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 زانینێستخۆشی و پەد

 

ۆڵینەوە کرد ئەم لێکرخانی ەکی زۆرم تەیەستا، ماوێر لە ئەب ڵوه بۆ دوو ساەتەڕێگەوه دەینڵکۆێم لەی ئەیێو پەب

 ن لەاڵمندا یەختەشوێرگیریی پەبۆ ئەوەی کڵوکۆی ناخم بۆ گەیشتن بە زانستێکی قووڵتر سەبارەت هاوس

ران دابمرکێنم. ئەم قۆناغە سەفەرێکی سەیر و سەمەر و پڕ لە ئامۆژە و وانە بۆ من لە هەر دوو بواری ێئ

ردنی بژاەڵستم لە هەچوونی هەڵیدا هێزانم کە تەک دێرەفەوه بە سەژینێم توەمن ئ تاکایەتی و کاریدا بوو.

 تی دام.   ەوه یارمەژینێم توەنجامدانی ئەواوکردن و ئەک بۆ تێرەنێک بزوەۆکی کار وەڕناو

کانی ەوەینڵکۆێی لە لڵکی زۆری قووەیەیشهاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن ڕ توێژینەوە سەبارەت بە

 ،ی زۆرکێناڵینی  ساەڕپێابردوو و پاش تڕنی اڵە؛ لە سادا هەیرانێی ژنان لە ئەنەتەت بە خەبارەس 1ابردوومڕ

، 49312ی ڵشووم لە ساێی پەکەمەرهەک لە بەو .انرێم واتە کوردستانی ئەکەدێوه بۆ زەامەڕلە ئورووپا گ

ی ەقینەتاسڕک کلیلی ەڵندی لەگەڵ خەیوەیدانی و پەکاری م ێکرەدی دەران بێی ژنان لە ئەنەتەت بە خەبارەس

  ی کۆمەڵگایە. ەقینەاستڕیشتنی ەگێت

ی ژنان لە ەنەتەی خەوەینڵکۆێت بە لەبارەم سەوەژینێنی تواڵی ساەژێوه لە درەژینێم توەکیی ئەرەئایدیای س

م دی کردبوو و بۆەنم باڵرگیریی منداەراندا هاوسێکانی ئەلە ناوچە گوندیی ێندەمن لە ه 3چمی گرت.ێراندا بێئ

ە لکە هەر دوو پرسی هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن و خەتەنەی ژنان لە ئێراندا پێکەوە وتبوو ەرکەد

 ی ژنان وەنەتەخدژ بە ژنان دەسەپێنرێن.  وتیژییتوندکوو ەوه وەکێجار هاوکات پ ێندەندیدان و هەیوەپ

امۆ کی نێتەمدا بابەکڵەماەلە خزم و بن ێندەناو هلە ت ەنانەی کوردستان و تەن لە ناوچاڵرگیریی منداەهاوس

کاتی کاری مەیدانی لە مەڕ خەتەنەی ژنان لە ئێران کە لە سەر ئاستی چوار پارێزگای بوو. لە ەناسراو نەو ن

ۆژاوا، کوردستان، کرماشان و هورمزەگان( بە زیاترین ڕێژەی خەتەنەی ژنان ئەنجام درا، )ئازەربایجانی ڕ

کە لە تەمەنی زۆر ن ەناڵرمنداێمکە ڕێژەیەکی زۆری بەشداربووانی دیمانە لەگەڵکراو ئەو  4بۆم دەرکەوت

کی ەیەژێڕکوو ەڵ، بر و دایک بوونەستا هاوسێنانە ئەمەم تەم کچە کەنیا ئەنە ت. بووکەمدا هاوسەرگیرییان کرد

، هانی دام کە سەبارەت بە هاوسەرگیریی تەەبابئەم بینی. ەردییان دێوری باوکی و مەدانیش ڕزۆری کو

و واڵمی ئەم پرسیارە بدەمەوە کە ئایا لە نێوان ئەم دوو دیاردە پەیوەندییەک زانم پێشوەختەی مندااڵن زیاتر ب
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م. ەه بکئاماد –م ەکەشتانی دەشکێوه پەستا بە شانازییێئکە  –کی دیکە ەیەوەژینێو خۆم بۆ تو هەیە یان نا

یدا وامە و لە کۆتایەردەواویان بەستا شیکاریی تێتا ئەوه کۆ کراوه و هەم بارەکی زۆری زانیاری لەیەبارەق

و اڵکانی فارسی و کوردی و ئینگلیزی بەزمان ێر سەکدا بە هێبێی کتێنجامانە لە دووتوەم ئەکۆشاوم کە ئێت

 وه. ەمەبک

هەواڵێکی زۆر خۆش ئەوەی کە ڕێژەی هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن لە زۆرێک لە واڵتان بۆ وێنە 

ئێران ڕووی لە کەمبوونەوەیە. سەرەڕای ئەمە، هێشتا بۆ هەڵکشاندنی تەمەنی هاوسەرگیری، دابەزاندنی 

داپەڕی زیاتر ئەنجام   ڕێژەی منداڵهاوسەری و کەمکردنەوەی خەسارەتە داوێنگیرەکانی مندااڵن و ژنان دەبێ

 بدرێت.

و ئامادەیی  من و دیکەی توێژەرە هاوبیرەکانم دەستی هاوکاریی خۆمان بەرەو الی دەوڵەت درێژ دەکەینەوە

ن اڵی منداەخۆمان ڕادەگەیەنین بۆ ئەوەی هەوڵی نیشتمانی لە پێناو وشیاری لە بارەی هاوسەرگیریی پێشوەخت

نی ەمەن و زیادکردنی تاڵی منداەختەشوێرگیریی پەهاوسکردنی ڕبەنی بەوەئ بۆین ەبد ڵوەو ه دیاری بکەین

ر ەو ه ێبک ساز بێو گوتارەندیدار بەیوەرانی پەوان فاکتێکردن، و لە نێجەبێتە ئاستی جێرگیری بچەهاوس

 ت. ێنگ بکرەهاوئاه ڤکانی مرۆەکانی مافەیماننامەک لەگەڵ پەڕێداپ

یماننامە ەپ ێبەە و دڵمنداکانی ەکانی مافەتییڵەوەودێوتنە نەککڕێواژۆکاری  تاناڵو ەک لێکەران یێوتی ئەڵەد

ی ەوەاربووننگەرەبۆ ب یی و گشتگیرەکی کردێبازڕێها ەروەسند بکا و هەپ وهەم بارەکانی دیکە لەوتووەدواکەو

ی ەتانەابم بەنیا لەو ت ێگشتگیر ب ێبەک دەیەرنامەها بەە بکات. وڵەاڵن گاڵی منداەختەشوێرگیریی پەهاوس

 وه: ەتێبەوه سنووردار نەرێژ

ستیار ەتی هشوی سروێپ ەیی و ئایینی )بەره کلیلی، ناوچەتییە کاریگەسایەکردنی کێشداری پەن و و بەڵێب (1

 .(تەەم بابەلتووریی ئەو ک

ی ەوەرەزکرەکی دیکە بێر شتەیی نیشتمانی کە پتر لە هەردەروەکی پەیەرنامەکردنی ب ێجەبێە و جڵەاڵگ (2

 .ێری بەهاوسڵمنداکانی ەترسییەت بە مەاربەئاستی  وشیاری س

ت )بۆ ێسند بکرەپ ێبەت بە تاوان ناساندنی دەنانەرگیری و تەنی هاوسەمەبۆ زیادکردنی ت ێ( یاسای نو9

  وه(.   ەنێب بخوێشی چواری کتەکاری زیاتر بڕێزانینی 

ی ەوەنگاربوونەرەب کانیەوتنەرکەکان و سەجۆراوجۆر ەتییڵەوەودێزموونە نەی ئەگڕێلە  ێتوانەت دڵەوەد

کانی ەنەنجومەکانی ئەنگراوەی توانا پەگڕێها لە ەروەف و هێکانی یوونیسەرنامەی بەگڕێلە ری ەهاوسڵمندا

ن اڵدای منەختەشوێرگیریی پەباتی خۆیان لە دژی هاوسەران خێکان لە ئەییێکخراوه خۆجڕێو  NGOکوو ەو

 . اتبک ێست پەد



ەنجامدانی ئەم توێژینەوە و لەم ماوەدا پشتیوانیان کردم، دەستخۆشی ئەو کەسانەی کە لە ئی دەزانم پێویستبە 

هیچکات پشتیوانی خۆی لە من  م کەەبکسپاسی شەفەق ڕەحمانی دا ەرێم خۆشە لێپئاراستە بکەم.  یانخۆم

و هەروەها سەری ڕێز نەوی دەکەم بۆ  م بوونەکرد و لە هەموو قۆناغە دژوارەکانی ئەم کارەدا لەگەڵ درێخی

 توێژینەوەییەدا هانیان دام. ۆژه ڕم پست و هاوڕێ نزیکانەی کە لەئەو دۆ

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

م بۆ ەکەن کانس دێم لۆرەکەئیدیتۆره ئینگلیزی زمانسپاسی م. کرد بۆ ئەوەی ڕاپۆڕتێکی گشتگیر وەدەست بێن

انم، تایبەتیم هەیە بۆ یاریدەدەران و هاوکارەک. سپاسی پاڵپشتی کردم ی کۆتاییەوەداچوونێو پ دیتئیوەی لە ئە

ون و نە م بوەڵگەوه لەژینێم توەکانی ئەموو قۆناغەتی پاکستان کە لە هاڵا ناز لە وێڕماسی و حومەڵریبا ئەف

تی دام. هەروەها ئەو ەژکار یارمێاوڕی و یدانەشی مەری بەژێ، توێڕرگەک وەکوو وەڵر بەدەک یاریدەنیا وەت

کەسانەی کە پێیان خۆش نەبوو کە لەم بەرهەمەدا ناویان بهێنرێ، بۆ هاوکاری و پیاوەتییان بۆ جێبەجێکردنی 

 ئەم توێژینەوە سپاسیان دەکەم.

زۆر کەس و ناوەند بۆ تەواوکردنی ئەم توێژینەوە هاوکارییان نواند. ئەم توێژینەوە بەتایبەت بەشە 

مەیدانییەکەی، تەنیا بە لێکۆڵینەوەی وەدۆزینەوه، ڕاهێنانی مەیدانی، پشتیوانی و هاریکاری ئەوان هاتە دی. 

ا ێڕومحلەم بوارەدا، سپاسی ئەندامانی تیمە مەیدانییەکەم بە سەرپەرشتیاری خاتوونەکان فەریبا ئەڵماسی و 

 م. ەکەناز د

نجام ەدا ئێی تەوەینڵکۆێیدانی لەی کە کاری مەزگایێاروت پەر هەو هەر ئاستی ئەموو خزم و دۆستان لە سەه

 م. ەکەان سپاسیان دپشتیوانی، میوانگری، ڕا و بۆچوونی هزرمەندانە و پێشنیارەکانیدرا، بە هۆی 

 م حافزی. ڕەساکی و خوەد بەحمەستگار، ئڕەوی ئامینە ەولەلنده، مەزگای هورمزگان: شیرین تێلە پار

خاتوو ت ەتایبەب دا پشتیوانیان نواندەوەژینێم توەهان لەفسزگای ئیێم کە لە پارەکەسانە دەو کەسپاسی ئ ڵبە د

 دپوور. ەحمەهتاب ئەم ،دیەحمەبدولقادر ئەع ،رەهاشمیان؛ سادق هوماف جەمیلە ،هانیەپوور ئیسفگۆلیتا حسێن

ا زڕەلیەعوی ەولەم ،سیریەتینی فاتمە بوونەستانە و بۆتی دەوی سپاسی یارمەزڕەپارێزگای خوراسانی لە 

 م. ەکەرغیانی دەریسا ئەو پ ڵحیسرین ساەن ،نیەساڵرهاد ئەف ،حابادیەرەئیلخانی ف

، نیێید میرئیبراهیم حسەس ،دیقە عاشقیەکوو سەکی وێسانەکی کەمۆرزداری هاوکاری و کەوه قەینژێم توەئ

ە. تەاڵۆژهڕانی ربایجەزگای ئازێحمانی لە پارڕەد ێستگار و ئومڕەی، پۆیا ەکەرەداریۆش دووچانی و هاوس

گەهستۆنی،  زاده، لەیال خۆشکام، موجتەبانسکەندەری، سیرووس خاەپارێزگای خووزستان مەنسوور ئلە 

نەرگس نازمی نیا، ئەمیر هۆشەنگ عارفیان، عیزەتواڵ جەعفەری، کەریم ئەبووخانی، مەرزییە لۆرکی، 

 ایەبەرزی ئەم توێژینەوە بوون. سەمەندەر ئەبوودەولە، زەهرا خزاعیل و فەریبا زەنگەنە پشتیوانانی پ



لە پارێزگای سیستان و بەلووچستان لە نووسینگەی مەوالنا عەبدولحەمید ئیسماعیل زێهی، حاج فەیزواڵ 

ڕیگی، مەولەوی عەبدولسەمەد محەمەدی جزینکی، عەبدولباقی ئەحمەدی، ڕەسوول نام، مەولوود ئیسماعیل 

یجانی ڕۆژاوا مەال حەسەن واژی، شلێر فەتاحی، محەمەد زێهی و فریشتە سەربازی و لە پارێزگای ئارەزبا

ڕەسوول ئازین، کەریم ڕەحمان پوور، ژینا تەبەسووم، پەروین عەبدواڵهی و نازدار حسێنی لە بەر پشتیوانییە 

 وێنەکەیان دەستخۆشیان لێ دەکەم. بێ

 موحسێنی، نم هەیە بۆ لوتفواڵئەوپەڕی پێزانیکردنی ئەم توێژینەوه بۆ ڕونوێنییان هەروەها بۆ پشتیوانی کردن

کازم عەلیزاده، مەنسوور تەوەکولی، مینا پووری، شەیما قۆشە، زیبا جەاللی، مەهتاب مەردفەرد، نوورهیم 

 ئادلیس، فابین متیۆ، جان چووا، غەزەل ئاریان، کەسرا پاڵەوانی، محەمەد حسێنی و پێدرام وەرشۆیی.

ناوەندە ئایینییەکان و دیکەی ئەو کەسایەتییە ناسراوانە دەکەم  هەروەها دەستخۆشی لە هەموو زانایانی ئایینی،

کە لەم توێژینەوەدا هاوکارم بوون. بەتایبەتی سپاسی مەوالنا عەبدولحەمید ئیسماعیل زێهی و هاوکارەکانی، 

حاجی مەال محەمەد حەسەن واژی، مەولەوی عەلیڕەزا ئیلخانی فەرەحابادی و هاوسەرەکەی مەولەوی فاتمە 

ئەحمەد پەناهی، شێخ محەمەد  ییری، مەال ڕەحمەتواڵ، مەولەوی عەبولسەمەد محەمەد جزینکی، حاجبوونەس

 تنۆ، عەلیڕەزا نووری و حاجی نوور محەمەد محەمەدی دەکەم بۆ ئەو پشتیوانییە مەزنەی کە لەم توێژینەوە

ی مەشهەد و زانایانی . هەروەها سپاسی مەولەوی ئامینە ڕەستگار و قوتابخانەی حەوزەی عیلمییەکردوویانە

 ناوەندەکانی ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵت و ڕۆژاوا و ئیسفەهان دەکەم.    

زاد و مەال محەمەد ڕەسووڵ ئازین دەگووشم کە وەک ڕێبەرانی ندەستی ماندووبوونی بەڕێزان سیرووس خا

و نوێنەران بۆ  کانبەسوودیان پێ بەخشین. بەتایبەت سپاسی وەزارەتخانە یو هۆزی زانیاری یئێتنیک/ ئایینی 

وێنە کەسانی بەرپرس لە خزمەتگوزارییە کۆمەاڵیەتییەکان، تەندروستی و زانکۆیی زانستە پزیشکییەکان 

یوایەی ، بەو هدرێغی نەکردکردنی ئەم پڕۆژە لە ئێمە دەکەم چوونکە زانست و زانیارییەکانی خۆیان بۆ تەواو

یی ە هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن هان بدا و گرنگدەوڵەت بۆ زانستێکی تەواوتر و گشتگیرتر سەبارەت ب

 بەرەنگاربوونەوەی ئەم دیاردە گرنگەیان وەبیر بهێنینەوه. 
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 هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن، پێناسە و چەمکەکان

ن اڵر ژیانی منداەری لە سەکاریگ ەختەشوێرگیریی پەری یان هاوسەهاوسڵس، منداەی زۆر کەوانگڕلە 

 و ەشەگ داکێر ئاستەر هەکا و لە سەۆزتری دڵندروستی، ئاەخشی تەتبەسارەی خەوتەکێو بە ل ێنەداد

نە ر چەشەری، بە هەهاوسەرگیریی یان منداڵهاوسوه. ەریی خۆیەر کاریگێخاتە ژەسی دەکەوتنی تاکەرکەس

ریتی و ەمە نڕم دیارده لە نۆەئ 5ت.ێنجام درا بەساڵ ئ 41کە لە تەمەنی کەمتر لە  ێوترەک دەهاوسەرگیریی

 جیهانی بۆ ئەم دیاردهسەرنجی یە. ەوی هەشاری و گوندی بری ەر دوو ناوچەوه و لە هاڵقووەڵوه هەکانەباو

 یهاوسەرگیریی پێشوەختە بە شێوەی گشتی ڕوو دا وای کردووه کە ڕێژەیەم بوارەکان لەنجامدراوەە ئڵوەو ه

ئەگەرچی ڕێژەیەکی بەرچاوی مندااڵن هێشتا لە خوار تەمەنی یاسایی کۆمەڵگای خۆیان  ،بکالە دابەزین 

 رده، کۆمەڵگای ئێرانە.هاوسەرگیری دەکەن. نموونەیەکی ڕوون و زەقی ئەم دیا

دراوه و ەنجام نەراندا ئێری لە ئەهاوسڵت بە منداەبارەوتۆ سەخداری ئەخۆ و بایەربەی سەوەژینێتو

ە گوزارشتە لەوەی کە سااڵنران ێتیی ئڵەوەرمی و دەئاماری فستە. ەردەوه لە بەم بارەلم ەزۆر ککی ەزانیاریی

ە الیەن بنەماڵەکانیانەوه ناچار بە هاوسەرگیری دەکرێن. سااڵن ل 41بە دەیان هەزار کچ و کوڕی ژێر تەمەنی 

ێک لە بنەماڵەکان لە ئێران زۆرڕێژەی ڕاستەقینەی ئەم مندااڵنە لە حەقیقەتدا زۆر زیاتر لەم ئامارانەیە. 

 تیڕاپۆڕی ێبە پبە شێوەی نافەرمی تۆماری دەکەن. یان هاوسەرگیری لە تەمەنی کەمدا تۆمار ناکەن و 

رگیرییان ەن هاوساڵسا 41نی ەمەی کە خوار تەو کچانەران ئێن لە ئاڵکانی منداەوانی لە مافنی پشتیەنجومەئ

تاوی ەـی ه4911ی ڵس لە ساەک 19113تاوی بۆ ەـی ه4911ی ڵس لە ساەک 99919کردووه لە 

 نجامیەک لە ئێکشانەڵها هەکشاوه. وەڵد هەلە س 91کدا ڵێی ساەی بە خۆوه بینیوه؛ واتە لە ماوەوەرزبوونەب

و ژاری ەگداکوتانی هڕەرعی، ەتی و شڵەوەلتووری، پشتیوانی دەختی کۆمەاڵیەتی و کەریتی، زەی نەوانگڕ

م ەئه. کچەکانیان بەدی هاتووسێکسیی خواستی دایک و باوکەکان بە مەبەستی کۆنتڕۆڵ کردنی پەیوەندیی 

ە ڵزا ەرەر فاکتەنواندن لە س داگریێران بە پێری لە ئەهاوسڵوی  منداەم جار بە نیازه برەکەوه بۆ یەژینێتو

ر ەلە سە ک تییەکانێزەگڕەە ڵکسانییە قووەی کە نایەرانەو فاکتەئوه؛ ەلتووری شی  بکاتەک –کۆمەاڵیەتی 

کاتە ەسانە دەو ک ڵمندا ەڵەو کۆمەئوه ەژینێم توەدات. ئەپیشان دکاریگەری دادەنن م دیارده ەوامبوونی ئەردەب

ندی ەزامڕەن ەبک ێرگیری لەگەڵ کەی کە هاوسەوەت بەبارەس ەو ئازادان واوەی تەوێئامانج کە ناتوانن بە ش

 کات. ەر دێیان فەمەکانی کۆمەڵگای پیاوساالرانە دژی ئەویستییێن چوونکە پڕرببەخۆیان د

ی کچ لە سۆنگەی ەساڵ بەر لەو 41هەر چەشنە هاوسەرگیرییەکی ژێر تەمەن بە نەتەوەکان کخراوی ڕێ
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کردنی ئەرکەکانی ژن و مێردی و منداڵداری بێ، دەڵێ هاوسەرگیریی مادەی قبووڵجەستەیی و دەروونییەوە ئا

هاوسەرگیریی ئەوە ، رگیری بکاەهاوس منداڵ لە خوار ئەم تەمەنەێکدا کە مندااڵن. هەر بەم پێیە لە حاڵەت

تێیدا  و سەری گرتووەپێشوەختەی مندااڵن ڕووی داوه؛ هاوسەرگیرییەک کە لە الیەن باوک یان باپیرییەوە 

ژە ئەم بابەتە دەتوانین ئاما ییسەرەک یهۆکاربۆ  ەدراوه.ن سەرنج بە النیکەمی تەمەنی یاسایی هاوسەرگیری

ەلتووری کزەروورەتەکانی ی بۆ ێتهەڵکشانی ئاستی هەژاری، نەبوونی زانست و خوێندن و ملکەجبکەین بە 

کچان بە هاوسەرگیریی نەخوازراو و  کردنیناچارپێی وایە پیاوساالرانە و ئەو باوەڕانەی کە بە هەڵە 

 بوونی لێکەوتەی جەستەیی وسەرەڕای . بەداخەوە ەپشتیوانی و پاراستنی ئەوانبۆ  کێهۆکار ،پێشوەختە

هێنان بە کردەوەی هاوسەرگیریی پێشوەختەی بۆ کۆتاییکەم  یتەمەن، هەنگاوکەمکچانی هەاڵواردن لە دژی 

 مندااڵن لە ئێران هاوێژراوه.

ر ەلە س ەختەشوێرگیریی پەکانی هاوسەرییەکاریگر ەس م لەەستراوی زۆر کەبێی گشتگیر و پشت پەوەژینێتو

ن ەە الیت لەنانەکان، تڵەه منداڕلە کو ەختەشوێرگیریی پەکانی هاوسەوتەکێند و لەهڕەنجام دراوه و ەپیاوان، ئ

 ێون پشتگەکەن ئیش داڵرگیریی منداەی هاسەوەگاربووننەرەبلە سەر ی کە ەییانەوەتەونێو کارناسە نەئ

ۆ رگیری بەهاوس کانی ەمڵەنگوچەتت بە ەبارەسئەوەی کە  بۆتە هۆیزموونییانە ەم داتا ئەمیی ئەک اوه.رخ

 ندن وێنان لە خوێوان زۆر جار ناچار بە وازهە. ئهیچ زانستێک لە بەر دەستدا نەبێت نەمەم تەانی کڕکو

ن. ەبک ێجەبێیان جەیێە نوڵماەم بنەکانی ئەتییەپرسایرەی بتوانن بەوەبۆ ئدەبن ی ئاست نزم ەستدانە پیشەد

کدا ێستپەلە دهەژاری کە دەدا ئەوە لە حاڵێکدایە ژاری ەی هەبە پرۆس ەژێقبوون درڵر لە باەب یریرگەهاوس

  .رگیری بووهەچمگرتنی هاوسێۆکاری به

 

 اره کراون.وه مەنی ساواییەمەتنشین لە نزیک سنووری پاکستان کە لە تەوێلووچی خەنی باڵمندا

 ند.ەعارف وەنە: م. مێو



 ناڵی منداەختەشوێرگیریی پەی ژنان و هاوسێندامی زاوزەواندنی کۆئێ/ ش ەنەتەخ

ن اڵی منداەختەشوێرگیریی پەوان هاوسێۆزی نڵندیی ئاەیوەر کراوه، پەی لە سەوام قسەردەی  بەوێی  بە شەوەئ

ر ەنووس شوویێی پەوەژینێکانی توەنجامەیە. ئێمی زاوزاندەواندی کۆئێکوو شەکانی وەی ئاکاره ژندژەو دیک

ر ەم دیارده لە سەوی ئەوان برێتی نێندەیوەری هاوپەپیشاند 6رانێی ژنان لە ئەنەتەوی خەت بە برەبارەس

م ەوه. ئەبۆت ڕچدا ەزگایانێم پارەل ێندەر هەابردوودا لە سڕی ەوەژینێکە لە تو رانەێزگای ئێئاستی چوار پار

ان لە خۆ یەختەشوێرگیریی پەیی هاوسەکە زیاترین فرئەنجام دراوه زگا ێوت پارەتی هر ئاسەوه لە سەژینێتو

خۆراسانی ڕەزەوی، ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵت، خووزستان، سیستان و بەلووچستان، ئازەربایجانی  گرتووه؛

 بایجانیرەزگای هورمزگان و ئازێر دوو پارەر ئاستی هەدا لە سەوانێم نە. لڕۆژاوا، هورمزگان و ئیسفەهان

 دات. ەوو دڕی ژنان ەنەتەکجار زۆری خەکی یەیەژڕێۆژاوا ڕ

 

 کراون ەنەتەکە خ ڕێژەی ژنانی وتووێژ لەگەڵکراو

 

یان بە زلتووری کە ەریتی و کەخشی نەتبەسارەی خەوەکرد قترینەژارنشین، زەوتوو و هەکەشنێتانی پاڵلە و

ی ژنان و ێندامی زاوزەواندنی کۆئێ، شێنەیەگەکی ئازادانە دێکانی ژنان و کچان بۆ بوونی ژیانەماف

کدا ەیەمینەوه لە زەکێپ ێم کاتەاڵرن، بەنێووخڕنیایی ەریتانە بە تەم نەر کام لەیە. هەختەشوێرگیریی پەهاوس

ە ری دنیادا ژنان و کچان ناچار بەرتاسەیە. لە سیرانەنیگجێی یان ەکەرانکارییێری و وەنێووخڕئاستی بن، 

ریی رگیەو هاوس ێندامی زاوزەواندنی کۆئێشدیاردەی ر دوو ەری هەنێووخڕی ەوتەکێبە ل ەڵکێکی تێژیان

وه ەتریەن و نەمەکانی زەمکەن چەلە الیر دووکیان ەکانن. هەزێهەمە بڕر دووکیان لە نۆەهن. ێکرەد ەختەشوێپ

ن و ناژکانی ەر دووکیان الدان لە مافەریتیین. هەگداکوتاوی نڕەر دووکیان ئاکاری ەن. هێکرەپشتیوانی د
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 نراون. ێپەدا سەکەسەر کەتی بە سەی تاکایەبژاردەڵی خواست و هەوانەچێر دووکیان بە پەو ه 7کچانن

یە ەوەکاندا ئەیریتیەی ژنان لە کۆمەڵگا نێندامی زاوزەواندنی کۆئێکان لە شەکییەرەس ەنییاڵقەما عەک لە بنێکەی

ە یە کەوەئ ڵاستیی تاڕیی کچان. ەکیزکە بۆ پاەرییەبەستەکا چوونکە دەیان دەئاماد 8رگیریەکە بۆ هاوس

 ەنەتەی خەگڕێنن کە لە ێک بێبن کچەیە ئاماده نەوانەی ژنانن و لەنەتەی خەپیاوانیش خوازیاری دیارد

ۆ پاکیزه کە بەواهییەکران گەنەتەخدا ەرێن. لەی نادەکەییەیان مار ێکرا بەر نەبەستەی دەکەوه پاکیزییەکردن

س ەرگیز لەگەڵ هیچ کەرگیری هەر لە هاوسەم کچە بەکا کە ئەدی رەبەستەدبوونی بووکی داهاتوو کە 

ن لەگەڵ رگیریکردەزرۆی هاوسەیە، پیاوان تامەری و متمانەبەستەدم ەئبە بوونی بووه. ەکسی نێندیی سەیوەپ

   9ی.ەکڵەماەن بە بنەتر بدەدێکی زەیەو کچە پارەیان خۆشە بۆ ئێون و پەئ

ین ڵێتوانین بە،  چوونکە د10ی گومانەێش جەختەشوێکراوی پێجەبێشتر جێرگیری پەندی لە هاوسەزامڕە

ت بە ەبارەنە ساڵو کچۆەی کە ئایا ئەوەواو و ئازادانە و ئەندیی تەزامڕەسازی ەشێتی کەمیشە بابەه

تانی اڵبووه. لە و ڕی مشتومێرگرتووه یان نا، جەکانیان وەویستێت و زانیارییە پەقیقەموو حەرگیری هەهاوس

ر لە ەکیان بەر نۆ کچ یەن و لە کۆی هاڵسا 41نی ەمەر تێژی کچان لە ێر سەک لە سەیوتن ەشکێوو لە پڕ

 12.ڵکسیی منداێی سەبنە کۆیلەوان بە مانای وشە دەئ 11کات.ەرگیری دەن هاوساڵسا 41نی ەمەیشتن بە تەگ

ار جو زۆر  ێکرەد ێجەبێوه جڵەی منداڵەماەن بنەف لە الیڕی عوێپن بە اڵی منداەختەشوێرگیریی پەهاوس

کە  نەوەلکەم تەمەنتر ن خۆیان اڵکدایە کە منداێکان لە کاتڵەماەوان بنێی نەوتووانەککڕێی ڕێرار و بەق

، ەختەشوێرگیریی پەی ژنان و هاوسەنەتەی خەر دوو دیاردەلە هن. ەیار بدڕرگیرییانە بەم هاوسەت بەبارەس

نان ی ژێندامی زاوزەواندنی کۆئێشندا تااڵلە و ێندەیوه. لە هڕربەییان دڕندەزامڕەکە دیتران ەسەلە بری ک

 کاندا پاشەریتییەلە کۆمەڵگا ن کانەتڵەلە حا ێندەلە هن. اڵی منداەختەشوێرگیریی پەهاوسدەبێتە هۆی 

  13دات.ەوو دڕن اڵرگیریی منداەهاوس ەنەتەووداوی خڕ

گە و ێارانی پیەرمانترین نەه ی ژنان لەێندامی زاوزەواندنی کۆئێن و شاڵی منداەختەشوێرگیریی پەهاوس

ی ژنان لە خۆ ەانرەرکوتکەاگرتنی سڕی پیاوانە و یستەدڵزی پاراستنی باێتن کە هاوکات دوو هەئاسایشی ئافر
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کی ێلتوورەژوودا لە ناو کێژایی مێی کە لە درەریتانەو نەمامکی ئەر دێر دووکیان لە ژەت. هێگرەد

ی کە کچان لە ەوەچاوکردنی ئڕەن. بە ەکەو دەتتی پێزەگڕەی ێچمیان گرتووه توندوتیژی بە پێدا بەناپیاوساالر

چان ی کەنەتەنە کە خێزەتڵدلە مژارە  یشتنەگێت ،رگیرییان کردووهەهاوس و پاشان کراون ەنەتەشدا خێپ

 گره. ەنەڵکی حاشاهێتەنە، باباڵی منداەختەشوێرگیریی پەری هاوسەخۆشکڕێ

 ریەهاوسەو فر ەختەشوێرگیریی پەهاوس

ە ری"دایەهاوسەر "فرەمبەکە لە ه ێوترەس دەنیا دوو کەوان تێردی نێدیی ژن و منەیوەری" بە پەکهاوسە"ی

لە  61تانە زیاتر لە ناو ژنانی ڵەسەشنە وەم چە. ئ14تێکرەرگیری دەر هاوسەندین هاوسەیدا لەگەڵ چێکە ت

ەڵ لەگ یواری بە توندەندێخومەندی کۆمەڵگا. کەمەڵوەد چینی دەس 61دا تا ەوو دڕژاری کۆمەڵگا ەد هەس

 نده. ەیوەری هاوپەهاوسەفر

 

 دیەحمەنە: کامیل ئێو  زگاکاندا باوه.ێلە پار ێندەری لە هەهاوسەفر

 

ک بۆ ێتڵەک مۆەریتە وەم نەوانین، ئەڕری دەهاوسەوه لە فرەناڵرگیریی منداەی هاوسەوانگڕک لە ێکات

 ەختەشوێرگیریی پەهاوسری و ەهاوسەفرت. ێنێنوەژنان خۆی د ینکاەکسی و الدانی توند لە مافێس ییەڕەاڵب

اری کی زۆری کەیەبارەنجامدانی قەتی ئابووری و ئەکسی، کۆیالیێجیی سەلە ملک ڕکی پێبە واتای ژیان

 ەتەقیقەای حەڕرەری سەهاوسەری و فرەهاوسڵکانی منداەرەنێووخڕ ەرییەکاریگە. ڵقورسی ناو ما

وه و لە ەندنێگرتن لە خوەڵستهەدە لە بریتییکانی ەنییێرەوتە نەکێپانتای لخراوه.  ێی پشتگوەکەخشەزیانب

تدانی سەتواناکانی ژیان و پیشە، لە دنانی ێستهەدەاتە وگەوه بگره تا دەکێتەرفەشنە دەر چەهکیسچوونی 

                                              
 ـی هەتاوی. 1830ـی ڕێبەندانی 12هارپێر، داگاڵس، فرەهاوسەری، وشەنامەی بنچینەناسی ئۆنالین. وەرگیراو لە فایلی یەکەم لە  - 14



ردی ێم تی و سۆزی ژن وەنی دۆستایەمەی تێکە بە پ ەک لە ژیانێکۆتاییهاتنی قۆناغ و ی باشترندروستیەت

 وو بدات. ڕیتوانی ەد

 رگیری لەگەڵەهاوس کە کچ ێکرەدی دەدا بەتانڵەو حاەکسی زۆر جار لێژوویی سەکاوەڵترسیی زۆری کەم

ویست ێزراوی پێلە پاربوونی زاوا، دیاره کچ ڵوه بە منداەداڕە. بە ئاوڵکوو خۆی منداەویش وەکا کە ئەک دێسەک

زی ێڕێسی و بکێژوویی سەکاوەڵتی توندوتیژی، کەسارەر خەخاتە بەمە بە توندی کچ دەند نییە، و ئەسوودم

ووی ەڕووبڕک لە کچان ێ. زۆر15کانەر و مامەوێزوور، هەکوو خەە وڵماەتری بنەورەن پیاوانی گەلە الی

ستاش ێک کە ئەیڵەوه کە لە کچۆەبنەراکان دێانکارییە خڕکانی ژیان و گۆەیاردانی ناچاری، چانسە نزمکراوڕب

زمی نکی ێنەالیکان ڵەکچۆ یریەهاوسەفر گیریەمەهی ەوە. کردڵکی منداێدایک بە کایەە دڵکی منداێرەهاوس

 کات. ەری خۆش دەهاوسەگە بۆ چیرۆکی فرڕێن اڵی منداەختەشوێرگیریی پەرییە. هاوسەهاوسەفر

گره وه بەاستەڕتی ناوەاڵرهۆلە خ ،کی دنیاداێر سووچەلە ه ێتوانەکی جیهانییە کە دەیەلەسەری مەهاوسڵمندا

تە ەم بابەن ئەدەکان پیشان دەوەژینێ. توڕوو بداتی و ئورووپا ئاسیای باشوور ،مریکای التینەگاتە ئەتا دەه

وه ەڵشی و لە کانگای دۆووخڕنن بە ێپەیسەی وا دەوانەکوو ئەڵب ،داەوو دڕکاندا ەک لە ناوچێرۆنیا لە زەنە ت

بە پێی  16یە.ەکراوی هڵکی قبووەیەگێوه پەیکۆمەاڵیەتیووی ڕلە  ێریتەها نەستن چوونکە وەدەڵم کاره هەب

 6111، ئەگەر ڕەوتی هاوسەرگیریی منداڵ دانەبەزێ، لە ساڵی «کچ نە بووک»ڕێکخراوی لە  کێتڕاپۆڕ

تی سندووقی ڕپۆاڕی ێبە پ 17ملیاڕد. 4.6 هاوسەرگیریی مندااڵن دەگاتە یئاماری جیهانی تاوی(ەـی ه4163)

تی ەەڕن لە هکیاەکچ ی ێر سەوتن لە کۆی هەشکێی پڵتانی لە حااڵکان، لە وەوەتەکخراوی نڕێتی ەشیمەح

 چاوگرتنیڕە ۆنییە. بەمەم گرووپە تەتی ئەشیمەدی کۆی حەلە س 91تە ێبە، کە داکەرگیری دەهاوسیدا ڵرمنداێم

 ڵسا 41ن ەمەن کچی خوار تێملو 411تاوی ەـی ه4933ی ڵتا ساەنراوه کە هڵێمەوتە وا خڕەم ەی کە ئەوەئ

زار ەه 93ۆژانە ڕن و ێملو 41ی ەژڕێنە اڵان. سەکەرگیری دەن هاوساڵسا 41نی ەمەنیان خوار تێملو 41و 

 41نی ەمەیشتن بە تەر لە گەک بێکچ، کچ 3ر ەوتن لە کۆی هەشکێوو لە پڕتانی اڵن. لە وەکەکچ شوو د

ملیۆن کەسیان  6ساڵ منداڵ دەخەنەوە و لە ناویاندا  41ملیۆن کچی ژێر  3.9سااڵنە  ت.ێبەردار دەن هاوساڵسا

گەی ئامارییەوە مەرگی دایکان لە کاتی زاوزێدا لە چاو ئەو ژنانەی کە خوارتر ساڵە. لە سۆن 41تەمەنیان ژێر 

هەزار کەس لەم ساوایانە کەمێک پاش لە  31لە سەد پتره. سااڵنە  11سااڵندا منداڵیان بووه،  61لە تەمەنی 

 .  کۆرتاژ بکەنملیۆن منداڵ ناچارن  9.6دایکبوون دەمرن و 
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ناو ماڵ پشتڕاست دەکاتەوە و ڕوونی دەکاتەوە کە بارودۆخی  یتیژیڕاپۆڕتی یوونیسێفیش گوتاری توندو

نالەباری ناو ماڵ وا دەکا کچان لە دەست مێردەکانیان ڕا بکەن. ئەمە وەک کارێکی زۆر قێزەون لێی 

نشین، وەک تاوانێکی گەورە دێتە هەژمار. و لە باشووری ئاسیا، بەتایبەت لە واڵتانی موسڵمان ،دەروانرێ

کچانە کاتێک کە هەوڵ دەدەن لەم هاوسەرگیرییە نەخوازراو و زۆرەملێیە ڕا بکەن، دەکەونە زۆرێک لەم 

ئابڕووتەوەرانە چوونکە بە بۆچوونی خەڵک ئابڕوو و گەورەیی بنەماڵەی خۆیانیان  یبەر توندوتیژی

دنی بە نوانرە تایبەتەکانی خۆیاندا ئەم چەشنە ڕفتارە ناشیرینانە ولتوەبەزاندووه. بنەماڵەکان لە ناو ک

 . واڵم دەدەنەوە« قەتڵی نامووسی»هەڵسووکەوتی خراپ لە دژی کچەکانیان و لە کۆتاییدا بە 

کامال سارۆپ، ڕۆژنامەوانی نیپاڵی، باس لە ئاسەواری زیانبەخشی ئەزموونی کچێکی مێرمنداڵ لە 

 ێشوەختە، کێشەیخوێندەواری، دووگیانبوونی پپێشوەختەدا دەکات. بە ڕای ناوبراو، کەم یهاوسەرگیری

زۆرەملێ، قبووڵنەکردنی ئازادی و گەشەی تاکایەتی، تەاڵقی پێشوەختە و  یتەندروستی، پەیوەندیی سێکسی

  18.دەرکراوی، زیاتر تووشی کچان دەبێ چوونکە ئەوان هێشتا منداڵ و خەسارهەڵگر و کۆڵدەرن

شە، ڕەوتی هاوسەرگیری لە لێرەدا سەرنجدان بە لێکدژی ڕەوتەکانی هاوسەرگیری لە ئێران سەرنجڕاکێ

 و زیاتر شارنشین واڵتی ئێراندا پێوەرێکی دوو جەمسەرییە. لە جەمسەرێکی، حەشیمەتی گەنج و چاالک

بەدی دەکرێن کە هاوسەرگیری دەخەنە تەمەنی پیری و جەمسەرەکەی دیکە، کچان و کوڕانی کەم تەمەنن کە 

ی شێوازی اننەک گەشەی ڕێژەیی و هێدییانە، وەدەستهێهاوسەرین. فاکتەرگەلی وئامانج یان قوربانیانی منداڵ

کێشە ئابوورییەکان نەوەی نوێ ناچار دەکا هاوسەرگیری بخاتە نی و ێندیی نهەیوەبوونی پژیانی مۆدێڕن و 

ئابڕووی بنەماڵە و ئارەزووی  تی،ەت بە مافی تاکایەبارەران سێلە ئ یاسای سەختگیرانەرتر. ەنی سەمەت

 ەیوەندییپهاوسەرگیری تاکە شێوازی پەسندکراوی پەیوەندیی سێکسی بێت. بوونی سێکسی وای کردووە کە 

کێشەسازه، بەتایبەت لەم سۆنگەوە کە هیچ ڕێگەیەکی دیکە بۆ هاوسەرێتی  یسێکسی لە دەرەوەی پەیوەندی

بوونی نییە. تاکەکان هان دەدرێن بۆ ئەوەی لە تەمەنی کەمدا س ەزۆر ک ۆب ئارەزووەئەم تێرکردنی 

 کۆمەاڵیەتی ڕابگرن. یەرگیری بکەن بۆ ئەوەی دیسیپلینی کۆمەاڵیەتی و سیستەمی کۆنتڕۆڵهاوس
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 وێنە: کامیل ئەحمەدی -تەشیمەی حەشەی گەم دواییەکانی ئەتەرگیری و سیاسەی هاوسەشەبانگ

 

، دااڵن دەکردمنە هاوسەرگیریی پێشوەختەی ڕێگری لە واڵتی ئێران، کۆمەڵێ یاسا کە پاش شۆڕشی ئیسالمی ل

ە یاساکانی پەیوەست بە زۆرێک لە . لنی ئیسالم لە قەڵەم درائاییندژی شەریعەتی ە و ب نادرگۆڕ

 مۆڵەتی پێ درا.  هاوسەرگیریی مندااڵن  کرا وە هاوسەرگیری کۆمەڵێ پێداچوونەو

ە خۆوە شێوەیەکی زۆر بەرچاو هەڵکشانی بە ساڵ ب 41بۆ  41ی یتەمەن یئێران لە گرووپە ڕێژەی تەاڵق ل

لێک  4939ساڵی ە ساڵ ل 41کچ و کوڕی ژێر تەمەن  64.413پێی دوائامارەکانی حەشیمەتناسی ە نیوه. ببی

 جیا بوونەتەوه. 

 

 ڕیشە مێژووییەکانی هاوسەرگیریی پێشوەختە لە واڵتی ئێران

نی ی دیکەی واڵتاکەلتوورژیانی هاوشێوەی ە ئێران وەک واڵتێکی خۆرهەاڵتی ناڤینی بەردەوام بەشێک ل

ە ئوستوواییەکان، شوێنێک کە ناوچە اڵتی ناڤین و جیهانی عەرەب بووە. واڵتانی عەرەبی کەوتوونەتخۆرهە

ە و ئەم ەهۆکارە سەرەکییەکانی باڵقبوونی پێشوەختەی کچان و کوڕانە ل کپلەی بەرزی گەرما یەکێ

الیەن ە لە ک وی پەسندکراینەریتێکی کۆمەاڵیەت وەکهاوسەرگیریی پێشوەختە بۆ بوونی ە بەڵگەیەکی تەواو

ە هەرێمە لهاوسەرگیریی پێشوەختە . ێتکردەسەر ە ی جەختی لئایینی و ڕێبەرانی ئایینزانایانی 

. ەزیاترو تەنانەت ئارەزووی سێکسیش ە گەشەی لەش خێراترە کە پاساودارە گەرمەسێرەکاندا لەم ڕووەو



بی ەرەی لەگەڵ جیهانی عڵو قوورین ێشیی دەم هاوبەاڵبی نییە، بەرەکی عێتاڵران وێئکە ی ەوەای ئەڕرەس

ی ەوانەچێکانی ئیسالم نووسراوه و بە پڕەگۆەیاسا کۆن و نمای ەر بنەران لە سێیە. یاسای ئەئیسالمی ه

کی ەیەوو مادکەیانتوانیوه وەشتا نێران کە هێو هتد لە ئ ڕلووچ، لوەکوو کورد، تورک، بەی وەکانی دیکەتنکێئ

واتە ەه. کوەتێوترەکاندا دەکە کە لە قوتابخانێبی زمانەرەربگرن عەندن بە زمانی زکماکی وێرسی مافی خوەد

ۆژاوا ڕ تی جیهانیێۆزڵستیاری و ئاەری، گرنگیدان بە هەهاوسڵکانی منداەژووییێیشە مڕیشتن لە ەگێبۆ ت

 ویستە.   ێپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م:ەشی دووهەب

 کانەناسییەڵکۆم ەرەاکتف

 

 

 

ن. زێنەب ناچار بوو زوو کاروون زۆربەی هاوسەرگیرییەکان عەشیرەتی و خزمایەتیە ل»

دەبێ داب و نەریتی کۆنی خۆمانمان ە ئامۆزا بیرکۆڵەکەی. ئێمە شوو بکا بۆ ئەوەی نەیدەن ب

و دەبێ ببێت. خەسووی کچەکەم، خوشکمە. ە خوێن و دەمارماندایە بەر ئەوەی لە هەبێ ل

 « بگات.ژیان تێە بۆ ئەوەی لبخاتەوە  بەاڵم دەبێ دوو و سێ منداڵە کچەکەم منداڵە ڕاست

 «!ئەرکی سەر شانمە»بڵێ «! ناچارم»مەڵێ 

 زگای خووزستانێکاروون. پار ساڵ. 02دایکی زێنەب،  تەمەن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کانەناسییەڵکۆم ەرەفاکت

ە ک ەیان گرێبەستێکی یاسایی نێوان ژن و مێردە قبووڵکراو یاوسەرگیری پەیمانێکی فەرمی و کۆمەاڵیەتیه

یان، منداڵ و بنەماڵەکانیان دەورووژێنێت. سەرەڕای ئەوەی پێناسەی هاوسەرگیری ماف و پابەندییەکانی نێوان

ە کراوە ێناسجیهانی پ ییکەلتوورێکی بنیاتبنەڕەتدا وەک ە ورێکی جیاوازه، بەاڵم لوبۆ کلتە ێکەوە کەلتوورل

 وەڕاستداکۆمەڵگا کۆنەکان و سەدەکانی ناە ل 19ت.ێنرەدی نێوان تاکەکان دانی پێدا یتێیدا پەیوەندە ک

واڵتی ئیسڕائیلی کۆن ە ل 20.ەبووباو باڵقبوون ە یان دەزگیرانداربوونیان بەر لهاوسەرگیریی کچان 

سەیر دەکرا.  ەجەماوەرپەسند بۆ باوکی کچ ئیمتیازێکیعازەبەکان، وەک ە سەر کچە ل انەڕێککەوتنی گرێبەست

ە . توێژینەوەکان ئەو21شوو دەدرانە بسااڵن و زۆر جار دەستبەجێ پاش باڵقبوون  41تەمەنی ە ئەوان بەر ل

و دیکەی هاوسەری منداڵ سەر ئەدەبیاتیە ەهەمدا زۆر گەڕاونەتەوازدسەدەی شە لە دەردەخەن ک

چاوی ە لێ هاتبوو و ل نۆڕمێکیوەک ە کە باو بوواده ڕو ەن تا ئاڵی مندایرگیرەهاوسە سەرچاوەکان، وات

هاوسەرگیریی یۆنان، ە ل 22بینرا.ەد ەساڵگەورک ەوە ەوهەموو الیەنێکە لە ساڵازدە خەڵک کچێکی تەمەن دو

کوڕان دەکرا ە لە ی کۆن چاوەڕوانی ئەواڕۆمە . ل23منداڵەکان ستایش دەکرارێمە و دایکبوونی کچپێشوەختە 

ساڵ بەرەو  41ساڵ بەرەو  ژوور و کوڕان لە تەمەنی  46تەمەنی ە کچان لە مێرمنداڵیدا ژن بێنن، واتە لە ک

تەرا ئینگل یژێر دەسەاڵتی یاسای مەدەنیە سەدەکانی ناوەڕاستدا، لە . ل24دەبوون رهاوسەرداە سەرەو

هاوسەرگیریی پێشوەختە چینیش  یئیمپڕاتۆریە سااڵن باو بوو. هەروەها ل 42ژێر تەمەنی  یهاوسەرگیری

ناوەند مژێر پرسیار. ماە منداڵ چووە هاوسەرگیریی پێشوەختەی سەدەی بیستەم بەم الوە . تەنیا ل25اەدڕووی د

واڵتان النیکەمی تەمەنی ە زۆربەی واڵتان هەڵکشا و زۆرێک لە خەڵک ل یهاوسەرگیری ینتەمەنی یەکەم

 بەرز کردەوه.  هاوسەرگیرییان

 تەمەن

 تاک دەبێ بگاتە تەمەنێکیە سەرگیری دیاری دەکەن، واتوداد، النیکەمی تەمەن بۆ ها دەزگاکانیە زۆرێک ل

یدا تێە مۆڵەتی هاوسەرگیری پێ بدرێت. تەمەنێک کە ڕوی یاساییەوە ەی لساڵ( بۆ ئەو 41تایبەت )تەمەنی 

جیاوازه. لەو دەزگا  26، لەگەڵ تەمەنی ڕەزامەندیرگیری بکادەتوانێ هاوسەە سۆنگەی یاساییەوە تاک ل
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تەمەنی ڕەزامەندی بۆ هاوسەرگیری کەمتره، یاساکان لەو ە دادانەی وا تەمەنی شیاوی هاوسەرگیری ل

هەندی وەرناگرێ و یاسای تەمەنی ە ب دایەژێر تەمەنی ڕەزامەندیلە کە هاوسەرەکان ە کێک لحاڵەتەدا یە

. دیکەی سیستەمە دادەکانی دیکەش بە باشتر دەزانرێتیاسای تەمەنی ڕەزامەندی ە هاوسەرگیری ل

و ە تەمەن ڕەت دەکەنەوکردنی بێ ڕەچاوە دەرەوەی هاوسەرگیری بە شێوازەکانی پەیوەندیی سێکسی ل

 دەکەن.  ەیەدەغق

امی ئەنجە لە ک ەکەم تەمەنەکانە کچە بۆ زۆرێک ل ڕاستییەکی ترسناکی جیهانی هاوسەرگیریی مندااڵن

 ە، هەژاری لیڕەگەزێتالدەرانە بەرامبەر بە چەمکی ئابڕوو و سەربەرزی، ڕوانگەی  ووفاکتەرگەلی وەک

رێژە دتی ئیشی کەم، جەنگ و کێشمەکێش خوێندەواری، دەرفە، کەمەییبەدەر، داڕمانی ژێرخانی بنەماڵە ڕاد

هاوسەرگیریی  خۆیداە خۆی لە و هێرشی سێکسی کتوندوتیژی  . ژێرخانی الواز وبە مانەوەی دەدا

دەستێوەردانی کاتی شەڕ و پێکدادانی چەکداریدا زۆرتر دەبێت. ە ، لکامندااڵن بەهێز دەپێشوەختەی 

ەکان ی کچۆڵیهاوسەرگیر ییدا، مەترسیپشێوی جەنگ و کاتە هاوکارییەکان لانەی و داهێنەر انەدۆستمرۆڤ

 27حەقیقەتە.هاوسەری منداڵ وەها هەلومەرجێکدا،ە پشتگوێ دەخەن. ل

ە گرووپلە بەردەم میلیشیای سەروبەندی شەڕی چەکداری و ە خۆیان لە کتەمەن کەم ژنان و کچانی

دوتیژی تون بەڕووی زاڵبوونی دڕندانەیبۆکۆحەرام و دەوڵەتی ئیسالمیدا دەبیننەوه، ڕوو ووتونداژۆکانی وەک

یاکان دەقۆزرێتەوه. مید رۆیرتاکتیکی توەک  کانتوندڕەوەە الیەن گرووپە لە کە پێی ڕەگەزێتی دەبنەوە ب

ەکردەوه باڵو دهاوسەرگیریی مندااڵن  ڕاپۆڕتی جەرگبڕیان سەبارەت بە دەستدرێژی، کۆیالیەتی سێکسی و

ە بهاوسەر  کەم تەمەنەکان وەکە کچکردنی پێشکەشبۆ وێنە را، دەسەپێنە الیەن توندڕەوەکانەوە لە ک

کاتی جەنگ و ە لبە پێی ڕەگەزێتی توندوتیژی  سەرەوەی ئاستیە چوونە بسەربازییەکان. ە شەڕکەر

ر ەن بە سی کە میلیشیاکاەشێئەو کهەمبەر ە نائارامیدا، بنەماڵەکان وەک ڕێگەیەک بۆ پاراستنی منداڵەکانیان ل

  28کانیان.ەمنداڵهاوسەرگیریی پێشوەختەی  بەرە پەنا دەبەننن ێپەیسەا دکچان و ژناند

واڵتانی ئەڤغانستان، بڕۆندی، ئۆگاندای باکووری یان سۆمالی، کچ  ووی وەکەکانبەرجەنگکەوتوو ناوچە -

 ەوی ئەدەتوانێ دەستەبەرە کە ژنی شەڕکەرێک یان ژنی کەسایەتییەکی خاوەن دەسەاڵتی دیکە ببێتە لەوانەی

  پاێرزراو بن.دا جەنگی ەماوە ئەو و بنەماڵەکەی لە ک ابک

سااڵندان،  41ملیۆن سووریی پەنابەر مەزەندە کراوه، کە لە ژێر تەمەنی  6.1پتر لە نیوەی  ی سووریالە واڵت -

                                              
 النیکەمی کەسێک تێیدا لە ڕووی یاساییەوە ئیزنی چوونە ناو پەیوەندی سێکسی هەیە.پیشان بدات. واتە تەمەنی 
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 بارودۆخە ناجێگیرەکان، ژیانە ناجێگیرەکان: هاوسەرگیریی مندااڵن  - 28

www.girlsnotbrides.org/fragile-states-fragile-lives. 



ن لە کان کۆچ کردەکییەرەک لە هۆکاره سێکەی دەستدرێژیترس لە  ر،ەنابەوه لە ژنان و کچانی پەانێڕبە گ

یان کچانی سووری ەکەرەنابەژاره پەە هڵماەناو دابینکردنی داهاتە بنێن کە لە پەت هڵەزۆر حا 29سووریایە.

  30کردووه. رگیرییانەهاوس

هەتا ساڵی  4932جەنگ لە ساڵی ر لە ەی کە بەوەوه گوزارشت بوو لەژینێکانی توەنجامەک لە ئێکەی -

زاوزێ بۆ هەر هەزار کچ لە مەودای  31وزای مێرمندااڵن لە واڵتی عێڕاق بە ڕێژەی ، ڕێژەی زک4916

وزای مێرمندااڵن ڕێژەی زک جەنگساڵ سەلمێنرا. بەم حاڵەوە دەستبەجێ پاش دەستپێکی  43بۆ  41تەمەنی 

 زاوزێ بەرز بووەوه. 31ئەم ڕێژە بۆ هەر هەزار کچ  4913لە سەد بەرز بووەوە و لە ساڵی  91بۆ پتر لە 

 وزا، هەڵکشانیێتۆرلی، هۆی شاراوەی بەرزبونەوەی ڕێژەی زکبە گوێرەی ئەنجامەکانی لێکۆڵینەوەی ک

 خوێندەوارترین چینی کچان بوو. ڕێژەی هاوسەرگیریی مندااڵن لە ناو کەم

 مەرگیریی کچانی کەهاوسری ەگەران لە ئۆردۆن، ئەنابەمپی پەن کە لە کەدەوه دەی ئڵواەکان هەاپۆتڕ -

وانە م پیاەدان کە ئەڕەو باوەوان لەئ. ڵکشانەلە هەڕوو  نترنەمەتەک کە زۆر لە خۆیان بێن لەگەڵ پیاوانەمەت

  31ن.ەقامگیرییان بۆ دابین بکەتوانن پشتیوانی و سەد

مندااڵن بۆ پەنابەران قازانجێکی هەیە. زۆرێک لە کچە ی ەختەشوێرگیریی پەهاوسئەوەیە کە دڵهەژێنتر 

ۆیان مسۆگەر بۆ خ زراوێکی پارەین پشتیوانیمێرمنداڵەکان بە هاوسەرگیریکردن لەگەڵ مێردە ئۆردۆنییەکانیا

  32.پشتیوانییەک کە ڕێگە بە کچ و بنەماڵەکانیان دەدا کە بگوازرێنەوە بۆ دەرەوەی کەمپەکان؛ دەکەن

ی عێراق ی لە دژی کوردە ئێزدییەکانەکانجینایەتناکترین ترسلە  ێکەیدەوڵەتی ئیسالمی داعش کانی ملیشیا -

 33وه.ەتێڕێگەد کردنی زۆرەملێ و هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵنوسڵمانئەنجام دا کە بەسەرهاتی بە م

دیلە ئێزدییەکانیان پێکەوە ڕاگرتبوو؛ بەاڵم لە کۆتاییدا داعش بە شێوەی سیستماتیک ژنە داعش لە سەرەتادا 

دا. ەوی دوڕگەنج و کچە مێرمنداڵەکانی لە بنەماڵەکانیان جیا کردەوه. هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن خێرا 

. 34بە جۆرێک کە زۆرێک لە کچان بە زۆرەملێ دەدران بە شەڕکەر و میلیشیاکانی دەوڵەتی ئیسالمی داعش

وەک لە جەنگ و کێشمەکێشدا شتێکی باوه؛ ئەم ژنە دیالنە وەک کۆیلەی سێکسی و خەنیمەتی جەنگی لێیان 
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دەفرۆشران و ئەگەر ئافرەتێک  دەڕوانرا. ئەو ژن و کچانەی کە بە ناچاری موسڵمان کرا بوون وەک بووک

 35ئەشکەنجە و دەستڕێژی و لە کۆتاییدا دەکوژرا. سەرپێچی بکردایە دەکەوتە بەر

 

 ی جیهانیەوێرگیری لە چوارچەنی هاوسەمەت

 ێتوانەکە دەسەکی کە ەو مانایەبن ەکەچاو دڕە ێمەرگیری النیکەنی هاوسەمەبۆ تزۆربەی سیستەمەکانی داد 

ێک تەمەنت. ێبەرگیری هەزنی هاوسیوه ئەووی یاساییڕکە لە بۆ ئەوەی نە بگا اڵسا 41نی ەمەمی تەم النیکەب

ندیی ەویەندی بۆ پەزامڕەن ەمەلەگەڵ ت ێتوانەرگیری بکا دەی یاسایی هاوسەوێبە شکە تێیدا تاک دەتوانێ 

ی یندەیوەندی بۆ پەزامڕەنی ەمەرگیری لە تەنی هاوسەمەی کە تەزگا دادانەو دەلت. ێبەرقی هەکسی فێس

خاتە ەکسی دێندیی سەیوەندی بۆ پەزامڕەنی ەمەمیشە یاساکانی تەهرگیری ەمتره، یاسای هاوسەکسی کێس

ی ەوەرەکانی دەکسییێندییە سەیوەموو پەر هەکان هەیاسایی ەمەلە سیست ێندەوه. هەریی خۆیەر کاریگێژ

 کردووه.  ەغەدەن قەمەچاوکردنی تڕە ێرگیرییان بە بەی هاوسەبازن

ە ێشوەختی پزاوزێمندااڵن و هاوسەرگیریی پێشوەختەی  نێوانە لە ککا ەوه دەگوزارشت لسکۆ یوونتی ڕاپۆڕ

ۆ وێنە ب ئارادایە.ە باوه، پەیوەندییەکی زۆر توند و تۆڵ لهاوسەرگیریی پێشوەختە لەو واڵتانەی وا ڕێژەی 

ە ێرمنداڵەودایکانی مە ل نزیکەی شەش ملیۆن ساواە سااڵنە کیشوەری ئاسیا و ناوچەکانی ئوقیانووسییە تەنیا ل

  36دایک دەبن.ە ل

سااڵنن،  42هەر دووکیان ژوور تەمەنی ە ژن و پیاوێک ک یواڵتانی یەکگرتووی بریتانیا هاوسەرگیریە ل

سااڵنە، دەبێ بۆ ئەم  43یان  42تەمەنیان ە ک نجەگ یان تەاڵقدراون، یاساییە. کەسانیە یان سەڵتن، یان بێو

ە زۆرێک لە النیکەمی تەمەنی یاسایی هاوسەرگیری ل 37وکیان وەدەست بێنن.دایک و با یڕەزامەندیە کار

ە ڕێککەوتنانەدا، ل حاڵەتیە لێتی ساڵە. سەرەڕای ئەوەی دەزگیران 41ساڵ بۆ  42واڵتانی ڕۆژاوایی نێوان 

 38.ەتەمەنی خوارتریشدا بەدی کراو

اوا ڕۆژە لم ەاڵبجیاوازه، ە دیکبۆ واڵتێکی ە واڵتێکەوە هاوسەرگیری لدروستی سەرباری ئەوەی تەمەنی 

امەندی بۆ ڕەزیاسایی  یو النیکەمی تەمەنە سێکسیی یڕێگر و سنووردارکەرەوەی پەیوەندیە کە تەمەنە ئەو
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ەیوەندیی یاساییە، پە هەژمار. پاش گەیشتن بەم النیکەمی تەمەنە پەیوەندیی سێکسی دێتر بە ەرامبەنواندن ب

یاسای بنەماڵەییدا النیکەمی تەمەنی هاوسەرگیری بۆ ە ل 611139 یساڵە ل ئێسیۆپیسێکسی ڕێگە پێدراوه. 

 تەواو و ئاگادارانەی هەر دوو هاوسەرەکەی زەرووری کرد.  یساڵ گۆڕی و ڕەزامەندی 41

و زۆر بەرچامانادار و شێوەی ە تێیدا کچان هاوسەرگیری دەکەن بە واڵتانی کوێت و لیبی تەمەنێک کە ل

ە واڵتانی لیبی و کوێت لە لە ساڵ 43بۆ  41سەدی ئافرەتانی ە ل 11. نزیکەی بینیوهە خۆوە بەرزبوونەوەی ب

ە بوون کە دەرخەری ئەوە ئەم ئاماران 31کردبوو بەاڵم هەتا نیوەی دەیەی  هاوسەرگیرییان 4911دەیەی 

 .40سەدە ل 1و  4ە بە گەیشتووە ئەم هاوسەرگیرییانفرەیی  

ساڵیان وەک النیکەمی تەمەنی  41مان و توونس تەمەنی معو ئەلجەزایر، ووواڵتانی موسڵمان وەکە زۆرێک ل

النیکەمی ە کە چوار واڵتەی 31. واڵتی عەرەبستانی سعوودی یەکێک لەو 41ەهاوسەرگیری دیاری کردوو

هێمای  ەواڵتانەدا باڵقبوونی فیزیایی بە لەم چەشنە تەمەنی یاسایی بۆ هاوسەرگیری دیاری نەکردووه، چوونک

ی زیادکردنانی گوواتماال پارلەم 4931ساڵی ە لبۆ وێنە  .42قەڵەم دەدرێتە ی لساڵو گەورە پردی نێوان منداڵی

واڵتی ماالوی ئەم تەمەنەی هەم بۆ  4934ساڵی ە . ل43سااڵن پەسند کرد 41تەمەنی یاسایی هاوسەرگیری بۆ 

ڕایانگەیاند  بەرپرسانی بەنگالدشی 4939ساڵی ە . ل44سااڵن 41تەمەنی ە کچان و هەمیش بۆ کوڕان گەیاند

. 45ساڵ زیندان حوکم دەدرێت 6بۆ  بکا سااڵن 41هەر کەس هاوسەرگیری لەگەڵ کچۆڵەیەکی ژێر تەمەن ە ک

نیان مندااڵهاوسەرگیریی پێشوەختەی  کۆتایی تانزانیاهەر دوو واڵتی گامبیا و  4931ساڵی جوونی مانگی ە ل

 یاند. دەدەن، ڕاگەە درێژە بەم کارە سزای گرتنی ئەو کەسانەی کە ب

م ەوه لە دژی ئەرەی سەباسکراوانئەم یاسا سندکردنی ەخش لە بواری پەو هیوابکەرەوه ڕەوتی دڵگەرم ڵلە پا

، رانێئ یێتی دراوساڵو واڵتی تورکیاە لساز بوون. ەشێبووه کە خۆ بە خۆ کەش هێکەشمێک ێندەوازانە هێش

ی مندااڵنە سێکسییەکان سەبارەت بە کارهەر هەموو ئاە ان یاسای بنەڕەتی ئەم فەرمانەی دەرکرد کپارلەم

ندااڵن پەسندکراوه، مگەاڵڵە گوێرەی ئەم ە سێکسی نین. بکەڵکاوەژوویی  ساڵە، دەستڕێژی یان 41ژێر تەمەن 
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اسا پێی یە بە چوونک دەست داە کەمینە پشتیوانی یاسایان لجڤاکێکی سااڵن وەک  41و  49، 46تەمەنی ە ل

  46.خراێکسی پشتگوێ ی سیچاالکبۆ ئەوان  یڕەزامەندی

 ئاییندەسەاڵتی 

ەی بۆ زاڵەکە دەسەاڵتە ب ئایینتەمەنی هاوسەرگیریدا هەیە. کردنی دیاریە ەکان دەستیان لە ئایینزۆرێک ل

ە ڕیاربۆ بە بۆ ئەو خەڵکانەی کە فاکتەرێکی کاریگەر و بەرچاو ە کەلتوورو بێچمدان ب نۆڕمکۆنتڕۆڵی 

ەر دەوری سە وەها کاری کردووەت ئاییندەبەستن. دەسەاڵتی  ئایین سەرەکییەکانیان وەک سەرچەشن پشت بە

نە لە ئایینی ئیسالمدا ێکانیان. بۆ وەخاوەنی منداڵببنە  دایک و باوکی ەوەهۆی ئە بۆتە دایک و باوک ک

پێی ە ب 47ک بکات.ێر پیاوەندیی باوکی شوو بە هەزامڕەر ئیزن و ەلە س ێتوانەکی ساواش دێت کچەنانەت

قبووڵ  ەالیەن پیاوێکەوە پێشنیاری خوازبێنی کچەکەی لە وتابخانەی حەنبەلی، باوک بۆی هەیشەریعەتی ق

دایک  کچ هەتا کاتی پێگەیشتن و باڵق بوون لەگەڵە بکا تەنانەت ئەگەر کچەکەی باڵقیش نەبوو بێت. بەم حاڵەو

ە چبکاتەوه. ئەگەر ک یان ڕەتی بکا کاتی باڵقبووندا دەتوانێ هاوسەرگرییەکە قبووڵە و باوکی دەژی و ل

دا ئەم کردەوەە لە باش دەزانین ک کە ئەوە لە حاڵێکدایە. تهاوسەرگیرییەکەی قبووڵ نەکرد تەاڵق وەردەگرێ

 کردنیبۆ قبووڵ یەختە کۆمەاڵیەتیگیرۆدەکانی ئەم باس و زەە بنەماڵە . دیارداتەوو دڕ دەگمەنبە ە کار

ا وەهە کچێک لکردنی وو کار و بارەکاندا، سەرپێچیهەمە دایک و باوک لی بۆ ەڵایێڕگوهاوسەرگیری و 

 . کاتهەلومەرجێکدا زۆر ئەستەم دە

دەبێ بۆ پرسی هاوسەرگیری پەلە بکرێ و کچ و کوڕ دەبێ هاوسەرگیری بکەن. هەڵبەت من دژی »

ەمەنی تە کچان لە قۆناغی ئامادەییدا بکرێ چوونکە ی زانکۆییم، بەڵکوو هاوسەرگیری دەبێ لیهاوسەرگیر

 هەندێە چی بۆ ئەو باشتره. لە باش دەزانێ کە سااڵندا مێردیان دەوێ و ئەو کەسەی وا ئەوی ئافراندوو 49

یریی هاوسەرگی ڕۆڵەکانمانە. کاتێک وەختی یهاوسەرگیرە حاڵەتدا دەبێ پەلە بکرێت و یەکێک لەو حاڵەتان

ر وایە، او بێ ئینجا. بۆ کوڕیش هەبڵێین با خوێندنەکەی تەوە ەکانمانە، دەبێ پەلەی بۆ بکرێ نەک ئەوەی ککچ

 «شەیتان دەکات.ە بۆ هاوسەرگیری و کاروباری خێر دەبێ پەلە بکرێ، چوونکە کەوات

 4931ـی گەالوێژی ساڵی 62-حوجەتولئیسالمی وەلموسلمین موحسین قەڕائەتی

هەتا کراوه. ە دەرەوەی بازنەی هاوسەرگیری قەدەغە کۆمەڵگا مەسیحییەکاندا پەیوەندیی سێکسی لە ل

 دا بوو و مندااڵنائارە چەمکی منداڵ تێگەیشتنێکی زۆر کەم لە کۆتاییەکانی سەدەی هەژدەهەم سەبارەت ب

، نۆزدەهەمت لە ەتایبەو ب ەهەمازدسەدەی دوکانی ەکۆتاییە ی بچووک سەیر دەکران. لساڵتەنیا وەک گەورە
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 م سەرنجێکی زۆر پرژایە سەرناوەڕاستەکانی سەدەی نۆزدەهەە سەردا هات. لە ڕوانگەکان گۆڕانیان ب

کلیسای کاسۆلیکی ڕۆما و ئینجا دیکەی  گۆڵمەزبزوێنیسیاسەتی  48.ی مندااڵنیسێکسکەڵکاوەژوویی 

ەزامەندی دایک بێ ڕە یان هاوسەرگیری بە نهێنییان یهاوسەرگیریر ەدن لە سرککلیساکانی پڕۆتستان، داکۆکی

 و باوک بوو.

تەمەنی کەمدا دەگمەن بوو. کلیسا ە وای ئەورووپا، هاوسەرگیری لکۆمەڵگاکانی باکووری ڕۆژاە زۆرێک لە ل

ی یبێ ڕەزامەندە ساڵ بێ بۆ ئەوەی بتوانن ب 64بووک و زاوا دەبێ النیکەم تەمەنیان ە فەرمانی دا بوو ک

ایی بارودۆخی جوگرافیە لە تەنانەت کاتێک کراورد لەگەڵ ئیسالم ەبە ب دایک و باوک هاوسەرگیری بکەن.

بۆ  ەڕەچاو بکرێن، یاساکانی ژیان بۆ هەر هەموو موسڵمانانی دنیا چ ژن و چ پیاو دیاری کراوە ەوو زەمەنیی

 تەمەنی باڵقبوون و تەمەنی هاوسەرگیریش دەگرێتەوه. ە ئەم یاسایان کە ملکەجی بنئەوەی 

کی مەنێجۆراوجۆری کۆمەاڵیەتی تە یسەرەڕای هەموو ئاڵۆزییەکانی تەمەن و جۆرەکانی باڵق بوون، چاالکی

ەشداری ڕوو و ب نجیهانیکۆمەاڵیەتییەکان بەرباڵو و ە چاالکییە کۆمەڵگا ئەوڕۆییەکاندا کە . لدەوێتتایبەتی 

 ی پێویستە.ساڵزیادبووی تاکەکانی دەوێ، پێوەرێکی تایبەت بۆ پێناسەی منداڵی و گەورەە ل

ەرگیری تەمەنی یاسایی هاوسە ی خوارتر لئایینپێی یاسای ە کاتێک تەمەنی شیاوی هاوسەرگیری بۆ کەسێک ب

 واڵتێکدا بێ، یاسای دەوڵەتی بااڵدەستە. ە ل

ەدا دەوری لەم نێوەندە لەوانەیهاوسەرگیریی پێشوەختە  یو کۆمەاڵیەتی یکەلتوورتی ێندەسپەقبووڵکراوی و 

ە کە وا بیر بکەنەوە لەوانەیە کردوو هاوسەرگیرییانزوو ە ئەو مندااڵنەی کبۆ وێنە  کلیلی هەبێت.

ە ان لدایک و خوشکەکانیە ک یەئەو شتەبڕ و بیانووی ی بێیەزموونەکەیان تەنیا دووپاتەیەکی کۆمەاڵیەتئ

 ی چەسپاو جێبەجێ دەکرێت. ێکە کەلتوورکەواتە تاقیان کردووەتەوبە درێژەی نەوەکاندا 

ندن، خوێە تیان بدەسە شێوەی دادپەروەرانە لەو واڵتانەی وا کچان بە ئەوەمان پیشان دەدەن کە ئەم ڕاستییان

ە ل( 4916)سوویتمەن  .49ەزۆر دەگمەنهاوسەرگیریی پێشوەختە ، گاو هەلی کار دەە کردنەوەی بەهربەهێز

سەدی کچان خوار تەمەنی ە ل 1یەکگرتووەکانی ئەمریکا تەنیا ە ویالیەتە لە بەر باس کە دێنێتە کتێبەکەیدا ئەو

 .      50ەسەدە ل 6واڵتی بریتانیا ە سەد و لە ل 4ە دەگاتە امارسااڵن هاوسەرگیری دەکەن. لە واڵتی کەنەدا ئەم ئ 43

 

                                              
ـی هەتاوی(، پێداچوونەوەیەکی مێژوویی بە دەستدرێژییە سێکسییەکان و کەڵکاوەژوویی سێکسی لە مندااڵن 1830هیلی، بۆکسال و هاوکاران ) - 48

 ، ناوەندی تاوانناسیی ئوستڕالیا.  1838هەتا  1117لە ئوستڕالیا لە سااڵنی 
تی، گەشە و هاوسەرگیری، ئەنجومەنی ئاکسفۆڕد بۆ یارمەتیدانی قاتیلێدراوان بە داکۆکی کردن لە سەر (، ڕەگەزێ1832کارۆلین سوویتمەن ) - 49

 ڕەگەزێتی
 هەمان.  50



 رگیریەکانی هاوسەجۆر

ە لبۆ وێنە  حاڵەتێکی باوه،ە ماڵەوە ناوچەکاندا ڕاکردنی مێرمندااڵن و مندااڵن لە هەندێ لە ل وتن:ەدووکڕە

دەسەاڵتی ە ک داوو دەلەم ناوچانەدا ڕە کوردنشینەکانی ئازەربایجانی ڕۆژاوا )موکریان( ئەم حاڵەتە ناوچ

دوای یەکی دەسەاڵت و ملکەجبوونی ڕەها بەدی دەکرێ و ژن و مێردەکان ە و زنجیرەی یەک لە بنەماڵ

ەماڵەکان بنە )هەڵگیران یان ڕەدووکەوتن( و شێوازێک کە ماڵەوە بڕیار بۆ خۆیان بدەن. ڕاکردن لە نەیانتوانیو

 ەو دیکەی پارێزگاکان جیاوازه. لە بۆ ناوچەیەکی دیکە ەوناوچەیەکە ڕادێن، لە قبووڵ نەکراوە لەگەڵ ئەم کار

ارەیەک پە بەرامبەر بڕە لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵت( باوکی کچە ناوچەکاندا )بەتایبەت لە هەندێ ل

پارە تەرخانی کڕینی جیاز و ە و ئەم بڕە ناو بنەماڵە دەیهێنێتەوی ەکەکچزاوا و یان بنەماڵەی زاوا دیسان ە ل

هەندێ ناوچەی وەک باکووری ڕۆژاوای پارێزگای ە کەرەسەی ژیانی ژن و مێردەکە دەکرێت. ل یان

بەڵکوو ماڵ و کەرەسەی ە ی ڕەزەوی، هەر دوو بنەماڵەکان نە تەنیا ژن و مێردەکە وەردەگرنەوخۆراسان

بابالوا ە لە اڵەتح پێویستی ژیانیان بۆ دابین دەکەن بۆ ئەوەی بتوانن لەگەڵ یەکتر بژین. باوبوون و برەوی ئەم

 نۆڕمێکینەریت و ە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوا( ئێستا بۆتە دەکەوێتە نزیک شاری خۆی کە )ل

اکردن ڕمان کاتدا ەو لە ه وهمندااڵنی لێ دەکەوێتەهاوسەرگیریی پێشوەختەی  درێژەکێشانیە کۆمەاڵیەتی ک

، زۆر ژن بۆ بێ ر ژنانەواساالرانە بە ستداریی پیاەاڵسەدان بە دەاگری و ملنڕخۆ ێنگە جۆرڕە ڵلە ما

 م بژارده. ەویان کردۆتە ئوڕکانیان ەنێی خوازبەوەتکردنڕەنراو و یان ێپەرگیریی سەاکردن لە هاوسڕ

ناو  ەئاڵوگۆڕی ژنان )ژن بە ژن( وەک ئامرازی کڕین و فرۆشتن ل یەوەنشینیکاتی کۆچە لە دێرزەمانەوە ل

هاوسەرگیریی زۆرەملێ  کۆمەڵگای هاوچەرخدا چەمکیە ل 51.ەبووە اوخوازەکاندا کارێکی ببنەماڵە نەریت

ە لمندااڵن  کانیەهاوسەرگیریی زۆربەیی ەوەبە هۆی ئو ە پەرەی سەندوو هاوسەرگیریی جێبەجێکراویان 

ە هاوسەرگیریی پێشوەخت پێشگرییەکانیە و ڕێکارە بەرنامە ئامانجی زۆرێک ل ،52ەناو بنەماڵەدا بێچمی گرتوو

ە کارانو ڕێە ئەم بەرنامە ن، بەم شێوردەسەاڵتدا دامندااڵن و مێرمندااڵنبە سەر بنەماڵەکاندا ە لە ک نەئەو کەسان

  بەر تیشکی سەرنج. ەنەخەدبەتایبەت دایک و باوکەکان، سەرپەرشت و ئەندامانی کۆمەڵگای خۆجێییان 
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بوو زوو شوو بکات بۆ کاروون زۆربەی هاوسەرگیرییەکان عەشیرەتی و خزمایەتین. زێنەب ناچار ە ل»

خوێن  ەبەر ئەوەی لە دەبێ داب و نەریتی کۆنی خۆمانمان هەبێ لە ئامۆزا بیرکۆڵەکەی. ئێمە ئەوەی نەیدەن ب

بەاڵم دەبێ دوو و سێ منداڵی ە کچەکەم منداڵە و دەبێ ببێت. خەسووی کچەکەم، خوشکمە. ڕاستە و دەمارماندای

 «!ئەرکی سەر شانمە»بڵێ «! رمناچا»ژیان تێبگات. مەڵێ ە هەبێ بۆ ئەوەی ل

 کاروون، پارێزگای خووزستان. -ساڵ 16دایکی زێنەب،  تەمەن 

تی اڵو لە و ەواڵتی پاکستانە باوەکانی هاوسەرگیری بەتایبەت لە شێوازە ل کئاڵوگۆڕی ژنان یەکێ: ژنژن بە 

ی ڕیککەوتنە شێک لکۆمەاڵیەتییەدا دوو کچ وەک بەە لەم نەریتوه. ەم بۆتەرچاو کەی بەوێراندا بە شێئ

نێوان دوو بنەماڵەدا ئاڵوگۆڕ دەبن. ئاڵوگۆڕی نەریتیی ژنان ستراتیژ و ڕێکاری چارەسەری ە بازرگانی ل

ە زی دژ بنێوان دوو هۆە لو ئارامی  ڕێککەوتنی ئاشتیکراو بۆ ێجەبێرگیریی جەهاوسکێشمەکێشەکان بووه. 

حاڵەتی زۆر  و 53ژنان و پیاوان بوونی نییە یمەندیڕەزادا ەوازێم شەکراو بووه. لڵگشتی قبوو یەوێبە شیەک 

 هاوسەرگیریدا توانیبێتیان سەرپێچی بنوێنن.ە گیرۆدەکان لە الیەنە کە کەم هەی

 

 کراو ێجەبێرگیریی جەرگیریی ناچاری و هاوسەهاوس

یاسای  ەی ژن و مێردیان لیکۆمەڵگا ڕۆژاواییەکان، یاسای یەکسانە ناوەڕاستەکانی سەدەی بیستەم زۆرێک لە ل

هاوسەرەکان یان هەر دووکیان بەم ە یەکێک لە دی کە دێتە ئەو کات ناچاریهاوسەرگیریی  بنەماڵەدا گونجاند.

کارێکی  ەسەپێنرا بێت. ئەمهاوسەرگیریی زۆرەملێ  یەکێکیانە ب دژڕازی نەبن و النیکەم ە پێک گەیشتن

 ویی کەڵکاوەژوو ژنان،ە دژ بتوندوتیژی ە واڵتی بریتانیا وەک شێوەیەک لە ل وە نەخوازرگریو بەون ەزێق

 کراوه. ە پێناس ڤی مرۆکانەماف بەزاندنیدژی مندااڵن و ە لتوندوتیژی 

ی ە هاوسەرگیری. لناچارییە یجۆرێک هاوسەرگیریهاوسەرگیریی جێبەجێکراو بۆچوونی هەندێ کەس، ە ب

ە قاندن و زەخت ناچارن بهۆی ترس، تۆە الیەنەکان یان هەر دووکیان بە یەکێک لزۆرەملێ ناچاری و 

ە ب ەهەر دوو الیەنەکە هاوسەرگیریی جێبەجێکراو پێچەوانەی خواستی خۆیان هاوسەرگیری بکەن. بەاڵم ل

هاوسەرگیریی  واتایە بهاوسەرگیریی جێبەجێکراو  54هاوسەرگیری دەکەن.ە ی تەواو و ئاگادارانیڕەزامەند

 ەی قبووڵ نەکردنی پێشنیاری هاوسەرگیرییان هەییەکەمدا هاوسەرەکان دەرفەتە لە چوونکە نییزۆرەملێ 

  هی دووهەمدا نا.ە بەاڵم ل
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 ەزۆر چەتوونهاوسەرگیریی زۆرەملێ  وهاوسەرگیریی جێبەجێکراو ی وردی نێوان یجیاوازە سەرەڕای ئەم

ن زۆر لێک نزیکن. ناتوانیە ڕاستیدا ئەم دوو حاڵەتە لە چوونکە و هەندێ جار ناتوانین لێکیان جیا بکەینەو

دەی خۆی پێی بژارە ڕەزامەندییەکی لێبڕاو و تەواو و بە هاوسەرگیریی جێبەجێکراو کچ ل یبڵێین ڕەزامەندی

الیەن دایک و باوک و ە لحساسی ێئڕێگەی زەختی کۆمەاڵیەتی و ە لە ئەم هاوسەرگیرییە بووه. چوونک

ێ هاوسەرگیریی زۆرەمل هەمبەرە ل بداهەوڵ تەمەن کەم سەریدا سەپاوه. ئەگەر ژن یان کچێکیە بە براکانییەو

ی ناوچەکانە هەندێ لە ل ەکە بەرهەڵستی بکا ڕووبەڕووی کاردانەوەی زۆر توند دەبێتەوجێبەجێکراو  یان

 قەتڵی نامووسی.دەبێتە هۆی دنیادا 

ە ی و هۆزییەکان دەتوانێ تاک ناچار بئێتنیکبنەماڵەیی، ە ملکەجی نواندن بۆ داب و نەریت و باوەڕ

هەرگیز ئاسان نەبووه، ە هاوسەرگیرییە نێوان ئەم دوو جۆر یجیاوازیە بکات. لەم سۆنگەوخۆگوونجێنی 

دەتوانێ داوێنگیری هەم ە ناو ماڵ بەدی دەکرێ ک یە توندوتیژیجۆری دووهەمیان وەک شێوەیەک لە چوونک

 55.مندااڵن و هەمیش گەورەکان ببێت

 

ڕاستی کچێکی ە مشکان ئەگەر کوڕێک بە ل بۆچوونی خەڵک پیرەکچە.ە سااڵن ب 41ژوور تەمەنی ە لێر»

زۆرەملی و ە سااڵن بوو ب 41لەگەڵ خۆی ببات. من تەمەنم ە بووێ دەتوانێ تەنانەت سەرەڕای دژایەتی، کچ

ر کەس هەە هەڵسووکەوتی مێردەکەم و ژیانم ڕازی نیم. گەیشتنە هەڵبژاردنی ماڵی باوکم شووم کرد. هیچ لە ب

 «ەکات. تەنانەت ئەگەر سەریشیان بڕی زوو شوو نەکاتپێی بڵێن زوو شوو نە تکام وای

 مشکان، سەبزەوار -ساڵە 42واڵمدەر ژن. 

 

 ندروستیەندی تەهڕە

ی هاوسەرگیرییەکە زۆربەی کچان لە ک خادەریدەە هاوسەرگیریی مندااڵن سەبارەت بە کەمە هەر ئەم زانیاریی

سیان بۆ هاوپەیڤین کە .مەنەکانیان پچڕاوهپەیوەندییان لەگەڵ هاوتە .سەپێنراودا، زۆر غەمگین و گۆشەگیرن

بارودۆخی  هۆکارەکانیو اران کداکۆکیە یان لخۆدەوروبەریانن ە هەموو ئەو کەسانەی وا لە چوونکە نیی

ە کا بو دەیانە نەناسراوی و نکۆڵی لێکراوی دەمێنێتەوە بە الیەن کۆمەڵگاکەیانەوە ئەوانن. کێشەکانیان ل

ەسارەتی خوێندن و خە نەشیاو و نەبوونی بواری درێژەدان بیەتیی کۆمەاڵدنی رقبوولکقوربانیانی نەبینراو. 
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ە دوای یەک لەواندا زۆر ورووژێنەره. کێشە یەک لزاوزێی هۆی ە دەروونی و جەستەیی ڕووخێنەر ب

خۆکووژی ە ئامارەکانی پەیوەست ب .56توەک بەشی دانەبڕاوی ژیانیان سەیر دەکرێە دەروونییەکانیان دڵڕەقان

خێکی دۆە لە کە دووقاتی ئەو کچانەیوه، ەتەرگیری بونەشنیاری هاوسێووی پەڕووبڕی کە ەو کچانەئو ناە ل

 بەدەرە لەوەن.

 واریەندێندی خوەهڕە

خوێندەواری و ئاستی خوێندنی نزم،  مندااڵن و کەمهاوسەرگیریی پێشوەختەی وان ێنلە روونی ەد پەیوەندیی

 ومانگتاکایەتییە. بێی گیریخۆیی و گۆشەە بە ی متمانهۆکارێکی زەمینەیی بۆ تەندروستی و کەمی

شینانەی هەژارنە مندااڵن خاڵی کۆتایی هاتنی خوێندنی کچانە، بەتایبەت لەو واڵتهاوسەرگیریی پێشوەختەی 

 .57ەباوهاوسەرگیریی مندااڵن  تێیداە ک

ارەت اڵیەتی سەبسەرچەشنی چاوەڕوانی نەریتیی کۆمەە وێدەچێ کورتکردنەوەی پرۆسەی خوێندن بەشێک ل

از ، وی بۆ هەڵکەوێگونجاو یهەلومەرجی هاوسەرگیریلەگەڵ ئەوەی  شوو. کچە دەدرێن بە بێ کە بەو کچان

ە ەی ئەم کچزۆربە ییەوکەلتوور –ڕوانگەی کۆمەاڵیەتی ە لە بکەین کە بەوە ئاماژە . پێویستتخوێندن دێنێە ل

ن و هەر هەموو تەمەنیان تەرخانی ئیشی ناو ماڵ نراون بۆ ئەوەی زوو هاوسەرگیری بکەەپێگەیە مێرمندااڵن

ندنی سەر خوێە سەرمایەگوزاری لە کۆمەڵگا نەریتییەکاندا لەو باوەڕەدان کە بنەماڵەکان لە زۆرێک ل. 58بکەن

 ەماڵێکی دیکەدا درێژە بە و ل کاکۆتاییدا هاوسەرگیری دەە لە چوونکە فیڕۆدانی پارەیە کچان جۆرێک ب

یەن الە خوێندن لە بۆ وازهێنان لە ها تێچووی قورسی خوێندن هاندەر و ئەنگێزەیەکئیشەکانی دەدات. هەروە

ڕادەبەدەر  ەلکردنی مندااڵن پێداگریهاوسەرگیریی پێشوەختەی  سەرەکییەکانیە هۆکارە یەکێک ل 59.ەکچانەو

ارەزووی ئو پاکداوێنی ئافرەتان و خواستی کۆمەڵگا و کۆنتڕۆڵی ئارەزووی سێکسییانە.  پاکیزەییسەر ە ل

تایفە، ە ب ەی بنەماڵەوه، بەڵکوو گرێ دەدرێتەویڕێز و سەربەرزە بە نە تەنیا پەیوەستە مندااڵنی مێین یسێکسی

کۆنتڕۆڵی  دەستەبەریە مندااڵن کهاوسەرگیریی پێشوەختەی  ییەوه. نەریتیئێتنیکچین و ڕەچەڵەک و گرووپی 

ە بنەماڵەیەکی پیاوساالرەوە و لە ەوام بوودرێژایی نەوەکاندا بەردە مندااڵنە، ل یئارەزووی سێکسی

 60.ەبۆ بنەماڵەیەکی دیکە گوازراوەتەو
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 ناڵی منداتەاڵق

نی مێرد دوو تەمەە کاتێک ک کانداەییێتڕەگەز ەینایەکسانیە لە قووڵەکانیانەوە ڕیشە بهاوسەرگیریی مندااڵن 

ە ب پەیوەندی لەگەڵن اڵریی منداگیهاوسەر سەر کچان دادەنێت.ە زیاتر ل کیەییقاتی تەمەنی ژنە، کاریگەر

 ە، چوونککائەم کچانە زیاتر تووشی هەژاری دەهاوسەر  جێهێشتنیە تەاڵق یان ب 61.ەجێهێشتنی هاوسەر هەی

ر کەمدا و تەمەنی زۆە بەر بەرپرسایەتی منداڵەکانی. بەو پێیەی زۆرینەی کچان لە تەنیایی شان بداتە دەبێ ب

توانای دەست خستنی داهاتی زۆریان زۆر ە کردوو هاوسەرگیرییانه، ووەبهیچ خوێندنێکیان نە کاتێکدا کە ل

 داهاوسەریە منداڵلە لەو ڕووەوەی ک 62ئەنجامدا ئەمە هەژاری پتری لێ دەبێتەوه.ە ( و لهیچنا ر )ئەگەە کەم

 ەلە تەمەنی زۆر کەمدا تەاڵق دەدرێن، کەواتە تەمەنی مێردەکانیان کەمتره، ئەوان لە تەمەنی کچان زۆر ل

ڕەهەندێکی قووڵتر و بەرباڵوتردا تووشی ە لە تەمەنی سەرتردا شوو دەکەن، لەوانەیە چاو ئەوانەی وا ل

زیاتر تەاڵقی ە باو ە هاوسەرگیریی مندااڵن. لەو کۆمەڵگایانەی ک63ەببنەوئابووری  کێشەی کۆمەاڵیەتی و

 . تێرو مندااڵنی تەاڵقدراو بەدی دەکە پێشوەخت

 سەدی تەاڵقەکان ڕێککەوتنیە ل 31ە انی ئێران ڕایگەیاند کپارلەمۆنی دادی مەلەک شاهی سەرۆکی کۆمیسی

دادگا و سکااڵ تۆمار دەکەن ئەوانەن ە دەچنە بووه. زۆرێک لەو کەسانەی کهاوسەرگیریی پێشوەختە و هی 

 ەووهاوسەرگیری نەبە هیچ زەینییەتێکیان سەبارەت بە کاتێکدا کە وا زۆر زوو هاوسەرگیرییان کردووه، ل

دان سااڵن 43بۆ  41لە  وانێدایە کە نەانکچ و ژنئەو ناو ە تەاڵق ل . زیاترین ئاماری64ئێستا خوازیاری تەاڵقن

 . یەهاوسەرگیریی پێشوەختەی ۆزیاتر بە هق ەاڵتراندا ێلە ئە تێماندەگەیێنێ کە ئەم بابەت و

د ەلە س 31تا ەابردوو هڕی ەیەک دەی یەلە ماوق ەاڵکانی تەیە کە ئامارەوەمووی خراپتره ئەی لە هەوەو ئ

عەلی ئەکبەر مەحزوون بەڕێوەبەری گشتی کە  ەیەوەرنجە ئەی سێی جەوەوه بینیوه. ئۆکشانی بە خەڵه

ڕایگەیاند تاوی ەـی ه4931ی ڵلە سا سەبت و ئەحواڵو کۆچی ڕێکخراوی ئامار ، کاننوسینگەی زانیارییە

ر زیاتە و ئەم ئامارە تەاڵق باڵو ناکاتەوە ب ئاماری پەیوەستە شێوەی مانگانە چیتر بە ئەم ڕێکخراوە ک

دایکبوون، مەرگ، ەچوار ئاماری سەرەکی )لە نرێت. ناوبراو ڕایگەیاند کەڕادەگەیە ئامانجداران

سەردا دێ و ئامارەکانی پەیوەست ە دوا بۆ سێ ئاماری گرنگ گۆڕانی بە هاوسەرگیری و تەاڵق(، لەمەو ب

           ناویاندا دەقرتێنرێت.   ە تەاڵق لە ب
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 هاوسەرگیریی مندااڵن لە واڵتی ئێراناساکانی ی

کان و هەروەها نۆڕم و ڕێوڕەسمە سێکسییەە ی، ڕەهەندئایینیاسای بنەڕەتی، باوەڕی  الیەنەکانی

 کۆمەڵگای ئێراندا هەیە.ە لە هاوسەرگیریی پێشوەختە ڕۆڵێکی گرنگیان ل یەکانکۆمەاڵیەتی

کان بە ەۆ تاککسی بێندیی سەیوەچوونە ناو پ ەوەی ئێکا کە بە پەدسند ەت پەکی تایبێنەمەت ،ردا یاساەرامبەلە ب

یدا ێە تکک کە ێنەمەنە تێنراوه، بۆ وێش بە کار هەجار بە واتای دیک ێندەتە هەم بابەئندرا. ەیەاگڕنایاسایی 

رییان رگیەندی بۆ هاوسەزامڕەنی ەمەزگاکانی داد تەی دەزۆرب 65ت.ێرگیری بەازی بە هاوسڕ ێتوانەتاک د

ک ێکسی زۆرێژوویی سەکاوەڵر کەمبەن لە هاڵنیان دیاری کردووه. بۆ پاراستنی مندااڵسا 41بۆ  41وان ێن

مینە ەزمە ەای ئەڕرەکسی دیاری کردووه، سێندیی سەیوەندی بۆ پەزامڕەمییان بۆ ەکی النیکێنەمەتتان اڵلە و

کان ەکسییێندییە سەیوەمووه پەر هەچوونکە ه ێدی ناکرەکاندا بەره ئیسالمییولتوەک لە کێلەندازه گەها ئەبۆ و

 .  66رگیری نایاسایی بوونەر لە هاوسەدەب

کچان هاوسەرگیریی ە بنەماڵ یـی یاسای پشتیوانی69پێی مادەی ە بئیسالمی ئێران  ماریۆی کشۆڕشە بەر ل

 بوو.ە ن قەدەغسااڵ 61کۆتایی تەمەنی ە بەر لکوڕانیش  یسااڵن و هاوسەرگیری 41تەمەنی ە بەر ل

 ەسەرەتاییەکان لە ئێراندا ڕووی دا. گۆڕانکارییە لئیسالمی  ماریۆی کگۆڕینی ئەم تەمەنە پاش شۆڕش

ـی 4114پێی مادەی ە ـی یاسای مەدەنی گۆڕدرا. ب4114مادەی ە بە دەوڵەتی کاتیدا بێچمی گرت و ئەم ماد

نرا. هەر ەسااڵن ڕاگەی 41و بۆ کوڕان  ساڵ 49ی واڵتی ئێران تەمەنی هاوسەرگیری بۆ کچان ییاسای مەدەن

مەرجی ە سااڵن ب 41سااڵن و کوڕان خوار تەمەنی  49خوار تەمەنی ە کچان دەدا کە بە ڕێگە ئەم یاسای

وک ئەگەر سەرپەرشتی منداڵ )باە بەدەر لەوەی ک 67ی باوک یان ئیزنی دادگا هاوسەرگیری بکەن.یڕەزامەند

وانێ بتە کە ڕادەی پێویست باڵق بووە بە ک نجامە بگادادگا بەم ئەوەها داواکارییەکی هەبێ و ( پیریان با

  68تەمەنی خوارتریش هاوسەرگیری بکات.ە هاوسەرگیری بکا، منداڵ دەتوانێ تەنانەت ل

پێی یاسای بنەڕەتی و ە واڵتی ئێران بە لە گەیاند کەدڕای 4949ساڵی ە ـی یاسای مەدەنی ل4114مادەی 

ساڵ هیچ  41ساڵ و کوڕێکی ژێر تەمەنی  41کچێکی ژێر تەمەنی نێوان ە یاسایی، ل یڕەواداری

 تێیدا بایەخیە کڕەچاو بکرێ تایبەتی  ێکیهەلومەرجە ، مەگەر ئەوەی کوو بداهاوسەرگیرییەک نابێ ڕ
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بۆ ئەو حاڵەتانە نەبوو وا کچ ژێر  ئاوارتەیەندرێت. ئەم ەالیەن دادخوازێکی گشتی ڕابگەیە هاوسەرگیری ل

هیچ چەشنێک ە ئەوان نەیاندەتوانی بە وات ،ن بووسااڵ 41و کوڕ خوار تەمەنی  سااڵن 41تەمەنی 

پێی ئەو تەمەنی هاوسەرگیری یان ە بە جێبەجێ کرا ک 4924ساڵی ە هاوسەرگیری بکەن. یاسایەکی نوێ ل

هەنگاوێک بۆ ە پێی ئەو هەر چەشنە بە ساڵ ڕەچاو کرا ک 41ساڵ و بۆ کوڕان  3تەمەنی باڵقبوون بۆ کچان 

اڵی سە یاسای مەدەنی لە نایاسایی بوو. دواترین گۆڕانکاری لە سەرەتاییە کەمتر لەم تەمەن یاوسەرگیریه

 ەنێوان کچان و کوڕانی خوار تەمەنی پێناسە ی هاوسەرگیری لیگوێرەی ئەو ڕەوادارە بە پەسند کرا  ک 4914

 کرا.  ڕەزامەندی دادوەرێکی چاکخواز قبووڵمەرج بە ( 41و  49کراوی باڵقبوون )

 ەڕاستییەکان زیاترن چوونکە لە مندااڵن زۆر سەرسامهێنەرانهاوسەرگیریی پێشوەختەی  یڕێژەی گشتی

ن شێوەی فەرمی تۆمار ناکرێە نشینەکاندا بالدێە بچووکەکان و ناوچە گوندە لە زۆرێک لەم هاوسەرگیرییان

ە ل نسااڵ 41بۆ  41تەمەنی  نێوانە ( کچ ل11.111) 111. النیکەم چل و هەشت هەزار و 69و نانووسرێن

تەمەنی ە گەیشتن بە ( کەسیان بەر ل11.123) 123کرد. چل و هەشت هەزار و  هاوسەرگیرییان 4931ساڵی 

یە بۆ واڵتی ئێران بەڵگەە لە هاوسەرگیریی پێشوەختە ب بەهێزباوەڕی سااڵن النیکەم منداڵێکیان بووه.  41

 بەهێزترن و هەر ئەمەش درێژە پێدەر و ژیاندنەوەی کانکۆمەاڵیەتییەکان لە یاسامە ڕۆنسەر ئەوەی 

سااڵن و سزای یاسایی بۆ ئەو  49خوار تەمەنی  یو پەرەپێدانیەتی. یاسای دژی هاوسەرگیریهاوسەری منداڵ

 ڕۆڵەکانیان دەکەن، دەرەقەتیە هاوسەرگیری ب ،تەمەنی کەمتر لە النیکەمی تەمەنیە دایک و باوکانەی وا ل

سزای یاسایی، وەدوا خستنی ە بۆ خۆبوواردن لە و نایەت. ئاسانترین ڕێگە توونەهاهاوسەری منداڵ

خت زەهەروەها کۆمەاڵیەتییەکان و  نۆڕمەهاوسەرگیرییە. ئەوەی ڕاستی بێ کاتێک  یفەرمیکردنی تۆمار

 ەتی وکۆمەاڵی یپابەندێتیوه ەئتەمەنی کەمدا ناچار دەکەن، ە خەڵک بۆ هاوسەرگیری پێکردنی ڕۆڵەکانیان ل

 نەگرتنی یاسا ئاسانتر دەکاتەوه. وەرهەند ە نافەرمی، دەور لێدان و ب

نگترین گرە کڕینی زێڕ یەکێک لە گوێرەی پێناسەی کۆمەڵگا، لەوانەیە ئێران، بخوازی کۆمەڵگای زێڕە ل

ە ی ئیسالمدا پێگەیەکی گرنگیان هەبووه. ڕوانگەی کەسایەتییە ئایینڕەهەندەکانی ژیانی ئافرەتان بێت. ژنان ل

ئاماژه  ەتەی بابێبە پ .هەڵبوواسنە خۆیانەوە زێڕ بە بۆیان هەیە کە بووە ژن ئەوە ئیسالمییەکان سەبارەت ب

رگیری، ەکی چاکخواز بۆ هاوسێرەدادو یندیەزامڕەرجی ەت بە بوونی مەبارەوه سەرەکانی سەکراوێپ

نە ێوه بۆ وەژینێم توەکانی ئەوەدانکێی لێت. بە پێبرەوه دەڕێب یی کچینەقبوونی زڵک بۆ دیاریکردنی باێدانیشتن

قبوونی ڵی باەوەبۆ ئ ێکرەە دڵی کچۆەند پرسیار ئاراستەدا چەم دانیشتنەلووچستان، لەزگای سیستان و بێلە پار
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ی دیکە ەوەو ئ ێڕۆژی زڕت بە نرخی ەبارەکان سەک لە پرسیارێکەت. یێوەربکەە دڵو منداەینیی ئەز

 ێم دەرهەم پرسیارانە بەک کە لێنجامەیە. ئەگوار ێی جوتەختی ساێڕقینە لە زەاستڕی ێڕی زەوەکدانێل

ژن نرخی زێڕ یان ئەو شتانەیە کە  یباڵقبوونی دەروونیکردنی  ەندەزەکراو بۆ مڵری قبووەوێیە کە پەوەئ

ک ەە قازییچوونکک نییە ێیارڕها بەو ۆویستی بێی پتێخ و کوالەک بایەها دادگایەووانیندا ڕم ەکەلە یژنانەیە. 

روونناسی، ەوار لە بواری دەندێسی خوەک ەڵێویستە کۆمێوتۆی نییە. پەک شیاویی ئێتەها بابەهایی بۆ ونەبە ت

پرۆسەی هەڵسەنگاندنی  ی کەەوەم ئەشدار بن. دووهەکان بەتییەسایەی کەرانی کۆمەاڵیەتی و دیکەدەیارید

ەلیقەیی و س کی ێوتڕەتر لە کە تەنیا لە ماوەی چەند خولەکدا درێژە دەکێشێ زیاک ڤێۆینیی مرەزباڵقبوونی 

 و یاسایی.  ڵۆفیشناڕپکی ێیارڕبتاکەکەسی دەچێ نە 

ی و ەوەی وتەی ڕێبەرانی ناوچەیدنگێڕانە ی لئایینییەکان و ڕێبەرانی ئایینەنە ئەنجومفتوای مە ەای ئەڕرەس

ەری گعەرەبییەکانی پارێزگاکانی باشووری واڵتی ئێران دەستڕۆیشتوویی و کاریە ناو کۆمەڵگا زاڵە ل

ندااڵنی مهاوسەرگیریی پێشوەختەی  پارێزگای خووزستان سێیەمین پێگەی باوبوونیبۆ وێنە  بەرچاویان هەیە.

 خۆ گرتووه.ە ل

چەکە ی خۆجێیی زیاترین کاریگەرییان لە سەر خەڵکی ناویئایینپارێزگای سیستان و بەلووچستان ڕێبەرانی ە ل

 نە تەنیاە زێهی کئیسماعیل مەوالنا عەبدولحەمید ی ئایینگەورەترین کەسایەتی ە هەیە، بەتایبەت ل

ییەکانی ایینئجۆرێک وەک سەرۆکی ڕێبەرە ە پارێزگادا بەڵکوو بە لە ییئایینبەرجەستەترین ئیمام و ڕێبەری 

 باشووری ڕۆژهەاڵت و ڕۆژاوای واڵتی ئێران دەناسرێت.ە ل مەزهەبی ئێرانە کەمینەی سونن

 

ە ارەت بسەب کانی ەو وتاردانە ئایینیی ا عەبدولحەمید ئیسماعیل زێهی بۆ پشتیوانیمەوالن ەڵگەوتن لەکێدیدار و چاوپ

 وێنە: نووسینگەی مەوالنا عەبدولحەمید - یهاوسەرگیرینی ەمەزیادکردنی ت



، دادانیکاتی کاری مەیە کەم بزانین. ئەم پڕۆژەی دەستێوەردەرانە لە ی بئایینڕێبەرانی  یاکرێ کاریگەرین

هەڤدەهەمی ە لە هان دا. بەم پێی ناوچەکەداە ی لئاییندانیشتن لەگەڵ ڕێبەرانی سازکردنی  توێژینەوەی بۆ تیمی

انەمان لەگەڵ مەوالنا عەبدولحەمید ئیسماعیل زێهی ودانیشتنێکی سەرکەوتو 4931مانگی گەالوێژی ساڵی 

ی ولەوسەرکوتووانەی مەە پارێزگای سیستان و بەلووچستان ڕێک خست. دوو ڕۆژ پاش ئەم دانیشتنە ل

ان شاری زاهیدە شارەکانی پارێزگا لە هەزاران کەس لە تێیدا بە وتاردانی ڕۆژی هەینیدا کە عەبدولحەمید، ل

. وتاری داسااڵن ئەنجام بدرێ  41نزیک تەمەنی ە هاوسەرگیری دەبێ لە کۆ ببوونەوه. سەبارەت بەوەی ک

جەکان خۆیان هاوبەشی ژیانیان دەست بدەن گەنە دایک و باوکەکان دەبێ ڕێگە زیادیشی کرد کە بەدەر لەو

دەرونی  ییبواری خوێندن، دۆزینەوەی هەلی کار و پلەی سەرتری تەندروستە نیشان بکەن و ئەوان دەتوانن ل

 و جەستەیی هەڵبژاردنی باشتریان هەبێت. 
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سااڵندا شووی کرد. زۆر کچی چاکە. باوکی  18تەمەنی ە ، لسااڵنە 10فاتمەی کچم تەمەنی »

ە خۆڕایی بەخشی. چوونکە زیندانە. فاتمەم بە لە ساڵە ماوەی دە هۆی مادەی هۆشبەرەوە ب

 ەبیگوێزەوه. پێم خۆش بوو نرخەکەی زۆر بێ. لێرە وتی کرێکارێکی سادەم. وتم باشە کوڕ

نرخیشی زیاتره. زۆرەکەی ملیۆنێک دەدەن. هەندێ کەسیش  ێب هەرچی کچ تەمەنی کەمتر

 «دام.بە بەالش سەد هەزار تمەن، دووسەد هەزار تمەن دەدەن. بەاڵم من 

 ی ڕەزەویخۆراسانپارێزگای     تایباد –واڵمدەری ژن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کانەندازه گرتنەئ ینجامەرەو د کانەییەنجامە ناوچەئ

وار مەڕ چە کۆمەڵێ داتا لە نپێی سەرژمێری حەشیمەتی سااڵە ێران بواڵتی ئی ڵحواەبت و ئەسێکخراوی ڕ

ە هەمیشە دایکبوون، مەرگ، هاوسەرگیری و تەاڵق. ئەم زانیارییانەڕووداوی حەشیمەتناسی دابین دەکات: ل

ئاماری شاراوەی پشت ئەم ە نەوتراوی ماوەتەوە بەر دەستی کۆمەاڵنی خەڵک بوون، بەاڵم ئەوەی لێرەدا بە ل

 ت.ێد ێکان کۆتایی پەکاره کردییڕێیە کە بە ەوەئ ،زانیاری و داتا گشتییەکان زیاترهە ل و ەانەیداتای

 ەو نکۆڵی لێ کران هاتوون و بکردنەوە کییەکان زۆرینەیان ڕووبەڕووی ڕەتمیهەوڵە زانکۆیی و ئاکاد

ە لە ک –رسانی دەوڵەت بەرپ یسەرنج و هۆگری وهنەیانتوانیە ئەم دیارد یپێچەوانەی پەرەسەندن و بەرباڵوی

دنی کرسەر هەڵکشانی ڕێژەی حەشیمەت دەکرد و بۆ هەرچی خێراترە ماوەی سااڵنی ڕابردوودا پێداگرییان ل

  بەرەو الی خۆیان ڕابکێشن.  –هاوسەرگیری و منداڵخستنەوە ئەنگێزەی گەنجانیان زۆرتر دەکرد 

خۆی هەیە. ە کەمایەسی تایبەت بش ەکۆ کردنەوەی داتا ئەم توێژینەوکانی ەوازێی شەی دیکەوێهاوش

ە بە وێژەرەوالیەن تە هەندێ جار لگرنگە و  یکێتەباب بوونئۆبژە کانی دیکەەچۆنایەتییلێکۆڵینەوە ی ەوێهاوش

تە هۆی ێبەدکار دەبرێت. سنووردارێتی زەمەنی و داراییش ە شێوەی حاشاهەڵنەگر هەندێ دەمارگرژی ب

بارودۆخی پیشاندەری ە لەوانەی ئەنجامەکانکە  ێنێیەگەوه دەمە ئەکە ئە قەبارەی نموونبچووکبوونی 

ئەوەندەی دەکرێ ە کە سەر ئەوەیە هەموو هەوڵەکان ل ەحەشیمەتی گەورەتری ئێران نەبێت. سەرەڕای ئەم

ە گەاڵڵ ەپرسیارەکانی لێکۆڵینەوە هۆی ئەوەوە بە کانە و هاوبەشورد دەمارگرژی بکرێت. شێوازی ە ڕێگری ل

ەوەن. وشیارکەرو ر ەنێاهڕویست ێی پەادڕبە دەوڵەمەند و ی داتاکان ەوەیە کە کۆکردنەتەباب مەری ئەرخەدکرا 

ی ەوەکردنڕپو لە کاتی و ە ڕوو دڵنیا دەکرانەوە دەیانخستە بەشداربووان لە نهێنی بوونی ئەو زانیارییانەی ک

الی ەکانیان و نهێنی و ڕوانگ تێیدا ئەزموونی تایبەتیە شوێنێکی پارێزراویان بۆ دابین کرا ککان ەپرسیارنام

 . ووڕ ەنەبخە ئێم

زی ێنیپارێچاوگرتنی نهڕەوه بە ەژینێران گرووپی توەمداڵکانی وەیشتنی دروستی وشەگێنیابوون لە تڵدبۆ 

ە کۆمەڵێ پرسیار بە پرسیارنامەیەک بی داتا ەوەبینی. بۆ کۆکردنەیی دێسانی خۆجەژی کێاوڕسوودی لە 

  .گرنگ بوو ئازاد بنە الیانەوە بۆ ئەوەی واڵمدەرەکان بۆ دەربڕینی ئەوەی ب کراە ئامادە کۆتاییەکی کراو

وه ەژینێتو مەپرسیارکارانی ئبوو، رووری ەکان زەزانیاریی یبووننینهێک لە متمانە و ێئاستپێیەی کە بەو 

ن. داتا بێن بەدیران ەمداڵبۆ وو دۆستانەدا ە شوێنێکی ئاسوودە لە ئەم بابەتە ڕاهێنرا بوون کزۆر بە باشی 

کۆ پێکهاتوو  ەلێدوانی نیوبە یی ێۆیشتووی خۆجڕستەدڕێگەی کۆمەڵێک کەسی ئاگادار و ە ل یشچۆنایەتییەکان

درێژەدان یان وەستاندنی لێدوان سەرپشک بوون. هەندێ ە واڵمدانەوەی پرسیارەکان، لە واڵمدەران لکراوه. 

 ەندێ تەنیا ناوی بچووکیان هێنا. گێڕانەوانەی وتناویان نەهێنرێ و هە کە وایان پێ باش بوو نواڵمدەراە ل



کان، خۆجێییەە و پێشتر باڵوکراوەکانی سەرۆک کۆمارەکان، ڕێبەران، کەسایەتیی ە گشتییان بۆچوون

رەدا الدان هێنانی ناویان لێە کارەکەدا هاتوون کە دەوڵەتییەکانیش لە ی و دیکەی کەسایەتییئاییندەسەاڵتداری 

 نییە.ە ەوئەخالقیاتی توێژینلە 

ێیەی سەر پێوەری کەاڵن بوو. بەو پە کارهێنراو لەم توێژینەوەدا شێوازی چۆنایەتی لەی بیئاراستەی شێوازناس

ە راو لشێوازێکی ناس ئەوەی کە سەری یانە بتوانین بچێنەوە کە پێشتر توێژینەوەیەکمان نەبووە لەم بارەو

ەڵ ا بوو، شێوازناسییەکی سازگار و یەکسان لەگواڵتی ئێران وەک شیکارییەکی یەکسانسازی بە کار نەهێنر

 هاوسەرگیرییهەڵگری زیاترین ڕێژەی ە لەو ناوچانەی واڵتی ئێران کە ئەمە ئارادا نەبوو کە لە ئەم دیارد

دا تێگەیشتنی لێکچوون و لێکنەچوونەکانە بۆ ئەوەی ل بوو زەرووریتوێژینەوەیەکی یەکسانسازی مندااڵنە 

ە ی کۆمەڵگا، قەبارەی نموونە، شێوازی نموونەگیری، ڕێژەی لێدوانقەبارەهاوکاریمان بکات. 

دیاریکەرەوەکان بۆ هەر بەش و ناوچەیەک تەنانەت کاتی تەرخانکراو بۆ هەر پارێزگایەکی تایبەتی 

 مندااڵن لەو ناوچەدا.ە هاوسەرگیریی پێشوەختەی لە ڕەنگدانەوەیەک بوو

هەر ناوچەیەکدا پرسیارنامەیەکی خۆجێیی کراو و خۆماڵیی  ەکارهێنراوەکان لەبە سەرەڕای ئەوەی پرسیارنام

نا ێر خۆی دایهەژێتوبوو، بەاڵم زۆربەی بەشەکانی  70یپرسیارنامەی ئەندازەیی حەشیمەتی و تەندروستە ل

 بوو. 

دەیەی  ماوەی یەکە ئامارەکانی هاوسەرگیری لت بە ەبارەسداتاکانی حەشیمەتناسی  یشیکاریە پارێزگاکان ب

لیستی ە ل ەجێگیربوونی ئەم پارێزگایان یڕێزبەندیە کە پێدانە نیشان کران. شایەنی ئاماژستدە ڕابردوودا

ە چوونک ەباڵو کراوەتەوه، یەکسان نییە الیەن دەوڵەتەوە لە لەگەڵ ئەو پێڕستانەی کە مەبەستی ئەم توێژینەو

ئاماری  زیاترینە کە نجام دراوئەە هەڵبژاردنی ئەو پارێزگایانە بە کار هێنراو بۆ ئەم توێژینەوە پێڕستی ب

دیکەی پارێزگاکان دووپات بوونەتەوه. بەم ە ساڵەدا پتر لە درێژەی ئەم دە و ل هووخۆ گرتە منداڵهاوسەریان ل

 ین لە:بریتە ئەم هەوت پارێزگایە پێی
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           رگیریەنی هاوسەمەت بە زیادکردنی تەبارەکان سەتەشیرەرۆک عەران و سەبڕێوتن لەگەڵ ەکێدیدار و چاوپ

 وێنە: کامیل ئەحمەدی

یری، هاوسەرگەر، واڵمدهاتوون: پێش زەمینەی ە بەم بابەتانەی ژێرەوپرسیارنامە ە پرسیارە پێکهاتووەکان ل

پیاوان، ڕوانگەی ڕەگەزێتی، ڕووبەڕوو باوکبوونی  ی ژنان، بەوزازکبڕیاردانەکانی هاوسەرگیری، 

وندوتیژیی ت ر ژنان،ەبۆ س ییسێکس ی، توندوتیژیهاوسەرگیریی مندااڵنلەگەڵ پەیامی پێشگرانەی ە بوونەو

 پیاوان.ێزانی خ

 ڕووماڵکراوەکانە ناوچە لهاوسەرگیریی مندااڵن  یسەر ڕێژەی باوبوون و هۆکارە لە پرسیارنامفوکووسی 

ەروەها هە کار هێنرا. لێکۆڵینەوەکە کەسانی خۆجێیی بیمانە کردن لەگەڵ دە و. ئەم پرسیارنامە، تەنیا لوب

ن. پرسیارە خۆجێییەکاە ی و ڕێبەرئاییندەوڵەتی و ە بەرپرسان، کەسایەتییکردن لەگەڵ  ەیماندە بریتی بوو ل

سەر  ەو ئاگادار بووه، لر ەکاریگچ بوارێکدا ە لەگەڵکراو لدیمانە کەسی ە پێی ئەوەی ک ەداڕێژراوەکان ب

 ،ڕەوتی لێدوانەکان جیاواز بوونە سۆنگەی پێکهاتەییەوە و لە چڕ دەبۆو تبواری تایبە

سااڵندا شووی کرد. زۆر کچی چاکە. باوکی بە هۆی مادەی  49سااڵنە، لە تەمەنی  41فاتمەی کچم تەمەنی »

شبەرەوە ماوەی دە ساڵە لە زیندانە. فاتمەم بە خۆڕایی بەخشی. چوونکە کوڕە وتی کرێکارێکی سادەم. وتم هۆ

ه. نرخیشی زیاتر ێب باشە بیگوێزەوه. پێم خۆش بوو نرخەکەی زۆر بێ. لێرە هەرچی کچ تەمەنی کەمتر

ەن. بەاڵم من بە بەالش زۆرەکەی ملیۆنێک دەدەن. هەندێ کەسیش سەد هەزار تمەن، دووسەد هەزار تمەن دەد

 پارێزگای خۆراسانی ڕەزەوی.   تایباد –واڵمدەری ژن    «دام.



 ڕەزەوی خۆراسانی

هەزار  626پارێزگای خۆراسانی ڕەزەوی دەکەوێتە باکووری ڕۆژهەاڵتی واڵتی ئێران کە شەش ملیۆن و 

خۆراسانی  زۆرینەی حەشیمەتەکەی ئێتنیکی فارس و فارس زمانن. 71ت.( کەس لە خۆ دەگرێ6262000)

ڕەزەوی جەمسەرێکی ڕاکێشانی ئایینییە لە واڵتی ئێراندا و پێتەختی مەعنەوی شێعەکانە. شێعەتەوەرێتی لەم 

 ده.ەشهەلە م )س.خ( زارگەی ئیمام ڕەزاەناوچەدا بە هۆی بوونی م

لە  چانبۆ ک ساڵ و 41بۆ  41لە ناو کوڕانی تەمەن  ەختەشوێی پئەم پارێزگایە یەکەمین پلەی لە هاوسەرگیری

م ەی ئێمین ئامانجی تاوتوەکەی پارێزگای خۆراسانی ڕەزەویی لە خۆ گرتووه. ساڵ 43بۆ  41نی ەمەوان تێن

 وه بوو. ەژینێتو

ک ەڵت. خێدرەنجا دەدا ئڵەماەو تایفە و بناییە کە لە نڵەماەکی بنەیەوەن کرداڵی منداەختەشوێرگیریی پەهاوس

کوو ەیتی ورەداب و ن ێندەیە هێم پەناسن. بەکتر دەکان یەک و باوکیدا دایێیە کە تەرگیرییانەو هاوسەزیان لەح

تی و هاوسەرگیریی مندااڵنە. منداڵێ یمارەیی بابەتێکی گرنگ لە کاتبەندیت. ێمتر بەک ێتوانەیی دەی مارڕب

ۆ تەمەن کاتێکی زێدەتر بێکی کەمکچگەنجێتی وەک هۆکارێک دیاری دەکرێ کە ڕێزی بووک زیاد دەکات. 

  72ردن و منداڵخستنەوە بۆ بنەماڵە نوێکەی هەیە.کتەرخان

ێزگای خاوەندارێتی ئاوه. لە پار م ناوچەەل ەختەشوێرگیریی پەکانی هاوسەرەکاریگیەکێکی دیکە لە فاکتەرە 

 .گەشەی کشتوکاڵی تووشی گرفت کردووەم ئاوی ەک وهەیەکەناوچە گەرم و وشکبە خۆراسانی ڕەزەوی 

نگەییە دەورێکی ژیئیمتیازه . ئەم ەتەتایبا کارێزی ئاوییان هەیە، ئیمتیازێکی دەستڕاگەیشتن بەو زەوییانەی و

نۆڕمە کۆمەاڵیەتییەکاندا هەیە. بۆ وێنە لە خێراباد، ئەو شوێنەی کە زۆربەی دانیشتوانی چمگرتنی ێبگرنگی لە 

ەوەی بەم بۆ ئکارێزی ئاویان هەیە، هاوسەرگیریی پێشوەختە لەگەڵ کەسانی ناو تایفە برەوێکی زۆرێ هەیە 

شان داین ی پیەوەئ ێوەدیمانە لەگەڵ دانیشتووانی ئشێوە زنجیرەی پلەداریی ڕابردوو وەک خۆی بپارێزرێت. 

ی ڕ، بێنتر بەمەم تەرچی بووک کەت. واتە هێنی بووک جیاواز بەمەی تێە بە پیەوانەیی لەی مارڕکە ب

 شی زیاتره. ەکەییەمار

 دوو لە پارێزگای خۆراسانی ڕەزەویلە ماوەی ئەم دە ساڵەی ڕابرئەم وێنە برەوی هاوسەرگیریی پێشوەختە 

پیشان دەدات. وەک دیاری کرا هاوسەرگیریی مندااڵن هێشتا لەو ناوچەدا باوە بەاڵم خواست بۆ ئەم چەشنە 

 هاوسەرگیرییە ڕووی لە کز بوونەوەیە. مامناوەندی هاوسەرگیریی مندااڵن لە ناو کچان لە هی کوڕان زیاتره. 
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زگای خۆراسانی ێن لە پاراڵژده ساەنی هەمەانی خوار تڕکچان و کو یەچارتی هاوسەرگیریی پێشوەخت. 6ی ەنێو

 وی.ەزڕە

سەرەڕای دابەزینی کەمی هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن، نرخی تەاڵق لەم پارێزگایەدا لە چاو دەیەی 

 ڕابردوو بەرزبوونەوەی بە خۆوە بینیوه. 

 

 ویەزڕەزگای خۆراسانی ێسااڵن لە پار 41ژێر تەمەنی انی ڕکچان و کوتەاڵقی ڕێژەی چارتی . 4ی ەنێو

ئەو کچانەی وا لە هەڕەتی کچۆڵەییدا هاوسەرگیری دەکەن، زیاتر ئەگەری ئەوە لە ئارادایە کە لە تەمەنی 

ا ە هێشتلە سەدی قوربانیانی هاوسەرگیریی پێشوەخت 63کەمیشدا تەاڵق بدرێن. توێژینەوەکان پیشانیان داوە کە 

بوو بۆ ئەوەی کان ەسە( کلە سەد 11) دەخوێنن و هاوسەرگیری هۆکاری سەرەکیی وازهێنان لە قوتابخانە 

کردن ڕابپەڕێنن. زۆرینەی واڵمدەران خوێندنیان تەنیا هەتا و ئەرکی منداڵ بە خێوتی ێکابانبتوانن کاری 

)کۆتایی قۆناغی کە هەتا پۆلی دوازدەهەم لە سەدیان چانسی ئەوەیان بووە  41ئاستی سەرەتایی بوو و تەنیا 



بەر لە هاوسەرگیری چووەتە  کچلە سەد لە حاڵەتەکاندا  13.4خوێندنەکەیان تەواو بکەن. لە یی( ەئاماد

لە سەدی حاڵەتەکاندا بەڵێنی درێژەدان بە خوێندنیان پاش هاوسەرگیری پێ دراوە بەاڵم  31.4قوتابخانە و لە 

 وە سەر. لە ڕاستیدا ئەم بەڵێنە نەچو

 وزای کچۆڵەکان دادەنێت.و زک ی سێکسییکاریگەری لە سەر تەندروستهاوسەرگیریی مندااڵن زیاترین 

جەستەی کچۆڵەکان لە ڕووی فیزیاییەوە بۆ منداڵخستنەوە و زاوزێ گونجاو نییە و کچە هێندەی پێویست باڵق 

ڵ دەکەوێتە بەر مەترسی. ی منداینییە و لەبەر ئەمەش هەم تەندروستیی دایک و هەمیش تەندروست

هاوسەرگیریی مندااڵن نە تەنیا تەندروستیی دایک بەڵکوو تەندروستیی نەوەی دواییش دەخاتە مەترسییەوه. 

، لە الیەن بنەماڵەی خۆیان و یان کردووهێزاوزلە سەدی ژنان کە جارێک  33توێژینەوە ئەوە پیشان دەدا کە 

لە سەد( ڕایانگەیاند کە  11ن. ڕێژەیەکی بەر چاوی واڵمدەران )دایکیانەوە لە کاتی زەیستاندا چاودێری کراو

و خوێنڕێژییەکی  تاقەتپڕووکێنلە سەدیان وتیان ژانێکی  63لە کاتی زاوزێدا هیچ کێشەیەکیان نەبوو و 

زاوزێ و پرسەکانی تەندروستیی ژنان لە ناو ژناندا  یزۆریان هەبووە. زانستی سەبارەت بە کێشەی گشتی

ەی ئەو کچان ان نەبوو.یلە سەد( سەبارەت بەم کێشانە هیچ زانیارییەک 92زۆرینەی واڵمدەران ) زۆر کەم بووه.

هەر ) لە سەد ڕیسکی برینی هەڵدڕانی زاوزێیان 11سااڵن زاوزێیان کردووە هەتا ڕادەی  41بەر لە تەمەنی 

هەمبەر  لە یبوو کە ئەوانهە (دا ڕوو دەدا و زیاتر لە شەش تەقەڵ هەڵبگرێوزێبرینێکی واژەنی کە لە کاتی زا

 . ئێش و هەوکردنێک کە بە درێژایی ژیانیان لەگەڵیانە.ردهەو کردنەکاندا خەسارهەڵگر دەک

لە بەر دەستە. تەنانەت کاتێک بە  یانژنان سەبارەت بە برینی دڕانی زاوزێ زانستێکی زۆر کەم

 نەی ژنان تەنانەت ئەوانەی کە لەکەڵکوەرگرتن لە مانا خۆجێییەکان، ڕوونکردنەوەی زیاتریان پێ درا زۆری

 . ووهزموون کردەیان بە ئتەقەڵیان هەڵگرتبوو، نەیاندەزانی کە برینی هەڵدڕانی زاوزێ 41کاتی زاوزێدا پتر لە 

لە سەدی پیاوە واڵمدەرەکان کاتی لە دایکبوونی یەکەم منداڵ تەمەنیان  16توێژینەوەکان ئەوە پیشان دەدەن کە 

 ڵن دوو منداەوان خاوەوه ئەژینێی توی توێژینەوەدا خاوەنی دوو منداڵ بوون. کاتسااڵن بووە و لە کات 43

 بوون. 

لەو ناوچانەی وا هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵنی تێدا باوه، دایک و باوکەکان لە جیاتی کەسەکان بڕیاری 

اوسەرگیریدا، لە لە سەد لە کەسانی هاوسەردار لە کاتی ه 32.6نزیکەی  .پەیوەست بە هاوسەرگیری دەدەن

لە سەدیان سەبارەت بەوەی لەگەڵ کێ هاوسەرگیری  69پرۆسەی هاوسەرگیریی خۆیان ئاگادار بوون بەاڵم 

لە سەد لە الیەن دایک و باوک یان دیکەی ئەندامانی بنەماڵە بەدەر لە  16.1دەکەن هیچ زانیارییەکیان نەبوو. 

لە سەدیان خوازیاری  16.3ئاهەنگی هاوسەرگیری، خۆیان بڕیاری هاوسەرگیری دراوه. لە کاتی ڕێکخستنی 

 هاسەرگیری نەبوون. 



لە سەدی ئەو  41سەرەڕای دژایەتی کەسەکە بۆ هاوسەرگیری، کاتێک زەماوەندەکە بەڕێوە دەچوو، تەنیا 

کەسانەی نەیاندەویست هاوسەرگیری بکەن، لەم بارەوە بنەماڵەکانیان دواندبوو. ئەوانی دیکە دڵنیا بوون کە 

 ەرگیرییەکە بە دڵی ئەوان هەڵناوەشێتەوە و سەر دەگرێت. هاوس

ۆ ب وزا و هەروەها پشتیوانی و تەکنیکی پێویستزانیاری ورد سەبارەت بە تەندروستیی سێکسی و زک

بوون بۆ لەش و ئارەزووی سێکسیی تاکەکان یەکجار کەمە. ڕاهێنانی سێکسی ئاسوودە بوون و متمانە بەخۆ

و یان لە ئاستێکی زۆر کەمدا بوو و بە کەمترین ئاستی کوالێتی دەخرایە ڕوو. بە  لە قوتابخانەکاندا نەبوو

لە سەدی واڵمدەران لەو بۆچوونەدا بوون کە هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن دەبێ بووەستێنرێ  21گشتی 

ام هیچ ک لەش و ڕفتاری کەسەکە خۆی.تی ڵەحا ێیان وا بوو کە ئەمە پەیوەستە بەلە سەد پ 96.1و نەمێنێ و 

لە واڵمدەران زانیارییان لە سەر تەمەنی یاسایی هاوسەرگیری نەبوو. لە کاتی واڵمدانەوە بەم پرسیارانە لەوان 

ساڵ بەرەو ژووره. زۆرینەی خەڵکەکە بۆچوونیان وا بوو کە تەمەنی  41وا بوو تەمەنی یاسایی هاوسەرگیری 

یریی کوڕان زووە و باوەڕیان وا بوو تەمەنی سااڵن بۆ هاوسەرگ 61سااڵن بۆ هاوسەرگیریی کچان و  41

 سااڵنە.  61ئایدیال و هەرە باش بۆ هاوسەرگیریی ڕۆڵەکانیان 

لە سەدی ژنانی هاوسەردار دەیانوت ناچارن لەگەڵ مێردەکانیان پەیوندیی سێکسی ساز بکەن و  64.6

 ەیوەندیی سێکسی لەگەڵئارەزوویی بۆ پڕێژەیەکی کەمیان دەسەاڵتی ئەوەیان هەبوو کە سەبارەت بە بێ

کە لە بەشێ مێردەکانیان قسە بکەن چوونکە بە باوەڕی ئەوان پەیوەندیی سێکسی بە شێوەی حاشاهەڵنەگر

لە سەد(،  16.3. باوترین کاردانەوەی بنەڕەتی بۆ پەیوەندیی زۆرەملێ ناڕەحەتبوون )هاوسەرێتیئەرکەکانی 

 .لە سەد( بوو 61.2ەد( و تووڕەیی )لە س 61.2بێزاری )

 

 لە پارێزگای خۆراسانی ڕەزەوی کانەیچارتی ڕێژەی هاودەنگی لەگەڵ ڕوانگە ڕەگەزێتی - 9ی ەنێو



 

 . پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵت2

( کەسی بۆ ئەم پارێزگایە 3807000هەزار ) 113حەشیمەتی سێ ملیۆن و  4939دوا سەرژمێری لە ساڵی 

لە واڵتی ئێران لە ماوەی –تەورێز  -دی ئەم پارێزگایە (. ناوەن4939تۆمار کردووە )ساڵنامەی ئاماری، 

شاری  46چەندین دەیەی یەک لە دوای یەک وەک پێتەختی ئیسالمی و هونەری ناسراوە و بریتییە لە 

ن ەشتاش لە الیێر کراوه و هیەک سێکارکردک ەوهاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن  تورکنشین.

ۆر ی زەوێبە شباوه.  ۆرزگوندیی و هەژارنشینەکاندا  مە لە ناوچەەای ئەڕرەت. سێنرێپەسەوه دەکانڵەماەبن

ندا اڵمندا رگیرییەسندبوونی هاوسەی ئابووری و پەشێوان کێن لە نێزەتڵکی مانادار و دەندییەیوەفاف هاوپەش

 ت. ێکرەدی دەب

 

 داسااڵن 41تەمەنی لە  ێندەن و و هڕبەوکیان دێوه نەلە ساواییلە هەندێ لە گوندەکانی شاری سەراب، مندااڵن 

 وێنە: کامیل ئەحمەدی - هاوسەرگیری دەکەن

سااڵن مارە دەکران و لە ناو گونددا  6بۆ  4بینراوەکانی گوندی گیلەکاباد پیشانی دا کچان لە تەمەنی بۆ نموونە 

سااڵن سەڵت نەبوو. زۆر باوبوونی هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن لەو  1هیچ منداڵێکی ژوور تەمەن 

نە خۆجێییانەدا زیاتر خۆی دەنواند کە پێداگرییەکی زۆر لە سەر گرنگیی نۆڕمە خۆماڵی و داب و لێدوا

 واڵمدەرێکی پیاووه لە ەانێڕگ. بە تێکرەدمانگان مارە  2نەریتەکان دەکرا. لە گیلەکاباد منداڵی ساوای تەمەن 

 .  تێرمارە دەک کۆرپەلەی کچ لە زکی دایکی و بەر لە لەدایکبوونیکردندا، ەلە کاتی دیمان



سااڵن  46سااڵن سەڵت نییە. هەر هەموویان ژێر تەمەن  49لە گونددا هیچ منداڵێکی ژوور تەمەن »

سااڵن بوو. من  4. بووکەکەمان کاتێک هاوسەرگیری لەگەڵ براکەم کرد تەمەنی یان کردووههاوسەرگیری

سێکەمان لە درگای دا و ئەڵقەیەکی سااڵن بوو. نیوە شەو بوو و من خەوتبووم کاتێک دراو 46خۆم تەمەنم 

 ئازەبایجانی ڕۆژهەاڵت –سەراب  –گیلەکاباد    ساڵە 69لەیال، تەمەن       «پێدام.

 

 

 بەراوردی هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵن لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵت 44 - 9چارتی 

 

لە  61یرییان کردبوو و کەمتر لە لە سەدی واڵمدەران لە کاتی ئەنجامدانی ئەم توێژینەوەدا هاوسەرگ 31.1

لە سەدی حاڵەتەکاندا مارەبڕینێکی  31یان نەکردووه. لە یسەدیان لە ئاهەنگی هاوسەرگیریی خۆیاندا بەشدار

لە سەدی واڵمدەران سەڵت بوون و لە  41.2فەرمی لە الیەن بنەماڵەکانیانەوە ئامادە کاری بۆ کرا بوو. کۆی 

 دی هاوسەرگیرییەکان دەستبەجێ پاش هاوسەرگیری تۆمار کراو بوون. لە سە 31.1ناو هاوسەردارەکاندا 

 

 

 جۆرەکانی هاوسەرگیری لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵتوی ەبرچارتی  .1ی ەنێو



 

 پارێزگای خووزستان

پارێزگای خووزستان سێیەمین پارێزگای ئامانج لەم توێژینەوە بوو. ئەم پارێزگایە دەکەوێتە باشووری 

( کەس 1361111هەزار ) 361ملیۆن و  1ڕێژەی حەشیمەتەکەی  4939ی واڵتی ئێران و لە ساڵی ڕۆژاوا

بە پێچەوانەی هەمەجۆریی ئێتنیک و زمان لەم ناوچەدا ئەوەی بەدی کرا کۆمەڵێ لێکچوونی کەلتووریی . بوو

. کانەەییجوگرافنە لەم بارەوە سەرچەشش ێاکڕبەڵگەی عەقاڵنی سەرنجنەگۆڕ و باو لە ناوچە گوندییەکان بوو. 

ناوچە و ڕووناکی لە کۆمەڵگایەک کە هەڵگری هەمە جۆریی کاتی باڵقبوونە  جوگرافییەکانهێما 

ەوانەیە ل تاریکی کاریگەری لە سەر جوگرافیا دادەنێت. –سەرنجڕاکێشە. پلەی گەرما و خێرایی ڕووناکی 

میان لەم دەڤەرەدا هۆکاری باڵقبوونی وزا بەم پێیە ڕێک بکەن. ناوچەی گەروەرزەکان پێوەر و هاوخشتی زک

یان لەوانەیە وەک گەورەساڵێک یپێشوەختەی کچان و کوڕانە؛ واتە مندااڵن سەرەڕای تەمەنی بایۆلۆجیک

. لە ناو دڵی ئەم حاڵەتەدا ڕیشەی هاوسەرگیریی مندااڵن لە نایەکسانی یندەربکەون کە ئامادەی هاوسەرگیری

 کچان خوارتر و نزمتر لە پیاوان و کوڕانن.  ڕەگەزی و ئەم باوەڕەدایە کە ژنان و

 

ن بوو. ئەو شووی کرد سااڵ 43سااڵنەکەمان بە کوڕە مامم دا کە ئەو کات تەمەنی  49ئێمە خوشکە تەمەن »

 «           ملیۆن تمەنمان وەرگرت. 1و ئێمە 

 خووزستان –ئەهواز      کەعبە عەبوود –ساڵ 64مدەر پیاو واڵ

 

ڕووی داب و نەریتەوە لە بنەماڵە عەرەبەکاندا زۆر جیاواز نییە. بە پێچەوانەی  خزمایەتی لە یهاوسەرگیری

ئەوەی لە ناو دیکەی ئێتنیکەکاندا بەدی دەکرێ، لە بنەماڵە عەرەبەکاندا زاوا بە تەواوەتی بەرپرسی کڕینی 

 خزمبوونی جیازه. جیاز لە وەها کەلتوورێکدا هێمای تەواوی ڕێز و ئابڕووه. مارەییش لە ژێر کاریگەریی

زاوایە. واتە ئەگەر زاوا، ئامۆزا، پوورزا یان دیکەی خزمەکان بێ، بڕە مارەییەکەی کەمتر لە زاوایەکی 

 نەناسیاوه.

بە گێڕانەوە لە کەسانی شارەزای ناوچەکە لە دەڤەرەکانی دەورووبەری ئابادان کارێکی باو هەیە کە خەڵکی 

وون و ئیدعای ئەوان ئەو بنەمااڵنەی وا خاوەن کچی کەم بە پێی ئەزم«. کڕینی تەمەن»ناوچەکە پێی دەڵێن 

تەمەنن و بە هۆی تەمەنی کەمەوە هاوسەرگیرییەکەیان تۆمار ناکرێ، سەردانی دادگای بنەماڵە دەکەن و بۆ 

دانی نەی کە لەگەڵ کارمەناڵەاڵو دەی ئەگڕێ)لە  کردنی هاوسەرگیرییەکەی تەمەنی پێویست دەکڕنتۆمار



. نرخی هەر حاڵەتێک بەستەگی بە ڕێژەی ئەو سااڵنە هەیە کە هەتا گەیشتن بە تەمەنی ان(ندیدەیوەدادگا لە پ

هەزار  111هەتا  411 وانێن سااڵن کەمیان هەیە. بە گوێرەی وتەی شارەزایانی ناوچەکە، ئەم بڕە پارە لە 49

 تمەنە. 

ەدیان کاتی لە دایکبوونی لە س 61و  نخاوەن دوو منداڵ بوو ی دیمانە لەگەڵکراولە سەدی پیاوان 31کۆی 

  سااڵن بووه. 42یەکەم منداڵ تەمەنیان 

لە زۆرێک لە حاڵەتەکاندا کچان شوویان بە پیاوانێک کردبوو کە زۆر لە خۆیان بەتەمەنتر بوون و سەبارەت 

بە هەڵبژاردنی هاوژینی خۆیان هیچ دەسەاڵتێکیان نەبوو. بەڵگەکانمان ئەوە دەردەخەن کە پتر لە نیوەی ژنان 

 ساڵ لە خۆیان بەتەمەنتر بوون. 41مێردەکانیان النیکەم پتر لە 

 

 زگای خووزستانێرگیری لە پارەندی لە هاوسەزامڕەچارتی . 2ی ەنێو

لە سەدیان لەو  66لە سەدی واڵمدەران وتبوویان قازانجێکی ئەوتۆ لە هاوسەرگیریی پێشوەختەدا نییە و  63

ی بەر لە هاوسەرگیری قازانج و خاڵی بەهێزی هاوسەرگیریی یکسباوەڕەدا بوو کە پێشگری لە پەیوەندیی سێ

مندااڵنە. زۆرێک لە واڵمدەران سەبارەت بە تەمەنی یاسایی هیچ زانیارییەکیان نەبوو و ئەم کەمی زانیارییە 

 بەر دەم کۆتایی هاتنی دیاردەی هاوسەرگیریی مندااڵنە. یسەبارەت بە یاسا و هاوسەرگیریی مندااڵن کۆسپ

 

لێرەدا زۆر باوه. هەموو ئەو کچانەی کە لێرەدا هاوسەرگیری دەکەن ڕووبەڕووی کۆرپەلە ارچوونی لە ب»

سااڵنە و هەتا ئێستا دوو جار منداڵی لە بار چووه. هەتا تەمەنی  49ئەم گرفتە دەبنەوه. بووکەکەمان تەمەنی 

داڵ بخەنەوە چوونکە مانگ من 3جار زاوزێی کردووە. لێرە پاش هاوسەرگیری دەبێ دوای  1سااڵن  49

 «خەڵک ناچاریان دەکەن. هەر لەبەر ئەمە لێرە لە بارچوونی منداڵ زۆره.

 پارێزگای خووزستان –عەلەوان، شووش     ساڵە 93واڵمدەری ژنی تەمەن 



 

 . سیستان و بەلووچستان 0

ێرانە. ئ هەژارترین و بێبەشترین ناوچەکانیکە لە ێکەیئەم پارێزگایە بە ناوچەیەکی بیابانی و وشکەوە 

( 6361111هەزار ) 361پیشانی دا کە حەشیمەتی ئەم پارێزگایە دوو ملیۆن و  4939دواسەرژمێری لە ساڵی 

باوبوونی هاوسەرگیریی مندااڵن لە هەر دوو ناوچەی نیشتەجێ بوونی گوندیی و شاریی لە ئاستێکی . کەسە

 وەخت کە لەکدژی هاوسەرگیریی درەنگبەرزدایە و جیاوازییەکان لەم ناوچانەدا زۆر کەمە. پاڕادۆکس و لێ

زۆربەی شارە ناوەندەکانی پارێزگا و ناوچە شارییەکاندا بوونی هەیە، لە ناوچەی سیستان و بەلووچستان زۆر 

 نییە. 

خەڵکی ئەم پارێزگایە لە سیستەمێکی هۆزی و تایفیدا دەژین کە تێیدا ڕەزامەندی بۆ هاوسەرگیریی مندااڵن بە 

وشیاری، هەژاری، هەاڵواردنی بەرباڵوی ڕەگەزی لە سەر ەریی کەلتووردا نییە. کەمتەنیا لە ژێر کاریگ

سااڵن هاوسەرگیری بە  41کچان لەو هۆکارە سەرەکییانەیە کە دایک و باوکەکان ناچار دەکا بەر لە تەمەنی 

ۆی زانک کچ و کوڕەکانیان بکەن. بەدەر لەوە دایک و باوکەکان دەرەقەتی خەرج و تێچووی قوتابخانە یان

 ڕۆڵەکانیان نایەن. هەر بۆیە ناچار بە هاوسەرگیرییان دەکەن. 

م ەل سااڵنە 43بۆ  41زیانی الوەکی دووگیانی و زاوزێ هۆکاری سەرەکیی مەرگی ئافرەتانی تەمەن 

ڕایگەیاندووە کە لە هەندێ لە پارێزگاکاندا  4913لە ساڵی انی هندروستیی جیەتڕێکخراوی یە. ەزگایێپار

نی دایکان لە ڕێژەی لە دایکبوون زیاترە، واتە لە هەندێ پارێزگای وەک پارێزگای سیستان و ڕێژەی مرد

 یلە سەر ئاستی کۆی گشتیی کە ەوەچاوکردنی ئڕەبە بەلووچستان دایکان زیاتر بە هۆی زاوزێوە دەمرن. 

ڕێژەی مەرگی . هلە سەد 46مەرگی دایکان  و لە سەده 1.21واڵت ڕێژەی منداڵخستنەوە لەم پارێزگایەدا 

دایکان لە پارێزگای سیستان و بەلووچستان زۆر لە دیکەی ناوچەکان زیاتره. پارێزگاکانی تری وەک 

ئازەربایجانی ڕۆژاوا، خووزستان، کرمان، لوڕستان و ئیسفەهان ڕێژەیەکی کەمتری مەرگی دایک لە خۆ 

 41او دایکانی ژێر تەمەنی سیستان و بەلووچستان زیاترین ڕێژەی زاوزێ لە ن 4931لە ساڵی  73.دەگرن

 حاڵەت(. 126سااڵنە )

کردن بە مندااڵن کەم بوو. سەبارەت لە چاو دیکەی ناوچەکان هێزی زەختی کۆمەاڵیەتی لە سەر هاوسەرگیری

بە هاوسەرگیریی مندااڵن بزاڤێکی بەرگریکارانەی بەهێز لەم پارێزگایەدا بەدی نەکرا، چوونکە ئەم بابەتە 

ەم . بەو پێیەی کە ئێتو وەک دۆخێکی ئاسایی لێی دەڕوانربە تەواوەتی قبووڵ کراوە  وەها برەوی هەبوو کە
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ی وەک پشتیواندیاردە ڕووبەڕووی هیچ بەرهەڵستییەک نەبووەوە، هیچ چەشنە کاردانەوەیەکی کۆمەاڵیەتی 

  .بێچمی نەگرتووەلە هاوسەرگیریی مندااڵن 

خزم ۆ یان بناوک بڕین یان بۆ خۆیان،  ییتی هاوسەرگیریهەموو واڵمدەران لەم توێژینەوەدا وتبوویان کە نەر

وەک کەسانی شارەزای ناوچەکە وتیان کەسەکە  یەکێک لەو کەسانەی دەیانناسی، ئەنجام دراوه.بۆ و کەس یان 

دا ئەم پێکگەیشتنە نەنووسراوە هەڵبووشێنێتەوە و بڕیار بدا لەگەڵ کەسێکی دیکە یڵسالە گەورە ێدەتوان

. بە گوێرەی ئەو واڵمانەی وا لە واڵمدەرانمان دەبیست، ڕەتکردنەوەی هاوسەرگیری هاوسەرگیری بکات

ئەم پەیمانە بە کەسەکە دراوە  هەڵوەشانەوەیجار ڕوو دەدات. لە الیەن کۆمەڵگاوە مافی  ێندەهشتێکە کە 

زۆر  زیۆوون بە پەیمانی بنەماڵەیی و هبەاڵم بە شێوەی گشتی کارێکی دزێو و ناشیرینە، چوونکە پابەندب

ی مندااڵن لە کۆی ڕێژەکانی تەاڵق لە پارێزگای سیستان و ەختەشوێرگیریی پەهاوسڕێژەی  گرنگە.

  لە سەد کەمتر نەبووه. 11بەلووچستان هەرگیز لە 

هیچ کام لە واڵمدەران لە کاتی وتووێژدا نەیاندەخوێند، و هۆی سەرەکیی وازهێنان لە خوێندنیان 

لە سەدی واڵمدەران لە الیەن کەسێکی ناوبژیوانەوە  33.2ی ییرکردن بوو. هاوسەرگهاوسەرگیری

یان یلە سەدیان وتبوویان لە الیەن بنەماڵەکەیانەوە ئاهەنگی دەزگیرانداری فەرم 14.4ئامادەکاری بۆ کرا بوو. 

لە سەدی پیاوان  93.1ساڵ لە خۆیان گەورەتر بوون و  41لە سەدی ژنان، مێردەکانیان  14.1بۆ گیرا بوو. 

 ساڵ لە خۆیان بچووکتر بوو.  41گەڵ ژنانێک هاوسەرگیرییان کرد بوو کە لە

یان  ناڵی منداەختەشوێرگیریی پەی هاوسەشگیرانێیامی پەرگیز پە( هلە سەدیان 16.3ران )ەمداڵی وەزۆرب

  گا بوون.ئاێب رگیریەنی یاسایی هاوسەمەران لە تەمداڵموو وەر هەبوو. هینیبەکسییان نێنانی سێاهڕ

 

 چارتی بڕیاردانەکانی ناو ماڵ لە پارێزگای سیستان و بەلووچستان. 3ی ەنێو

 



 پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوا

 

 وێنە: کامیل ئەحمەدی.  هاوسەرگیریی پێشوەختەی مندااڵنە زیاترین ڕێژەیهەڵگری بیلوار )خۆی( 

 

 (9614111هەزار ) 614حەشیمەتی ئەم پارێزگایە سێ ملیۆن و  4939بە پێی دواسەرژمێری لە ساڵی 

ە گشتی لدنی کرتاوتوێرین. ەی تورکی ئازەی دیکەکەزگاکە کورد و نیوێی پارەین نیوڵێتوانین بەکە د ەسەک

 ەداب و نەریتی هاوسەرگیری و نۆڕمەکان لە ئەوەی پیشان دا کە توێژینەوەی ئەم ناوچە یەکەمین قۆناغ ل

هەر ناوچەیەکی ڕووماڵکراو ە تیمی توێژینەوە لە ێوجیاوازن و بەم شە جۆراوجۆرەکانی ئەم پارێزگایە ناوچ

وردەکاری کەلتووری و ژوماری ی و هەمەجۆری بێجیاواز ڕووبەڕووی کۆمەڵێلە سەرکراو لێکۆڵینەوە و 

 ناوچەکانی وەک بابالباد )خۆی( باوترین و پەسندکراوترین شێوازیە هەندێ لە نەوه. لبوودەجیاواز 

ۆ بی باوەڕی مەزهەبی ایەتگرنگە لە ئاوڕدانەوە ناوچەکاندا بە هەندێ ل ەڕەدووکەوتن بوو. لهاوسەرگیری 

دەڤەری گوندی زەنگۆاڵن )ورمێ( بینرا، ە وەک ل کەیەر ناوچەلە ه بوون(ە و سوننە ێعش)وێنە 

ۆربەی زە پێچەوانەی ئەم عوڕف و نەریتە باو نەبوو. ب ئایینزایەهاوسەرگیری لەگەڵ کەسانی بەدەر لەم دوو 

ی یەکسان بۆ هاوسەرگیری بابەتێکی گرنگ یئایینوەک گوندی تورکان )ورمێ(، بوونی باوەڕی گوندەکان 

ژن و ڕەدووکەوتن ە تورکان ئەوەی زۆر و فرەوان بوو، باوبوونی سەرنجڕاکێشی نەریتی ژن بە نەبوو. ل

ک و ینەیدەهێشت داە سەرەکیترین هۆکارێک بوو کهاوسەرگیریی پێشوەختە بوو. زەختی کۆمەاڵیەتی بۆ 



م ەسندکراوی ئەتدا هۆکاری پڵەحا ێندەلە ه بمێننەوه. یسەڵتبە کەم تەمەنەکانیان ە باوکەکان منداڵ

باوک، برا یان دیکەی ئەندامانی پیاوی ە زۆر جار ئەوبوو. ژنان ها ەروەن پیاوان و هەرگیرییە لە الیەهاوس

 داوێنی کچانپاکیی و ەپاکیز لە حەڕەشەدا لە کۆتایی کەخوێندن وەک الدانێکی کۆمەاڵیەتی دەبینن ە بنەماڵەن ک

ڕێگە  ەمندااڵنن، بهاوسەرگیریی پێشوەختەی  گەنجانەی وا خۆیان پاشماوەیە ئەو دایکە . سەیر لەوەدایدەکات

 .هوەستبۆ کچەکانیان دەگوا یانخوێندن و دیکەی بژاردەکانی ژیانیان ئەم میراتەە درێژەدان بە نەدان ب

 

ە ل ەی ئیسالم گەنجان هان دەدا کە ئایینییەکان. ئاشکرایە ئایینسەر کتێب و وانە ەومن لەم لێدوانانەدا ناچم»

هاوسەرگیریی بنەماڵەکان ئاسانکاری بۆ ە سەر ئەوەی کە لە تەمەنی کەمدا هاوسەرگیری بکەن و سوور

یریی وسەرگهامەترسیدارەکانی ە لێکەوتە لە ئاوڕدانەوە بە بکەن. من وەکوو خۆم لەو بڕوایەدام کڕۆڵەکانیان 

یانی زهاوسەرگیریی پێشوەختە کۆمەڵگای ئەوڕۆ تێیدا دەژی، ە هەلومەرجێک ککردنی ڕەچاوە و بپێشوەختە 

 هاوسەرگیری لەە لەو بۆچوونەدام کە بەندە و دەروونی بۆ مندااڵن ساز دەکات. هەر بۆیسێکسی جەستەیی، 

ە بە بێ، حاشاهەڵنەگره. من هەمیشە چار ەڕێگە زەرووری و تاکر ەگەکدا کە ئێتڵەحاە تەمەنی کەم تەنیا ل

و  نکەڵکاوەژوویی نەکەبکەن. عەشق جوانە، مرۆییە. بەاڵم وریا بن  داریکوڕەکانم )کچم نییە( دەڵێم بچن دڵ

 «کۆمەاڵیەتی بۆ کچان دەنێتەوه.کەلتووری و زیانبەخشی ئاسەواری ە سنوورەکان نەبەزێنن چوونک

                ێشنوێژی مزگەوتی عەشەرەی موبەشرهمەالی پ –مەال حاجی سەید حەسەن واژی 

 پیرانشار، ئازەربایجانی ڕۆژاوا

 



 

 ەهەڵکشانە هەر دوو ڕەگەزی سەر ئاستی پارێزگا ڕووی لە ئاماری تەاڵق لە گوێرەی وێنەکەی ژێرەوە ب

ێ دەگەیێنە ئەوە چاو کوڕان زێدەتره. ئەمە سااڵن ل 41نێوان کچانی خوار تەمەنی ە لە بەاڵم ئاستی ئەم هەڵکشان

بەتایبەت ئەو کاتە زۆر بەدی دەکرێ وا کچۆڵەیەک ە دەبن. ئەم حاڵەتە ڕێژەیەکی زۆری مندااڵن بێوە سااڵنە ک

 ەکۆمەاڵیەتی و حەیاتکانێک کلەقەمی خۆی زیاتره. ە تەمەنی زۆر لە هاوسەرگیری لەگەڵ پیاوێک دەکا ک

 ەتەنیا ژیان بدەکا کە کچان ناچار ە کۆمەڵگادا هەیانە، زۆرێک لە و ئەو پێگەی وا ژنان لقە بەرهەمی تەاڵ

 . گەورە بکەنبێ پشتیوان ە و منداڵەکانیان ببەن سەر ب

 

 سااڵن لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوا 41تەاڵقی ژێر تەمەنی  ییەفرچارتی . 1ی ەنێو

 

 43ە کانمامناوەندی تەمەنی ئەم دایووه و ئەزموون کردە یان بوزێجار زادوو ئافرەتان النیکەم ە ل 1/24

دایک ەبوو و زۆریان لە کاتی لەیان هڵم دوو منداەالنیک( 31.1ک لە پیاوانیش )ێزۆر. (61.2) سااڵن بوو

 (.11.3ن بوون )اڵسا 43یان ڵم منداەکەبوونی ی

 

 پارێزگای هورمزگان

فارس، عەرەب و بەلووچ کانی ەتنیکێئ( 4232111) هەزار کەس 232ملیۆنێک و ە حەشیمەتی ئەم پارێزگای

پارێزگای ە ل باوەڕێکی باو. ەسوننعە و ێتی شەشیمەکە لە حەیەتێکە ئاوپێک دێنن ە ئەم پارێزگاینیشتووانی دا

گەرما و پلەی گەرما گەشە و باڵقبوونی ە کە ئوستوواییەکان ئەمەیە هورمزگان هاوشێوەی دیکەی ناوچ

ویست هێندەی پێە وی جەستەییەوڕوە کچان خێراتر گەشە دەکەن و لە کەسەکان خێراتر دەکاتەوه. هەر بەم پێی



ەنی تەمە کە ش دەگرێتەوەتەمەنی کەمدا هاوسەرگیری بکەن. ئەم حاڵەتە تەنانەت ئەو کاتە لە باڵق دەبن ک

ندااڵن مهاوسەرگیریی پێشوەختەی  یفاکتەری دیاریکەرەوەی هاوسەرگیری نییە. پاساوی ئیسالمیە کەسەک

ردن کپێچەوانەی کەم پێداگریە بەدا هاوسەرگیری بکات. لەم دۆخە هەرچی زووترە دەبێ کەسەکە کە ئەوەی

ە ژووری پەردکردنی زیاتر تەرخانی ئاهەنگی هاوسەرگیری و دابینە مارەیی، ئەم تێچووبڕی سەر ە ل

ە ارپە ژن و مێرد شەوی یەکەمی هاوسەرگیرییان لەوێ دەبن( دەبێت. بەشێکی زۆری ئەم بڕە )ژوورێک ک

گوێرەی داب و ە ماڵی باوکی بووک دەبێت. بە لە ژووری پەردرجی ەخڕپەی ڕازاندنەودیزاین و تەرخانی 

 ڕۆژ دەمێننەوه. 11ژن و مێرد لەم ژوورەدا ماوەی  یکۆمەاڵیەت نۆڕمی

 

 وێنە: م. مەعارف وەند - ووڕگەی قیشم، پارێزگای هورمزگاندە لە ژووری پەرد

کاتی هاوسەرگیری ە سەدیان وتیان لە ل 14سەدیان نەیاندەزانی لەگەڵ کێ هاوسەرگیری دەکەن. ە ل 63.1

ە قوتابخانە ل ی ناچاریهۆی وازهێنانە سەدی بە ل 43.2سەدیان کەمتەرخەم و ە ل 43.2دڵخۆش بوون. 

خۆیان ە سەدی واڵمدەران دەیانویست ڕۆڵەکانیان بە پێی هەمان داب و نەریت کە ل 12.3ناڕەحەت بوون. 

 31.6جیاز و ە سەدی هاوسەرگیرییەکان بریتی بوو لە ل 22.1 هاوسەرگیرییان کردبوو، زەماوەند بکەن. کۆی

بۆ بووک خەرج نەکرا ە حاڵەتەکاندا، هیچ کام لەم تێچوودی ەلە س 93.6ە لو خۆ دەگرت ە سەد مارەیی لە ل

 بوو.

تەمەنی ە هاوسەرگیری لە قازانجێکی ئەوتۆ لە سەد( لەو باوەڕەدا بوون کە ل 93.9زۆربەی واڵمدەران )

ە هۆکاری پتەوکەرەوەی پەیوەندییە سەدی واڵمدەران ئەم بابەتەیان بە ل 43.2حاڵێکدا ە ە. لکەمدا نیی



هۆی ە هاوسەرگیری درەنگ وەخت دەبێتە سەدی کەسەکان وتیان کە ل 93.6گشتی ە بنەماڵەییەکان دەزانی. ب

ەوەی سەدیان کەم بوونە ل 44.1ڕاهێنان و تێگەیشتنی نێوان ژن و مێرد و ە ئاستێکی بەرزتر ل

  وەخت دەزانی.مێرمنداڵیان وەک قازانجی هاوسەرگیری درەنگکانی تافی ەدووگیانبوون

 

 پارێزگای ئیسفەهان

ە هەزار کەس 3ملیۆن و  1ە حەشیمەتی ئەم پارێزگای 4939ساڵی ە ساڵی لە پێی دواسەرژمێری لە ب

تەمەنی ە سەدیان لە ل 61.2منداڵ بوون و  6پیاو النیکەم خاوەن  یسەدی واڵمدەرانە ل 34.1. (1113111)

 41هاوسەرگیرییەکەیان ئاگادار بوون و ە لهاوسەردار  سەدی کەسانیە ل 11.4 باوک،ە وون ببسااڵندا ب 42

 سەدی بڕیارەکانیە ل 13.3 .کاتی هاوسەرگیریدا نەیاندەزانی هاوسەرگیری لەگەڵ کێ دەکەنە سەدیان لە ل

 . ووبدراخۆی ە بری کەسەکە لە ندامانی بنەماڵالیەن دایک و باوک و دیکەی ئەە لهاوسەرگیری 

سەد ە ل 63.3ە ساڵ بوو و ل 41ە سەدی حاڵەتەکان پتر لە ل 41.1ە تەمەنی نێوان ژن و مێرد ل یجیاوازی

 هاوتەمەنی خۆیان بوو. ە سەدی پیاوان هاوسەرانێکیان بوو کە ل 13.4ە ساڵ. بەدەر لەمە دە کەمتر ل

 

 

ندااڵنیان مهاوسەرگیریی پێشوەختەی  پەیامی پێشگیرانەیە ڕێگەی تەلەڤیزیۆنەوە سەدی واڵمدەران لە ل 11.3

ە سەدیان هەرگیز ئەم پەیامە ل 41.3ڕێگەی هاوڕێ و دۆستان و ە سەدیان لە ل 63.1وەرگرتبوو، 

هاوسەرگیریی پێشوەختەی  ەسەدی واڵمدەران ڕایان وا بوو کە ل 61گشتی ە ریانەیان پێ نەگەیشتبوو. بیپێشگ

دەبێ بەردەوام ە هاوسەرگیرییانە ئەم چەشنە سەدیان باوەڕیان وا بوو کە ل 63.1دەبێ کۆتایی پێ بێ اڵن مندا

تایبەتمەندی تاکەکەسی، ئەندازەی لەش ە یان بهاوسەرگیریی پێشوەختەسەدیان بەردەوام بوونی ە ل 11بێ و 

اڵیان ناو متوندوتیژی  فی منداڵیداتاە لە واڵمدەران وتوویانە زۆرێک ل .گرێ دەداوەە و هەڵسووکەوتی کەسەک

 .ەبینیو



 

 م:ەشی چوارەب

 کانەییەکاره کردڕێ

 

 

 

ە دەکەنەوه، دایکی نەوەی نوێ بیر لە هاوسەرگیری بیر لە تەمەنێکەوە هەموو کچان ل»

زانکۆی ڕۆڵەکەی دەکاتەوه. بەاڵم دایکانی ڕابردوو بەردەوام دەڵێن کچی فاڵن کەس شووی 

ت ئەگەر باوکیش ەتەنانە کاریگەری هەیە کە ەی دایکشێوازی بیرکردنەوە کرد. ئەم

ماڵدا ە بەرهەڵستی بکات. ئەگەر دایک سیاسەتی هەبێ ڕازی دەکات. ئەگەر دایک ل

 «بااڵدەست بێ دەتوانێت.

 پارێزگای خووزستان -وژینی شۆڕای شاری عەلەوان، شووش ها  ساڵە 82زەهرا، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کانەییەکاره کردڕێ

 کانیەخشەواره زیانبەدواخستنی ئاسەبۆ و یەهەزاروامی ەردەبگەشەی ی ەرنامەتی بڵەوەودێکۆمەڵگای ن

( MDGsزاره )ەی هەشەکانی گەی ئامانجەکهاتێر زانیوه. لە پەن بە کاریگاڵی منداەختەشوێرگیریی پەهاوس

ە وام لەردەی بەشەبۆ گ 4113ی ڵمان: میکانیزمی ساەکەینی جیهانڕئامانجی گۆ 4916ی ڵسندکراوی ساەپ

نەهێشتن تی ەیارم 4113هەتا ساڵی ی ەوەئبۆ وو ڕخرایە ەکان وڕێگەی ڕێکخراوی نەتەن ەالیە ل 4931ساڵی 

 423ئامانجی گەشەی بەردەوام و  43نێوان ە لن. ەبد گەشەی بەردەوامە ی و گەیشتن بژارهەکردنی و بنەبڕ

 هاوسەرگیریی زۆرەملێ ووی وەکنەریتییە زیانبەخشەکانە نەهێشتنی هەموو ئاکار" 9-1و ەری ئێژئامانجی 

یشتن ەگ 1رلقی ێ"، ئامانجی ژژناننووقسانکردنی کۆئەندامی زاوزێی  مندااڵن وهاوسەرگیریی پێشوەختەی  و

 ت. ێگرە" لە خۆ دهەر هەموو ژنان و کچانکردنی ی و بەتواناێتی ڕەگەزییەکسانبە 

نگی ەدێن باڵرگیریی منداەیدار بە هاوسندەیوەکانی پەمە زانستییەرهەت بە بەبارەنووکە سەتا هەران هێئ

 ک ئامرازی شیکاریەو پرسیارنامە ری لە بواری ژیانی کۆمەاڵیەتیەهاوسڵبژاردووه. بۆ شیکاریی منداەڵه

ی، ەکەە و بارودۆخڵماەندی بنەهڕەەر، واڵمدپێش زەمینەی نرا: ێبە کار هکان ەکۆمەاڵیەتیی ەت بە بوارەبارەس

کان، ەاوکدایک و ب ین، بارودۆخی ئایینیاڵرگیریی منداەستە بوون بە هاوسەبکان، ئاستی واەئایینیی ەڕەباو

رگیری، ەکانی هاوسەمڕنۆپیاوان، باوکبوونی  بە و ی ژنانوزازکزانیاریی واری، ەندێئاستی خو

رانەی یلەگەڵ پەیامی پێشگە ڕووبەڕوو بوونەو، ئاستی هاوسەرێتیریتی ەتۆمارکردنی، داب و ن

ی زموونکردنی توندوتیژەبە ئ، کانەتییەیاره تاکایڕکان و بەیڕەگەزێتی ڕوانگە ،هاوسەرگیریی مندااڵن

 زانی. ێخ یزموونی پیاوان لە توندوتیژیەژنان و ئ ییسێکس

ر ەن بە ساڵی منداەختەشوێرگیریی پەکانی هاوسەوارەت بە ئاسەبارەوه سەینڵکۆێکانی لەنجامەوه ئەوانگڕم ەل

ست و ەکدەشنیاری یێووی پڕهاتووه کە بوار بۆ خستنە  ێکی لەیەنێکوو وەکان وەرجە کۆمەاڵیەتییەلومەه

 کات. ەچاالکیی چاکسازی دابین د

ەت نییاڵقەلۆژیک و عبە تی خۆیدایە کە ەلتووری تایبەی کەشتڕنیا لە داەن تاڵی منداەختەشوێرگیریی پەهاوس

و ەرەک بەیڵەشنە جووەر چەوه هەرەکانی سەباسکراو ەموو بواره کۆمەاڵیەتییەهکردنی ڕەچاو ێبە ب. دەگا

 یە. ەرمایەرچاوه، کات و سەۆدانی سڕفیەوتن بەشکێباشترکردن و پ

، یژاری هەیژێر کاریگەرە ڕەگەزێتی ل یزنجیرەی نایەکسانیە لهاوسەرگیریی مندااڵن  پێگەی زاڵی

ە ، کلیشکانەیالوەکی ەکسییێنۆڕمە سسێکسی، کەلتووری و  یتوندوتیژی چاوەڕوانی کۆمەاڵیەتی،

 ەبەردەوام درێژەی هەیە. گۆڕینی ئەم بارودۆخە کسییەکان، زەختی کۆمەاڵیەتی و گووشارەکانی بنەماڵسێ

 ەکنوا ڕەنگدانەوەینۆڕمانەیە ئەو کردنی نوێ و دۆزینەوەی ڕێکار و قبووڵشتنی ڕداسیاسەتە پێویستی ب



 ین. ێتڕەگەز ییەکسانی

و شێوازێکی یەکسان هەموە و ناتوانین بە یمندااڵن نەخۆشییەکی کۆمەاڵیەتیهاوسەرگیریی پێشوەختەی 

 مندااڵن هەم هۆکار و هەم هۆداریهاوسەرگیریی پێشوەختەی  و چارەسەر بکەین.ژ ڕێسانەخۆشییەکان 

و بێچم گرتنی  وزازکئارەزووی سێکسی، ە کە دژی مندااڵنە. دەسەاڵتی زاڵی پیاوانتوندوتیژی 

 کار دەبا، دەبێە پێی ڕەگەز بە بتوندوتیژی  و ژاریهەە وەک بژاردەیەک بۆ دەرباز بوون لهاوسەری منداڵ

ێ بتوانە نوێن بێ کنەرمیە دەبێ ئەوەندە خەسارەتبەخش و ڕووخێنەرە ڕەچاو بکرێت. ڕێکاری ئەم دیارد

کی ژێر تیشە بێ، بخات کاریگەرقەڵەمڕەوی جوگرافیایی هەر دەڤەرێک ە چۆن لە ی ورد و ئەوەی کیجیاواز

ە ب وە کراوه ڤو شرۆە کراوەتەوکۆ هاوسەرگیریی مندااڵن  ت بەەبارەکانی سەیچۆنیی و ندسەرنج. داتا چە

 شیە ککۆمەاڵیەتی و دیکەی فاکتەرە کلیلییەکانی دیئابووری و  ، شوێنی جوگرافیایی و پێگەیێتیپێی ڕەگەز

ە دی کە کاتێک دێتکردنی هاوسەرگیریی پێشوەختە . بنەبڕوهەپیشان بداتە بۆ ئەوەی ئەم پرۆسە ەتەوکراو

نگ بۆ و گرە دەتوانن بڕیاری ژیرانە حکومییەکان و ئەو بەرپرسانەی کە ئۆڕگانە بەڕۆژ بدرێ ب یزانیاری

ا بەدی لێرەدە سۆنگەی مێژووییەوە دەربکەن. مەخابن ئەوەی نەبوونی لە هاوسەرگیریی پێشوەختە ڕێگری ل

 اسەتمەدارانی دەوڵەتی. سیە وا دەدرێ بە دەکرێ لێکۆڵینەوەی زانکۆیی و ئەو لێکۆڵینەوانەی

خاڵی کۆتایی هاتنی دەرفەتی ە ک دووانەنخوێندن دوو ڕووداوی ە و وازهێنان ل هاوسەرگیریی پێشوەختە

ی لەم بوارەدا هۆکارسەرسام هێنەرن. ە لەم بارەوە ژیانی کچۆڵەکانن. ئەنجامەکانی توێژینەوە پێشکەوتن ل

 ەو نەتوانین ل ژاریهەە اماژەی پێ کراوه. بۆ وێنپێی بارودۆخی هەر پارێزگایەک ئە دیکە بفرەچەشنی 

پارێزگای ە پارێزگای هورمزگان بوو. لە خوێندن لە سەرەکیترین هۆکاری وازهێنان ل خەرجپێدانی 

 ەلسەرەکیی وازهێنان  ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵت مەودای دووری نێوان قوتابخانەکان و گوندەکان هۆکاری

 خوێندن بوو.

 یکۆمەڵگای نەریتخوازی ئێران درێژەە مندااڵن لهاوسەرگیریی پێشوەختەی  بۆچیە ک هۆکاری بنیاتی ئەوەی

 یە کەلتوورل یەنەوەچەندین هاوسەری ە منداڵکە هەر ئەو هۆکارەیە پیاوساالرانەیە. ئەم یجیهانبینی هەیە

هاوسەری نداڵە مسەد( پێیان وا بوو کە ل 11پێچەوانەی ئەوەی زۆربەی واڵمدەران )ە بوامە. ەردەبئێراندا 

یان ناو ئەو کەسانەی وا ڕەتە تەنانەت ل اندسەپاندەیە خەڵک پێداگرانە دەبێ بووەستێنرێ، هێشتاش زۆرێک ل

دەبێ بۆ ە کە تێچوویەکی کەمهاوسەرگیریی مندااڵن  ڕای ئەوان دەرکەوتەی زیانبەخشیە دەکردەوه. ب

 تەرخان بکرێت.  خوازکۆمەڵگای نەریتنۆڕمەکانی  تیێجەملک

یە دامەاڵیەتیکۆ یتوندوتیژی ناو کێشمەکێش وە کۆمەڵگا لە کاتێکدا کە مندااڵن لەرگیریی پێشوەختەی هاوس

 ەنائارامی یان کارەساتی سرووشتی کاریگەری لە . کاتێک کتوەک میکانیزمێکی بەرگری سەیری دەکرێ



 وەک میکانیزمێکزەرەرمەند دەبن. دایک و باوکەکان ە سەر واڵتێک دادەنێ، کچان یەکەمین کەسانێکن ک

ەیەک بۆ ئەوەی ڕادهاوسەرگیریی مندااڵن  بەرە پەنا دەبەنە لەگەڵ ئەم نەهامەتییانکردن نەرمە بۆ دەست و پەنج

سێکسی بەرز ی یتوندوتیژ یمەترسیئاستی ە ئاسایش و خۆشگوزەرانی بۆ کچەکانیان بەتایبەت ئەو کاتەی کە ل

 بەر بکەن. ەدەبێتەوه، دەست

توێژی  ەدەدات. لەو گوندانەی وا دانیشتووانی لە هاوسەرگیریی مندااڵن ەتی خۆی بێچم بتوێژبەندیی کۆمەاڵی

ە یئابووریە تا دەهات زیاتر دەبوو. ئەم جیاوازییهاوسەرگیریی مندااڵن  سەرتری ئابووریدا بوون، ڕێژەی

انیان ڕۆڵەکە پێ باشدەدات. بنەماڵەکان وایان هاوسەری ە منداڵی کۆمەاڵیەتی پەرە بیوەک ئامرازی پۆلێنبەند

لین، پلەی دیسیپە هاوچینی ئابووریی خۆیان بێ بۆ ئەوەی زنجیرە هاوسەرگیری لەگەڵ کەسانێک بکەن ک

 دەسەاڵت و خۆشگوزەرانی بپارێزن. 

ە دووهەمەییەکەی ەبێ، ئەولە ئارادا ییەکان لێکدژی ە ئایینکۆمەاڵیەتییەکان و تێگەیشتن نۆڕمەنێوان ە کاتێک ل

ە ل یکۆمەاڵیەتیلەقەمی ، ە هاوسەرگیریی پێشوەختەت بەئەوەی یەکەم ڕێک دەخات. سەبارخۆی لەگەڵ ە ک

ە کۆمەاڵیەتییەکان لنۆڕمە  ەهۆی ملکەج نەبوون بە ب نراویێراتە کۆمەڵگا و ترس لە دەستچوونی ئابڕوو ل

 وسەرییە.هامنداڵهۆکارەکانی باوبوونی 

ا کۆمەڵگاکانی ئێراندلە ە کۆمەاڵیەتییەکان کووری و کەلتڕەگەزی، نۆڕمە باو و نەشیاو و داب و نەریتی 

ە دا لتێیە کۆمەڵگای نەریتخواز کە دەکات. لهاوسەری منداڵنەریتی  وامبوونیەردەب یبەدی دەکرێ، هاوکاری

ە ب داب و نەریتی پەیوەستە گۆڕینی ئەم تابۆیانە دەستدانی پەردەی کچێتی هێشتا تابۆیە، بۆ ڕێگری ل

ە سەدی حاڵەتەکان بڕیاری هەڵبژاردنی هاوژین لە ل 11.3ە ل رانداری بێچمی گرتووه.هاوسەرگیری و دەزگی

 نۆڕمەە الیەن خزم و کەس یان ئاشنا و ناسیاوەکان دەرکرا بوو. الدان لە سەد لە ل 41.3ە و لە الیەن بنەماڵ

نداڵی وەک تافی مێرم سەرەتاکانیە لواتە تەمەنێکی تایبەت ە دەگاتە کۆمەاڵیەتییەکان دەگمەنە. هەر کات کچۆڵ

  ت. دەبێ خێرا هاوسەرگیری بکاە حەڕەشەیەک لێی دەڕوانرێ ک

سەرکووتکەرانەی یەکسان  کیەی کۆمەاڵیەتی پێگەییبەشدار یو دەرفەتی کەمەواری خوێندمکەە ژنان ب

 انیژیە ل نگراوەپشێوەی ە دەیانتوانی بە بۆ کچەکانی خۆیان. بە خافڵبوون لەو گۆڕانەی کە دەگوازنەو

هەر نگ ەئاستئێستا پاشماوەکانی ئەون، ڕاست هەمان ە کهاوسەری منداڵکچەکانیاندا بەدی بێنن، قوربانیانی 

 منداڵەکانی خۆیان دووپاتی دەکەنەوه. ە ئەزموونیان کردووه، بەرامبەر ببە بەو شێوەی خۆیان 

 

 

 



زانکۆی ڕۆڵەکەی ە بیر لدەکەنەوه، دایکی نەوەی نوێ ە هاوسەرگیری بیر لە تەمەنێکەوە هەموو کچان ل»

شێوازی بیرکردنەوەی ە دەکاتەوه. بەاڵم دایکانی ڕابردوو بەردەوام دەڵێن کچی فاڵن کەس شووی کرد. ئەم

ت ئەگەر باوکیش بەرهەڵستی بکات. ئەگەر دایک سیاسەتی هەبێ ڕازی ەتەنانە کاریگەریی هەیە کە دایک

 «ماڵدا بااڵدەست بێ دەتوانێت.ە دەکات. ئەگەر دایک ل

 پارێزگای خووزستان -هاوژینی شۆڕای شاری عەلەوان، شووش  ساڵە 96زەهرا، 

بەرنامەی هاوئاهەنگی سیاسی و یاسایی  یەوەتە هۆی ئێبەد مندااڵنهاوسەرگیریی پێشوەختەی  یێتئاڵۆز

ە ەبارەت بس . کۆمەڵێ ئاراستەتێبسەر ئاستی ناوچەیی، نیشتمانی و نێودەوڵەتی حاشاهەڵنەگر ە کاریگەر ل

ە ساز دەورێکی بۆ ئەنجامدان هەیە. ئەمشێوەی چارەنووسە ئارادایە. هەموو کەس بە لسەرگیریی مندااڵن هاو

ڵ یەکتر لەگەە کە دەستێوەردانی بەردەوامی درێژماوکردنی هاوسەرگیریی پێشوەختە بۆ بنەبڕە بەو مانایە ک

وونی بنەماڵە و کۆمەڵگاکان، کچان، ئەکتیڤ بکردنی بەتواناە هاوئاهەنگیدان و ڕەنگدانەوەیەکن لە ل

 یاسا و سیاسەتە شیاوەکان، پێویستە. کردنی خزمەتگوزاری و جێگیرە دەستڕاگەیشتن ب

نان لە ێخستووه. وازه ێپشتگو یانەنائاسایی ەم بارودۆخەشتاش ئێتی هڵەوەرپرسانی دەران و بەتدانەسیاس

 ن. اڵرگیریی منداەبوونی هاوسڕبەتە هۆی بنێبەکان دەییەاستییە ئۆبژڕووکردنە ڕی گشتی و ڵنکۆ

 

ی ێندی لەگەڵ زاوزەیوەپ

 ختەەشوێپ

ی ەشەکانی گەئامانج

 زارهەه

ی ێندی لەگەڵ زاوزەیوەپ

 ختەەشوێپ

 زارهەی هەشەکانی گەئامانج

ە بۆ ڵماەکخستنی بنڕێ -

گری لە دووگیانبوونی ڕێ

گری لە ڕێن و اڵرمنداێم

 ودایەختە بە مەشوێی پێزاوز

 وه.ەکانەوان دووگیانبوونێن

ش، ێری گونجاوی پێچاود -

ر ەبۆ ه ێکات و پاش زاوز

موو ژنانی دووگیان ژیانی ەه

زگار ڕکانیان ڵەخۆیان و مندا

 کات.  ەد

 

کی ێرەژاری فاکتەه -

ی ێترسیدار بۆ زاوزەم

 یە. ەختەشوێپ

ی ەشێن کەی خاوژنان -

م ەر دەدخۆراکی زیاتر لە بەب

  ن. داەختەشوێی پێزاوز

 



ری ەسەشگیری و چارێپ -

بۆ  ێش و کاتی زاوزێپ

وکردن و ەخۆشی هەن

 فاکتەرییی کە ەنەشەتنا

  کات.ەترسیی زیاتر دەم

 

 مدا کەەنی کەمەندن لە تێخو -

ی ێکە بۆ زاوزێهۆکار

م ەختە دووگیانی کەشوێپ

 وه. ەکاتەد

ی ێندروستی بە پەنانی تێاهڕ -

 کانیەرەفاکت ێتوانەن دەمەت

 وه.  ەم بکاتەترسی کەم

 

ن بە یشتەستگەی دریەبەستەد -

ن و ئیمکانیاتی ێئاوی خاو

ی ەوەمکردنەندروستی بۆ کەت

 تاکان.  ەندنی پەسەنەشەت
 

 مدا کەەنی کەمەندن لە تێخو -

ی ێکە بۆ زاوزێهۆکار

م ەختە دووگیانی کەشوێپ

 وه.ەکاتەد

ی ێندروستی بە پەنانی تێاهڕ -

 کانیەرەفاکت ێتوانەن دەمەت

 وه.ەم بکاتەترسی کەم

 

 ەڕداپ ێندەهردنی دیاری ک -

ی ەوێتی بە شەڕەلە یاسای بن

کە  سی و گشتیەکەتاک

تە هۆی ێبب ێتوانەد

کان، ەرچاوەکاری سەئاماد

نە ێلەدیاریکردنی ک

کان و ەکۆمەاڵیەتیی

ریی پشتیوانی لە ەبەستەد

ی ێشگری لە زاوزێپ

رییە ێختە و چاودەشوێپ

  کان. ەویستێپ

 

لە  11نی ساوا اڵرگی منداەم -

تەمەن ر ێژ رگیەد لە مەس

کانی لە خۆ ەناڵنج ساێپ

ئامانجی  پێوەریگرتووه کە 

رگی ەیە. مەزارەمی هەچوار

ختە ەشوێی پێبە هۆی زاوز

کشانە و ەڵوو لە هڕکی ێوتڕە

 یکیەرەستادا هۆکاری سێلە ئ

ن ەمەر تێنی ژاڵرگی منداەم

 نە. اڵنج ساێپ

 

 

کراو بۆ  ناسەێمی پەنی النیکەمەلەگەڵ ت ەستهاوئارا ێبەدندنی ناچاری ێناسە کراو بۆ خوێنی یاسایی پەمەت

 ڵسا 3و ) ڵسا 49ستادا بۆ کچان ێرگیری کە لە ئەنی یاسایی هاوسەمەینی یاسا بۆ تڕت. گۆێرگیری بەهاوس

رمی ەنە. تۆمارکردنی فاڵسا 41نی ەمەویستی بە زیاد کردن بۆ تێانە، پڕبۆ کو ڵسا 41ر ئیزنی دادگا( و ەلە س

ی یرگیرەی هاوسەوەکردنەڵپووچ بۆ کانەرگیرییەموو هاوسەر هەکان و هەایکبوونوتی لە دەکڕێموو ەر هەه



ی ەوەنگاربوونەرەبۆ ب تییەەڕەکی بنێنگاوەرگیری هەسوی هایرمەمارکردنی فویستە. تۆێن پاڵمندا

 ن. اڵی منداەختەشوێرگیریی پەهاوس

 خوازیاریاسێ و فەرمی بنە مندااڵن بهاوسەرگیریی پێشوەختەی  دەوڵەت دەبێ بوون و شووناسی

و قۆستنەوەی سیستەمی  پێدانگەشەحکومەت و ناوەندەکانی کۆمەڵگای مەدەنی  دەوریبێت. کردنی بنەبڕ

 ان بۆهۆگریی دەوڵەتەکبە تەنیا ە مندااڵنە. بەم حاڵەوە هاوسەرگیریی پێشوەختەی لکردن بەردەوام بۆ ڕێگری

سەر ە کۆمەاڵیەتییەکان بکەلتووری و  ڕمەنۆبەس نییە. وەک چۆن هاوسەری بەرەنگار بوونەوەی منداڵ

م شێوەی یاسا بەە ئەوەی ک یریبۆ دەستەبە انەی دەوڵەتییاساییەکاندا زاڵ دەبن، پابەندییەکی ڕاشکاو نۆڕمە

ختەی هاوسەرگیریی پێشوە یەکەمایەتی دانانیە لە . حکومەتەکان بزەروورییەپێویستە جێبەجێ بکرێ، ە ک

 ەڕێگەی وەزارەتخانەکان بۆ سازان لەگەڵ ئەم دیاردە ەی دارایی پێویست لسەرچاوکردنی مندااڵن و دابین

انێ ئەم حکومەتە دەتوە پیشان بدەن. بەدەر لەمە ی بەهێز بۆ ئەم پرسیسیاسکی ەرییێچاودمێژووییە، دەبێ 

یی ە هاوسەرگیرلێکۆڵینەوەی پەیوەست ببۆ و هەروەها  نگ بکاهاوئاهەە ڕێکخراوەییەکان پێکەو ەسیاسەت

ە گرنگ ەی پێویست دابین بکات. ئەم بابەتو گووژمە دیکە بوودجە یهاوبەشەکانە مندااڵن و پڕۆژشوەختەی پێ

 ن. ەرا و و کورتخایێری خەسەک چارەیە نەژماوێکاری درڕێویستی بە ێپ

 ئاسەواری ڕووخێنەر و زیانبەخشیە گوێرەی ئەنجامەکانی ئەم توێژینەوه، واڵمدەران سەبارەت بە ب

هۆکار  هەمهاوسەرگیریی مندااڵن  لەم بارەوە بوو.میان ەکنائاگا بوون یان زانستێکی مندااڵن  هاوسەرگیریی

واڵمدەران ە هیچ کام لە بوون کە گەرچی ئەنجامەکان دەرخەری ئەو کەم خوێندەوارییە. میش هۆداریو هە

ە تەمەنیی میئەم النیکە سەرەوەیە نەبوو، بەاڵم بردنهاوسەرگیری  مەڕ تەمەنی یاساییە کەمترین زانیارییان ل

یان و ڕاهێنان خەڵک هاوسەرگیریی پێشوەختە بە سەبارەت بە یاندنی زانیاریساڵ و گە 41بۆ ە ـو41و  49ە ل

 دەسەاڵت دەکرێت.ە چاوەڕوانییەکەی لە کە ئەو شتەی

ک و و سزادانی ئەو دایهاوسەری منداڵکاری ە بۆ سزادانی ئەو کەسانەی وا دەست دەدەن دەزگای داددەبێ 

 .تابدی جیدیتر ێکهەوڵدەکەن، ە هاوسەرگیریی پێشوەختە ڕۆڵەکانیان ناچار بە باوکانەی ک

ەرگیریی هاوس بنەبڕکردنیبابەتی دەستێوەردانەکانی ە ئامانجی باوکان، دایکان، برایان و مێردەکان لە کردن

ژنان یدان بە گرنگوانی و و سوودەکانی پشتیسێکسی بارودۆخی ە هۆی ئەوەی ئەوان بتوانن لە دەبێتپێشوەختە 

 ئاستێک لە تێگەیشتنی دروست بگەن.ە و کچان ب

اوڕی گشتی سەر بە و بنیاتی گۆڕانن. ئەوان کاریگەرییەکی بەرچاویان ل ری کلیلیی فاکتەئایینڕێبەرانی 

 یی وەدوا خستنکەلتوورناو کۆمەڵگادا وەدەستیان هێناوه، دەتوانن پەسەندبوونی ە و بەو متمانەی وا لە هەی

هاوسەری ڵمندادژی ە لە کە ئەم توانایەیان هەی پەنگراوشێوەی ە ی بئایینهاوسەرگیری بچەسپێنن. ڕێبەرانی 



ر ەمبەی لە هەوەبۆ ئ ێن بدرەمەم تەتی کچانی کەیارم ێبەدو گۆڕینی ڕوانگەی کۆمەڵگا هەنگاو بنێن. 

رگری ەب ن بتواننەکەقبوونیان دڵبا ر لەەرگیریی بەکان کە ناچار بە هاوسەت دایک و باوکەنانەن تاڵساەورەگ

تر قووڵو و اڵربەبدەبێ توێژینەوەی ە کۆمەڵگای زانکۆیی، توێژەران و بلیمەتەکانی لێکۆڵینەون. ەلە خۆیان بک

ئەنجام سەری هاومنداڵو سێکسی  یتوندوتیژی و زیانەکانی ڕەوشوناس، بە سەر ئاستی نیشتمانی سەبارەت بە ل

واڵتی ئێران هێشتا لە بەر ە لهاوسەرگیریی مندااڵن  ڕاپەڕیوه،هاوسەری منداڵ دژیە لە جیهانێک کە ل .بدەن

ۆی خە واتایەکی دیکە، نەوەی نوێی بەئاگا و چاالک دەبێ بۆ بەرگری لە دەم کەمتەرخەمی و نکۆڵیدایە. ب

 ێشچووشێوەی بەرەو پە بۆ ئەوەی ببە کار بێنێ کۆمەڵگاکەی خۆی ە کەسانی دەستڕۆیشتوو ل یپشتیوانی

وی اچیتر بە کێک داب و نەریتە زایەڵەیەک لدەنگدانەوە و ە مندااڵن، بکەن بهاوسەرگیریی پێشوەختەی 

 .    نەماوە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 سەبارەت به نووسەر
 

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

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

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

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

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

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

 چاپ کراوە؛
)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به هاوسەرگیری سپی له ئێران( بە ئینگلیزی  ماڵێک بە درگای ئاوەاڵوە -

 کە وەشانخانەی مێهری لە لەندەن چاپ کراوە؛ و فارسی
بۆ ئەنجوومەنی پشتیوانی له مافەکانی مندااڵن ئەنجام درا  یتااڵنی منداڵتوێژینەوەیەکی دیکه به ناوی  -

 ـی هەتاوی ڕوونوێنی کرا؛ 8931که بابەتی زبڵگەڕی مندااڵنی له تاران تاوتوێ کردووە و له ساڵی 
)توێژینەوەیەک سەبارەت بە ناهاوسانان له ئێران(  شاری قەدەغەکراوی دەق و فارسی  دەقی ئینگلیزی -

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

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به  ا سنوورسنوورەوه هەتو توێژینەوەیەکی ناوبراو له ژێر ناوی له  -
ئێتنیکی عەرەب، بەلووچ، کورد، فارس و تورکی تاوتوێ کردووە که هەندێ  5شوناس و ئێتنیکایەتی له ئێران( که 

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

ەریکە خ جۆرەکانی کاری منداالن لە ئێرانو  خەتەنەی پیاواندوایین توێژینەوەکانی نووسەر سەبارەت بە -
 چاپ دەکرێت. 
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ی زاڵ بە سەر ئێراندا، باڵقبوون و دەستپێکی یەکەم سووڕی مانگانە وەک یبە ئاوڕدانەوە لە پێکهاتەی ئایین

یکییە گەیشتن بەم سەرەتا فیزیایی و بایۆلۆجی ڕەچاو دەکرێت. ساڵسەرەتای بازدان لە تافی منداڵییەوە بۆ گەورە

بە واتای شیاوبوونی تاک بۆ هاوسەرگیرییە. سەرەڕای  (بە بێ ڕەچاوگرتنی تەمەنی ڕاستەقینەی ئەو کەسە)

کچ و کوڕ دەگرێتەوە، بەاڵم ڕاستییەکی تاڵی کۆمەڵگا، ڕەگەزی ئەوەی هاوسەرگیریی پێشوەختە هەر دوو 

هاوسەری بۆ کچۆڵەکان جیدیتر و مەترسیدارتره. اسەواری دیاردەی منداڵدەرخەری ئەوەیە کە لێکەوتە و ئ

ی کۆمەاڵیەتی لە سەر کچان، پەرەپێدانی سەرمایەی کۆمەاڵیەتی و ئابووریی ئەوان یبێگومان سەرمایەگوزار

ر بۆ کە بوا یەڕەگەزێتیکردنی تەندروستی و ڕاهێنان بۆ کچان هێمایەکی ڕوون لە یەکسانی و دەستەبەر

ئەگەرچی لە نەبوونی توێژینەوەی سەربەخۆ و پڕبایەخ  سەندنی کۆمەڵگا بەهێزترەکان دەڕەخسێنێت.گەشە

 یهاوسەری لە واڵتی ئێران، زانیارییەکی کەم لەم بارەوە هەیە، ئاماری فەرمی و دەوڵەتیسەبارەت بە منداڵ

ە الیەن بنەماڵەکانیانەوە ساڵ ل 41سااڵنە دەیان هەزار کچ و کوڕی ژێر تەمەن کە ئێران گوزارشتە لەوەی 

راندا لە واڵتی ئێلە ڕاستیدا ڕێژەی ڕاستەقینەی ئەم مندااڵنە زیاتر لەمەیە.  ناچار بە هاوسەرگیری دەکرێن.

کانی ەرگیرییەی خۆیان و هاوسهاوسەرگیرییە ەکیان هێی وا زیاتر لە ژنەو پیاوانەو ئبنەماڵەکان زۆرێک لە 

  وه. ەیشارنەکراو دەتۆمارنبە شێوەی  تۆمار ناکەن و یاندا  کەمنی ەمەلە ت

توورییەکان کەل –کردن لە سەر فاکتەرە زاڵە کۆمەاڵیەتی ئەم توێژینەوه، بە نیازە بۆ یەکەم جار بە پێداگری

و  قووڵ ەیینایەکسانو ەئهاوسەری شرۆڤە بکا؛ ئەو فاکتەرانەی وا ڕەنگدانەوەی باوبوونی منداڵ

ئەنجامدانی ئەم توێژینەوه،  ین. هۆکاری عەقاڵنیرانێری لە ئەهاوسڵمندادرێژەپێدەری ن کە ەگداکوتراوڕە

ڕوونکردنەوەی بەڵگە و پەرەسەندنی ئەم ڕفتارە زیانبەخشە لە ئێران و یارمەتیدانی بڕیاردەرانی دەوڵەتییە 

تن ەرخسئەم کتێبە هەوڵێکە بۆ د. کەنبفوکووس بۆ ئەوەی لە سەر پشتیوانی داهاتوو لە مافە مرۆییەکانی کچان 

 لە ئێران.  یهاوسەرقووڵی پرسی منداڵی ەوەقکردنەزو 

kameelahmady.com 

 



 


