل ێندەهە کچان )ل

ی ەژڕێە شان کزگای کرماێم، پارەیێ؛ س(لە سەد 12تا ە)هزگای کوردستان ێپارکانی ەگوند

زگای ێکۆتاییدا، پارە ؛ و لسەدهلە  14ی ەکانی نزیکەگوندە ل ێندەهە ی کچان لەنەتەخ

ە ل ەژڕێمترین ەو کە سەدلە  27ە ژڕێم ەکاندا ئەگوندە ل ێندەناو هە لە ۆژاوا کڕربایجانی ەئاز

 ت. ێگرەخۆ د

ی ێپە متره. بەکاندا کەترنجەگ ەوەنە کچان لخەتەنەکردنی  یەژڕێە وت کەرکەگشتی دە ب

 یەڕو پەکچان بخەتەنەکردنی  ئایاە ین کەبکە وەتی ئەزاوەر وا قەناتوانین هکان ەنجامەئ

 ڵاسە وەژینێم توەئ ابردووڕی ڵساە ی دەماوە رچی لەگەئیان نا، ە زینەدابە ووی لڕە وەراییێخ

 بینیوه.  ردەوەمانم کەی ئەژێڕزینی ەداب ڵدوای ساە ل

، نێڕدنیای مۆدە بە ئاشنابوون ببۆ وێنە ن ەزینەم دابەئ هۆکاری گرینگری ەفاکتند ەچ

ن ەالیە ل ئایینە بوون بەندکاری؛ هۆگرنێرکاری و خوێجیازاتی فە یشتن بەاگێڕستپەد

هۆی ە ، جارجار بێیاندنی نوەاگڕکانی ەجۆرە یشتنی زیاتر بەاگڕستەدوه؛ ەکانەنجەگ

ە نی باسەکان. شایەو شارەرەبە وەکانەگوندە ی کۆچ کردن لیرە؛ کاریگێلۆژیای نوەکنەت

ە. یەمیان هەی دووهڵخۆیان ما یەکەکانی نزیک گوندەشارە گوندنشینان لە کی زۆر لەیەژڕێ
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چان کخەتەنەکردنی  نیازیە کان چیتر ناتوانن بەنەمەتەب ەبییبیە ک ێش زیاد بکرەوەئ ێبەد

 یان.ەوەگرێج ەتەبوونەش نێی نوەوەها نەروەن، هەر بکەورووبەکانی دەرەڤەری دەفەس

کاندا ەندواێلە نراوه. لێکار هە بجۆر ەمەی هەوەژینێکنیکی توەدا تەوەژینێم توەنجامدانی ئەئە ل

هۆی ە داتاکانیش بپرسیاری داخراو. ە میش لەو هە بینراو ەپرسیاری کراوە م سوود لەه

بە  ەوازانێم شەر کام لەهە ست هاتوون، چوونکەدەکان وەندیی و چۆنییەچە وازێشە ک لەیەتێئاو

ی وا ەاتو کەت ئەنانەن. تەبکە کان ئاراستەقینەاستڕە بارودۆخە کی ورد لەیەنێنیا ناتوانن وەت

م ەئە ک وتەرکە، دێراورد بکرەبە کی سادێرەفاکتی یرەکاریگنیازی باشتربوون ە بدرا  ڵوەه

 .ییەن گرتنەندازەکی ئاسایی شیاوی ئێوازێشە بە ک ێگرەخۆ دە ۆز لڵئاتی وڕە ەڵێکۆمە کار

وازی ێش ەستهاتوو لەدەی وەکردنی داتای ئاشکرا و شاراوە تێئاوی ەگڕێە کان لەییەتێئاوە وازێش

کی ەیڤەکان شرۆەتییەندایەچە وازێشە ستهاتوو لەدەو یئاماری یها زانیاریەروەتی و هەچۆنای

   1وو.ڕە خاتەد ەکەلەسەمە گشتگیر ل

ە ل و الیەنگری پشتیوانیە ان ککی زۆری ژنەیەژڕێە دا کەپیشان دە وەئ 6-2ی ەخشت وێنەبۆ 

یە. ەان هتۆختریکاریگەرتر و  کیڵێۆڕە نەتەچاو پیاوانی پشتیوانی خە ن لەکەی کچان دەنەتەخ

اکیزەیی پوان ەبۆچوونی ئە ی بەوەلە گوزارشت ەکەوەژینێی تویکەرەمی ژنان بۆ پرسیاری ساڵو

جی ەو وە گێو پە یەکی زۆری هەتییەایگرینگدابینکردنی ئاسایشی داهاتوو  بۆیان ەکەکچ

ە وەزن، ئێربپا)پاکیزەییان(  تیانێی کچەردەپ نتوانەنان ژنر ەگەت. ئێخشەبەد ێتی پەرایەهاوس

باری قورسی  ێک بێشنەر چەهە وان بەئە ک کاەوا دە مەت. ئێچەیان دەکڵەماەووی بنڕئاب

ە نان لژ ،نجەم ئاماەنانی ئێدیهەستی وەبەمە بنن و ب ڵکۆە لە ڵماەووی بنڕج و ئابەپاراستنی و

 ن. ەدەکردن د ەنەتەریتی خەنە ب ەژێدا درڵەماەناو بن

 کان ەارییتاقیکە ردانەوێستەد

ست ەی تاقیکاریمان دەپرۆژندین ەچ 4833ی ڵساە وه، لەکان کۆ کرانەتاییەرەی داتا سەوەپاش ئ

 ێندەهە ی کچان لەنەتەی خەژڕێاندنی زەدابە نیازی بە بوو کە وەئە انپرۆژم ەکرد. ئامانج لێپ

 یوازێم و زۆرکردن شەای کێڕکان وەییێخۆجە ویستییێی پەرێگوە ران بێکانی ئەشەبە ل

 کوردە ران و ناوچێکانی باشووری ئەفارس زمانە ناوچە لبۆ وێنە وه. ەینەجۆر تاقی بکەمەه

ردانی ەوێستەدە بە بوو ک ەم گریمانەر ئەسە لە رنامەم بەئ ران.ێۆژاوای ئڕکانی ەزمان

ن ەیالە ل ەنەتەی خەتوانین دیاردەکراو و دیاریکراو دە ناسێرای پەنگ و هەدێو بە وەرەئاگادارک

کی ەیباس و گفتوگۆە بە دا بووین کەوایڕو بەلە مێک، ئەواتایە ین. بەبک ڕبەبن ەوەو ناوچانەئ

                                                           
1 - Bamberger, 2000 



بوار و  ێکرەد ەنەتەرانی خەبکۆیشتووان و ڕستەد وە و ناوچەکی ئەڵخ ەڵگەر لەازیکڕ

 یازیکردن و هاوکاریڕە و بە وەتێدا کۆ بکرەو ناوچانەکچان ل خەتەنەکردنی یەمینەز

ییدا بوونی ێریتی خۆجەو ن کەلتوورە لە ک ئاراستەم ەین. ئەبگە م ئامانجەبە نێو شوەدانیشتووانی ئ

ەمای ر بنەسە و لە انشەستیار، هاوبەهێکی کەلتووری ەسۆنگە گشتبینە، لئاراستەیەکی یە، ەه

 وتاوه.ی داکوەاغنب ڤکانی مرۆەماف

 

 www.kameelahmady.com لە ەنێورامان. وەه –ی پیری شالیار ەتگەزیار

ای کۆمەڵگر ەس دەڕوانێتەم ەکەپۆلی یکرا: ەش دەدابپۆل ر دوو ەبۆ سە ردانەوێستەدە وێم شەئ

تی ەتایبەبە شت کڕن داماەرانەردەوێستەد داپەڕیک ەواتایە ی کچان و بەنەتەهۆکاری خ

ە با بەک دێئاراستەها ەگومان وێی کچان. بەنەتەخە لگری ڕێبۆ  ێک بێلەگەگڕێدای ەوەڵه

انی ۆح و گیڕشی ێکەڵهێتە کە کێریتەی کچان نەنەتەخە ە، چوونکیوخۆ بواەاستڕی ناەوێش

 ەوانەشتنی لێهەستی نەبەمە وخۆ بەاستڕکی ێردانەوێستەدە شنەر چەو هە بووە و ناوچەکی ئەڵخ
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 ە سەرلە ردانانەوێستەم دەوه. پۆلی دووی ئەتێنێشەبووەڵمان هەکەوەژینێی توەرنامەبوو کۆی ب

ی یرەریگسانی کاەو ک خەتەنەچیخاکانی گوند، ێی، کوئایینزانایانی  ەڵگەل سازکردن یندەیوەپ

ە ب ەو ناوچەویستی ئەژانی خۆشێران، شاعیران یان گۆرانیبەک نووسەیی وەیی و ناوچێخۆج

یی بۆ ێجکی خۆەڵهاندانی خلە ی بوو بریتە م کارە. ئبوو یانینانی پشتیوانێستهەدەستی وەبەم

 کچان.خەتەنەکردنی  ەگری لڕێبۆ  ەڵکۆمەئیشی ب

م ەکانی ئەندەهڕەی ێپە م بوو و بەی کەرچاوەتاقیکاری بوون، سە انپرۆژم ەئە ی کەوەووڕو ەل

 ەڵگەلسازکردن ندی ەیوەرپرسی پەبە ن بکان بووەنراوێاهڕە ییەوەژینێتوە رەدەه، یاریدپرۆژ

ە ایو کۆمەڵگەیی و هی ئێسانی خۆجەخۆیان کە رانەدەیاریدم ەویست بوو ئێ. پەکەکی ناوچەڵخ

تی ەڵی باشترین حاەوەهۆی ئە تێبەدە مەئ ت.ێنجام بدرەر ئەسە یان لەوەژینێتوە یارڕبە بن ک

ۆ نرا بوون بێاهڕە رانەدەم یاردەیدا ئاستڕە لت. ێر دوو ال ساز ببەوان هێنە لە هاوکاری و متمان

ن ەبک یدانیەکاندا ئیشی مەدیاریکراوە ناوچە لە ی تواناوەڕو پەست و بەربەی سەوێشە بی ەوەئ

ە ست بەویەکانی پەوان ناوچەدا ئەکەتای کارەرەسە وه. لەنەتر کۆ بکڕوپڕی چیزانیارە یێم پەو ب

نگی ەک ئاهەکانی وەکۆمەاڵیەتییە بۆنە بوون لە ئامادە وخۆ بەاستڕخۆیانیان ناساند و 

ر ەسە خۆشی و هتد لەرەو سە نی، پرسێخورکاری قورئان و قورئانێف خولیرگیری، ەهاوس

زیاتر بریتی  کانیانەوازێوه. شەژینێک بۆ توێنێستەبە یان کرد بەالنهەم ەو ئە وەنیڵکۆدەە م بوارەئ

ە کارڕێم ەی ئیکەرەئامانجی س فۆنی.ەلەدوانی تێجار ل ێندەو هە وەنزیکە وتن لەرکەبە بوو ل

ی ەژڕێە وەژینێم توەی ئەوەهۆی ئە بووە وازێم شەئ ک بوو.ەڵخە یشتنی باشتر بەستگەد

 رنجیەقی سەهات چەوه. تا دەک بداتێی لەکەوتڕەو  ی کچان ئاشکرا بکاەنەتەباوبوونی خ

ک ەڵی خەوەبۆ وشیارکردنە گوازراوەدە وەروونییەری پزیشکی و دێدابینکردنی چاودە ل ەکەئیش

 ییندەیوەپە کرا بەرخان دەکی کار تێشەببۆ وێنە ی کچان و ەنەتەکانی خەشێپرس و کە ل

 ان. یوانینانی پشتیێستهەدەی و کۆمەاڵیەتی و وئایینرانی ەبڕێرشتان و ەرپەس ەڵگەسازکردن ل

ل ەسەو ت رێنگاندنی تەسەڵدا هێمان پەشتر ئاماژێی وا پەیانیتەو سنوورداریەهۆی ئە رچی بەگەئ

ین ڵێنین بتواەی گشتی دەوێشە م بەاڵخسا، بەڕەکان نەتاقیکارییە ردانەوێستەد ئاسەواریو وردی 

 ت. ێخش و کلیل بەبەوانبۆ ئیشی داهاتوو  ێتوانەو دن خش بووەسوودبە ردانانەوێستەم دەئ

 

 

 



 مەیێس شیەب

وه؛ یڕمان بژێکی دوور و درەیەگڕێکچان خەتەنەکردنی  ەب نانێه دا، بۆ کۆتاییەمەردەم سەل

ای ەڕرەنجام دراوه. سەدا ئەدەم سەلە کە زۆر بوو داپەڕێکیبات و ەمی خەرهەبە گرینگە م کارەئ

 تاەرەسدا ەشەم بەره. لەبەمان لەگڕێزۆر کردەوە م ەنان بێه شتا بۆ کۆتاییێمانە، هەموو ئەر هەه

یشانی و پ ینەکەد ێکچان تاوتوخەتەنەکردنی  بەرەنگاربوونەوەیژووییدا ێکی مێنێستەبە ل

ە وەینەدەک دێلە م کارەکانی دژ بەتییڵەوەودێین. ئینجا یاسا نەپانڕەم گۆەی ئێکوە ستا لێئە ک ینەدەد

ک ێنگاوی دواییدا، چاوەهە لین. ەکەد ەم یاسایانەکانی ئەالوازە ڵاخە بە ئاماژها ەروەو ه

ی کچان ەنەتەتی خەبباە ت بەبارەمان سڵموس ییئایینزانایانی ناوداری و باسی ە قسە نین بێخشەد

وری ەر دەسە ینەخەتیشک دکۆتاییدا ە یە. و لەهدا ەم بوارەلە ی کەو فتوا جۆراوجۆرانەو ئ

کی ێورەدە م کارەنان بێه کۆتاییە توانن لەدە ی کچان کەنەتەی خیکەرەس فاکتەرانی

بیر ەو ەلەسەم مەت بۆ ئڵەوەکانی دەرکەتی و ئەرپرسایەها بەروەو ه ێبەیان هەوەرەدیاریک

 وه. ەنینێهەد

  کچان یخەتەنەبەرەنگاربوونەوەی  ژوویێمە ب کێچاوخشاندن

فریقا ەئە م لەی بیستەدەتاکانی سەرەسە ی کچان لەنەتەدژی خە دان لڵوەکان، هەگەڵی بەرێگوە ب

 ڕێکەوتەم ەر لەیی بێکی خۆجەڵخە کە ئارادایە لە وەری ئەگەئرچی ەگەکرد، ئێستی پەد

ستدا ەر دەبە ک لەیەگەڵیان هیچ بەکەباتەخسەبارەت بە  مەاڵبە وەتنێبووبە م کارەنگاری ئەرەب

 نییە. 

فریقا باسی ەری ئەۆژاوایی بۆ کیشوڕی یئایینرانی ەکەشەووپی و بانگڕوەتگرانی ئاڵهاتنی وە ب

ە کچانیان بخەتەنەکردنی  ەهاتووانە م تازەر باس. ئەبە را هاتێی کچان خەنەتەخ کردنیەغەدەق

م ەاڵب ،کرددەیان تسەڵرهەش بەوەر ئەبەر لەدا و هەم دەڵەقە ت لەسیحییەم یئایینماکانی ەدژی بن

ردنیان بۆ تیکەدژایبوو. ەوتۆی نەکی ئێنجامەئ بە خەتەنەی کچان نانێه کانیان بۆ کۆتاییداپەڕە

ک ێمەتە. کەسیحییەخالقی مەی ئەوانەچێپە ریتەم نەئە بوو کە مایەم بنەر ئەسە ل ردەوەم کەئ

چان بوو، ی کەنەتەشتنی خێهەیان نەکەئامانجە سند کران کەپە ۆر یاسای دیکپاش داگیرکاری، ز

ت بوو زۆری سەکدەنای داپەڕیویست و ێی ناپیر زانیارەسە لە م یاسایانەمای ئەبنی ەیێو پەم بەاڵب

 ناو چوو.ە خایاند و لەن

 امیدنەینی ئڕب» یێڕد م جارەکەبۆ ی کینیا ییئاییننی بانگخوازی ەئەنجوم 4323ی ڵساە ل

مف ستاێلدا ئێهوه، ەم بارەنا. لێکار هە ی کچان بەنەتەخە کردن بە ـی بۆ ئاماژ«کچانزاوزێی 

توندترین ە مریکا و لەیی ئئایینستامف بانگخوازی ێخاتوو ئ بوو. رەکی زۆر کاریگەتییەسایەک



 کانەتڕاپۆڕی ەرێگوە و ببەخت کرد دا گیانی خۆی ەناوێم پەلە ی کچان بوو کەنەتەرانی خەدژب

          1یبوو.ڕبزاوزێی  ندامیەکوشتنی ئە ر لەبی ەکەبکووژ

و ین ەمپەنانی کێکهێپە گرووپی جۆراوجۆری ژنان ب ێندەه 4371و  4361کانی ەیەدە ل

ر ەی. هڕربەتی خۆیانیان دەزایڕەی کچان ناەنەتەتیکردنی خەک دژایەوره، وەی گەوەکۆبوون

ی چاپکردنە کرد بەد ەنەتەی وا کچانیان خەتاناڵو وەانی پزیشکی لڕدا پسپۆەندەروبەسم ەل

م ەنا. ئێه کێکچانیان پخەتەنەکردنی  ی دژیەوەکاندا بزووتنەپزیشکییە ارڤگۆە ک لێلەوتارگ

ر کچانی ەبۆ سە م کارەکانی ئەبالینییە زیانسەبارەت بە  تیەی تایبەگەڵی بەرێگوە بە وتاران

م ەمین سیمیناری جیهانی لەکەینی جیها تەندروستییکخراوی ڕێ 4373ی ڵساە قوربانی بوو. ل

انی وەۆژنامڕکانی ەوتەستکەدر ەسە لە م سیمینارانەرنجی ئەبرد. تیشکی سە وەڕێبە وەبار

ی. ڵماەڵهە تەم بابەر ئەسە لە وەژینێی بۆ توڵفریقا قۆەئە ن بوو لێان هۆسکڕمریکی، خاتوو فەئ

ە ریتییەنە ارم کەکانی ئەوێوو شمەهە نان بێهکۆتایی یویستیێپە دا باسی لەم سیمینارەن لێهۆسک

ر ەهە ب مەاڵوه. بەر مایەسەچار ێبە بە کەکرا و پرسکانی داپەڕەتی ەم دژایەاڵکرد، بە خشەزیانب

تی ەڵوەودێکی نێلەی کچان هەنەتەپرسیاری خ خستنە ڕوویووداوانە، بۆ ڕم ەئ ێک بەیەوێش

   خساند. ڕە

 

ن ێرازی بکڕرپرسان ەی بەوەبۆ ئە دراو ڵوەهر ئاستی جیهان زۆر ەسە ستا لێتا ئەهە وەو کاتەل

کخراوی ڕێنی گشتی ەئەنجوم 2142ی ڵساە ک لێنن. کاتێکچان بخەتەنەکردنی  ەایی بتکۆە ک

رمی ەفە ب یکچانخەتەنەکردنی  ڤکانی مرۆەل کردنی مافێشێپە ک لەیەک نموونەتی وڵەوەودێن

 بەرەنگاربوونەوەی یینەمپەرنجی کەتادا تیشکی سەرەسە وه. لەبووژانە ناڵوەم هەئ ناساند

ی ەیەدە م لەاڵبوو. ب ژنشی ەلە ک لێشەینی بڕهۆی بە یی بەستەی کچان زیاتر زیانی جەنەتەخ

ە و ببوکرا و ەیر دەس ڤکانی مرۆەلکاری مافێشێک پەی کچان وەنەتەهات زیاتر خەتا د 4331
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ی ەاومە . لتێنێگوونجەیاسادا دە کان لەییێتزەگڕە ەپرسە ی کەوانگڕو ەئ زەرووەتی یەژێدر

 هاەروەو ه« ڤکانی مرۆەک مافەکانی ژنان وەماف»ۆکی ەڕناو دانیەڵرهەس 4331ی ەیەد

ی ەوەهۆی ئە خشی و بووەبە ینەمپەم کەتی بڵەوەودێکی نەدژی ژنان سیمایە لتوندوتیژی 

 ەوەڕێتی بڵەوەودێانسی نڕدا زۆر کۆنفەیەم دەنن. لێنایاسایی بناسە بە م کارەتان ئاڵوە ک لێزۆر

ین ترگرینگکرد؛ ەی کچان دەنەتەر خەسە ئیشیان لە وڤەکانی مرۆەی مافەوانگڕە لە چوو ک

ی ڵساە ل ڤکانی مرۆەانسی جیهانی مافڕبریتی بوو لە: کۆنفە جیهانییە انسڕم کۆنفەتی ئەباب

ە ل 4331ی ڵساە ( لICPDدان )ەشەت و گەشیمەتی حڵەوەودێانسی نڕن؛ کۆنفەییڤە ل 4338

ن(؛ ەکێانسی پڕن )کۆنفەکێپە ل 4331ی ڵساە انسی جیهانی ژنان لڕین کۆنفمەقاهیره؛ و چوار

کخراوی ڕێنی گشتی ەئەنجوم 2142ی ڵساە دا، لێمان پەشتریش ئاماژێک پەکۆتاییدا، وە و ل

 م دا. ەڵەقە ل ڤکانی مرۆەلکاری مافێشێپە ب انیژنی ەنەتەتی خەڵەودێن

ی کچان ەنەتەکردنی خڕبەفریقاش بۆ بنەی ئتی، ژنانڵەوەودێرانی نەبڕێ داپەڕەکانیە ر لەدەب

خراوی کڕێانسی ڕکۆنفی ەوەمان نجامەئێت پاش بەنانەفریقایی تە. ژنان ئوەیان داڵوەزۆریان ه

گال ێشاری داکاری سنە ل 4331ی ڵساە بوون و لەستان نەوەستەدجیهانی  تەندروستیی

 کردنی ریێاودی چەناوی کومیتر ێژە نا لێکهێپسەر ئاستی واڵتانی ئەفریقایی ە لکیان ەیەکومیت

تی اڵو 26ر ئاستی ەسە ستا لێئە م کومیتەی ژنان. ئیندروستەری تەکدێکانی تەکۆنە سمڕەوڕێ

ار ی کچان وشیەنەتەکانی خەوتەکێزیان و لە ک لەڵمیش خەت و هڵەوەم دەو هە فریقایی چاالکەئ

 وه. ەنەکەد

ی ەسی )کومیت ی.ەئای. ئ 2118ری ێبریوێفە نجام و لەۆخی ئڕە یشتەفریقایی گەباتی ژنان ئەخ

ە رییان بێبریوێمی فەشەۆژی شڕیۆپی سێئادیس بابای تە کدا لێانسڕکۆنفە فریقایی( لەتانی ئاڵو

ی ەوەژینێندی توەی دوایی ناوڵیاند. بۆ ساەاگڕ« ی کچانەنەتەخ بەرەنگاربوونەوەی»ۆژی ڕ

کی ێریتەینی نڕگۆناوی ە بە وەو کرداڵسازی بوتڕەکی ێتڕاپۆڕف ێنتی یوونیسێئینۆس

 ی کچان.ەنەتەخش: خەکۆمەاڵیەتی زیانب

نان ێاهڕکان، ەخشەزانیاریبە ینەمپەهۆی کە کشاندنی ئاستی وشیاری بەڵی دواییدا، هەناڵم ساەل

انان ڤک. چاالبووە ی کچانەنەتەخبەرەنگاربوونەوەی  داپەڕەکانیی ڵدناو ە ی لیندەیوەپ ەڵێو کۆم

 ەمۆسیقا، شانۆ و فیلمیان ب ووکەری وەک زۆر هونەڵنی خاڵەکۆم ەڵگەل یندیەیوەبۆ سازدانی پ

زۆر چاالک  یشڤمرۆ کانیەکانی مافەکخراوڕێتەندروستی و شی ەبە مەر لەدەناوه. بێکار ه

ر و ەوران، دادەزێو بۆ پارە ژنکانی ەمافە ت بەبارەسە کانیاندا کەرکارییێف ەرنامەبە و لبوون 

 کچانیشیان گونجاندووه.  یەنەتەن، پرسی خەبەی دەوەڕێک بەڵکۆی خ



مین ەکەکرا، یێی پەشتریش ئاماژێپە ابردوو، کڕی ەم ماوەکانی ئەگرینگە ووداوڕە ک لێکەی

ی ڵۆالی سامانگی جە ف لێشداری یوونیسەبە تی بریتانیا بڵەوەدە کە تی کچانڵەوەودێی نەکۆنگر

هاوسەرگیریی  پرسیر ەسە رنجی لەقی سەچە دا کەم کۆنگرەل 1ی برد.ەوەڕێبریتانیا بە ل 2141

ە ک لێرپرسانەو بە کەی پرسەتانی گیرۆداڵوە ک لێرپرسانەی کچان بوو، بەنەتەو خمندااڵن 

کان ەمیدیاییە تییەسایەتی و کەتایب ەشەبە لک ێرانەنێنورانی کۆمەاڵیەتی، ەبڕێداهات، ڕتانی پاڵو

تی ێندەپابە ، لابکە ی سیاسی ئامادەئیرادە بوو کە وەئە وەم کۆبوونەوه. ئامانج لەکۆ بوون

ها ەروەه وە وەتێنیا ببڵکچان دی ەنەتەخە نان بێبۆ کۆتایی هە کانی دیکەکان و گرووپەتڵەوەد

ت. ێدرەنجام دەواو ئەکی تەگوزارییەرمایەی کچان سەنەتەدژی خ داپەڕیبۆ ە ک ێن بەرخایەئ

 یویستیێپە نان بێه کۆتاییردەوە کەر دەسە ختی لەزۆر جە م کۆنگرەئە ی کەتانەو بابەک لێکەی

ە لە ی کەوەند بوون بەت پاباڵو 24ە م کۆنگرەکۆتایی ئە بوو. ل ی کچانەنەتەی خیکۆمەاڵیەت

بریتانیا  تیڵوەودێی نەشەپارتمانی گێ. دچاالک دەبنە م کارەنان بێه بۆ کۆتاییجیهانی  یڤبزا

کردنی ری ێبۆ چاودنگی خۆی ەهاودک ێنانی گرووپێکهێپە ف. ئای. دی(ـیش بێ)دی. ئ

 ی. ڕربەدە م کۆنگرەکانی ئەدیاریکراوە ندییەجامدانی پابنەئ

ی ەوەۆ ئب بینێەدوخۆ ەاستڕی ناەرایانەگێنو ئاراستەیە سوود لفریقاش ەئە ی تۆستان لەپرۆژ

رز ەندروستی بەر تەی کچان بۆ سەنەتەکانی خەوتەکێلە ت بەبارەسئاستی وشیاری خەڵک 

یی ێجکی خۆەڵخە کە کردووە ڵەاڵگ جڤاتیی ەوەرەرزکەکی توانابەیەرنامەبە پرۆژم ەوه. ئەنەبک

بریتییە لە ە پرۆژم ەوازی زانستی ئێش 2ن.ڕبگۆ ەکەکانی خۆیان دۆخەڕەی باوێپە دا بەهان د

ی کێها ژیانەروەشساغی و هەلتەندروستی و مافی ە ت بەبارەنان سێاهڕبردنی خولی ەوەڕێب

ی ەنەتەخ ەنان لێنی گشتی وازهەیاندڕاگرکردنی ەکانیان دڵەوەمی هەرهە. بتونداژۆییە ری لەبێب

ی ەجیبۆتی، گینە، گینە ی جۆراوجۆر لیگرووپی کۆمەاڵیەت 211زار و ەوت هەهە پتر لە کچان ل

، 3ۆستانتتی ڕاپۆڕی ێپە مە، بەای ئەڕرەگال و گامبیا بووه. سێسائۆ، مالی، مووریتانی، سنبی

ر ەیاریککی دڵێۆڕە دەوم کرەوی ئواەنانی تێی وازهەپرۆسە کان لەگشتییە یاندنەاگڕ»رچی ەگەئ

 ی کچانەنەتەخە ک کێتەباب یە،ەهبۆ دروستکردنی پێویستیان بە کۆمەڵی ڕەخنەگر و 

 «وتووه.ەکەن رەد سەسە د لەشتا سێم هەاڵ، بێنێتەوەشەودەەڵه
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 کانەتییڵەوەودێن یاسای

کی ێنیەپمە، کڤکانی مرۆەلکاری مافێشێک پەی کچان وەنەتەی خەورانێرمی ناساندنی هەفە ب

ک ێزۆر. بووە م کارەدژی ئە ک لەو دانانی یاسایە ڵەاڵی گەکەئامانجە ک بێچمی گرتجیهانی 

ە وازێش خاوەنیکانی ەییەتی و ناوچڵەوەودێنە یماننامەپە ل ێندەواژۆ کردنی هە تان باڵوە ل

ن. اڵادکانی ژنان و منەمافە ی پشتیوانی لیندەپاببوونەتە توندوتیژی  واردن وەاڵکانی هەجیاواز

کیان ەت یاسایاڵو 47ی ەکرد نزیکەد ەنەتەکچانیان خە فریقایی کەتی ئاڵو 23کۆی ە لبۆ وێنە 

اج، ع ۆخیڕگال، ێرکینافاسۆ، سنێبە وانە، لکاەی کچان دەنەتەخە گری لڕێە اشکاوانڕە کە یەه

انە، مەندی و میسر. جیا لەفریقای ناوە، کۆماری ئکینیاتانزانیا،  ،نا، جیبۆتی، گینە، تۆگۆیغ

یاندا سزاکان یاساە و لە نگاوی باشتریان ناوەیۆپی هسێگال، سوودان، میسر و ئێتانی سناڵو

شی ەانتاڵو وەرانی ئەنابەمیوانداری پتانی اڵی وەک تاوان ناساندووه. زۆربەی کچانیان وەنەتەخ

ووپی ڕوەتانی ئاڵو ێندەهلە . ی کچان داناوەەنەتەتیان بۆ خەتایب ین یاساەکەد ەنەتەکچان خە ک

ە م یاسایانەی ئێپە بە تی دانراون کەیاسای تایب ەڵێکۆم الژیکەژ و بێوڕک بریتانیا، سوویید، نۆەو

ی ەماد ێندەی هێپە بە نسەڕەک فەی وەکی دیکێتاناڵکدا، وڵێحاە ت. لێناسرەتاوان دە بە م کارەئ

تی ئیسپانیا ڵەوەد 2144ی ڵساە . لدەکۆڵنەوەی کچان ەنەتەخلە کان ەیاسایی گشتیتری یاسا سزادان

یکە، تانی داڵن بۆ وەبەکردن د خەتەنەنیازی ە کانیان بەی وا کچەرانەنابەپە ڵماەو بنەدژی ئە ل

ە یار دا کشنێپپالنێکیان پزیشکانی ئیسپانیا  2141تاکانی ەرەسە کرد. لێست پەد داپەڕیان ێندەه

یان کانڵەماەو بن ێن بۆ بکرکینیاپش ێبەکان دەرەنابەپە ڵماەموو کچانی بنەو هەی ئێپە ب

 ن.ەکەن ەنەتەکانیان خەکچە ن کەواژۆ بکە وەی ئەننامەڵێب

 انرێئ و ینڤنا تیەاڵخۆره ئاستی رەسە ل کچان یەنەتەخە ل گریڕێ یاساکانی یێتالواز

کاری  یەوەای ئەڕرەران سێی ئیرانی کۆمەاڵیەتەدەیارید نی زانستیەئەنجوم رۆکیەی سەوتە ب

ە شتا لێم هەاڵبە کاندا بوونی نییەیرانیێئڕابردووی کی ێریتەنهیچ داب و ە ی کچان، لەنەتەخ

م ەربانی ئقوە بنەکان دەییرانێئە ڵکچۆکە بینین ەت داڵکانی وەستەدەدوورە گوند و ناوچە ل ێندەه

ە رئامای ەرێگوە بە ک ێنێیەگەایدڕکدا ێتڕاپۆڕە ی جیهان لیری کۆمەاڵیەتێنڵواەهتاوانە. 

ب و ەرەی عڵەزار کچۆەه 6ە ۆژانڕکان ەکگرتووەی ەوەتەکخراوی نڕێکانی ەوکراواڵب

ک ڵێوو سامەهت، ێنرێپەسەردا دەسەیان بەم تاوانەئە تانی ئاسیایی دیکاڵولە  ێندەفریقایی و هەئ

انیشدا رێکانی ئەگوندە ل ێندەهە لە کە تڕاپۆڕم ەی ئێپە ت. بێگرەخۆ دە دوو ملیۆن قوربانی ل

نی ەجومئەنی ەوتە وه. بەنەم بکەکسێکسیی کچان  اویورووژە کە یەستەبەم مەبۆ ئ ێکرەدی دەب

ین ڵێب توانینەو دە مەران زۆر کێئە ی کچان لەنەتەران، خێئ یرانی کۆمەاڵیەتیەدەیاریدزانستی 

یە. ەبوونی ه ەسەزار کەر دوو هێیان ژەکەتەشیمەحە ند گوند کەر ئاستی چەسە نیا لەتە م کارەئ



 ێدرەنجام دەدا ئێی تەم کارەئە ک کێنێوت: زیاترین شوری جیهانی ێنڵواەهە ها بەروەناوبراو ه

یان ەکەندەناوم ەاڵن بەدەنجام دەئە م کارەک ئەیەادڕتا ش ێتانی دراوساڵفریقایین. وەتانی ئاڵو

   1فریقایی بووه.ەتانی ئاڵو

 

 www.kameelahmady.com لە ەنێنگە، وەری لەندەب

و  ەلتوورکشی ێکەڵهێی تڵقووە و زۆر ب تیەیەشینێپ ەدەندین سەچی کچان ەنەتەی خەیێو پەب

ان ی ێتاوان بزانە ی کچان بەنەتەخە ک کێلەسندکردنی یاساگەپە کۆمەڵگا بوو نۆڕمەکانی

ە کە کڵێوەم کاره، هەگری لڕێکان بۆ ەیاسای سزادانە ک بێلەزیادکردنی یاساگت ەنانەت

ە وەکانەنییێهنیزی ڕە تێچەدە کە کێتەبابی کچان ەنەتەین خڤتی ناەاڵخۆرهە مە. لەستەئ اتنیدیهەب

 رکردن وەدە ر بۆیەت. هێدا نانرێرمی دانی پەی فەوێشە و بە تابۆیە کی دیکەواتایە یان ب

ە وەشڵەو حاەنییە. ببابەتێتی ت، ێرمی ناناسرەفە بوونی بە ک کێدژی شتە کردنی یاسا لێجەبێج

ر شتێک پەوبۆ وێنە . اوەئەنجام د داپەڕیان ێندەی کچان هەنەتەدژی خە کان لەتڵەوەدە ل ێندەه

ی ەنەتەی خەوەنگاربوونەرەبۆ بهەرێمی کوردستان تی فیدرالی ەری، حکومەسە تیشکمان خست

 ەتا بشێم هەاڵبمی کوردستانە؛ ێرەتی هی باشووری هەتایبەبە کە رکردووەکی دەیاسایکچان، 

ە ۆرگجار زەی کچان  یەنەتەی خەژڕێمیسریش ە وه. لەکردنێجەبێقۆناغی جە تەچووەتی نەواوەت

 ەی ناسراو بەوەبزووتنوه، ەشڵەو حاە. بئەنجام دراوەم ەکداپەڕی ە م کارەرانی ئەدژی بکە و ل

ی ەدر دیەببخرێتە ی کچان زیاتر ەنەتەخە کە ئاراوە نایێی هەوەتی ئەرفەد« بیەرەهاری عەب»

 گشتی. 
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 یکیتماتسیستی ڵەوەدبوونی گرووپی ناەتی و نڵەوەپشتی دڵبوونی پاەهۆی نە ران بێئە ل

ە دئاماە نووکەتا هەران هێئە ی کەوەویش دژوارتره. ئەی کچان لەنەتەخبەرەنگاربوونەوەی 

خۆی  واردنی دژی ژنان واژۆ بکاەاڵکانی هەوازێموو شەشتنی هێهەنکۆنوانسیۆنی ە بووەن

ک ەو پاڕلەمان می،ەد خاتەمەی محیرۆک کۆمارەخولی سە یە. لەم هۆکارانەک لێکەی

هۆی ە ای نگابان بڕم شۆەاڵسند کرد، بەکی پەیاسایە پرۆژە کۆنوانسیۆنم ەکردن لپشتیوانی

 وه. ەتی کردڕە کانی ئیسالمماەبن ەڵگەبابوونی لەنات

کانی ەین مافڵێتوانین بەدە واتەکە هاتووەی کچان نەنەتەاشکاوی باسی خڕە راندا بێیاسای ئە ل

ە یەیاسای ه ەڵێران کۆمێه، ئوەشەوەب 1ژنان ناکات.ە پشتیوانی لکران  دژی خەتەنەە ران لێئ

ای و سز ێش بکرەینی لڕدواداچوون بۆ بە ی یاسایی بەوێشە ب ێتوانردەوان ەی ئێپە بە ک

افی می هەڵگری کان ژنانەتییەرپرسایەکانی ماف و بەنامڕجاە توانین باس لەدا دەرێلت. ێبدر

ینی ەز یندروستیەت ر قوربانی بوون، مافیەمبەهە ژنان لە ش، پشتیوانی لەیی لەکپارچەژیان، ی

ی ەزۆرب یەوەای ئەڕرەزان. سێکانی خەر توند و تیژییەمبەهە لژنان ە یی و پشتیوانی لەستەو ج

ی اڵسکاە کە وەک بدۆزینێتڵەحا ەمەستەن، ئێکرەد ێجەبێرتی جەرتی و پەکە م یاسایانەئ

  2.گەیشتێتک ێنجامەئبە دادگادا ە ل ەنەتەقوربانیانی خ

گری ەڵه ەی قیشم کەگڕو دانیشتووی دوو یاسای ەوانامڕن بەخاوە لندەی خاتوو شیرین تەڕباوە ب

ە ری لگڕێە ب سەبارەتیاسای گشتی  ێندەه ئێرانراندا. ێئە لە ی کچانەنەتەی خەژڕێزیاترین 

ـی یاسای 173 مادەیی ەرێگوە بە یاسای سزادانی خۆیدا گونجاندووە ش لەندامانی لەینی ئڕب

 یەکانیاسای سزا ئیسالمی 661و   668، 4871/1/3سندکراوی ەپکانی ەسزا ئیسالمیی

 ەکە دیاری کراوە دیی سێکسیی ژنانندامی ەینی ئڕبە ت بەرباەس 4/2/4832سندکراوی ەپ

ی ەوەرەدە ر لەئامانجی یاسادان ێچەدێوتی ەڕەـی یاسای بن42ی ەمادی ەرێگوە ت بەبەڵه

 ت. ێبە م بازنەگشتگیری ئ

 ێک ناتوانێندەهیچ زیانمە وەکان، ئەییئایینە سمڕەوڕێیان  یزی ئاکار وڕە تێبچە م کارەر ئەگەئ

ستچووی ەدەیاسا خوازیاری مافی لە ستن بەپشتبە و ب  تۆمار بکااڵکی چاکخوازدا سکاەدادگایە ل

ە بە ر لەدەبە کە رانێتی کۆماری ئیسالمی ئەڕەـی یاسای بن42ی ەمادە م وتەی ئە، نموونێب

کۆماری ئیسالمی  یرمیەبی فەزهەک مەئیمامی و ازدەری دوەعفەبی جەزهەرمی ناساندنی مەف

دانی نجامەئە یدی لەعی، مالکی و زێفی، شافەنەک حەکان وەئیسالمیی ەبەزهەی مەو دیکران ێئ

یاسای ـی 24ی ەمادە وڵەو حاەست کردووه. بەربەکان سەتەتایبە نسیپڕەی و پئایینسمی ڕەوڕێ
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ـی 24ی ەماد .بزوێن بێتچالنجە وتووەکێزیانل چینەم ەلپشتیوانی لە جۆرێ بە  ێتوانەتی دەڕەبن

 بۆ قەرەبوو کردنەوەیت ڵەوەرکی دەئە م دان بەکەی یەگڕبە ران لێیاسای کۆماری ئیسالمی ئ

 ت.ێنەکان ژن دادەوییەعنەمادی و مە ماف

رگیری ەشی هاوسەبە نیا لەتە کراوەن ەتەم بابەب ران هیچ ئاماژەیەکێنی ئەدەیاسای مە لە وەداخەب

ی ەگڕبە ی نیکاح لەوەشاندنەوەڵکانی هەشی مژارەبە لق( اڵە)نیکاح و تە وەجیابوونک ێو ل

 ەکس بکا لێس ێتوانەنە ک کەیەادڕە ب ێندامی زا و زەقرتاوبوونی ئ 4422ی ەمی مادەیێس

        . ژنبۆ  ەوەشاندنەوەڵمافی هە تێبەپیاودا د

ە ک 41/44/4834سندکراوی ەنی پاڵرمنداێن و ماڵمنداە یاسای پشتیوانی لە بتوانین لە نگڕەو 

ە وتووەکێزیان ل ەشەم بەی پشتیوانی لگرینگی ڵسند کراوه، بۆ خاەپە وەای نگابانڕن شۆەالیە ل

 ەن چ لاڵرمنداێن و ماڵمنداە ک بێزیانە شنەر چەهە م یاسایەکی ئەی یەی مادێپە ین. بەڕبگ

دا ەم یاسایەـی ئ1ی ەمادە لی واوکردنەبۆ تە یە؛ کەغەدەق خالقیەروونی و ئەیی، دەستەووی جڕ

 راوه.دنێختی گونجە، سزای زیندان و سزای ننجەیەکەشکەئە شنەر چەکردنی هەغەدەقە ر لەدەب

کان ەگشتییە ک تاوانەو یڵن ئازاردانی مندااڵرمنداێن و ماڵمنداە ـی یاسای پشتیوانی ل1ی ەماد

 تی نییە. ەتایبسکااڵکەری ە ویستی بێپە کە ناساندوو

ی ەوەی ئاەڕرەسکە: ە ی وایێپ تارانە کی دادگا لەی ەری پلەزێپار ریەندەسکیوور ئنسەز مەڕێب

ی چاوکردنڕەە م بەاڵناسراوه، بەتاوان نە بکچان  یەنەتەران خێیاسای سزادانی ئیسالمی ئە ل

ە لە یەوتوو بۆی هەکێلزیان رانێتی کۆماری ئیسالمی ئەڕەـی یاسای بن81و  22، 24کانی ەماد

نی ەدەستووری دادپرسی مەـی یاسای د8ی ەی مادەرێگوە و ب  تۆمار بکااڵاسکشیاو دادگای 

ە وەتڵێکۆەن یێیاساکان ل ەڵگەورتی یان ناکۆکبوون لنگی یان کەدێبیانووی بە ب ێر ناتوانەدادو

 ربکات. ەرمانی بۆ دەو ف ابگاڕی ێپ ێبەد

ە ـی یاسای پشتیوانی ل1ی ەمادە ستن بەپشتبە توانن بەژا دێرانی هەدادوە یان وایەڕزیان باوەڕێب

زیان و ئازار و ە شنەر چەه» کاەدیاری دە ک 44/41/4834سندکراوی ەن پاڵرمندێن و ماڵمندا

 شساغی وەستی لەنقەئە گرتنی بەنوەرند ەه ەن و باڵروونی منداەیی و دەستەجی ەنجەشکەئ

ک ێژۆڕو  مانگ ێسە و بە یەغەدەندنیان قێخوە گری لڕێیی و ەستەروونی و جەی دیندروستەت

رمان ەف «ت.ێدرەختی سزا دەسزای ن ڵیاڕ( 41111111ملیۆن )ە دە یان ب ش زیندانەتا شەه

 ربکات. ەد



 اڵن سکااڵبری منداە ل ێتوانەد ێکە کە وەینەزە تێدە م پرسیارەئە ن کەڵێدا دەژێدرە زیان لەڕێب

 تۆمار بکات؟

کی ێتاوانئازاری ڵن، مندااڵرمنداێن و ماڵمنداە ـی یاسای پشتیوانی ل1ی ەی مادەرێگوە ب -4

بینین و ە ب ێتوانەد ین خۆێدادستە ر بۆیەهتی ناکات. ەری تایبەکاڵسکاە ب ویستێو پە گشتیی

ستووری ەـی یاسای د41ی ەنجام بدات. )مادەئە وەینڵکۆێدادگا لستانی ەدەکاربتی ڕاپۆڕیان 

دپرسی ستووری داەـی یاسای د23ی ەماد – 23/6/4873سندکراوی ەدادپرسی سزادان پ

      ( 1/42/4832سندکراوی ەسزادان پ

 1/42/4832سندکراوی ەستووری دادپرسی سزادان پەیاسای د ـی66ی ەمادە رگیراو لەو -2

.. ـە، کان، ژنان و .ڵەرمنداێن و ماڵمنداە پشتیوانی لە بت ەبارەویان سڕەیەپە ک ئێن جی ئۆکان»

 «ن.ە تۆمار بکاڵسکاە وویان داوڕا دەوەرەکانی سەبوارە ی وا لەو تاوانانەئ لە دژیتوانن ەد

: ێنێیەگەایدڕ 1/42/4832سندکراوی ەستووری دادپرسی سزادان پەـی د2بینی ێت

اوانی وتووانی تەکێزیان لە ر شانەسە یان لەوەرکی ئەرپرسانی داد ئەو بستانی دادگا ەدە)کارب

 (.هوەنەبککان ئاگادار ەندیدارەیوەپئۆ جیئێن ییهاوکارە لە م مادەتی ئەباب

 ەژاش لێهرانی ەکوو دادوەڵب ێ تۆمار بکراڵسکاە م تاوانەدژی ئ ێتوانرەر دەک هەنە واتەک

 وه.ەنەوتووان ئاگادار بکەکێزیان لە ریانەس

 ەوەه؟ لدەورم کەر ئەبە ی خۆی بخاتڵەۆڕە یەی هەو مافەئایا دایک و باوک ئە ی کەوەئە دواوت

یاسا دایک و باوک ە میش لەو ه ئایین ەم لەهە ت. چوونکێنا بە م پرسیارەمی ئاڵو ێچەد

ی ەماد« ت»ی ەگڕبە بە توانین ئاماژەدە تەم بابەنیان بۆ ئەک خاوەن نڵرشتیاری منداەرپەس

: )کاری کاەدیاری دە ین کەبک 4/2/4832سندکراوی ەـی یاسای سزادانی ئیسالمی پ«413»

ە بە کان کەتێن و شکاەبچووکە ڵرشتانی منداەرپەرشتانی یاسایی و سەرپەدایک و باوک و س

ب ەدەی ئستەبەمە ر بەگەئە واتەکشیاوی سزادان نییە.( ە ب کردن یان پاراستنیانەدەستی ئەبەم

 ت شیاوی سزادانە. ێبەن ڵکردن یان پاراستنی مندا

ۆچوونی ر بەسە وەینەڕبگ ێبەیان نا دە کانەچکۆلە بۆ پاراستنی کچە م کارەی بزانین ئەوەبۆ ئ

سند کردنی ەپە کە یەوەز ئەڕێری بەر بۆ یاسادانەشنیاری نووسێپە واتەکت و زانا. ەسانی بلیمەک

نی ستۆی بۆچووەئە خاتەدقبوون ڵنی باەمەتە ر لەکچان بخەتەنەکردنی  ەت بەبارەک سەیاسای

نجام ەئلە سەری ە م کارەئایا ئە ک یار بداڕقبوون خۆی بڵنی باەمەتە ر لەپزیشکی یاسایی و ب

 یان نا.   ێبدر



ی ڕبەم بنەاڵبوه؛ ەم بکاتەکچان کخەتەنەکردنی  یەژڕێک ەیەادڕتا  ێتوانەی توندتر دیاساە دیار

 کانەجۆراوجۆرە ژێوام چین و توەردەندی بەو پاب ڵوەکچان ه خەتەنەیکردنی ڕبەناکات. بن

ە تڵەوەها دەروەران و هەکان، یاسادانەکۆنە چییەنەتەی، خئایینۆشنبیران، زانایانی ڕت ەتایبەب

 کە. ەرەگ یەکانندیەیی و ناوێخۆج

   کچان یەنەتەخ کانیەکییەرەس فاکتەرە

م ەاڵکانە. بەانان و قوربانییڤوان چاالکێی نیهاوکارە ویستی بێی کچان پەنەتەخە نان بێکۆتایی ه

 ت؟ ێبینەکی دەرەوری سەد داکچانخەتەنەکردنی  ەل ێک

وازی ێوو بوون، شوتەرکەی کچان سەنەتەی خەژڕێزاندنی ەدابلە ە گال کێک سنەکی وێتاناڵو

و ەوه، ئەژنانجەرگەی ناو ە دیل بۆ هاتنەسمی بڕەوڕێنانی ێداه»نا: ێکار هەجۆراوجۆریان ب

ە وەنەکەت دڕەی کچان ەنەتەریتی خەنە نن کێیەگدەایڕە وەکێپ یدا بووک و زاواێی وا تەینانەمپەک

  «م کاره.ەگری لڕێسیحی بۆ ەمان و مڵی موسیئایینزانایانی  ینانی پشتیوانیێستهەدەها وەروەو ه

بۆ  تەبتایەدی هاتووه، بەب سێکسیی ژنانزووی ەی ئارڵۆڕتدا بۆ کۆنتەڕەبنە ی کچان لەنەتەخ

 1الم وودوالەبۆچوونی سە دوور بن. بە وڵەماە ژ لێکی درەیەپیاوان ناچارن ماوە ی کەو کاتانەئ

ە ان و گرووپکۆمەڵگاکە ی ژنان لیسندکراوی کۆمەاڵیەتەخ و پەبایە بە ستەیوەپە م پرسەئ

ە ل ێدنەکۆمەڵگا و هە ک کڵێۆڕر ەسە ب مانکەیەوەداچوونێدا، پەگڕم بەکانی خۆیان. لەییێخۆج

 . ، دەبێتکچانخەتەنەکردنی  ریتیەن لە پەرە سەندنیە کانی دیکەکییەرەس فاکتەرە

نانی ێدیهەن، وەکەل دێشێتیان پاڵکان خۆیان مافی هاووەتڵەوەی زۆر جار دەوەای ئەڕرەس

ک ەو شەمەرباری ئەکان ناموومکینە. سەتڵەوەد یپشتیوانی ێبە ب ڤکانی مرۆەمافە ک لێزۆر

ت ڵەوەوا د یەو کاتەت ئەنانەدا، تەران و میسر پیشانی دێئە ی کچان لەنەتەباوبوونی خ

ە بنەکان دەپیاوساالرییە کەلتوورو  نۆڕم، زۆر جار ک بکاێکارە ستەبەم مەبۆ ئ ێکۆشەدێت

ە وڵەو حاەت. بێکرەن داڵکانی ژنان و منداەمافە باس ل ت کاتێەتایبەکە. بەوتووی یارییەرکەس

رپرسن ەبە دنەوەر ئەکانیش هەسیاسییە کهاتێم و پەی پیاوساالری، سیستکەلتوورشانی ە شان ب

  (١ - ٨ت. )ل ێبخر ێیان پشتگوڵۆڕ ێو ناتوانر

ش ەمەای ئڕەرەت. سێدرەنجام دەوخۆی پیاوان ئەاستڕردانی ەوێستەد ێبە ی کچان بەنەتەخ

ی ێران لێو باشووری ئ ەکانکوردنشینە ناوچە پیاوان لە ل ێندەهە کە ریانخستووەکان دەوەژینێتو

وه. ەتێگرەـیش د«کانی ژنانەپرس»ی ەدیکە م کارەپیاوان ب« یندەیوەپنا» ێچەدێئاگان. وە ب
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سەبارەت بە  کانەپیاوان هیچ زانیارییکە ی ەوەکان گوزارشتن لەوەینڵکۆێلە ک لێزۆر

مان ەوەینڵکۆێی وا لەو کۆمەڵگایانەک لێزۆرە بوونی ژنان نییە؛ لڵشساغی منداەلتەندروستی و 

ە وەم بارەکرا و پیاوان لەیر دەسە نییانێیان نهە کی ژنانێتەک بابەوە م پرسەر کردوون ئەسە ل

ی ئایینی انی زاناییئایینوتاردانی ە کە یئاراداە ل ەرەگەو ئەم ئەاڵبوو. بەکیان نێردانەوێستەهیچ د

ی وتارن و ەکەی کچان دەنەتەکانی خەجۆراوجۆرە سوودە باس لە ژ کێش نوێپو مامۆستایانی 

ری ەریگ، کاپێشنیاری دراوە دائایینە لخەتەنەی کچان نجامدانی ەئئاماژە بەوە دەکەن کە ی ئایین

 ت.  ێنەر پیاوان دادەسە ل

، وانەی ئەڕباوە رنجە. بەی سێجکراون  ەنەتەشی وا خەو ژنانەل ێندەی هەوانگڕە رنجدان بەس

زانن ەویست دێپە ی کچان بەنەتەوان خەنین. ئ« واوەی تێکژن»کراون ەن ەنەتەی وا خەو ژنانەئ

و نی ێو پاکداو ێنێدیاری بە بۆ کچان و ژنان بە گێز و پڕێی ەوەبۆ ئ ێنجام بدرەئ ێبەدە ک

رینی ێی دکێریتەنە بە کنوه، چووەنڵی کچان ناکۆەنەتەپرسی خە . ژنان لتێزێوویان بپارڕئاب

و  ێدرەنجام دەمدا ئەنی زۆر کەمەتە ی کچان لەنەتەخە کە دایەرێکی لەرەی سڵزانن. خاەد

ژنان،  یەو کاتەتا ئەن. هڕرببەبۆچوونیان دە وەم بارەلە کە مترەکە وەنیان زۆر لەمەکان تڵەکچۆ

ن ەدەم دەەڵقە یست لوێپە رگیری بەبۆ هاوسە م کارەن و ئەکەد تیغی ەسپاردەکانی خۆیان ئەکچ

 ت.ێبەوی دەبرە میشەه ەنەتەریتی خەن
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م ەم ناتوانین لەاڵدا، بەوو دڕبواری ژناندا ە لە کە کێی کچان کارەنەتەی خەوەای ئەڕرەس

خۆیان  ئایینمامکی ەپشت دە اوان لیپ ەل ێندەهگرین. ەرنەند وەهە وری پیاو بەدا دەندەوێن



ۆژاوا بۆ ڕپیالنی ە ی کچان بەنەتەخە نان بێناو کۆتایی هێپە ک لڵێوەر هەو هە شار داوەح

ندان اڵدای منەبۆریچە یەوانەل ەنەتەمە، خەجیا ل زانن.ەیی ژنانی دەڕەاڵبداوێنپیسی و دانی ێپەرەپ

ی کۆمەڵگا ەزۆربە لت؛ ێخشەپیاوان ببە کسی بێکی زیاتری سێژێو چە وەبکاتنگ ەت

ن ەی بکرگیرەهاوس ەو کچانەئ ەڵگەنین لە پیاوان ئامادە دا باوێی تەم کارەئە ککاندا ەکارەحافزەم

یان ەڕباو ێکرەدا دێی تەم کارەی وا ئەو ناوچانەرانی لێپیاوانی ئە ل ێندەکراون. هەن ەنەتەخە ک

چاو ە ل یانەن کۆمەڵگاکەڵێو د اکەد ڵۆڕکۆنتسێکسیی کچان  زوویەی کچان ئارەنەتەخە کە وای

مان ەومانی ئگە متره. بەخالقییان کەو گرفتی ئە کانی فارس یان تورک زۆر پاکترەعێکۆمەڵگا ش

ت ەنانەکیان تێندەبن. هەناح دومتر تووشی تاوان و گەک کەن ەکەد ەنەتەکانیان خەژنئەوە هۆی  ەب

ە ان لیە( یەعێستیان ژنانی شەبەم)ە ن ژنانی دیکەیر بکەس»ن: ەڵێدە ی کەوەر ئەسە وەنەیبەد

ر ەگەدات؟ ئەوو دڕکسین چ ێس یندیەیوەی پەر بناغەسە لە کاندا کەیزیۆنییەڤلەتە رنامەفیلم و ب

ە نک، چووێوەخودا فریامان بک ێبەنین، دێمرکەدان ەنەتەخە کانمان بەی ژنیکسێی سوزوەئار

 «ین.ەیان بکڵۆڕچیتر ناتوانین کۆنت

کانی ەاوچنە لە کرد کەباس دە مێیان الی ئەتەم بابەپیاوان ئە ل ێندەدا هەوەینڵکۆێم لەی ئەژێدرە ل

ای ەڕرەسە یان وایێو پە کراو بووەن ەنەتەژنانی خ ەڵگەل سێکسییانی یندەیوەران پێی ئەدیک

رمتر، بچووکتر و بۆ پیاوان ەکراو زۆر ن ەنەتەژنانی خزاوزێی  ندامیەتی ئڵەواڕەی ەوەئ

ە کراو لەن ەنەتەژنانی خە ک کردەیان دەوەعای ئدش ئیەمەئرباری ەم سەاڵبە خشترەژبێچ

 ەوەئە ویستێن. پەکەمان ورووژاندن باشتر ئیش دەکس یان هێسە ر لەکانیان بەردێبزواندنی م

  زک و زا نییە.ە ر لەجوانی ب یە نەشتەرگەرکی بەندییەیوەهیچ پ ەنەتەخە ک ێبووتر

یتی رەر نەسە کیان لەکردن هیچ زانیاریی ەڵگەژمان لێی وا وتووەو پیاوانەم لەکی کەڵێکۆم

 کێکات ەکە دایەوەیر لەسکراون یان نا.  ەنەتەکانیان خەرەهاوسە زانی کەیاندەبوو یان نەن ەنەتەخ

کسی ێس ژیێر چەسە ی لەکەنییێرەنە رییەی کچان و کاریگەنەتەکانی خەترسییەمسەبارەت بە 

ابینن ژ نێکانیان چەردێم ەڵگەتی لەیێاوجهە کراو ل ەنەتەژنانی خبۆ وێنە کرا ) ەڵگەیان لەقس

ن( ێش ناورووژەمەئ ەرەبەو لە دراوڕیان بەکمیتکەمووی ەر هەیان هە لۆکەبە ک لێشەبە چوونک

کانیان ەیانوت ژنەو دە وتووەرکەیان بۆ دەم پرسەئە نا کەدا دێپیاوان دانیان پە ک لێزۆر

«. نەبک رێکانیان تەردێتوانی مەدیانەن»بوون و ەرم نەیان گە بووەـیان ن«کسیێزرۆیی سەتام»

 شیەهاوبسێکسیی خۆیان  زوویەرکردنی ئارێبۆ تە نا کەدادە وەپیاوان دانیان بە ل ێندەه

ە یارییو زانەبکردووه. ە خۆیان مارە نجتریان لەکی گێژنو یان ە بژاردووەڵیان هەی دیکیکسێس

ستا بۆتان ێکرا ئ ێیان لەوەئ ک پرسیاریێیان درا، کاتێی کچان پەنەتەخە ت بەبارەی وا سەیانێنو

کسی ێس یندیەیوەپە وێم شەو بە وەکاتەم دەک سێکسییانزرۆی ەتامی کچان ەنەتەخە وت کەرکەد



ە وەی ئڵووو ئایا قبن ەبک ەنەتەکانتان خەن کچەشتا ئامادێت، ئایا هێخش نابەژبێبۆ پیاوانیش چ

قوربانی  ەکانی خۆتان ببنەژن یەوێهاوشە نگڕەت ەنانەژن و تێبچە م ئازارەکانیشتان ئەن کچەکەد

 ا. ێڕگەردەوویان وڕو ە دراوەدەن ێکیان پێماڵکانی خۆیان؟ هیچ وەردێناپاکی م

   کچان کردنیەنەتەخ الیەنگری یان رەدژب: ئایین

 ەمانی دیکڵتانی موساڵوە ک لێران و زۆرێئە لدا ێمان پەابردوودا ئاماژڕکانی ەشەبە ک لەو

کی ێینەمپەک 4333ی ڵن. ساەکەی کچان دەنەتەخ ۆبە پاکان ەوەییئایینی ەگەڵبە زۆر جار ب

توندی ە بە وەن زانایانی ئیسالمییەالیە سوودان لە ی کچان لەنەتەخ بەرەنگاربوونەوەی

ۆژاوا ڕختی ەر زەمبەهە دا لەمانان دڵکۆمەڵگای موسە شنیاریان بێپە ستی کرا کەڵرهەب

ە ە، لتڵەم حاەر ئەی هەوێبن. هاوش داگرێکانیان پەریتییەن نۆڕمەر ەسە نن و لێاگری بنوڕخۆ

یان ی کچانەنەتەی وا خەسانەک ەڵەو کۆمەژ ئێش نوێالیانی پەمە ل ێندەیش ههەرێمی کوردستان

 دا.ەم دەڵەقە لە مژەزان و گەنە زانی بەکی ئیسالمی دێکارە ب

ە ل نوتۆیاەکی ئەیان ئاگاداریین ەناک ەنەتەمانانی جیهان کچان خڵی موسەزۆربە نی وتنەشای

ی ەنەتەتی خەر بابەسە ۆشناییان خستڕکان ەتییڵەوەودێنە یاندنەاگڕ ێکاتە ر بۆیەبوونی نییە. ه

 دا. ەنیشان نە م پرسەکیان بۆ ئەیەوەبی جیهان هیچ کاردانەزهەعی مێمانانی ناشافڵکچان، موس

 

 دووڕگەی هورمز. وێنە لە فەدە فەرهەنگ

ک ێزۆر ڵەگەلە م کارەاستیدا ئڕە و لە رعی نییەکی شێی ئیسالمدا واجبئایینە ی کچان لەنەتەخ

ە میان لەکی کەزانیارییە سانی ئاسایی کەکە وەشڵەو حاەی ئیسالم ناکۆکە. بئایینکانی ەدیولە 

ن. و ئیمانی خۆیا ەڕباوە بە وەنەکەست دەیوەک پێجۆرە ی کچان بەنەتەخە یەی ئیسالم هئایین



نن ەادوازی ژیانی خۆیان دێشە ک لێشەبە ن بی کچاەنەتەکانیش خەعییێشافە مارگرژەدە مانڵموس

 ن.ەکەد ێپشتیوانی لە ژدانڕو 

ە ک لێزۆرە ی کچان نییە. لەنەتەری خەنێزرەئیسالم دامە کە وەتێخت بکرەجە اوانڕبێل ێبەد

ە واتەر بووه. کەی کچان هەنەتەریتی خەد )س.خ( نەمەتی محەزرەمی حەردەکانی سەهۆز

 ش )د.خ(یدەمەتی محەزرەگومان حێو بە دا باو بووعەڕەب اونە ئیسالم لە ر لەی کچان بەنەتەخ

ە رەس ەی لەشەڕەک حێژنر ناوی ێژە یدا لەکەبێکتە لی لەوتووه. سارا عەهیچی ن ەنەتەر خەسە ل

 ێندەهە ک کێقە)دە کردووە کانی ئامادەکییەرەس ەنییێنوڕێە ک کێقەک دەئان وڕقو»ت: ێنووسەد

بۆ ە ، نناکا ەنەتەپرسی خە ک بەیەدا هاتووه( هیچ ئاماژێتی دیاریکراو ەوێشە رمان و یاسای بەف

ە لە ک ەرگیری کراوەهاوسە کسی لێی سیندەیوەپە ئاندا باس لڕقوە لم ەاڵان. بژنبۆ ە پیاوان و ن

  «.تێزانەدە ن خوداوەالیە ک لێتەنیعمە بە مەئان ئڕو قوە ر دوو الیەربوونی هێمای تەر بنەس

اری وگەشە ل»کا: ەکتر دەیە کان لەرەژبردنی هاوسێچ ییرینگگە بە ئاماژە اشکاوانڕئان ڕقو

و ە وێوان پۆشاکن بۆ ئەکراوه. ئ ڵەاڵرانتان بۆتان حەهاوس ەڵگەبوونتان ل ڵەکێزاندا تەمڕە

بورهان محەمەد  انیێڕرگە( و437تی ەه، ئایەڕقەتی بڕەوان ... )سووەئش پۆشاکن بۆ ەوێئ

ە یە: کەوەکانی تری ئەگەڵو بە نیشانە ک لێکەی» ێرمووەفەدا ددیکەکی ێنێشوە و یان ل« ئەمین

وانتان ێنە الیدا و لە ی ئارام بگرن لەوەری بۆ دروست کردوون بۆ ئەخۆتان هاوسە ر لەه

ر ەهمان.( ەه 24تی ەتی الروم، ئایڕە)سوو« ناوه.ێم هەراهەبانی فەهرێویستی و سۆز و مەخۆش

 ەڵگەلە وەوونییڕە بە وەئ ێنێوێکسی بشێس یندیەیوەپە ربوون لێی تەپرۆسە ک کێکار

ە لە کێبێکتە هب االمام شافعی کذلی مجی عهالمنە بی الفقێی کتێپە ی ئیسالم ناسازه. بجەوهەر

ژی ێو چ ێبەه سێکسییان یندیەیوەاوان توانای پێژنان و پە ی کەوەئ»بواری فیقهی ئیسالمی: 

زترین ێهەبە لە کێکەیە وانایم تەخشراوه. ئەیان بێپە ن خوداوەالیە لە کە کێتەعمێببینن ن ێل

 کێکەکسی یێس یندیەیوەپە ژبردن لێتوانای چکان ەی یاسا ئیسالمییێپە . بەنەاڵکانی ئاژەخواست

موو ەانی هکەتاییەرەسە مافە ل کێکەزووه[ یەم ئارەرکردنی ئێ]تە واتە. کەکانەگرینگە ئامانجە ل

 ک.م( 4148)الخن،  «ەکانڤەمرۆ

وی اڵب 1ژنان ییتسوندرەی تەشەو گە وەژینێنیاتی بریتانیایی توبە م کاڵی پرسیار و وەنامیلک

کی زۆری بۆ ژنان ێرکەئان ماف و ئڕی قوەوەای ئەڕرەس»ە ک کاەدە وەبە ئاماژە وەتەکردوو

ی کچان ەنەتەخە ت بەبارەق و هتد، سەاڵساوا، تە ک دووگیانی، شیردان بەدیاری کردووه، و

ی دەک بەییڕم و کۆەکانی خودادا هیچ کەئافراندن ەل» کاەرمان دێئان فڕقو« وتووه.ەهیچی ن
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ە ین کەم بدەڵەقە ژی پیاوان لێستدرەک دێجۆرە ی کچان بەنەتەتوانین خەدە وێم شەب« ت.ێناکر

ودا خە ک کێژێماف و چە و ژنان ل کەنەی خودادا نووقسانی دروست دەکانیبەعێب ئافراندنەە ل

 کات. ەش دەبێخشیون بەی بێپ ڤک مرۆەو

 

 لندهەش. تە لە نێران. وێباشووری ئە رگیری لەی هاوسنگەئاه

ی ەنەتەخ ۆبە د )س.خ( پاکانەمەتی محەزرەکانی حەرموودەبۆ فە وەانەڕگە کۆشن بەدێت ێندەه

ی کچان ەنەتەخە ک لەرگرییەک بەوە ی جۆراوجۆر زۆرن کەرموودەدا فەم بوارەن. لەکچان بک

ا ت ْنه  ي و  ضْخف  ا»یە: ەوێم شەب ەنەتەی خەرموودەفە بە کیان ناسراوێکەن. یەکەی دڤەشرۆ  كـيلـ 

وج   وأحظى عْند  ە جلو  ُر ل  ضأنْ ە فإ ن    «الز 

کرد ەد ەنەتەانی خژنو ە تییەعە وت ئوممەیان دێپە دینەمە لە ک کێژنە د بەمەتی محەزرەح»

 ێبە شاوەی سیمای گەوەبۆ ئە ڕبەزۆر مزاوزێی  ندامیەئە ی لەکەد ەنەتەک خێژنک ێوت: کات

   1«ت.ێویستتر بەی خۆشەکەردێی مو ال

میش ەستن و هەبەد ێی کچان پشتی پەنەتەی خاننگرەم الیەهە یەدوو واتای هە رموودەم فەئ

ان ی کچەنەتەخە رموودەم فەی ئێپە بە کە یەوەئ گرینگنگران ەبۆچوونی الیە . بیرانەدژب
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 ەکەینڕی بەژڕێە کە شنیاری داوێر پەمبەغێم کاره، پەرانی ئەبۆچوونی دژبە و بە نییە غەدەق

 گات. ەکچان نە ک بێهیچ زیانە واتە مەئە ت، کێمترین ئاستدا بەکە ل ێبەد

ە ی لەیێو پەئان. بڕکانی قوەوانە لە یەقینەاستڕکی ەد شانۆیەمەتی محەزرەوشتی حڕەخوو و 

 وە ی و پرسیارڵی دوودێجە رموودەم فەخی ئەهاتووه، بایەی کچان نەنەتەخە ئاندا باس لڕقو

کان ەـ«الواز»ە رموودەیزی فڕە لە مەرمووده( ئەرانی فەوێڕەگە ک لێکەداوود )ی بووەئ

 مەئە کە کانەرموودەی کالسیکی فەڵەش کۆمەشە ک لێکەیبوو داوود ەی ئەڵەت. کۆمێنەداد

زانایانی ە ک لێکەید سابق، یەی سەڕباوە (. ب4333شی ؟ ە)بە وەتەدراوێڕدا گێی تەرموودەف

ی ێج ی کچانەنەتەخە ست بەیوەکانی پەرموودەفە السنە، هیچ کام لە ری فقەناو بانگ و نووسەب

 نین. ە متمان

 ەوەردناستکڕیان بۆ پشتەگەڵب ەڵێزانایانی ئیسالمی کۆمە ک لێو زۆرە زۆر وتراوە وەم بارەل

ری ەزهەلئەزانکۆی ئە ل 2116ی ڵساە لوو. ڕە تەی کچان خستووەنەتەیان ناشیرین کردنی خ

شدار ەیدا بێی تئایینزانایانی ناسراوی ە ک لێزۆرە چوو کە وەڕێک بێانسڕمیسر کۆنفە لە قاهیر

ە غەدەق ێبەی کچان دەنەتەخە وت کەست کەدە نجامەم ئەدا ئەانسڕم کۆنفەکۆتایی ئە بوون. ل

و ەئ زنی میسریەلی جوومعە، موفتی مەۆفیسۆر عڕکی ئیسالمی نییە. پێکارە چوونک ێبکر

ە وەییەستەووی جڕە روونی و چ لەووی دڕە ی کچان چ لەنەتەخ»دا وتی: ەانسڕم کۆنفەکات، ل

یاندن ەگەان نمان زیەهە کان، کەها ئیسالمییەترین باڵباە ت. بۆ پشتیوانی لێنێیەگەان دژنە زیان ب

یان )ز« رار فـي االسـالمضرر و الضال »ری ئیسالم ەمبەغێی پەرموودەی فێپە ب –ە کەڵخە ب

م ەئ توانینەت. ئینجا دێال بنرەوە م کارەئ ێبەد« شیاوه(ەنک ەڵخۆتان و خە یاندن بەر گەرەو ز

 «شیاوی سزادانی بزانین.ە ین و بەیر بکەتی سەایڤر مرۆەبۆ س یژێستدرەک دەوە کار

ە ب تەبارەکی سەفتوای ئێراقمی کورردستانی ێرەهە ی فتوا لاڵی باە، کومیت2141ی ڵساە ل

ر ەۆ ببە وەتەڕێگەی کچان دەنەتەخە بوو کە وەئە م فتوایەستی ئێوەڵرکرد. هەی کچان دەنەتەخ

ش ەمەرباری ئەوه، سەتێکرەت دڕەئیسالم  ەڵگەکی لەندییەیوەپە نەشر چەهە واتەکئیسالم ە ل

هیچ ە م کارەئە نەدەست دەی وا دەوانەو بۆ ئە یەهلی سوننەی کچان هی ئەنەتەوترا بوو خ

ە توایم فەوتۆیان لەکی ئەزییشواێی کچان پەنەتەرانی خەت دژبەبەڵکراوه. هەک دیاری نەسزای

و بۆ ە وەکاتەت دڕەتی ەواوەتە ی کچان بەنەتەخ ەڕزهەلئەانسی ئڕکۆنفە ککدا ێکاتە کرد. لەن

ە م کارەان بدەژێکی فتوای چاکساز بۆ درەیەوو، کومیتڕە خاتەو دەی پتەگەڵنانی بێهێکۆتایی پ

 ک خست. ڕێ

 



 کوردستانهەرێمی ە ل کچان یەنەتەخە ب پەیوەست توایف

ی فتوا اڵی باەی کومیتێپە ها بەروەفیقهی ئیسالمی و هە ی کچان لەنەتەی یاساکانی خەرێگوە ب

 وه:ەمی دایاڵوە وێم شەی فتوای کوردستان باڵی باەکومیتتە، ەم بابەت بەبارەس

کاندا ەۆنکۆمەڵگا کە لە کە کی کۆنێریتەنە مەناوه، ئێهەی کچانی دانەنەتەاستیدا ئیسالم خڕە ... ل

ە اخچە ی وا لەو کۆمەڵگایانەئ ەڵێرۆدۆت دێناوبانگی یۆنانی کۆن هەوناسی بژوێ. مباو بووه

ۆپی. یسێئو ە سر، ئاشوور، فینیقیییمە کرد بریتی بوون لەد ەنەتەکاندا کچانیان خەکۆن

خانی ێشە لە کێکەتووت، یەڵحموود شەخ مێر بوون. شێمیسر فە لە م کارەئە کۆمەڵگاکانی دیک

تای ەرەسە کۆمەڵگاکان لە ک لێکی کۆنە. زۆرێی کچان کارەنەتە: خەڵێ، دەڕزهەئلەشووی ئێپ

 بوو. ەی هەژێدرە م کارەوتنی ئیسالمیش ئەرکەتا دەکرد و هەیان دەم کارەئە وەژووێم

 رانێئ تیاڵوە ل کانەییئایین ەۆزییڵئا: کچان یەنەتەخ و زاکانئایین

تی ەبابە ی لخۆە نییە ان ئامادرێبی ئەزهەمە عێتی شڵەوەشوودا وتمان دێکانی پەشەبە ک لەو

 ەرەپ ەشەبە زۆر لە ک زانێەبی دەزهەعی مێی شافەهلی سوننەهی ئە و ب ی کچان بداەنەتەخ

کانی ەبەزهەمە سونن ەران و کۆمەڵگا فارسی زمانێر سنووری ئەکانی سەکوردنشین ەندووەسەن

یە. ەدەن سندیەچە عێو شە هلی سوننەوان ئێتاقمیی نشی ێکەشمێکژووی ێمران باوه. ێباشووری ئ

دی ەیی بەمتمانێک بێتنیک جۆرێو ئ ئایینکانی ەبوارە ئیسالم ل زایەیئایینم دوو ەوان ئێنە ل

ی کچان ەنەتەدژی خە ت لڵەوەکی دێردانەوێستەدە شنەر چەهش ەمەر ئەبەر لەو ه ێکرەد

 وه. ەرەسە ن لرماەمان فەیان هە رانەرماندەردانی فەوێستەدژی دە یی لڕەهۆی تووە تێببە یەوانەل



 

بی ەهزەرانی مەبڕێنگی ەنانی دێستهەدەساز کردن و وپەیوەندیی ە ر لەدەوه، بەژینێم توەبۆ ئ

ر دوو شاری پیرۆزی قووم و ەردانی هە، سێکرەد ەنەتەدا خێی وا کچانی تەو ناوچانەلە سونن

رمی ەی فەگیرن و نووسینگێج ێوەران لێقلیدی ئەرانی تەبڕێی ەزۆربە کرد ک ماندیشەشهەم

داوای ن. ەبەدە وەڕێب« تەعریفەی مەلقەح»ۆژ ڕدا دوو ەفتەهە وان لەئ 1یە.ەیان هژێاوڕ

 یەگڕێە خۆیان و یان لە وخۆ لەاستڕیان  –ە رزانەبە تەئایم ەل ێندەژکاری هێاوڕبۆچوونی 

ی ەوانەچێپە و بمان کرد ەعێبی شەزهەمە ی کچان لەنەتەخی خەبایە ت بەبارەس –کانیان ەرەنێنو

ی ەیشڕی ەوەر ئەسە موویان سوور بوون لەر هەکدژ بوون، هێکانیان لەماڵوە ل ێندەه یەوەئ

او نە ر لەگەنییە. ئ واجبکاندا ەعێر شەسە و بە دایەبی سوننەزهەمە ی کچان زیاتر لەنەتەخ

ۆی هە باوه، زیاتر بە م کارەیش ئئێراقران و ێکانی ئەرەڤەدە ل ێندەهە لە عێکانی شەمینەک

                                                           
 ژین. مەشهەد و قوم دەلە ئێران و وەک وترا زۆربەیان ە کەسیان ل 33ە ڕێبەری تەقلیدی شێع 15ە ل -1 



بە هۆی نزیکایەتی ک ێموو شتەهە ر لەبە واتەکە یەسوننە تی زۆرینەکاییتی و نزێدراوس

 ە. ییکەلتوور

کی ێانمڵموسە وەو جیا لە وی نییەدا زۆر برەهلی سوننەناو ئە کان لەعێفتوای شە وەنیاییڵدە ب

ناو ە ک لەوتن وەدوای فتوا کەومکی ەو چە ـ«تەسون»ی ەوتەنکێزیاتر شوە هلی سوننەئ

 وا نییە.ە هلی سوننەی ئکاندا باوه، الەعێش

ن ەخاو یئایینن زانایانی ەالیە کان لەرکراوەفتوا دە ی کەشێم کەلە گوزارشتە وەرەی سەکەباس

نگری ەی الیەهلی سوننەناو ئە ی کچان لەنەتەدژی خە قلید لەرانی تەبڕێک ەوە عێای شڕ

توا بردنی فە وەڕێپاندن یان بەک بۆ سڵێوەهە شنەر چەهە واتەکخی نییە. ەی کچان بایەنەتەخ

یی ەڕو تووە وانەچێنجامی پەئە یەوانەوه، لەبییەزهەرانی مەبڕێن ەالیە لە عێکانی شەرکراوەد

ی یشتیوانپە رانێی ئیرمەف زایئایینە عێی شەوەرباری ئەوه. سەتێوەبک ێکانی لەسوننە گرووپ

 ەی دژ باسندکردنی یاسەپە کی باشتر بۆ یاسادانان لێدۆخ ێتوانەدە سونن ییئایینزانایانی 

 وه. ەکایە تێنێکچان بخەتەنەکردنی 
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  یئایین ناسراوی زانایانی یەوانگڕ

ی نزانایاە لە شنیارنامێو پ نوماڕێقی ەندین دەچفتوای جۆراوجۆر،  41ە وەینژێم توەی ئەژێدرە ل

انایانی ی زەزۆرب ەڵگەم لەرهەبڕکی پەندییەیوەو پە ونەران کۆ کراێی ئەهلی سوننەئ ییئایین

 زگایێی پارەهلی سوننەی ئیئاییننی زانایانی ەئەنجومە رمی لەرپرسانی فەناسراو و ب

ی ەنەتەخکیان ێندەۆژاوا، کرماشان و هورمزگان ساز بوو. هڕربایجانی ەکوردستان، ئاز

وتۆی ەئ کیەرییەکاریگە یەوانەک لەیەناوچە رکراو لەرچی فتوای دەگەئکرد. ەدە کچانیان ئیدان

ە . بێتبەر نەوروبەکانی دەر گوندەسە تدا لڵەحا ێندەهە زگاکان و لێی پارەر دیکەسە ل

یان ەکەمووچە کە یەخۆی هە ت بەالی تایبەوت و مەک مزگێر گوندەهە ی کەوەلە وەدانڕئاو

ە رکراو لەکی دەفتوای ەکەی ناوچیئایینکی ەزانایە یەوانە، لێبەد دابینە کەکی ناوچەڵخالیەن ە ل

ە خ لەایب ێالواز یان بە ر بەورووبەد مەڵەندەکانیە ی هاوئاستی خۆی لیئایینن مامۆستایانی ەالی

 م بدات. ەڵەق

دا ەوەینژێی توەمیانە لە کڕوو ە دەخرێتی ئایینزانایانی ە ل ێندەا و بۆچوونی هڕدا، ەم قۆناغەل

ی کچان بوون و ەنەتەخە نان لێنگری وازهەالیە ییانئایینم زانا ەل ێندەه. ەوەتەراوکۆ ک

شتر ێپە ک اریدادێکۆمێنتکی ێفیلمە ر دوو ال لەای هڕکرد. بیر و ەد ێان لیکیان پشتیوانیێندەه

 باسمان کرد هاتووه. 

 :2141ی ڵزگای هورمزگان، ساێل، پارێهێری پەندەدی زاده، بەال تالب مووئەم

ی ەنەتەی خکانەترسییەمسەبارەت بە  کانەروونناسییەپزیشکی و دە نراوێلمەسە تەی بابێپ ەب»

یدا رگیرەی هاوسەپرۆسە لە ینێی مەنەتەخە ی کەوەر ئەسە ی بینراو لەگەڵو بوونی بە ینێم

ە کە استییڕم ەچاو کردنی ئڕەە ها بەروەو هە وەتێوەکەد ێکسی لێی سەشێو کە وەساردبوون

دای ەوەڵه»تی ەرموویەری ئیسالمیش فەمبەغێو پ کاەر زانست دەسە داکۆکی لوام ەردەب ئایین

ن ویاەکانی ئەکانیش زیانەی زانستیەو زۆرب« ت.ێچین بە ر لەگەت ئەنانەزانست بن، ت

نجام ەئە باشتر وایە واتە، کێدرەنجام نەئە م کارەی ئەوەر ئەسە و سوورن لە لماندووەس

کانی ەو گوندە رەندەم بەکی ئەڵخە وام بەردەوی( بەولەمە مینەم )ئەکەرەمن هاوس «ت.ێدرەن

و ە وودسەان بڕبۆ کوە نەتەم خەاڵن، بەکەن ەنەتەکانیان خەکچکە ین ەکەشنیار دێر پەورووبەد

 .«(2141ری ەمبەدیس –زگای هورمزگان ێپار –ل ێهێری پەندەبە. )واجب

 



زگای ێیانی پارپارسە ل ەی سوننیئایینکی، مامۆستای ەدین چارەالحەخ سێوی شەولەم

 :2142ی ڵهورمزگان، سا

ە یەی هەشێزۆر کە مەی کچان ناکات. ئەنەتەخە ویست بێچیتر پە کە ستەردەبە ی باش لەگەڵب»

عی دوو ێم ئیمام شافەاڵب« ژنی.ەبژاردنی ژیانی فرەڵهۆی ناپاکی پیاوان و هە تێببە یەوانەو ل

ا دەڕەو باوەلە هلی سوننەایانی ئی مامۆستەو دیکە یەهە وەنەتەی خەبارە ونی جیاوازی لبۆچو

تەنە خەوەیە کە ەنراوه، ئێلمەسە ی کەوەونی من ئوچبۆە بە واتەکت. ێب واجبە م کارەئە نین ک

باشتر و ە م کارەکردنی ئەوونە، نڕی ناەکەینڕی وردی بەژڕێو ە کسی باش نییێسپەیوەندیی بۆ 

ە ستەر جەکانی بۆ سەزیانە لە کچوونە کردووەن ەنەتەکانی خۆمم خەکچە من هیچ کام ل شیاوتره.

  («.2142ئاپریلی  –زگای هورمزگان ێپار –ترسم. )پارسیان ەروونیان دەو د

 ن واژی،ەسەید حەال سەشترین و لیبرالیترین بۆچوونی حاجی مێاکڕرنجەدا سەندەوێم نەل

 1بوو.ۆژاوا ڕربایجانی ەزگای ئازێپارە ی پیرانشار لەنهلی سونەی ئئایینمامۆستای 

 

ر زیان و ەسە خت لەی پزیشکی جێزانستی نوە ی وایێژی پان وەسەید حەال سەی محاج

ستن ەپشتبە ب ەڵێوه. ناوبراو دەکاتەروونیان دەو دە ستەر جەی کچان بۆ سەنەتەکانی خەرەرەز

کشانی ەڵووخسار و هڕشبوونی ەی کچان بۆ گەنەتەشوو، خێی پەکەرموودەعی و فێئیمام شافە ب

     :ەڵێدا دەژێدرە سووده. ناوبراو لەکسی بێسپەیوەندیی  نکاری بۆکسی و ئاساێزووی سەئار

ە م بەاڵین، بەبکە غەدەی کچان قەنەتەتی خەواوەتە ناتوانین بە مێتە، ئەم بابەچاوگرتنی ئڕەە ب

هۆی زیان و ە تێببە کار ک ەڵێکار یان کۆمە ین ئیسالم بڵێتوانین بەیشتنی گشتی دەگێی تێپ

ی کچان ەنەتەستادا زانستی پزیشکی خێئە لە کە استییڕم ەی ئەرێگوە ازییە، و بڕت، ناەسارەخ

امی ندەئە ک لێمەنیا کەتە ک رمانی گشتیەفە لە وەدانڕئاوە ها بەروەو ه ێزانەخش دەزیانبە ب

 :ان خۆیانژنخستووەتە سەر خەتەنەکردنی  یاریڕت، ئیسالم بێدرڕبب ێزا و ز
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ت، پاش وەست کەزای دەکی شارەچییەنەتەر خەگەو ئ ێبپرس ڕبۆچوونی پسپۆە یەکچ بۆی ه -

 یان نا.  بکاە م کارەئە ک یار بداڕب ێتوانەنی یاسایی، دەمەتە یشتن بەگ

ەر سە لبابەتە م سەر ئەە سەر دایک و باوک واجب نییە. بڕیاردان لە خەتەنە کردنی کچان ل -

سەر ە رن لئەستۆی کوڕان و کچان خۆیانە. لەو حاڵەتانەی وا دایک و باوک دوودڵن یان سوو

 ئیمام شافێعی بۆیان هەیە بنەمای زایئایینئەوەی ڕۆڵەی خۆیان خەتەنە بکەن شوێنکەوتووانی 

هلی ۆ ئەنازانن. ب واجبە خەتەنەی کچان بە کار بێنن کە بە فیقهی سونن دیکەیسێ قوتابخانەی 

 ڕێگەپێدراوه. ە ۆڕینی قوتابخانتدا گهەلومەرجی تایبەە لە سونن

و خۆشم لەم ە ڕای من، خەتەنەی کچان سوودێکی ئەوتۆی بۆ کچان نییە ب»مەال حەسەن دەڵێ: 

ئەندامانی بنەماڵە، کەسانی نزیک و دۆست و هاوڕێکانم داوه. من هەروەها ە هۆشداریم بە بارەو

ەدەم خەتەنەی کچان پێشنیار و ڕێنومایی دە نوێژی هەینی سەبارەت بە ییەکانمدا لئایینە وتاردانە ل

 )مزگەوتی« سەردا بسەپێنرێت.ە یان بدەوەردامانی بنەماڵەی خۆشم ئەم کئەنە و نەمهێشتوو

سەر ە ، هەروەها بگەڕنەو2141عەشەرەی موبەشره، پیرانشار، ئازەربایجانی ڕۆژاوا، ئاپڕیلی 

 مەال حەسەن بکەن(      

 
 www.kameelahmady.comە لە مەهاباد، ئازەربایجانی ڕۆژاوا. وێنە مزگەوتێک ل

کانی ڕوانگەی مافەە ژن لە تێزەکەیدا، پێشێلکردنی یەکپارچەیی جەستە اریش لئیلهام مەندگ

دەکات: شێخ ە ک ئاراستی باشووری ئێران ڕاپۆڕتێیئایینبۆچوونی دوو زانای ە مرۆڤ، ل

ە. ئەگەر وا نەبوایە، یێکدا هەئایینهەموو ە ئەگەری هەڵەکردن ل»مانی وتوویەتی ئەحمەدی ڕەح

ە هەم ب ژنزاوزێی  دوو بۆچوون نەدەبوو )ناوبراو بڕینی ئەندامیئیمام شافێعی خۆشی خاوەن 



خۆ بگرێت. ە زۆر هۆکاری جیاواز لە موستەحەب(. ئەم هەڵە لەوانەیە دەزانێ و هەمیش ب واجب

تأخر(. )متقدم و مە هەیپاش ئیمام شافێعی وتەی پێش و ە بێ کە ئەوە هۆکارەکان ڕەنگە یەکێک ل

ن یان مامۆستایاە بۆچوونانەی ل وئەە و ڕەنگدەژیا  ئێراقە وا ل ەهی ئەو کاتەیپێشترەکانی ە وت

 وە زانای نوێ کەوتووە گومان چاوی ببێ ەرگرتبێت. دواتر چوو بۆ میسر وو فەرموودەکان

 «کۆنەکانی هێناوه.ە بۆچوونە هەندێ بابەتدا وازی لە و لە ئەوانی ناسیو

ە بۆچوونی هەموو گەور ئاییننی بۆچوو»دەڵێ: ە دووڕگەی قیشمەوە شێخ محەمەد مێهدی، ل

بواری خۆیدا بۆچوونی خۆی ە ل ئایینزۆرەملێ بوو. ە نییە. سەردەمانێک ئەم ئایینی پیاوان

هەندێ ناوچەدا کەڵکی نەماوه. هەتا ئەو ە فتواکانی ئیمام شافێعی لە هەبوو. ئێستا زۆرێک ل

یە، دا هیچ کارکردێکی نیهەندێ شوێنە فەرموودەکانی پێغمبەری ئیسالم، لە هەندێ لە جێگەی ک

انەی ئەگەر قوتابخە کە خەتەنەی کچانیش دەگرێتەوه. مەبەستم ئەوەیە ئیجتهادین. ئەمە چوونک

 بەتر هاتووه. ئەو کات دۆخەکە تایکاە سردا بیمە شافێعی لەو سەردەمەدا شتێکی وتبێت، تەنیا ل

کار ە دا بئێرانە اکەی لنەتوانرێ فتوە بوو و ڕەنگپێویست ەم فتوایەی ئیمام شافێعی ئبوو و 

الیەن ە لە یلەوانەە فەرمانێکی گشتی، واتە فیقهییەکان هەرگیز ناتوانن ببنە بهێنرێت. بابەت

ەواو شوێنێکی دیکەدا تە و ل بن واجبشوێنێک ە ، لنهەلومەرجی تایبەتدا دەرکرابە زانایەک و ل

 .«نکەڵک ببێ

 

 ش. تەلندهە لە مەزهەبییەکان. وێنە قوتابیانی وان

ە تدەکەوێە گوندی پەسوێ کە واژی ل ەدینێژێکیشی لەگەڵ مەال جەماڵوئیلهام مەندگاری وتو

یە سێکسیە پەیوەندییە زۆرێک ل هۆکاریە ئازەبایجانی ڕۆژاوا ئەنجام داوه. ناوبراو پێی وای

ە الیەنەکان تێرنەبوونیپێکراو، ەمتمان یزانیاریە پشتبەستن بە ناڕەواکانی پاش هاوسەرگیری، ب



ار دەزانێ تاوانبە بە الیەنەکان ئەوی دیکە هەر کام لە جۆرێک کە . بەسێکسییەکانە پەیوەندییە ل

هەوڵی تێرکردنی خۆیان ە دەرەوەی بازنەی هاوسەرگیری لەگەڵ یەک یان دوو کەسی دیکە و ل

وێرەی گە بە خەتەنەی نائیسالمی کچانە. بەدەر لەوە لە نی ئەو ڕیشەی ئەم کێشوبۆچوە دەدەن. ب

چی لهەندێ حاڵەتدا ئەندازەی گەورەی ە لە پسپۆڕانی ژن لەو باوەڕەدان ک ،ینەوەکانی ئەوتوێژ

ە ب پشتبەستنە سێکسییەکان تێک دەدات. لەم حاڵەتانەدا و بە پەیوەندیی ی شەرمگەبچووک

درێت. شایەنی ببڕە پزیشکییەکان، تەنیا دەتوانرێ بەشێک لەو ئەندامە توێژینەوەکانی ناو کتێب

ەندازەی ئە سەر ئەوەی کە هەتا کاتی باڵوبوونەوەی ئەم کتێبە، هیچ ڕاپۆڕتێک لە انپێدە ئاماژ

 سێکسییەکانە، باڵو نەبۆتەوه. ە تێکدەری پەیوەندییە گەورەی بەلۆک

خەتەنەی کچان پەیوەندییەکی نزیکی لەگەڵ ە گۆڕینی زەینییەتی خەڵکی ئاسایی بەرامبەر ب

بابەتی  ەهەیە. وردبینی سەبارەت بە ارەت بەم بابەتی سەبئایینگۆڕینی بیرکردنەوەی زانایانی 

د ورە قوڕئان و فەرموودە زیاتر لە خەتەنەی کچان، زانایانی ناسراوی ئیسالمی ناچار کردوو

 ه. خەتەنەی کچانی لێ کەوتۆتەوە ئەمەش ئەنجامی ئەرێنی بۆ دەرکردنی فەرمانی دژ بە ک ببنەوە

ە ل ەڕێبەرانی بەجەرگی ئەهلی سوننە هەندێ لە لەوان ناسراو، ییئایینشێخ و زانایانی ە هەندێ ل

مووستەحەب نەک »کارێکی ە و بە خەتەنەی کچانیان کردوو ئیدانەیە ئێرانیش ڕاشکاوان

ە لە دەزانن. ئەو گێڕانەوانەی وا پێشتر ئاماژەم پێدا، دەرخەری الیەنێکی بەرباڵو ـی«واجب

ە واڵمی یەکێک لە خ ئەلعوڕفەش لبۆچوونەکان. شێڕا و بەکارهاتووەکانی خاوەن ە بەڵگ

کارێکی زیانبەخش و ە بئەم کارەی خەتەنەی کچان، ە پرسیارەکانمان سەبارەت ب

واجب یا ە بە ئەم کار 1چوار قوتابخانەی فیقهی ئیسالمیهەر خەسارەتبخەشی زانی. ئەگەرچی 

هەڵوێستی  نایانی زانکۆی ئەلئەزهەڕی قاهیرەشازە ، بەاڵم هەندێ للە قەڵەم دەدەنموستەحەب 

 ناکۆکە.ە فیقهی ئیسالمە لەگەڵ هەڵوێستی ئەم چوار قوتابخانە کە خۆیان هەی

 کچان خەتەنەی یاسایی قەرەبووکردنەوەی

 نکوردستان و باشووری ئێرانە الیەنگری خەتەنەی کچان لکە ی ئایینزانایانی ە هەندێ ل

 بەڵگەکانیانەدا هات، پێشتر لەم بەشە پێی ئەو فەرموودەی کە دەکەن و بە بەرگری لەم کار

ە کە زیاری ئەوەیخواە ێ وەک ڕێکارێک شرۆڤە بکرێ کدەتوانە دەکەن. ئەم فەرموودە تۆکم

انی شێوەکە هەندێ لە کەمترین ئاستی خۆی. دیارە خەتەنەی کچان دەبێ بگاتە ڕێژەی بڕین ل

نان ژە زیان بە ڕووی دەروونییەوە و هەمیش لە ڕووی جەستە و هەم لە خەتەنەی کچان زۆر

 . –ە شەرمگ چەکانیبڕینی لبۆ وێنە  –دەگەیێنێت 

                                                           
 چوار قوتابخانەی حەنبەلی، مالکی، حەنەفی و شافێعی پێک هاتووه.ە لە وەک دەزانین فیقهی ئەهلی سونن -1 



ەی وەبەر دییە بڕینی هەر دوو لچی شەرمگە ڕایدەگەیێنن کە فەقێکانی هەر چوار قوتابخانەک

ک.م.  4141تەواو و بڕینی هەر لچێک وەبەر نیوەی دییەی تەواو دەکەوێت )خەتیب شەربینی، 

 (.183:46ک.م. 4123ینی، وەئەلجو 71 ل 1

دەبێ  ،دەست دەداە سێکسی لپەیوەندیی ە ئەو کەسەی وا توانای چێژبردن لە کە ئەمەیمەبەست 

ۆ وێنە بلەگەڵ کوشتنی نەفس. ە یەکسانە قەرەبووی ماڵی یان هەمان دییەی تەواوی پێ بدرێ ک

 بشکێنێ، کەسی قوربانی دەبێ دییەی تەواو بۆ کەمئەندامیە ئەگەر کەسێک پشتی کەسێکی دیک

ە کەسەکە تێکدا کحاڵەە سێکسی وەربگرێت. لپەیوەندیی  دەستدانیە یش بۆ لو دییەیەکی تەواو

 4817ەمی، یتەبەاڵم شاوەتی نەبێ، دیسانیش ئەم یاسایە دەیگرێتەوه. )ئەله بتوانێ سێکس بکا

 ( 46:187ک.م، 4123؛ ئەلجووەینی 3:132ک.م، 

عییە، ی پڕبایەخی شافێسەرچاوەکانە یەکێک ل« تحفە»هزرییەکانی سەرەوه، ە قوتابخانە بەدەر ل

ەبێ بەاڵم چێژی لێ نەبینێ، د کەسی قوربانی بتوانێ سێکس بکاە کڕایدەگەیێنێ ە ڕاشکاوان

دەبێ دییەی تەواو ە خەتەنەی فیرعەونی کراوە ژنێکیش کە دییەی تەواو وەربگرێ. کەوات

 (3:132ک.م،  4817. )ئەلهیتەمی، توەربگرێ

اکان و سزە دیی پرسیی سەیر دەکرێ، ئایینمێکی سەرەڕای ئەوەی خەتەنەی ژنان وەک ڕێوڕەس

پێی ە ب ەکە هەیە بابەتێکی دیاریکراوی بۆ تەرخان نەکراوه. بەهەر حاڵ یاسایەکی گشتی دیک

قەرەبووکردنەوەیەکی ە سەر هات کە زیان یان خەسارەتێکی بە ئەو ئەگەر کەسێک هەر چەشن

 ەی بۆ دیاری بکات. ڕێژەی زیان بداد دەبێ ڕێژەی قەرەبووەکە دەزگایبۆ دیاری نەکرابوو، 

 ە. سەرباری ئەمەش، بێبەشبوون لیەی هاوچەشن بۆ ئەوان دیاری کراوەو دەروون و دیە جەست

، )خەتیب شەربینی تەرخان بکرێتدەبێ دییەی تەواوی بۆ ە کە چێژی سێکسی لەو مژارانەی

 (.132: 1ک.م.  4141

 خەتەنە ڕێکارێکی دیاریکراوە وونکئیسالمدا خەتەنەچییەکان بەرپرسی ئیشی خۆیانن چە ل

ە ن بهۆی زیان گەیاندە بەر و ببێتە نەگرێتە وردی ئەم ڕێکارە و ئەگەر کەسێک بە دەقۆزێتەو

 (.   3:821ک.هـ.  4866، دەبێ دییەی تەواو بدات )بەیهەقی، یەندیزا ئەندامیکۆ

 

 

 



 پێشنیارەکان و فێربوونەکان ئەنجامەکان،: چوارەم بەشی

 دەستکەوت

 و کەلتوورناوی ە و بە کچان ملکەجکردنیانخەتەنەکردنی  ەەرتاسەری دنیادا مەبەست لسە ل

ی ایینئهیچ بنەمایەکی ە ەدا بەدی کرا ئەم کارپرۆژدرێژەی ئەم ە ئەنجام دەدرێت. وەک لە ەوئایین

شن چین و ی ئیسالم تێدەکۆئایینبۆ وێنە ەکان ئایینە بخەتەنە دانی ڕەپاڵە نییە، بەڵکوو هەندێ ب

 ژنانە کە هان بدەن. سەیر لەوەدایە وێژە جۆراوجۆرەکانی کۆمەڵگا بۆ ئەنجامدانی ئەم کارت

ی یری سەرەکییان هەیە. ئەگەرچی دەتوانین بڵێین زێدی سەرەکدەوە درێژەدان بەم کارە خۆیان ل

ە ەنیا لت انژنخەتەنەی ە کە ئەفریقایە، بەاڵم زۆر  توێژینەوە ئەوەیان دەرخستوو انژنخەتەنەی 

 کۆچبەرانیناو ە خۆرهەاڵتی ناڤین، ئاسیا و تەنانەت لە و لە ەفریقا سنوردار نەکراوەتەوئ

دا، ئەوڕووپا و ئەمریکاش ئەم کارەی باوه. هەر بۆیە، لەند، کەنەیەری ئوستڕالیا، نیووزپەناب

 . ی بنوێننکەمتەرخەمە ەم کێشسەبارەت بناتوانن ە چیتر واڵتانی دیک

سەر ئاستی هەموو جیهان ە ڕێژەیەکی زۆری ژنان لە دەدا کداتاکانی یوونیسێف پیشانی 

ست و لەگەڵ لێکەوتەکانی دەە ووشتزیانیان پێ گەیە هۆی خەتەنەوە ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ ب

ملیۆن کەسە  411پێی ڕاپۆڕتی یوونیسێف ڕێژەی ژنانی خەتەنە کراو ە نەرم دەکەن. بە و پەنج

#  2141)یوونیسێف، ە سەرە مەترسی خەتەنەیان ل ملیۆن کچ 8ە و بەم ڕەوتەی ئێستا سااڵن

و ڕوانگەی خەڵک بۆ ە دابەزینە ڕووی لە زۆربەی واڵتان ئەم کارە (. سەرەڕای ئەمەش ل876

ای ودروست و شیاو،  یەکیدەگۆڕدرێت. سەرباری ئەوەی نەبوونی چاودێریە خەریکە ئەم کار

ەی سوودمەندبوونی کەمپەینەکانی یان هەڵسەنگاندنی ڕادە هەڵسەنگاندنی ئەم ڕەوتانکردووە 

، دەتوانین ئەنجامێکی گشتی دەست بخەین بێدژی خەتەنەی کچان چەتوون ە جیهان لە پێشوو ل

ەستاندنی وە و بەهێزکردنی دەستێوەرەدەر و سیاسەتەکانی پەیوەست بە ئیشی پێداچوونەوە لە ک

 کات. بخەتەنەی هاوکاریمان 

ە ل چانسەر خەتەنەی کە و جۆرەکانی تیشکمان خست پاش ناساندنی خەتەنەی کچان 4بەشی ە ل

 ریشێوەکانی پیاوساالە بە گرێ داومێژووییەکەی و ئەم کارەمان  سەر ئاستی جیهان و پێشینە

موسڵمان،  چین و توێژیناو ە سەرەڕای ئەوەی خەتەنەی کچان لە هزاران ساڵە. پیشانمان دا ک

، وەک ەنییی یەکتاپەرستیان ئایینانەی وا ئەو کۆمەڵگایلە ناو و تەنانەت ە مەسیحی، جوولەک

 ی نییە. یئایینە دانیشتووانی ڕەسەنی ئوستڕالیا باوه، بەاڵم بناغەی ئەم کار

ردەخەن دەە ئێراندا تاوتوێ کرد. توێژینەوەکانمان ئەوە باوبوونی خەتەنەی کچانمان ل 2بەشی ە ل

پێکهاتەی دەسەاڵتی ە ل ناویاندا باوه، خەتەنەی کچان دەورێکی سەرەکیە لە ئەم کارە ک



. ەامهەوڵێکی بەرباڵو و بەردەوە ب ماننەهێشتنی پێویستبۆ و ە هەی دای و کۆمەاڵیەتییکەلتوور

و چوارچێوە  ەنێوان ئەنگێزپەیوەندیی  ی سەرەتایی پێویست بۆ دۆزینەوەییزانیارە ئەم توێژینەو

م بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئە ڕوو و هەڵبەتە و باوبوونی دەخاتە شاراوەکانی ئەم کارە ییکەلتوور

 . دەخاتە ڕووو دڵنیا ە ڕێکاری سادە کار

 

 ش . تەلندهە لە ئاهەنگی مارەبڕین، باشووری ئێران وێن

 

 www.kameelahmady.comە لە خەتەنە وێنە ژنان سەبارەت بە ڕاپرسی ل



انی ەکو ناسازگاری خەتەنەی کچان، ئیشی چاالکڤانانی مافڕەق هۆی شووناسی ە ئێران، بە ل 

. سەرباری بزوێنەچالنجزۆر  خەتەنە پەیوەندیدارەکان بۆ بنەبڕکردنیە مرۆڤ و ڕێکخراو

اڵتان وە زۆرێک لە خەتەنەی کچان لە بەشی یەکەمدا پیشانی دەدا کە لە ئەمەش، ئەم لێکۆڵینەو

 ڕدایە. ئەگەرچی داتاکانئاڵوگۆە لە و ڕوانگەی خەڵک سەبارەت بەم نەریتە دابەزینە ڕووی ل

واڵتانی دیکەدا گۆڕانێکی ە هەندێ لە ڕێژەی خەتەنەی کچان لکە گوزارشتن لەوەی وەها هەر

 ەبوونی چاودێرییەکی شیاو لەهۆی نە و وەک خۆیەتی. ئەگەرچی ببە خۆوە نەبینیوە ئەوتۆی 

 ەخەتەنەی کچان بە ئەنجامی هەوڵی ئەم چەند دەیەی ڕابردوو بۆ کۆتایی هێنان بە سەر ئەم کار

نی دەتوانین گۆڕاە شتی لەم داتایانئەنجام گرتنێکی گە گاندن نییە، بەڵسەنوردی شیاوی ه

ە و ئاڵوگۆڕی ڕا و ڕوانگەی خەڵک بۆ ئەم کارە نەکانی جێبەجێکردنی ئەم کارەشسەرچ

 و بەهێزکردنیە ئیشی پێداچوونەوە پشتڕاست بکەینەوه. تەنانەت هەر ئەوەندەش دەتوانێ ل

 پێناو نەهێشتنی خەتەنەی کچان بەسوودە و دەستێوەردان لستراتیژەکان، ئامانج، سیاسەتەکان 

 بێت. 

نەی کچان ەخەتە تێبگەین کە ی لەم ڕاستییەەوهاوکاریمان دەکا بۆ ئە ئەنجامەکانی ئەم توێژینەو

ییەکان، ئەو کۆمەاڵیەتە پەیوەندییە ن لتێگەیشتە. ان و کچانژنپێشێلکردنی ئاشکرای مافەکانی 

ی پیشان ڕوونە بە دێرینەن. ئەم لێکۆڵینەوە پشتیوانی  ئەم کارنگر و الیەە ڕوو کە دەخاتە هێزان

بەشی ە ل باوه.ە واڵتی ئێران ئەم کاربۆ وێنە ناوچەکانی جیهان  دیکەیە ئەفریقا لە لە جگە دەدا ک

هەزار ساڵ و  2ە نەی مێژوویی بۆ پتر لجیهان، بنچیە وونی خەتەنەی کچان لیەکەم باوب

ە ە، چوونکناڕوون ئایینلەگەڵ ە دئەم دیارپەیوەندیی  ساالری پیشان درا.پەیوەندییەکەی لەگەڵ باو

ناو ە ل ەبەشی یەکدا ئاماژەی پێکرا ک ەئیسالم و مەسیحییەت و هەروەها لە بۆ بەر لە دەگەڕێتەو

 ەجوولەکە و باوەڕی دانیشتووانی ڕەسەنی وەک دانیشتووانی خۆجێیی ئوستڕالیاش بینراوه. ل

لەکەکان، ناو جووە و لدەپارێزن ە یش ئەم نەریتیۆپو ئێسە ئێریتروێنە  بۆناو مەسیحییەکانی 

ییەکان هەندێ جار ئایینە پاساوە کە نییە سەر ئەوە قسەمان ل 1گرووپەکانی بێتائیسرائیل و فاالشا.

. سەرباری ر هێنراونکاە ب سێکسیی ژنانئارەزووی کردنی وەک ئامرازێک بۆ سەرکووت 

 ووه. ڕۆڵیان بە بۆ نەوەیەکی دیکە نەوەیەکەوە لە ستنەوەی ئەم نەریتگواە ئەمەش، ژنان خۆیان ل

ەوەی هۆی ئە دەرکەوتوو نییە. نەبوونی زانیاری، دەبێتە ئێران شتێکی تازە خەتەنەی کچان ل

 الیەن نووسەری ئەم توێژینەوه، دەوڵەتەکانیە نەبینرێت. سەرەڕای هەوڵی پەیتا پەیتا لە ئەم کار

ە لە کۆی مەسەلەککە بنێن و بەو پێیەی دیاردەدا بوونی ئەم ە دان بنەبوون ە پێشوو ئاماد

و  بێدەنگیان هەڵبژاردووه. بناغەی توێژینەوەە یان تابۆیە، خەڵکی ئاسایی لەم بارەوە نهێنییەکان

                                                           
1 - Favali and Pateman, 2003 



چوارچێوەی تێزی ە زیاتر لە کە بووە سەر ئەو توێژینەوانە لێکۆڵینەوەکانی ڕابردوومان ل

بوون و خەڵکی ناوچەی  ژنکاران ئەنجام درا بوو و توێژەرەکانیان هەوڵی خوێندە ماستەر و ب

هۆی تێنەگەیشتنێکی قووڵ و ناڕاستەقینەتری ە دەبێتە گیرۆدەی خەتەنەی کچان نەبوون. و ئەم

 کۆمەاڵیەتییەکەی.  بابەتە

تاوتوێ  ەنیشتمانی و نێودەڵەتییەکانمان بۆ کۆتایی هێنان بەم کارە ڕۆڵی پەیماننام 8بەشی ە ل

ی یینئانەسەپێندراوه، بەاڵم زانایانی ە الیەن ئیسالمەوە رد. سەرەڕای ئەوەی خەتەنەی کچان لک

ە اکان بیاسە پیشانی دا کە دەوری سەرەکیان گێڕاوه. توێژینەوەکەمان ڕاشکاوانپێدانی درێژەە ل

ە ین و توێژچە پێویستە تەنیایی ناتوانن بیر و باوەڕی خەڵک بگۆڕن و بۆ نەهێشتنی ئەم نەریت

 هاوکاری بنوێنن.          ە پێکەوە دەوڵەتییەکان پابەندانە کۆمەاڵیەتی ... ڕێکخراو

 کاری تاقی گەاڵڵەی وە لێکۆڵینەوە ل فێربوونی وانە کۆمەڵێ

بەشداری و ە کارەکەماندا لە ساڵی توێژینەوەدا زۆر شت فێر بووین و لە ماوەی ئەم دە ل

هەموو ئاستەکاندا سوودمەند ە جۆرەکان لجۆراوە رووپ و کۆمەڵگکردن لەگەڵ گهاوکاری

هۆی باشتربوون و بەشداری ئەو گرووپانەی وا دەمانویست ە دەبنە بووین؛ هەموو ئەمان

ئەنجامی ئەم توێژینەوەدا، دەوڵەت و ڕێکخراوەکانی مافەکانی ە لەگەڵدا بکەین. لپەیوەندییان 

ڵ چان و ناکۆکبوونی لەگەمەترسییەکانی خەتەنەی کە ان سەبارەت بیی نوێیمرۆڤیش زانیار

ە ڕێ و لە خستۆت وشیاریە و ئەمەش شەپۆلێکی نوێی ل ووەمافەکانی مرۆڤ دەست خست

 وەرچەرخانێکی بەدی هێناوه. ە سەرچەشنی بەرەنگاربوونەوەی ئەم کار

 

 ش.تەلندهە لە ئاهەنگی هاوسەرگیری، باشووری ئێران، وێن



 و تا دەهاتە تاقیکارییەکان داناوە وەردانسەر دەستێە کاریگەری ل ئەم وەرچەرخانی ئاراستە

بۆ ە دەگوازراو پەلی دەهاویشت وکاری چاودێری پزیشکی زیاتر ئامادەە ئیشەکەمان ل

 نیخەتەنەی کچان و هەوڵ بۆ ڕاکێشاە بەڕێوەبردنی خوولی ڕاهێنانی بەرباڵو سەبارەت ب

گشتی  ەناوچەکە. بییەکان و خەڵکی ئایینە کەسایەتییدەستێوەردەکان و  فاکتەرەبۆچوونی 

ون بۆ و شیا گرینگژنان شێوازێکی کچان و ە لو پشتیوانی ە کردنەو کەمپەینەکانی وشیار

ە ەنج. هەر بەم شێوه، پکچان بەس نینخەتەنەکردنی  کردنی پەرەپێدانی زانست، بەاڵم بۆ بنەبڕ

ڕیفۆڕم وازی ێشگرتنەبەری تەنیا ە لەوانەی یتەندروستیسەر بۆ ە مەترسییەکانی ئەم کارە دانان ل

نەهێشتنی. کارامەترین شێواز بۆ کۆتایی هێنان  تەواو ەکنە چاککراوی خەتەنەی لێ بکەوێتەوو 

گەر کردنەوەی کەسانی خۆجێیی و ئە ژنان، ئاگادارە پشتیوانی لە لە خەتەنەی کچان ئاوێتەیەکە ب

زیشکیدا چوارچێوەی پە لە کۆتایی پێ نەهات وەک دوا ڕێگەچارە هەر هۆکارێک ئەم کارە ب

 یەکانکۆمەاڵیەتیە بۆ ئەوەی گرووپە بیگوونجێنن. بەدەر لەمە، دەستێوەردانی زیاتر پێویست

ان بۆ کچبازدانی بەدیلی بکەن بە تر زیانبتوانن بگەڕن و ڕێوڕەسمی پەسندکراوتر و کەم

 تەمەنی باڵقبوون. 

ئێران  ەو هەرمان لسوودبەخش داپەڕێکی ە هەر چەشن یپێویستیە ک فێرمان دەکاە ئەم توێژینەو

خەتەنەی کچان ە ب سەبارەتناو خەڵکی خۆجێیی و دەوڵەتە. ە لە بەهێزکردنی هەستی متمان

ی دانوستانی زیاتر لەگەڵ ڕێگەکارامەترین و پڕمێژینەترین هاوکار و هۆکار بۆ کردنەوەی 

ە نمتماە تارانن کە ل UNFPAو  UNئێران، ئاژانسەکانی ە ندیدارەکان لەپەیوە وەزارەتخان

دەوڵەتییەکان ناە ڕێکخراو وە ێرانن. بەو پێیەی ئەم ئاژانسانئە رشتانی کاروبار لەپێکراوی سەرپ

گواستنەوەی ە ئەوان لی زیاتری یسەر مێزێک دابنیشن، هاوکارە دەتوانن لەگەڵ دەوڵەت ل

 ییەکی زۆری هەیە. گرینگ ییانیارئەزموون و ز

ی یگەشەی کۆمەاڵیەتە ی پەیوەست براستەئاکۆمەڵگا گیرۆدەکانی خەتەنە و ە گۆڕانکاری ل

. جیا لەمانە، یمیشەیهە یەکین بۆ بەدیهێنانی گۆڕانکاریڕێگەگشتگیر، کاریگەرترین  یئابووری

ی ایینئلەشساغی، ڕێبەرانی تەندروستی و کۆمەاڵیەتییەکان، چاالکڤانانی بواری ە هەموو گرووپ

 ی کچانخەتەنەە کۆتاییهێنان بە ل ی و هەروەها بەرپرسانی خۆجێیی هەر هەموویانئایینو نا

کۆمەڵگا  ،ژەوەندی هاوبەشرشانی یەکتر، وەک کەسانێکی خاوەن بەە دەوریان هەیە. شان ب

ەری بە باشترین ڕێگەی موومکین گرتنە بەرەو ئامانجێکی گەورەتر تەیار دەکەن. لەوانەی

ە رەکییەکانی دیکسە ەنیگەرانییی و یوێڕای لەبەر چاو گرتنی پێویستە کە گشتگیر ئاراستەیەکی

ەتی فرایبەر چاو بگرێت. هەروەها دەبێ دەە تەندروستی و مافیش لە بابەتەکانی پەیوەست ب

ەتواناتر ش بەوناوەە بۆ ئەوەی وێڕای قبووڵ کردنی گۆڕانکاری، ل کۆمەڵگاکانیش بەهێز بکرێ



کارییەکان تاقیە میانەی دەستێوەردانە ی لئایینبێت. سەرەڕای ئەوەی ئیش کردن لەگەڵ ڕێبەرانی 

سەر ە سوورن لە بەو گرووپانەی ک سەبارەتزۆر دژوار بوو، دەرکەوت بۆچوونی ئەوان 

 ئیسالم، زۆر کاریگەر بوو. ە لە ئەوەی خەتەنەی کچان بەشێک

ەتەنەی خە ڕفتاری دایکان لەو ناوچانەی کە بە پەیوەستە بەڵگەکانی ئەم توێژینەوە یەکێک ل

 ەدژی خۆ و لەم ڕووەوە خۆ لە توندوتیژی نموونەیەک لە بە کار کچانی تێدا باوه. دەتوانین ئەم

 ناوە دەست پێدەکات؛ لە ناو ماڵەوە دژی ژنان بزانین. خەتەنەی کچان لە ژنان لتوندوتیژی 

. سەریان هاتووهە دڕندانەن وا خۆیان بە دایکان خەریکی ئامادەکاری بۆ ئەو کارە کە ماڵەکاندای

بۆ نەوەی دوایی حاشا هەڵنەگره. ە پڕ ئێش و ئەشکەنجەیە یراتگواستنەوەی ئەم مە دەوریان ل

خەتەنە  ەکچەکانیان بە پێیان وایە کە ژیانێکی خۆشە ی ئەم دایکانیهەڵبەت ئەنگێزەی سەرەک

وه، . بەم شێشووکردنیانەدەستەبەری ە ان خەتەنباوەڕی ئەوە بە کران بەختەوەر دەبن، چوونک

ە ل ملکەجکردنی ژنانە و خەڵک دەبێ باش بزانن کە گایتاوانباری سەرەکی کۆمەڵ داکۆتاییە ل

 سووده.       زیانبەخش و بێپاساو و ئەوان کارێکی بێ یوی سێکسیڕێگەی کۆنتڕۆڵی لەش و ئارەزو

 پێشنیارەکان: داهاتوو ڕێگەی

ە ەک دەیماوەی یە لە کە پێی ئەو دەستکەوتانەیە ڕوو بە ئەو پێشنیارانەی وا لەم کتێبەدا دەخرێت

 ێوەردەریدەستکۆمەاڵیەتییەکان و دیکەی خەڵکی ە بیر و باوەڕی چین و توێژشل کردن بۆ  گوێ

 ە.ەیدژی ئەم باوەڕانە و هەڵبەت خەبات ل ەژنانخەتەنەی 

 

 www.kameelahmady.comە لە میناب وێنە مندااڵن ل

http://www.kameelahmady.com/


 دەوڵەتە . ئەوەی کتچان ڕۆڵی سەرەکی دەبینێخەتەنەی کە خەباتی دژ بە دەوڵەت ل 

اڵنی کۆمە نی مافەکانی ژنان بزانێ، وا دەکاپێشێلکردە نموونەیەک لە کچان بخەتەنەکردنی 

ڕەتی ە ڕووی ئەخالقییەوە خەڵک نەک تەنیا وەک کارێکی زیانبەخش سەیری بکەن و ل

ە ەگەر دەوڵەت و ناوەندبدەن. ئ یقەڵەمە ل تاوانە بە ووی یاساییەوڕە بکەنەوه، بەڵکوو ل

بکەن  ناو کچاندا قبووڵیە بوونی خەتەنە لپێشدا ە لئێران ە بواری مافەکانی ژنان لە ل چاالکەکان

سازی وورکەلتبۆ یەک بەرنامە و ڕەخنەە ئاراستە وشیارکردنەوە پێی ڕاستییەکان بە و ئینجا ب

ی خەتەنەی کچان گوێرەی ئەو و بۆ بەرەنگاربوونەوەە بۆ ئەوەی دەوڵەت ببخەنە ڕوو 

گۆی دا سازدانی وتووێژ و گفتڕێگەپێویست لەم  داپەڕی بەر. ە ر بگرێتتەوەمافئاراستەیەکی 

ەیماننامە پبەرنامەیەکی جێبەجێکردن لەگەڵ ە سیاسی بۆ هاوئاهەنگ کردنی هەر چەشن

 ەانە. لکئێن جی ئۆ ڕێکارەکان بەشداری پێکردنی ە مافەکانی مرۆڤە. یەکێک ل یەکانیجیهانی

بەرپرسایەتییەکان و هەروەها ە ڕادەستکردنەوەی هەندێ لە هەمان کاتدا دەوڵەت دەتوانێ ب

و  کابە ەکانی بوار بۆ چاالکی ئامادنێودەوڵەتیینیشتمانی و ە ڕێکخراوە ئازادی چاودێری ب

وەها هاوکاریکردن لەگەڵ خەتەنەی کچان دابین بکات. هەرە زەمینەی هەوڵ بۆ کۆتایی هێنان ب

ی ڕووە بۆ خستنە دابەزینە بەاڵم ڕووی لە واڵتانەی وا خەتەنەی کچانی تێدا باو وەدیکەی ئ

 ڕێکارێکی ئەزموونی یارمەتیمان دەدات. 

  مەبەستی ە بە کییە دروست بێت دڵنیائەو دەوڵەت دەتوانێ شێوازێکی بنەمایی دابنێ بۆ ئەوەی

ت چان، پێوەرەکانی خەباخەتەنەی کە کچان و باڵوکردنەوەی زانیاری سەبارەت بە پشتیوانی ل

 یبەرنامەی ڕاهێنان و پەروەردەی گشتی و تەندروستی و لەشساغی نیشتمانیە لە دژی ئەم کارە ل

ە مافیەکانی هەڵگری ئێستای نێودەوڵەتییەە پاڵ پەیماننامە . دەوڵەت چوونگوونجێندراوە

انی کۆمەڵگا. وو ئاستەکسەر هەمە ی پتەو لیکەلتوورپاڵپشتی ە بنیاتییەکانی ژنان و مندااڵن دەکا ب

دژی ژنان، ە کۆنوانسیۆنی البردنی هەموو شێوەکانی هەاڵواردن ل پەیماننامەگەلی وەک

ی و هاوواڵتی؛ پەیماننامەی نێودەوڵەت نی مرۆڤ؛ پەیماننامەی یاسای سیاسیکۆنوانسیۆنی مافەکا

سیۆنە و دیکەی کۆنوا بەنجۆلکۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکان؛ جاڕنامەی ی، کەلتوورمافە 

یەکەم ە ژۆی ئەم پەیماننام(. واRahman and Toubia, 2000ئەوڕووپایی و ئەمریکییەکان )

اسای یە ، هەنگاوی دوایی دەتوانێ پێداچوونەوەیەک بێ بیەبۆ گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتی هەنگاو

 .سازگار بنە لەگەڵ ئەم پەیماننامانئەوەی نیشتمانی بۆ 

ە ێ ببێتپاڵپشتی یاسایی دەتوانلەگەڵ الکییەکانی خەڵک دەوڵەت لەگەڵ چا داپەڕەکانی یەکگرتنی

رسانی ی بەرپیهەمان کاتدا پشتیوانە ئێران؛ لە خەتەنەی کچان لە دەستەبەری کۆتایی هێنان ب

بۆ درێژەدان بەم ڕێبازه. سەرنجی ە ناوچەییەکان هەوێنی دڵگەرمی چاالکڤانانە هەوڵە دەوڵەتی ل

ێزگای هورمزگان، ئازەربایجانی ڕۆژاوا، کرماشان و چوار پارهەر تایبەتی دەوڵەت بۆ سەر 



پرسانی پەیوەندیدارەکان و بەرە هاوکاری پێویستی الیەنە تایبەت ک یکوردستان و ئامادەکارییەک

 لەم ئاراستەدا کاریگەر دەبێت.        ە کداپەڕانەیە پارێزگاییشی تێدا ڕەچاو گیرابێ لەو 

  و ڕێکخراوە بەرپرسەکانی ناوەند  ان وو ڕاهێنە پەروەردتەندروستی و وەزارەتی

 دەتوانێ بۆ ئەو کۆمەڵگایانەی)بێهزیستی( ە ژیانەوخزمەتگوزاری واڵت وەک ڕێکخراوی چاک

ە بکەن. واتە شار ناگا یان کەمتر دەستیان پێ دەگا، سەرچاوەی تایبەت ئامادە وا دەستیان ب

ەی ارەسەری ئەو ژن و کچانچە بە ی تەندروستی زیاتر قەتیس بکرێتەویخزمەتگوزار یچاالکی

خەتەنە دەکرێن؛ دانانی پیشەی بەدیل بۆ خەتەنەچییەکان لەگەڵ ڕاهێنانیان و وشیارکردنەوەی ە ک

. بەرپرسانی پێشکەشکردنی ەەکانگرینگداپەڕە ە لە زیانەکانی ئەم کارە یەکێکە خەڵک ل

ەاڵنی ناو کۆمە گەڕۆکەکان لە هاوکاری گرووپە ی کۆمەاڵیەتی دەبێ بیخزمەتگوزار

ۆ ببەن و بە بەڕێوچاو بە چاو ئەنجامدەری خەتەنەی کچان دانیشتنی فێرکاری و دانیشتنی 

ساز بکەن. بەشی ڕاهێنان دەتوانێ ە ینی وشیارکردنەوی کەمپەئایینبۆ وێنە زانایانی هەمووان 

ی ۆ ئەوەببگا  ساوایان و قۆتابخانەکان یباغچەکردنی لەگەڵ مندااڵن دەستی بە بۆ پەیوەندی ساز

ایک خەتەنە کراو و د یەشساغییان پێ بدا و هەروەها کچانلتەندروستی و ە ی پەیوەست بیزانیار

 ت.  نێو باوکیان بناسێ

 هەر ە خەتەنەی کچان داببەزێنێ یان بسەبارەت بە  تەنانەت ئەگەر دەوڵەت یاسایەک

ە ناوچە بقۆزێتەوه، جێبەجێکردنی یاساکان لە ڕێگری لەم کارەک بۆ جۆرێک یاسای

ە ب نو پیاوان و ژنانی دەستڕۆیشتوو دەتوانی ئایینلەوێ زانایانی ە وردنشینەکان و باشوور کک

ی ئایین . ڕێبەرانیتدەوری بزوێنەر ببینن، بووێرییەکی زۆری دەوێە ەوکەلتوورو  ئایینناوی 

ترین سەرەکیە یەکێک لە کاریگەرەکانن. کەواتلە فاکتەرە هەرە ی خەتەنەی کچان یبەردەوامە ل

ەم دوای ئە بنەمابوون و زیانبەخشبوونی خەتەنەی کچان و ببێە لە ڕازی کردنیانەڕەکان داپ

ە لە قەدەغەی خەتەنەی کچان ڕابگەیێنن و بەم شێوە شێوەی خۆویستانە باوەڕەدا ب

دا ڕاستیە کەن. لبخەتەنەی کچان هاوکاری کۆمەڵگاکەیان ە خەباتی دژ ببەرەنگاربوونەوە و 

دژی ئەم  ەی بەستێنێک دروست دەکا بۆ ئەوەی لئایینیەکان بۆ ڕێبەرانی تاقیکاریە دەستێوەردان

ڕێگەی ە ل یئاییندەبێ درێژەیان هەبێ و زانایانی ە دەستێوەردانانە بکەن. ئەم چەشنە قسە نەریتان

هیچ  دا خەتەنەی کچانئایینە بڵێن لە ڕاشکاوی و ئەرخایەنییەوە ڕازی بکرێن و بە دانووستانەو

چوارچێوەی کەمپەینێکی فەرمی ئەنجام بدرێ بۆ ە دەتوانێ لە کی نییە. ئەم کاربناغە و بنەمایە

 . فەرمی بناسرێنە ن و بدروستی جێبەجێ بکرێە بداپەڕەکان ئەوەی 



 

 www.kameelahmady.comە لە کرماشان، وێنە دەستێوەردانی تاقیکاری ل

 ە ، بەینگگرپێشکەشکارەکانی خزمەتگوزاری تەندروستیش زۆر ە ووپتانسییەلسازی گرپ

زیاتر  ودەستثێشخەرییان نەکردووە بتوانن دەستیان بەو ژنانە بگات وا ە ئەم گرووپانە جۆرێک ک

ە یشەرم و خەجاڵەتیە خەتەنە بۆ ژنان تێکەڵ بە . پرسی پەیوەست ببە هۆی  خەتەنەوە دەناڵێنن

ێکی لپزیشکانیش ناتوانن ە سەری بابەتەکە بنێنەوه. هەر بۆیە شو هەر لەبەر ئەمەش پێیان خۆ

تەندروستی و پسپۆڕانی ە و چارەسەری بکەن. هەر بۆیە، کادرێکی ڕاهێنراو لبدەنەوە 

و ڕاوێژکاری و پێشنیاری چارەسەر ە بتوانن کێشەکان لێک بدەنەوە کە لەشساغی پێویست

ارییە یەن گرووپی خزمەتگوزالە لە ، ئەم کارتاقیکارییەکانمانە دەستێوەردانە پێشکەش بکەن. ل

ە پێویستی بە دەستێوەردانانە . ئەم چەشنرێتتەندروستییە گەڕۆکەکان ئەنجامی دەد

و سەرمایەگوزاری گونجاوه. دەوڵەت هەروەها دەبێ هەلومەرجەکە وەها دابین ە دووپاتکردنەو

قوربانی خەتەنەش  ژنانی یوزێساغی ئەندامی زالەشتەندروستی و سیاسەتەکانی ە بکا ک

 بگرێتەوه. 
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 چاو کەسانی خەتەنە نەکراو زیاتر لە بەردەم کێشەی ە هەروەها ژنان و کچانی خەتەنە کراو ل

 ییکەلتووربواری ە ر هۆکارەوەیە، لەوانهۆی زۆە بە انیدەروونیە ئەم کێش ڕێژەیدەروونیدان؛ 

دەروونی و زیانبەخشەکانی ە الیەنە برینەکەیان. پێویستڕێژەی  زۆریو هەروەها ە و لەو چەشن

خەتەنەی کچانیش تاوتوێ بکرێت. ناسینەوەی خەتەنەی کچان وەک پێشێلکارییەکی مافەکانی 

ۆ ە. دەبێ بەیلەم پرسانە ڵینەوبۆ لێکۆ الیەن دەوڵەت یارمەتییەکی گەورەە ژنان و مندااڵن ل

رێ بک ەپسپۆڕانی بواری پزیشکی، ڕاوێژکاران و یاریدەدەرانی گەنجان بەرنامەی ڕاهێنان ئاماد

ە د و بشێوازێکی ورە ی و جیدیبوونی مەسەلەکەیان بۆ دەربکەوێ و بتوانن بگرینگبۆ ئەوەی 

 ۆڵنەوه. دەروونییەکانی خەتەنەی کچان بکە لێکەوتە بێ هیچ پێشداوەرییەک ل

  دەتوانێ بۆ قەرەبووکردنەوەی هەندێ لەو ە ساڕێژکردنەو ینەشتەرگەروەک پێشتریش وترا

 ڕێگەیە بەسوود بێت. پێشنیار دەکرێ دەوڵەت لە سەر ژنان و کچاندا هاتووە زیانانەی وا ب

نێ دەتوا ەکاری بێنێت. ئەم شێوازە ئێراندا بناسێنێ و بە لە چارەسەرە ئەم شێوە گونجاوەوداپەڕی 
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بۆ ئەوەی قوربانیانی هەژار و نەداریش کەڵکی لێ  بەر بیمەی دەرمانی دەوڵەتی بکەوێوە

 وەربگرن. 

 ە خەتەنەی کچان بگۆڕن. لچیرۆکی لە بنەڕەتەوە خۆجێییە هاودڵەکانیش دەتوانن ە ڕاگەیاندن

ە ژ ببۆ خەباتی د گرینگتاقیکارییەکانیشدا ڕاگەیاندنەکان وەک ئامرازێکی دەستێوەردانە 

ەتەنەی خە خەباتی خۆجێیی دژ بە یدانی ڕاگەیاندنەکان بگرینگکار هێنرا. ە ەتەنەی کچان بخ

ار و ئاسەوە ئەنتەرنێتییەکان دەتوانن سەبارەت بە یاندنەڕاگبۆ وێنە کچان زۆر بەقازانجە، 

 ی یان پسپۆڕانی پزیشکی بکەن. ئایینگفتوگۆ لەگەڵ زانایانی ە لێکەوتەکانی ئەم کار

 بۆ ئەوەی  ێدەب کادرێکی ڕاهێنراوی گەنجانی خۆجێییە ی بەستێن پێویستمان بپاش ئامادەکار

 ەکۆمەاڵیەتییەکان، بەشدارییەکی کاریگەریان بۆ ئەم بابەتە هێزی تۆڕە کەڵک وەرگرتن لە ب

 ەنەی کچان.پرسی خەتە یدان بگرینگۆ نەریتییەکان دەبێ هان بدرێن بە چاپییە هەبێت. ڕاگەیاندن

رانی ەنیگێ بە ببۆ ئەوەی  کی گونجاو بۆ نووسەران دابین بکاەت دەتوانێ پانتایەلەم پێناوەدا دەوڵ

بدوێن. ڕووماڵی ڕاگەیاندنی گونجاو بۆ خێراتر کردنی پرۆسەی ە لەم بارەودەرهاویشتەکانی ە ل

لساز ەیاندنەکاندا پتانسییەگناو ڕاە لە مەیە. پێویستاخەتەنەی کچان زۆر کارە کۆتایی هێنان ب

ە سەر پرسە نووسینی بابەتەکەی خۆیان لە نووسەران لە کە وەی دڵنیا ببنەوبکرێ بۆ ئە

 ییەکان هەستیارن. کەلتوور

  دەکەن بەرنامەی ە کچان خەتەنە جیاوازانەی کە دەتوانن بۆ ئەو ناوچپەروەردە بەرپرسانی

 بکەن. ە ، گەاڵڵڕەچاو کرابێخۆجێییەکانی تێدا ە هەستیارییە تایبەت ک

 چان بەرنامەیەکی پرسی خەتەنەی ک یبۆ بەدواداچوونە اڵتدا ئێموە لە هەتا هەنووک

چاالکەکانی انی دو ئاسانکاری بۆ دەستێوەر بێچمدانی گشتگیرمان نییە. بۆ یتمانتوێژینەوەیی نیش

ڕینی گۆ ییارمەتیدەرە ستە. تەیارکردنی سەرچاویوسەرمایەگوزارییەکی نوێ پێە ەیدانئەم م

بەها و ە حاڵی خۆی لە و ئەمەش بەش ب ەکچاندنی خەتەنەکر سەرچەشنی تاوتوێ کردنی

ان بۆ و تاکەکە ڕێکخراوە هۆی گۆڕانکاری بەردەوام. زۆر پێویستە نۆڕمەکانی کۆمەڵگادا دەبێت

ی شێوەی گونجاو ئیشەکانیان چاودێرە ی نوێ بەهێز و پڕجیاز بکرێن و بیلێکۆڵینەوەی مەیدان

ە ب ەی کچان کخەتەنەە مانی سەبارەت بکردنی ڕاپۆڕتێکی نیشتە و بەراورد بکرێت. ئاماد

 ەبەرپرسی خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی و چاودێرییەکانی ئۆڕگان و کانئۆجیئێن  یهاوکاری

کی ئامرازێە پیشاندانی ئەم پرسزەقکردنەوە و گومان بۆ پزیشکییەکان ئەنجام درا بێ، بێ

 کاریگەره. 

 ە کە بۆ ئەو ئەوەیە ی ئەم لێکۆڵینەوپێشنیار یاسا و یاسادانان لەم بارەوه، ایەتیگرینگە بەدەر ل

وتن لەگەڵ . بۆ چاوپێکەبگیرێتە بەر ێکی هاوبەشئاراستەە خەتەنەی کچانی تێدا باوە ک یناوچانە

 ەدەستێوەردانی چاالکڤانەکاندا هەستیارییە لە ئەو ژن و کچانەی وا خەتەنە کراون، پێویست



ئەمەش، هاوکاری لەگەڵ دانیشتووانی ئەم  بەرە بەر چاو بگیرێت و هەر لە ییەکان لکەلتوور

 کچان. هاوکاریخەتەنەکردنی  ەلکردن بۆ ڕێگری ە ی هەوڵدانگرینگبەشێکی ە کۆمەڵگایان

و ە ەوتتەنانەت پیاوانیش دەگرێە کەسانی دەستڕۆیشتوو و ڕێبەرانی کۆمەڵگا، کە وەرگرتن ل

بەردەوام  ەکانیکۆمەاڵیەتیە نۆڕممەبەستی گۆڕینی ە کۆمەاڵیەتییەکان بناوە چاالکییە پشتیوانی ل

بەشداری چاالکڤانانی ژنانی گەنج بۆ ە بەدەر لەمان 1گۆڕانکاری هەمیشەیی لێ دەکەوێتەوه.

 ە.نگگریقوربانیانی سەرەکی و هەم تاوانبارەکان ژنان خۆیانن، زۆر ە نەریتێک کە ڕێگری ل

 ە دەبێ ئاستی پتانسییەلی ڕێکخراو( ناودەوڵەتییەکانNGOو ڕێکخرا )ە وی پشتبەستوو ب

بۆ ئەوەی ئەم  هەڵبکشێە پێکراوە ئاماژە ئامانج پێناو ئەمە ( لCBOکۆمەڵگا خۆجێییەکان )

شێوەی کاریگەر دەوری خۆیان ببینن. بۆ پێکهێنانی ە بتوانن وەک هۆکاری گۆڕان بە گرووپان

ڕێکخراوی خۆجێیی دەبێ بوودجەی نێودەوڵەتی تەرخان بکرێ و دەوڵەتیش دەتوانێ بۆ 

ت. هەروەها گەڵ ئاژانسەکانی ڕێکخراوی نەتەوەکان دەستپێشخەری بکانوستان لەدا

هەموو الیەنەکانی ە لە ئێران، بۆ ئاگاداربوونەوە جێگیرکراو ل  UNFPAو  UNICEFلقەکانی

 ەکانخۆجێییەکان بکەن. ڕێکخراوی نەتەوە ڕێکخراو هاریکاریخەتەنەی کچان دەتوانن 

ەهێشتنی بۆ نە نگاربوونەوەی خەتەنەی کچان هەیە، چوونکزانست و پسپۆڕی پێویستی بۆ بەرە

ە کە لەوەدایە ی ئەمیگرینگزۆربەی واڵتانی ئەنجامدەری خەتەنەی کچان چاالکە. ە لە ئەم کار

 ەئەوان بۆ بەدیهێنانی ئەم ئامانجە ناویاندا چاالکی دەکەن، کەواتە خۆجێیین و لە ئەم ڕێکخراوان

 لێهاتوو ئیش بکەن.               دەبێ لەگەڵ گرووپێکی بەئەزموون و

                                                           
1 - de Souza and communication, 2007; Shrestha et al., 2014. 
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 ە چان لکخەتەنەکردنی  ەکە ، ئەوەیئەستەم دەکائێراندا ە لە ئەوەی تاوتوێ کردنی ئەم بابەت

ە خراوەییڕێکە مەزهەبەکاندا باوه. ڕاپۆڕت و ئەنجامەکانی هەموو چاالکییە کۆمەڵگا سونن

ە کخراوڕێە نادەوڵەتییەکان، وێڕای پێشنیارەکانیان، ڕاستەوخۆ دەدرێ بە مەدەنی یان ڕێکخراو

وکاری هائاستی دیاریکەره. هەڵکشانی  دەوری دەوڵەت لەم بابەتانەدا زۆرە دەوڵەتییەکان. کەوات

نانی ڤاخەتەنەی کچان دەکات. چاالکبەرەنگاربوونەوەی دڵنیابوون ئاسانکاری بۆ  زەمینەیو 

 ییەلتوورکشانەی بۆ ناسینی ە ئاراستەیەکی کارناسانەوە کۆمەاڵیەتی و بەرپرسانی دەوڵەتی ب

ونە وئەزمە لە سازێنەر بەدی دێنن. ئەم هاوکاری و هاودڵیی داپەڕێکی ،و بەها باوەکان

دەبێ  هەر خۆی ڕێخۆشکەرە ئۆبژەییەکاندا متمانەی نێوان ڕێکخراو و ئتنیکەکان پتەو دەکات. ک

 بەسوود و کاریگەر.  یەکیو بەشداریە ۆ ڕێزی دوو الیەنب
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 سەبارەت به نووسەر

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