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  سپاس و پ�زانین

سـتا، �ر لـه ئهبـ ڵوه بـۆ دوو سـاهتـڕ�هگهوه دهژینـ�م توهی ئهوهای ئڕهرهس

بـۆ  و تینـی خـۆم �ی گـهوهرخان کـرد بـۆ ئـهتـ هب�م کتهکی زۆرم بۆ ئ�کات

ی هختهشـو�پ یرگیریهت بـه هاوسـهبارهتر سـ�کی قـوو�یشتن به زانسـتهگ

و �ـوانل�ش و ل�اک�رنجهکی س�رهفهسمن  م قۆناغه بۆهنم. ئ�ن دابمرک�مندا

م هســی و کــاریی بــوو. مــن ئــهکهر دوو بــواری تاکهربــوون لــه هــ�لــه ف

لـه  کانمهسـتهه �قو�ینی ههـیـدا �کـه ت مزانـهر�ک دهفهسـبه  هیهوهژین�تو

ــ ــی کار�هه ــهبژاردنی شووناس ــ�ک بزوه، وهک ــ�رهن ــه ت واوکردن و هک ل

    تی دام.هیارم هیهوهژین�م توهنجامدانی ئهئ

کی هیهیشـڕن �ی منداهختهشو�پ یرگیریهت به هاوسهبارهوه سهژین�تو

ی هنـهتهت بـه خهبارهسـ هک ١شووم�ی پهکهب�وه و کتهژین�له تو هیههی �قوو

وه ورووپاهئـلـه  ڵسـانـدین هڕ�نی چهت�پـی وا پـاش هو کاتـه؛ ئـبوو ژنان

ی هکــهمهرههک لــه بهران، و�ــم واتــه کوردســتانی ئهکــهد�وه بــۆ زهامــڕهگ

  .بینرێهدران �ی ژنان له ئهنهتهت به خهباره، س١٣٩٤٢ی �شوومدا له سا�پ

نم �ی مندایرگیرهراندا هاوس�کانی ئهنشینله ناوچه گوند ێندهمن له ه

                                                 
1.  http://kameelahmady.com/  
ت به بارهکی گشتگیر سهیهوهریت، تو�ژینه)، به ناوی نه١٣٩٤دی، کامیل (حمهـ ئه 2

. ی ژنان له ئ�ران، چاپخانهنهتهخه ی شیرازه  
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ی هختهشـو�پ یرگیریهر دوو پرسـی هاوسـهکـه هـو زانـیم دی کـردووه هب

جـار بـه  ێنـدهنـدن و ههیوهک هاوپ�ـی ژنان بـه جۆرهنهتهن و خ�مندا

ن. �ندر�پهســهک لــه دژی ژنــان دهک تونــد و تیژییــهی هاوکــات وهو�شــ

ت هنانـهوردستان و تکی هن له ناوچ�مندا یرگیریهژنان و هاوسی هنهتهخ

ه. بووهنـ ێکی نامۆ و نـو�تهم بابهکه�ماهبن وس هکک له خزم و �له ناو زۆر

ران کـه لـه �ئو�تی ی ژنان له هنهتهت به خهبارهیدانی سهم کاریله کاتی 

له خـۆ  انی ژنانیهنهتهی خهژڕ�زگا که زیاترین �ر چوار پارهر ئاستی ههس

و هکـه ئـهدوان�لشـداربووانی هکی زۆری ب��هوت کۆمـهرکـه، بۆم د٣گرتبوو

 هرگیریان کردبـوو. نـهمـدا هاوسـهکی زۆر ک�نهمهنه بوون وا له ت�رمندا�م

ک �ـکوو زۆر�هر و دایک بوون، بـهستا هاوس�نانه ئهمهم تهم کچه کهنیا ئهت

 ڕهی منی بۆ زیاتر زانین لـه مـهز�نگهمه ئهبوون. ئرد �انیش باوک و مڕله کو

م پرسـیاره همی ئـ�ی وهوهاند بۆ ئن بزوو�ی منداهختهشو�پ یرگیریههاوس

یه یـان هلۆژیکی هکی هندییهیوهپ هیهم دوو دیاردهوان ئ�وه که ئایا له نهمهبد

 –م هکـهشـی دهشک�پوه هستا به شـانازیی�که ئ –وه هژین�م توهنا؟ و خۆم بۆ ئ

تا هوه و هـدکۆ کـر داهوهژین�م توهکی زۆری زانیاری لهیهبارهم. قهئاماده بک

ی هن چاپخانـهبـه لـه الیـ�م کتهوامه و ئـهردهواویان بهی تهڤنووکه شرۆهه
٤NOVA وه بـووه کـه هم ئ�وهی هڕهو پهبه زمانی ئینگلیزی چاپ کراوه و ئ

  م. هکوردیش چاپی بکبه زمانی فارسی و 

ی هختهشــو�ی پیرگیرهی هاوســهژڕ�ــیــه کــه هوهخــۆش ئ کیهیــنی�مزگ

زینـه. هووی لـه دابڕران، �ـئو�تـی وانـه هتـان ل�ک لـه و�ن له زۆر�مندا

کردنی �بهرگیری و بنهنی هاوسهمهی تهوهرهس هبردنشتا بۆ �وه ههای ئڕهرهس

                                                 
3. http://kameelahmady.com/fa/fgm-in-iran 

4. http://kameelahmady.com/fa/fgm-in-iran 
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  ت. �زۆر کار بکر �بهد رهک هاوسهن و�مندا

سـتی همـان خۆشـه د�کـانم پههاوبیر هرهژ�تـو ک لـه�ـای زۆر��من و

یی خۆمـان هوه و ئامـادهینـهژ بک�ـت دره�وهو الی دهرههاوکاری خۆمان ب

بـه  تهبارهسـی ئاستی وشـیاری هوهرزکردنهو بنا�له پی هوهنین بۆ ئ�یهابگڕ

ی نیشـتمانی خۆمـان �وهران هـ�ـن لـه ئ�ی منداهختهشو�پ یرگیریههاوس

 یرگیریهکردنی هاوسـ�بهبنـی هوهنین بـۆ ئـ�هاوکـاری بنـوو  ڕهینه گـهبخ

 �جهبـ�بـواری ج هچ�تـرگیری بهنی هاوسـهمـهی تهوهرزکردنهو بن �مندا

 رهت و هــ�ــک ســاز بب�ــکانی گوتارهســتهیوهپ هرهوان فاکتــ�ــکــردن، لــه ن

  ت.�ببنگ ههاوئاه ڤکانی مرۆهمافکانی هیمانهپ ڵهگهل �کنگاوهه

 یته�ـوهود�ی نهامـوتنهککڕ�رانی هک لـه واژۆکـ�کهران یـ�ـتی ئه�وهد

دا هم بـوارهکانیش لهوتووهدواکهو هیماننامهموو پهه �بهه و د�کانی منداهافم

نگار هرهبــو گشــتگیر بــۆ یــی هکی کرد�بــازڕ�ها هروهو هــات ســند بکــهپ

ــ ــ یهوهبوون ــو�رگیری پههاوس ــداهختهش ــ�هگن �ی من ــات. و� ــا هه بک ه

  وه: هت�کرهم مژارانه سنووردار نهنیا بۆ ئهو ت �گشتگیر ب �بهک دهیهرنامهب

یی و �، خـۆج کانهرهتییه کاریگـهسـایهتی و گیـرۆده کردنـی ک�ندهپاب

 ته)هم بابهستیار و کلتووری ئهی سرووشتی ه�(به پ کانهیئاینی

کـه پتـر لـه نیشتمانی نانی �اهڕکی هیهرنامهکردنی ب �جهب�ه و ج��هگ

کانی هترسییهت به مهبارهسی ئاستی وشیاری هوهرهرزکهب �بهک د�ر شتهه

 ت.�ری بههاوس ڵمندا

رگیری و هنی هاوســهمــهاندنی تشــک�هبــۆ ه ێیاســای نــو �ک�هکۆمــ

کـاری زیـاتر ڕ�ی هوهینـ�ۆک�(بۆ ل ت�سند بکرهت به تاوان ناسینی پهنانهت

 .)ب�شی چواری کتهوانه ب�ب

 و هوهجۆراوجـۆریی تهو�ـهدو�زموونی نهی ئـهڕ�گـله  �توانهت ده�وهد
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کانی هرنامـهب هنموونـ بـۆری ههاوس ڵمندا یهوهنگار بوونهرهبوتنی هرکهس

 کانهنـهنجوومهی ئههـاتوویی شـاراو�لی هگـڕ�ها لـه هروهف و ه�یوونیس

رگیری هله دژی هاوس ،ران�کانی ئهیی�کخراوه خۆماڕ�ـکان و NGO هوانهل

م هنجامــدانی ئــهبــۆ ئت. �ن�یهابگــڕخــۆی  تی هدژایــ ڵی منــداهختهشــو�پ

س هی زۆر کـهستخۆشـی خـۆم ئاراسـتهزانین و د�ـویسته پ�پ هیهوهین�کۆ�ل

یـه �زم لهپشتیان کردم. ح�کی کاتیدا پاهیهدا و له ماوهوهژین�م توهم که لهبک

کـانی هوارموو قۆناغه دژهله ه م کههبکحمانی هڕق هفهش سپاسیتی هتایبهب

نگاو هرم بوو و تـا دوا هـههاند هشنهچ همهه وم بوو �هگهل هیهوهین�ۆک�م لهئ

م هبـدان هژ�ـی که بـۆ درهیانڕ�و دۆست و هاوهئ هاهروهو ه هاوکاری کردم

   .وه هانیان دامهژین�تو

م هکانی ئـهوهانـ��وه و گهم وا کـۆ بوونـهکهد هسانهو کهئموو ههسپاسی 

کی �تڕاپۆڕوه بتوانم هگڕ�م هی لهوهیان کرد بۆ ئ�وه و تاوتوهیان کۆ کردهکار

 هگیره�ـههی هستخۆشـی خـۆم ئاراسـتهی دڕهو پـهوو. ئڕمه هگشتگیر بخ

چنی. ه�ـهوه و ههچووندا�پ بۆم هکهن کانس د�لۆر هواتم هکهئینگلیزی زمان

ا ناز لـه ر�ماسی و حوم�هریبا ئهر و هاوکارانم، فهدهتی سپاسی یاریدهتایبهب

م �هگـهدا لهوهژینـ�م توهکانی ئـهموو قۆناغهم که له ههکهتی پاکستان د�و

یـدانی و هشـی مهری به�ـکۆ�، ل��رگهکوو و�هر بهدهک یاریدهک وهبوو و ن

م وا هکـهد هوانـهموو ئهستخۆشی له هـهها دهروهدام. ه انتیهژکار یارم�اوڕ

ی هژ�ی که له درهییهو هاوکاری و چاکهت، بۆ ئهیهدا نهر�ویستیان ناویان ل

  .دا بوویانهوهزین�م توهئ

واوکردنی هکخراو بۆ تـڕ�س و هزۆر کدا هوهژین�م توهری ئهرتاسهله س  

کـاری شـی هت لـه بهتایبـهوه بهژینـ�م توههاوکاریان نواند. ئـ هیهۆژ�م پهئ

یدانی، پشتیوانی و هنانی م�اهڕرخستن، هی دهوهین�کۆ�نیا به له، تدایدانیهم



 13/  �زانینسپاس و پ

ا ��ماسـی، حـوم�هریبا ئهوه سپاسی فهم بارهدی هات. لهوان بههاوکاری ئ

س، هموو خـزم و کـهر هـهم. ههکهند دهعارف وهعسوومه مهو دکتۆر م ناز

دا �ـان تییهوهژینـ�کـه ئیشـی تو هکـزگا�وت پارهحر ئاستی هدۆستان له س

ــ ــۆ پانجام درا، هئ ــوانگری و �ب ــتی، می ــوونی هزرمڕپش ــه و ها و بۆچ ندان

سپاسـی خـۆم ی ڕهوپـهوه ئهر�ـم و لهکهد �ستخۆشیان لهکانیان دهشنیار�پ

  م:هکهوه دهر�ی ژهسانهم کهی ئهئاراست

سـتگار، هڕوی ئامینـه هولـهلنـده، مهزگای هورمزگان؛ شـیرین ت�له پار

  م حافزی. هڕساکی و خوهد بهحمهئ

م ههان لــهزگـای ئیسـف�م وا لـه پارهکـهد هسـانهو کهسپاسـی ئـ ڵبـه د

هانی، هسـفین پـوور ئ�لیتـا حسـۆگت هتایبهپشتیان نواند، ب�دا پاهوهژین�تو

هتاب هدی، مـهحمـهبـدولقادر ئهعر، همیله هاشـمیان، سـادق هومافـهج

  نگ.هرههروین فهدپوور و پهحمهئ

ی فاتمـه هتین و دۆسـتانهتی بهیارمله وی، هزهڕ یخوراسانزگای �له پار

نی، �سـهرهاد ئهابادی، فـئ حهرهزا ئیلخانی فه�لیهوی عهولهمسیری، هبون

  م. هند بووین. سپاسیان بکهرغیانی سوودمهریسا ئهحی و په�سرین ساهن

ک هکی و�ســانهتی کهرزداری هاوکــاری و یارمــهقــ هیــهوهل�کۆ�ینم هئــ

ی، هکهرهچانی و هاوسورش دووونی، ک�سدیقه عاشقی، میرئیبراهیم حس

ت. لـه �هۆژهڕربایجانی هئاززگای �حمانی له پارهڕد �ستگار و ئومهڕپۆیا 

یال هری، سـیرووس خـانزاده، لـهندهنسـوور ئیسـکهزگای خوزستان م�پار

نگ همیر هۆشـهرگس نـازمی نیـا، ئـهنی، نـووهسـتهبا گهخۆشکام، موجت

رزییــه لــۆرکی، هبووخانی، مهریم ئــهری، کــهعفــه ج�تــوهعارفیــان، عیز

ــ ــه، زهبوودهر ئهندهمهس ــهول ــرا خزاعی ــه ــتیوانانی هنگهریبا زهل و ف ــه پش ن

  بوون.  هیهوهژین�م توهرزی ئهبهپای



 نگیی ب�ده�ههزای / 14

ــه پار ــتان و ب�ل ــای سیس ــینگهزگ ــه نووس ــتان ل ــهلووچس والنا هی م

ــد ئهبدولحهع ــماعیل زیمی ــ�س ــاج ف ــی، ح ــی، مڕ �یزوهه ــهیگ وی هول

سوول نـام، هڕدی، هحمهبدولباقی ئهدی جزینکی، عهمهد محهمهبدولسهع

زبایجانی هزگای ئار�ربازی و له پارههی و فریشته س�ولوود ئیسماعیل زهم

ریم هسوول ئازین، کهڕد همهتاحی، محهر ف�ن واژی، شلهسهال حهۆژاوا مڕ

ر هنی له ب�حس هی و نازدار�ۆبدهروین عهپسووم، هبهحمان پوور، ژینا تهڕ

  م. هکهد �ستخۆشیان لهدیان هکهناسانهماندوو نپشتیوانییه 

لیزاده، هنی، کازم عـ� موحس�ۆلوتفیه بۆ هزانینم ه�ی پڕهوپهئها هروهه

هتاب هاللی، مـهیما قۆشه، زیبـا جـهکولی، مینا پووری، شهوهنسوور تهم

سرا هل ئاریان، کهزهغرد، نوورهیم ئادلیس، فابین متیۆ، جان چووا، هردفهم

رشـۆیی بـۆ پشـتیوانی کـردنم بـۆ هدرام و�ـنی و پ�د حسهمهوانی، محه�پا

موو زانایـانی هستخۆشی له ههها دهروهه .هیهوهژین�م توهلنی کردن �ونووڕ

م هم که لـهکهد هتییه ناسراوانهسایهو کهی ئهکان و دیکهنده ئاینییهئاینی، ناو

میــد هبدولحهوالنا عهمــ ی سپاســیتهتایبــهدا هاوکــارم بــوون. بهوهتو�ژینــ

ن واژی، هسـهد حهمـهال محهکانی، حـاجی مـهئیسماعیل ز�هی و هاوکار

وی فاتمـه هولـهی مهکهرهحابادی و هاوسـهرهزا ئیلخانی فهلی�هوی عهولهم

د جزینکی، همهد محهمهبولسهوی عهوله، م��توهحمهڕال هسیری،  مهنوبو

زا نووری و حاجی نـوور ه�لیهد تنۆ، عهمهخ مح�ناهی، شهد پهحمهحاج ئ

دا هوهژینـ�م توهی کـه لـهزنهو پشتیوانییه مهئبۆ م هکهددی همهد محهمهمح

ــه ئ ــهگرتبوویان ــتۆ. ه ــی مهروهس ــهها سپاس ــه هول ــتگار و هڕوی ئامین س

ــ ــههی مهی عیلمییــهوزهحــی هقوتابخان کانی هنــدهناوزانایــانی و  دهش

  م.هکههان دهو ئیسفڕۆژاوا ت و �هۆژهڕ ربایجانیهئاز

د همــهال محهزان ســیرووس خــانزاد و مــڕ�هســتی مانــدووبوونی بــهد
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 یو هـۆزی یرانی ئـاینی ئتنیکیـهبـڕ�ک هکـه وگووشـم هدئـازین  ڵسووهڕ

کان و هتخانـهزارهت سپاسـی وهتایبـه. بخشـینهب �سوودیان پـهزانیاری ب

کان، هتییـه�یهتگوزارییـه کۆمهرپرس لـه خزمهبـ سانیهوانه کهران لهن�نو

م چوونکـه زانسـت و هکـهکان دهو زانکۆیی زانسته پزیشـکیی یندروستیهت

و هوه، بـهشـاردهمه ن�له ئ هیهۆژ�م پهواو کردنی ئهکانی خۆیان بۆ تهزانیاریی

ــ ــوهی دههیوای ــته� ــۆ زانس ــ�ت ب ــهکی ت ــتگیرتر س ــه هبارهواوتر و گش ت ب

بات لـه دژی هخ ینگیهان بدات و گرن �ی منداهختهشو�رگیری پههاوس

  وه. هنین�بیر بههیان وهنگیم دیارده گرهئ

  

  دیهحمهکامیل ئ

   ڵهگههاوکات ل ٢٠١٦ـی ئۆکتۆبری ١١

  ١٣٩٥ ری سا�یهزبهڕـی ٢٠

  کانه�کچۆ یۆژی جیهانیڕ





  

  

  

  

  رهکڤ�ب پ�شکیی

کی �کخراوڕ�ک بنیاتنانی هه و�ماهنانی بن�که�وه پهله کۆن هککه �ت�ران و�ئ

ر هو هـ هک بـوو�هخـناو  هلنگ و پیرۆزی یکی گرهیهکه�تی و کۆه�یهکۆم

لـه خی هبایـکی ئـاینی �رکهی ئهو�رگیری به شهی هاوسهگ�پ شهمهر ئهبهل

ی ه. دیـاردهسـندی کـردووهپ�گا هبووه و کۆمـزیاتر تی ه�یهکارکردی کۆم

یی، ژنان ورووپاهئند و ��گاکانی ههک که له کۆم�ۆژگارڕله  یرگیرههاوس

ست�ک هک گر�بهوران �تی ئ�کرا، له وهوه د�ین و فرۆشتیان پ�نران و ک�فڕهد

بووه و هشـت هـهردهی دیسیپلین و یاسای ئاینی پیـرۆزی زهو�چوارچ هو ل

سیسـتماتیک پشـتیوانیان ی هو�به شـت ه�وهتداران و د�هسهزی بووه. دڕ�

ووی دارایـی و چ لـه ڕکـرد و چ لـه هتی و ئاینییه ده�یهکخراوه کۆمڕ�م هل

ان بـه کانیهنجـهگ هرهینی هاوسـ�کاری و  ماره بهوه ئامادهوییهعنهووی مڕ

و تۆکمـه بـوو و وام هردهبـ هیهپ�ۆسـم هئ هیهو�م شهزانی. بهرکی خۆیان دهئ

سـت هدباردا هله بـارودۆخی نالـ تابوو هه ن�ماهردنی بنهله گ هرکهئم هئنیا هت

کی �رکهه ئـ�ـماهنـانی بن�که�ین. پهکهدی دهستا ب�ی وا ئهوازان�و شهنه ئهبد

کی ناچارییـه هیـهگڕ�پشتیوانیدا �ژاری و ناوشیاری و بهم له ه�هپیرۆزه ب

 مهئـر ههـو نجام بـدرێ هئـ �کی جـوان بـ���شن و فهر چهبه ه �بهکه د

کیان �کهکان. یـهخشـهساربهخفتاره ڕک له �ته هۆکاری زۆر�بهد هنگاوههه

رگیری هیه. ئامـاری هاوسـهختهشـو�ی پیرگیرهی یان هاوسـ�ر منداههاوس

 ٢٨ملیۆن کـچ، واتـه  ١٥نه بۆ �ره: ساهن�رسامههخته له جیهاندا سهشو�پ
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خته هشو�ی پیرگیرهدا هاوسهدوو چرک ک له�ک و کچ�کهر خوولهکچ له ه

ی �ی پــانزه ســاهلــه مــاومریکای باشــوور هم ئامــاره لــه ئــهدات. ئــهوو دڕ

  وه زیاتره. هی لهکهقینهاستڕژه ڕ�که  ڵزار منداهه ٢٠٠یشته هابردوودا گڕ

نی یاسایی و همهرگیری زووتر له تهخته واته هاوسهشو�ی پیرگیرههاوس

لکردنی �شـ�نی یاسـایی، پهمـهر ت�ـرگیری ژهکدایه که هاوسـ��مه له حاهئ

کی هنگییــهد�تــه بهم بابهت بــۆ ئــه�ــوه�گا و دهه کــه کۆمــڤــکانی مرۆهمافــ

ــهس ــریان هرتاس ــه �هه ــی بژاردووه. ل ــوالت ــهئ ــهمترین تهمریکا ک نی هم

خۆشـبوونی �ک بـۆ خـۆی ل�تهر ویالیـهم هـ�هنه ب�سا ١٨رگیری ههاوس

ته هۆی �بهیه که دهباوکی ه وندی دایک هزامهڕو یان  ڵدووگیانی منداک هو

ــدا ــ ڵمن ــههاوس ــ�هه دوای هری. ل ــڕ�تی هم ــری ب ــ �گ ــ�پ نای هچ و پ

ریتی ئتنیکی و ئاینی هستی نه�هرههکان بهتهالییخته، وهشو�پ یرگیرههاوس

  . هوهبوونهک د�هخ

کچـان   رگیریهکانیشدا له کاتی هاوسهریتییهن هئامۆژگارییت له هنانهت

ویسـت زانـراوه. چوونکـه �نـدی بـه پهتمهتایب ێندهه ڵرمندا�انی مڕو کو

 نـدییهزاییشـتنی هگ�پبا�قبوون و ر له هه ب�ماهانی بنن�که�رگیری و پههاوس

تییـه. پاراسـتن و ه�یهی و کۆم�قهیشـتنی عـهگ�پبـا�قبوون و ویستی به �پ

 ســتیهویســت و ه�پوشــیاری ونی نــده بــه بــوهب هنــدهناوم هدان بــهژ�ــدر

جیزه لـه کـچ و عی مۆڕ�هر. ناتوانین چاوهن�که�نی پهتی دوو الیهرپرسایهب

کانی هرکـهه، یاسـا و ئ�ـماهی بنهقینهاسـتڕمکی هین که لـه چـهک بکڕ�کو

 ڵمنـدا ش به هۆیهوهر لهدهتی. بهرکی دایک و باوکایهئ هخوازهنئاگان، �ب

 ڵم دایکی منداهکه هیه هترسییانهو مهن ل�وه دوگیانبوونی منداهرییههاوس

کـه  ژارییههمی ههرههری بههاوس ڵوه. منداهت�گرهی دهکه�میش منداهو ه

  دات. هوو دڕکان همتر له گوندهک کانداهله شار
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 همـ��گای ئهکۆمـ هوهبارهنالـتی ه�یـهرجی ئـابووری و کۆمهلومهله ه

 هجۆروومهو هـ هنوو له زیادبووڕتی ه�یهکۆم ی هدیارد�گری ههگومان �ب

کانی کاروبــاری هســتهدهکارب کخــراوهڕ�رکی هئــدایــه کــه هر�و ل هوهب�تــهد

ــ ــ�که�رگیری و پههاوس ــماهانی بنن ــر دیه گر� ــهنگت ــهو د �ب ــ�پ �ب کی هش

ک کـه هکییهشـ�پن. هئاسان دابین  بکـ کیهیرگیریهکانی هاوسهداویستیی�پ

بــۆ  یگونجــاورکــاری و پشــتیوانی �ف نیهکوو الیــ�هنیا مادییــه بــهک تــهنــ

   .هخۆ گرتوو هل یه�ماهنگی بنیتی گرهرپرسایهگرتنی ب�هه

دی هدا بـهم بـوارهت و لـه�ـوهد بردنـی هڕ�وهبـی هو�ـی له چوارچهوهئ

کانی کـه هویسـتیی�رگیری و پهگوتـاری هاوسـدانه به هنگی نیت، گر�کرهد

کان و هاسـتییڕچـاوگرتنی هڕ �مای شـانۆیی و دروشـمییه و بـه بـ�زیاتر ه

بــۆ  نیا بــه هانــدانی گوتــارهکان تــهتی و کلتوورییــه�یــهانکارییــه کۆمڕگۆ

م هند لـهزۆری ناو ��هت بوونی کۆمهنانهت. ت�د �رگیری کۆتایی پههاوس

ر هسـهلنیا هرپرسـن، تـهدا بهم کاروبارهکه لی هشانییان هشان بو هئ دا وهبوار

   . چاالکن  هم کارهزی ئهرهی غهوهد کردنهر

ــهوانهل ــۆ پت ــه ب ــهی ــماهی بنماهوکردنی بن ــۆده� ــ��ی م ۆیی ڕوهن و ئ

م هر ئـهت و هـ�بهنـمـان کی دیاریکراوڕ�کی چاکخواز و پسپۆ�شترهرپهس

ــ ــۆ پهرهســ یهز�نگهبۆشــاییه ئ ــانی�که�کی ب ــفهز ن ــ هکــردوو عی و هرهو ب

خته لـه هشـو�پ یرگیرهری هاوسـهدهاده بـڕی بردووه. ئاماری لـه هواشهچ

  . تیهکانیههاویشترهک له د�کهنیا یهدا تهم��گای ئهکۆم

ــ ــهنووس ــ�م کتهری ئ ــه  ه ــهالیموو هب ــانهجۆراوجۆر  هن ــارد یک ی هدی

ــو�پ یرگیرههاوســ ــی لهختهش ــهک داو� ــه�وهوه و ههت ــوارهی ــه ب کی �تی ل

ــ�دراوی توهن�ســتلهد ــ�کۆ�وه و لهژین ــار و هئاخ�زگــی زانســتی، هوهین ی دی

ناو �له پ �ک ب�نگاوهوه ههژین�م توهبکات. هیوامان وایه ئ ێتاوتونادیاری 
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  م بواره. هاکانی ئڕن ه�گا و خاوهی کۆمهوهئاگادارکردن

  

   ئینینااللی هزیبا ج



  
  
  
  

   کیهش�پ

ی یرگیرهیـان هاوسـری ههاوسـ ڵک له کارناسان، منـدا�ی زۆرهوانگڕله 

 ریهکاریگـو بـه  ت�ـنهن داد�ر ژیـانی منـداهری له سهخته کاریگهشو�پ

کی �ر ئاسـتهکـات و لـه هـهد یۆزتر�ندروسـتی، ئـاهر تهخش بۆ سهزیانب

فــی �کڕر �ــخاتــه ژیهد ســیهک هتاکــ ویهپ�شــ�دان، بهشــه،  گوتنهکشــ�پ

ک هخته وهشو�رگیری په، هاوسهشهوو له گڕتانی �له و ێندهله هوه. هخۆی

ه �ـماهودۆخی ئـابووری بنوبـار �توانهت که د�نرهکی ئابووری داد�ئامراز

وتر بکــات و هکان پتــهزانییــ�ندییــه خهیوهپ �تــوانهبکــات، دباشــتر 

 کــهچوونرگیری هر لــه هاوســهتــی کچــان بــ�بــۆ کچ �ک بــهرییهبهســتهد

گـری لـه چوونـه نـاو ڕ� �تـوانهکات و دهد ڵۆ�کۆنت ندییانهزای زوویهئار

ر هک هاوســهو ٥ هوهندییــهزایووی ڕک بکــات کــه کچــان لــه �نهمــهت

ۆزی �ی ئـاهشـ�وه کهکی دیکه). له الی١٣٨٦لمۆ، هبن (ئهن ش�اک�رنجهس

 ١٩بۆ  ١٥نی همهوان ت�رگی کچانی نهنگترین هۆکاری میگر بوون دووگیان

). ١٣٩١کان هکگرتووهیـ هوهتهکخراوی نڕ�تی هشیمهیه (سندووقی حه�سا

خاتـه هکچـان دن که هرییانهگهنجامه ئهو ئهشانه ل�شنه کهم چهئها، هروهه

  ک ئایدز. هو جووتبوونی ن�ر و م� کانیهخۆشیهترسی نهر مهب

 هیه بـهییانهزهب �کی ب�مه کۆتایی هاتنهتی، ئه�یهی کۆمهی ئاراست�به پ

یکالمـی ڕکی هیـ�تا ئاسـتی کاهخۆبوونی کچان که هـهربهندن و س�خو

                                                 
5. sexuality 
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ر هی، به هـیرههاوس ڵخته یان منداهشو�ی پیرگیرهکات. هاوسهالوازیان د

ــرهک دهرگیرییهشــنه هاوســهچ ــکــه ژ ێوت ــهر ت� ــن ب�ســا ١٨نی هم ت �

وه و له �قوو�هه هوهعورفییریتی و ههای نهمه له به). ئ١٣٨٠ف، �(یوونیس

 ڵمنـدا .هرچاوهو گونـدی زۆر بـ یی شـارهناوچـر دوو هر ئاستی  هـهس

اش تسـ�نییـه و ئ ێکی نـوهیـهتیـدا دیاردهایڤژووی مرۆ�ـلـه م یریههاوس

کانی هران، گرووپـهژ�تـوها هروههـکان و ه�ـماهبن هوانهرنجی گشتی، لهس

ک لـه �ـکان و زۆرهتییـه�وهکخـراوه نادڕ�ن، �کانی منـداهری مافـهز�پار

ــت ــراوی نڕ�کانی همهسیس ــهکخ ــ هوهت ــهکگرتووهی ــۆی هرهکانی ب و الی خ

  شاوه. �اکڕ

دانی �ـپهرهر کچـان، پهتی لـه سـه�یـهکۆم یگوزاریهرمایهگومان س�ب

نـان و �اهڕر کردنـی هبهسـتهان و دوهئـ تی و ئـابووریه�یهی کۆمهرمایهس

کـه  )جنسی( ندیهزایکسانی هوونه له یڕکی همای�ه بۆ کچان ندروستیهت

ی �ــت. بــه پ�ن�خســهڕهد کانهزتر�هه�گا بــهندنی کۆمــهســهشهبــوار بــۆ گ

گـری لـه ڕ�ک بـۆ �ـک هۆکارهنـدن و�کـان، خوهنجام دراوهوه ئـهژین�تو

). ژنــانی ١٣٨٣ف، �(یوونیســ کر�ــتهیر دهســخته هشــو�رگیری پههاوســ

کی پتـر �ن، داهـاتی کـاردا چـاالکترڕندروسـتتر و لـه بـازاهوار تهند�خو

ی وا ئاسـتی هو ژنانـهو له چاو ئـ هوهنهخهد مترهی ک�ن، منداهخهست دهد

ندروسـتی گونجـاوتر بـۆ هرکاری و ت�تگوزاری فهمتره، خزمهان کندنی�خو

). بــه ١٣٩٣ن و هاوکــاران، هن (کالگمــهکــهان دابــین دکانی خۆیــه�ــۆڕ

 یرگیریهی هاوسـهژڕ�ـ، هیـم دیاردهجی جیهـانی بـۆ ئـرنهپشتیوانی  و سـ

کی زۆری هیهژڕ�رچی هگهئ .هناووه همبوونهله ک یتی ملهواوهخته به تهشو�پ

ی خۆیـان ه�گاکـهنی یاسـایی کۆمهمـهنی خـوار تهمهشتا له ت�ن ه�مندا

�گای هم دیارده، کۆمـهرچاو لهو ب ڕوونکی هیهن. نموونهکهرگیری دههاوس
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  رانه. �ئ

بوون و ق�بـارانـدا، �ر ئهبـه سـ ڵی ئـاینی زاهکهاتـ�پ هلـ هوهئاوڕدانـبه 

ــه وی مانیڕم ســووهکــهکی ی�ســتپهد ــازدان تای هرهک ســهگان ــافی ب ــه ت ل

تا فیزیـایی و هرهم سـهیشـتن بـهت. گ�ـکرهچاو دهڕیی هورهوه بۆ گهیی�مندا

 هلـ �بـه بـ هرگیرییهتـاک بـۆ هاوسـ بوونییکییه بـه واتـای شـیاوجبایۆلۆ

 یرگیرهی هاوسهوهای ئڕهره. سهسهو کهئ یهقینهاستڕنی همهت رچاوگرتنیهب

�گا، هی کۆم�کی تاهاستییڕم �ه، بهوهگر�تهد ڕر دوو کچ و کوهخته ههشو�پ

ری بـۆ ههاوسـ ڵی منـداهواری دیـاردهوته و ئاسهک�یه که لهوهری ئهرخهد

  ترسیدارتره. هکان جیدیتر و مه�کچۆ

کانی، هژڕ�م ئامار و �هکی جیهانییه؛ ب�تهری بابههاوس ڵی منداهدیارد

کانـدا، ه�گا جیاوازهمیش لـه نـاو کۆمـهک و هـ�ـت�ری ووسنوم له ناو هه

 ڵی منـداهڕ�ـژوه، زیـاترین هییـهژڕ�ی هلـه سـۆنگوه ه�ـو حاهجیاوازه. بـ

دات هوو دڕفریقای باشوور و و باشووری ئاسیا هکانی ئهری له گوندههاوس

خۆ و هربهی سـهوهژینـ�بوونی توهرچی لـه نـهگـهئ). ١٣٩٢ف، �(یوونیس

م هکی کـهران، زانیارییـ�ـئو�تی ری له ههاوس ڵت به منداهبارهخ سهبای�پ

نه �ی سـاهوهران گوزارشته لـ�تی ئه�وهرمی و دهیه، ئاماری فهوه ههم بارهل

وه هکانیانـه�ماهن بنهلـه الیـ ڵسـا ١٥ن همهر ت�ی ژڕزار کچ و کوهیان ههد

نه �م منداهی ئهقینهاستڕی هژڕ�له ڕاستیدا ن. �کرهرگیری دهناچار به هاوس

نی همهرگیری له تهران هاوس�تی ئ�کان له وه�ماهله بن ێندهیه. ههمهزیاتر ل

ی هر�ن. بـه گـوهکهی نایاسایی تۆماری دهو�و یان به شن همدا تۆمار ناکهک

و هی ئـهژڕ�ـ  ،٦ران�ـلـه ئ ڵکانی منداهله مافداکۆکی نی هنجوومهتی ئراپۆڕ

                                                 
6. Association of Children’s Rights 
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 زار وهه ٣٣ رگیریان کردووه لههن هاوس�سا ١٥نی همهوا خوار ت یهکچان

 ١٣٨٨ی �س لـه سـاهک ٤٥٩ زار و هه ٤٣ بۆ ١٣٨٥ی �س له ساهک ٣٨٣

 هی بـهوهنـرز بووهد بـهلـه سـ ٣٠دا �سـا �ی سهوه واته له ماوهتهرز بووهب

و هـۆگری دایـک و  یژارههـمی هرههبک هیهوهرزبوونهها به. وهبینیو هخۆو

م هکـهوه، بـۆ یهژین�م توهکانیانه. ئهکچ ندیهیوهکردنی پ ڵۆ�باوک بۆ کۆنت

داگری کـردن لـه �ـران بـه پ�زگای ئ�وت پارهحر ئاستی هبه نیازه له س جار

ریی هباوبوونی منداڵ هاوسـکان هکلتووریی –تی ه�یهکۆم ه�زا هرهفاکتر هس

 ند�تیهزایی �کسانی قووهنایی هوهنگدانهڕی وا هرانهو فاکتهبکات؛ ئ هڤشرۆ

، هیهوهژین�م توهنجامدانی ئهنی ئ�قهئ. هۆکاری نهم دیاردهری ئهد�پهژ�در

و ران �ـخشـه لـه ئهفتـاره زیانبڕم هندنی ئـهسـهرهگه و پ�هی بهوهوونکردنڕ

داهـاتوو لـه  ر پشتیوانیهله سی هوهئبۆ  هییته�وهرانی دهیارد�تیدانی بهیارم

 ڵکانی منـداهنگیدان بـه مافـیز و گرڕ�. هوهچ� ببن کانی کچانهیمافه مرۆی

 هری و پشـتیوانی چاالکانـههاوس ڵکردنی مندا�بهگری و بنڕ�ویستی به �پ

که که له هیهگڕ�مه تاکه هرگیریان کردووه. ئهنووکه هاوسهوا ه هیهو کچانهل

ی یرگیرهدیای مرۆیـی هاوسـ�ـگری لـه تراژشـ�پتـوانین هوه دهوهی ئهگڕ�

ی �ندنی قـووسـارخسـتن و ناهکه بـۆ د��وهبه ه�م کتهئ ین. هخته بکهشو�پ

  ران. �له ئ ییرههاوس ڵپرسی مندا



  

  

  

  

  

  

 :مهکهشی یهب

ناسه و �ن، پ�ی منداهختهشو�پ یرگیریههاوس

 کانهمکهچ
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  .نهکهرگیری دههاوسزوو موو هره ه�ل«

  ن، هکهافی د�بن و سنۆگهکانمان دووگیان دهوکو ب 

پهگهئ   »ینهکهد�ی بکناو  / همار ت له زکی دایکیدا �کچ ب هلهر کۆر

  ه �سا ٤٠ن همهکی ت�می پیاو�و

  ت�هۆژهڕربایجانی ه) ئازبراهکاوا (سهیلهگوندی گ

  
کاته ئامانج کـه نـاتوانن بـه هسانه دهو ک ڵمندا ه�هو کۆمهئ هیهوهژین�م توهئ

ــدیهزامهڕ ــ ین ــهت ــه ئازادیی ــڕوه هواو و ب ــان س ــهبارهای خۆی ــه هوهت ب ی ک

�گا هکانی کۆمهویستیی�ن چوونکه پ�رببهن، دهبک �ک ڵهگهرگیری لههاوس

 هوتــهک�هۆکــار و ل ێدرهد ڵوهت. هــ�ن�پهســهردا دهیان بــه ســهمــهدژی ئ

ی هوه، بۆ ئـهوهر�تن شی بک�ی منداهختهشو�پ یرگیرهکانی هاوسهجیاواز

کـان بکـات و لـه هکراو�ی ل�اسـتییه نکـۆڕ ڵهگـهل �وه ملمالنهژین�م توهئ

  . هوهنگهب�د�گای هن کۆمهله الی �ک ب�نگهنگتر دیمووی گرهه

که له هکییهش�م پهکهشی یهش کراوه. بهش دابهچوار ب رهبۆ س هب�م کتهئ

 هباوبوونـوه و هین�کۆ�بیاتی لهدهن، ئ�ی منداهختهشو�رگیری پهر هاوسهس

رخان کراوه هتک هکییهش�دا کورته پهشهم بهر لهوه ههر لهدهی. بهکهجیهانیی

 هژووییـ�ران و بنچینـه م�ـژووی ئ�ـن له م�رگیری منداهباوبوونی هاوس هب

  کانی. هستهیوهپ

ی هختهشـو�پ یرگیریهتی شـاراوه لـه هاوسـهنییـ�قهم عهشی دووهـهب

بـۆ  تیه�یـهانی کۆمڕک ئامرازی گۆهکان وه�زا هتهن و یاسا و سیاس�مندا

  وه.هکاتهری شی دههاوس ڵمنداباوبوونی کردنی سنووردار 

و  کانهکراوهنـ�سـت پهاستییه هڕرخستنی هبه دتی هتایبهبم هی�شی سهب

وه هتـه�وهن دهکـه لـه الیـ کانهیـ�نو هیـوه و زانیاریهانـ��گ کان وهبیستراوهن

 هکـهتڕاپۆڕی هشـهم بهوه. ئهداتهپیشان د هیهم دیاردهئبیستراوه، هبینراو و نهن
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لـه  یرههاوسـ ڵمنـداکشـانی �هکانی ههر هۆکارهبۆ س تیهکی تایب�وانینڕ

کانی هسـتهیوهه پڕر و بگۆه. هۆکاره کاریگهیهه ران�کانی ئهله ناوچ ێندهه

گشـتگیر  یکی شـیکاری�ل�ی مـۆدهوهشـان�ی کهگـڕ�لـه  هیهوهژین�م توهئ

  وه.هین�کۆ�ر باس و لهب هتهخراون

ووی ڕو خسـتنه وت هستکهد هب هکراورخان هم و کۆتایی تهشی چوارهب

ی هگـڕ�وه و هینـ�کۆ�کانی لهنجامـهئشه هم بهبۆ داهاتوو. ئ کارڕ��� هکۆم

ی بـۆ هوهوه بۆ ئهکاتهخته شی دهشو�پ یرگیرهی هاوسهش�ه کرباز بوون لهد

 �ک بـ�رهندن و ها�نوڕ� رگریکارانهران و بهژڕ�داهرنامهداران، بهتمهسیاس

ها هروهدان. هـهوتهچ هگڕ�م هی ئهوهاستکردنڕو  ه�شتنیهنملمالن� که له 

ن �ی منـداهختهشو�رگیری پهی وا هاوسهشان�و کهته ئ�وانڕهمه دهرههم بهئ

ینه �ی مهنهتهری، خههاوس ڵوان مندا�ندی نهیوهوانه پهکات، لهد پ�ویست

  . ریهن هاوسهچو 

  

  ن�ی منداهختهشو�پ یرگیرهر هاوسهک له سهکییهش�پ

ک �سـهبـه ک ڵ، منـدا٧ڵکانی منـداهۆکی کۆنوانسیۆنی مافڕهی ناوهر�به گو

م لـه �هنه. بـ�سـا ١٨تا هوه هـهدایکبوون هن�وان لنی له همهت که  ت�وترهد

ه. ڕبگـۆ هنـهمهم تهئـتـه �و وهکانی ئهتهی یاسا تایب�تاندا به پ�له و ێندهه

ن بـه �دامنـ یرگیرههاوس ٨ییهوهتهون�کخراوی نڕ�تی هشیمهحسندووقی 

ی کـچ لـه هوهر لـهبـ ڵسـا ١٨ن همـهر ت�ـکی ژهرگیرییهشنه هاوسهر چهه

تی ژن و هرپرسـایهبکردنـی  ڵی قبوهوه ئامادهروونییهسته و دهی جهسۆنگ

ندروسـتی هتکخـراوی ڕ�ت. �ـوترهت، د�ـوکردن ب�ـبه خ ڵردی و مندا�م

                                                 
7. Convention of Rights of the Child 

8. UNFPA 
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و هیـه لـ�م پهر بهناسه کردووه. ه�ن پ�سا ١٥نی همهتا تهه ی�مندا ٩جیهانی

ووی ڕ ڵمنـدا یرگیرهت، هاوس�ب هنهمهم تهر ئک خوا��ی وا منداهتانه�حا

ری هوه بـه سـه�ـن باوک یان بـاپیری منداهک که له الیهرگیرییههاوسداوه؛ 

ــ ــ�ندراوه و ت�پهس ــیچ گرنگیی ــدا ه ــهی ــه ک ــهمترین تهک ب ــایی  نیهم یاس

  دراوه.هرگیری نههاوس

  
  لووچستانهب و ت نشین له سیستانهو�ژار و خهکی ههیه�ماهبن

  ندهعارف وهنه: م. م�و

م هیــدا النیکــ�کــه ترگیرییه هک هاوســ�ــن جۆر�منــدا یرگیرههاوســ 

ی هت. لــه زۆربــ�ــمتر بهکــ ڵســا ١٨نی لــه همــهکان تهنــهک لــه الی�کهیــ

لـه  شـتریش بـاس کـرا،�ک پهه. و�ـشـتا مندا�وه کچه که ههکاندا ئهته�حا

چاوگرتنی هڕ �یی به بهستهتای بایۆلۆژی و جهرهیشتن به سهران گ�ئو�تی 

  ).١٣٩١انگ، ڤرگیری (لویزا و ههاوس بۆ شیاوبوونی هڕاپۆرت�کن، همهت

ستا �نم. خۆم ئ�بخو کانمهوانتوانی همدهن بوو، ن�ری ماهکهدایکم کار«

الم وه. همهم بکهک ک�خۆرهوه که نانهکردهوه دهنیا بیرم لهو کات تهم. ئهکهد یرهکهکار

 �زانی شوو به کهمدهت نهنانهم. تهکهم دهکه�ماهبن قهر حهد هچاکوابوو باشترین 

                                                 
9. The World Health Organization (WHO) 
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  »م.هکهد

  هوازهل سافی، ئ�کی ئهڕهگ ـ ه�سا ٣٢ری ژن، همد�و

  

رگیری هوه هاوسـهڤـکانی مرۆهجنسـی و مافـی یـا ندهزایی هوانگڕله 

 ئاکـاریو  نـدیهزایرکوتکردنی هی دیاری سهوتهک�ن ل�ی منداهختهشو�پ

رکوتکردنی هو س ند�تیهزایکسانی هته هۆی نای�بهریتییه که دهری نهن�ووخڕ

 یرگیرهۆزی هاوسـ�ندن، پرسـی ئـاهسـ هشـهوو لـه گڕزیاتر. له جیهانی 

ووی لـه ڕنجان هتی گهشیمهی حهژڕ�کشانی �هبه هن �ی منداهختهشو�پ

انی ئاسـتی شـک�هم پرسـه ههرپرس لهب یکهرهیه و هۆکاری سهوهرزبوونهب

کانی هویسـتیی�پ ج�تی بۆهملکواری و هند�بوونی زانست و خوهنژاری، هه

زانن ناچـار کردنـی هدوا  ه�هکه به ه یهانڕهو باوهکلتووری پیاوساالری و ئ

خابن هم .هخۆیانپشتیوانی و پاراستنی بۆ  �ملهرگیری زۆرهکچان بۆ هاوس

ر همبـهوام لـه ههردهواردنی بـ�هیی و هـهسـتهی جهرهاویشتهدرباری هس

ی هختهشـو�پ یرگیریهنان به هاوسـ�ناو کۆتایی ه�، له پنهمهم تهک یانکچ

  ژراوه.�م هاوهنگاوی کهران ه�ن له ئ�مندا

کان ناسـراوتره، ه�ـر کچۆهخته له سهشو�ی پیرگیرههاوس کانیهوتهک�ل

وه کـار هکی زۆرهییـ�و قوو یبه توند هیهم دیاردهکانی ئهرییهکاریگچوونکه 

شـتا بـۆ �ه هیهم سـکهئـ یهدیک و دیویهئوه هم به داخ�هریان، بهکاته سهد

ی گشـتگیر و هوهینـژ�. توهوهتـهی ماوناسـراوهن هبـ کی جیهان�هموو خهه

خته له هشو�رگیری پهکانی هاوسهوتهک�ر لهم له سهزۆر ک یهشیاوی متمان

 یرگیرهکانی هاوسهرییهند و کاریگهههڕی هڤنجام دراوه شرۆهر پیاوان ئهس

ــهکان، ته�ــه منداڕر کــوهخته لــه ســهشــو�پ ن کارناســانی هت لــه الیــهنان

ن هکـهن ئـیش د�ی منـداهختهشـو�پ یرگیرهتی که له دژی هاوسه�وهود�ن
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، ١٠کانهک بووکـهنی کچان نـهنجوومهف، ئ�وانه یوونیسهخراوه (ل ێپشتگو

ر هوه لـه سـهینـ�کۆ�ل تیه�ـوهود�نـدی نهو ناو ١١تهشـیمهنی حهنجوومهو ئ

  ).١٢ژنان

ت بـه هبارهبوونی زانسـت سـهبۆته هۆی نـ هیانزموونیهئ م داتاهئمی هک

وان زۆر جار ناچـار بـه هکان. ئه�ه منداڕی بۆ کویرگیرهکانی هاوسهژهنگهت

ی هوهبۆ ئکر�ن هدکی ئاست نزم هیهری پیشهندن و گرتنه ب�نان له خو�وازه

و ژن و  یرگیرهم هاوســهنن. ئـ�ــسـت بهدهیــه و�ه نو�ـماهم بنهرجی ئــهخـ

ژارییـه کـه لـه هی ههری پرۆسـهد�ـپهژ�قبوونـه در�لـه بار هب یهیتیهردای�م

ک نییه کـه لـه هدیای�مه تراژهرگیری بووه. ئهتاوه خۆی هۆکاری هاوسهرهس

ی �مشـتوم یکهیهکوو پرۆسـ�هت، بـ�ـوام بهردهانـدا بـڕی ژیانی کوهژ�در

م هکـان لـه. ئامارهانـ�ب�ریته قۆهم نهران لههاوس ڵنانی مندا�رههگشتییه بۆ د

ستا �یاو ئپملیۆن  ١٥٦ف، �دوایین داتاکانی یوونیس پ�ی هنن. ب�زهت�وه دهبار

م هئ یهوانهپ�چدووه. به ررگیریان کهیاندا هاوس�تی منداهڕهندوون و له هیز

ــ ــڕ� ــه ل�کــه پرزه هژه ب ــ�کۆ�ویســتی ب ــ�کۆ�شــتا ل�ی زۆره، ههوهین وه و هین

یـان ه. واتـه دهنجام دراوهئـ مهکان که�مندارده �ت به مهبارهی سهوهکدان�ل

ی هختهشــو�پ یرگیرهر هاوســهی ســهوهژینــ�لــه تو ڵی منــداڕملیـۆن کــو

 ێتگوم دواییــه، پشــهکانی ئــهیشــگری�پ ه�ــوهرگریکاران و ههن،  بــ�منــدا

  خراون.

ان و ڕر ژیـانی کـوهری له سهخته کاریگهشو�رگیری پهدیای هاوس�تراژ

ی هر دیـاردهک بۆ سـهته بارگرانیی�بهد و ت�نهکانیان دادهبایۆلۆژیکییوازه �ش

                                                 
1 0. Girls Not Brides 

1 1. The Population Council 

1 2. International Center for Research on Women (ICRW) 
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قبوونی �بوونی بـاهک کـه نـهیـهخت؛ دیاردهشـو�پ یرگیرهترسناکی هاوس

ــتهج ــهیی و زهس ــ یین ــه باب ــته ل ــهگوزارش ــدیتر و ق ــه اویرانهتی جی یتر ل

  بووه. هن انوتۆیهکی ئ�ورهرگیری که له دروستبوونیدا دههاوس

سـند هپ تاویهی ه١٣٢٧ی�له سا ڤکانی مرۆهمافی هجاڕنامک له هو

 ڤنی مـرۆاکهالدان له ماف کهو ن�ی منداهختهشو�رگیری پههاوسکراوه، 

ی هوهیی و کۆبوونـ�تی و خـۆجه�ـوهود�یماننامـه نهمه له پهناسه کراوه. ئ�پ

ک ڕ�کو یانک �کانیش ئاماده کراوه چوونکه کچهوتووی مافه مرۆییهرکهس

وانـه مـافی هلکـات، هش دهبـ�کانی خۆیـان بهتاییهرهس هک له ماف�له زۆر

تی هتی و باوکایـهبژاردنی دایکایـ�هسـتانه لـه هـهربهواو و سهتـ یندهزامهڕ

وانـدا هی لـه ژیـانی ئ�که تافی مندا یهوهته، ئهم بابهخته. ناجۆرتر لهشو�پ

سـا�ی هورهکـه گکانـدا هلتووره�گا و کهک لـه کۆمـ�ـبوونی نییـه. لـه زۆر

ــهژڕ� ــهکی زۆری دهی ــۆ کچــان و کــوهت و هــهرف ت، �ن�خســهڕهان دڕل ب

ئازادییـــه ییانـــه هزهب�کی زۆر بهیهو�خته بـــه شـــهشـــو�ی پیرگیرههاوســـ

و  هشـهتی گهرفـهد وتـی سرووشـتیداهڕن و لـه هکـهوت دهکان زهتییهتاکای

  ).١٧: ١٣٧٧منچ، (ت �گرهنه د�منداو هلوتن هرکهس

وری دایـک یـان بـاوک. هنـاو د هچنـهدوه هکـ��وری منداهزۆریان له د

، هشـه، گڤکانی مـرۆهدیهـاتنی مافـهگری لـه وڕ�ن �رگیری منداههاوس

واری هئاسـمـه هکـات. ئهن د�نـدنی منـدا�ندروسـتی و خوهکسانی، تهی

کـه چانسـی  ێگـرهحساسـی لـه خـۆ د�روونـی و ئهیی، دهستهخراپی ج

و  هژڕ�ـی هیـ�و په. بـوههکاتهم دهک هکهندهزایر دوو هتی بۆ ههی تاکایهشهگ

ت بـه هبارهرانی سـهکان زیـاتره، نیگـه�ت به کچۆهبارهم پرسه سهتوندی ئ

شـیان بـه هکـدا کـه ل�وه لـه کاتهخسـتن�قبوون و مندا�ش له با�دووگیانی پ

رنجدانه هی سـ�ـکی ترسـناک و ج�نییـه، پرسـ وتۆیهئیی هئامادتی هواوهت
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م هردهبله  کان ه�کچۆدا هختهشو�پ یرگیریه). له هاوس١٣٩٥ف، �(یوونیس

پ بـه ا، خـرناو ماڵی یژی، توند و تیژ�ستدرهی، دندهزایرش و ئازاری �ه

  رکراندان. هنان و د�کاره

ژاری هن زیـاتره، هـ�منـدا یرگیرهوا هاوس یه�گایانهو کۆم ت�و وهل

 یریههاوسـ ڵندنی منـداهسـهرهر پهر له سهکی کاریگهرهک هۆکاری سهو

ــه  هکــت. �ــکرهیر دهســ ــابوورهههڕوات ــداههاوســ ینــدی ئ ن �رگیری من

دا هت و ناوچانـ�و وهریتـه لـهم نهشـانی ئـ�کهژ�رچاوی له درهکی ب�ورهد

رچاوه هه و سـ�ـماهر بنهی ئابووری بـه سـهک باری زیادهیه که کچان وهه

ه و �ماهی سنوورداری بنهرچاوهدا سهکهات�م پهت. ل�کرهیر دهی سهکهمهک

تـه هـۆی �بهر، دهدهبـهادڕژاری لـه هک له دژی هـهرییهبهستهیشتن به دهگ

بنـه ژنـی هدژیان ستراتیژی پاراستنی ر ناوی �له ژ هن�کچۆ مهئ رانی وهنیگ

ن هکدا که له الیـهیهوهژین�. له تونترنهمهت هبی وا زۆر له خۆیان هو پیاوانهئ

نج گونـدی �ـر ئاسـتی پهلـه سـ ١٣تی میسـره�یـهتی کاروبـاری کۆمهزارهو

تـانی �وه بوون کـه لـه وهری ئهرخهکان دهنجامهنجام درا، ئهژارنشین ئهه

ک �ـوه کچـان شـوو بـه پیاوانهن��هدی هگڕ�و له  راستهاوتی ن�هخۆره

  ).١٣٨٧ف، �یوونیس( هنی خۆیانهمهی تهند�نیان دوو ههمهن که تهکهد

پ�ـداگری ه، نهلی سـونهقهـی ئـ�رانی فهبـڕ�ک لـه �کهئیبنی قوودامه ی

ی بـدا بـه هکـهیه که کچههی هستییهبا�دت و �هسهو دهکه باوک ئ هوهکرد

 ن�سـا ٩ر �ـنی ژهمـهی تهکـهر کچهگهت ئهنانهباش، تشیاو و کی �سهک

ریت و ههـا نـه). و٣٦٠٦و  ٣٦٣٨ی هوهانـ��حیحولبوخاری، گهت (س�ب

ی بـه �ژاری بـاهیدا ه�که ت راستهوتی نا�هتانی خۆره�ک له و�یشتنهگ�ت

                                                 
1 3. Ministry of Social Affairs in Egypt 
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ــ ــهر ناوچهس ــ�دا کهک ــه ه ــاوه. ب ــاوه، زۆر ب ــهش ــ�مان ش ــه کۆم �گا هوه ل

ی پاره یان هو�به شکان ه�ماهفریقا، بنهئبیابانی کانی باشووری هخوازریتهن

ک بـۆ �ـک ئامرازهدا وهتان�م وهگرن. لهردهی زاوا وه�ماهیی له بنهمار ڵهئاژ

خته هشو�پ یرگیره�گا سوود له هاوسهی الوازی کۆمهکه�کردنی کۆ هتۆکم

که بۆ �واز�خته شهشو�پ یرگیریهمه هاوسهر لهدهب. )١٣٧٣بینن (بارت، هد

ی بیانخاته هوهتی پشتیوانی و پاراستنیان بۆ ئه�واهڕرکووتکردنی ژنان له هس

رعی هشکانیان ه�ۆڕن که هوهری ئهبهستهیارانه د�م بهوه. ئهفی پیاوان�کڕر �ژ

رییه، هبهسـتهم دهوه ژنیـانن. ئـهووی یاسـاییڕاوانه بن وا له و پیهبن و هی ئ

بـی، هدات (دهیان دهکهته�گا تایبهخدار به ژنان له کۆمهی بایهگ�گه و پ�ج

تی کومیسیۆنی پاکستان لـه بـارودۆخی ژنـان، ڕاپۆڕ هل هوهان��به گ ١٣٧٢

بن که لـه هر د�وه فهمهنی کهمه�گایانه کچان له تهشنه کۆمهم چه). ل١٣٦٨

شـن. دایـک و �کهانڕو الی خۆیان هرهب و پیاوانزن �بپارخۆ وه هرهچوونه د

کی �ن بـه بـووکهی بیکـهوهن بـۆ ئـهرییـهد�م ئاراسـته کۆهری ئهن�پاباوک 

  ).١٣٧٦: ١و خوازراو (کلدۆل و کلدۆل،  خهبایهب

  

  خته هشو�رگیری پهژنان و هاوس یندیهیندامی زاهکردنی ئتهقهس

وان �ـۆزی ن�ی ئـاینـدهیوهر کـرا، پهی له سـهوام قسهردهی بهو�ی به شهوهئ

ک هو هژنانــ هدژی هدیکــن و ئاکــاری �ی منــداهختهشــو�پ یرگیریههاوســ

ی ئاسـتی هوهژینـ�نجامی توهئ ه�هکۆمـیه. ١٤ندیهندامی زایهکردنی ئتهقهس

 ١٥ران�ــی ژنــان لــه ئهنــهتهت بــه بــاوبوونی خهبارهســابــردوو ڕ گشــتگیری

                                                 
1 4. Female Genital Mutilation 

1 5.Ahmady, K. 2016. In the Name of Tradition. Female Genital 

Mutilation in Iran. Frankfurt am Main: UnCUT/VOICES Press. And 
رت به  باهکی گشتگیر سهیهوهریت، تو�ژینه)، به ناوی نه١٣٩٤دی، کامیل (حمهئه
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ر ئاستی چـوار هله س هیهم دیاردهباوبوونی ئ ن�وان ییندهیوهری هاوپهرخهد

ر. هتـه سـهرنجی خراوهابـردوودا سـڕکانی هوهژین�رانه که له تو�زگای ئ�پار

ن، �منـدا یرگیریهبـه زیـاترین ئامـاری هاوسـ یکیهرهری سهڤهوت دهح

وانـه هل گرتبوو؛�هیان له خـۆدا هـهین�ی مهنهتهخزۆری ک هیهادڕی تا هژڕ�

ت، خووزسـتان، سیســتان و �هۆژهـڕربایجـانی هوی، ئازهزهڕخوراسـانی 

  هان.هۆژاوا، هورمزگان و ئیسفڕربایجانی هلووچستان، ئازهب

  
زگای هورمزگان ژنانیان �ی که له پارهیانهی�خۆج ی)ببی( هچییهنهتهخ و هئ

  کرد.هد هنهتهخ

  لندههنه : ش. ت�و
  

کانه هیندیهزایکسانییه هی نایهژ�م درهستیی بهدهی سه�هک�هژه و کهنگهت

کات. هوت دهژنان ز هل هئازادان یندیهزامهڕو کتیڤی هئی ناسکی هکهات�که پ

                                                                                                 
ی شیرازه ی ژ نان له ئ�ران، تاران، چاپخانهنهتهخه  
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ریتی هخشی نـهدیارترین ئاکاری زیانبژارنشین، هوتوو و ههتانی دواک�له و

ل �شـ�سـتانه پهربهکی س�کانی ژنان و کچان بۆ ژیـانهلتووری که مافهو ک

. هیهختهشو�پ یرگیرهژنان و هاوس یندیهندامی زایهکردنی ئتهقهسکات، هد

نـدامی هیبـدارکردنی ئهی عهگـڕ�ی کـه لـه هو جیهان بینییه پیاوساالرییهئ

نراوه، �پهر ژنانــدا ســهخته بــه ســهشــو�پ یرگیرهژنــان و هاوســ ینــدیهزای

لـه  �بـهک د�هک که خـ�بژاردن�هه ه�هبوونی کۆمهوونه له نڕکی هیهنموون

  ت. �یانبههسندی هپ�گاهکۆم رگیری و هبواری هاوس

میشـه بـۆ پاسـاوی هدا، هڤکانی مرۆهماف ندییهزایژووی �ژایی م�له در

لتوور. جیهـان هریت و کـهر  داب و نهته بهنا براوهی پندیهزای یتوند و تیژی

 –ن ژنـی هوهر ئـهبـهنیا لهتـ –و تیژی دژ به ژنانی  توندشنی هچهفروازی �ش

ی توند و کانهجۆرجۆراوه ازو�شهۆی  هژنان بکدا �ت�ر وهوه و له ههتهناسیو

نن. توند و تیژی دژ بـه ژنـان زۆر جـار خـۆی لـه ئاکـاری ��ناهد هوهیتیژی

کی هیـ�تا ئاسـتی کاهکه کچـان هـ �ن�نوهبخشدا دهفی زیانڕریتی و عوهن

ی هنهتهو خ یریههاوس ڵک منداهریتی وهوه. داب و نهکاتهیکالمی نزم دڕ

  ژنان. 

ی ژنـان هنهتهوان ئاکاری خ�ی نهشاراو یندیهیوهپ �کۆشهد�ت هشهم بهئ

خـوازی �تـه دڕاپۆڕم هوه. هیوامان وایه ئهت�خته بدۆزهشو�پ رگیریهو هاوس

شـتن و ڕرنامـه داهکـان، بهبازڕ�ی هشـهکـه لـه بـواری گ �انه ب��و کارگهئ

رانه هرکووتکهسدوو م هنزیک لکانی هرهردهو�ستهر دهگوزاری له سهرمایهس

  ن. هکهچاالکی د
  

ــ ــدامی زایهکردنی ئتهقهس ــدهن ــداین ــان و من ــ ڵی ژن  ـ یرههاوس

  ڕیشتنی دوو بگۆهگ�ت

فریقا هم کاره له ئـهئ ێوترهم د�هوونه بڕی ژنان ناهنهتهی خهژووی دیارد�م
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کان هوهکدانـ�لـه ل ێنـدهین زۆره. هڤتی نـا�هی خۆرهـهناوچـ ێندهو ه

ر هبـ ڵسا ٢٠٠٠بۆ پتر له  هوهتهڕاندووهگیان هم دیاردهژوویی ئ�تای مهرهس

و  راسـتهوتی نا�هفریقا، خۆرهـه. ژنان له ئ)١٣٩٥دی، هحمهستا (ئ�له ئ

م نه به هنن. ئ�ک د�یان په�گاکهتی کۆمهشیمهی حهنیو یهسیا نزیک�ندۆنهئ

ــ ــای ب ــهتواناکردنی کۆمهوات ــ –تی ه�ی ــای ئازادیی ــه وات ــه ب ــی و ن  هسیاس

کی زۆره چوونکـه هترسـییهیسـک و مڕری هرخـهکوو د�هکان، بهئابووریی

 یانه�گاکـهژی کۆم�گرترین تو�هسارههدا خه�گایانهم کۆمهی ژنان لهزۆرب

ویســتییه �ژیــن وا پهدا ده�گایانــهو کۆمهکیان لــ�نــدهنن. ه�ــک د�ــپ

مـای �کردنی  هتهقهسـکانی کلتووری پیاوسـاالرانه، خوازیـاری هتییهڕهبن

ی هنـهتهی خهوهای ئڕهرهو س  - ندیانهکی زایهرهندامی دهئ –کی ژنانه هرهد

می �رهندۆنسـیا، هـهئ، راسـتهوتی نا�هک لـه خۆرهـ�ریتهک نـهژنانه و

م کـاره لـه هی ئـهژڕ�ـت زیـاترین �درهنجام دهن ئهمهران و ی�، ئنکوردستا

تـی �و ٢٩ی ژنـان لـه نـدیهزاینـدامی هکردنی ئتهقهسـفریقایـه. هئ و�تی

ک له �م تا کورتهک،فریقا هۆژاوای ئڕله  نیاهکه زۆرب ێکرهدی دهفریقادا بهئ

  .نتدا�هۆژهڕفریقا له هتا شاخی ئهۆژاوا، هڕگال له �سنکانی هنزیک ناوچ
�   کراون هنهتهکه خ �کژنانڵ هگ هوتو�ژ لی هژڕ
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�   ی و�تزگا�ر ئاستی چوار پار هکراو له س هنهتهی ژنانی خهژڕ

 و�تـیملیۆن کچ له  ١٢٥م هکه النیک نهدهپیشان د هوهکان ئهوهژین�تو

ملیـۆن کچـی  ٣٠کراون و پتر له  هنهتهخ راستهوناتی �هفریقا و خۆرههئ

ترسی همم هر دهب هلشتا �ی داهاتوودا ههیهیه له دهوانهل ڵسا ١٥ن همهر ت�ژ

ک �ـژن داهچرکـ ١٠ رههـی هماو که له ت�ن�یهگهوه دهمه ئه. ئنب هم دیاردهئ

). ١٣٩٢ف، �(یوونیسـ ێکـرهیبـدار دهنـدی عهنـدامی زایهک ئ�ـیان کچ

  ت. �درهنجام دهئ هی کچهواو و ئازادانهندی تهزامهڕ �به ب هنهتهخ

ری هوهران لـه تـ�ـی ئهکهات�له بواری پ رهی نووسی دوایهوهژین�م توهئ

ۆژاوا، کوردسـتان، کرماشـان و هورمزگـان ڕربایجانی هزگای ئاز�چوار پار

نگتـرین یگر �ـکژنتـی �وانـه کچه؛ لسـت خسـتهدنجامی هئـ ��هکۆم

 �توانه�ک نژنر هگهرددارییه. ئ�و شیاوبوونی بۆ مو هری داهاتووی ئهدابینک

ی خۆی لـه ه�ماهبنی همتمانوو و �وه ئابه، ئێز�تی خۆی بپار�ی کچهردهپ

و و بـۆ هر شـانی ئـهکـه لـه سـ�یی بارهورهوو و گ�ناو بردووه. پاراستنی ئاب

ن هدهد هنـهتهریتی خهبه نـ هژ�دا دره�ماهناو بنم ئامانجه ژنان له هیشتن بهگ

  ).١٣٩٥دی، هحمه(ئ
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ڕاستیدا  هل، ێکرهیبدار دهندیان عهبهندامی زایهی وا ئهو ژنانهران ئ�له ئ

ت �ـدرهنجام دهر ئـهجـار جـۆری دوویـان لـه سـ ێندهک و ههجۆری ی

وه بـۆ هکـهیهلـه ناوچ هنـهتهکـانی خهوه جۆره�ـم حاهب ).١٣٩٤هقان، �د(

کانی کرماشـان و هله گوند ێندهبۆ نموونه له هکی دیکه جیاوازه. هیهناوچ

ه ویسـته لـ�ین پ�نی بـ�می خـوهکی کـهیـهژڕ�یان وایه �کوردستان، ژنان پ

نـدی هندامی زایهئیه هوانهک هورمزگان لهو ینکاهی ناوچهکدا له دیک��حا

  ت. �در�تر بب�قوو

 سـته و ژیـانیهییانـه جهزهب�ک نییـه کـه ب�ـنیا کارهژنان تـ یهنهتهخ

ی و پزیشـکی یندروسـتهژی ت�(کـۆل تووشـی زیـان بکـاتی ژنان هڕۆژان

مــه �دار ئوکی پاســاهیــهادڕان تــا نــی ژهنــهته). پرســی خ١٣٩٢ن، هنــدهل

ی هختهشـو�پ یرگیرهوه؛ هاوسـهری دیکـهنـ�ووخڕکی �بـه کـار �ن�لکهد

کانن کـه هریتـهترین و باوترین نخشهه زیانبانم کارهئ یر دووهن. ه�مندا

واتـه  ه. کـن�نـهدر ژیانی ملیۆنان کـچ و ژن داهری له سهستادا کاریگ�له ئ

ی ه�ـ�هیـه ناموومیکنـه (گهندانڕریتـه دهم دوو نهئـ واویهتی هوهردنجیاک

م �هرن، بـهنـ�ووخڕنیا هریتانه به تهم داب و نهر کام له). ه١٣٩٣بریتانیا، 

ــژندا بــن، �ســتهک بهکتر لــه یــهیــ ڵهگــهر دووکیــان لهک هــ�ــکات  یهڕ�

ـــه هکـــهرانکاریی�ری و وهنـــ�ووخڕ یـــۆپی ت�و�تـــی ئیان ترســـناکتره. ل

نـدی هنـدامی زایهدنـی ئرک تهقهسـن و �ی منداهختهشو�رگیری پههاوس

ــاوترینهو ــ ک ب ــاری زیانبکهو�ش ــهانی ئاک ــی ن ــه  ١٦ریتیهخش ــراون ک ناس

ـــه ســـهوهســـنوردارکردن ـــتراتیژی ن کـــانیزمی�مر هیان ل ـــتمانیس و  یش

لـه دژی  کانهیـریتیهن هخشـهر ئاکـاره زیانبهیی له سهشتنی کردڕداهرنامهب

                                                 
1 6. Harmful Traditional Practice 
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و ژن و هری دنیادا زۆرن ئـهرتاسه. له سهم دایهکهی یهپلن و ژنان له �مندا

واری هن که ئاسـهک بد�بۆ ژیان ڵکراون کۆ ناچار �ملهزۆری که به هکچان

ی له هختهشو�پ یرگیرهکردن و هاوستهقهسی هدیارد ر دووهری ههن�ووخڕ

ر دووکیـان لـه هکانن. هـهز�ههها بـهر دووکیان له بـهت. ه�گرتب�هخۆدا ه

ئاکـاری  انیـر دووکهن. ه�کرهپشتی د�وه پاهریتهن و نهمهمکی زهن چهالی

ر هکانی ژنان و کچان و ههر دووکیان الدانن له مافهریتین. ههداری نهیشڕ

ــه پ ــان ب ــهچ�دووکی ــی هوان ــت و ه ــ�هخواس ــه س ــاک ب ریان هبژاردنی ت

  ت. �ندر�پهسهد

کی �نیش پرسـ�مندا یرگیرهی ژنان هاوسهنهتهی خهی دیاردهو�هاوش

انـدووه. ڕهپ�نیشتمانی، ئاینی و ئتنیکی ت ،تیی�کانی وهجیهانییه که سنوور

تی �ههرکانی جیهان له خۆهن و ناوچ�موو شوهکان له ههنهمهم تهبووکه ک

تی ئاسـیا و �هۆهـڕمریکای التـین، باشـووری هتا ئـهوه بگره هـهراستهونا

 ١٨ن همـهر ت�ـملیۆن کچی ژ ١٥ک ��موو ساهت. ه�کرهدی دهوپا برووهئ

کچ لـه  ٢٨ یرگیرههاوس ڵهگهکسانه لهمه یهن و ئهکهرگیری دههاوس ڵسا

  کدا. �کهخوول

ف �ندروستیی جیهانی، یوونیسهکخراوی تڕ�ی هناس�وه له پهدانڕبه ئاو

کردنی تهقهسـکان، هکگرتووهیـ هوهتهکخراوی نڕ�تی هشیمهو سندووقی ح

کی  �شـهواو یـان بهتـ گرتنی�هشتن یـان هـ�ههشنه نهر چهژنان به واتای ه

ک بـه �یانـدنهگ شـنه زیـانهر چهژنـان یـان هـ یندیهندامی زایهکی ئهرهد

ــدامی هئ ــدییانهزاین ــ ن ــه ه ــارهب ــ�ر هۆک ــکییه هکی ک لتووری و ناپزیش

کردنی ژنـان تهقهسـواتـه  هک ).١٣٧٧ندروستیی جیهانی، هکخراوی تڕ�(

ینــی �کــانی بهاوازژه جیڕ�ــش و گشــتییه بــۆ هکی گشــتی، هاوبــ�مکهچــ

ر چواریـان هکه چوار جۆره و هـ هناسه کراو�کی پهرهد یندیهزایندامی هکۆئ
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بریتییـه ی هکـهمهیه. جۆری چوارهیان ههییانهزهب�کی سرووشتی ب�شوناس

ی هنـاوبرد هنـهتهر نـاوی خ�ـک لـه ژ�نـدهکه ه )ه(میتک هلۆکهبینی �له ب

ک بـۆ �ۆکردنی شـتڕندی و یان هندامی زایهئ ینی�سووتاندن یان بن، هکهد

موو ههـکانی. لـه نـاو هلچـ یشراوی�وه و کهکردننگهستی تهبهبه م زێناو 

کان هو ترسـناکترینبـاوترین  ،نـدیهزاینـدامی هکردنی ئتهقهسکانی هجۆر

  یه. هلۆکهبکانی هشهموو بهگرتنی ه�هیانه، که ههکهرترینهن�ووخڕ

ــ ــه �کهی ــک ل ــ�قهئما هبن ــتهقهســکانی هنیی ــه کۆم ــان ل �گا هکردنی ژن

چوونکـه کات هیان دهرگیری ئامادهم کاره بۆ هاوسهیه که ئهوهکان ئهریتییهن

پیاوانیش یه که هوهئ ڵکی تاهاستییڕ. کاتهر دهبهستهد تی کچه�ی کچهردهپ

که ب�نن ک �بن کچهئاماده نیه هوانهی ژنانن و لهنهتهی خهخوازیاری دیارد

ت یـان �ـکرا بهنـر هبهسـتهوه دهنـهتهی خهگـڕ�ی لـه هکـهتیی�ی کچهردهپ

 تی بووکی داهـاتوو�بۆ کچ هیهگ�هکران ب هنهتهدا خهر�ن. لهدهی نهکهییهمار

 هـیچ کـاترگیری ههاوسـر لـه هبـم کچـه هکات ئهوه دهری ئهبهستهکه د

نـه، پیـاوان رکردن و متماهبهستهدم هببووه. هن جووتکدا �هیچ پیاو ڵهگهل

کی زیـاتر هیـهه پار�یـان خۆشـه بـ�م کچـه پهنانیانن و بۆ ئ�زیاتر هۆگری ه

  ن. هبد

ی ژنـان یندهندامی زایهکردنی ئقتهسو تی �کچی هردهپوان �ندی نهیوهپ

کی وای بـۆ �انسـشت �کرابهنـ هنـهتهک کـه خ�ـکـه کچ هتوند و تۆ�ها هو

 �یان پـهتـ�جـاریش گا ێنـدهیبدارن و ههع و و�وان گهشووکردن نییه. ئ

تری هورهترسـی گـهم مهر دهخاتـه بـهکچان د هیهم دیاردهت. دیاره ئ�کرهد

کانـدا کـه هریتییه�گا نهتی. لـه کۆمـه�یـهی کۆمهنیتکهو�و ن یژارهک ههو

ی ئابووری و دابین کردنـی هوهی دیاری مانهرچاوهرگیری بۆ ژنان سههاوس
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 هنـهته، کـه بـه هـۆی خ١٧تییـهه�یهکۆم هنیتکهو�خی و نهبای�م بهئوییه، �بژ

و کراو هۆگری زیاتره  هنهتهکی خ�ت. کچ�ن�یهگهد �پ انکرانه، زۆر زیانیهن

چوونکه پیـاوان زۆره و هبۆ ئخته هشو�یان پ �ملهزۆر یرگیرهری هاوسهگهئ

ی ک�یــان خۆشــه بــووک�وه و پهقۆزنــه�گا دهی کۆمــهنی پیاوســاالران�ســتهب

    ).٥٣: ١٣٩٤بووریگ، ت (هیالری �بهدراویان ههن�ستلهو د »١٨پاک«

  

  

ی ژنـان و ینـدهندامی زایهئکردنی تهقهسی هزگ�کسانبوونی ئاخهی

  ختههشو�پ یرگیریههاوس

ژنـان و  ینـدیهنـدامی زایهکردنی کۆئتهقهسـوان �ـی گشـتی لـه نهو�به ش

ی �یـه. کـاکهکچـوون ه�ل ��هن کۆمـ�ی منـداهختهشـو�رگیری پههاوسـ

. هکانـهبژاردنی تاک�هنـدی و هـهزامهڕنی وبوهکه، نـهر دوو کارهندی ههناو

 یجیهـانی هجاڕنامـلـه رگیری هواو و ئازادانه بۆ هاوسـهت یندهزامهڕمافی 

کان هنـهک لـه الی�کهک کـه یـهندییـهزامهڕها ههاتووه. و داڤمرۆکانی هماف

کی �یـار�ب شیهت به ژیانی هاوبهرباهکه س هوبوهق ن�تی باهواوهبه ت شتا�ه

  ١٩ت.�واو و ئازادانه بهکی تهندییهزامهڕ �، ناتواناتربکهئاگادارانه د

 ٢٠واردن لـه دژی ژنـان�هکانی هـهواز�و شومهشتنی ه�ههکۆنوانسیۆنی ن

ی هختهشـو�پ یرگیرهکـا بـه هاوسـهمی خۆیدا ئامـاژه دهههی شانزهگ�له ب

و  �یاسـایی بـ �ک نـاب�ـکچ یرگیرهزگیرانـداری و هاوسـهدن که: �مندا

                                                 
1 7. Social stigma 

1 8. pure 

1 9. Free and Full consent 

2 0. CEDAW 
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ــ ــارڕ�موو هه ــت هک ــادانانی پهوکانی هپ�ویس ــدار دهیوهک یاس ــهندی ــه  �ب ل

  ت. �نجام بدرهن ئهمهمترین ئاستی تهی دیاریکردنی کهئاراست

پاندنی هبـــۆ ســـکان هتی و کلتوورییـــه�یـــهختـــه کۆمهگومـــان ز�ب

ی هختهشــو�پ یرگیرهژنــان و هاوســ ینــدیهنــدامی زایهئکردنی کۆتهقهســ

ازی ڕک خـۆی �ـژنته که هم بابهلماندنی ئهوامن، سهردهز و ب�ههن ب�مندا

م هکـهله ی هنهتهی که خهوهچاوگرتنی ئهڕمه. به هستهیه یان نا ئهه هنهتهبه خ

قبوون و �تا کـاتی بـاهکـات هـهد �ست پـهوه دهله دایکبوونختی هو هسات

ی وا و ئامـاری هتانـ�و وهی ئـهی که لـه نیـوهوهها ئهروهه ویش وهدوای ئ

وه هن�سـا ٥نی همـهر له چوونـه نـاو تهو کچان بسته هر دهبهنیشتمانییان ل

مان هیشـتنهگ�م تهتـوانین ئـه)، د١٣٩٢ف، �ن (یوونیسـ�کـرهندام دهئمهک

  ندی نادیاره. هزامهڕمکی هت که چ�بهه

ی �ـش جهختهشـو�ژراوی پڕ�ـرگیری پـالن بـۆ داهندی له هاوسهزامهڕ

واو و ئازادانـه و هت یندهزامهڕسازی هش�تی کهمیشه بابهچوونکه ه گومانه،

 تهبارهسـواویان هتـ کیهیاستی و زانیاریڕموو هکان هه�کچۆ ی که ئایاهوهئ

 هشـهوو لـه گڕتـانی �یشتووه یان نا، له ئارادایه. له وهگ�پ یرگیرهبه هاوس

کـچ،  ٩ر ههـکـۆی ن و لـه �سا ١٨ن همهر ت�ی کچانی ژ�ر سهک له سهی

وان ه. ئـاتکهرگیری دهن هاوس�سا ١٥نی همهیشتن به تهر له گهک ب�کچ

ــه  ــای وش ــه مان ــهدب ــن ب ــ هب ــ�ی سهکۆیل ــی ک ــهم تهکس ــیالری  نهم (ه

  ).٥٣: ١٣٩٤بوریگ،

ی ه�ـماهن بنهف لـه الیـڕی عو�ن به پ�ی منداهختهشو�پ یرگیرههاوس

وتنی هکـکڕ�یـار و �و زۆر جار بریتییه له ب ێکرهکاری بۆ دهوه ئاماده�مندا

م همتره کـه لـهوه کهنیان لهمهن خۆیان ت�کدا مندا�له کات کانه�ماهوان بن�ن

ی هنـهتهر دوو پرسـی خهت. له هـ�بهیاریان ه�دا ئیراده و بهرگیرییانههاوس
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سـانی هنـدی کهزامهڕکه، هسهخته، له جیاتی کهشو�رگیری پهژنان و هاوس

  ت. �گیرهچاو دهڕدیکه 

ونن وڕکی �دووکیان الدانر هن ه�ی مندارگیرههاوسی ژنان و هنهتهخ 

ه بـتونـد و تیـژی دژ لـه که �واز�کانی کچـان و ژنـان و شـهمرۆیی هله ماف

ر هلـه سـ یرهنه کاریگـ�که که ساهتایهتوند و تیژی دژ به ژنان پ تان.هئافر

، ژن �ر سـهنه کراوه که له کـۆی هـهزهها مهت. و�نهژیانی ملیۆنان ژن داد

وه. هبۆتـ نـدیهزایووی تونـد و تیـژی ڕو هرهژایـی ژیانیـدا بـ�لـه در ژن�ک

ن �ی منــداهختهشــو�پ یرگیرهنــدی و هاوســهنــدامی زایهکردنی ئتهقهســ

وتنی هککـڕ�ک لـه هو –م دوو جـۆره هن. ئـهم توند و تیژییانـهی ئهوهنواندن

ک هوتی ه�ـوهود�ر ئاسـتی نهسـ لـه –سند کـراوه هپتی ه�وهود�ی نهیانندهچ

  کانی ژنان و کچان ناسراون.هتاییهرهل کردنی مافه س�ش�و پ الدان

م هکان ئـهکگرتووهیـ هوهتـهن یکخـراوڕ�کانی هک لـه کۆنواسـیۆن�زۆر

می هههی شـانزهگـ�ب هلـز کـردووه. �ههیان بـهنگ و بنیاتییـیسته گر�و�هه

 هاتووه:  ٢١ڤکانی مرۆهی جیهانی مافهنامڕجا

 انیه�ـماهبن ینـان�که�پ و یریرگههاوس یوره مافهگ یو ژنان اوانیپ )١(

 انیـ و یریرگههاوسـ یکـات لـه ،یریرگههاوسـ ۆبـ یکسانهی یماف و هیهه

 .انی�ته پا�خرهد یهوهشانهو�هه

ر دوو ال ههـ یهواو و ئازادانـهتـ ینـدهزامهڕبه  اینهت یریرگههاوس )٢(

 ت. �نجام بدرهئ �بهد

ــ ــهم ــه پ�رجی هاوش ــهوه ل ــهون�ی نهیماننام ــاهوهت ی ١٣٤٥ی�یی س

ــ ــی)١٩٦٦(تاویهه ــ زایین ــ تهبارهس ــه ماف ــ هب ــابووری، ک لتووری و هئ

                                                 
2 1. UDHR 
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بـۆ  ١٣٤٥ی �سـاتی ه�ـوهود�ی نهیماننامـهها پهروهکان و هـهتییه�یهکۆم

  کراون.  سندهپ یتی و سیاس�مافی هاوو

 )١٩٥٦(١٣٣٥ی �ری ســاهواوکــهی تهوتنامــهککڕ�می هکــهی یهگــ�ب

ریت و ه، بازرگـانی کۆیلـه و نـ٢٢تیهی کۆیالیـهوهشـاندنهو�هت به ههبارهس

  داری.هی کۆیلهو�ئاکاری هاوش

ی هوهئـ �ک بـه بـ�وه ژنهی که به هۆیهریتهو داب و نه: ئ١) Cی (هماد

ه �بر همبهت و یان له ه�ک دانراب�سهت بۆ ک�بهستی ه�هرههماف و توانای ب

یـان  وه، دایـک و بـاوک �ـماهن بنهک لـه الیـهک چاکییهک و یان وهیهپار

  ... ێی به شوو بدرهکهتشرهرپهس

ت هبارهسـ )١٩٥٤(١٣٣٣ی �ی ساهیماننامهـی پ٣و  ٢و  ١کانی هماد

  .٢٣رگیریهندی نواندن بۆ هاوسهزامهڕبه 

  ییهرگیری و دۆخی تۆمار کردنی مارهنی هاوسهمهت یمهالنیک

ر دوو ههـ یهو ئازادانـواو هت یندهزامهڕ �ک به بهییریرگههاوس چیه)١

هـا هو هـاتووه اسـادایک لـه هت. و�ـر بگرهسـ �وه نابهییاسای یووڕال له 

) ٢ت. ��ـرببهد یتهبـیتا یهو�وه به شهانۆین خهیله ال �بهک دهییندهزامهڕ

 یریرگههاوس ۆن بهمهت یمهکیالن �بهستا د�ئ یکانهندهپاب هییته�وهد زبهیح

 �وتنامه نـابهککڕ�م هئ یستهویهپ یکانهئازاد ارهیشن�پ ی�ن (به پهبک یارید

 چیهـ اسـای یهر�ت) بـه گـو�ـمتر بهکـ ڵسا ١٥له  هیینهمهت یمهکیالن مهئ

 یهو کاتـهر ئـهگـهت، م�ـر بگرهس �نه نابهمهم تهک خوار ئهییریرگههاوس

ر دوو ال و بــه ههــ ینــدهوهرژهب ۆبــ اویشــت و �هســهن دهخــاو یک�ســهک

ر ههـ) ٣.بکـات هییـنهمهرجه تهم مهن لبوورد�ل یوه، داواهییدیج یهگ�هب

                                                 
2 2. Supplementary Convention on the Abolition of Slavery 

2 3. Convention on Consent to Marriage 
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 مـارۆوه تهاویشـ یک�رپرسـهبن هیـلـه ال �بـهکان دهییریرگهموو هاوسـهه

 ن. �بکر

کانی هواز�موو شـــهشـــتنی هـــ�ههی نهوتنامـــهککڕ� ١٦٠١ی همـــاد

کسـان هی یهو�بـه شـ )١٩٧٩(١٣٥٨ی �لـه سـا ٢٤واردنی دژ بـه ژنـان�هه

  کات:هچاو دهڕوه بۆ پیاوان و ژنان هر�ماکانی ژهبن

  رگیری.هکسان بۆ هاوسه: مافی یـئ

ی ھ���اوژینی ژی���ان و ھبژاردنی ئازادان����ھکس���ان ب���ۆ ھ���ھم���افی یب: 
    واو و ئازادانھ.ھت یندیھزامهڕتی ھ�نیا لھ حاھرگیری تھھاوس

هــیچ  ڵمنــدا یرگیریهزگیرانــی و هاوســهدبریتییــه لــه:  ١٦٠٢ی همــاد

 هبـۆ نموونـکان هویسـت�نگاوه پهموو هـهبووه و ههکی یاسایی نهیهرچاوهس

رگیری هنی هاوسهمهمی تهدیاری کردنی النیک یهئاراست هل �بهیاسادانان د

  ت. �ب

 )١٩٩٠(١٣٦٩ی �فریقایی سـاهی ئـهنامڕکی جاهی بیست و یهله ماد

ــ ــگوزهبارهس ــاف و خۆش ــه م ــداهت ب ــه: هپ ٢٥ن�رانی من ــراوه ک ــند ک س

 هغـهدهق �بـهد ڵانی منـداڕزگیرانی کچان و کوهن و د�مندا یرگیرههاوس

 نیهمـهت دیاریکردنی پ�ناو هلک یاسادانان، هویستی و�نگاوی پهو ه ێبکر

  ت. �ژر�رگیری بهاوهن بۆ هاوسهمهمترین تهک کهن و�سا ١٨

فریقا لـه هئـری هرتاسـهکانی سهوهله کۆبوون ڵکانی منداهی مافهکومیت

ی هختهپ�شـو یرگیرهوام هاوسـهردهبـن، �نانی جنسی منـدا�کارههدژی ب

(میخاییـل  هدووناسـه کـر�جنسـی بازرگـانی پ یننا�کارههبـ کهومندا�ن 

  ).٤٩ - ٤٣: ١٣٨١س، �ئ

                                                 
2 4. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women 
2 5. African Charter on the Rights and Welfare of the Child 
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وو ڕقبوون �بـانی همـهتر �ـن له ژ�مندا یرگیرهی ژنان و هاوسهنهتهخ

ی و لـه �منداتی هڕههنی �ژهه�د هاتنی ندی کۆتاییهتمهتایب همهئدات و هد

  رگیرییه. هو هاوسسا�ی هورهگتافی ناکاو چوونه ناو 

 هپیـو ڵپـاحساسـی �یی و ئهسـتهقبوونی ج�یشتن به باهر له گهکچان ب

 کانیهوتهل�ککردنی  ڵکا بۆ قبووهکه ناچاریان د کانهورهبۆ دنیای گ ێرنهد

م و یـان هنی کـهمهدووگیانی له ت کانیهیارستیهیی و ههستهج یندروستهت

تر و نجهگـ دارگیریهکـچ لـه کـاتی هاوسـ رچیههـیتا. هیتا پـهزک و زای پ

  ی بـۆ جووتبـوونیهسـتهجنان لـه �خراپ به کارهترسی همت، �تر بڵمندا

  زیاتره.  �ملهخته و زۆرهشو�پ

که  هنییک �تهئافرهیچ فریقا ه�گای ئهشتریش باسی کرا، له کۆم�ک پهو

هاکان هــیچ هلتووری و بــهوانینــی کــ��شــوو بکــات چوونکــه ل �توانهنــ

ها هروههـ. هکردووهچـاو نـهڕ ڵمنـدا �ت یـان بـ�هبۆ ژنی سـ یانکهیهگ�پ

 هنـهتهکی خ�کچ ڵهگهرگیری لهس هاوسهدان که هیچ کهوای�و بهک ل�هخ

دی هبکی شووم بۆ هکرانی کچ، داهاتوویهن هنهتهواته خ هناکات. ک داکراوهن

دا هژ�ـدر هل.هپ�ویسـت شووکردنبۆ ی ندهزایندامی هکردنی ئتهقهسو ت �ن�د

بـن هته د�ئاو یریتیهخشی نهکانی ئاکاری زیانبهواز�دوو جۆر له باوترین ش

  بوونی توند و تیژی له دژی ژنان.  وامهردهببنه هۆی هو د

ــه ه ــدهل ــه و ێن ــدا �ل ــتان ــدامی زایهکردنی ئتهقهس ــان، هن ــدی ژن ن

تدا له ه�حا ێندهوه. له ههت�وهکهد �نی ل�ی منداهختهشو�پ یرگیرههاوس

ووی ڕ ڵی منـدایرگیرهکـردن هاوسـ هنـهتهکاندا پـاش خهریتییه�گا نهکۆم

  داوه. 
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کان ه�ـوه لـه کچۆهوانی ئـڕه، چـاو٢٦بنیاتی پاراستنی کچـانی هر�به گو

و  رهی هاوسـ�ـۆڕم، بتـوانن هنی کهمهله ت نکردنیا هنهتهکه پاش خ ێکرهد

لـه  ٢٧کانهمرۆییـ هری مافـ�تی چـاودڕاپـۆڕی �ـستۆ. به پهتی بگرنه ئهدایکای

ن بـۆ �کرهد هنهتهملی خهکان کچان به زۆرهژه ئتنیکیی�له چین و تو ێندهه

 هڕهو بـاوهن بـ�ی منداهو�رگیری ئاماده بن. ژنانیش هاوشهی بۆ هاوسهوهئ

رگیری هر هاوســهیــه بــۆ ســهگ�هکــه کــه ب�ریتهن هنــهتهیشــتوون کــه خهگ

ک �دیایی ت�اژ�ی تهو�به شن �دا منداهریتهم دوو نهن. ل�ی منداهختهشو�پ

  تی جنسی. هونه بۆ نزیکایهز�کی تونداژۆ و قهکییهش�مه پهن و ئ�شکهد

ی هگــ�دراون بــه پ ێو گــر�ربهکی بــ�ر ئاســتهر دووکیــان لــه ســههــ

خی ژن و هکـه بـه بایـ –یی ه�ـماهووی بن�تی و ئـابهرپرسایهتی، به�یهکۆم

نـدی هکنیـای ناوکانی هلـه گونـد ێنده. له ه - ن �ست دهدهردی کچ و�م

ن و �کرهیر دهس ڵهئاژی هند�کی ه�وی و داهات�ی بژهرچاوهس کهو کچان

خی هوه بایـهی گشـتییهوانگڕکراو له  هنهتهکی خ�یه که کچهوهتر ئ�رگبهج

  وه. هت�بهرزتر دهیی و نرخیان بهش مارهی�و پهپتره و ب
�   ن (پیاوان و ژنان)هدهیار د�ب هنهتهبۆ خ ی واهسانهو کهی ئهژڕ

                                                 
2 6. Keep the Girls Safe Foundation 

2 7. HRW 
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ر و هز�ی ژنــان پــارهنــهتهریتی خهی کــه نــه�گایانــهو کۆمهلــک �ــزۆر

وان دوو �ستی نهب�نیا گرهرگیری تهکانیانن هاوسهووی باوک�ی ئابهوهرهن�نو

ک لـه �یشتنهگ�ها تهکانه. وه�ماهان بنو�یمانی نهیار و پ�کوو ب�هس نییه بهک



 49/  ی...ختهرگیریی پ�شوهم: هاوسهکهشی یههب

فتـاری جـوانی ڕتی و �نی، کچ�سته به پاکداوهیوهه پ�ماهجی بنهوو و و�ئاب

ی و یته�یـهفتـاری کۆمڕی تونـدی �ۆ�ی کـۆنتهگـڕ�ی کـه لـه هو ژنانـهئ

ی ه�ـماهبن انازی بۆمای ش�بۆته هورده ورده  همهم هاتووه. ئهرههجنسییان ب

 - ١٣٧: ١٣٨٣م، هده(موقــیی هرگــری مــارهی وه�ــماهو بن ڵبــووکی منــدا

١٦٢.(  

ــ ــتهقهس ــان و هاوس ــو�رگیری پهکردنی ژن ــهخته لهش ــ ڵهگ ژاری و هه

کان لـه هکدا دایـک و باوکـ��ندیدان له حاهیوهگری جنسی له پ�هسارههخ

 هکــردن لــتی هــۆگری پشــتیوانی ه�یــهختــی ئــابووری و کۆمهر زهمبــهه

 ڵنی بـۆ زا�رهکی ئـ�کـارڕ�ک هریته وهم دوو نهکان ئه�ماهبنکانیانن. هکچ

کی �تهرفـهکـه ژنـان دن هکهیر دهکدا سهیهکهات�ژاری له پهر ههبوون به س

کان لـه ه�ـماهوه بن�م شهتییان نییه. به�یهی کۆمیو پشتوان یوتۆی ئابووریهئ

کانیان لـه هن به نیازن کچـ�مندا یرگیریهی کچان و هاوسهنهتهی خهگڕ�

  زن. �ترسییانه بپارهم مهر ئهمبهه

ــرخــانی �ژاری، هۆکــاری ژههــ ی هختهشــو�رگیری پهنی هاوســ�قهئ

تی هرفـهندن بـۆ کچـان و د�می خوهجیازاتی کچاو کردنی هڕنه. به �مندا

کچان خۆیـان، جار  ێنده، دایک و باوک و ههنان و پیش�اهڕسنوورداری 

ن هرج لـه الیـهوانن. خڕهی دیرههاوس ڵمنداله نی �قهئکی هیهک بژاردهو

ی کچـه؛ بـۆ ه�ـماهکی دارایـی بـۆ بنهتییهته یارم�بب �توانهی زاوا، ده�ماهبن

زۆر ئ�تیـۆپی  یکه لـه باشـوور» رانی بووکهخۆشگوز«چووی �ی تهنمون

ژار هری زۆر هـهگـهن به ئهکهمدا شوو دهنی کهمهله تی وا هو کچانهباوه. ئ

 ڵی وا قوربـانی منـداهو کچانـهی ئـهوه و زۆرینـهنن�مهژاریش دهبوون و ه

وه هتییـه�یهی دارایـی و کۆمهکن کـه لـه سـۆنگ�رین ناچار به ژیانههاوس

و دایک و همی زۆری ئهله سیستکدژییه ئاشکرایه �م لهقن. ئهزراو و ل�پارهن
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ن بـه شـوو و هدهم دهزۆر کـکی �نهمـهکانی خۆیان له تهدایه که کچهباوکان

لـه وه. هکاتـهرز دهه بـ�ـماهی ئاسایشی کچه و کـۆی بنهادڕمه هئیان وایه �پ

ته هۆی �بهش دهمهدات که ئهد یریههاوس ڵبه مندا هرهپ یژاریهکۆتاییدا ه

می هاوی سیست�بهشی دانهخته بهشو�ی پیرگیرهژاری. هاوسهینه سازی ه�م

ــۆنت ــا�ۆ�ک ــدهزایی هالرانی پیاوس ــ�تی ن ــه پژن ــ�ه. ل ی نــدهزایی هکهات

ن کــه هکــهســت دهکان وا هه، دایــک و باوکــ�نراویهگــ�تگری �هســارههخ

ــکی گیرۆدڕ ــهیس ــوونی کچ ــه پهب ــدی سهیوهکانیان ل ــ�ن ــی ب ــه هکس ر ل

یـان  HIV( کهجووتبوون و هندیدار بهیوهپ کانیهیخۆشیهرگیری، نههاوس

تی ه�یـهکۆمزی ڕ�ـداربوونی هکـهیاچوون و لهدووگیـانبوون، حـ، )ئایدز

م لـه هوانی کـڕهی چـاوهادڕتی بـه ه�یـهکی کۆم�وه. له بوارهننه خوار�ههد

و کاته خۆیان له ژیاندا مـاون هتا ئههیان خۆشه �کان پهباوک وژیان، دایک 

م هلـ کی دیکههالوکی �تهت بابهب�هکی شیاو. ه�سانهن به کهکانیان بدهکچ

یـه کـه دایـک و بـاوک بـه شـوو دانـی هوهویش ئهیه ئـهدا بوونی ههندهو�ن

ی ته�یهکی کۆم�بوونی ئاسایشهان، هیواداران که له نکانیهی کچهختهشو�پ

 ڵن. منـداهریـان بکـ�نی پیریدا چاودهمهکانیان بن که له تهوهوه نهدیل، ئهب

ک تونـد هتی وهلی تایبهترسیگهم مهر دهخاته بهژنان و کچان د یریههاوس

ی ژیانیـان. هدر�ـژلـه  )جنسـیی(ندهزایروونـی و هدیی، هسـتهج یو تیژ

کردنی تهقهســن، �ی منــداهختهشــو�رگیری پهپرســی هاوســی ههاوشــ�و

 هیهی پیاوسـاالران�ۆ�می کۆنتهکه له سیست�شهبژنانیش  یندیهندامی زایهئ

 یسرووشـتی بـوونیو��تی ههـی ژنانه که یندیهزایزوی هئاردامرکاندنی بۆ  

خـات.  ێتـی پشـتگو�ژنو  هشهگی هپرۆسله  ندیهزایزووی هو ئار ندهزای

ژنان  یندیهندامی زایهکردنی کۆئتهقهسکانی هوتهک�لگترین ک له گرن�کهی

یی و هستهزووی جنسی، جهئاریان کردووه له �ی وا قبووهو ژنانهیه که ئهوهئ
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ت لـه هتایبـهیـه زۆره کـه بندهزایزووه هم ئـاره. ئـاونکرشیان هب�روونی بهد

سـتا �ه، ئ�ـۆ�ویسـتی بـه کۆنت�پ یکیه�هچهڕو  یدانیهژیانی خانی هکهات�پ

دا، هم بـوارهان لـنی ژهنهتهت. خ�درهم ده�هکی جیدی له قهیهشهڕههک هو

ر لـه هت. کچان ب�بینهزووی جنسی دهکردنی ئار ڵۆ�کۆنت یئامرازوری هد

کانیان هرد�ری مهد�ج و کۆهبنه ملکهوه د�م شهن و ب�کرهد هنهتهقبوون خ�با

م هۆکارانـه هر بـهکان هـه). دایک و باوکـ٥٣: ١٣٩٤(هیالری بووریگ، 

ــهتهخ ــه ســوودمهن ــان ب ــه هاوســهند دهی ژن  یرگیرهزانــن. پشــتیوانیش ل

کی هکانیان و بـه واتایـهزووی جنسـی کچـهی ئارهوهن بۆ ئهکهد هختهشو�پ

ر دوو هخابن هـهزن. مـ�وه نامووسـیان بپـارهرگیرییهی هاوسهگڕ�دیکه له 

ی هوهرهاسـتک�وه پشتهی کلتووری و ئابوورییهاستیدا له سۆنگڕله  هکهریتهن

  ن).�مندا ڵهگهل جووتبوون(هۆگری بۆ  ٢٨پیدۆفیالیه

ی هختهشـو�رگیری پهژنان و هاوس یندیهزایندامی هکردنی کۆئتهقهسـ 

 وه. هترسییهخاته مهژن د یی دووگیانبوونیندروستهن ت�مندا

ــ ــل ـ ــدامی زایهی ئهینج ــدیهن ــت ین ــان سیس ــه هکی ب�مهژن ــه ک رگریی

نـدامی هکانـه لـه ئهکانی خانهرگرییـهمه ب�ی وهوهی چاالکردنهکهکارکرد

م هککچه ت�یدا ی وا هرجهلومهو ههدان. ئ�رکی منداهزاووکاری ڕندی و هزای

ی هادڕیــــه هوانهوه لهنــــهکهی تـــاقی دنــــدهزاینزیکــــی کان هنـــهمهت

بوونی جنسـی �هکـ�وه. تهرز بکاتهوه بهوکردنهگرییان به هۆی ه�هسارههخ

گری لـه دروسـتبوونی ڕ� �توانهد هوتنی دوو الیانهڕ�کک هدوور لو  هلهپهب

و هئی هدزهۆی  هبب�ت �توانهی خۆی د�ش به حاهش بهمهلینجه بکات که ئ

و وتوویی هک�لمه زیانه. ئ کردهکردنیان د هدز هڕ�گری ل هی لینجهانایرۆسڤ

                                                 
2 8. paedophilia 
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و ئاسـانکاری بـۆ هـاتنی  هوه�وتهکهد �ندی لهندامی زایهکۆئرگی هانی بڕد

ک کـه �ـکان لـه کاتهنجـهژنـه گ ینـدیهندامی زایهکات. ئهکان دهایرۆسڤ

کردووه و هی نهشهتی گهواوهشتا به ت�کات ههد �ست پهی مانگانه دڕسوو

ی هکـهکی ناسـکی یهله لۆی هردهی پهدیواری هرچی لینجهگهبووه. ئهق ن�با

هـا هت، و�ـر دهسـ هانی بـڕستوور گـۆهلۆ و ئندهکی چهیهدیوار بۆ ییهخان

می هی دووهـهیـهکی د�سـتپهی و د�رمنـدا�تا کۆتایی مهک ه�رخانهرچهو

  ). ١٣٧٦ید و بیلی، ڕ�ناکات ( هشهگواوی هتهبژیانیان 

 یرگیرهی هاوسـهکانی دیکهوتهک�زۆکی لهو ن جووتبوونش له کاتی �ئ

نجتر هجووتبوونیـدا گـم کـاتی هکهرچی کچ له یههنه. �ی منداهختهشو�پ

یتا که به هیتا پهخته و پهشو�، پ�ملهجنسی زۆر ندیهیوهپزموونی ه، له ئ�ب

به هـۆی  زۆرتر، ه�هگهردووالی لهه تی هزایهو ڕ وتنهککڕ�متر هری کهگهئ

و هت. بـ�ـن��ناهان دڕی دهوتـهک�ت و لهسـارهیی، خهسـتهئازار، زیـانی ج

ی ڕینهت�پـنی �زهتـ�واری دهقـی پزیشـکی ئاسـهڕوشـک و  استیڕوه ه�حا

ی هوهنزیـک بوونـدنیـای بـۆ  هقـ�وه ناباهییهسـتهووی جڕلـه  هکک ��مندا

نه �وه. لـه باشـووری ئاسـیا کـه سـاهلی شی ناکاتـهسهر و ت�به ت ندیهزای

، نهکـهنتر دهمهتهبله خۆیان  ڵند ساهکی چ�ه شوو به پیاوان�ملیۆنان کچۆ

ک دووگیانبوون هخته و ناچاری، وهشو�پ ترسی به هۆی چاالکی جنسیهم

   ).١٣٨٢ت (میسۆر و هاوکاران، �گرهرۆکیان دهب

ی مردنـی هژڕ�ـی دووگیانبوون و ی گشتهژڕ�دا، هنهتهکانی خهته�له حا

ی هو�بـه شـ هنهتهی جۆری خ�کراون به پ هنهتهوا خ یهو دایکانهساواکان ل

 ).٧١٦ - ٧١٢: ١٣٧٣ی ئاسـاییه (تۆبیـا، هژڕ�ـرچاو زیاتر له همانادار و ب

ی وا هن�و منداهی ئهوهکشانی خواست بۆ ژیاندن�هکی دیکه ههیهوهژین�تو

له  ٦٦ر هن�رسام ههکی سهیهو�م کراوه، به شهی�ی جۆری سهنهتهدایکیان خ
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ی کـه لـه هو سـاوایانهمردنـی ئـی هژڕ�وه �مان شهنگاند. به ههس�هد ههس

 �جهسـت بـهد یـان کاتی زایـنله بن هوه له دایک دهکراو هنهتهدایکانی خ

نجامی هی سـاوایان زیـاتر لـه ئـهشـ�دیکه زیاتره. کمندا�نی  هو لهپاش ئ

 ێر تـاوتوهگـهکـه ئ داتهوو دڕ ٣٠ژمـاوه�یـان زایینـی در ٢٩ستاندنی زایـینهو

ی ئۆکسـیجن یمهکـ ،٣١هلـهسـی کۆرپ�هـۆی دیستر هتـ�یـه ببهوانه، لێکرهن

  . هلهرگی کۆرپهوه مهداخهش و بهکانی لهیاندن به شانهگ

ــ ــو�ی پرگیرههاوس ــداهختهش ــن و �ی من نــدامی هکردنی کۆئتهقهس

وکـات دوو گه و ئاسایشی ژنن که ها�یارانی پهدارترین نهژنان پای یندیهزای

ر ه. هـهنژنای هرانهرکووتکهاگرتنی سڕوانه و تی پیا��زا –تی پاراستن �هسهد

ند هپ�ی زایهب یتوند و تیژ هب هرهپ داریتهن ێندهمامکی ههر د�له ژ  وکیاندو

دی هدا بـهکی پیاواسـاالران�لتوورهلـه نـاو کـن همـهزی ایژ�در هبن که هدهد

  هاتوون. 

ی هختهشـو�رگیری پههاوسـینـه و �ی مهنـهتهوه هـاتووه کـه خهکاتی ئ

کـان هکانی توند و تیـژي لـه دژی ژنـان. ئامارهزی جۆرڕیینه هن بخ�مندا

نی همـهفریقا که لـه گرووپـی تهدی ژنان له ئهله س ٤٢ن که هخهردهوه دهئ

رگیریان کـردووه و هن هاوس�سا ١٨یشتن به هر له گهنن، ب�سا ٢٤بۆ  ١٥

 دانمان بارودۆخــههــ هلــ شائاســی باشــووری ژنــان لــهدی هلــه ســ ٤٨

شـدا �م کچانـه لـه پهکـه ئـ یهوهچاوکردنی ئـهڕ). به ١٣٨٤ف، �(یوونیس

یشتنه هگ�تم هستخستنی ئهدرگیریان کردووه، هکراون و ئینجا هاوس هنهتهخ

ی هختهشـو�پ یرگیرهری هاوسـهخۆشـکڕ�ی ژنـان هنـهتهنه کـه خ�زهت�د

                                                 
2 9. Obstructed   

3 0. prolonged labour 

3 1. foetal distress 
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  کات. هگر دهن�هنه، حاشاه�مندا

ینه و �ی مهنهتهریتی خهنیا داب و نهبه ت ێیه که ناتوانرهوهی دیاره ئهوهئ

وی تریانه. هویستی ئ�کیان پ�کهیوه چوونکه هینهک بد�ل یریههاوس ڵمندا

 کانیهکســانیهن نــه هۆکــاری نای�رگیری منــداهی ژنــان و هاوســهنــهتهخ

    کوو هۆداریانه.�هب ندیهزای

  

   ٣٢یرهن هاوسهچخته و هشو�ی پیرگیرههاوس

ــانی هــیی گر�میشــه خــاهرگیری هههاوســ ــه �ســهموو کهنگــی ژی که و ب

رگیری کـردن، هت. هاوسـ�ـکرهر دیهو سهی ئنگهشادی و ئاهختی هوهسات

 نه بـۆهستنی دوو الیهتی و پشتب�کهکه به ئامانجی یگیره �جکی �شنهرچهس

و هاوکـاران،  ڵ(بـانکۆ ت�ک د�ه پ�ماهندی سۆزداریی بنهیوهنانی پ�دیههو

س هوان دوو کـ�ـردی ن�ـنـدی ژن و مهیوهپ به »٣٣ریهک هاوسهی). «١٣٨٤

رگیری هیـه واتـه هاوسـهــمان ه»ریههاوسهفر«ردا هرامبهت و له ب�وترهد

رگیری هی هاوسـهوانهچ�). به پ١٣٩٥س، �ر (دۆگهندین هاوسهچ ڵهگهل

 یرگیرهتـه، لـه هاوسـهسـمی تایبهڕوڕ�نگ و هبـه ئاهـ ڵهک�میشه تهکه ه

نـانی �نگانه بوونیـان نییـه. ههم ئاههری ئههاوسهن و فر�ی منداهختهشو�پ

 نیاهت نـه تـهبـ�هفریقا (ههت لـه ئـهتایبـهتان ب�ک له و�ند ژن له زۆرهچ

  رچاوه. ه) زۆر بفریقاهئ

دی هله سـ ٣٦یدا �فریقایی جگه له ئۆگاندا (که تهتانی ئ�ی وهله زۆرب

 ٣٢کانـدا هیه، له چاو ئاماری ناوچه گوندییهیان ه�وههدا نکاهژنان له شار

م هئـکاندا. هکاندا زیاتره تا له شارهگوندری له هفره هاوسی هڕ�ژ، )دههله س

                                                 
3 2. polymagy 

3 3. monogamy 
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دا تـا هوو دڕژاردا هد ههله س ٢٠رگیرییانه زیاتر له ناو ژنانی هشنه هاوسهچ

ـــانی  ـــ ٢٠ژن ـــه س ـــهمه�وهد دهل ـــی س ـــدی چین ـــهوهرهن   �گا.هی کۆم

ی هو ژنانــهنــده. ئــهیوهری هاوپههاوســهفر ڵهگــهواری زۆر لهنــد�خومهک

تاییان هرهنـدنی سـ�م خوهالنیکـی وا هتانـهو ئافرهوار نین له چاو ئهند�خو

وه زۆرتـره، هتییـهی�وهژیـانی هتنـه نـاو �وتبهی کـه کهوهری ئـهگـهیه، ئهه

یـان لـه هژڕ�کچـان،  یواریهنـد�ئاسـتی خوکشـانی �هه ڵهگـههاوکات ل

وان �ـنی نهمهتودای همزۆربوونی ت. �زهبهکاندا دادهژنییهرگیرییه فرههاوس

 رگیری تـاکه، زۆر لـه هاوسـریهن هاوسـهچی رگیرهرد له هاوس�ژن و م

ی که دایـک و هو ژنانهئدی هله س ٣نیا هت ڵنیپاتی �ری زیاتره. له وههاوس

یدا رهن هاوسـهچـکی �ه، لـه ژیـان�سـا ٤ - ٠نیان همـهودای تهباوکیان م

  ن. ژیاهد

نی دایـک و همـهودای تهی کـه مـهو ژنانـهبۆ ئـ هیهژڕ�م هکدا ئ��له حا

نی دایـک همهودای تهی وا  مهو ژنانهتر بوو و ئهورهساڵ گ ١٤ – ١٠باوکیان 

ده. لـه ماداگاسـکار و نامیبیـا هلـه سـ ٢٠و  ٩یـز ڕه، به �سا ١٥و باوکیان 

ت، هشـیمهژنـان لـه ح یلـه چـاو پشـکی گشـتیکی زۆری کچان هیهژڕ�

ک �ریتهها نهکه و �ن�یهگهوه دهمه ئه، ئهوهرییهن هاوسهچچووبوونه ژیانی 

  ووی له زیادبوونه. ڕ داهدکراوانهته ناوز�وم هل

 ریهن هاوسـهچـوه لـه هنـ�مندا یرگیرهی هاوسـهوانگـڕک لـه �کات

رچاو هبـیی جنسی و الدانی �هڕهک بۆ ب�ته�ک مۆهریته وهم نهوانین، ئڕهد

کخـراوی ڕ�ی ڤـمرۆ یکانهی مافـه. کومیتنو�ن�هخۆی دکانی ژن هله ماف

ی هوتننامـهککڕ�دژی  ریههاوسـن هچـوه کـه هکاتهوونی دڕیی هوهتهون�ن

ن هچـ ریتیهکانـه. لـه نـهنییهدهسیاسـی و م هت به مافهبارهیی سهوهتهون�ن

ت، واتـه لـه �ـچـاو ناکرهڕرگیری هکسـانی لـه هاوسـهمافی ی اریدههاوس
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لکردنی �شـ�پمـه هو ئوه هتـ�بهسک دهژنیدا تهری له فرههاوسهدا، فرهوهکرد

ک لـه �ـکـه زۆر وه بزانینهیره ئهس ٣٤ت.م�ن�هن �بهبووه و دزی ژن ڕ�گه و �پ

بسـتانی هرهک عهدا بـاوه، ویـ�ری تههاوسـهمان نشین که فر�تانی موس�و

یـی، �زی، برۆن�ر، مـالهتـهقبی، هڕهعـ نیکاهکگرتووهته یهسعوودی، ویالی

و  تی مافـه سیاسـیه�وهود�ی نهوتننامهککڕ�عومان و سوودانی باشووری 

ته خهپ�شـو یرگیرهو هاوسـ یرههاوسهکردووه. فرهـیان واژۆ ن٣٥کانهنییهدهم

و  یتی ئـابووریهی، کۆیالیـنـدهزای جیهملکـلـه  �کی پـ�به واتـای ژیـان

واری هه.ئاســ�انی نــاو ماکهکــی زۆری ئیشــه قورســ��نجامــدانی بهئ

اســتییه ڕای ڕهرهری ســههاوســهو فر یرههاوســ ڵری منــداهنــ�ووخڕ

کانی لــه هنییــ�رهواره نهپانتــای ئاســخــراوه.  ێپشــتگو ،کانیهخشــهزیانب

وه بگـره تـا هکـ�تهرفهشـنه دهر چهوتبـوونی هـهز�ندن و ل�نان له خو�وازه

ــه دهد ــتنی لهستنهگات ــاتوویی �خس ــه ــۆ بردن ــ هب ــری هس ــان و پیش ، هژی

کـه  ک�و کۆتایی هاتنی ژیان پ�ویست  یندروستیهتئاستیی ی هوهمبوونهک

 یندیهیوه. پتهدی هاتبایهب یردی�ژن و م ین و سۆزیهمهی ت�به پیتوانی هد

ت و هکــا بــه خزمــهد نــدیهزاینی وبو�هکــ�ی، تیرههاوســهنراوی فر�پهســ

. ڕکـو و ڵنـدین منـداهن چهبنـه خـاوهوان کراو. کچان دڕهچاو کیهی�کا

نـدین ژن هبـه بـوونی چخۆیدا  پیاوساالری یۆڕهمیان یک له جیهان�پیاو

ک هیـهگ�تـه پ�بهندین ژن دهچ ندار�تیهخاوو سوودی  �بهی دهگ�ز و پڕ�

 ڵنه پـا�خرهد. ژنان اتست خهدهوری ووه سوودی ئابوهوهی ئهگڕ�که له 

و  ڵبه هۆی ئیشی ناومـانیا هتزیان ڕ�دا که �گاهکی ئاست نزم له کۆم�چین

                                                 
/ زانکۆی مینه سۆتا، کتب�خانهکسانی مافهیه ـ٣٤  ی مافهکانی ن�وان ژنان و پیاوان 

.مرۆییه   کان

3 5. ICCPR 
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  زک و زایه. 

رانی هژ�رییـه بـۆ تـوهوهرخانی تهرچهکی و��خا یرههاوسهفرشوناسی 

کی ڕ�تـــه بگـــۆهم بابهن؛ چوونکـــه ئـــ�ی منـــدایرگیرهبـــواری هاوســـ

، ناو ماڵ ینی توند و تیژ�رهواری نهکی زۆر له ئاسهیهرانه به پلهردهو�ستهد

بـه  جووتبـوونکـاتی  کانیهیخۆشـیهر نهوتنه بهی زۆری زک و زا و کهژڕ�

گـری لـه ڕ�چـۆن  وا نـازانن یهو کچانـهوه. ئهکانیهژنزۆری ی هژڕ�هۆی 

وه ئاسـتی وشـیاریان هم بارهی وا لهسانهو که، له چاو ئنهبک )HIVئایدز (

  وه.هی ببنرهن هاوسهچتی ه�سهری زۆره تووشی وهگهرزتره، ئهب

و هر لــتجنســی زیـای نـدهیوهپنـانی �یسـکی زۆری خـراپ بــه کارهڕ

ویش هن کـه ئـهکـهک د�ـشـوو بـه پیاووا کچان  ێکرهدی دهدا بهتانه�حا

بوونی زاوا، دیـاره �ر منـداهرنج خستنه سهه. به س�مندا انی خۆیهو�هاوش

ــچ  ــارک ــه و ئ�زۆر پ ــدی هزراو نیی ــه تون ــه ب ــهدم ــه ب ــه هر دهیخات م زیان

زی لـه ڕ�ـ�ی و بنـدهزای نـدییهیوهپ نـانی�کان، خراپ به کارههتونداژۆیی

کان هو مامـ زوور، شـووبراهک خـهه و�ـماهبننـاو کانی هورهن پیاوه گـهالی

ک لـه کچـان �ـ. زۆر)١٣٨٥ - ١١٣٨٤ی هتی زنجیـرڕاپـۆڕف، �(یوونیس

ژیـان و  هدان بـهچانسی در�ـژ یهوهبوون ، نزممل�هزۆریاری �بڕووی هڕوب

ه، �ـکی مندا�رهسـتا هاوسـ�وه کـه ئهکهیه�که له کچۆ هوهبنهدرا �انی خڕگۆ

کان ه�ـژنـی کچۆهگشـتگیری فر یهدیـارد. ڵکی منـدا�یانکا بـه دایکـانهد

ن �ی منـداهختهشـو�پ یرگیرهیه. هاوسـریهن هاوسـهچستی هکی پ�نهالی

وان �ـی لـه نهیـ�و پهکـات. بـهی خۆش درهن هاوسهچی هوهان��ی گهگڕ�

 هلو هکی پتهندییهیوهژاری پهخته و ههشو�پ یرگیرهو هاوس ریهن هاوسهچ

وه هکترهبـه یـ گر�ـدراونوانـه هان��م گهه که ئـ�م خاهاژه کردن ب، ئامهئارادای

وه کـه همـهبکپیداگری نگه که یگرش هوهئها هروهتی نییه و ههمتر له پیاوهک
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ن و �ی منـداهختهشـو�پ یرگیرهکانی هاوسـهتان که پرس�ک له و�له زۆر

ت، �کرهدی دهبدڵ هبندی ناهزامهڕی هاوکات و به هو�ی به شرهن هاوسهچ

 یژاریهته هۆی قاتی خۆراک،  زیادبوونی هـ�بهمیش د�رهرای ه�انی خڕگۆ

کی دووقـاتن بـۆ همانـه بارگرانییـهموو ئهر ههت و ههشیمهکشانی ح�هو ه

ی ریته). نـ١٣٩٢د، ڕ(بنیـاتی فـۆ �گاهکۆم یرخانی سستی ئابوور�ر ژهس

ک هنـوه چوونکه هت�وهکهد �تی له�یهی کۆمهوتهک�زۆر ل ریهن هاوسهچ

ر شانی دایک و هکوو باری س�هت ب�بهه زۆر د�ماهندامانی بنهی ئهژڕ�ر هه

م هلرباز بوون هدکات بۆ هنجامدا ناچاریان دهت و له ئ�بهباوکیش قورستر د

ی هختهشـو�ی پیرگیرهن به شوو. هاوسهکانیان بدهیشتووهگهن�کچه پ هدۆخ

 یهوهنگار بوونـهرهبـک سـتراتیژی هدا وهر�ـی لرهن هاوسـهچـو ن �مندا

  ژمار. هته ه�ه د�ماهری بنهس و سوککردنی یئابووری

ن �رگیری منـداههاوسـ کانـداهخوازریتهلتووره نهوه له ک�مان شهبه ه

ــاری پ ــه ناهیوههۆکــاری دی ــهما�هبنی هوهرهواکــانی دهڕندیی ــه ڕ. کــوهی ان ل

یـدا هـیچ �تی منداهڕهی کـه لـه هـهڕهو بـاوهنه ئـهگهکی ژیانیاندا د�قۆناغ

ردی �ـی ژن و مهوهرهنـدی دهیوهسـتا لـه پ�بردووه و ئهکیان له ژیان ن�ژ�چ

کـات  ره�گا. هـهکۆمـ یکانهیـیخالقهمـه نائڕنه نۆهکهوو دڕو �ن ورووژهد

 هو شـار بـهرهک گوند ب�لی کارهی ههوهبن و به نیازی دۆزینهق د�ان باڕکو

تـه هـۆی �بهمـه دهکـی دیکـه بـن. و ئ�یـه هـۆگری کچهوانهن، ل��ـد �ج

ــوتنی حاهرکــهد ــان دووتی ه� ــی ی ــژن ــ نهچ ــرههاوس ــه�م حاهی. ل دا هتان

زۆر جار لـه  –کردووه پ� یدا شووی �نی منداهمهکه له ت –م هکهری یهاوسه

 ڵکـه منـدا هیـهو کاتهمـه  ئـه. ئێکـرهد �زی پـڕ��و ب ێکرهردهوه ده�ما

تـه خـۆی. �گرهتر دهییانهزهب�بکی �ست�و�هی هرهن هاوسهچو  یرههاوس

کانی توند و تیژی هموو جۆرهپاندنی هههۆکاری سخته هشو�رگیری پههاوس
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  ).١٣٨٥ - ١٣٨٤ی هتی زنجیرڕاپۆڕف، �ژنانه (یوونیس هدژ ب

ن، که هکهژنانی دیکه د ڵهگهرگیری لهنی هاوس�ک له پیاوان به نه�زۆر

کات. لـه هم دهستهی ئرهن هاوسهچی وردی دۆخی هوهکدان�تی لهمه بابهئ

کـراوه، رگیری دیـاری هنی هاوسـهمهمی تهی که النیکهتان�و وهی ئهزۆرب

 کانیهختهشـو�پ هرگیرییهی هاوسـهی و زۆربیژنهکانی فرهته�ک له حا�زۆر

له  ێنده) و ه١٣٨٤ف، �ن (یوونیس�رمی تۆمار ناکرهی فهو�ن به ش�مندا

ی رهن هاوسـهشانسـی چـن. ڕگۆهکانیان دهنی کچهمهکان تهدایک و باوک

کـی �ر لـه کچهدهبـ �توانهو دهئوه چوونکه هت�بهرز دهوه بۆ پیاو بهگڕ�م هل

کان هشنه کارانه له ناوچـه گوندییـهم چهت. ئ�ن�ش بهدیکند ژنی هنج چهگ

کراوه زۆر هاست تۆمار نڕی له دایکبوون بوونی نییه یان هگ�هکه زۆر جار ب

ی هگـ�هی کـه بهوهی ئـ�ـ). بـه پ٢٣٨٤ف، �دات (یوونیسهوو دڕتر ئاسان

هـا هوبوونی هنگـه، نـیی گرهوهکی شوناسی و ناسـینهیهگ�هرگیری بههاوس

ــهگ�هب ــاتر ل�لهگ ــهک�ک زی ــ�ی دهوت ــدا�زهت ــ ڵنی من ــو  یرههاوس ن هچ

  وه.هت�وهکهد �ی لرههاوس

 یهوهنگار بوونـهرهبـکان بـۆ هی یاسا و ستراتیژه یاساییهوهداچوون�له پ

ی ژنان کـه لـه �زموونی تاهویسته ئ�پی، رهن هاوسهچو  یرههاوس ڵمندا

  ت. �ت، پیشان بدر�چاو ناکرهڕدا یاسا
  

  یرههاوس ڵمندا ینندندنی جیهاهسهر هک به پ�چاوخشاندن

دا، هم جیهانـهکی ئـ�ر سووچهکی جیهانییه که له ه�پرس یرههاوس ڵمندا

باشـووری  مریکای التـین، هگاتـه ئـهوه بگره تا دهراستهاوتی ن�هله خۆره

ک همه نهن ئهخهردهوه دهکان ئهوهینژ�تو.   ت�کرهدی دهووپا بورهئ وئاسیا 

کانی، بـه هرهن�پهکوو سـ�هیـه، بـهدا بـوونی هتانی دنیا�ی وهر له زۆربهه

م هوه ئهتییه�یهووی کۆمڕن چوونکه له هکهم کاره دهوه ئه�شی و به دهووگڕ
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تی ڕاپــۆڕی �ــ). بــه پ١٣٨٩یــس، هڕیــه (گــافنی هه یهگــ�ریتـه پهداب و ن

ــراوی ڕ� ــووک«کخ ــه ب ــچ ن ــه، ئ»٣٦ک ــهڕر هگ ــی هاوس ــدا یرگیرهوت  ڵمن

 ن�منــدارگیری ههاوســ یئامــاری جیهــان ٢٠٥٠ی �لــه ســات، �زهبـهدان

ــههد ــا ٢٫١گات ــ. دڕملی ــم حاهب ــاری وه ه� ــه ب ــل ــژ، زهوهژڕ� ــاترین ڕ� ی هی

 �فریقا و باشووری ئاسـیا چـهئبیابانی ن له باشووری �رگیری منداههاوس

ی هختهشـو�پ یرگیرهری هاوسـهوهند و تـهک ناوهم دوو ناوچه وهوه. ئهبۆت

ــدا ــه و�من ــراون. ل ــانی �ن ناس ــه گڕت ــهوو ل ــهڕ، هش ــی هاوس  یرگیرهوت

کان و هتییـه�یهها کۆمهت. بـ�ـبهت زیـاتریش د�ـن بـاوه و تـا د�رمندا�م

تر بـۆ هورهاو وای کـردووه ژنـانی گـیی دۆخـی خـوازرهو�مکی چوارچهچ

 ١٣٦٩ی �ری سـا�رژمهی س�بن. به پهسندکراو نهخواز و پ�د یرگیرههاوس

ن و پتر �سا ١٤ - ١٠وان �دی کچان له نهله س ٥ی هستان، نزیکونده�له 

رگیریان کردووه. هن هاوس�سا ١٩ - ١٥ نیهمهت هل دی کچانهله س ٣٥له 

دی هلـه سـ ٥١یی، هوهتهون�کخراوی نڕ�تی هشیمهحی سندووقی هر�به گو

 ١٨نی همـهر لـه تهیجر بـهدی ژنـان لـه نـهله س ٧٤نگالدش و هژنان له ب

یی، هوهتـهون�کخـراوی نڕ�تی هشیمهن شوویان کردووه (سندووقی ح�سا

فریقا و هتی ئـ�هۆژهڕفریقا، هۆژاوای ئڕتی هشی تایبهب ێنده). له ه١٣٩١

یی نییـه اسـکی نائا�قبوون پرسـ�لـه بـار هبـ یرگیرههاوس باشووری ئاسیا

ین و ڤتی نا�هفریقا، خۆرههله باکووری ئ). ١٣٨٥تی، ه�وهود�نگی نهش�(پ

که �شـهقبوون ب�پاش با �جهستبهرگیری دهکانی ئاسیا هاوسهی ناوچهدیک

شـار داوه. هح ی کلتـووردا خـۆی�ـکی زۆر لـه نـاو دهیهادڕریت و تا هله ن

 ێوهو لـ نر نیهدهریته بهم نهتیش ل�هۆژهڕی ورووپاهئمریکای التین و هئ

                                                 
3 6. Girls, not brides 
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م هن. ئـهکـهرگیری دهن هاوسـ�سا ١٨بۆ  ١٦نی همهله ت ڵرمندا�کچانی م

 ن�کـرهیر دهس �ملهزۆر یرگیریهک هاوسهرگیرییانه زیاتر وهشنه هاوسهچ

بژاردنی هاوژینی ژیانیان �هندی له ههزامهڕ �نه به ب�رمندا�م مهچوونکه ئ

خته بـه هشـو�پ یرگیرهر بۆیـه، هاوسـهن. هـ�کرهرگیری دهناچار به هاوس

  ).کالرک، چ.نت (�کرهد دهنراو ناوز�پهو س �ملهزۆر یرگیرههاوس

ی هختهشــو�پ یرگیرهن کــه هاوســهخــهردهوه دهکان ئــهگــه ئامارییــ�هب

ته �مییه له ناوچه و وهوو له کڕم پرۆسه هم ئ�هداکشانه بووی له ڕن �مندا

فریقای بـاکوور هو ئـ راسـتهوتی نا�هلـه خۆرهـکسانه. هکاندا نایهجیاواز

رگیریان کردووه لـه هن هاوس�سا ١٨نی همهخوار ت هلی وا هو ژنانهی ئهژڕ�

واته زینی به خۆوه بینیوه، هتا ئاستی نیوه دابهابردوودا هڕی هیهد �ی سهماو

ئاسـیا ئامـاری باشـووری د. لـه هلـه سـ ١٨ته هیشتووهوه گهدهله س ٣٤له 

وه بۆ هدهله س ٣٢له  ڵسا ١٥ن همهر ت�ست به کچانی ژهیوهرگیری پههاوس

ر �ـکچـانی ژرگیری ههاوسـمـه هرباری ئهم سـ�هپیوه، بـهد داتـهله س ١٧

مریکای هی به گشتی له ئـهوهای ئڕهرهوامه. سهدرهشتا ب�ه ڵسا ١٨نی همهت

م �همتره، بـهن ک�مندا یرگیرهی هاوسهژڕ�کانی کاراییب هگڕالتین و دوو

 یوتۆهکی ئـ�انڕو گـۆ هیچ جیاوازی یرههاوس ڵی منداهژڕ�نجام و هله ئ

ر �ـرگیری ژهترسـی هاوسـهمندۆنسیا و قاهیره هکراوه. له ئهدی نهبمانادار 

م هد کـهلـه سـ ٥٠ابردوو بۆ پتـر لـه ڕی هیهد �له چاو س ڵسا ١٨نی همهت

ه، لـه چـاو �سـا ٢٤بۆ  ٢٠ژنان  یرگیریهنی هاوسهمهتیۆپی ت�وه. له ئهبۆت

وه هتـهرز بووهبـ ڵسـا �ابردوودا، بۆ سـڕی هیهد �ان له سنیهمهتژنانی هاو

 یرگیرهی ئاماری هاوسـهوهمبوونهکانی کهازانجقای ڕهرهف). س�(یوونیس

 ڵهگـهرا نـین کـه ل�ویست خ�ی پهند�کان ههژڕ�زینی هابرایی د�خ، ڵمندا

و هلـ ێنـدهت، بۆ نموونـه لـه ه�کسان بهت یهشیمهی حهژڕ�کشانی �هه
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یجر، هک بۆرکینافاسـۆ و نـهن بـاوه، و�منـدا یرگیرهی کـه هاوسـهتان�و

بووه. لـه هکی ماناداری ن�انڕرگیری گۆههاوسمین هکهنی یهمهندی تهمامناو

ابـردوودا لـه ڕی هیـهد �ی سهژ�ری له درههاوس ڵوی منداهب�بۆرکینافاسۆ 

ی بووکـه هژڕ�وه، هت�ن�وا بمرهوته ههڕم هر ئهگهگیر بووه. ئ�ددا جهله س ٥٠

وه هتـ�بهرز دهنی دواتـر بـ�ت له ساهشیمهکشانی ح�هه ڵهگهکان له�مندا

کـی �وه�ب ریههاوسـ ڵریتی منـداهی کـه داب و نـهتانـ�و وهمان). له(ه

وه هتـ�رز ببهها بـهو �بهم کاره دهپاندنی ئهزینی سهدابرایی �یه، خهزۆری ه

ی زۆری هژڕ�ـنگ بکـات. هت هاوسهشیمهی حهژڕ�زۆربوونی  �که بتوان

یـه هر هه�گاکاندا ههکۆمژارترین هشتاش له ناو ه�ن ه�رگیری منداههاوس

شـتا �ن ه�ی منـداهختهشـو�رگیری پهیره هاوسهس ).١٣٩٤ف، �یوونیس(

ر لـه هکچـان بـدی هلـه سـ ٣٣، ١٣٦٤نی �کی باوه. له سـاهیهر دیاردهه

ن �سـا ١٥ر لـه هدی کچـان بـهله سـ ١٢ن و �سا ١٨نی همهچوونه ناو ت

ر هپتر له دوو لـه سـ ١٣٨٥تا هه ١٣٨٤نی �رگیریان کردووه. له ساههاوس

رگیریان هن هاوسـ�سـا ١٨ر له هه ب�سا ٢٤٢٤بۆ  ٢٠ نهمهی تنجی ژنان�پ

د هلـه سـ ٨د و هلـه سـ ٢٦یز بـۆ ڕژه به ڕ�م هئ ١٣٨٩ ی�تا ساهکردووه. ه

بنـه هدکانن کـه ه�ـرمندا�مـه کچـه مه). ئ١٣٩٠یـس، هڕزی. (گـافنی هداب

ریتـه هم نهحساسی ئ�وتنی فیزیایی و ئهرکهر بهمبهرگه گرتن له ههقوربانی ب

کـدا نـین کـه بتـوانن �وان لـه دۆخهئـ، چوونکـه هقانـه��پیاوساالریی و د

  ن. �رببهندی خۆیان دهزامهڕندی یان ناهزامهڕ

ــارودۆخهئامار ــ�کی د�کــان ب ــادهن ــه پهواز پیشــان ن ــن، ب ــۆڕی � تی ڕاپ

له  هشهوو له گڕتانی �یی، له وهوهتهون�کخراوی نڕ�تی هشیمهندووقی حس

ته �بهکات، که دهرگیری دهیدا هاوس�رمندا�ک له م�کچ کچ �ر سهکۆی ه

وته، هڕم هچاوکردنی ئهڕبه نییه. همهم گرووپه تهتی ئهشیمهدی حهله س ٣٤
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ن همـهر ت�ـملیۆن کچی ژ ١٤٠، ٢٠٢٠ی �تا ساهنده کراوه که ههزهها مهو

رگیری هن هاوسـ�سـا ١٥نی همـهسـیان خـوار تهملیـۆن ک ١٥و  ڵسا ١٨

زار کـچ شـوو ههـ ٣٩ ێۆژڕموو هملیـۆن و هـ ١٤ک ��موو ساههن. هکهد

ر لـه هکیان بـ�کهکـچ، یـ ٩ر هله کۆی هـ هشهوو له گڕتانی �ن. له وهکهد

وو ڕنـه هخهوه دهکان ئـهراوردهنجامی بـهکات. ئهن شوو د�سا ١٥نی همهت

 ١٠ یهوه، لـه مـاوهت�ن�یی بمڕگۆهرگیری به نهشنی هاوسهرچهر سهگهئ که

ر ه(ب نیاندا�رمندا�له تافی م نهمهم تهتی کهئافرملیۆن  ١٠٠زیاتر له  دا�سا

 ١٤ کـراو هنـدهزهمی هش�ون و به هکهرگیری دهن) هاوس�سا ١٨نی همهله ت

ــان ت ــهملیۆنی ــوار هم ــا ١٥نیان خ ــبهد ڵس ــندووقی ح� ــیمهت. س تی هش

تا ههـ ٢٠١١نی �وان سـا�ـیاندووه که لـه نهایگڕیی، هوهتهون�کخراوی نڕ�

ن (سـندووقی همـهم تهبن بـه بـووکی کـهملیۆن کچ د ١٤٠ ه، پتر ل٢٠٢٠

  ).٢٠١٢یی، هوهتهون�کخراوی نڕ�تی هشیمهح

 ڵرمنـدا�ملیۆن کچی م ٥٨٠یی هندهزهم یهو�ۆ له جیهاندا، به شڕوهئ

م هسـتادا لـ�ژیـن. لـه ئهد هشـهوو له گڕتانی �دیان له وهله س ٨٨ن که هه

رگیریان کـردووه. هن هاوسـ�سا ١٨نی همهر ت�زار کچی ژهه ٢٠دا هتان�و

تا هری زۆر هـهگهوه، به ئهش�واته پ�وه بهکسانهکی ی�وتهڕبه م کاره هر ئهگهئ

  . نهمهم تهکی ان�کبنه دایکهد ڵملیۆن مندا ١٥، ٢٠٣٠ی �سا

ژاری و ههترسی هم مهر دهخته، کچان زیاتر له بهشو�پ یرگیرهله هاوس

ن کـه هخـهردهوه دهکان ئـهوهژینـ�توی و دووگیانین. ندهزای تتیسندروهتنا

یان هوهوانی ئڕهن، چاوهکهمدا شوو دهنی کهمهی وا له تهو کچانهی ئهزۆرب

ختـی تونـد بـۆ هر ز�ـوان لـه ژهدووگیان ببن، ئـ �جهستبهکه د ێکرهد �ل

ــ ڕباشــتر وایــه کــو – ڵی منــداهوهخســتن ــهوهن. بــۆ ئــدا - �ب خی هی بای

نـه بـۆ ژیـانی �ژهه�کی دهیـادی�مه تراژهئنن. �لمهدووگیانبوونی خۆیان بس
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). ٢٠٠٦کانیان (نـوور ه�ـن) و بـۆ مندا�شتا منـدا�دایکان (که خۆشیان ه

 ٢وه و لـه ناویانـدا هنـهخهد ڵمندا ڵسا ١٨ر �ملیۆن کچی ژ ٧٠٣نه �سا

رگی همـوه هی ئامارییـهه. لـه سـۆنگ�سـا ١٤ر �ـنیان ژهمهسیان تهملیۆن ک

 ٢٠نی همـهی کـه خـوارتر لـه تهنـاو ژنهدایکان له کاتی زایندا لـه چـاو ئـ

م هس لـهزار کـههـ ٧٠نه �سـاد پتـره. هله سـ ٥٠یان بووه، �ندا مندا�سا

ناچـارن  ڵملیـۆن منـدا ٣٠٢مرن و هک پاش له دایکبوون د�مهساوایانه ک

   ن. هله بار بب ڵمندا

یجر هگـرن: نـهلـه خـۆ د ڵمندا یرگیرهی هاوسهژڕ�زیاترین ت �و هد

نگالدش هد، بـهلـه سـ ٦٨ندی هفریقای ناوهد، چاد و کۆماری ئهله س ٧٥

د، هلـه سـ ٥٥د، مالی هله س ٥٦موزامبیک  د،هله س ٦٣ د، غیناهله س ٦٦

د. هلـه سـ ٥٠ی ود و مـاالهلـه سـ ٥٢سـوودانی باشووری بۆرکینافاسۆ و 

دی ڕکـۆڕسـتان، وند�تـی ه�ری لـه وههاوسـ ڵمنـدا باوبوونیرچی هگهئ

نـدی هههڕم �هنی نییه، ب�رگیری منداهی تۆمارکراوی هاوسهژڕ�ترین رزهب

ر هلـه سـک هیـتـی هیندسـتان �که و �ن�یهگهوه دهئی هکهتهشیمهتی حهپ

واتـه زیـاترین  –ر کـردووه هرانی دنیای بۆ خۆی مسـۆگههاوس ڵی مندا�س

  ).٢٠١٤ن و هاوکاران، هی دنیا (کالگمهتانی دیک�وکۆی ی له هژڕ�

کانی همنیش بۆ متمانه کردن به وتخۆم. هد دن�زۆکی، سوهی وتم تۆ ن�سووم پهخ«

م هستی ئهخوارد و پاش دوو مانگ دووگیان بووم. دواتر زانیم به قهکانم نهبهئیتر ح

م �کی جیاوازدا مندا�م خۆش بوو له دۆخ�ت. پ�م بب�ی منداهوهی کردووه بۆ ئهقس

کانی بگات. خۆم هم به ئاواتهکه�بوو مندا �زم لهو ح داهژارییهم ههک لهن �بب

   »نم و زۆر الوازم.�خومهک

  ه�سا ٣٢ری ژن، همد�و

  کی ئال سافیهڕههواز، گهئ
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ین �ده و  یاتر �ژت به ز   ریههاوس ڵمندای هڕ
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  وههین�کۆ�بیاتی لهدهک به ئهیهوهداچوون�پ

 هشـهیـان گژارترین هری لـه هـههاوسـ ڵزۆری منـدا یت به ئامارهبارهس

می هی کـهرچاوهه سـت له ناو چینی نـزم بـهتایبهتان، ب�ندووترین وهسهن

م هک لـ�هم و سـنوورداره. خـهزۆر کـی هم و نووسراوهرههبستیان، هردهبهل

ــ ــهکۆم ــو«دا ه�گا و کلتووران ــه ی» انڕک ــدا دادهمایهکهل ــهتی ــن، ک ــه  هن وات

ــ ــو�پ یرگیرههاوس ــه بهش ــان ب ــی کچ ــه کردن ــرپرهخته ب ــابووری س ی ئ

ری هســهردهدی هوهمکردنــهکی لــوواو بـۆ هگـڕ�ک تاکــه هکانیـان، وهرد�م

ــابووری ســ ــاو�کــرهیر دهئ ــه م ــهی دهن. ل ــردوودا ســڕی هی ــه هبارهاب ت ب

کۆشـاون �نجام دراون که تهی باش ئهوهین�کۆ�ن زۆر ل�رگیری منداههاوس

کان و هرهکاره کاریگله هۆ ێندهوه و ههنگاری ببنهرهن  و بهبگ�م دیارده تهل

ــهک�ل ــرۆهوت ــ هڤکانی ش ــهبک ــاران، هن (گالکم ). ١٣٩٣/٢٠١٤ن و هاوک

وانه هکان لهییتی و کلتووره�یهها کۆمهن که بهخهر دهوه دهکان ئهوهژین�تو

کـه  �نـهداد هنـهمهو تهر ئـهری لـه سـهاین، کاریگـئـست به هیوههای پهب

رجی هلومـههمـه هر لهدهکـات. بـهرگیری لـه کچـان دهوانی هاوسـڕهچاو

ری هکاریگتی ه�یهی کۆمهمینهندن و ز�تی، ئابووری، ئاستی خوه�یهکۆم

و هت بـهبارهن. سـنـهداد ی کچانهختهشو�رگیری پهری هاوسهگهئر هس هل

یـار �رگیری خۆیـان بهر هاوسـهیدا کچان خۆیـان لـه سـ�ی که تهکهات�پ

داوه که  ڵوهیان ههران فرهژ�وستدا نییه. تهر دهک له بهن، هیچ زانیارییهدهد

 همـهرباری ئهن. سـهبکـ ێتـاوتوکان هنهمهم تهکچاالکانه پرسی هاوژینه 

ــهو ــه �ک یوونیس ــۆڕف ل ــ«تی ڕاپ ــو�ی پیرگیرههاوس ــهش  هرهخته، هاوس

م هۆزی ئـ�ی ئـا�ـی کرد، به په��هگ )٢٠٠١( ١٣٨٠ی �له سا» ٣٧کانه�مندا

                                                 
3 7. Early Marriage, Child Spouses   
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وامـه هردهکی گشـتگیر بهیهشـ�ک کهن و�مندا یرگیرهشتا هاوس�پرسه، ه

    ).١٣٨٠ف، �(یوونیس

ر �ـبانکی جیهانی له ژن هخی دیکه که له الیهبای�کی ناسراو و پ�تڕاپۆڕ

لـه » ی گشتیهشهان بۆ گتواناکردنی کچان و ژنهنگ و ئاژانس: بهد«ناوی 

کــه هۆکــاری  وههکاتــهاســت د�اســتییه پشتڕم ه، ئــ)٢٠١٤(١٣٩٣ی �ســا

ه (بانکی جیهـانی. ڕکاندا بگۆهن له ناوچه جۆراوجۆر�رگیری منداههاوس

ی �رد به خـا�نی ژن و مهمهت یجیاوازی جیهانی ی بانکهنامڕ). جا١٣٩٣

 یم جیـاوازه. ئـداهم ده�ـهق هلـ یرههاوسـ ڵکانی منـداهته�شی حاههاوب

تـه هـۆی �بهکـات و دهوت دهرد لـه ژن ز�ـر مهه سبژن  یرهکاریگنه همهت

 یونـد و تیـژش تهمـهوه کـه ئه�ـت لـه ما�هسهی دهکهات�دروستبوونی پ

فیش گوتـاری تونـد و �تی یوونیسـڕاپۆڕمان). هوه (ههت�وهکهد �زانی ل�خ

وه کـه بـارودۆخی هکاتـهوونـی دڕوه و هکاتـهاسـت د�پشت ڵناو مـا یتیژی

 همـهئن. ها بکـڕکانیـان هرد�سـت مهدکات کچان له هوا د ڵباری ناو ماهنال

ت له هتایبهئاسیا، بباشووری و له روانرێ هل�ی د نوهز�کی زۆر ق�کارک هو

م هک لـ�ـزۆرژمار. هته ه�وره دهکی گ�ک تاوانهمان نشین، و�تانی موس�و

ا ڕیه �ملهخوازراو و زۆرهرگیرییه نهم هاوسهن لهدهد ڵوهک که ه�کچانه کات

رانـه چوونکـه بـه بۆچـوونی هوهووت�ر تونـد و تیـژی ئابهونه بهکهن، دهبک

کان له نـاو ه�ماهزاندووه. بنهی خۆیانیان به�ماهیی بنهورهوو و گ�ک ئاب�هخ

فتـاره ناشـیرینانه بـه نوانـدنی ڕشـنه هم چهکانی خۆیاندا ئهتهلتورره تایبهک

ی �تهقــ«کۆتاییــدا بــه  کانیان و لــههوتی خــراپ لــه دژی کچــهســووک�هه

ی نامووسـی �ته). قـ١٣٨٠/٢٠٠١ف، �وه (یوونیسهنهدهم د�و» نامووسی

ی هنگالدش، میســر، ئــۆردۆن، لوبنــان، پاکســتان، تورکیــا و دیکــهلــه بــ

  ).١٣٧٩/٢٠٠٠ف، �دات (یوونیسهوو دڕ داکانهناوچ
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ـــندووقی  ـــیمهحس ـــراوی نڕ�تی هش ـــهون�کخ ـــاهوهت ـــه س ی �یی ل

رگیری کـردن: هزۆر زوو هاوس«ر ناوی �کدا له ژ�تڕاپۆڕله  )٢٠١٣(١٣٩٢

نجامی هری ئــههاوســ ڵمنــدا ڕهلــه مــ» ٣٨ن�منــدا یرگیرهکۆتــایی هاوســ

ی هکخـــراوڕ�تی هشـــیمه(ســـندووقی ح نـــا�ســـت ههدهی وهو�هاوشـــ

  ).١٣٩١/٢٠١٢یی، هوهتهون�ن

رگیری هواری هاوسـهی هۆکـار و ئاسـهکهاتـ�تـه پ�وانڕهتـه دڕاپۆڕم هئ

م جیاوازییانـه هکان و ئـهکی ناوچه جۆراوجۆر�هن و خ�ی منداهختهشو�پ

جیـاواز جوگرافیـایی و بارودۆخی ئـابووری  سازگاریناو وه هداتهپیشان د

ی هختهشـو�پ یرگیرهت به هاوسـهبارهوه سهین�کۆ�لی هشین�وو. پڕنه هخهد

 ی�گاهم دیارده لـه کۆمـهئ ویهبرر هته سهرنجی خستووهن، زیاتر س�مندا

یـه کـه هوهگر ئهن�هاستی حاشاهڕم �هئاسیا، بباشووری و نشین مان �موس

و  ڵرانه، تونـد و تیـژی نـاو مـاهروهرگیری نادادپهکانی هاوسهریتهداب و ن

�گاکاندا هک له کۆم�له زۆر ندهزایی �به پتوند و تیژی نی اکهواز�ی شهدیک

م �هبـ �ب ڕوه بگۆهادڕر و هو�پی هیه له سۆنگهوانهتیژییه ل م توند وه. ئهزۆر

ــ ــۆر و شوناس ــ هکهج ــه ه ــدا یهموو کۆمهل ــه�گاکان ــه کۆم ــانه. ل �گا هکس

ته کردن به ژنان، �م توند و تیژییه خۆی له مۆسیقا، گاهکاندا، ئهسازییهپیش

وو لـه ڕتـانی �ت. لـه و�ـن�نوهتیدا ده�یهختی کۆمهی و زندهزایئازردانی 

ی نـدیهزاینـدامی هکردنی ئتهقهسـک هوریتی توند و تیژی هداب و ن هشهگ

ز به ناوی �ههکی زۆر بهیهو�ن به ش�ی منداهتخهشو�رگیری پهژنان و هاوس

ه یـهانڤون و نامرۆهز�ـئاکـاری قم هئـو بۆ  ێکرهد �جهب�وه جهریتهداب و ن

و  هگ�رینی پ�دوژمنی د» ریتهن«وه. هت�ۆزرگهدک پاساو هریت وهداب و ن
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کردنی ژنـانی جهتی پیاو و ملکـ�هسهی پاراستنی د�وهئاسایشی ژنانه و ه

ئاسـتی ر هکی جیهانییه کـه لـه سـهیهلهسهدژ به ژنان م ییه. توند و تیژهه

ــ ــهه ــموو هر ه ــ�کان، وهناوچ ــان، کۆم ــه ه�گا و کلتوورهت ــان ب ی هادڕک

ک، چین و داهـات ه�هچهڕر له ئتنیک، هدهو ب ێکرهدی دهوه بهرجۆراوجۆ

وه هینـ�کۆ�ت. زۆر ل�ـنهموو ژنان دادهر ههری له سهجیاوازی کاریگ �به ب

وونــی ڕ) ١٣٧٤/١٩٩٥ر (هک مایــهوه. وهنــهکهاســت د�اســتییه پشتڕم هئــ

 هوهتـهی نهکخراوڕ� یهمانڕکانی جاهسندکراوهییه پهوهتهون�ها نهوه بهکاتهد

 �ریته پـهم داب و نهموو ئهدژی ه ،ڤکانی مرۆهر مافهکان له سهکگرتووهی

 )ۆژاواڕوانـه هل(می داد هکی زۆره له سیسـتهیهن که بۆ ماوکانهله جیاکاریی

مای هر بنـهتونـد و تیـژی لـه سـی کـامال سـارۆ، ڕهبـه بـاوگیر بوون. �ج

ریتی هنـ یندهیوهپ به هستهیوهکان که پهانییهجی هکه له پرس�شهب ند�تیهزای

کانیان ه�ۆڕ –ژنان و دایک و باوک  –وان پیاوان �تی ن�هسهکانی دهزنجیره پل

وو بـدات ڕ �تـوانهیـه دهندییـه ههیوهم پهکـه ئـی هتان�و وهی ئهو له زۆرب

بـاس لـه ی، �وانی نیپاهۆژنامڕسارۆپ،  ). کامال١٣٨٧/٢٠٠٨(خانووم، 

رگیری هلـه هاوسـ ڵرمنـدا�کـی م�زموونی کچهخشی ئـهواری زیانبهئاس

ی بـوون وگیـانوواری، دهنـد�خومهای نـاوبراو، کڕ کات. بههد داهختهشو�پ

 ڵ، قبـوو�ملـهی زۆرنـدیهزاینـدی هیوهندروستیی، پهی تهش�خته، کهشو�پ

 ،رکراویـیهخته و دهشـو�قی پ�هتی، تـهی تاکایـهشـهکردنی ئازادی و گهن

گر و �هسـارههو خ ڵشتا منـدا�وان ههچوونکه ئ �بهزیاتر تووشی کچان د

  ).١٣٨٨/٢٠٠٩رن (سارۆپ، هد�کۆ

ی وا هبانـهو کچـه عازه)، ئـ٢٠٠٥(١٣٨٥م،نوور. �ال.ئڤـی نۆهبه وتـ

ترسـی تووشـبوون بـه هم مهر دهن، له بهکهن شوو د�سا ٢٠نی همهخوار ت

ا یقفره�گای ئـهی دیکه لـه کۆمـهوهژین�ند توهن چهوته له الیم هئایدزن، ئ
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پیـاوانی  ڵهگـهرگیری لهکان کـه هاوسـه�ـوه. کچه منداهتهاست کراو�پشت

ت به هبارهس ناتواننزموونترن) وهوه به ئهووی جنسییڕن (که له هکهوره دهگ

خۆشـییه هتوشبوون به نر همبهله ه، ربب�نهڕا د هزاو و کارام�پار جووتبوونی

وه پیشـان هتـی کنیـا ئـ�ک له وهیهوهژین�گرترن. تو�هسارههکان خهنزیکیی

د هله س ٥٠خۆشی ئایدز هرددار به ن�ری تووشبوونی کچانی مهگهدا که ئهد

ت لـه زامبیـا هنانهیسکه تڕم هری ئهگهته. ئ�هبۆ کچانی سره هگهم ئهزیاتر ل

ندنی ئایدز له ناو هسهرهی پهژڕ�تی ئۆگاندا �د). له وهله س ٥٩زۆرتر بوو (

ت �هد) زیـاتر لـه کچـانی سـهله س ٨٩رددار (�ی مه�سا ١٩بۆ  ١٥کچان 

ی �سـا ٢٩بۆ  ١٥ی تووشبوون به ئایدز بۆ کچانی هژڕ�د) بوو؛ هله س ٦٦(

بـه  مـههر لهدهبـد بـوو. هلـه سـ ١٥د و هله سـ ٢٨یز ڕت به �هرددار و س�م

کی �رهک فاکتـهکان وهوان هاوژینـ�ـنی نهمـهت یوه له نوور، جیاوازهنا��گ

ی هیی بۆ توشبوونی ژنـان بـه ئایـدز ناسـراوه. گریمانـهوه و بناغهرهدیاریک

ووی ڕلـه  نهمـهم تهکـکـی �یه کـه کچهو�م شـهنجامانه بهم ئهست بهیوهپ

 ری نییه وهز�ی پارهشتا خان�ه زێ یا دۆ�ن ی هوهوه به هۆی ئهلۆجییۆفیزی

ر هته ب�وهکه، زیاتر دو�ت ههاسانی زیانی ل�بکهبدانی �زارکی مندا یههوانهل

کچـان ی هوهلـوانه گوزارشتن هین�کۆ�م لهموو ئهم تووشبوون به ئایدز. ههد

کراو هن وانڕهی چاوهو�ر بۆیه به شهبن. ههوه تووش دهناکانیهرد�ن مهله الی

خۆشی ئایدز هکات تووشی نهنه وا د�ی منداهختهشو�رگیری پهمه هاوسهئ

   وه. هببن

ــ ــ�تو ��هکۆم ــوه هژین ــردووهنانیشــتهگ�تم هئ ــت ک ــه  هیان دروس ک

کوو بـۆ �هران خۆیان، بهر بۆ هاوسهک ههرتر نهسنی همهرگیری له تههاوس

ــ ــاتووش بهوهن ــههکانی داه ــه ب ــووده چوونک ــرجۆ س ــتهک د� ری هبهس

ــ ــهداهاتووی ــتندروهبارتر و تهکی ل ــۆ بن س ــماهب ــات. درهه د� ــر هک نگت
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ندی هزامهڕینی �ربهدا و بواری دهرگیری کردن ئازادی زیاتر به تاک دههاوس

) ێز�پـاریهد یریههاوسـ ڵکانی منـداهموو زیانهرگیری (که له ههبۆ هاوس

رتر بـه هنی سـهمـهرگیری لـه تهف هاوسـ�تی یوونیسـڕاپۆڕکات. هدابین د

سـتوویی و هتوانایی، پشت به خۆبهبک هووه، هوارییهند�رزی خوهئاستی ب

ف، �یانـد (یوونیسـهڕاگست هیوهرمی پهزی کاری ف�نی ه�ستهچوونه ناو ب

نگتـر شـوو کـردن و هوه کـه درهکاتـهوونـی دڕبانکی جیهـانیش ). ١٣٩٠

نگار هرهبـرانی زیـاتر و هقازانجانه خۆشـگوزم هموو ئهندبوون له ههسوودم

وه هتـ�وهکهد ��گاکانی لـهموو کۆمـهر ئاستی هـهله س یژارهه یهوهبوون

ملیـۆن  ١٥ژیانی ی �تی تاهقیقه). حی ز٢٠١٨یا  ١٣٩٥(بانکی جیهانی، 

 ڕهزانیاری له مناتوانن رگیز ههوان هئکه  هیهوهئری جیهان هر تاسهکچ له س

  ن. هخبست هدا درترهسنی همهرگیری له تههاوس کانیهسوود

  

  ران�ن له ئ�ی منداهختهشو�پ یرگیرهباوبوونی هاوس

 ١٥نی همـهران خـوار ت�ئو�تی نجان له هن و گ�رچاوی منداهکی بهیهژڕ�

لـه  یرههاوسـ ڵی منـداهت به دیـاردهاربهسن. هکهرگیری دهن هاوس�سا

ک لـه �ـی زۆرهپ�یـو هسـتدا نییـه. بـهر دهوتۆمان له بـهک ئهزانیاریی ران�ئ

دیــاریکردنی ت، �ــن تۆمــار ناکر�منــدا یرگیرهکانی هاوســهتــه�حا

ی هوهتوونـه. ئـهرانـدا زۆر چ�تـی ئ�و دیارده لـه وهتی باوبوونی ئهندایهچ

جـار  ێنـدهکانـدا ههیه کـه لـه ناوچـه گوندییهوهئ کاهناجۆرتر د هکهدۆخ

نی همـهدیـاریکردنی تمـه هو ئ ێرواری لـه دایکبـوونیش تۆمـاری نـاکرهب

وه ه�ـم حاهکات. بهن دیرگیریدا ناموومکهکه له کاتی هاوسهسهدروستی ک

ر هر ئاسـتی هـهراندا له س�له ئ یرههاوس ڵریتی منداهدا نییه که ن�شکی ت

 یرگیریهکـه هاوسـ �مان له بیر بـهوهیه. گرنگه ئهدا بوونی ههزگاک�پار ٣١
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انی ڕکــو یرگیرهکوو هاوســ�هنیا ژنانــه نییــه بــهکی تــهیــهخته دیاردهشــو�پ

لـه  هختهشـو�رگیری پهوا هاوسـوه هتـ�گرهدا ده�گایانـهو کۆمهیش لـ�مندا

کـدژی �رنجدان بـه لهسدا هر�سندکراو و باوه. لهپ هوهیتیه�یهکۆمی هسۆنگ

رگیری لـه هوتـی هاوسـهڕشه، �اک�رنجهس ران�له ئ یرگیرههاوسکانی هوتهڕ

تی هشـیمهکی، ح�رهمسـهرییه. له جهمسهکی دوو ج�رهو�راندا پ�تی ئ�و

نی پیـری و همـهنـه تهخهرگیری دهن که هاوس�کرهدی دهنج و چاالک بهگ

نن کــه ئامــانج یــان همــهم تهانی کــڕی دیکــه، کچــان و کــوهکهرهمســهج

ــدا ــانی من ــ ڵقوربانی ــهرین. فاکتههاوس ــهک گهلی وهرگ ــی و هژڕ�ی هش ی

 کانهشـه ئابوورییـ�ن و ک��وازی ژیـانی مـۆد�شـ انی �سـتههدهودییانه، �ه

بخاتــه کــاتی پیــری. یاســای رگیری هکــات هاوسـهناچــار د ێی نــوهوهنـ

ــ ــابهختگیرانهس ــماهووی بن�، ئ ــه و � ــیهح ــه  زی س�کس ــردووه ک وای ک

ت. بـوونی �ـی بندهزایندی هیوهسندکراوی پهوازی پ�رگیری تاکه شههاوس

ت هتایبـهسـازه، بهش�ردی ک�ـندی ژن و مهیوهی پهوهرهنزیکی جنسی له د

م خواسته بـوونی هی ئهوهواندنهڕکی دیکه بۆ هیهگڕ�وه که هیچ هم سۆنگهل

ن هرگیری بکـهمدا هاوسهنی کهمهله تی هوهن بۆ ئ�درهکان هان دهنییه. تاک

تی ه�یــهکۆم ڵۆ�می کــۆنتهتی و سیســته�یــهی دیســیپلینی کۆمهوهبــۆ ئــ

گـری ڕ�یاسا که  ��هران، کۆم�تی ئ�یسالمی له وئشی ڕابگرن. پاش شۆڕ

تی هریعها و بـه دژی شـڕکرد، گـۆهن د�ی منداهختهشو�رگیری پهله هاوس

ســت بــه هیوهک لــه یاســاکانی پ�ــ. لــه زۆرم دراه�ــهق هئــاینی ئیســالم لــ

تی ه�ـمۆمنـدا�ن  یرگیریهوه کرا و هاوسهداچوون�پ ��هرگیری کۆمههاوس

   درا.  �پ



 73/  ی...ختهرگیریی پ�شوهم: هاوسهکهشی یههب

  
  ته�وهری د�ر چاود�ران له ژ�رگیری له ئهچوونی پیشانگای هاوسهوڕ�هب

  دیهحمهنه: کامیل ئ�و

  

ری به خسـتنه ههاوس ڵوودانی منداڕکانی هوهرهر و دیاریکهکاریگ هرهفاکت

یان لـه هلی قسـهسـهر و ت�شی دواییدا به تهکی شیکاری له ب�ل�ووی مۆدڕ

ی هرمایهلی شیکاری بریتییـه لـه سـ�مۆدخۆی هربهی سڕر کراوه. بگۆهس

ی هگـ�کان، پهه ئاینییـڕهکان)، بـاوهریتـهها و داب و نهوانه بـه(ل ٣٩کلتووری

کـانی هڕواری. بگۆهنـد�و ئاسـتی خوی ی ئـابوورهرمایهتی، سـه�یهکۆم

د نشــینی یــان بوون (گونــ�جهنی نیشــت�و شــو )جنس(نــدهزای، ڵۆ�کــۆنت

 ل�مۆدکانی هستهه وابڕبۆ بگۆخۆی  یرههاوس ڵی منداڕ. بگۆشارنشینی)

                                                 
3 9. Cultural capital 
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و  ڵت که بریتین له توند و تیژی ناو ما���گهد خۆهربهکی سڕ�وری بگۆهد

ی یندروسـتهیسـکی تڕو  یژاری ئابوورهی، هیلتوورهژاری که، ه٤٠یندهزای

کانی هداویسـتیی�ی باشـتر لـه پیشـتنهت�گ، داهکهاتـ�م پهساغی. لـ شهو ل

رجی هلومـهی که ههرنامانهو بهند بوون لهسوودمن بۆ �رمندا�ن و م�مندا

و گرنگـه.  پ�ویستت، �گرهر چاو دهبهگریان ل�هسارههوان و خهتی ئهتایب

کـانی هکردن بۆ ناوچـه جۆراوجۆرهندازهئوه و هین�کۆ�دان لهنی سمدانجاهئ

ــه م ــان ب ــتی هبهجیه ــ�پس ــی هناس ــو  هژڕ� ــ�برهب رگیری هوبوونی هاوس

 ڵی منداهدیارد هت بهبارهسی جیهان هوهبۆ ئ هیهگ�هب ن�ی منداهختهشو�پ

ک هابـردوودا وڕی هیـهی دهستیارتر بووه. لـه مـاوهری ئاگادارتر و هههاوس

م دیـارده، هجیهانی بـۆ ئـ میکانیزمیی �کشانهه هر بهرامبهک بهیهوهکاردان

 نگیی گرهوهرهاستک�پشت ،زی زانکۆیی�ت ��هیی و کۆم�ی خۆجهوهژین�تو

  . بوون هتهابم بهگشتی ئ بوونی

  

  ران�تی ئ�له و ن �مندا یرگیریهکانی هاوسهئامار 

ی ئامـاری تۆمـارکردنی نـاو، هنام�کان (سـاهتییـه�وهو درمی هئاماره فـ

دی کچـان لـه هله سـ ٧٠٧که پتر له  نهوهری ئهرخه) دز ٢٠١٤یا  ١٣٩٣

 ١٨نی همـهر لـه تهلووچسـتان بـهد له سیستان و بهله س ٤٠شاری تاران و 

ن له ناوچه شاریی �رمندا�رگیری مهی هاوسهڕ�ژن شوویان کردووه. �سا

بی و ه�ـتهمده (هله سـ ١٩٫٦١٩٠٦د و هله س ١٣٠٧ز ڕ�کان به هگوندییو 

ری �رژمهی دوا سـهر�به گـو ).٢٢٩ - ٢٢٧: ز٢٠١٣یا  ١٣٩٢هاوکاران، 

رگیری هی هاوسـهڕ�ـژ، زیـاترین )٢٠١٥(١٣٩٤ی �لـه سـاران �ـتی ئ�و

                                                 
4 0. Domestic and sexual violence 
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ی ئاماری تۆمارکردنی هنام�(سان بوو �سا ١٩بۆ  ١٥ژنانی هی  ،تۆمارکراو

رگیری لـه هزۆری هاوسـت بـه هبارهداتاکان سـ ها دواهروه). ه١٣٩٣و، نا

انی ڕکچـان و کـو یرگیریهکه کـۆی هاوسـی پیشانی دا هوهئ ١٣٩٤ی �سا

 وتهفتاوحـهحزار و هوت هـهشتا و حهد و ههدووس ڵسا ١٨نی همهت ر �ژ

زار و هنجا و چــوار هــهد و پــهدووســ ت بــووه، واتــهه�ــحا )٢٨٧٫٠٧٧(

شتا هد وههپ�نسزار و هسی و دوو ه کچ و )٢٥٤٫٤٩٠( دهوهد و نهچوارس

م دیـارده هۆ ئبکی ورد هیهژڕ�هیچ وه ه�م حاهب .ڕکو )٣٢٫٥٨٧(  وتهوح

ســمی هڕوڕ�کان هاوچــن هک لــ�ــرســتدا نییــه، چوونکــه لــه زۆهر دهلــه بــ

رمی تۆمـار هفـ یهو�و بـه شـ ێدرهم دانجهدا ئه�ماهرگیری له ناو بنههاوس

 )٤٨٫٥٨٠( شـتاهد و ههپ�نسـزار و هشـت هـهچل و ه مهت. النیک�ناکر

رگیریان ههاوسـ )٢٠١١(١٣٩٠ی �لـه سـا ڵسـا ١٤بـۆ  ١٠ن همـهکچی ت

سیان هک )٤٨٫٥٦٧( ٥٥٦٧زار و هشت ههچل و ه کردووه که له ناویاندا

 یهووه. نزیکـیان بـ�ک منـدا�ـم جارهن النیک�سا ١٥نی همهر له تهتا بهه

کچــانی خــوار  یرگیرههاوســتی ه�ــحا )٤٠٫٦٣٥( ٦٣٥زار و هچــل هــ

 ١٣٩١ی همهشـهڕتا ههـ ١٣٩٠ی همهشهڕوان مانگی �یش ن�سا ١٥نی همهت

لـه  ڵسـا ١٠لـه  زیاتر هکهم�ردتیان ه�زار حاهه ٨یدا پتر له �تۆمار کرا که ت

، )٢٠١٢(١٣٩١ی �مـه، لـه سـاهر لهدهتر بـوو، بـهورهگـ یهکـه�مندا هژن

ن تۆمار کراوه �سا ١٠نی همهر ت�ژ یرگیرهتی هاوسه�حا ١٫٥٣٧م هالنیک

ی �نییـه لـه سـاهمهم گرووپـه تهرگیری ئـهردا ئامـاری هاوسـهرامبهکه له ب

ی هژڕ�ـرچاوی به خۆوه بینیوه. هکی ب�کشان�هت) هه�حا ٧٧١٦( ابردوداڕ

لـه  وامهردهی بـهو�، بـه شـڵسا ١٥ن همهر ت�کچانی ژ یتۆمارکراو یق�هت

م هت بـۆ ئـه�وهمی د�کشان کردووه. و�هله ه وویڕبه دواوه  ١٣٩١ی �سا

غـه کـردووه. لـه هدهق مل�ـیهزۆر رگیریهوه بوو که یاسـای هاوسـهئشه �ک



 نگیی ب�ده�ههزای / 76

کان ه�ـیی زۆر کچۆهسـتهو ج روونیهی دهش�کرگیریدا ههاوس هل کدا��حا

م هر دهوه لـه بـ�م شهر بهکانیش ههنییهمهم تهه کڕقوربانی، ژیانی کوکاته هد

و  زۆریان ڕشانه بۆ کو�شنه کهم چهزموونی ئهئ یهوهای ئڕهرهترسییه. سهم

نی هالیـوان هخته بـۆ ئـهشـو�پ یرگیرهنکـه هاوسـومتره، چوهی کـهکهژڕ�

یـه، لـه هچـاو کچـان همتری لـه هیی کـهسـتهرانه یان زیـانی جهن�وسهچ

ان ڕکردن نییـه. کـو ڵشیاوی قبوو هکهر دوو جنسهم دیارده بۆ ههکۆتاییدا ئ

له  رزترهندن له ئاستی ب�انسی خوشمدا، هنی کهمهرگیری له تهپاش هاوس

کان هییــمئاکاد هت و وانــهربــوونی بابــ�نیا لــه فهک تــهن کــه نــهدهکــیس د

کـه  کـاتهوت دهان لـ� زیهن�و شـوهئـ هچوونـکوو �هکات، بهد یانشهب�ب

ناچـارن واز  ێنده. هر بن�کانی کچان فهزنان له مافڕ�نگی ییانتوانی گرهد

رگیری، هنگی هاوسـهچـووی ئاهـ�ی بتـوانن تهوهنن بـۆ ئـ�ـنـدن ب�له خو

ست هدهوکانیان ه�ر و منداهپشتیوانی له دایک و باوک، دابین کردنی هاوس

ی ناچـارن لـه یختی ئـابوورهه و ز�ماهبنوانی ڕهبه هۆی چاونن. زۆریان �ب

ی �ی کردن له تافی مندا�مانه، نکۆهر لهدهن. بهرگیری بکهوه هاوسهیی�مندا

نانی �دیههبـۆ بـم، هنی کـهمـهیی لـه تهورهی، بازدان بۆ تافی گـ�رمندا�و م

نگتــرین یگر هلــ ن،هه ناچــارن ئــیش بکــ�ــماهکانی بنهئابوورییــ هخواســت

ــتهربهب ــهس ــڕم کوهر دهکانی ب ــه. ئ ــری تهان ــه ب ــه ڕهپ�وان ل ــدنی قۆناغ ان

، ڵتی نـاو مـاهرپرسـایهر بـاری ب�ـچنه ژهد ی، له ناکاو�کانی منداه�ماڕنۆ

ی هانڕو کوهی ئهژڕ�ت به هبارهسی. داتاکان سندهزای یندهیوهتی و پهباوکای

ووی ڕبـۆ خسـتنه مـه همـه و ئهک نن،�رگیری منـداهکراوی هاوس�که کارت

م هسـتهمان ئهکهئیشـ یرههاوسـمنداڵ رجی هومولهخ و ههبای�نجامی پهئ

ن کـه هاسـتییڕم هی ئـهوهرهاسـتک�کان پشتهزانیارییـ وهه�ـو حاهکات. بـهد

مان ناوچـه لـه هک له چـاو کچـانی هـهیهانی ناوچڕی که کوهوهری ئهگهئ
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ــهت ــوار هم ــا ١٨نی خ ــ�س ــهن هاوس ــاهن، کهرگیری بک ــه س ــه. ل ی �م

ــۆی )٢٠١٤(١٣٩٣ ــو ٣٢٫٥٨٧، ک ــ ڕک ــرد و ههاوس  ١٫٣٧٢رگیریان ک

  رگرتووه. هقیان و�هن ت�اس ١٨نی همهر ت�تی ژه�حا

وه هرز بۆتهقات ب ٥٠٦کان هباوک ڵله چاو مندا کانهدایک ڵی منداهڕ�ژ

لـه  ٨٥واتـه ن (�سـا ١٨بۆ  ١٠نی همهودای تهکچان له مخات هریدهکه د

ه یــان �سـا ١٨ن همـهشـوویان کـردووه بـه پیـاوی ت )تهشـیمهدی حهسـ

نی خۆیان کردووه. همهشوویان به پیاوی هاوتدیان هله س ١٥نیا هتر. تهورهگ

ک لـه پرسـه �کهقیش یـ�هوه، پرسی تـهت�کرهشی دواییدا شی دهک له بهو

م گرووپـه هران لـ�ـق لـه ئ�هی تـهڕ�ـژرییه. ههاوسـ ڵکانی منداهستهیوهپ

کشانی به خۆوه �هرچاو ههکی زۆر بهیهو�) به شڵسا ١٨بۆ  ١٠دا (هنییهمهت

ر �ـی ژڕکـچ و کـو٢١٫١٤٩تناسـی هشیمهکانی حهی دوائامار�بینیوه. به پ

  وه. هتهک جیا بوون�ل ١٣٩٣ی �له سا ڵسا ١٨ن همهت

  
کانیان ه�ۆڕنی �تی و پاکداو�که بۆ پاراستنی کچی خووزستان ڕی لوه�ماهبن

  ن.هختهشو�پ یرگیریهنگری هاوسهالی
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  دیهحمهنه: کامیل ئ�و

  ران�تی ئ�خته له و هشو�پ یرگیرهکانی هاوسهژوویی�یشه مڕ

ژیـانی ک لـه �شـهوام بهردهبـ استڕهاوتی ن�هکی خۆره�ت�ک وهران و�ئ

جیهـانی و  اسـتڕهوتی نا�هتانی خۆره�ی وهلتووری دیکهی کهو�هاوش

ــهرهکــی عــ�ت�ران و�ــی ئهوهای ئــڕهره. ســهبــوو بهرهعــ م �هبی نییــه، ب

یـه. هبی ئیسـالمی ههرهعـ یجیهـانی ڵهگهی ل�رین و قوو�د یک�کچوون�ل

ران �ـژووی ئ�ـبی لـه مهرهزمـانی عـ یرهنگی و کاریگیگرو هرهمه ب�مه ئهئ

 ڵکانی منــداهژووییــ�یشــه مڕیشــتنی هگ�ر بۆیــه تههــکــات هش د�لکهپــ

ویسـت �ۆژاوا پڕی ینۆزی جیهـا�ستیاری و ئاهبه ه دانینگیری، گرههاوس

ک کـه �ن�کان، شـوهته ناوچه ئوستوواییهوتوونهبی کهرهتانی ع�و کات.هد

ــ ــهپل ــهی ب ــار�کهرما یهرزی گ ــه هۆک ــه ل ــ هک ــاکانی هکییهرهس قبوونی �ب

ــو�پ ــوی هختهش ــان و ک ــه بهان و ئڕکچ ــهگ�هم ــهی ــوونی هکی ت ــۆ ب واوه ب

ن هسندکراو که لـه الیـهتی په�یهکی کۆم�ریتهن هخته بهشو�رگیری پههاوس

 یرگیرههاوسـر کـراوه. هختی لـه سـهرانی ئـاینی جـهبڕ�زانایانی ئاینی و 

ی هشـهگوداره کـه اوه پاسـهووڕم هکاندا لهر�سهرمهمه گ�رهخته له ههشو�پ

وه لـه هنان�ههگ�هم بهتره. ئزۆریش ندهزایزووی هت ئارهنانهراتره و ت�ش خهل

 ڵژین به گشتی قبووهراندا د�تی ئ�هۆژهڕکه له باشوور و ک �سانهن کهالی

ی هوهینـ�کۆ�کـانی دوالهژ�ک لـه وتووهوت. �ـکرهر دهی له سهکراوه و قس

م هی ئــهوهرهاســتک�پشت ٤١نجام دراوههژنــان ئــی هنــهتهر خهر لــه ســهنووســ

ی هناوچــ هنیا لـهیکییــه تـجه بایۆلۆڕهم بـاوهی ئـهوهای ئــڕهرهیـه. سـهڕهباو

ی هکهستهیوهپریته هم ن�هیه، بهری بوونی ه�سهرمهمی گ�رهجوگرافیایی ه

و هرهبی بـهرهی عـیکانی جیهـانهی ئیسالم سنوورهشهگندن و بانهسهرهبه پ

                                                 
4 1. http://kameelahmady.com/fgm-in-iran/  
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کانی هنگـه کـه لـه ناوچـیه گر�ـم خاه. ئامـاژه بـزانـدهکانی دیکه بهناوچ

م هکانـه، ئـهرانیی�ئ هبـهرهبوونی ع�جهنی نیشـت�ران زیـاتر شـو�باشووری ئ

دی کـرا کـه زیـاتر لـه هب نییداهلتوورییه له کاتی ئیشی مهک ندییه هتمهتایب

داب و ر بۆیـه هرانـی. هـ�کلتـووری ئ هلوه نزیک بوو تا هبییهرهکلتووری ع

ی هوهنگدانـهڕسـندکراو هپ یرگیرهنی هاوسـهمـهو ت یرگیرهریتی هاوسـهن

ران. �ـتـی ئ�واتـه و هریتـهر خهنی جوگرافیایی له س�ک شوهئتنیکی بوو ن

تــه �وهکهکــانی خووزســتان کــه دهک لــه ناوچــه جۆراوجۆر�ته�ــهــا حاهو

وه هووی ئتنیکـڕی وا لـه هو گوندانـهئـرانیش بینـرا. �ـۆژاوای ئڕی رشوواب

رگیری هی هاوسـهژڕ�ـکان زیـاترین هبـهرهبـوون ع ڕب، فـارس و لـوهرهع

رانی هبـڕ�رمانی هگرتبوو. ف�هرکوتکردنی ژنانیان له خۆدا ههخته و سهشو�پ

و  شنهرچهک سهران وهمبهغ�وازی ژیانی پ�کان له شهکۆنوه هان��ئاینی و گ

ستخسـتنی خـوو و هرگیـراو و دهناسـه و و�ک پ�هک بۆ ژیانی خـهیهنموون

شـنیار �تـاک سـتایش و پکانی ژیـانی هموو قۆناغهسانه له ههم کهی ئهخد

وه هم سـۆنگهبوونی زیاتره و لـ کچ ریهگهئ �نجتر بهرچی کچ گهکراوه. ه

یا  ١٣٨٩ه (فلۆر،�زیاتر به دیان هنانهمهم تهم کچه کهئکان هسا� هروهپیاوه گ

  ).٤٩ - ٤٨: ز٢٠١٠

ه �ماهخی بنهز و بایڕ�تیش له ژیانی کچان و �ی کچهردهنی و پ�پاکداو

ریتی هداب و نیه. هنگی هیکی گر�ورهکانیاندا دهتییه�یهندییه کۆمهیوهله پ

 ینـدیهیوهر خۆبواردن له پهکی زۆری له سهداگریی�رانی پ�رین و کۆنی ئ�د

ی وا ئیشـی هزگایان�و پارهی ئهیه. له زۆربهرگیری ههر له هاوسهی بندیهزای

کی سـپی هیهالفهلووچستان مهک سیستان و بهنجام درا وهدا ئ�یدانیان تهم

رگیریان هوی هاوسـهم شـهکهفی بووک و زاوا له یهخ�استی پڕهله ناو ێو نو

م هکـهوی یهنیشـتووی شـ �لـن �ی خـوه�ـهی پ�نن، چوونکـه کۆتـاهداد
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کاندا بووک به هۆکـاری هته�له حا ێندهری کچبوونی بووکه. له ههن�لمهس

یی و هانـممت�ژی ناکـات، پرسـی ب��ن�ی خـوهکهتیی�ی کچهردهجیاواز پ

تا کۆتـایی ژیـانی هجـار هـ ێنـدهوه کـه ههڕتـه گـۆ�ی نامووسـی دهش�ک

 �جهستبهو د یرگیرهۆژی دوای هاوسڕتدا له ه�حا ێندهتی و له ههی�هگهل

رانی بۆ �لتووری ئهی باوکی. له ک�وه بۆ ماهت�ردر�نهقدانی بووک د�هپاش ت

ش وای کـردووه همـهکه ئ ێکرهدی دهزۆر ب یته�یهکی کۆم�ختهتی ز�کچ

ی هتانهو ئافرهکی باو. ئ�تهته باب�تی بب�ی کچهردهی پهوهراندا چاککردن�له ئ

تیـان �ی کچهردهرگیری پـهر له هاوسـهجنسیان بووه، ب یندیهیوهشتر پ�وا پ

  وه. هنهکهوه یان چاکی دهدوورنهدیسان د

  

   نجامی کۆتاییهباس و ئ

ری ت بـه هۆکـاهبارهسنانی ئاگاداری �ستههدهو شوو�ی پهکهشهئامانجی ب

ران �ر ئهه سب چاو خشاندن�ک هبن به گشتی، �مندا یرگیرهنی هاوس�ستهب

م هرییه. لـههاوسـ ڵگری منـدا�هک زۆر هـهیـهادڕک که تا هیهک نموونهو

ناسه کـرا و بـاوبوونی �لی پهسهر و ت�ری به تههاوس ڵی منداهشدا دیاردهب

م هه کران. ئ��هکان گهییهمینهز هرهی زۆر له فاکتهڤشرۆ ��هو کۆم یجیهان

ت کـه �ـبهوه دهین�کۆ�بیاتی لهدهر ئهله س یکهیهوهداچوون�پها هروهه هشهب

ک کۆسپی هی دیاریکراو وهو�ن به ش�ی منداهختهشو�پ یرگیرههاوسیدا �ت

وتـی هڕو یـان  یرههاوسـ ڵچاو کراوه. بوونی منداهڕندن هسهشهم گهر دهب

ویســتی بــه �ۆزه کــه پ�کی ئــاهیــهوهان��گ هم دیــاردهئــ کشــانی�هلــه ه ووڕ

ریتـه هم نهبات له دژی ئهیشتن و خهگ�ی زیاتره بۆ تهوهین�کۆ�وه و لهژین�تو

تـی �ری لـه وههاوسـ ڵر باوبوونی منداه. نووسهدارهو بنچین خشهبنجهڕ

م دیـارده بـه هکانی ئهوییوژ�ست و بنچینه مهردهران، زانیاری ئاماری له ب�ئ
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 هڤران شـرۆهژ�ژووناسـان و تـو�می مهرههک له ب�لهگهنمووندابین کردنی 

ــاتر ســهکــات. وردهد ــه هاوســهبارهکــاری زی ــه هشــو�پ یرگیرهت ب خته ل

   کردووه. ێکانی دواییدا تاوتوهشهران، له ب�ئ ی�گاهی کۆمهکهات�پ





  
  
  
  
  

  :مههشی دووهب

  کانهتییه�یهیاسا، ئاین و هۆکاره کۆم
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ب ناچار هن�تین. زهتی و خزمایهشیرهکان عهرگیرییهی هاوسهله کاروون زۆرب«

ریتی هداب و ن �بهمه د�ی. ئهکه�ن به ئامۆزا بیرکۆهیدهی نهوهبوو زوو شوو بکات بۆ ئ

ت. �بب �بهمارماندایه و دهن و د�ی له خوهوهر ئهله ب �بهکۆنی خۆمانمان ه

ی �مندا �دوو و س �بهم د�هه ب�م منداهکهاسته کچڕم، خوشکمه. هکهسووی کچهخ

   »بگات.�ی له ژیان تهوهبۆ ئ �بهه

  »!ر شانمههرکی سهئ« ��ب»! ناچارم« ��هم

  . ڵسا ٤٢ن همهب،  تهن�دایکی ز

  .زگای خووزستان�کاروون، پار
  

خته لـه هشـو�پ یرگیرهندی هاوسهزامهڕ نی همهوانینی گشتی، تڕ 

  نی یاسای جیهانی�ستهب

ــ ــههاوس ــ�یمانهرگیری پ ــهرمی و کۆمهکی ف ــووه�ی ــان  ڵتی قب ــراوه ی ک

وانیـان، �کانی نهندییـهو پابرده که ماف �وان ژن و م�کی یاسایی ن�ستهب�گر

ی هناســ�پی هوهای ئــڕهرهت. ســ�ــن�ورووژهکانیان ده�ــماهو بن ڵمنــدا

تـدا هڕهه بنم لـ�هکی جیاوازه، بـ�لتورهوه بۆ کهک�لتوورهرگیری له کههاوس

نـدی هیوهیـدا پ�ناسه کراوه کـه ت�جیهانی پ یلتووریهکی ک�کخراوڕ�ک هو

 یهووانگـڕ). ١٣٩٠ند و هاوکـاران، هیلڤدا نراوه (ها�کان دانی پهوان تاک�ن

انی بـه ڕابـردوو گـۆڕ ی�د سـاهی سـهرگیری له مـاوهتی بۆ هاوسه�یهکۆم

رگیریدا خـۆی هنی هاوسـهمهی تهوانگڕانه زیاتر له ڕم گۆهئردا هاتووه. هس

اسـتیدا ڕمدا باو بوو. له هنی کهمهرگیری له تهابردوودا هاوسڕت. له �ن�ونهد

ژیـان و هکدا د�ن�کی دنیـا لـه شـو�هی خـهزۆرینم هههی نۆزدهدهر له سهب

نانی �مههرهـهکی ب�نـدهکی بچووک بوو، ناوهیهکارخان ڵکرد. ماهئیشیان د

نی ئیشـه �نی ژیـان و شـو�شـو تییهم نزیکایـه. ئـبـوو ڵقـرم و قـالـه  �پ

ــهکاریگ ــهریی ــهکی س ــه س ــڕ رهیری ل ــی ژن و مهوانگ ــد ر� ــ تهبارهس  هب

ندنی هسـهرهپ ڵهگـهوه هاوکات له�م حاهبوو. بهکتر ههی ڵهگهندییان لهیوهپ
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 هشـهی بهو دیکـ ورووپاهئـمریکا، هوری ئـوسـازی لـه بـاکهشی پیشڕشۆ

وازیـان لـه وو لـه زیـادبوو ڕی هو�ک بـه شـ�هکانی جیهان، خهسازییهپیش

ــ ــینی هندگونانی ژی ــ�ش ــا و ب ــدهو ناوهرهن ــرد. هن ــان ک ــار کۆچی کانی ش

ت هخزم یسازی و ئابوورهو پیشهرهوه به�رخان له ئابووری کشتوکاهرچهو

ی هوهوت جیابوونـهسـت کـهدی هوهی و ئڕی گۆه�ماهی بنهکهات�ر، پهوهت

بـوو  هکانـ�هو خهئزموونی ژیانی هئوه هکی تریشهکتر و له الیهکان له یه�ما

سـازی بـۆ خولقانـدنی هشـی پیشڕ. شۆدا ژیـابووسازیهله جیهانی پیشوا 

ی کـرد. بـۆ نموونـه ه�ماهندامانی بنهموو ئههاریکاری هیی هتی پیشهرفهد

ر هوتنــه بــهکزن هتی بریتانیــای مــهشــیمهح هلــ و�ربهبــچین�کــی ژیــانی 

ــهو ــهرچ ــاتی شۆ هخانی زۆر ل ــی پیشڕک ــهش ــازیدا. ب ــوو�هس ترین �م ق

نـدی هو کاتب هژڕ�ـه بـوو، چوونکـه �ـماهر بنیاتی بنهی له سهکهرییهکاریگ

بـه  ڵنـاردنی زا رهوتی کۆچبهڕنی �رهری نهر کاریگهوته بهرگیری کههاوس

کشــانی �های ه�ــ�ی گشــتی زک و زا وهژڕ�ــنجامــدا هر ژنــان و لــه ئهســ

  زین کرد.هووی له دابڕکۆچکردن 

  

  ن�مندا یرگیرههاوس

ری دنیـادا بـاوه. هرتاسـهلـه سوه هژوویی�ووی مڕن له �رگیری منداههاوس

کی �تهبابـ ڵسـا ٤٥بۆ  ٤٠ند هناو نی مامهمهژیی ت�ری به درههاوس ڵمندا

ــووه.  ــاو ب ــایی و ب ــئاس ــه کۆم ــهل ــه�گا کۆن ــتدا ڕهکانی ناوهدهکان و س اس

قبوون بـووه (لیـۆ، �ر لـه بـاهببوونیان  زگیراندارهکچان یان د یرگیرههاوس

ر کچـه هسـتی لـه سـهب�وتنی گرهککڕ�ائیلی کۆن �تی ئیس�). له و١٣٦٧

کـرا. هیر دهسند بـۆ بـاوکی کچـه سـهرپهماوهکی ج��خا کهو کان،هبهعاز

قبوون بـه �پـاش بـا �جهستبهن و زۆر جار د�سا ١٥نی همهتر له هوان بهئ
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لـه ن کـه هخـهردهوه دهکان ئـهوهژینـ�). تو١٣٥٩ن، هدران (فریدمهشوو د

و ری ههاوسـ ڵبیاتی منـداهدهر ئـهوه سهتهاونڕهزۆر گمدا هههی شانزهدهس

ک هنـده بـاو بـووه کـه وهوهری ئههاوسـ ڵکان، واته منداهرچاوهس یهدیک

لـه ه �دوانـزه سـان همـهتکی �کچک �هله چاوی خهاتبوو و  �کی لههایهب

). لـه یۆنـان، ٤٧: ١٣٧٩ن، �وره بـوو (المـدهوه گـهک�نهموو دیو و الیهه

کــرا هکان ســتایش ده�ــکچــه منداخته و دایکبــوونی هشــو�رگیری پههاوســ

ه ڕوه لـه کـوهوانی ئـڕهۆمی کۆن چاوڕ). له ١٠٤ - ١٠١: ١٣٧٣ند، �م�(د

 ڵسا ١٢نی همهنن، واته کچان له ت�یدا ژن ب�رمندا�کرا که له مهکان ده�مندا

بـوون هزانـدار د�وه خهرهو سـهرهبـ ڵسا ١٤نی همهت هل و  ژوور و کوڕانهرهب

تی یاسـای �هسـهر د�ـلـه ژاسـتدا، ڕهکانی ناوهدهله سـ). ١٣٨٩ل، �ه�(د

ها هروهن باو بـوو. هـ�سا ١٦نی همهر ت�رگیری ژهنی ئینگلیزی هاوسهدهم

). ١٣٧٦ووی داوه (ژائۆ، ڕخته هشو�پ یرگیرهاتۆری چینیش هاوس�له ئیمپ

چـووه  ڵی منـداهختهشـو�پ یرگیرهم الوه هاوسهبم هبیستی هدهنیا له سهت

ی هک له زۆربـ�هرگیری خهم هاوسهکهینی همهند تهناو وه. مامهر پرسیار�ژ

رز هرگیریان بهنی هاوسهمهمی تهتان النیک�ک له و�و زۆر کشا�هتان ه�و

  وه. هکرد

  

  نهمهت

ن، هکهرگیری دیاری دهبۆ هاس نهمهمی تهالنیک کانی داد،زگاهدک له �زۆر

ی لـه هوهبـۆ ئـ) ڵسـا ١٨نی همهت (تهکی تایب�نهمهت هاتبگ �بهواته تاک د

یدا تاک �ک که ت�نهمهت. ت�بدر �رگیری پهتی هاوسه�وه مۆهوی یاساییوڕ

نی همــهت ڵهگـهرگیری بکـات، لههاوسـ �تــوانهوه دهی یاسـاییهلـه سـۆنگ
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رگیری هنی شـیاوی هاوسـهمـهی وا تهزگا دادانـهو ده. ل٤٣جیاوازه ٤٢ندیهزامهڕ

دا هتـه�و حاهیاسـاکان لـ متره،هرگیری کـهندی بـۆ هاوسـهزامهڕنی همهله ت

و  ێرنـاگرهنـد وهبـه ه ینـدهزامهڕ ینهمـهر ت�ـژ یکانهرهک له هاوس�کهی

 ت.�ـبهرتر دهندی سهزامهڕنی همهرگیری له یاسای تهنی هاوسهمهیاسای ت

ی هوهرهی لـه دیجنسـ ینـدیهیوهکانی پهواز�داد شـ یهکانی دیکـهمهسیست

. نهکـهغـه دهدهوه و قهنهکهت دهڕن همهچاو کردنی تهڕ �رگیری به بههاوس

وتۆ نـین. بـۆ هرگیری ئـهنی هاوسهمهت به تهبارهستوو سهب�زانیاری پشت پ

می هردهکانی سهتاییهرهکراو له ئاماره س�زانیاری متمانه پنموونه له بریتانیا 

ک هت. نـ�ست دهدهرگ وهکانی تاک له پاش مهله ئاماری دارایینیا هت ێنو

که هسـهنی کهمـهکوو له داتاکانـدا ت�هنن، بهگمهدکان هر ئامار و زانیارییهه

زانیـاری ئامـاری  رچی تۆمـاریههـ �چهد�ـوه وه�ـم حاهکراوه. بهتۆمار ن

ی هختهشــو�رگیری پهکانی هاوســهنــدهههڕ، زیــاتر �واوتر و وردتــر بــهتــ

بــه  نجــار ئامــاده نــین دا ێنــدهژووناســان ه�ت. م�وهکــهردهن د�منــدا

وه هی ئـهگـ�هن چوونکـه ب�رگیریدا بنـهمی هاوسـهنی کـهمـهکانی تهگ�هب

نرا �خو ه�هوان به ههکانی پاش ئهرهن نووسهم ئامارانه له الیهوه که ئهنن�ههد

  وه. هتهو نووسراو

ندروسـتی هی تهت ناسانهشیمهح گرتنی هندازهئ ٤٠ر هوه له سهژین�تو

 هکوتنه هشک�وو له پڕتانی �ژنان له و یرچاوهگوزارشته له بوونی پشکی ب

کان وهژینــ�ن. توهکــهرگیری دهیــدا هاوســ�رمندا�نی مهمــهشــتاش لــه ت�ه

                                                 
4 2. Age of consent 

وتر�ت که ت�یـدا تـاک لـه ڕووی نی دهمهندیی جنسیی و تهیوهندی به پهزامهنی ڕهمهته ـ٤٣
.زامه�بوونی جنسی ڕهتوان� بۆ ت�کهوه دهیاساییه می نی النیکهمهواته ته ندی پیشان بدات

.ندیی جنسیی ههیوهوه ئیزنی چوونه ناو پهس�ک ت�یدا له ڕووی یاساییهکه   یه
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ن له باشووری �رگیری منداهی هاوسهژڕ�رخستووه که زیاترین هد انیهوهئ

مترین هو کـباشـووری ئاسـیا  و  ڕاسـتهوتی نا�هفریقا، خۆرهـهبیابانی ئ

ک که �یه. کچئاسیا�تی هڕۆژهباشووری  فریقا و هی له باکووری ئهکهژڕ�

رگیری کردنـی لـه ههاوسـری هگـهنـدی، ئهی دواناوهته قوتابخانـ�ردر�نهد

ــدا زۆر ک�رمندا�م ــهی ــه، ل ــهو کۆمهم ــهژڕ�ی وا ه�گایان ــان هی کی زۆری ژن

نی همـهرگیرییان لـه تهنـدی، پشـکی هاوسـهی مامناوهته قوتابخانـهچوون

  ).١٣٧٥نه، ڕ�مه (سینگ و همدا، زۆر کهک

ری ه، بنیاتنــ٤٤ۆمــا)ڕاتــۆری �مــدا، گرایتــان (ئیمپهههی دوانزهدهلــه ســ

سـندی هپ ورووپاهئ هاست لڕهکانی ناوهدهله س ییاسای کلیسای کاسۆلیک

بۆ کچـان و  ڵسا ١٢ �بهرگیری دهویست بۆ هاوس�قی پ�نی باهمهکرد که ت

دا بــوو کــه هڕهو بــاوهمــه نــاوبراو لــهای ئڕهره. ســ�ان بــڕبــۆ کــو ڵســا ١٤

ر بۆیـه هدات. هـهوو دڕمتریشدا هنی کهمهله ترگیری هی بۆ هاوسیندهزامهڕ

نی همـهخـوار ت یرگیرهکانی هاوسـهنـهی هـیچ کـام لـه الیهو کاتـهتا ئهه

نجام هرگیری ئـههاوسـ ێتـوانرهبن، دهقبوون نـ�نی بـاهمـهر ت�دیاریکراو ژ

ی هنـهندی دوو الیهزامهڕی �به پ داته�له حا ێندهکان له ههرهت. دادو�بدر

 یهوانـهچ�بوون. بـه پ رگیریههاوس ریهن�پا ساڵ ٧نی همهر ت�نی ژ�مندا

ش تۆمـار ه�سـا ٣و  ٢نی �رگیری منـداهۆلیک، هاوستیاسای کلیسای کا

  کراوه. 

 �و به ک. بۆم گرنگ بوو که شوێکووژهم، خۆی دهکهر شوو نهگهدایکم وتی ئ«

نی همهتفریونم. نازانم هن�هنم و خۆم ه�نوهتبازی نه�واهڕ که دواتر مهبک

ر همیان له سهکهشوناسی خوشک ڕهبوو چوونکه کاتی ش �م چ کاتهکهرگیرییههاوس

   »دانا.

                                                 
4 4. Gratian 
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  ئابادان، خوزستانـ  ڵسا ٣٥ن همهزارا، ت

نگ، هسـاتی سروشـتی یـان جـهک کارهکانی وهیرانه مرۆییهله کاتی ق

رگیری هوه. هاوسـهتـ�بهرز دهن بـ�ی منـداهختهشو�پ یرگیرهی هاوسهژڕ�

و دابـین  وورییه که به واتای به دیل گـرتنی ئابهوهخته ستراتیژی مانهشو�پ

ی وا هن�ماهو بنهئ متره.هک یک�سهندنی ک�پۆشاک و خو کردنی خۆراک و

نگار هرهبـکـاری ڕ�ن بـه تاکـه �منـدا یرگیرههاوسن، بارداهله دۆخی نال

یـه هنی ئاماژهزانـن. شـایهتیژی دش و توند و �کهشم�ژاری، کهه یهوهبوون

یـه هه ٤٥کی ناجیگیریـان�ت کـه بـارودۆخ�و ٨ن لـه �رگیری منداههاوس

ــ ــدیهیوهاســتییه، پڕم هزۆره. ئ ــی هاوســهنگی دهئاهــو هاو ن  یرگیرهروون

ش و تونـد و �کهشـم�ری کهژاری، پیشـاندهه ڵهگهن ل�ی منداهختهشو�پ

ــه (ل ــد و هتی وه�یــهوی کۆم�وراز و نشــه، هــ٤٦)١٣٩٣مــۆن، �تیژیی ک تون

وه بـۆ هتـ�گوازاهن د�رگیری منـداهتی، هاوسـهو دژای ڕهیی، شهتیژی ناوچ

  کات. همانا د �ست و بهروهد�ب ڵنی منداهمهتکی دیکه، �ئاست

  

  ڕ و ملمالن�هشن له �ی منداهختهشو�رگیری پههاوس

ک لـه کچـه �ترسناکی جیهانییه بۆ زۆرکی هاستییڕن �مندا یرگیریههاوس

وو و �مکی ئــابهک چــهولی هرگــهنجامی فاکتهکــه لــه ئــ کانهنــهمهم تهکــ

مـانی ڕدا ،رهدهاده بڕله  یژاره، هندهزایواشه بۆ هی چهوانگڕرزی، هربهس

 ڕ و ملمالن�هشم، هتی ئیشی کهرفهدواری، هند�خومهه، ک�ماهرخانی بن�ژ

                                                 
4 5. fragile states 

٤٦ - نگالدش، مـالی، سـوودانی باشـووری، ندی، چاد، بهفریقای ناوهیجر، کۆماری ئهنه 
ن ڕ�کخـراوی هاوکـاری ن که لـه الیـهستیارداغینا و ماالوی له پ��یستی و�تانی الواز و هه

. بۆ زانیاری زیاتر ب�وانهشهئابووری و گه   دا پ�ناسه کراون
 definition in states of fragility 2015: meeting post-2015 

ambitions.revised edition,2015   
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یـا رشـی جنسـی �رخـانی الواز و تونـد و تیـژی و ه�شـاوه. ژ�ی کهژ�در

ز �ههن بـ�ی منـداهتخهپ�شـورگیری هکه خۆی له خۆیـدا هاوسـندی هزای

مـه �و ت.�ـبهکداریـدا زۆرتـر دهکـدادانی چ�و پ ڕهله کـاتی شـکات، هد

ویدا، �نگ و بشـهکان لـه کـاتی جـههاوکارییـ هرییهن�دۆستی و داهڤمرۆ

هـــا هن. لـــه وهخـــهد ێکان پشـــتگوه�ـــکچۆ یرگیرهترســـی هاوســـهم

ــدا�رجهلومهه ــدا، من ــ ڵک ــه درهقیقهری حههاوس ــه. ل ــی م�ت ــژای ی ژوو�

م هوه. ئـیی به خۆو بینهکدارانهی چڕهنگ و شهتیدا، جیهان زۆر جهایڤمرۆ

 ی. ژیـانوههتۆتوهک �دیای نادیاریان ل�ن و تراژهشاراو کدارییانههنگه چهج

م لـه �هوه. بـهشـاندهو�هک ه�ـکانیان لهکـهڕه�گا و گهکۆمـو بـرد له نـاو 

تبارن ههامهخۆی له خۆیدا ن –رانه اکدهی چڕهکانی شهیی کاولکاریی�قوو

لـه کـاتی  نـدهزایی �ـت. توند و تیژی به پ�کرهدی دهب هکی دیک�ساتهکار –

ــه شــ�و بشــ ڕهشــ ــداهختهشــو�رگیری پهی هاوســهو�وی ب ــ�ی من  هرهن پ

ری زۆر ههاوسـ ڵه، منـداملمالن�یانـم هکی ئـهیـهوتهک�ک لهت. و�ن�ستهد

ــ ــتهدی هرهپ ــتی . گر� ــه پڕسروش ــک�وو ل ــهش ــداهوتن و ب  ڵرفراوانی من

ندی پـاش هروبهان و ژنـان، لـه سـتیکردنی ژیانی کچـهری و دژایههاوس

ت ه�ـواهڕبـه  ٤٧زگـاریڕمپی هکی لـه کـهرهمی دهمای سیستهله بننگیش هج

وودانـی ڕت. �شـ�کهد هژ�ـدر ٤٩کانهن�شـو�و ب ٤٨رانهنابـهمپی پهزراو، ک�پار

ــدا ــ�بیرههری وههاوســ ڵمن ــهوهرهن ــهونهق�زاســتیییه ڕم هی ئ ــ هی ه ڕهکــه ش

ر کچان و هله س یریهوودانیان زیاتر کاریگڕش و پاش �کان چ پهربازییهس

  نن. هن دادهمهم تهژنانی ک

                                                 
4 7. Safe Rescue Camps 

4 8. Camps For Refugees 

4 9. Displaced People 
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کداری هچ یڕهندی شهروبهن که خۆیان له سهمهم تهژنان و کچانی ک

ملیشـیاکانی ک هربازی قورسـی گرووپـه تونـداژۆکانی وهی سـهو ئاراست

ــ ــوهرام و دهبۆکۆح ــالمیدا ده� ــهتی ئیس ــڕوه، هبینن ــوونی �ی زاووڕهووب ب

وپـه ن گروهوه کـه لـه الیـهبنـهد نـدهزایی �ـی تونـد و تیـژی بـه پهندانڕد

تی ڕاپـۆڕ میـدیاکانوه. هتـ�ۆزرگهوه دهرۆترکانی به ناوی تاکتیکی هوهڕتوند

 یرگیرهی و هاوسـیتی جنسهژی، کۆیالی�ستدرهد هت بهبارهس یان�رگبهج

م هش کردنی کچه کهشک�نرا، پ�پهسهوه دهکانهوهڕن توندهن که له الی�مندا

  وه. هکردهو د�کان، بهربازییهره سهکڕهر به شهک هاوسهکان وهنهمهت

ندییـه هیوهی پهژنـ�ن لهلـه الیـوه هو بۆتـ�ی دوایدا بهم ماوهک ل�وتار

گیر؛ ژیــانی الواز: �بــارودۆخی نــاج«ر نــاوی �ــکان لــه ژهکییــهرهد

وان �ـن ینـدیهیوه، پ»٥٠سـاتهنگ و کارهن لـه نـاو جـ�رگیری منـداههاوس

بکات.  ێکان تاوتوهناوچ ستیاریهدۆخی ه ری وههاوس ڵباوبوونی مندا

کۆتایی خوازراوه هه نیشتنهت�گم هتی ب�ی کوالهگ�هست و بهردهله ب زانیاریی

ــدپــ�  ــ� ــ�و وهت: ئ ــرگیری منداهی هاوســهژڕ�ــی وا هتان کانیان زۆره، ه�

کــان هتــانی جیهــانن. ئامار�گیرترین و�ســتیارترین، الوازتــرین و نــاجهه

 یرگیریهک کـه ئامـاری هاسـ�ـت�ر ده وهن که له کۆی هـهوهئری هپیشاند

کخراوی هاوکاری ئابووری ڕ�ی لیستی �ت به پ�نۆ و زۆره، ێوهن ل�مندا

تـی �و �ت سـ�رین. له کـۆی ده ویگ�ستیار و ناجهتانی ه�له و ٥١هشهو گ

تی کۆتایی له �و ٩د بوو. هله س ٥٠ ڵرگیری منداهی هاوسهژڕ�باشی دنیا 

 ٤٠ری ژوور ههاوس ڵی منداهژڕ�ی مرۆیی، هشهتی دیاری گ�و ١١کۆی 

                                                 
5 0. Fragile States, Fragile Lives: Child Marriage Amid Disaster 

and Conflict 
5 1. OECD 
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 یریهوهری تــهکتــاژاری، فهگیر و هــ�رجی نــاجهومــولههد بــوو. هلــه ســ

  ت. �بهوی خراپتر د�بشو  ڕهشنن که له کاتی �مندا یرگیرههاوس

و ڕهشـی لـه کـاتی نـدهزای یتونـد و تیـژئاسـتی ی هوهرهبه چوونه سـ

ر همبهکانیان له هه�ک بۆ پاراستنی منداهیهڕ�گک هکان وه�ماهنائارامیدا، بن

مـۆن، �ن (ل�ی منداهختهشو�رگیری پهر هاوسهنه بهبهنا دهربازبووندا پهس

رانـی کـردووه دایـک و �وڕ هی وا شـهنـاناوچ وهل). ژیان ٢٠١٤یا ١٣٩٣

کانیان لـه هکچـ ،انی به شـوودانیهگڕ�ایه که له ڕو هر ئهته س�ن�کان دهباوک

ــی هم ــتدر�ژی هدترس ــارس ــی بپ ــهوهین�کۆ�زن. ل�جنس ــهی ــه الی ن هک ل

وو لــه زیــادبووی ڕکشــانی �ههی �واههــ ٥٢زی�پار�ی منــداهکخــراوڕ�

ی کـه هو کاتهت ئهتایبه، بهوهکاتهن ب�و د�رگیری منداهکانی هاوسه�واهه

ی ندهزایر توند و تیژی همبهکانیان له ههن کچهدهد ڵوههکان هدایک و باوک

تـانی �ک وهوتووی وهکـ ڕهشـ رهی بـه). ناوچـ١٣٩٢رت، �زن (ئاب�بپار

تـه �یه ببهوانهۆندی، ئۆگاندای باکووری یان سۆمالی، کچ ل�غانستان، بفهئ

دیکـه کـه تی �هسـهن دهاوخـکی هتییهسـایهکژنـی یـان  �کرهکڕهژنی ش

رزراو �نگ پـاهی لـه جـهکه�ماهو و بنهو بکات که ئهری ئهبهستهد �توانهد

ن هکانی دیکه، کچـان لـه الیـهن�کۆنگۆ و شو یاس�بن. له کۆماری دیموک

بنـه هو د ت�ـگیرهردهو �کیان لـ�هن یـان کـ�رنـ�فڕهکان دهربازییهزه سـ�ه

ــ ــههاوس ــدهف و رهکڕهری ش ــهرمان ــا  ١٣٨٤ف، �کان (یوونیس ). ٢٠٠٥ی

کـات چوونکـه هن خراپتـر د�منـدا یرگیرهربازی هاوسـهچوونی س�هه�ت

و بـه هـۆی  نسووک کردنـی بـاری ئـابووریخوازیاری  انکهدایک و باوک

نگالدش، سـۆمالی و هیجر، بـهترسـن. لـه نـهد ڕهکانی شـهقامگیرییهناس

                                                 
5 2. Save the children organization 
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لـه وه هنـپاراسـتنی ماکـار و سـتراتیژی ڕ�خته هشو�پ یرگیرهئۆگاندا هاوس

کان لـه ه�ـماهمـه، بنهر لهدهی بـووه. بـنهمهواردکاتی قاتی و نائاسایشی خ

ئـابووری و تونـد و تیـژی نـاو ژاری زۆری هلیبریا و سیرالیۆن، به هۆی هـ

  مان).هخته (ههشو�رگیری پهوویان کردۆته هاوسڕران هنابهمپی پهک

 ژی�نی دوور و در�منی و ئابووری له ساهی ئهش�ک له کچان به هۆی ک�زۆر«

ک هکان وه�ماهدا بنهر�ن. لهخته بکهشو�و پ �ملهزۆر یرگیرهدا ناچار بوون هاوسڕهش

تری هورهی گهش�که ک – ڕهکانی شهر توند و تیژییهمبهله هبوون  زراو�میکانیزمی پار

ک هکان وهربازییهن. گرووپه سهبهرگیری به کار دههاوس یه هو ئاوارا �ج�سانی بهک

که �کارڕ�ن �رگیری منداههاوسمه هر ئهبهر لهن ههدهالماری کچان دهپ ڕهکی شهچ

  »کان.ه�ماهبۆ بن

  ئارام شاکرـ  ن�زگارکردنی منداڕ یرخوازی�ی خهزراوهدام

  

دی ژنـانی هلـه سـ ١٣تی سووریا، �کان له وهکی گرژیی�ستپهر له دهب

کـرد هن شـوویان د�سـا ١٨ر لـه ه، بـڵسـا ٢٥بۆ  ٢٠نی همهسووری له ت

ی هزار سـووریایی لـه مـاوهه ٢٥٠پتر له ). ٢٠١١یا  ١٣٩٠ف، �(یوونیس

ک که بـه �کدادان�ست دا، پهکاندا گیانی خۆیان له دهکدارییهکدادانه چ�پ

 ڕ�کیهشـکـرد و دواتـر بـوو بـه �سـتی پهت دهتی له دژی حکومـهزایهڕنا

فاداری هزی و�ک ههس ناچار بوون وهو. ملیۆنان ک�ربهب یهورهنی گهدهم

کانی هجیهادیسـتمیلیشـیا ی و هکـهتهیارانی حکومهله دژی ند هسهشار ئهب

م هکـدادانی ئـ�). پ١٣٩٥(بی.بی.سـی  ڕ بـ�نهشـ هبـتی ئیسـالمی ه�وهد

وو لـه زیـادبوو بـۆ ڕکی هیهشهڕهه هۆتب ڕهشی وا هو ناوچانهل هلهملمالن�گ

راق �ـکانی ئۆردۆن، لوبنان، عهرهنابه�گا پهک سووریا، کۆمهکچان (ور هس

کان: هبووکـ ه(کچان نـ هوخشیهری بههاوس ڵی به منداهرهو میسر) زیاتر پ

ی کـــه گرووپـــه هوهکان گوزارشـــتن لـــهتـــڕاپۆڕلـــه  ێنـــده). ه١٣٩٥
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 ڕهشـکی هک چهراق و�عو�تی کانی �و دراوس کانی ناو سووریاهربازییهس

کیـان �نن و ل�ک بتـۆق�هی خهوهنا بۆ ئ�ههنیان به کار د�مندا یرگیرههاوس

  ).١٣٩٥ن. (وایتسۆن، �بب�هه

  

  سووریا

ی هندنی دیـاردهسـهرهوسـتبوون و پوتی درهکه لـه چۆنیـهیهسووریا نموون

م هل. داکانهربازییهس هچوون�هه�تن له کاتی نائارامی و �مندا یرگیرههاوس

ر �له ژ هکنده کراوه، هزهر مهنابهپ یملیۆن سووری ٢٫٥ی هدا پتر له نیوهت�و

کـه کـه خـۆی لـه خۆیـدا لـه �تهژیش باب�ستدرهندان، د�سا ١٨نی همهت

ن �ی منـداهختهشـو�رگیری پهی هاوسـهژڕ�کشانی �هسووریا بواری بۆ ه

جنسـی بـه  یتوند و تیژ ڕهکی شهک چهتی سووریا و�له ودابین کردووه. 

نن و �زهبـهکتر دهکان یـهسـتکار�هرههب هوه حیزبـهگـڕ�م هکه ل ێبرهکار د

کان لـه نـاو ه�ـماهکانی بنهتییـه�یهکۆم هکهاتـ�کتر و پهی یهگ�شوناس و پ

ر، تـرس لـه هبـناهان و کچانی پنوه له ژهان��) به گ١٣٩٢یس، ڤیهن (دهبهد

کانی کـۆچ کـردن لـه سـووریایه هکییهرهک له هۆکاره سـ�کهژی ی�ستدرهد

یـه کـه هگ�هب�ی زۆر بکهیـهداڕتا جنسی  یم توند و تیژ�ه) ب١٠مان: ه(ه

 وی پزیشـکی هرچاوهنگی دابین کردنی سهتی و ئاسته�یهکۆم یهنیتکناو

  ).٨مان: هت (ه�ن�دی دهاسی بننرووهد

تۆته قوناغی نائاسایی و شیهگ ن�ی منداهختهشو�رگیری پهستا هاوس�ئ

ن و �ر منـداهخاته سهکی زۆر د�ختهیرانی سووریا زه. قێترسیداری نوهم

ر لـه هرگیری بـهسمی هاوسهڕوڕ�بۆ کاری هئامادی هوهئبۆ باوکیان  دایک و

). ١٣٩٣ن، �زگــاری منــداڕ( نهکانیان بکــهی مندا�ــن�ســا ١٨نی همــهت

ن �رگیری منـداهز له ئارادایه که به هۆی نائارامی، هاوس�ههی زۆر بهگ�هب
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 ێنـدهکشـانی بـه خـۆوه بینـوه و یـان لـه ه�هرچاو ههکی زۆر بهیهو�به ش

ی هوهران ئهنابهتی سووریا، دواندنی پ�له ودووقات بووه.  هکهژڕ�دا هناوچ

کـه  »٥٣یای کـچهحپاراستنی «ته به هۆی خهپ�شو یرگیرهیشان دا که هاوسن

نجام هره، ئـهژی لـه سـ�سـتدرهترسـی دهمیان زگار بووه ڕژی �ستدرهله د

ــ). زۆر حا١٢: ١٣٩٢یس، ڤــیهت (د�ــدرهد رگیری کچــانی هتی هاوســه�

سـتی دابـین هبهکانی سووریا بـه مهرهنابهژاره پهه ه�ماهیه که بنهسووری ه

ــی بژ ــکردن ــماهوی بن� ــردووه (فه� ــوویان ک ــنکه�کانیان ش ). ٢٠١٤ز، �

رگری ئــابووری. هن بۆتــه ئــامرازی بــ�ی منــداهختهشــو�پ یگیررههاوســ

ی هوهای ئڕهرهی که سهوهیی گوزارشته لهوهتهون�ی نهکخراوڕ�ک له �تڕاپۆڕ

 ١٣٩٠ی �ر له سـاهکانی سووریا بهن له ناوچه گوندیی�مندا یرگیرههاوس

ی دارایی وای کـردووه زۆر هرچاوهلی کار و سهه میهم ک�هووی داوه، بڕ

). ١٣٩٢یی، هوهتـهون�کخـراوی نڕ�ری (ههاوسـ ڵن منداهوو بکڕه �ماهبن

وه و چیرۆکــی هانــ��، زۆر گ Mercy Cropsی یرخــواز�ی خهکخــراوڕ�

ــه ســهبارهســ ــی کــهرچاوهت ب ــی هم و زهی دارای ــۆ ڕخت ــادبوو ب ــه زی وو ل

رانکــراوی �نائــارامی و داهــاتووی و هــۆیکانیان بــه ه�ــۆڕ یرگیرههاوســ

کانی ژنانی هرگیرییه تۆمارکراوهد له هاوسهله س ٢٠وه. هت���گهکان ده�ماهنب

نی همـهر ت�ـرگیری ژهتی ئۆردۆن بریتییه له هاوسـ�ری سووری له وهنابهپ

ن لـه �مندای هختهشو�رگیری پهی هاوسهژڕ�ی هوهای ئڕهرهن. س�سا ١٨

ی هنووسـینگکانی هنـدهزهم م�هت؛ بـ�ـوتداردا تۆمـار ناکرهڕی ملمالن�ک

کشـانی ئامـاری �هری ههپیشـاند ١٣٩٠ی �ت له ساهشیمهی حهرچاوهس

کی تـر ه). بـه واتایـ١٣٨٤شـاد، هڕنـه (�مندا یرگیرهی هاوسـدهله س ١١
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، نـاتوانن بـه ملمالن�کـانبـوون بـه هران بـه هـۆی گیرۆدهنابهک له پ�زۆر

ــ ــهو�ش ــهی ف ــهرمی ئاه ــهنگی هاوس ــار بک ــتی هب�ن. گرهرگیری تۆم س

رمی هوه بـه فـهتییـه�وهکی د�رپرسهن هیچ بهوه له الی�م شهب رگیریههاوس

 هبـژنـان و کچـان وه هق یـان جیابوونـ�هلـه کـاتی تـمـه هوه و ئهت�ناناسر

   ).١٣٩٣مۆن، �وه (لهنن�مهگرتر د�هسارههخ

   اق��ع

ی هوتـهک�ر لـه پاراسـتنی کچـان لهدهن ب�ی منداهختهشو�رگیری پههاوس

ی زک و زادا هژڕ�ـکیان خـۆی لـه �کهوه که یهت�بهد �وتری ل�ربهب نی�رهن

ناســی لــه تهشیمهکی حهیــهوهین�کۆ�تــۆرلی ل�ریــا ک�دات. والهپیشــان د

ر و �ـتنگاندنی هسـ�همین ههکهدا که ینجامهن ئهندهل یی ئابوورهقوتابخان

ر زک و زا بـوو. هی لـه سـهکـهرییهو کاریگ باشـوور یه�سا ٨ ڕیهش ی�پ

 ١٣٧٦ی �لـه سـا ڕهشـر له هکه بدا پیشانی وال�ریا ک�تۆرلی کانیهوهژین�تو

ن لـه �رمنـدا�ی زک و زای مهژڕ�ـ، )٢٠٠٣(١٣٨٢ی �تا ساهه )١٩٩٧(

 ١٥نی همـهت یوداهزار کچ له مـهر ههزاین بۆ ه ٧٠ی هژڕ�اق به ��تی ع�و

ی هژڕ�ـ ڕهکی ش�ستپهپاش د �جهستبهوه ده�م حاهبنرا. �لمهس ڵسا ١٩بۆ 

ی �و لـه سـاوه هرز بـووهد بـهلـه سـ ٣٠بۆ پتـر لـه ن �رمندا�زک و زای م

وه. بـه هرز بـووهزایـن بـ ٩٥زار کـچ هر هـهژه بۆ هـڕ�م هئ ١٣٨٩)٢٠١٠(

ـــو ـــهئی هر�گ ـــ�کۆ�کانی لهنجام ـــۆرلی�ی کهوهین ـــۆی ٥٤ت ـــاراو، ه ی هش

ن لـه �رگیری منداهسی هاوهژڕ�کشانی �هی زک و زا، ههژڕ�ی هوهرزبونهب

وه هی بـهکچان بوو. بانکی جیهانیش ئامـاژ چینیوارترین هند�خومهناو ک

ن له �رمندا�مخته و دووگیانبوونی هشو�رگیری پههاوسی هژڕ�«کردووه که 
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). پــاش ١٣٨٧ت، ڕمبــۆن و فــۆ�(ت »رههکانــدا زۆر لــه ســهنه نائارام�شــو

شداری لـه هک له ژنان و کچان له ب�، زۆر١٣٨٢ی �له سا ڕهکی ش�ستپهد

پیـاو  �وه بـه بـهرهوه چوونـه ده�ـت بۆ له ماهنانهتی و ته�یهچاالکی کۆم

ئـازاردان، مـزاحیم ترسی هری مهگهمه به هۆی بوونی ئهکرا. ئ �گریان لڕ�

تییــه ه�یهریتــه کۆمهی نهوهنــاها بووژهروهیی و هــهســتهو زیــانی ج بــوون

ــه هوانهکان له�ــماهکــدا، بنهیهکهات�هــا پهلــه و کان بــوو.هکارییــهزحافهم ی

گـه بـۆ پاراسـتنیان و ڕ�ن بـه باشـترین �ی منـداهختهشـو�رگیری پههاوس

  ه بزانن. �ماهووی بن�اگرتنی ئابڕ

  

  لوبنان

کخـراوه ڕ�تـی سـوریا، ئـاژانس و �وی ناوخۆی ڕهکی ش�ستپهله کاتی د

وو لـه ڕی هژڕ�ـو الی هرهرنجی گشتی بـهیان داوه س�وهکان ههجۆراوجۆر

رانی سووری له هنابهن له ناو پ�ی منداهختهشو�رگیری پهزیاد بووی هاوس

کـه رخسـت هی دهوهکان ئهندازهئ ١٣٩٣ی �شن. له سا�ابکڕتی لوبنان �و

 ڵهگـهراورد لهرتردا بـه بـهی سـهژڕ�له ن �ی منداهختهشو�رگیری پههاوس

وه ژنـانی هوهندووه که به هـۆی ئـهی سهرهکان پهیرانه مرۆییهر له قهکاتی ب

ه لــرگیریان کردبــوو. هن هاوســ�ســا ١٨بــۆ  ١٥نی همــهن لــه تهمــهم تهکــ

سووریادا  ووان لوبنان �له ن توند و تۆڵکی هندییهیوهوه پهژوویی�ی مهسۆنگ

کانیان هچـکیان خۆشه �کان پهه سووریایی�ماهمه بنهر ئهبهو ل ێکرهدی دهب

  ).١٣٩٥انی سووریی یان  لوبنانی (گالرت، ڕن به کوهبد
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٥ریهنابهپی پمهک ٥   

ر و لوبنـان �ولههـ رانی سـووریی لـههنابـهپ مپیهن لـه کـ�رگیری منـداههاوس

تی ڕاپـۆڕتـی میسـر و تورکیـاش �ر دوو وهلـه هـبووه. هکی زۆری ه�کشان�هه

سووریدا  ن له ناو کچانی�ی منداهختهشو�پ یرگیرهی هاوسهت به دیاردهبارهس

تی ئـۆردن، �ران له وهنابهمپی پهکانی کهست هاتووهدهو هتڕاپۆڕ، ێکرهدی دهب

 ڵهگهن لهمهم تهرگیری کچانی کهانی هاوسشک�هله هوو ڕری هگهری ئهپیشاند

هـا هدان کـه وهڕهو بـاوهوان لـهنیان زۆر له خۆیـان زیـاتره. ئـهمهکه ت هک�پیاوان

). ١٢: ١٣٩٢یویس، هقامگیریان. (دهپشتی مادی و س�توانن ببنه پاهک د�پیاوان

و  ڵدهابک له کچان بووکی ن�که زۆر �بهمان ههنتیشهگ�م تهتوانین ئهد شک �ب

ی هه مـاوتـی ئـۆردن لـ�سووریا لـه و کانیهیریهنابهپ هنهنجوومهله ئناچارین. 

رز هرچاو بـهزۆر بـ هیهو�ن بـه شـ�منـدا یرگیرههاوسـی هڕ�ـژ ڵندین سـاهچ

کـان بریتـی هرگیرییه تۆمار کراوهدی هاوسهله س ١٢، ١٣٩٠ی �وه. له ساهتهبوو

) ١٣٩١( ی دواتـر�م ئامـاره بـۆ سـاهن. ئـ�سا ١٨ن همهکی خوار ت�ه له کچبوو

می هکـهکی یهنیا له چارهد و تهله س ٢٥بۆ  ١٣٩٣ی �د، له ساهله س ١٨یشته هگ

ــه ســ ٣٢تا ســنووری ههــ ١٣٩٣ی �اســ ــهد بهل ــه خــۆوه بینــی هوهرزبوون ی ب

کان تۆمار هرگیرییهی هاوسهی که زۆربهوهوه لهدانڕ). به ئاو١٣٩٣، ف�(یوونیس

ش ورد نـین هم ئامارانهت ئهنانهین که تهی بکهوهی ئهتوانین گریمانهکراون، دهن

  ژانه زۆر زیاتره. ڕ�م هن ل�مندا یرگیرهی هاوسهقینهاستڕی هژڕ�و 

ران هنابــهن بــۆ پ�رگیری منــداهیــه کــه هاوســهوهییتر ئهزهبــ�موو بهلــه هــ

 ڵهگـهرگیری کردن لهکان به هاوسه�رمندا�ک له کچه م�زۆریه. ههکی �قازانج

ــم ــ� ــهرده ئۆردۆنیی ــتیوانی�لهکانیان ه ــۆگ کی پش ــان مس ــۆ خۆی ــهر دهب ن. هک

ی هوهرهوه بـۆ دهنـ�دا که بگوازرهکانیان ده�ماهبنکچ و گه به ڕ�ک که هپشتیوانیی

ــهتــانی پهئافر یرگیره). هاوســ١٣٩٣ن، �منــدا یزگــاریڕکان (همپــهک ری هناب
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ی هوهرهپیاوانی ئۆردۆنی لـه د ڵهگهل  za’atariکانی هرهنابهپ همپهسووریی له ک

�گای هنانی پشـتیوانی و ژیـان لـه کۆمـ�ستههدهک بۆ وهیهگڕ�ک هکان، وهمپهک

 �جهر لـه بـهله کچـانی سـووریی بـ ێندهمه ههر لهدهت. ب�کرهیر دهرگر سهو

زانـدار �تی خه�ن چوونکه پیاو له حا�کرهریا ناچار به شووکردن دوشتنی سو�ه

ک لـه �شـهب هبب�تـیـان  �دراوسـتـی �ته و�بچ �ری زیاتره که بتوانهگهئبووندا 

   مان).هک (ههیه�ماهبن
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  زدی�ژنان و کچانی کوردی ئ

نی هسـهڕلـه دانیشـتووانی و کی ئـاینی کوردزمـانن ه�گایهکۆم ٥٦کانهزدیی�ئ

م �هوه کوردن، بهووی ئتنیکڕی له هوهای ئڕهرهای باکوورین. سیمیزۆپۆتام

تی خۆیانیـان هلتووری تایبـهو کـ نخۆهربهکی ئاین جیاواز و سه�گایهکۆم

اقـدا ر�تـی ئ�وای وهینـهتادا لـه نهرهوان لـه سـه). ئ١٣٨٦یل، ڤیه (ئاتۆهه

نیا، گورجسـتان، تورکیـا، هرمـهی ئه�گاکانی دیکـهژیان و دواتر له کۆمهد

  . ژیاونران و سووریاش �ئ

 ی داعـش،یتی ئیسـالمه�ـوهکانی دهنـدڕد هداگیرکاریی ١٣٩٣ی �له سا

ی هرگهشـم�کـانی پهز�ی ههوهئ ڵهگ هی. لڕراقی گۆ�کانی عهزدیی�ئتنیکی ئ

 ریداعـش بگـرن، شـا کانیهوییه�ش�ش به پ�یانتوانی پهکوردستان چیتر ن

ی یتی ئیســالمه�ــوهتی د�ملیشــیای). ١٣٩٤بــوو (الوودی،  ڵشـنگال چــۆ

دا نجامهئراق �کانی عهزدیی�ئ هتی له دژی کوردهرترین جینایهن�داعش ترس

رگیری هو هاوسـ �ملـهمان کردنـی زۆر�موس هبرهاتی هسهبی هوهگ��انکه 

نامۆیـه رجه هلومهم ههی ئهکی زۆریان گیرۆدهیهژڕ� نه.�ی منداهختهشو�پ

کان و هع�کان، شـهسـیحییهک مهکان (وهزدییـ�ی ئهبوون چوونکـه زۆرینـ

ایـان ڕ �وسـتانی درا�راق و و�کانی عهو ناوچه جیاوازهرهکان) بهنهمهتورک

ی ه�گـهکۆم �ی ئیسـالمی داعـش پـاش داگیرکردنـی مووسـتهو�هدکرد. 

کانی خـۆی. هرشـ�کرده ئامانجی هکانی هزدیی�ک ئهو یراق�ع کانیهمینهک

ه لـه کزدی بوون �نی ئ�ش، پیاوان، ژنان و منداعندکراوانی داهی بهزۆرین

  بوون.  ند کراهبراق و سووریا �ع کانیهیرمیهو ف زیندانی کاتی
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تاییـدا م لـه کۆ�هاگرتبـوو؛ بـڕوه هکـ�کانیان پهزدییـ�تادا دیله ئهرهله س

کانی لــه ه�ـرمندا�نج و کچـه مهنـه گــی سیسـتماتیک ژهو�داعـش بـه شــ

ی هرهرا پـ�ن خ�ی منداهختهشو�رگیری پهوه. هاوسهکانیان جیا کرده�ماهبن

ر و هکڕهدران به شهد �ملهک له کچان به زۆر�زۆر هکک �ند. به جۆرهسهد

، ڤکانی مـرۆهری مافـ�تی ئیسـالمی داعـش (چـاوده�ـوهمیلیشیاکانی د

ک هم ژنـه دیالنـه وهئ کی باوه؛�شت کانهملمالن�یو  ڕهشک له ه). و١٣٩٣

 یهو ژن و کچانـهوانرا. ئـڕهیان د�ل ڕیهشتی هنیمهغی و ٣ی جنسهکۆیل

ک �ـتهر ئافرهگهو ئن فرۆشراهک بووک دهمان کرا بوون و�که به زۆری موس

 ژی و لـه کۆتاییـدا��سـتهنجه و دهشـکهر ئهوته بـهکهچی بکردایه د�رپهس

ی وا توانیبوویـان لـه هنـژناو هئـ ڵهگـهژ ل�وو). وتـ١٣٩٣ل، �ـکوژرا (نهد

که رخست هی دهوهن ئها بکڕی ئیسالمی داعش تهو�هدکانی هز�هستی هبند

ی وا هوانـهگـرت، ئهادڕدا �کـڕوهلـه گ �کجهنی یـ�داعش ژنـان و منـدا

وه بـۆ هدرانـ��ههدکانـدا هی زیندانهو دیکـ ڵن بوو له هـۆ�سا ٥نیان همهت

ر و هکڕهن بــه شــ�بفرۆشــر ڕهتی شــهنیمــهغک هده و ری ورده وهوهئــ

نه �ســا ١٠ن همــهه ت�ــو کچۆه). ئــ١٣٩٥گ، �ــ�ن ب�ــمیلیشــیاکان (وۆن د

ختانه هشـو�رگیرییه پهم هاوسـهکرد. ئهکان دهرهکڕهش ڵهگهرگیریان لههاوس

نـه �م کچۆهئـ ڵهگهر لهکڕهشر کات هکاتی بوون چوونکه ه یگیررهسوها

ــه، دهبخ ــهوتای ــه ش ــیاکانهکڕهدرا ب ــر و ملیش ــه، �(ب هی دیک )، ١٣٩٣رک

تی نرخیـان �تیک�قه و سووریا ئهڕ، �کانی مووسهڕبران بۆ بازاهکیان د�ندهه

کانی هری مافـ�وه لـه چـاودهانـ��). بـه گ١٣٩٣درا (واتسـۆن، هر دهله سـ

ی کـه کـران بـه کۆیلـه و ناچـار بـه هو کچان و ژنهی وردی ئهژڕ�، ڤمرۆ

تی به ه�وهود�بووردنی ن�کخراوی لڕ�تی ڕاپۆڕکران نادیاره. هرگیری دههاوس

زدی �ـدان کچـی ئهشوو له ناو س�ندکراوی پهب ٤٠ ڵهگهل وتوو�ژی هر�گو
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بوونیان لـه شـاری �جهنی نیشـت�زیندانی داعش له کاتی داگیرکردنی شـو

تـه قوربـانی هه بوون�سا ١٢بۆ  ١٠ن همهکه کچانی ت ری خستهدشنگال؛ 

ـــتهد ـــ��س ـــو�رگیری پهژی و هاوس ـــراوی لڕ�خته (هش ـــووردنی �کخ ب

  تی).ه�وهود�ن

رز هن بـ�منـدا یرگیرهری هاوسـهگـهکدارانـه ئهکـدادانی چ�و پ ڕهش

ــهد ــه وهکات ــا ههوه. ل ــ�رجهلومهه ــدا کچــه س ــڕکان هت�هک ووی ڕهووب

ــهخته دهشــو�پ یرگیرههاوســ ــاوک و هوه چوونکــه ئهبن ــک و ب ــۆ دای ــه ب م

خـوازه. �د کیهیـهبژاردکانیانن هدای پاراسـتنی کچـهو�هکـه هـکان ه�ماهبن

وتنیان زیـاتره، هرکهری زیانبهگهگرترن و ئ�هارهسه�گادا خهی له کۆمهوانهئ

وه و هن�نر�وسهچهترسیداردا، دهکی م�له دۆخ ن کههنجانهم ژن و کچه گهئ

  گرترن. �هسارههو خ ێگیرهردهو �کیان ل�هک

  

   ورووپاهئم له هنی النیکهمهت

ک هویاسـایان یی ورووپاهئـریتی هدان به نـهژ�به در کانهستهژ�ردته هویالی

کانی هوهتـهمی نهکی کـهیهژڕ�م هههی شانزهدهنا. له س�ک به کار ه�ن�نوڕ�

نیان همـهمی تهکانیان النیکـهی کچـندیهزایبوونی هت�بۆ ئاومان و ئیتالیا �هئ

ستیان هیش دورووپاهئ یهدیک تانی�و م هههژدهی ههدهتا سهچاو کرد. ههڕ

نسـه لـه هڕهتی فهڕهمین یاسـای بنـهکـهم یاسایانه. یهز کردنی ئ�ههکرد به ب

سـند هن پهمهمی تهک النیکهو نی�سا ١١نی همه، تز)١٧٩١(١١٧٠ی �سا

بـۆ  ١٠نی همهتا �کانی سوویسهته، ئیسپانیا، دانیمارک و ویالیڵکرد. پرتوگا

یاسـای بـاوی ). ١٣٩٤رتسـۆن، �ابڕن (همـهمی تهیان کرد به النیک�سا ١٢

ی نـدهزاینـدی هیوهبـۆ پ یندهزامهڕنی همهریتخوزانه تهی نهو�بریتانیا به ش

ــن ــهوان ت� ــۆ  ١٠نی هم ــ�ســا ١٢ب ــوو، ب ــاری کــرد ب ــه ســا�هن دی ی �م ل
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م هر لـهوه. هـهرز بووهب ڵسا ١٣نه بۆ همهمی تهم النیکه، ئز)١٨٧٥(١٢٥٤

ا و �کانی سوویسـهته، ئیسپانیا، دانیمارک و ویالیڵنسه، پرتوگاهڕهدا، فهیهد

 ڵسـا ١٦بـۆ  ڵسـا ١٣ان و�ـلـه ن یانهمـهنی النیکهمهم تهتان ئ�ی وهدیک

   مان).هدیاری کرد (ه

ــه و ــی ف�ل ــنهڕهت ــی ژهس ــا�کڕر � ــه س ــاپلیۆنی ل ــای ن ــی یاس ی �ف

 ١١ی نـدهزای یندیهیوهی بۆ پیندهزامهڕنی همهمی ته، النیکز)١٨٣٢(١٢١١

م هوه. ئـهرز بووهن ب�سا ١٣نی همهبۆ ت ١٢٤٢ی �و له ساکرا چاو هڕن �سا

تی ئیسپانیا �سند کرا. له وهن پ�سا ١٥، ز)١٩٤٥(١٣٢٤ی �نه له ساهمهت

ن دیاری همهمی تهک النیکهو» قبوون�نی باهمهت« )١٨٢٠(١١٩٩ی �له سا

ردا هانی به سـڕن گۆ�سا ١٢نه بۆ همهم تهئ ز)١٨٧٠(١٢٤٩ی �کرا و له سا

ــههــات هــ ــه ســاهوهتا ئ ــهمی تهالنیکــ )١٩٩٩(١٣٧٨ی �ی کــه ل  ینهم

نـه همهم تهئ )٢٠١٥(١٣٩٤ی �وه. له ساهرز بووهن ب�سا ١٣ندی بۆ هزامهڕ

نی همــهلــه ت هانانــڕۆرخان و گهرچــهم وهژووی ئــ�ــن. م�ســا ١٦یشــته هگ

ــوون و هپیشــاندنــدی جنســی لــه جیهــان هیوهبــۆ پ نــدیهزامهڕ ری زۆرب

  یه. هنهمهم تهئ شانی�ک�هه

نی همهخۆیاندا تتی �ۆژاوایش له وڕتی �ندین وهی دواییدا چهم ماوهل

 ز)١٩٩٩(١٣٧٨ی �دا (له سـاهناکو�تی وانه ه. لوههرز کردهندییان بهزامهڕ

ند (لـه ه، ئیسلورووپاهئن) و له �سا ١٦نی همهوه بۆ تهن�سا ١٤نی همهله ت

ن)، �سـا ١٥نی همهوه بۆ تهن�سا ١٤نی همهله ت ز)١٢٠٠٧(١٣٨٦ی �سا

 ١٦نی همهوه بۆ تهن�سا ١٤نی همهله ت ١٣٨٩ی �له ساله کۆماری لیتوانی (

نی همـهوه بـۆ تهن�سا ١٤نی همهله ت ١٣٩٢ی �ۆواتی (له سا�ن) له ک�سا

نی همهوه بۆ تهن�سا ١٣له ١٣٩٤ی �تی ئیسپانیا (له سا�و له و ن)�سا ١٥

نی همــهشــانی ت�ک�هوت، ههرکــهوونــی دڕی بــه هوهن). دیــاره ئــ�ســا ١٦
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ر �ـرگیری، لـه ژهنی هاوسهمهندی جنسی و به دوایدا تهیوهندی بۆ پهزامهڕ

کانی هتـهی ویالیهی دواییـدا لـه زۆربـهم مـاوهفی یاسای کلیسـایه. لـ�کڕ

نـه همهم تهیی ئـورووپاهئـتـانی �دا و وهنـاتـی ک�ی، ومریکای باکوورهئ

  ن. �سا ١٨نی همهته تهیشتووهگ

و لــه �ربهکی بــ�لهشــگهم، بههــهژدهی ههدهســ میهیــی دووهلــه نیــو

ه بینیـوه. وهیـتی بـه خۆهشـیمهی حهژڕ�ی هوهرزبوونهب ورووپاهئڕۆژاوای 

رگیری هنی هاوسـهمهندی تهناو وه به داکشانی مامهینهبد ێگر ێکرهمه دهئ

کی هیـهگ�ه. ب١٨ی هدهکانی کۆتایی سـهیهی مردن له دهژڕ�شانی �ک�هو ه

ی نـدهزای ینـدهیوهبۆ پن �ی منداهختهشو�پ یرگیرهیه که هاوسهوهدیکه ئ

کی هیـهژڕ�ی هوهلی خسـتنهکه هـکات، هژتر دابین د�کی دوور و درهیهماو

ستیان بـه هن دهگمهت. ژنان به د�ن�خسهڕهکان دهرهبۆ هاوس ڵزیاتری مندا

شـانی �ک�هش خۆی ههمهکه ئات گهدشگری له دووگیانبوون �پی هسهرهک

نی همهنییانه، تهمهودا زهم مهی ئهوه. له ماوهت�وهکهد �تی لهشیمهی حهژڕ�

یا  ١٣٨٦بووه (پیپینگ، هن ڕگۆهک ن�شنهرگیری به هیچ چهگشتی بۆ هاوس

ی هختهشو�پ یرگیرهوان هاوس�وه که له نهکاتهوونی دڕسکۆ یوون)، ٢٠٠٧

خته هشو�پ یرگیرهی هاوسهژڕ�ی وا هتان�و وهته لخهشو�زاینی پن و �مندا

 و�تـینیا لـه هله ئارادایه. بۆ نموونـه تـ ڵکی زۆر توند و تۆهندییهیوهباوه، پ

ش ملیـۆن سـاوا لـه هی شـهنه نزیک�کانی ئوقیانووسییه ساهئاسیا و ناوچ

  بن. هوه له دایک ده�رمندا�دایکانی م

نـدی هیوهبۆ چوونه ناو پ یندهزامهڕنی همهئالبانی، تو تانی ئیتالیا �له و

رگیری ههاوسـیاسـایی نی همـهله ت ڵسا ٤نه همهم تهنه و ئ�سا ١٤جنسی 

شـتا بـۆ �ن کـه ههت هـهزۆر ویالیـ همهای ئڕهرهمتره. سهن ک�سا ١٨واته 

یـا  ١٣٨٩ ملکـۆری، کردووه (همی دیـاری نـهالنیکنی همهترگیری ههاوس
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٢٠١٠.(  

ر هک کـه هـ�ـژن و پیاو یرگیرهکگرتووی بریتانیا هاوسـهتانی ی�له و

قـدراون، �هوه یـان ت�تن، یان ب�هنن، یان س�سا ١٦نی همهدووکیان ژوور ت

م هبـۆ ئـ �به، دسا�نه ١٧یان  ١٦ اننیهمهن که تهمهم تهسانی کهیاساییه. ک

نی یاسـایی همهتمی هنن. النیک�ست بهدهو باوکیان وندی دایک هزامهڕکاره 

ه. �سـا ١٨بـۆ  ڵسا ١٦وان �ۆژاوایی نڕتانی �ک له و�رگیری له زۆرهسوها

نی همـهدا، لـه تهوتنانـهککڕ�کـی �زگیران بوون له دۆخهد یهوهای ئڕهرهس

  ).١٣٩٥ک اللین، هم و مهکهلحهدی کراوه (ئهخوارتریشدا ب

کـی �ت�وه بۆ وهک�ت�له و رگیریههاوسوردی نی همهی تهوهرباری ئهس

ی هوهرهگــر و ســنووردارکڕ�نــه کــه همهوه تهۆژاوا ئــڕدیکــه جیــاوازه، لــه 

نـدی هیوهنـدی پهزامهڕبـۆ  نهمـهمی یاسـایی تهجنسییه و النیکندی هیوهپ

یاســاییه، نــه همهمی تهم النیکــهیشــتن بــهژمار. پــاش گهتــه هــ�جنســی د

له یاسای  )٢٠٠٠(١٣٧٩ ڵتیۆپی له سا�دراوه. ئ�پ هگڕ�جنسی  یندهیوهپ

 یندهزامهڕی و ڕگۆ ڵسا ١٨رگیری بۆ هنی هاوسهمهمی تهییدا النیکه�ماهبن

زای سـیاسـای  کـرد.رووری هزی هکهرهر دوو هاوسهی ههواو و ئاگادارانهت

رگیری هزیندانی بۆ هاوسـ ڵسا �س یهکهزۆر )٢٠٠٥(١٣٨٤ی �سا ی�نو

تـه ه�و حاهبـۆ ئـزینـدانی  ڵسا ٧م هو النیک ڵسا ١٧بۆ  ١٣ن همهکچانی ت

  ).١٣٩٢یج، �ه (گ�سا ١٣ر �نی ژهمهسند کرد که کچه تهپ

  

  ڕاستهوتی نا�هنی له خۆرههمهمی تهالنیک

بـه ن هکهرگیری دهیدا کچان هاوس�ک که ت�نهمهت و لیبی ت�تانی کو�له و

لـه  ٤٠ی هوه بینیـوه. نزیکـهیـی بـه خۆهوهرزبوونـهرچاو بهی زۆر بهو�ش

 ١٣٥٠ی هیـهت لـه د�ـتانی لیبی و کو�ه له و�سا ١٩بۆ  ١٥ی ژناندی هس
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ری هرخـهم ئامارانه دهئ ٩٠ی هیهی دهتا نیوهم ه�هرگیریان کردبوو بههاوس

د هلـه سـ ٥و  ١یشـتووه بـه هرگیرییانه گهم هاوسـهوه بوون که زۆریـی ئـهئ

  ).١٣٨٤شاد و هاوکاران، هڕ(

نی همهومان و توونس تعزایر، هلجهک ئهمان و�موس تانی�ک له و�زۆر

رگیری دیــاری کــردووه هنی هاوســهمــهمی تهک النیکــهو یان�ســا ١٨

و هک لـ�کهبستانی سعوودی یهرهتی ع�و). ٢٠١٢یا  ١٣٩١م، �رمانس�(ه

رگیری دیــاری هوســنی یاســایی بــۆ هاهمــهمی تهالنیکــ یــه کــههت�و  ٧٤

مـای �قبوونی فیزیـایی بـه ه�دا بـاهتانـ�شنه وهم چهکردووه، چوونکه لهن

ک هم و مـهکـهلحهت (ئ�ـدرهم ده�ـهیی لـه قهورهی و گـ�وان مندا�پردی ن

  ).١٣٩٥اللین، 

انـــان و ڤلـــه چاالک ێنـــدهبســـتانی ســـعوودی ههرهتـــی ع�لـــه و

بـه  تهو�ـهدردانی هو�سـتهخوازیـاری د ڤکانی مـرۆهکانی مافهاوکخرڕ�

ری و ههاوسـ ڵستاندنی منـداهوبۆ رگیری ههاوسمی هدنی النیکردیاری ک

کی یاسایی �ها سنوورهدیاری کردنی ون بوون. �مندا زاردانیگری له ئاڕ�

تانـدا �ک له و�رگیری بکات له زۆرههاوس �ک بتوان�سهک که ک�نهمهله ت

کـی دیکـه �ت�وه بـۆ وهکـ�ت�تـه لـه وهنه تایبهمهو تهر ئهگهت ئهنانهباوه (ت

نی یاسایی بۆ همهکی ت�مهی که هیچ النیکهوهووڕو همان). له(ه �جیاواز ب

قبوونی �بسـتانی سـعوودی بـوونی نییـه، بـاهرهعتـی �رگیری لـه وههاوس

نی همـهت بـه تهبارهدان سـیـار�وه له بهرهری دیاریکهته فاکت�بهیی دهستهج

که یه هوهئ هکه. به گشتی گریمانرگیریهییان بۆ هاوسهیی ژنان و ئامادهورهگ

م هیـه. بـهرگیری ههویسـتی بـۆ هاوسـ�یی پهق بوو، ئاماد�ک با�ر کچهگهئ

ر لـه کۆتـایی هـاتنی هک بـڕ�ـت کـه کو�وهکـهد�هن ههگمـهوه به ده�حا

  رگیری بکات. هیی هاوسهئاسایشی پیش ندن و�خو
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ی هوه�ـ�گوری هن دهمـهیدا ت�کان که تهۆژاواییڕ�گا هی کۆمهوانهچ�به پ

کاندا، له هبییهره�گا ئیسالمی و عهیه. له کۆمهکاندا ههندییه جنسییهیوهله پ

 م سـنووردارییههئـرگیرییان کـردووه هوه هاوسهک�کان پهکدا که تاک�ته�حا

یاسـایی و  هلـه سـۆنگ نـدیهزایبوونی �هت�کـنجامدا هت. له ئ�دی ناکرهب

�گا هکۆمـ م لـه�هاوه، بـرک ڵکاندا قبووهئیسالمیی�گا هوه له کۆمهکلتووریی

  ناسه کراوه. �خالقی پهکاندا به نایاسایی و نائهۆژاواییڕ

نایاسایی  ن�مندا یرگیره، هاوس١٣٩٥ی �ی ساڕهپووشپـی ١٦ۆوه، �مهله ئ«

ن �مندا ڵهگهرگیریان لهکه هاوس کانهسا� هورهرده گ�کرا. م هغهدهکراوه و له گامبیا ق

زیندان سزا  ڵسا ٢١کان بۆ ه�و دایک و باوکی مندا هیان بۆ ب�اوزیندان ڵسا ٢٠کردووه 

هیچ م �هن ئاگادار بوون ب�رگیری منداهی وا له هاوسهسانهو کهموو ئهدران و ه

  ».هوهیا�ک سزا بۆ بهو نزیندانیا ڵسا ١٠ هوکردهکیان ن�کار

  رۆک کۆماری گامبیاهس ـ ھماهحیا جهی

  
  رگیری هنی هاوسهمهمی تهنی یاسایی النیک�ستهب

وه. لـه هتـ�ن بجوولهمـهی کووهوبستانیش هرهتی ع�یه که وهوه ههری ئهگهئ

بسـتانی سـعوودی، هرهسـنووری باشـووری عتـه �وهکهن که دهمهتی ی�و

نی بـۆ همـهکی ته�ـمهکی باوه و هـیچ النیک�ووداوڕن �مندا یرگیرههاوس

ــ ــاری ن ــه�حاکراوه. هدی ــکانی هت ــدا یرگیرههاوس ــ ن و�من  یرگیرههاوس

 �وه کۆتایی پهم بارهوانی و گشتی لهۆژنامڕی �موبۆ باس و مشتو �ملهزۆر

کـه ن وای کـرد همـهتـی ی�لـه و همشـتووم�انم هک کـه ئـ�ـ، به جۆرت�د

نی یاسـایی همـهمی تهک النیکـهن و�سا ١٨نی همهته ت�م وهتی ئهحکوم

ــ ــههاوس ــهرگیری ه ــان و ه ــۆ کچ ــوهم ب ــۆ ک ــات ڕمیش ب ــاری بک ان دی

   ).١٣٩٣بوودایش، ه(ئ

ــ ــ�ی پ�وهه ــهوهتهون�ن هنگهش ــهیی ــهکان و س ــۆ هرنجدانه جیهانیی کان ب
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ـــداهختهشـــو�رگیری پههاوســـ ـــدههن وای کـــرد �ی من ـــ ێن رپرس هب

رگیری هکانی هاوسـهنـهمهسـت بـه تهیوهه یاسـاکانی پک بهیهوهپ�داچوون

م یاسـایانه هچیکارانی ئـ�رپهی تونـد، بـۆ سـسند کردنی سزاهن و به پهبک

ــ ــزا ��هکۆم ــ�پ س ــه بک ــهناس ــاهن. ل ــهن�م س ــدا، هاوس  یرگیرهی دوایی

 یهرانـهحکووم گهمـو  هخنه گرانهڕی هن ویره ویری وت�ی منداهختهشو�پ

 ١٣٩٥ی �بـۆ نموونـه لـه سـاکانی جیهان ورووژانـد. هک له ناوچ�له زۆر

 ١٨رگیری بـۆ هنی یاسایی هاوسـهمهی تهوهرز بوونهاتماال بمانی گووهلڕهپ

م هئـتـی مـاالوی �و ١٣٩١ی �). له سـا١٣٩٤ر، �سند کرد (ویلهن پ�سا

ن �سـا ١٨نی همـهیانـده تهان گڕمیش بـۆ کـوهم بۆ کچان و ههی ههنهمهت

یانـد کـه هایانگڕنگالدشی هرپرسانی بهب ١٣٩٣ی �). له سا١٣٩٤ز، ���(پ

بکـات  ن�سا ١٨ن همهر ت�کی ژهیه�کچۆ ڵهگهرگیری لهس هاوسهر کهه

ی ڕهمانگی پووشـپ). له ١٣٩٤ت (گیالن، �درهزیندان حوکم د ڵسا ٢بۆ 

رگیری هگامبیــا و تانزانیــا کۆتــایی هاوســتــی �ر دوو وههــ ١٣٩٥ی �ســا

م کـاره هبـ هژ�ـی که درهسانهو کهنیان به سزای گرتنی ئ�ی منداهختهشو�پ

  یاند. هاگڕن، هدهد

دا له دایـک �توا ی هنژناو هبۆ ئته �ترسیدارترین وهغانستان مفهتی ئ�و

ـــهد ـــاوکۆت،  نب ـــ١٣٩٠(ب ـــ�م وه). ل ـــۆ  ٦٠دا هت ـــ ٨٠ب ـــه س دی هل

نی همــهلــه ت یرگیرهو هاوســ �ملــهرگیری زۆرهکان هاوســهرگیرییههاوســ

ن همهکی ت�غانستان پیاوفهتی ئ�زگای غۆر له و�ک له پارهمدان. دادگایهک

بـه  ه�سـا ٦ نهمـهکی ت�کچ ڵهگهکردن ل یرگیرهی به هۆی هاوس�سا ٤٢

نسـه، هڕهری فهد�ـواهسـزا دا (هزینـدان  ڵسـا ٧بـۆ  ڵریب گـووهناوی غ

زۆر م پیاوه دانی به تاوانی خۆیدا نـا و وتـی بـه ئامـاده بـوونی ه). ئ١٣٩٥

وه هکان ئـهتاییهرهوه سـهینـ�کۆ�نجام درا. لهرگیری ئهنگی هاوسهس ئاههک
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ک �مهک و کـ�بزن رهرامبهنه له ب�ش ساهن شهمهم کچه تهن که ئهخهردهد

 ت�ن�یهگـهایدڕم پیاوه ه. ئڵسا ٤٢ن همهکی ت�دراوه به پیاوی خۆراکی هماد

ر هخشـیوه. دادوهب �ویان پهکی ئاینی ئهشییهشک�ک پهی کچه وه�ماهکه بن

غانسـتان فهتی ئ�. له وهوهب�یی هم کچهساڵ حوکمی زیندانی بۆ باوکی ئ ٤

تـه �م وهمی دادی ئـهی سیسـت�ـن بـه پ�منـدا ڵهگهرگیری لهسزای هاوس

ــزی ــه. ئ ــهڕم گۆهندان ــی هڕری هرخــهد انکارییان و وشــیاری  هۆشــنبیرانڕوت

گـری ڕ�ک بـۆ �ک ئامرازهمی یاسایی داد وهی سیستهوهستنگوا�گا و هکۆم

  یه. هم کارهل

شـتا �وه، ههرهرم کـهگـ�وتی دهڕسندکراوانه و هتازه پ م یاساهای ئڕهرهس

ی هختهشـو�پ یرگیرهبوون لـه هاوسـ�غـافو ی �ی زیندووی نکـۆهپاشماو

م هتی ئـهڕهمان یاسـای بنـهلـڕهتـی تورکیـا، پ�یه. لـه وهن بوونی ه�مندا

نی �ت به منـداهبارهکان سهیندهزایموو ئاکاره هر ههرکرد که ههی دهرمانهف

ی نین. بـه ندهزاینانی �کاره خراپ بهژی یان ��ستهه، د�سا ١٥ن همهر ت�ژ

ک هن و�سـا ١٤و  ١٣، ١٢نی همـهن لـه ت�سندکراوه، منداهم پهی ئهر�گو

ی �ـست داوه چوونکـه بـه پهیاسایان له د یپشتیوانی همینهکی کهیه�گهکۆم

  ت. �خرهد ێر چاالکی جنسی پشتگوهمبهوان له ههئ یندهزامهڕیاسا 

  

  نیتی ئای�هسهد

 دارگیریهنی هاوسـهمـهستیان لـه دیـاری کردنـی تهکان دهینیله ئاک �زۆر

چم دان بـه �ها و بـهی بـ�ۆ�وه بـۆ کـۆنتهیـهکه�ته زا�هسـهن به دییه. ئایهه

بـۆ ب�یـاره  کـهی هکانـ�هو خهرچاوه بۆ ئهر و بهکی کاریگ�رهلتوور فاکتهک

لـه  ێنـده. لـه هستنهبهین دیئا هپشت ب شنهرچهک سهو کانیانهکییهرهس

م هیشـتن بـهکانی گهگـڕ�ک و �هکانی خـهتییهڕه�گاکاندا، خواسته بنهکۆم
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ما و وانه هم بنهوه دیاری کراوه. ئهکانهی یاسا و وانه ئاینییهگڕ�خواستانه له 

رناگرن. هند وهخۆیی تاک به ههربهسی و سهکهئاینییانه زۆر جار مافی تاک

وری دایک و بـاوک کـه بۆتـه هر دهته سهها کاری کردووهن وتی ئای�هسهد

  وه.هن له دایک و باوکیان�تی مندا�ندارهخاو

ی هی بازنـهوهرهی لـه دنـدهزاینـدی هیوهکاندا پهسـیحییه�گا مهله کۆم

ت هبارهم سهههژدهی ههدهکانی سهتا کۆتاییههغه کراوه. هدهرگیری قههاوس

نیا هن تـ�و منـدا هبـوو ادام له ئـارهکی زۆر ک�یشتنهت�گ ڵمندامکی هبه چ

م، هههی دوانزهدهر له سهاستیدا بڕکران. له هیر دهی بچووک سهورهک گهو

ت لـه نـاو هسـیحییهی مڕهبوو. به باوها نڕی له گۆ�ک به ناوی مندا�مکهچ

شـنه میراتگـری هم چهبـن و بـهن لـه دایـک د�منداکاندا هقینهاستڕتاوانه 

ک بـوون �شهبو  بووهمتریان ههکی ک�ن ماف�خالقین. منداهسرووشتی نائ

ی هدهت له سـهتایبهم و بهههژدهی ههدهکانی سهله دارایی باوک. له کۆتایی

ی هدهکانی سـهاستڕهله ناوردا هات. هانیان به سڕکان گۆهوانگڕم، هههنۆزد

ن �جنسی مندا نینا�ر خراپ به کارههس هخرای زۆرکی �رنجهم سهههنۆزد

   ).١٣٩٣(بۆکسال و هاوکاران، 

 کلیسـاکانی ۆمـا و ئینجـاڕیی کلیسـای کاسـۆلیکی هئـاژاوتی هسیاس

 یرگیریهنییانه یان هاوس�نه یرگیریههاوسداکۆکیکاری ۆتستان، �پ یهدیک

ر دوو شـای ههـ مهههدی شـانزهی دایک و باوک بوو. له سیندهزامهڕ �به ب

سـتاندنی هی وو�ههـوه همـهکی ک�وتنهرکهران به س�لۆتنسی و کلیسای هڕهف

�گاکانی بـاکووری هک لـه کۆمـ�ـدا. لـه زۆرهنیان د�منـدا یرگیرههاوس

ن بـوو. کلیسـا هگمـهمـدا دهنی کهمهرگیری له ته، هاوسورووپاهئۆژاوای ڕ

ت بـۆ �ـب ڵسـا ٢١نیان همـهم تهالنیک �بهرمانی دا بوو که بووک و زاوا دهف

  ن.هرگیری بکهی دایک و باوک هاوسیندهزامهڕ �ی بتوانن به بهوهئ
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  دیهحمهنه: کامیل ئ�د / وهشههزا، مهڕمی ئیمام هرهرستن له حهپ
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  نی ئیسالمیئای

ودۆخی جوگرافیـایی و وک کـه لـه بـار�ـت کاتهنانـهینی ئیسـالم تیله ئـا

مانانی دنیـا �موو موسـهر ههن، یاساکانی ژیان بۆ ه�چاو بکرهڕوه هنییهمهز

نی همـهم یاسـایانه تهئـ .وههۆزنـگی بیهوهاوه بۆ ئـردیاری کچ ژن و چ پیاو 

  وه. هت�گرهرگیریش دهنی هاوسهمهقبوون و ت�با

قبوون کـراوه �یشـتن بـه بـاهکان و گهورهقبوونی گ�ئان باس له باڕله قو

بیاتی ئیسـالمیدا هدهن له ئ�رمندا�ی مه). وش١١٨ - ٩٩: ١٣٩١(ئایزاک، 

هـیچ » ی�نجی و منـداهگ«ی هکانیشدا وشهبوونی نییه و له یاسا ئیسالمیی

ــه (ه�ن�شــو ــۆ نیی ــ�ک په). و١٣٩١رمانســم، �کیان ب ــرا، ل ــتریش وت م هش

م هییـه. بـ�تـافی مندامای کۆتایی هاتنی �قبوون، ه�پکی با�ستهوه دهوانگڕ

ک کـه خوازیـاری �سـانهن کهره لـه الیـهوهتـ شهلـ هم ئاراسـتهوه ئـه�حا

ی بــۆ �ین لــه منــداڕهپــ�تکــات بــۆ دیــاریکردنی  ییــهکی زنجیرهیــهوانگڕ

  خنه.هڕر تیشکی هوتۆته بهک نییهورهگ

ق بوون، چاالکی �کانی باهن و جۆرهمهکانی تهۆزیی�موو ئاهای هڕهرهس

ــۆری کۆم ــهجۆراوج ــهتی ته�ی ــ�نهم ــهرهتی گهکی تایب ــه کۆم ــه. ل �گا هک

و و گشـتگیر بـوون و �ربهکان بـهتییه�یهکاندا که چاالکییه کۆمهۆییڕوهئ

ــادبووی تاکــڕشــداری هب ــه زی ــ، پێوهکانی دهوو ل ــ�رهو� ــۆ هکی تایب ت ب

  ویسته. �یی پهورهی و گ�ی منداهناس�پ

ری هک دیارکـهن کـه وهتی هـهتایبـووداوی ڕن یـان همهردا تهرامبهله ب

نی همـهن ت�سـا ١٨نی همـهی تهوهای ئـڕهرهن. سـ�کـرهیر دهیی سـهورهگ

ی هی ژمــارهوهرگیری، کردنــهک هاوســهچــاالکی و ێنــدههکی �ســتپهد

ــانکی،   ــانی ب ــهدوکک�ش ــه ههکان و ده� ــدان ل ــدا هبژاردن�هنگ ــاو هڕکان چ
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ت. �ردا بهانی به سڕی یاساکان گۆ�به پ �توانهنه دهمهم تهم ئ�هت، ب�گیرهد

ر هکاریگـ�نانه و بهالی�کی ب�ست�و�هت هه�وهکاندا ده�گا سکۆالرهله کۆم

تی و سیاسـی ه�یـهر، شوناسی کۆمهته ب�گرهد کانهر ئاکاره ئاینییهمبهله ه

نن. �سـتهد هرهگرن و پـهرچاوه دههایی سهی جیاوازی بهکهات��ه پهله کۆم

سـند ه�گایـه دیـاری و پهنـدی کـۆی کۆمهوهرژهی بهوهی ئـ�ـیاساکان به پ

  ن. �کرهد

 ی یاسـاهڤیشـن و شـرۆهگ�و لـه ت�ربهای بڕبیر و  ای جیاوازیڕهرهس

ر نـاوی �ـی لـه ژهوهۆیی، ئڕوهکانی ئهمان�موس ه�گهکان له کۆمهئیسالمیی

یه که ژن و پیاو هوهکراوه  ئ ڵرفراوان قبووهی بهو�تی ئیسالمی به شهریعهش

م ترسـه هت. ئ�وهکتر بکهچاویان به ی �ک ناب�ر�ئاماده بوونی چاود �به ب

وخۆی ژن و پیـاو هاسـتڕی هوهنـبوو ووڕهووبـڕوت و هسـووک�ههیه که هه

و هوانیانـدا. ئـ�جنسی له ن یندیهیوهکی پ�ستپهو د دروستبوونته هۆی �بهد

ک هم و مـهکهلحهیه. (ئهغهدهدا قه�ماهی بنهو�ی چوارچهوهرهکه له د یهشت

  ).١٣٩٥اللین، 

شـنیاری �یـه پهلی، باوک بـۆی ههنبهی حهتی قوتابخانهریعهی ش�به پ

ر هگـهت ئهنـناهبکـات ت ڵوه قبـووهکـ�ن پیاوهی له الیـهکهنی کچ�خوازب

ق �یشتن و باهگ�تا کاتی پهوه کچ هه�م حاهت. ب�بوو بهقیش ن�ی باهکهکچ

 �تــوانهدق بوونــدا �ژی و لــه کــاتی بــاهدایــک و بــاوکی د ڵهگــهلبــوون 

ر کچــه هگــهوه. ئهتــی بکاتــهڕبکــات یــان  ڵقبــوو هکهرگرییههاوســ

ی بـاش هوهای ئـڕهره. سێگرهردهق و�هکرد تهن ڵی قبووهکهرگیرییههاوس

م هکـانی ئـهه گیرۆد�ـماهنه. دیـاره بنهگمهم کاره دهدا ئهوهزانین که له کردهد

ج بوون هرگیری و ملکهکردنی هاوس ڵتییانه بۆ قبووه�یهخته کۆمهباس و ز

لـه ک �ـکچرپ�چی کردنی هسکاندا، هموو کار و بارهبۆ دایک و باوک له ه
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  ت. �بهم دهتسهکدا زۆر ئ�رجهلومهها ههو

ینی یی یاسای ئـا�ک به پ�سهرگیری بۆ کههاوس نی شیاویهمهک ت�کات

تی ه�وهت، یاسای د�کدا ب�ت�رگیری له وهنی یاسایی هاوسهمهخوارتر له ت

 )١٩٥٦(١٣٣٥ی �واوکردنی سـاهی تـهحیزب له کـۆنگر ١٢٣سته. هد�با

سند کردنی هداری به دیاری کردن و پهی کۆیلهوهشاندنهو�هه ت بۆهبارهس

 ێنـدهوه هه�ـم حاهندیان نواند. بـهزامهڕرگیری ههاوسبۆ  نهمهت میهیکالن

 ڵوه قبـووهم بـارهتییان له�وهیاسای د ست بوونیهد�نی ئاینی باهنجوومهئ

نگری لـه هرگری و الیـهتـه هـۆی بـ�بهش خـۆی لـه خۆیـدا دهمـهنییه و ئ

  . �ملهزۆر یرگیرهن و هاوس�مندا یرگیرههاوس

ن. هرگیری بکههاوس �بهد ڕو کچ و کو ێبکر هلهرگیری پهبۆ پرسی هاوس �بهد«

 �بهرگیری دهکوو هاوس�هزانکۆم، ببۆ کاتی چوون  هل رگیریهت من دژی هاوسهب�هه

و هو ئ ێوهردیان د�ندا م�سا ١٣نی همهچوونکه کچان له ت ێبکر داییهئامادقۆناغی له 

تدا ه�حا ێندهو باشتره. له ههکه چی بۆ ئ �زانهئافراندووه باش دوی هی وا ئهسهک

ختی هک و�کاتکانمانه. ه�ۆڕ یرگیرهتانه هاوسه�و حاهک ل�کهت و ی�بکر هلهپ �بهد

ین با ��ی که بهوهک ئهن ێی بۆ بکرهلهپ �بهکانمانه، دهرگیری کچههاوس

رگیری و هواته بۆ هاوس هر وایه، کهه یشڕئینجا. بۆ کو �واو بهی تهکهندن�خو

  »کات.هاییان دڕا ڕیتان هت، چوونکه ش�بکر هلهپ �بهر د�کاروباری خ

  تیهائڕهن ق�حسۆسلمین مۆلمهسالم و�تولئهحوج

  ١٣٩٥ی �ژی سا�الوهگـی ٢٦

  

  کانهتییه�یهه کۆمڕ بگۆ

ی �ـژوودا بـه پ�ـژایی م�ی له در�ت به منداهبارهی بۆچوون س�وانگه و خاڕ

رچاو لـه هردا هاتووه. جیاوازی زۆر بـهانی به سڕ�گاکان گۆهی کۆمهوانگڕ

ژووی �ـلـه م ی�مکی منداهرخ و چهی له کاتی هاوچ�مندامکی هچوان �ن
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 ی جیـاوازهناسـ�مک و پهچ هیان بهرهپ�گاکان هکۆمت. �کرهدی دهکۆندا ب

دا بـه هچم د�یه داوه کـه بـهکی ههبوون چ واتای ڵی که منداهوهب تهبارهس

نیا لــه هکان. تــهجۆرهمـهلتوورییــه ههئـابووری و ک –تی ه�یــهاسـتییه کۆمڕ

ۆژاواییـدا ڕتانی �ی له و�مکی منداهم الوه بوو که چهم بهههدڤهحی هدهس

  . دی هاتهب

  
  ۆژاواڕربایجانی هزگای ئاز�راق، پار�تی سنووری عهی�گوندی کوردنشین له دراوس

  دیهحمهنه: کامیل ئ�و

کان، هۆژاواییـڕلتووره ناهنیتـه و کـ��ر لـه مۆدهدا بـهمـ��گای ئهله کۆم

موو هی هـهوهای ئـڕهرهیـه. سـهی بـوونی ه�بۆ منـدا هنهن الیهکی چهواتای

ی �م مندا�هبنن، هکان جیاوازی دادهورهن و گ�وان مندا��گاکان له نهکۆم

م هی ئـهت، چوونکـه پلـ�ـناکر سـهنا�ک پهک یـهکدا و�ن�موو شـوهله هـ

ــاوازی و چاو ــه خراوڕهجی ــه ئهوانیی ــهت ــتۆی تاک ــه پ کان وهس ــب ــ� و هی ئ

ری، �مۆنتگـۆمت (�ـردا دهانی بـه سـڕژیـن گـۆهیـدا د�ی کـه ته�گایهکۆم

ی هختهشــو�رگیری پهی وا هاوســه�گایانــهو کۆمهی ئــهلــه زۆربــ ).١٣٩٢

لـه تـافی ین ڕهپـ�خۆیی به تهربهستان و سهخۆو ی�ر پهباوه، له س ن�مندا

کان هنـهمهم تهت بـه کچـه کـهبارهت، س�دی دهیی بهورهی بۆ تافی گ�مندا
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وانی ڕهوام چـاوهردهچوونکه ب ێبیندرهخوازراو دهکی نهندییهتمهک تایبهو

ی هختهشـو�پ یرگیرهج بـن. هاوسـهر و ملکـهد�که کۆ ێکرهد �یان لهوهئ

 ڤی سروشـتی مـرۆ�رمنـدا�م –ی �ار تافی منـدان زۆر ساده و ساک�مندا

وه و هتـ�ن�کوژهتی دهخۆیی تاکایـهربهی سـهخماخهت و چ�ن�شکهک د�ت

  ف).�کات (یوونیسهدا کپ د�ـیان ت»٥٧خۆ«مکی هی چهشهگ

ــوو ــهکراوی و و�قب ــی ک ــهلتووری و کۆمهرگرتن ــه�ی رگیری هتی هاوس

و هئـت. بـۆ نموونـه �بهه کیهرهسوری هدا دهندهو�م نهیه لهوانهل هتخهپ�شو

وه کـه هنـهیـه وا بیـر بکهوانهرگیریان کـردووه لهی کـه زوو هاوسـهن�مندا

 �بـ هو شـتهو دوو ئ �س�تی به�یهکی کۆمهیهنیا دووپاتهیان تهکهزموونهئ

 هوه و کـهتـهکانـدا تاقیـان کردووهوهی نهژ�درکانیان له هکه دایک و خوشک

وترا، کــوشـتریش �ک پهوت. �ــکرهد �جهبـ�ســپاو جهلتووری چهواتـه کـ

رگیری هی هاوســـهوتـــهک�ها لهروهکی و هـــهرهســـ ژاری هۆکـــاریههـــ

ی بـه �ژارنشـینه. تـافی منـداهو ه ریتیهنـتانی �ن له و�ی منداهختهشو�پ

وه. زۆر هت�در�سـهو د ێوهکـهم ده�ـهتییه لـه قهیشـهب�ژاری و بهم هههۆی ئ

ی �تی و ئابوورییه که به په�یهکی کۆم�ری هۆکاراژهگه له ئارادایه که ه�هب

ر ژنـان و هجیـاواز لـه سـ یریهکاندا کاریگـهکسـانهجیاوازی له ئاسته نای

ی وا هتانـ�و وهن کـه لـهدهیشـان دنمان هوهاستییانه ئڕم هت. ئ�نهپیاوان داد

هره هی بهوهز کردن�ههندن، ب�ستیان به خوهرانه دهروهی دادپهو�ش کچان به

ن، هنـه (سـوویتمهگمهخته زۆر دهشو�رگیری پهگات، هاوسهلی کار دهو ه

تـه هر بـاس کـه لـه ویالیهته بـ�ن�وه دهیدا ئهکهب�ن له کته). سوویتم١٣٨٢

ن �سـا ١٩نی همهدی کچان خوار تهله س ٤نیا همریکا تهکانی ئهرتووگکهی

                                                 
5 7. self 
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د و لـه هلـه سـ ١گاتـه هم ئامـاره دهدا ئهنهتی ک�و هلن. هکهرگیری دههاوس

    مان).هده (ههله س ٢تی بریتانیا �و

وه ه�ـن لـه ما�ن و منـدا�رمنـدا�اکردنـی مڕکاندا هله ناوچ ێندهله ه

ۆژاوا ڕربایجـانی هئاز کانیهناوچه کوردنشـینکی باوه، بۆ نموونه له �ته�حا

و ه �ـماهتی بن�هسـهدات کـه دهوو دڕدا هم ناوچانهته له�م حاه(موکریان) ئ

دی ههـا بـهڕجبوونی هملکـ ت و�هسـهکی دهک لـه دوای یـهی یـهزنجیر

اکـردن لـه ڕن. هیار بـۆ خۆیـان بـد�یانتوانیوه بهکان نهرد�و ژن و مکرێ هد

م هئـ ڵهگهکان له�ماهک که بن�واز�و شوتن) هدووکهڕگیران یان �هوه (هه�ما

ی هکی دیکـه و دیکـهیهوه بۆ ناوچهکهیهن، له ناوچ�ادڕکراوه هن ڵکاره قبوو

 زگـای�ت لـه پارهتایبـهکانـدا (بهلـه ناوچ ێندهزگاکان جیاوازه. له ه�پار

ک هیـهه پار�ر بهرامبهکچه له ب) باوکی ورم� هوات ت�هۆژهڕربایجانی هئاز

 هه پـار�م بـهه و ئـ�ـماهوه نـاو بنهت�ن�یههدیسان دزاوا ی ه�ماهله زاوا و یان بن

ت. لـه �ـکرهد هکهرد�ی ژیانی ژن و مهسهرهو یان ک ینی جیاز�رخانی کهت

وی، هزهڕزگـای خوراسـانی �ۆژاوای پارڕبـاکووری ک هی وهناوچ ێندهه

و  ڵکوو مـا�هوه بـهگرنـهردهو هکـهرد�نیا ژن و مهتـ هکان نـه�ماهبنر دوو هه

کتر هیـ ڵهگ هی بتوانن لهوهن بۆ ئهکهویستی ژیانیان بۆ دابین د�ی پهسهرهک

ته له بابالوا (له نزیک شـاری خـۆی کـه ه�م حاهوی ئهباوبوون و بربژین. 

کی ههایـهریت و بهنـبۆتـه ستا �ئۆژاوا) ڕربایجانی هزگای ئاز�ته پار�وهکهد

 �نی لـ�ی منـداهختهشـو�پ یرگیرهشـانی هاوسـ�کهژ�تی که دره�یهکۆم

  وه. هت�وهکهد
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٥ژراوڕ�رنامه بۆ داهب یرگیرههاوس ٨ �٥ملـهزۆر  یرگیریه، هاوسـ ٩ و  

٦ژن هژن ب ٠   

ک هوژن)  ه(ژن بـی ژنـان ڕوگۆ�ئـاوه له کـاتی کـۆچ نشـینی همانهرز�له د

بووه  کی باو�کاندا کارهخوازریتهن ه�ماهین و فرۆشتن له ناو بن�ئامرازی ک

مکی هرخـدا چـه�گای هاوچهلـه کۆمـ ).١٣٩٥بوونتینگ و هاوکـاران، (

ی هرهژراو پـڕ�ـرنامـه بـۆ داهب یرگیرهیـان هاوسـ �ملـهرگیری زۆرههاوس

چمی گرتـووه �ا بده�ماهله ناو بنرگیری مندا�ن ههاوسی هندووه و زۆربهس

رنامـه و هک لـه ب�ـئامانجی زۆر ).١٤ - ٦: ١٣٨٨کار و ماسنگی، �رۆ�ئ(

یه کــه لــه هســانهو کهئــ هختهشــو�رگیری پهکانی هاوســهشــگریی�کــاره پڕ�

م هتدان، بـ�هسهی دهگ�ن له پ�رمندا�ن و م�ر منداهمبهله هکاندا ه�ماهبن

رشـت و هرپهکان، سهت دایـک و باوکـهتایبهکارانه بڕ�رنامه و هم بهوه ئ�ش

  رنج.هر تیشکی سهنه ب�خرهییان د��گای خۆجهندامانی کۆمهئ

ب ناچار هن�تین. زهتی و خزمایهشیرهکان عهرگیرییهی هاوسهله کاروون زۆرب«

ریتی هداب و ن �بهمه د�ی. ئهکه�ن به ئامۆزا بیرکۆهیدهی نهوهبوو زوو شوو بکات بۆ ئ

ت. �بب �بهمارماندایه و دهن و د�ی له خوهوهر ئهله ب �بهکۆنی خۆمانمان ه

ی �مندا �دوو و س �بهم د�هه ب�م منداهکهاسته کچڕم، خوشکمه. هکهسووی کچهخ

  »!ر شانمههرکی سهئ« ��ب»! ناچارم« ��هبگات. م�ی له ژیان تهوهبۆ ئ �بهه

  . ڵسا ٤٢ن همهب،  تهن�دایکی ز

  زگای خووزستان.�کاروون، پار

  

                                                 
5 8. Arranged marriage 

5 9. Forced marriage 

6 0. Exchanging women 
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  (ژن به ژن) ی ژنانڕوگۆ�ئا 

ت لـه هتایبـهرگیری بهکـانی هاوسـهوازه باو�که لـه شـ�کهیی ژنان ڕوگۆ�ئا

ک لـه �شـهک بهدا دوو کـچ وهتییـهی�هریتـه کۆمهم نهتی پاکسـتان. لـ�و

 یڕوگۆو�بـن. ئـاهد ڕوگۆو�دا ئـاه�ماهوان دوو بن�وتنی بازرگانی له نهیککڕ

وتنی هککڕ�کان بووه. ملمالن� یرهسهچارکاری ڕ�ی ژنان ستراتیژ و ریتهن

٦ئاشتی ١  ک و بـههوان دوو ئتنیک و هۆزی دژ به یـ�ی ژنان له نڕوگۆو�به ئا 

یـا  ١٣٨٣لبوشـرا، هر و ئ�ت (گاردن�درهنجام دهندی ژن و پیاو ئهزامهڕ �ب

رگیریدا هکـان لـه هاوسـهنه گیرۆدهالییه که هم ههتی زۆر که�حا). ٢٠٠٤

و هرگیرییانه ئـهم هاوسـهاستیدا به ناوی ئڕنن. له �چی بنو�رپهتیان س�نیباتو

وایی، زۆریـان هئاشـتی و ئاشـت درووسـتکردنیبنه ئامرازی هی وا دهکچان

رگیرییه هم هاوسـهمه کـه بتـوانن مـل بـهسـتهنن و زۆر ئهمهم تهو ک ه�کچۆ

 هی خۆیاندا لـه�ماهن یان له ناو بنهبک اڕوه ه�ی که له ماهوهر ئهگهمن، هدهن

    ).١٣٨٣د، هحمهن (موسه ئهستی بک�هرههرگیرییه بهم هاوسهدژی ئ

  

  رنامههب هبرگیری ههاوسـ  �ملهزۆر  یرگیرههاوس

له ناو  رگیریهم هاوسهههژدهی ههدهر له سهت بهتایبهژوودا ب�ژایی م�له در

کان هی کلتـووری ناوچـ�ـم کاره خۆی بـه پهبووه. ئ �جهب�کاندا جه�ماهبن

یی ژنـان لـه هسـتهی وابهوهبریتییـه لـه گواسـتنم به گشـتی �هبووه ب ڕبگۆ

بـوو  مهم و بیسـتهههنۆزد یهدهکانیان. ئازادی ژنان له سهرد�بۆ م هوهباوکیان

ست به مـافی هیوهت یاساکانی پهتایبهب رچاو له یاساهانی بڕویستی گۆ�به پ

                                                 
6 1. peace agreement 
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  تی و بارودۆخی ئابوورییان. �ندارهخاو

کان، هۆژاواییـڕ�گا هک لـه کۆمـ�م زۆرهی بیستهدهکانی سهاستڕهله ناو

ــای ی ــانی ژن و مهیاس ــای بن�کس ــه یاس ــان ل ــماهردی ــده� . هودا گونجان

کان یـان هرههاوسـ ک لـه�کهته دی که ی�و کاته دهئ �ملهرگیری زۆرههاوس

کیان �کهر به یـهمبهم ههبن و النیکهازی نڕیشتنه هک گ�م پهر دووکیان بهه

رگری هر و بـهنـ�زههڕهکی و�مه کاره. ئب�ت نرا�پهسمل� هرگیری زۆرههاوس

بـه ژنـان،  ک له توند و تیـژی دژهیهو�ک شهتی بریتانیا و�خوازه که له وهن

مـافی  ژی�درسـتهن و د�توند و تیژی له دژی منـدانان و �خراپ به کاره

  ناسه کراوه. �مرۆیی پ

م له شاری هکهرد�ی مه�ماه. له بنستنیشان کردهم منی به زۆری دهکهرد�م«  

کی �مه کارهدا له گوگان ئهم�ی ئه�ماهم له بن�هبگرن. ب�هباو بوو که کچ ه هراغهم

ناچار بووم  ێگرهمن�هو ه �چهیام نهی حهوهله ترسی ئمان نییه. هریتهم نهوه و ئ�دز

  »نم.�ب �و کۆتایی پ �م�ب ��هب

  ه�سا ٣٠ن همهری ژن، تهمد�و

  
  ت�هۆژهڕربایجانی هئاز زگای �گان، پارر گو

ــدا یرگیرههاوســ ٦٢کانی ئاددکــانهگــ�هی بهر�بــه گــو ر دوو هن بــه هــ�من

 یرگیرهکردنـی هاوسـ �جهبـ�ک، جهبـووه. یـ �جهبـ�ی جیـاواز جهو�ش

و زیـاتره، لـه هنی زۆر لهمهوره که تهکی گ�پیاو ڵهگهن لهمهم تهکی ک�کچ

کی �سـهن دایک و باوکی کچه یان کهو ناچاری له الی �ملهی زۆرهکهات�پ

کـاری بـۆ هم ئامادهه و دووهـ�ـماهت لـه بن�هسهن دهۆیشتوو و خاو�ستهد

و ه). بینینی ئ١٣٩١ن (ئاددکان و هاوکاران، �مندارگیری داهاتووی ههاوس

 ڵهگـهل یهوهئـ رد بـۆ�ی م�نه ما�ردر�نهنه که د�سا ١٤بۆ  ٧ن همهت ه�کچۆ

                                                 
6 2. Adedokun 
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ی �ـکانیان بـه پهداهاتوو هرد�ئاسایی نییه. مناکی �وان بژین شتهی ئه�ماهبن

کدایه �وه له کاتهن ئ�ردر�بژهد�هکان ههو دارایی ینیتی، ئایه�یهره کۆمهفاکت

  ژمار. هته ههنگ ناییکی گر�رهک فاکتهن وهمهوه تهم بارهکه ل

 �تـوانهان بـۆ شـوو کـردن ددانی ر کچان بۆ ملهخت و گوشار بۆ سهز

سـتی و هترسی جنسی) یـان ههیی و مهستهی جهشهڕههک هی (ویهستهج

ی ڕرشۆهه هۆی سنبهکه د یهوهنانی کچان ب�ه�پ ڕهت (باو�روونناسانه بهد

دانی هرگرتنـی پـاره و نـهدارایـی (و نانی�کاره هه). خراپ ب�ماهنگی بنهو ن

مـافی  یههوانهمانه لهیه. ئهسارانهم خهک تر ل�کهک به کچ) یهیهه پار�هیچ ب

 هسـمانه کـهڕوڕ�م ه، چوونکه لننگ کردن و باجی سۆزداری بۆ کچ بهد�ب

زۆر  کـان کـراوههموو کاروبارهک بـۆ هـ�کخسـتنڕ�موو ئاماده کاری و هه

   .س�ک بتوان� نا ب��هکه ک هدژوارم و هستهئ

م و هکه�ه خاڕزگیرانی کوهم بووم به دهکه�ماهن به زۆرداری بن�سا ١٣نی همهله ت«

ژکار و �اوڕرگیری کردنم هم. پاش هاوسهندن بد�ژه به خو�در بووهچیتر بۆم ن

س �رۆشی و ئیسترهزموونم له بینینان ترس و پهکرد. ئ م�هگهیان لهکانم قسهرونناسهد

هاتووی و  ه�هکی ههیهگڕ�یکوت هترسام. دهم دهکهژکار�اوڕوانینی ڕوازی �بوو. له ش

   »کردبا.هرگیری نهن هاوس�سا ١٨نی همهتا تهبوایه ههد

  ن�سا ١٤فاتمه، 

  

ربایجــانی هزگــای ئاز �کان، پارهلــهق، م�لیاوای قشــهگونــدی عــ

  ت�هۆژهڕ

وه هکانیانـه�ماهن بنهله کچان له الیـ ێندههباشووری ئاسیا  کانیهله ناوچ

کـدا هـیچ �لـه کات و�تکانی نیمچـه هن بـۆ ناوچـهیانبـهکدا د�رهفهسله 

تی ڕساپۆهشوودانیان نییه. پهه بۆ ب�ماهرنامه و ئامانجی بنهکیان بۆ بهیاریینزا

و ه. ئـ�ی باوکیـانبۆ ما هوهڕ�نهگهی چیتر نهوهبۆ ئ ێکرهوت دهم کچانه زهئ



 نگیی ب�ده�ههزای / 122

وتنـه دۆخـی هکو یـان لـه کـر�ن هدرگیری ههاوسـ هناچار بـ هی کهسانهک

خۆشـی هنواری هئاسـو بـن همۆک ده، خـترسنهد �ملهرگیری زۆرههاوس

 و�تهیانهدم کچانه که هل ێندهو ه ێوهکهردهد �لییان هستهنی و جوروهد

  کووژن. هه خۆیان دخوازراوهرگیرییه نهم هاوسهل نهبکا ڕ

کـه لـه �جۆر هرنامـهب هبـرگیری بهس، هاوسـهکـ ێندهبه بۆچوونی ه

کان یان هنهک له الی�کهی �ملهزۆر یرگیره. له هاوس�ملهزۆر یرگیرههاوس

ی هوانـهچ�خـت ناچـارن بـه پههۆی تـرس، تۆقانـدن و ز بهر دووکیان هه

ر هه رنامههب هب یرگیرهم له هاوس�هن. بهبکرگیری هخواستی خۆیان هاوس

ــه هنهیدوو ال ــهزامهڕکــه ب ن. هکــهرگیری دههاوســ واو و ئاگادارانــههنــدی ت

 �ملهزۆر یرگیرهبه واتای هاوس هژراوڕ�بۆ دا یهرنامهب هک کهرگیرییههاوس

شـنیاری �کردنی پهنـ ڵقبوو تیهرفهد کانهرهمدا هاوسهکهنییه چوونکه له ی

 �ملـهرگیری زۆرهمدا نـا. هاوسـهوهم له هی دو�هیه بهرگیرییان ههوسها

س یـان هن خزم و کهژراو که له الیڕ�رنامه بۆ داهکی بهرگیرییههاوس ڵهگهل

ازیــن ڕی �ــکانیش پهرهم هاوســ�هبــ �بــهوه ســاز دهکانــڕ�دۆســت و هاو

  جیاوازه.

ژراو ڕ�ـرنامه بۆ داهب یرگیرهوان هاوس�نمی هک یمه جیاوازهای ئڕهرهس

کیان جیـا �جار ناتوانین ل ێندهتوونه و ههزۆر چ �ملهرگیری زۆرهو هاوس

نـاتوانین ک نـزیکن. �ـته زۆر له�م دوو حاهاستیدا ئڕکه له نه چوووهینهبک

کی هندییـهزامهڕژراو ڕ�ـرنامه بۆ داهرگیری بهندی کچ له هاوسهزامهڕین ��ب

رگیرییه لـه هم هاوسهچوونکه ئ ی خۆی بووه.هی بژارد�واو و به پهو ت او�ب�ل

وه هن دایک و باوک و براکانییهله الی ستیهتی و هه�یهختی کۆمهی زهگڕ�

بـدات لـه  ڵوهن هـهمـهم تهکـی کـ�ر ژن یان کچهگهئپاوه. هریدا سهبه س

سـتی بکـا �هرههژراو بڕ�ـرنامه بـۆ داهیان ب �ملهزۆر یرگیرهر هاوسهمبهه
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کانی هلـه ناوچـ ێنـدهوه که له ههت�بهی زۆر توند دهوهووی کاردانڕهووبڕ

کـه ی هو ژنانـهوه ئـ�مان شـهبـه هـوه. هت�وهکهد �ی نامووسی ل�تهدنیادا ق

ق �هوه و خوازیاری تـهنن�تیدا بمهی�ملهکی زۆرهرگیرییههاوسئاماده نین له 

وه. هبنهوه دهنگ و دوورکردنهکانی ئاستهواز�موو جۆر و شهه بن، تووشیهد

ریتـه هی کـه بـۆچی یاسـا ئـاینی و داب و نهوهکه بۆ ئهیهوهوونکردنڕمه هئ

  ن. هکهۆز و دژوار د�ن ئات بۆ ژناهتایبهق ب�هی تهپرۆسکان هتییه�یهکۆم

م پاش دوو هکهرد�ی م�ن بوو، له ما�سا ٨ منهمهک منیان دا به شوو، ت�کات«

م هکهرد�ک م�زانی کاتهدهترسام و هیچم نهد بووک�نیوی هژی. ش�نو�وتمه بهمانگ ک

و  ه و ماندوو بووڕی که تووهوهتا ئهکشامه دواوه ههبکات د ڵهگهویستی نزیکیم ل

ست، همی منی بهم؟ دایکی هات و دهبک �چی ل ���چوو بۆ الی دایکی و وتی ناه

ی وت: تۆ ئیشی هکهڕوه و به کوهکانمی کردهپ�یر دوو قاچی خسته الی قاچم و هه

منیان  هکهکس�نجام دانی سهک هاتم که دوای ئ�وه تووشی دۆخهو شه. ئهخۆت بک

زارم. �یان ب�مینیان کرد ل ڵهگ هی وا لهو کارهبه هۆی ئوه هو شهخۆشخانه. لهبرد بۆ ن

ن �خوازم ئیمام حسهخوازم و خۆزگه دهرگ دهنووکه ئاوات بۆ مهتا ههوه ههو کاتهل

  »تم.�هگهی که هات و وتی من لهو کاتهک ئهخۆیدا ببات، و ڵهگهت و من ل�ب

  خوزستانزگای �کاروون، پار –ه �سا ٤٠ن همهت –عتسام �ئ

  

کی نزمتـری لـه �متر و ئاسـتهکـ یخوازی کسانهخته یهشو�رگیری پههاوس

ــوال�تی  ــدی ژن و مهیوهپک ــن ــ� ــ�وهکهد �ردی ل ــهت ــه هاوس رگیرییه هوه. ل

ــراهیاردانــدا ب�ی بهکاندا ژنــان لــه پرۆســهختهشــو�پ ه و دشــدار نــین و ئی

ر لـه هگـهت ئهنانـهت هاهروههـنییـه، کاندا هرچاوهر سـهبه سیان �ک�ۆ�کۆنت

و هلـ �وه ناتوانهت�ترسی توند و تیژی ببهووی مڕهووبڕیدا هکهرگیرییههاوس

   وه. هرهته د�ب هته�سهو

ت، �ـک بهرگیرییهزی بـه هاوسـاڕک �ـر کچهگـهت ئهنانهسفه تهم وهب
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رگیری هندییـه بـۆ هاوسـهزامهڕم هئـ �مـان وابـ�ر پهگهیه ئهسک بینانهرتهب

نیا هکوو تـ�هبلتووری هیی و که�ماهختی بنهژراو نه به هۆی زڕ�رنامه بۆ داهب

جی نوانـدن بـۆ داب و هی خـۆی بـووه. ملکـهکهسهی کهخواستی ئازادان

تاک ناچار به  �توانهکان دهییهکان، ئتنیکی و هۆزهییه�ماهه بنڕهریت و باوهن

ــ�ــن یجیــاوازوه هم ســۆنگهلــبکــات. گــوونج�نی خۆ م دوو جــۆره هوان ئ

ک همیان وهبووه، چوونکـه جـۆری دووهـهرگیز ئاسان نـهرگیرییه هههاوس

نگیـری �داو �تـوانهکـه د ێکـرهدی دهب ڵناو ما یک له توند و تیژهیهو�ش

  ).١٣٨٨ر، �نتلهی و چ�ت (گانگۆ�کان ببهورهمیش گهن و ه�م منداهه

�گا هلـه چـاو کۆمـ، ڕاسـتداهوتی نا�هب و خۆرهـهرهعـ ی�گاهله کۆم

دا زۆر بــاوتره. هرگیری لــه نــاو خــزم و تایفــهۆژاوا، هاوســڕکانی هریتییــهن

ن هشدا له الیـ�استیدا له پڕم له �هۆژاوا نامۆیه بڕته له ه�مه حاهرچی ئهگهئ

درا (بـۆ هنجام دهژوودا ئـ�ـکان لـه مهه وجاغزاد�ماهندامانی بنهله ئ ێندهه

وه ئـامۆزا بـوون). هکـ�ردی پ�تی م��نسس ئالبه�یکتۆریا و پڤنموونه شاژن 

متر و هه زۆر زیاتر له جـاران کـ�ماهندامانی بنهئ ڵهگهرگیری لهستا هاوس�ئ

  نتره. هگمهد

  

  روونی  هندروستی دهت

خات که هریدهن د�مندا یرگیرهبه هاوس تهبارهسمه هم زانیارییه کهر ئهه

ــ ــهزۆرب ــه هاوس ــان ل ــهییرگیرهی کچ ــنراودا، زۆر �پهکی س مگین و هخ

ین ڤیهاوه، بـۆ هاوپـ�ان پچـیکانهنـهمههاوت ڵهگهندییان لهیوه، پگیرنهگۆش

ریانن لـه خـۆی هور و بهی وا له دهسانهک وهموو ئهکه هنسیان نییه چووهک

وانن. هودۆخی ئـورانی بـارهبکـوه و هرهکهاست�و خۆشیان له پشتترن هورهگ

کـراوی �ی ل�ناسـراوی و نکـۆهوه بـه نهیانه�گاکهکۆمن هله الییان کانهش�ک
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شــیاو و هن ی�گاگریهکۆمــ .بینراوهیانکــا بــه قوربانیــانی نــهد وه وهتــ�ن�مهد

یی هسـتهروونـی و جهتی دهسارهندن و خ�دان به خوهژ�بوونی بواری درهن

وانـدا زۆر هک لهک لـه دوای یـهیـی هوهمنـداڵ خسـتنر به هۆی هن�ووخڕ

اوی ژیانیـان �بهنشی داهک بهقانه وه��دکانیان هروونییهشه د�ره. کهن�ورووژ

  ).١٣٧٢السی، هبورهانه س( ێکرهیر دهس

ــ ــ هک ــن ئ ــهژین�و توهم ــهوان ــه کاریگ ــداهری دهی ک ــی من  ڵروونناس

سـت بـه هیوهکـانی په). ئامار١٣٩٢یج، �(گت �کردب ێرییان تاوتوههاوس

وه، هبنهرگیری دهشنیاری هاوس�پکاندا که تووشی ه�خۆکووژی له ناو کچۆ

ی هژڕ�ـندنی هسـهرهپن. هوهلـ هرهدهکی ب�یه که له دۆخهو کچانهدووقاتی ئ

ی هژڕ�بۆ خۆکووژی به  ندا�وههو  هوهکردنخۆکووژی  هل ی بیرهمانگ �س

ه �سا ٢٤بۆ  ١٥ک �نی شار�رمندا�ت دراو له ناو مڕاپۆڕی هی مانگهدوانز

م �هراورد کردنه بهد) شیاوی بهله س ٢٫٥د و هله س ٨٫٤یز ڕله ئاسیا (به 

تـی �ۆژاوای وڕلـه باشـووری کـانی خۆکـووژی هژڕ�ژانه لـه چـاو ڕ�م هئ

دۆن و �ـمیگبهو ئ ٤٤ - ٣٧: ١٣٩١الم و هاوکـاران، همتره (بـهیجرییه کهن

 ڵهگــهلوه هژینــ�م توهکانی ئــهنجامــه). ئ٥٣٠ - ٥٢٤: ١٣٩٠هاوکــاران، 

کسـانه کـه هکان هاوئاراسته و یهکگرتووهته یهکی دیکه له ویالیهیهوهژین�تو

، بـه رگیریان کردبووهیدا هاوس�مندا هلی وا هنناهمهت هو ژنه بهئ و،هئ ی�به پ

رگیریان کـردووه هییدا هاوسـهورهنی گهمهن که له تهژنانو هڵ ئهگهراورد لهب

ان روونیـهی دهش�ی کهشین�ری پهگهئقات زیاتر  ١٫٤١نیان همهی تهله ماو

 ۆزی�به ئـا تهبارهسم هکی هوهدانک�وه و لهین�کۆ�ی که لهووهوڕو هل. هیهه

ــتهت ــداهد یندروس ــی من ــ ڵروون ــههاوس ــ�تونجام دراوه، هران ئ ی هوهژین

  ویستن. �دا پهم بارهزموونی و کارکردی زیاتر لهئ
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    ندن�ئاستی خو

ــدیهیوههاوپ ــ ین ــاهژڕ� ــدنی کچ�نی خو�ی س ــن دواخســتنی هک و و�

کانـدا هت ناسی و دووگیانییهشیمهوه حهژین�ک له تو�له زۆررگیری ههاوس

رگیری هوان هاوسـ�ـمانـادار لـه ن روونیهکی دهندییهیوهست هاتووه. پهدهو

ــداهختهشــو�پ ــد�خو مهن و کــ�ی من ــزم، �واری و ئاســتی خوهن ــدنی ن ن

ــار ــهکی ز�هۆک ــۆ تهمین ــتی هیی ب ــ وندروس ــۆیی و مهک ــه خ ــه ب ی متمان

ی �ن خا�ی منداهختهشو�پ یرگیرهگومان هاوس�تییه. بهگیری تاکایهگۆش

ی کـه هژارنشـینانهتـه ه�و وهت لـهتایبهندنی کچانه، ب�کۆتایی هاتنی خو

ن �مندا رگیریههاوس .)١٣٨٤، ICRWن باوه (�مندا یرگیرهسیدا هاو�ت

ی هئیـرادو ت �هسهد ن،همهی ت�کسانی به پهچمی نای�برچاوترین هک بهو

رگیری لـه هپاش هاوسـ �جهستبهکات. کچان دهوت دهیاردان له ژنان ز�ب

گیر هنها و گۆشهردا تهرامبهبن و له بههیوا د�سارد و ب�وه له قوتابخانه دهمان

و  ننهیـهیانبگ�وه و پهنـهکی دیکه بخ�ن�ی منداهوهوه بۆ ئهنن�مهوه ده�له ما

خته. هشــو�پ یرگیرهیی هاوســهوهنــ روونهدی هری پرۆســهد�ــپهدر�ژببنــه 

کــات هوت دهم کچانــه زهنــدن لــ�دان بــه خوهژ�ــلی درهرگیری هــههاوسـ

 نن (لـی�ندن د�رگیری واز له خوههاوسپاش  �جهستبهچوونکه زۆریان د

ر هرنجیان له سـهموو سهر ههستا ه�). چوونکه ئ١٣٩١ایف و هاوکاران، ڕ

  ت. �بهرخان دهداری ت�نراو و مندا�پهی س�رکی ناو ماهئ

ــه پ ــب ــان �کــانی وازههژڕ� ،٦٣ن�کانی منــداهی مافــهیماننامــهپی � ــه ن ل

 وه.ودا هـاتهوتنامـهککڕ�ــی ٧٨و  ٧٧کانی هشـهنان لـه ب�اهڕندن و �خو

                                                 
6 3. Convention on the Rights of the Child 
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ی وا هشـانهو بهت لـهتایبـهن ب�کانی منـداهی کۆمیسیۆنی مافـهیماننامهپ

ی هو ناوچانـهیه، واته لـهندندا بوونی ه�نی خو�ستهوتن له بهشک�بواری پ

ندیـدا، هناو تایی و مـامهرهکانی سهی زۆری ناونووسین له قۆناغهژڕ�که به 

نـانی �کـانی وازههزۆر هدا ئامـارهم ناوچانـهی زیاتره. لـه�ویستی به جوو�پ

ق �پاش بـا �جهستبهکانی گونددا دهب له قوتابخانهڕهندنی کچانی ع�خو

ندنی �ک خو�رد�ر مهگهی یاساکانی دادگا ئ�بوون له ئارادایه. چوونکه به پ

 �گری لڕ� �توانهد �بزانووی ژن �ه یان ئاب�ماهبن یندهوهرژهژن له دژی ب

  بکات. 

وه هری ئـهبهسـتهت ده�ـوهکه حیزبی د ههاتووم کومیته هماکانی ئهله بن

ن هک له الیـ�ستهربههیچ ب �وه، به بهردداریش�که کچان و به کچانی م �ب

 کۆتـایی م و هکـهیقۆناغی ندنی �ستی به خوه�گاوه دهه و کۆم�ماهو بن در�م

ت له هتایبهندن ب�نگی خویت به گرهبارهسوشیاری گشتی ئاستی بگات و 

    وه.هت�رز ببهب بهرهکانی عهیی��گا خۆجهکۆم

گری ڕ�ری هکان کاریگهتییه�وهود�سند کراوه نهوتن و پهککڕ�ی هزۆرب

 نــدنی پیشــان داوه.�ر خوهلــه ســ یانن�ی منــداهختهشــو�رگیری پههاوسـ

  کان بریتین له: هیماننامهنگترین پیله گر ێندهه

سـند کـراو لـه هکی پهۆژه یاسـای�، پ١٣٩٠ی �فرانباری ساهبله مانگی 

 )a/res/66/170کان (هکگرتووهوه یـهتـهکخـراوی نڕ�ی گشتی ڕن کۆهالی

ک هو رهزبـهڕـی مـانگی ٢٠ ڵهگهر هاوکات لهوبهمی مانگی ئاکتهههزدیا

 د کرا.هکان ناوزه�کچۆ جیهانیۆژی ڕ

ی یۆژی جیهـانڕمین هکـه، ی١٣٩١ی �ی سـارهزبهڕـی مانگی ٢٠له ـ 

ی یرگیرهنـان بـه هاوسـ�ی کۆتـایی ههکهۆکڕهو ناووه چوو ڕ�هکان به�کچۆ

 ن بوو. �ی منداهختهشو�پ
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کانی همافـ یتیه�ـوهود�سـند کـراوی نهمین پهکـه، ی١٣٩٢ی �له سـاـ 

ــمرۆ ــراوی نڕ�ی ڤ ــهون�کخ ــهوهت ــه دژی هاوس ــورگیری هیی ل و  هتخهپ�ش

و هی ئــ�ــوه کــه بــه پهکردنــ �جهبــ�ن خرایــه بــواری ج�ی منــدا�ــملهزۆر

باتی هناسرا و خ ڤکانی مرۆهچی له ماف�رپهک سهن و�مندا یرگیرههاوس

 ١٣٩٤ی �ی جیهـانی سـاهشـهوی کـاری ئامـانجی گه�یهله دژی خرایه پ

 کان، ).هبووکک ه(کچان ن

کان هکگرتووهوه یـهتـهی نهکخـراویڕی هیماننامـهپ ١٣٩٣ی �لـه سـاـ 

هـات کـه بـه  �یی کۆتـایی پـهیـهگ�هسند کردنی بهخی ژنان به پودۆوبار

بات لـه هر خـهوتن له سـهککڕ�کاندا، هموو کاروبارهو له ناو ههی ئهر�گو

 ن کرا. �رگیری منداهدژی هاوس

ــراوڕ� ــانی، بهی تهکخ ــتی جیه ــهندروس ــهوهرزبوون ــتی ه لی هی ئاس

ت به یاساکانی هبارهکان سهییهکرد هکهات�، زۆر کردنی پندن بۆ کچان�خو

کان لـه هی دایـک و باوکـهوهرگیری و ئاگادارکردنهنی هاوسهمهمی تهالنیک

ــ ــییهم ڕهم ــدارهیوهپ هترس ــهکان، وهندی ــهک ه ــتایی هرهنگاوی س نگار هرهب

ندرا موولی و هاوکاران، هم داوه (چه�هن له ق�ورگیری منداههاس یهوهبوون

 ).٥٢٢ـ٥١٧: ١٣٩٢

م هک لـ�ـزۆربووی شـدارهران ب�ـکدا که کۆمـاری ئیسـالمی ئ�له کات

ی نیشــتمانی و همنامهسیســت ێنــدهم ه�هیــه، بــهتییانه�وهود�یماننامــه نهپ

م هاشـکاوانه دژی ئـڕو  خش�هبهن د�مندارگیری هوا به هاوسهڕیاساکانی 

  یه. هوتنامانهککڕ�یماننامه و هپ

رمی تاکـه، هندنی ف�کۆتایی هاتنی خو هختهشو�رگیری پهک هاوس�کات

وان لـه هنه ئامـانج، چوونکـه ئـ�کرهییانه دهزهب�ی بهو�وه کچانن که به شهئ

ندن �و واز له خوهپاش ئک �مهرگیری و یان کهکاتی ئاماده کاری بۆ هاوس
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نـدن زۆر سـنووردار �خون بـه همـهم تهیشتنی کچـانی کـهاگ�ستهنن. د�د

ها هختـــی بـــهداری و ز�ـــ، منداڵوه چوونکـــه ئیشـــی نـــاو مـــاهتـــ�بهد

ــدن پ�رگیری و خوهکان، هاوســهتییــه�یهکۆم ــابینن (میســۆر و وه هکــ�ن ن

خته هشو�پ یرگیرههاوسنیا کچان نین که باجی هوه تهئ). ١٣٩٢هاوکاران، 

واری ژنـانی هند�خومهکانی کهوتهک�لی �ئۆبا�گا هاییدا کۆمتن. له کۆهدهد

ی پشــکی مه، کــتهشــیمهح یهزۆر بــوونی ڕ�ــژنــدی هههڕش لــه هبــ�ب

ــ ــاتووی بنهکاریگ ــماهری داه ــووی ت�ه، ت� ــتی کۆمهچ ــهندروس و تی ه�ی

  ستۆی. هته ئ�وهکهی مرۆیی دهشهتی له کیسچووی گهرفهد
  

  لتووریهک یته�یهرخانی کۆم�ندن و ژ�خو

ی کـورت هیشـڕ�گاکانن. هاوی کۆمـ�بهشی دانـهکان بهریتهسم و  نهڕوڕ�

ــاغی خوهوهکردنــ ــ�چهنــدن د�ی قۆن ــه کۆم�ر ژهوه ســهت ــهرخان تی و ه�ی

. همهسـتهینیان زۆر ئڕیه و گۆهیان ههکهات�وه و پ�چوارچکان که هلتوورییهک

تی و ه�یـهووی کۆمڕک له �ریتهک نهن و�ی منداهختهشو�رگیری پههاوس

 دا�گاهکانی کۆمـهریتییـهها نهی بـه�ـهلـه کۆمو کراوه  ڵوه قبووهلتوورییهک

لتووری و هکـ کیهیهه ئاراسـت�ـهکۆمدات. هخـۆی دی هوهمانـی بـه هژ�در

ی هختهشو�پ یرگیرهری هاوسهوهر تهسله  هک هیهه ئابووری –تی ه�یهکۆم

تـا د�ـت ست و هد�بۆته با�گا هکۆمکانی هژ�و دیو چین و توهنه که ل�مندا

یـه کـه ه�هه هڕهم بـاوهر ئـهری لـه سـههاوسـ ڵت. مندا�بهدتۆختر بوونی 

کچان قه. �ندا با�سا ٩نی همهک له ت�ن و کچ�سا ١٥نی همهک له تڕ�کو

ک هتییهرپرسـایهک بـارگرانی و بهختی له دایکبوونیانـدا وهوهسات مهکهله ی

مای هر بنـه�گا له سـهی کۆمهوانگڕریتخوازانه هی نهو�ن، به ش�کرهیر دهس

ن بـه �بـدر هلـهمه وای کردووه کچان به پهرچی زووتر به شوودانیانه. ئهه

ی یرگیرهل بـه هاوسـوه مـهتییـهزایهڕی و نا�دهجـار بـه نابـ ێندهشوو و ه



 نگیی ب�ده�ههزای / 130

ک �شـهنـدن ب�خوی هپرۆسی هوهکورت کردن �چهد�ون. هدهخته دهشو�پ

 �و کچانـه بـهب تهبارهستی ه�یهریتیی کۆمهوانی نڕهشنی چاوهرچهله س

 یگیررهرجی هاوسـهمـولوهنی هوبـو ڵهگـهل �کچـن به شـوو. �درهکه د

ی هوانگـڕین که له هوه بکهئاماژه بویسته �. پ�ن�ندن د�واز له خوگونجاو، 

نراون بـۆ �یهگـ�پنه �رمندا�م کچه مهی ئهوه زۆربهلتوورییهک –تی ه�یهکۆم

رخانی ئیشی نـاو هنیان تهمهموو تهر ههن و ههرگیری بکهی زوو هاوسهوهئ

ر و بـژارده هوانـدا فاکتـهندن له ژیـانی ئ�). خو١٣٧٦ن (جۆزنز، هبک ڵما

  نییه. 

دان کـه هڕهو بـاوهکانـدا لـهریتییهن گا�هکان لـه کۆمـه�ماهک له بن�زۆر

یـه هۆدانـی پار�ک بـه فی�ـندنی کچـان جۆر�ر خوهگوزاری له سهرمایهس

بـه  هژ�ـدا درهکی دیکـ��کات و له مـاهرگیری دهچوونکه له کۆتاییدا هاوس

ــ ــ دات.هکانی دهئیش ــووی قورســی خو�ها تهروهه ر و هنــدن هانــد�چ

ف، �وه (یوونیسـهن کچانـهنـدن لـه الیـ�نـان لـه خو�که بۆ وازههیهز�نگهئ

کان که لـه هنجهک له ژنه گ�باش بزانین که زۆر �بهوه ده�م حاه). ب١٣٨٠

قوتابخانـه.  هتـهچوونهرگیریان کردووه هیچ کات نهیدا هاوس�نی منداهمهت

شـنه هی ژنـان هـیچ چ�سـر هله س ٢ی هتی ماالوی نزیک�بۆ نموونه له و

لـه  ٥ردا هرامبـهو له بک وبو ڵمندا هتهبوونبینیوه، هرمیان نهفخو�ندن�کیان 

. لـه �ندنی با�ته ئاستی خوهیشتوونهته قوتابخانه یان گهدی ژنان چوونهس

ــی ئ�و ــ�ت ــۆپی زۆرب ــهتی ــهی ئ ــه تهو کچان ــهی وا ل ــدا هنی زۆر کهم م

ــ ــههاوس ــردووه، ه ــهردراون�نهرگیز نهرگیریان ک ــه  هت ــار، �رۆ�(دقوتابخان ک

ر هگوزاری له سهایرمهبوونی سهت و نهرفهمیی دهمه به واتای کهئ). ١٣٩٢

زراو و �ی پارهکان و ژینگهقوتابخانکوال�تی ست به هیوهکچانه و نه پرسی پ

یشـتن بـه هناو گ�له پ �بهد هشهوو له گڕتانی �وان. کچان له وهلپشتیوانی 
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تی و ه�یـهنگی کۆمهزۆر ئاسـت ڵهگـهنجه لهست و پهندن د�تی خوهرفهد

  ن. هرم بکهلتوورییدا نهک

ران، کچـان لـه �ـی ئهردهروهنـانی و پـ�اهڕتی هزارهوکانی هیار�بی �به پ

وه ناچار به واز هشهکی دیکهین و له ال�درهرگیری هان دهوه بۆ هاوسهکهالی

  ن. �کرهندن د�خو نان له�ه

ن �ی منـداهختهشـو�پ یرگیرههاوسـکانی هکییهرهک له هۆکاره س�کهی

تـان و هئافرنی �تـی و پاکـداو�ر کچهر لـه سـهدهبـهادڕداگری کردنی له �پ

ی نـدهزایی وزوهیانه. ئـارندیهزای یزوویهی ئار�ۆ�و کۆنت�گا هخواستی کۆم

کوو �هوه، بـه�ـماهرزی بنهربهز و سـڕ�ـسته به هیوهنیا پهت هینه ن�نی م�مندا

ریتی هنـ وه.هک و گرووپی ئتنیکییـه�هچهڕوه به تایفه، چین و هت�درهد ێگر

ی زووهی ئـار�ۆ�ری کـۆنتهبهسـتهکه دن �ی منداهختهشو�رگیری پههاوس

کی هیـه�ماهوام بـووه و لـه بنهدرهکانـدا بـهوهژایی ن�له درنه، �جنسی مندا

 �). بـ١٣٩٢س، �بیتنکـکی دیکـه (هیه�ماهوه بۆ بنهتهگوازراووه هوساالرپیا

کـات؛ هنـد دهیوهوه هاوپهک�ن پهمهم تهانی کڕکوندن کچان و �گومان خو

وت و دانوسـتانی هسـووک�هگری لـه هڕ�دا بۆ ه�گایانهم کۆمهک که ل�تهباب

دا بـاوه، �ـری تههاوسـ ڵمنـدای وا ه�گایانـهو کۆمهت. لـ�نر�پسهکچان د

زگرتن له پیاوان، کـه ڕ�ی خۆیان و �ۆ�کن له پیشاندانی کۆنت�چم�کچان ب

 �وانیـان لـڕهچاو –تی هردای�بۆ نموونه له ژیانی ژن و م –ژایی ژیاندا �له در

 ڵمنـدا کانیهیـرگریکاریهو ب پیاوساالر �گاهوه بن. له کۆم�م شهبت �کرهد

ی هگـڕ�ن کـراوه کـه لـه ژنـارخانی هت تـهی تایبریتیهی ن�ۆڕری، ههاوس

نـه �ۆڕم هنانی ئـ�سـتههدهوئاسـانکاری بـۆ  وه، هختهشـو�ی پیرگیرههاوس

�گا هواتـه کۆمـهت. ک�ـبهز د�ههشـنیاردراو بـ�ی پ�تنـدهزایی �ۆڕو کرێ هد

 ڵی منـداهوهشـاندنهوهن�هکانی بـۆ ههندامـهر ئهسـکاتـه هکی زۆر د�ختهز
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نـدنی کچـان دابـین �سـتاندنی خوهزیاتر بـۆ و ری و سنووردارییههاوس

  کات. هد

ــه پ ــه کۆمــهوانــهچ�ب ــایوان، هتی ئاســیا و�هۆژهــڕ�گاکانی هوه، ل ک ت

قاندنی ی ئابووری، خولهشهک گهلی وهند هۆکارگهکۆریای باشوور  و تایل

وه و مردن بۆتـه هخستن ڵمندای هژڕ�ی هوهم بوونهندن و ک�لی خوهکار، ه

ن (لــوتفی، �ی منــداهختهشــو�پ یرگیرهی هاوســهژڕ�ــزینی ههــۆی دابــ

١٣٨٩.(    

  

٦ییهو�ب ڵق و مندا�هت ٤   

ئاسـتی  میهژاری، کـهۆزه. هـ�کی زۆر ئـاهیـهن دیارد�مندا یرگیرههاوس

 همانـهئتی و هیهکهرچاوهسـ یئاسایشـیلتووری و ناهکـ ئاکـاریندن، �خو

ن بـه �رگیری منـداهن. هاوسـهکـهم دیـارده دهوامبوونی ئهردهب اریهاریک

رد دوو �ـنی مهمـهک کـه ت�ی کاتندهزایکسانی هوه له نایهکانیانه�یشه قووڕ

 ڵت. منـدا�ـنهر کچـان دادهزیـاتر لـه سـ یریهنی ژنـه، کاریگـهمهقاتی ت

ۆس و �یــه (بــهه ٦٥رهشــتنی هاوســ�ه�بــه ج ڵهگــهنــدی لهیوهپری ههاوســ

  ).١٣٧٤هاوکاران، 

ژاری هزیـاتر تووشـی هـ هم کچانـهر ئهشتنی هاوس�ه�یان به جق �هت

کانی ه�ـتی منداهرپرسایهر بهنیایی شان بداته بهبه ت �بهدکات، چوونکه هد

مـدا و هنی زۆر کهمـهی کچان له تهی زۆرینهی�و پهب ).١٣٨٤ف، �(یوونس

رگیریان کـردووه توانـای هنییـه، هاوسـ کیان�نـدن�کدا که هـیچ خو�له کات

ت) و لـه �بهر هیچیشی نـهگهمه (ئهست خستنی داهاتی زۆریان زۆر کهد

                                                 
6 4. Child widowhood 

6 5. abandonment 
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 ڵی کـه لـه منـداهوهووڕو هلـوه. هتـ�بهد �ژاری پتری لـهه همهنجامدا ئهئ

وان لـه همتره، ئـهان کـیـکانهرد�نی مهمـهنی کچان زۆر له تهمهری تههاوس

نی همـهی وا لـه تهوانـهواته له چاو ئ هن، ک�درهق د�همدا تهکنی زۆر همهت

وتردا تووشی �ربهتر و ب�کی قوو�ندهههڕیه له هوانهن، لهکهرتردا شوو دهس

و ه). لــ١٣٩٠یــس، هڕوه (گــافنی هری ببنــوتی و ئــابوه�یــهی کۆمهشــ�ک

ــهکۆم ــدا یرگیرهی کــه هاوســه�گایان ــدا�من ــ نی ت�ی ــاتر ت ــاوه زی  یق�هب

  ن. یهکهدی دهب دراوق �هنی ت�خته و منداهشو�پ

ق لـه نـاو کچـان و �هسازه، زیاترین ئاماری زۆریی تهش�ق زۆر ک�هت

ق لـه �هکـه تـ �ن�یهگـهماند�تـه تهم بابهئـنه. �سا ١٩بۆ  ١٠ن همهژنانی ت

سـیۆنی یمرۆکی کۆهک شـاهی سـهلـهدا زیاتره. مهختهشو�رگیری پههاوس

وتنییـه هککڕ�کان هق�هدی تهله س ٧٠یاند که هایگڕران �مانی ئهلڕهدادی پ

چنه دادگا هکه دی هسانهو کهک ل�زۆرخته بووه. هشو�پ یرگیرهو هی هاوس

رگیرییان کـردووه، لـه هن وا زۆر زوو هاوسـهوانـهن ئهکـه تۆمار د�و سکا

سـتا �وه و ئوبهرگیری نـهت به هاوسـهبارهکیان س�تهینییهکدا که هیچ ز�کات

  قن. �هخوازیاری ت

نی زۆر لـه همـهودای تهره. مهسه زۆر له س�خت و ئیسترهزم هئی هبارهق

می هکـ ینـدیهیوههۆی پم به هتی که�یهکاندا، داکۆکی کۆمهرهوان هاوس�ن

ــ ــتان لهژن، ن ــهبوونی دانووس ــهمههاوت ڵهگ ــدهکان، نهن ــاهخو�ن ن واری ی

ــد�خومهک ــواری، هن ــهژڕ� ــی ب ــاهی مردن ــه ب ــ�ر ل  یگیرهقبوون و گۆش

ک له �کهردداره. ی�ی م�رمندا�کچانی می هناوازندی هتمهتی، تایبه�یهکۆم

ــ ــ ینکاهنموون ــهئ ــهم دوایی ــارده دهی ئ ــه ب�زهت�م دی ــو�ن ــاری ن ــ�ی و �ی ب

تـی �ق لـه و�هی تـهژڕ�ی هوهای ئڕهرهقه، س�هکانی تهی ئامارهوهکردنهن

  وه. هتهرز بووهد بهله س ٧٤تا ههابردوو ڕی هیهی دهله ماوران �ئ



 نگیی ب�ده�ههزای / 134

ــانگی  ــه م ــهڕل ــاهممهش ــ ١٣٩٤ی �ی س ــهلی ئهع ــهکب حزوون هر م

وی هکخراڕ�کانی ئامار  و کۆچی هی زانیارییهوسینگوری گشتی نهبهوڕ�هب

ئامـاری ی مانگانـه هو�بـه شـکخراوه چیتر ڕ�م هیاند که ئهایگڕناونووسین 

ــهیوهپ ــه ت ــ�هســت ب ــهو ناکاتــ�ق ب ــه هوه و ئ ــاتر ئامانجداران م ئامــاره زی

کی (له دایکبـوون، هرهیاند که چوار ئاماری سهایگڕت. ناوبراو �نر�یهگهادڕ

نـگ یئامـاری گر �و بـه دوا بـۆ سـهمـهق)، ل�هرگیری و تـهرگ، هاوسهم

ق لـه ناویانـدا �هسـت بـه تـهیوهکـانی پهو ئامارت �ـردا دهه سـانی بڕگۆ

٦ت.�نر�قرتهد ٦    

ران، �ـی کچان له ئهنهتهت به خهبارهر سهی نووسهوهژین�زموونی توهئ

کان هدیار هاستییڕر له بواری ناساندن و ئاشکرا کردنی هک ههدا که نپیشانی

ت. �بـدر ڵوهزۆر هـ �بهتیش ده�وهناچار کردنی دبۆ دا هوهکوو له کرد�هب

ت دانانی گشتی هـیچ هت به سیاسهبارهوام سهردهکان بهلتوورییهبینییه ک�ت

  نییه.بۆ کیان �ن�شو

تی و گشتی ه�یهۆزی کۆم�کی ئاهیهک دیاردهخته وهشو�رگیری پههاوس

رپرساندا هب ڵهگهو ل ێناسه بکر�و پ ێمووان بناسرهالی ه �بهستادا د�له ئ

ران و هیــارد�ک ب�ــر تیشــکی بــاس. کاتهتــه بــ�ی ئازادانــه بخرهو�بــه شــ

 هرهفاکتـی هوهناسـه کـردن و نواندنـ�ت بـۆ پ�ی و�با هپلران هنتداهسیاس

 وسـتیوندرهر تهمبـهلـه هری ههاوسـ ڵی منـداکانهو شاراواتیک مهسیست

 هئاشکرا کردنـ یهژینگم هدیاری کراون، ئ ڤکانی مرۆهدووگیانبوون و ماف

تی بـۆ ه�ـوهرانی دهژ�ت و تـو�هسـهن دهویستتر و گرنگتـره. خـاو�ئازاده پ

ویســت بــۆ �ی ئاســتی وشــیاری پهوهرز کردنــهم بــواره و بــهوه لــهژینــ�تو

                                                 
    ٩٥٠٥٠١٠٦٥٨٨واڵوا�ن�ری ئیسنا، کۆدی هههه ـ٦٦
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ران و ه�ـکۆ�نگیـدانی لیری هان دراون، گرههاوس ڵی منداهوهشاندنهو�هه

 یهوهنگار بوونـهرهبـخشـین بـه هتی بهمایـهکهی �بهران دهژڕ�ت داهسیاس

ی رمی ناسینهدا، به فهم بوارهنگاو لهم ههکهخته بن و یهشو�ی پیرگیرههاوس

  یه. هختهشو�پ یرگیرهی هاوسهدیارد

وازی �رگیری تاکـه شـهوه هاوسـهفییڕینی و عویی یاسایی، ئاهوانگڕله 

کانی هژییـڕ�هرنامهیـه و لـه به�ماهک بنهتی وه�یهکراوی ژیانی کۆم ڵقبوو

تدانانی هی لـه سیاسـکهرهسکی �رهمیشه فاکتهدا هه�ماهتناسی بنهشیمهح

تی ه�یـهکۆم هکهات�نده به پهتی بهواوهه به ت�ماهمکی بنهیدا بووه. چتهو�هد

میشــه ه) و ه�١٣٨٦گاوه (کاگیتسـی باشـی، هکانی کۆمــهمـڕها و نۆهبـ و

یــه (والــش و هه ه�ــ�م دهت بــهبارهش ســهکی هاوبــ�یشــتنهگ�و تگومــان 

ـــاران،  ـــه کۆم١٣٧٩هاوک ـــه). ل ـــه�گای ـــک ئهخوازی وریتهکی ن ران �

وه هیـه. کـاتی ئـه�ماهنـانی بن�که�کراوی پ ڵچمی قبو�رگیری تاکه بههاوس

و  ه�ـهکی ه�واز�ک شـهن و�ی منـداهختهشـو�پ یرگیرههاتووه که هاوسـ

  ت. �یر بکرهس ه�ماهنانی بن�که�کراوی پهن ڵقبوو

ــاوتو ــه ت ــ ێل ــی هاوس ــو�رگیری پهکردن ــداهختهش ــه �ی من ن و پرس

ــه�یهکۆم ــتهروهد هتیی ــهوکانی هس ــ�هک ت ــورت کردن ــاوهوهق، ک ی هی م

کانـدا، زانیـاری و هو�ب ه�ـمۆکی لـه نـاو منداهندن و ئاماری زۆری خ�خو

تی ه�ـوهن دهلـه الیـتدانانی گونجـاو هی سیاسـهله ئاراست �بهوه دهژین�تو

دات، ئاسـایی هوو دڕدا هوهی لـه کـردهوهم ئـ�ه. بـکر�تچاو بهڕوه هران�ئ

دا هنـدهو�م نه. لـهیهکهی دیارد�وه، چاوپۆشی، یاسایی کردن یان نکۆهکردن

ن و همـهم تهکـدا به کـاول بـوونی ژیـانی کچـه هد هژ�م نائاساییه کپه درهئ

  کان. هتاوان�ب
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  ران�تی ئ�له و ن �مندا یرگیرههاوس

 ێتـوانرهی دییشتنهگ�ی و تیۆزی هۆدار�ای ئاڕهرهن س�رگیری منداههاوس

کــانی هت. دیو�وه ببینــدرهرهواوکـهجۆراوجــۆر و تی هوانگـڕنــدین هلـه چ

م و ڕها نـۆهروهکان و هـهییـندهزاینده هههڕنی، یی ئایڕهتی، باوهڕهیاسای بن

ی لـه هختهشو�پ یرگیرهنگیان له هاوسیکی گر��ۆڕتی ه�یهکۆم هسمهڕوڕ�

و  ڕو بگـۆهتـه ئـ�وانڕهشـه دهم بهر بۆیـه، ئـهیـه. هـهرانـدا ه��گای ئهکۆم

  وه بوون. هرهدیاریکوه هژین�م توهلی شیکاری ئ�ی که له مۆدهرانهو�پ

  

ی �ـــک تونــدوتیژی بــه پ�ـــک جۆرهخته وهشــو�رگیری پههاوســ

١ندهزای   

ن هان��و دهئو توند و تیژی له دژی ژنان  ندهیا زای ی جنس�توند و تیژی به پ

نگـه کـه یگر همـهرباری ئهن. سـ�بـرهکتر بـه کـار دهکه زۆر جار له بری ی

ری هشاندت چوونکه پی�زر�م توند و تیژییه بپارهی ئهرانهوهنی جنس تهالی

کسـانی هنایرب�ینـی هدک �ـیه کـه تونـد و تیـژی لـه دژی ژنـان جۆرهوهئ

 یۆن خـ�منـدا یرگیرههاوسـ�گایـه. هو پیاو لـه کۆم وان ژن�تی ن�هسهد

  یه.هم توند و تیژییهئی هوهرهن�م ههرههب

ی ناسراوه ندهزایی یک توند و تیژهن و�مندای هختهشو�رگیری پههاوس

روونـی، هد یتونـد و تیژیـترسی هم مهر دهخاته بهچوونکه ژنان و کچان د

رگیری هانیش قوربانیـانی هاوسـڕی کـوهوهای ئڕهرهیی و جنسی. سهستهج

ت �وهکـهد �ت و زیانی زیاتریان لهسارهکان خه�م کچۆ�هن، بهختهشو�پ

کـه  هییـ�های��جی و گوهملک ی وریهدهن�ی کۆهمه زنجیرهبنه قوربانی. ئهو د

                                                 
1. Gender Based Violence 
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 هتـه�م حاهو ئـوه هبنهووی دڕهووبڕراندا ��گای پیاوساالری ئهژنان له کۆم

ری ههاوســ ڵوه. منـداهتــ�بینهنـدا خـۆی د�رگیری منداهزیـاتر لـه هاوســ

ـــه ســـهکاریگـــ ـــای هاوبهری ل ـــهشـــی کۆمهر توان ـــنهتی داده�ی ت. �

تی �هسـهد ،تیه�یـههاتوویی کۆم�واری و نزم بوونی ئاستی لهند�خومهک

کانیان هتییـه�یهندییـه کۆمهیوهی پڕکات و تـۆهالواز د دا�گاهوان له کۆمهئ

وه هن ئ�ی منداهختهشو�رگیری پهر و ئاستی هاوسهو�پوه. هکاتهسنووردار د

کچـان  بوونی گر�هسارههخکردنی  چاوهڕ �که له ناو بردنی به ب �ن�یهگهد

  کانی توند و تیژی ناموومیکنه. هر جۆره جیاوازهمبهله ه

ن دایـک و هن لـه الیـهکـهرگیری دهیـدا هاوسـ�ی وا له منداهو کچانهئ

ت. �ـکرهد ڵهگـهزووریان تونـد و تیژیـان لهی خـ�ی خۆیان یـان مـاباوک

وه هکانیانــهرد�ن مهیــان لــه الیــ ێیــان بــدر�ری زیــاتره لهگــهکان ئه�ـکچۆ

ی هکـهرد�م ژن ووان �ـن نیهمـهودای تهرچی مهت. ه�بکر �یان لهشهڕهح

 ڵوه. منـداهتـ�بهرز دهزموونی توند و تیژی جنسیش بـهری ئهگهئ �زیاتر ب

کانیان، ه�ـماهن بنهوه له الیـهختی سۆزدارییهران زۆر جار به هۆی زههاوس

ــاهرد�م ــان و م ــ�کانی ــاهزووریان دهی خ ــهو دنن ��ن ــانیاردان�تی ب�هس  ی

 هلـکان هبووک ڵزۆر جار منداوت کراوه. هز �شیان لهبه ژیان و ل تهبارهس

وانــن ڕهدملــ� هک س�کســی زۆرهو انســ�کس کردنیــ زموونی هم ئــهکــهی

  ).١٣٩٤کان، هبووک ه(کچان ن

ی �وه. لـه سـاهتـ�بهد �نی ل�ووک�ت پهی تاقهوتهک�ختی سۆزداری لهز

لـه شـاری کوردنشـینی کامیـاران لـه ن �ن یانزه ساهمهکی ت�، کچ١٣٩٥

 هختهشـو�رگیری پهوه ناچار بـه هاوسـهنکییهن نهزگای کرماشان له الی�پار

 م کچه هیار وا بووه ئ�. بر�تکهد ڵه و بیرکۆ�سا ٢٥ن همهکی ت�پیاو ڵهگهل

تا هبکـات، هـ �سـت پـهشـی دهژیـانی هاوب داداهاتوو وتوویهحدوو  هل



 نگیی ب�ده�ههزای / 138

وه ههاتـهن و هیچ کاتهنکی خۆی خنکاند. ئهی نهکهو�ی که به چارشهوهئ

  تی سنه مرد.هعس�ی بهخۆشخانهو له ن یهۆش خۆ

ی ڕهو پهم بهستیی بهدهمی سهیی دووهنیو یهدر�ژله ران �تی ئهشیمهح

بـۆ  )١٩٥٦(١٣٣٥ی �س له سـاهکملیۆن  ١٩ند و له هی سهرهوه پهرایی�خ

وه هوه. دیسانهرز بووهب)٢٠٠٩( ١٣٨٨ی �له ساس هملیۆن ک ٧٥ی هنزیک

بـوو بـه » کی باشـتر�متر، ژیـانهی کـ�مندا«باوی  یتیهشیمهی حدروشم

کان. بـه هاوکـاری و ه�ـماهیـاردانی زک و زای بن�ی لـه بتهڕهتی بنـهسیاس

وی �ربهکی بـهیهشـهکان، بانگهکگرتووهوه یـهتـهی نهکخـراوڕ�پشتیوانی 

ر هتـدا، لـه سـ�کانی وهرهڤـهموو ناوچـه و دهتی له هـهشیمهح �یۆ�کۆنت

ــور و کت ــه، برووش ــ�نامیلک ــه تهب ــهکان، ل ــه ڕیزیۆن، ڤهل ــۆ و وتاردان ادی

 هیتیهشـیمهم دروشـمی حهمـه ئـهی ئ�نجام درا و به پهکان و ... ئهیی�خۆج

کی �سـتپهد ٧٠ی هیـهتایی دهرهنی سـ�ند. سـاهی سـهرهزیاتر له جاران پ

بـوو.  ران�ـتـی ئ�لـه و ه�ـماهر و گشـتگیری بنهشـتنی کاریگـڕرنامه داهب

ــ ــڕهرهس ــیمهحی هوهای ئ ــتی ئهش ــه ن� ــران ل ــا� ــ ١٣٣٥نی �وان س تا هه

ی هژڕ�وه، هبووهرز دهد بهله س ٣پتر له ی بۆ هکهژڕ�نه �سا )١٩٨٦(١٣٦٥

ت ه�ـوهی دهوهپـاش ئـفتا هی هـهیـهک له د�هتی خهشیمهندنی حهسهرهپ

ی �ۆ�ی کـۆنتهرنامـهکردنـی ب �جهبـ�شـتن و جڕه دا��هستی کرد به گهد

  وه نا. همبوونهووی له کڕتی ئیران، �ت له وهشیمهح

م هبــۆ کــ هیــهم دهت لــه�ــوهختــی دهز ڵهگــهوه و هاوئاراســته ل�هاوشــ

رگیری هی هاوسـهژڕ�ـی هوهم بوونـهوه، کـهخستن ڵی منداهژڕ�ی هوهکردن

نی همـهشدا له تڕنی شۆ�ی که له ساهورانهو ژنه گهی ئهژڕ�ین. هکهدی دهب

ی �کـه دروشـمی منـدا �ن�یهگـهنجامـه دهم ئهمه بـ�رگیریدا بوون ئههاوس

ت و زک و زای هشـیمهر حهکی له سـهرییهاریگککی باشتر چ �متر ژیانهک
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  کان داناوه. ه�ماهبن

ت لـه هشـیمهحی هڕ�ژرچاوی هی بهوهمبوونهابردوودا کڕکانی هیهله د

مای هاستیدا بنڕ هلنی، که همهی قووچی تهوهکانی خوارهنییهمهناو گرووپه ت

سـتی �و�هلـه ه نکاهتهکـرد، وای کـرد سیاسـ �چـ یریهندهسیلقووچی 

ندنی هســهرهو پهرهت) بــهشــیمهحی هڕ�ــژی �ۆ�شــووی خۆیــان (کــۆنت�پ

ی هڕ�ــژکشــانی �هو ههرهکان بــهبــازه سیاســییڕ�ن. �درڕت بگــۆهشــیمهح

ی یاسـایی هڕ�گرگیری بوو به تاکه هی و هاوسڕگۆ انیهت ئاراستهشیمهح

یـه سـازگار �نو هتهم سیاسهئ ڵهگهرگیری لهنی هاوسهمهوه. تهخستن ڵمندا

  بوو. 

ی هی ڕ�ـژهوهرز بوونـهبران بۆ هاندانی �تی ئه�وهابردوودا دڕنی �له سا

رنامـه هب ،وهی ئـ�ـکـرد کـه بـه پ�سـت پهی د�کی نو�تهت سیاسهشیمهح

ۆژاوایی ڕکی هئایدۆلۆژیایک هو داابردووڕکانی هیهکان له ده�ماهشتنی بنڕدا

 هبـ). ١٣٨٩س، ��یتد پـهری ئاسۆشهد�واهدرا (ههم ده�هو نائیسالمی له ق

کی هیهشـهبانگوه هخستن ڵی منداهژڕ�ی هوهرز کردنههاندان بۆ بستی هبهم

ای مووچـه بـه �ـ�ش مانگـه وهدانی پشـووی شـ�یه پهوانهکرا لرب�وی هب

رز هقـپ�دانی کان، های مووچه بۆ باوک��پشوو و وتووهحندین هدایکان و چ

ر  هبۆ له دایکبوونی ه ابردووداڕکانی هته�وهوه و یارانه. له دهخستن ڵمندا بۆ

بی ساوای تازه له �خرایه حسهکرا. پاره دهچاو دهڕتی دارایی �هک خ��مندا

م هبـازه بـه کـڕ�م هدرا. به کورتی ئهی د�ن پ�سا ١٨نی همهدایک بوو و له ت

ــ ــهوهکردن ــهوهی ئ ــڕ�ک �مانهردهی س ــه پهی دهگ ــوون ل ــهرهرچ ندنی هس

  . ی ئابووری خستهشهندین گهچکی هپ، نراهت دادهشیمهح
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وه. هم بـووهانیش کـڕرگیری بۆ کچـان و کـوههاوسنی همهندی تهمامناو

رگیری بۆ کچـانی هنی هاوسهمهتتی ئیسالم هریعهی ش�نی به پهدهیاسای م

  .ڵسا ١٥انیشی کرده ڕرگیری بۆ کوهنی هاوسهمهن و ت�سا ١٣کرد به 
  

  ران�تی ئ�رگیری له و ههاوس /ندی هزامهڕ نی همهت

ن هگمـهکان بـه دهونامه یاسـاییه�یهق و پهندی له دهزامهڕنی همهمکی تهچ

تی هکی تایبـ�نهمـهردا یاسـا، تهرامبـهلـه ب). ١٣٨٤(ویتس،  ێکرهدی دهب

ک �سـهی بـۆ ک نـدهزایبـوون بـه چاالکی هو گیرۆدهی ئ�سند کرد که به پهپ

ۆزراوه، بـۆ گـهشـدا دهدیکواتاکانی  ڵهگهته زۆر جار لهم بابهئ. کرا هغهدهق

 �رگیری بــهازی بــه هاوســڕ �تــوانهیــدا تــاک د�ک کــه ت�نهمــهنموونــه ت

نی همـهکانی داد تهمهی سیسـتهزۆربـد). ڕی ئـۆنالینی ئۆکسـفۆهنامه(وش

ن �سـا ١٨بـۆ  ١٤نی همـهوان ت�ـلـه ن یانجنسـی یندیهیوهی بۆ پیندهزامهڕ

جنسـی نـانی �کاره هن لـه خـراپ بـ�دیاری کردووه. بۆ پاراسـتنی منـدا

دیاری کـرد،  ی جنسییندهیوهمیان بۆ پهکی النیک�نهمهتان ت�ک له و�زۆر

کاندا هلتووره ئیسالمییهک له ناو ک�لهگهندازهها ئهی وهمینهزمه هرباری ئهس

میشـه هه انکهندییهیوهموو پههرگیری هر له هاوسهدهبت. چوونکه �نابیندر

    ).٣٥٢: ١٣٧٩خ، �هامی و شهنایاسایی بوون (د

ی �ه (سـا�ـماهـی یاسای پشـتیوانی بن٢٣ی هی ماد�ش به پڕر له شۆهب

 یرگیرهن و هاوسـ�سـا ١٨نی همـهر لـه تهژنـان بـ یرگیره) هاوس١٣٥٣

 هنهمهم تهینی ئڕگۆ غه بوو.هدهن ق�سا ٢٠نی همهکۆتایی تر له هپیاوانیش ب



 141/  کانتییه�یهکۆمه م: یاسا، ئاین و هۆکارهشی دووهههب

تی ه�ـوهلـه دکان هتاییهرهانکارییـه سـڕگۆووی دا. ڕراندا �ش له ئڕپاش شۆ

درا. ڕنی گۆهدهمیاسای ی ـ١٠٤١ی هم ماده به مادهمی گرت و ئچ�کاتیدا ب

 یرگیرهنی هاوسهمهران ت�تی ئ�و ینیهدهـی یاسای م١٠٤١ی هماد ی�به پ

گه بـه ڕ�م یاسایه هر ئهنرا. ه�یهاگڕن �سا ١٥ان ڕو بۆ کو ڵسا ١٣بۆ کچان 

ن به �سا ١٥نی همهان خوار تڕن و کو�سا ١٣نی همهدا که خوار تهکچان د

ر هدهبـ ١ن.هرگیری بکـهندی باوک یـان ئیزنـی دادگـا هاوسـهزامهڕرجی هم

کی هداواکارییـها هنک) وه(باپیر یان ن ڵرشتی منداهرپهر سهگهی که ئهوهل

 �ق بووه که بتوان�ویست با�ی پهادڕنجامه بگات که به هم ئهو دادگا ب �بهه

نی خـوارتریش همـهت لـه تهنانـهت �تـوانهد ڵرگیری بکـات، منـداههاوس

  رگیری بکات. ههاوس

ــه پ ــب ــاد� ــاککراوی هی م ــا ١٠٤١ی چ ــه س و  )١٩٨١(١٣٦٠نی �ل

یی هورهیشـتن بـه گـهر لـه گهبـردی �ـژن و م یندیهیوه، پ)١٩٩٠(١٣٦٩

یاند که له هگایڕ ١٣١٣ی �له سانی هدهـی یاسای م١٠٤١ی هیه. مادهغهدهق

کـی �وان کچ�ـواداری یاسایی، له نهڕتی و هڕهی یاسای بن�ران به پ�تی ئ�و

هـــیچ  ڵســـا ١٨نی همـــهر ت�ـــکی ژڕ�و کـــو ڵســـا ١٥نی همـــهر ت�ـــژ

تی هکه تایبهرجهلومهی که ههوهر ئهگهموو بدات، ڕ �ک نابهرگیرییههاوس

کی گشـتی �ن دادخـوازهرگیری لـه الیـهخی هاوسهیدا بای�که ت هئاراو هت�ب

 ١٥نی همهر ت�بوو وا کچ ژهن هتانه�و حاهم جیاوازییه بۆ ئهت. ئ�ندر�یهابگڕ

به هیچ توانی هیاندهوان نهئواته ن بوو. �سا ١٨نی همهخوار ت ڕن و کو�سا

 �جهبـ�ج ١٣٦١ی �له سـا ێکی نوهن. یاسایهرگیری بکهک هاوس�شنهچ

                                                 
ساڵ و  ١٣نی مهر له تهرگیری کچان به��: هاوسهنی دهدهـی یاسای مه١٠٤١ی ماده. ١

ت و حهس�هچاو گرتنی مهرشت و به ڕهرپهرجی ئیزنی سهساڵ به مه ١٥نی مهر له تهکوڕان به
.    ن دادگاوه، ڕ�گهندی منداڵ له الیهوهرژهبه   پ�دراوه
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 ٩قبوون بـۆ کچـان �نی باهمهرگیری یان تههاوسنی همهتو هی ئ�کرا که به پ

ک �نگاوهشنه ههر چهو ههی ئ�چاو کرا که به پهڕ ڵسا ١٥ان ڕو بۆ کو ڵسا

تاییه نایاسـایی بـوو. دواتـرین هرهنـه سـهمهم تهمتر لـهرگیری کـهبۆ هاوس

ی هر�سند کرا  کـه بـه گـوهپ ١٣٨١ی �نی له ساهدهانکاری له یاسای مڕگۆ

ناسـه �نی پهمـهانی خوار تڕوان کچان و کو�له ن یرگیرهواداری هاوسهڕو هئ

ک هکـی چـاکخواز و�رهی دادوینـدهزامهڕ) بـه ١٥و  ١٣قبوون (�کراوی با

  کرا.  ڵرج قبووهم

نه، �سـا ١٣ران �ـتـی ئ�بۆ کچـان لـه و یرگیرهی یاسایی هاوسنهمهت

ر ئیزنـی دادگـا هتـوانن لـه سـهنه د�سـا ٩نیان همهی که تهو کچانهئم �هب

رگیری ههاوسـ ،رهزی یاسـادان�ـه ١٣٩٢ی �ن. لـه سـاهرگیری بکـههاوس

د کـرد. هبـه نایاسـایی و نابـاو نـاوزی هکـهکچـه ناویی ڵهگهرشت لهرپهس

وه هی بـهرگیرییهم هاوسـهتـی ئـ�وادارهڕم یاسایه، هۆکی چاککراوی ئڕهناو

ی �منـدا ینـدیهوهرژهی سوود و بهوهکدان�لرجدار کرد که دادگا شیاوی هم

  ت. �بهه

 هی  ئامــار�ــران بــه پ�ــتــی ئ�خته لــه وهشــو�پ یرگیرهق و هاوســ�هتــ

ی هختهشـو�رگیری پههاوسـی گشـتی هژڕ�ـن. �کرهدی دهان بکانیهرمییهف

م هک لـ�کان زیاترن چوونکه زۆرهاستییڕرانه له هن�ه رسامهن زۆر س�مندا

ی هو�کاندا به شـهنشین ێکان و ناوچه الدهرگیرییانه له گونده بچووکههاوس

 ٥٨٠زار و هشـت هـهچل و ه مهن. النیک�ن و نانووسر�رمی تۆمار ناکرهف

 ١٣٩٠ی �ی لــه ســا�سـا ١٤بــۆ  ١٠نی همــهوان ت�ـکـچ لــه ن )٤٨٫٥٨٠(

سـیان هک )٤٨٫٥٦٧( ٥٦٧زار و هشـت هـهچل و هرگیریان کرد. ههاوس

ــ ــه گهب ــه تهر ل ــتن ب ــهیش ــا ١٥نی هم ــ�س ــداهن النیک ــووه. ��م من کیان ب

 ڵسـا ١٥نی همـهر ت�کچی ژ )٤٠٫٦٣٥( ٦٣٥زار وهچل ه رگیریههاوس
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تۆمـار  ١٣٩٢ی هممهشـڕتا ههـ ١٣٩١ی �ی سـاهممهشهڕوان مانگی �له ن

و هئـ ڵهگـهرگیری لهت بریتییه له هاوسـه�زار حاهه ٨کراوه که له ناویاندا 

مـه هر لهدهبووک بـوون. بـ ڵتر له منداهورهگ ڵسا ١٠م هی که النیکهپیاوان

ن لـه �سا ١٠نی همهر ت�کچانی ژ یرگیرهتی هاوسه�حا ١٫٥٣٧م هالنیک

وان مانگی �رگیری نهتی هاوسه�حا ٧١٦تۆمار کرا که له چاو  ١٣٩١ی �سا

ــهڕ ــاهممهش ــ ١٣٨٩ی �ی س ــانگی هه ــهڕتا م ــاهممهش ، ١٣٩٠ی �ی س

  ت. �کرهدی دهرچاو بهکی بهیهوهرزبووونهب

نیش �سـا ١٥نی همـهکان بۆ کچانی خـوار تهقه تۆمار کراو�هی تهژڕ�

نی هدهیاسـای مـ ١٠٣٤ی هکردووه. مادکشان �هووی له هڕوه �م شهر بهه

رگیری هتی هاوسـ�ک کـه لـه سـنووردار�ر کچهیه که ههمایهم بنهر ئهله س

شـی یاسـای همین بهی�سـ .هیرگیریهبـۆ هاوسـشـیاوی خـوازب�نی  رییههب�ب

ــ ــادهدهم ــه م ــ ١٠٤٥ی هنی ل ــ�وانڕهد ١٠٦١تا هه ــه ئ ــهو ههت رج و هلوم

خ و نایاســایی هبایــ�ی بیرگیرهوه هاوســهوانــهئ ی وا بــه هــۆیهسـتانهربهب

ک بــۆ �رهک فاکتــهدا وهدۆخــ مهبــوون لــه نــاو ئــ ڵم منــدا�هت، بــ�ــبهد

ی هی مــاد�ــکراوه. بــه پهنــ �ی پــهرگیری ئامــاژهی هاوســهوهشــاندنهو�هه

یه کـه نیـازی هخی ههو کاته بایهرگیری ئههاوسنی، هدهـی یاسای م١٠٦٢

وونـی ڕ ١٠٦٣ی هت. مـاد�ـوونـدا هاتبڕی هو وشـ �ـ�له د رگیریههاوس

پیاو ن هله الی �توانهرگیری دهکردنی هاوس ڵوتن و قبووهککڕ�وه که هکاتهد

ت �نر�یهابگـڕ ڵوه له بری منـداهکی تر�سهن کهوه، یان له الیهیان ژن خۆی

  نی).هده(یاسای م

کشـــانی ��ههۆکـــاری هرگیری هی یاســـای هاوســـهوهای ئـــڕهرهســـ

ت، �ـبب �بووه و ناتوانهران ن�تی ئ�ن له و�ی منداهختهشو�پ یرگیرههاوس

ر لــه هانــدان و ناچــار کردنــی هکی کاریگــ�رهک فاکتــهو �تــوانهم د�هبــ
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ت هنانـهرگیری تهوه هاوسـه�م حاهت. ب�بهوری ههم کاره دهران بۆ ئهیارد�ب

وو بدات، چوونکـه ڕ �توانهیش د�سا ١٥و  ڵسا ١٣متر له هنی ک�بۆ مندا

نه همهم تهمتر لهنی ک�یدا مندا�یه که تهی دیکه ههگڕ�له یاسای ئیسالمی 

نی همـهم تهکورتی کچانی کت. به �بهرگیریان دهم توانای هاوس�هبه ئیزن ب

 های دادگیندهزامهرشت�کی یاسایی و ڕهرپهبه ویستی سش هنهمهت مهخوار ئ

   . نهختهشو�ی پیرگیرهترسی هاوسهم مهر دهشتا له ب�ه

ای نگابان، ڕستن به شۆه، به پشت ب١٣٩٢ی �رمانانی ساهله مانگی خ

نی �رمندا�ن و م�ی له مندایی پشتیوان�ـی به پ٢٧ی هران ماد�ئ مانیهڕلهپ

 مانیهلـڕهسند کرد. واته پهچاک و پرشت هرپهدسهرشت و یان بهرپهس�ب

بـه یاسـایی کانیان هه ناوییـ�ـمندا ڵهگهلدایک و باوک  یرگیرهران هاوس�ئ

 ١٣٩٢ی �ری سـاهزبـهڕـی مـانگی ١٧له  ٢٧ی همانی مادهلڕهپ یاند.هاگڕ

و هئـ ڵهگـهل یرگیرههاوسـتـوان� هدی ناویی �سفه منداهم وهبکرد.  سندهپ

: �ـ�هم مـاده ده. ئـگرتـووهستۆ هئهوی وهرشتیاری ئهرپهس هک بکا ی هباوک

رگیری هی هاوسهکهه ناویی�مندا ڵهگهل ێوهبیه ه�ماهرشتی بنهرپهر سهگهئ

وه هاسـت کردنـ�بۆ پشت هکهنهمهم تهکاری دۆخی کچه کهورد �بهبکات، د

ی هکخـراوڕ�نجام دراوه، هستا ئ�رگیرییه ئهم هاوسهر ئهگهبۆ دادگا. ئ ێر�بن

دادگـا کـه بـه بۆ  ێر�وه بنهو بارهک ل�تڕاپۆڕ �بهده (ب�هزیستی) وهچاکژیان

ستا یـان �ی ئه�ماهن بنهرشتی له الیهرپهوامی سهردهبر هیار له س�و بهی ئ�پ

  . ت�ستاندنی بدرهو

ک �ـپیاوڵ هگـهله �ـرگیری کچۆهیه که هاوسهوهرتر ئهن�مووی تۆقهله ه

 قامگیری وهسـتـه هـۆی نا�بهخـۆی زانیـوه، دبه بـاوکی نووکه هتا ههه هک

ندنی هســهرهمــای پ�بــات و ههه لــه بــار د�ــماهتی بنه�یــهی کۆمهکهاتــ�پ

کی هیـهدک بژارهدا وهگـه بـه بـاوک دڕ�مـه، هر لهدهدۆفیلیایه. ب�ی پهدیارد
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 رهک بۆ سـهترسییهک مهکات که دایک وهمه وا دهو ئ �وان�ب ڵی له منداندهزای

نـه �ژهه�ودۆخـه دوم بارهبکـات. ئـ هناوییـ ه�ـمنداو هئـیری هژیانی خـۆی سـ

م یاسـایه و دروسـت کردنـی هینی ئـڕگـۆیـه. دیـاره هی زیاتری به دواوهوتهک�ل

کات هدک �سهک ڵهگهل ڵرگیری منداههاوسر هس هداکۆکی ل هک ک�رجهمولوهه

تـی �کانه که وهتییه�وهود�ن هوتنهکڕ�ک له �که به باوکی خۆی زانیوه، دژی زۆر

  کانی. هرهکه له واژۆک�کهران ی�ئ

ر هبـۆ سـ هیـهگ�هران ب�تی ئ�خته له وهشو�رگیری پهی تۆکمه به هاوسڕهباو

ر هد�ـپ هژ�ش درهمهر ئهزترن و ه�ههم یاسایانه بهکان لهتییه�یهها کۆمهی بهوهئ

رگیری هیاسـای دژی هاوسـتی. هدانیـ�پهرهری و پههاوسـ ڵی منداهوهو ژیاندن

نی همـهی وا له تهو دایک و باوکانهن و سزای یاسایی بۆ ئ�سا ١٣نی همهخوار ت

 ڵتی منداهقهره، دنهکهکانیان ده�ۆڕرگیری به ههاوس نیهمهمی تهالنیک همتر لهک

بوواردن له سزای یاسایی، گه بۆ ڕ�ئاسانترین ت. ههاتووه و نایهری نههاوس خۆ

ها هب ک�کات �استی بڕی هوهرگیرییه. ئهرمی هاوسهدوا خستنی تۆمار کردنی فهو

کانیان لـه ه�ـۆڕکردنی �رگیری پهک بۆ هاوس�هکان خهختهکان و زهتییه�یهکۆم

و به  دان�ور لهدرمی، هتی و نافه�یهتی کۆم�ندهن، پابهکهمدا ناچار دهنی کهمهت

  وه. هکاتهگرتنی یاسا ئاسانتر دهند نهه

ی هوهت، کاردانـ�ـکرهر دهه سلی باسی �و پ �مدا به چهی�شی سهک له بهو

م هه کـ�ـۆڕرگیری بـه هیـان خۆشـه هاوسـ�ی وا پهو دایک و باوکانهرچاوی ئهب

نـد سـا�ی هچی هک بـۆ مـاوهیـهبه پ�دانی ب�ه پاریه که هوهن، ئهکانیان بکهنهمهت

م هن. ئـهکـهدو هرگیری ئـهنی یاسایی هاسـهمهکاری و درۆ به تهساختپ�ویست 

زگـای �کانی پارهلـه ناوچـ ێنـدهلـه ه» نهمـهینـی ت�ک«ر نـاوی �دیارده له ژ

ری تۆمـار کردنـی هبهسـتهکان بـه نیـازی دهدایـک و باوکـخووزستان بینـراوه. 

رگیری هنی یاسایی هاوسهمهتا تهی وا ههن�و ساهکانیان، ئه�کچۆ یرگیرههاوس

 ٥٠٠بـۆ  ١٠٠کـرێ هرخان دهتـم کـاره هئـبۆ ی وا هه پار�و بهوه. ئهن�کهمه، دهک

  نه.هزار تمهه
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ــرا، ئ�ک پهو ــتریش وت ــهش ــهر تهگ ــنی کچهم ــوار ت� ــهک خ ــهم رمی هنی ف

یی و هسـتهج یتیسـوندرهی تهوهکردن تاس�ت، بۆ پشت�رگیری یاسایی بههاوس

. لـه ربگیر�ـتهک وهیـهن دادگـاوه نامهلـه الیـ ویسـته�قبوونی پ�روونی و باهد

رگیری هلووچستان هاوسـهزگای سیستان و ب�کانی پارهیی�له دادگا خۆج ێندهه

ی دیاری هر ئیزنی باوکی یاساییه و پرۆسهن له س�سا ١٣نی همهک خوار ت�کچ

نـد پرسـیاری سـنووردار هنیا له چهی کچه تیتندروسهنگاندنی تهس�هکردن و ه

قبوونی کچـه �نگاندنی هـۆش و بـاهسـ�هری دادگا بۆ ههدادو وه.هت�بهسک دهت

نیشـان  �ی پـهجار دوو جـووت گـوار ێندهکات، ههند پرسیاری ئاراسته دهچ

یه و هه و کامیـان سـاخت�ـ�وه کامیان زهکی بدات�کات که لهدا و داوا له کچه دهد

  کات.هد �پرسیاری ل ��ۆژی زڕت به نرخی هباریهیان س

�گا، هی کۆمـهناسـ�ی پهر�ران، بـه گـو�ـویسـتی ئهخۆش���گای زهله کۆم

ت. �ـتـان بهکانی ژیـانی ئافرهندهههڕنگترین یک له گر�کهی ��ینی ز�یه کهوانهل

تییه هسـایهی کهوانگـڕبووه. هگیـان هـینکی گرهیـهگ�نی ئیسالمدا پیژنان له ئای

وه هبـه خۆیانـ �ـ�یـه زهوه بـووه کـه بۆیـان ههت به ژن ئـهبارهکان سهئیسالمیی

سـت هدهم پرسیارانه وهک که ل�نجامه). ئ١٣٨٠لمونجید، هخ ئ�ن (شسابوو�هه

یـان  �ـ�ژن نرخی ز یروونهقبوونی د�نده کردنی باهزهری مهو�یه که پهوهئت �د

نیا له هه که ت�قهقبوونی ع�نگاندنی باهس�هی ههم پرۆسهیه. ئهیه که ژنانهو شتانهئ

یی و هلیقهی سـهکی سادهزیاتر له یاریی �ش�کهد هژ�کدا درهند خوولهی چهماو

  روونناسی.هی دهقینهاستڕکی �نگاندنهس�ه، نه ه�چهسی دهکهتاک
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  کانه�ه منداڕ کو

ــ ــواری هاوس ــه ب ــو�رگیری پهل ــوهختهش ــڕی ک ــه کۆ�کهان، ی ــه�ک ل  هک

تی هکردنیان، چـوون بـۆ خزمـ هشهقبوون و گ�ی باهناس�کان بۆ پهکییهرهس

تی هک مانگ خزمـهک بیست و ی�موو پیاوهران ه�تی ئ�. له و هربازییهس

لـه  نی بتـوانهوهن بـۆ ئـنڕ�هپهد�کاندا تهربازییهس هربازخانهناچاری له س

تی ه�ــبوونی مۆهند بــن. بــۆ نموونــه هــهک ســوودمهتییــ�هاووکانی همافــ

دار و هکی بیمـ�مـافی بـوونی ئیشـ تی،ه�وهت، ئیشی دڕساپۆهتی، پ�شۆفر

نـدییان هیوهموویان پهر ههکه هکانی دیکه هتییه�یهک له قازانجه کۆم�زۆر

 ینـدیهتمهچم و تایب�ربازی بـهتی سهیه. خزمهوه ههربازییهتی سهبه خزم

ی شـاریی و هر دوو ناوچهیدا پیاوان له ه�لتووری دروست کردووه که تهک

ان لـه کانی ژیـهن. دژوارییـ�کـرهراورد دهزموونـه بـهم ئهی ئـ�به پ یگوندی

نجتر هان گـڕم خولـه، کـوهاندنی ئڕهپ�ر له تهیانکا به پیاو. بهربازخانه دهس

  نن. �ن که ژن بهوهل

 ��هرگیریدا کۆمـههاوسـ یلتووریهییه له کربازهس –بازه سیاسی ڕ�م هئ

بوونی دی کرا، هیدانیدا بهله کاتی کاری م یهوهناوه. ئ�دی ههانکاری بڕگۆ

ــد�دوو ه ــهن ــو�رگیری پهی هاوس ــهش ــهخته س ــاری هرباری خزم تی ناچ

نـه �ر�نهمـدا دهنی زۆر کهمـهکانیـان لـه تهڕکان کوه�ـماهربازی بوو. بنهس

ن. لـه هرگیری ئامادیـان بکـهبۆ هاوسـربازی هسی پاش هوهربازی بۆ ئهس

بـۆ  ڕر لـه چـوونی کـوهاست بـڕخته هشو�پ یرگیرهتدا هاوسه�حا ێندهه

زانـدار بـوونی �م کاره بـه هـۆی خهت. ئ�درهنجام دهربازیی ئهتی سهخزم

ها هروهت. هـ�ن�خسهڕهربازی دهتی سهی خزمهوهلی کورت کردنهه هڕکو

یی �زگای خـۆج�کانی پارهربازخانهرن بۆ س�ه بنڕیه که کوهوه ههری ئهگهئ

  ی. هکه�ردانی ژن و منداهبۆ س �بچ ێربگرهپشوو و �ی بتوانهوهخۆی بۆ ئ
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  ریههاوس ڵی منداهوهز کردن�ههین له بیی ئا�ۆ ڕ

وان �ـنی نهمـهیه، به تهتی ئیمامییهزاوهی ق�راندا که به پ�ئتی هڕهله یاسای بن

رانــی هدادو). ١٣٦٩ی (عیبــادی، �رمنــدا�م ێوتــرهیی دهورهی و گــ�منــدا

ویسـته �ک پ�ـرگیری بۆ کچهدا بوون که هاوسهڕهو باوهتایی ئیمامییه لهرهس

م کـاره هقبوون ئـ�ر لـه بـاهبـ ێ) و نـاتوانر٨٥٦: ١٤١٤للی، یلالمه حه(ع

ر هگـهیـان وایـه ئ�کانی دواتر پهرهله دادو ێندههش همهرباری ئه. سێبکر

ــا ــی ناب ــتی کچ ــۆگری و خواس ــه ه ــی ل ــر�چاوپۆش ــێق بک ــه، ئ و هوه ئ

  ).١٨٦دانی: همهیه (ههشاوهو�هرگیرییه هههاوس

  
نان و �اهڕهی بۆ �مید ئیسماعیل زهبدولحهوالنا عهم ڵهگهر لهدوانی نووس�ل

زگای �ن له پار�کشانی مندا�هله هوو ڕ یرگیرهت به هاوسهبارهرگرتنی پشتیوانی سهو

  لووچستانهسیستان و ب

  میدهبدولحهوالنا عهی مهنه: نووسینگ�و
  

بسـتانی هرهع هبـۆ نموونـکانی هتـه�وهد هلـم هکی کـ��همه کۆمهای ئڕهرهس

ن کـه بـه هکـهت ئـیش دهرعهی شـ�ران هشتاش به پ�ن و ئهمهسعوودی، ی

ه. �ق و عاق�وه باهقبوون، ئ�نی باهمهته تهووتیشهگ ک که�سهوه کهی ئهر�گو
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ی هی وتــهوهانــ��ینی لــه گیرانی ئــاهبــڕ�کان و هئاینییــ هنــهنجوومهفتــوای ئ

زگاکــانی �کانی پارهبییـهرهه ع�ـ�گا زاهیی و لـه نــاو کۆمـهرانی ناوچـهبـڕ�

یه. بـۆ هرچاویان ههری بهۆیشتوویی و کاریگ�ستهران د�تی ئ�باشووری و

 یرگیرهی بـاوبوونی هاوسـهگـ�مین پهی�زگای خووزسـتان سـ�نموونه پار

لووچسـتان هزگای سیستان و ب�نی له خۆ گرتووه. له پار�ی منداهختهشو�پ

ر هسـ هرییان لـهلی کاریگـهنی خـۆج�یی زیـاترین پوتانسـیییرانی ئایهڕ�ب

والنا هینی مـیتی ئاهسایهترین کهورهت له گهتایبهبیه، هه هکهناوچکی �هخ

ری ئاینییـه لـه هبڕ�ترین ئیمام و هستهرجهنیا بهت هکه ن ٢هی�مید زهبدولحهع

ی همینـهکانی کهئاینییـ هرهبـڕ�رۆکی هک سهک و�کوو به جۆر�هزگادا ب�پار

ران �ـتـی ئ�ۆژاوای وڕت و �هۆژهـڕرانه لـه باشـووری �بی ئهزههنه مسون

  ت. �ناسرهد

ی هۆژ�م پــهم بــزانین. ئــهنی بــه کــیرانی ئــایهبــڕ�ی یرهکاریگــ ێنــاکر

دا بـۆ  ی هـانهوهژینـ�ی توهیـدانی، یانـهله کاتی کـاری م هرانهردهو�ستهد

یـه لـه �م پهدا. بـهکـهینی له ناوچیرانی ئاهبڕ� ڵهگهدانیشتن لوه بردنی ڕ�هب

مان هوتوانهرکهکی س�دانیشتن ١٣٩٥ی �ژی سا�الوهمی مانگی گهههدڤهح

زگـای سیسـتان و �هـی لـه پار�مید ئیسـماعیل زهبدولحهوالنا عهم ڵهگهل

                                                 
مید ئیسماعیل بدوحهعیل ز�هی یان ش�خولئیسالم عهمید ئیسمابدولحهوالنا عهمهـ ٢

. به گ��انهزههی زانایانی سونه مه�گهر�کی ئاینی کۆمهز�هی زانا و ڕ�به وه له بی و�تی ئ�رانه
له گوندی  ١٣٢٦ی خۆیان، ناوبراو له دایکبووی سا�ی کهڕهی ما�پهبایۆگ�افی ب�و کراوه

نجابی لعلووم له پهد ئهدرهمدییه بهی ئیسالمی حهانهگلووگای نزیک زاهیدانه و له قوتابخ
. ئ�ستا قوتابخانه مهو�تی پاکستان خو�ندوویه ه�زترین قوتابخانه سوننه کان بهکییهتی

کی قوو�یان رییهوه کاریگهتییه�یهکانن له و�تی ئ�راندا که له ڕووی سیاسی و کۆمهبهزههمه
. مهو�تی ئ�ران هه کانیبهزههر سوننه هله سه رگری له مافی مید به هۆی بهبدولحهوالنا عهیه
نگی وترێ دهکاندا پ�ی دهیاندنه ئ�رانیهناوبانگه و له هندێ له ڕاگهکان له و�تی ئ�ران بهسوننه
.  میانه   ڕۆ



 نگیی ب�ده�ههزای / 150

ــلووچســتان هب ــه بهک خســت. وڕ� ــاتر هشــهک ل ــردا زی وون ڕکانی دوات

ابردوودا ڕکانی هیهی دهلووچستان له ماوهزگای سیستان و ب�وه، پارهت�کرهد

ر کـردووه. دوو هنی له خۆیـدا مسـۆگ�مندارگیری هی هاوسهژڕ�زیاترین 

ــڕ ــاش ئ ــهی مهرکوتووانهم دانیشــتنه ســهۆژ پ ــدهبدولحهوی عهول ــه  ،می ل

زگا لـه �کانی پارهله شارس هزاران کهیدا به ه�ینیدا که تهۆژی هڕوتاردانی 

لـه  �بـهرگیری دهی که هاوسـهوهت بهبارهوه. سهوونهشاری زاهیدان کۆ بب

وه زیادیشی کـرد کـه هر لهدهدوا. ب ێنجام بدرهن ئ�سا ١٨نی همهنزیک ت

شـی ژیانیـان هکان خۆیـان هاوبهنجهن گهگه بدڕ� �بهکان دهباوک ودایک 

لی هی ههوهندن، دۆزین�له بواری خوتوانن هوان دهن و ئهست نیشان بکهد

بژاردنی �هیی هـهسـتهرونـی و جهد یسـتیوندروهرتری تهی سـهکار و پلـ

یی وتووهحک هی یهدا کارگهوتنهک�م چاوپهی ئهژ�ت. له در�بهباشتریان ه

وه چـوو. ڕ�هکان بـهتری قوتابخانـه ئاینییـ�و، له ئاستی باهر ئیزنی ئهله س

دا، هشـنه قوتابخانانـهم چهژی لـ�بهرپرسی وانهنی بیند و زانایانی ئایهکارم

 یرگیرهکانی هاوسـهتییه�یهروونیی، پزیشکی و کۆمهد هت به زیانهبارهس

وه بۆ هت�م زانیارییانه بگوازرهی ئهوهنانیان بینی، بۆ ئ�اهڕ ��هخته کۆمهشو�پ

  . ڕزاران قوتابی کچ و کوهه

  

  رانی�تدارانی ئ�هسهی دهوانگڕ 

نی �منـدا یرگیرهوا هاوسـ یه�گایانـهکۆمو هی ئکانهتهک له حکوم�زۆر

رنج هتگوزاری سـهو سیاسـ ێنـانی یاسـای نـو�دا باوه، له کاتی به کاره�ت

ر هری لــه ســههاوســ ڵکانی منــداهیشــتن لــه گووشــارهگ�ر تهنــه ســهناخ

دا ه�گایانهم کۆمهریت لهی خۆ به خۆ نهو�چوونکه به شلک هخ�نی هکۆم

ت هڕرگیری هیاریـان داوه هاوسـ�ی که بهسانهو کهزۆرن ئت. �کرهو ده�یهپ
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م هک لـ�نن. له زۆرهدا د�میان دانی پهن، یان کهبک �ی ل�وه یان نکۆهنهبک

تانی هرهد�ـی نـاوخۆیی و بڕهشـ ر،هدهاده بـڕلـه  یژاریه�گایانه که ههکۆم

ن �منـدا یرگیرهیـه، هاوسـهۆژانڕی ژیـانی هاو�بهشی دانهیی زۆر بهناوچ

رنجی هکــه ســ �بهو خواســتانه نــهیســتی ئــ��تی پهمایــهکهلــه ییــه هوانهل

 ن�مندا رگیریه. کۆتایی هاوسک�شنهو الی خۆیان ڕادهرهبتداران �هسهد

تی هکـات و یارمـهژاری دهیی ههوهی ناو نههاریکاری له ناوچوونی پرۆس

  ی خۆیاندا چاالکتر بن. ه�گاکهدا که له ناو کۆمهژنان و کچان د

کان هنییـهدهمافـه م نـدی وهوهرژهکخراوه نابڕ� هم لهککی ��هنیا کۆمهت

بـه اسـتیدا ڕم دیارده سوور بـن. لـه هر ئهس هن که لههکان هیتیه�وهود�یان ن

ران �ـتی ئ�ت، وهشیمهیی حهوهتهون�ی سندووقی نهکخراوڕ�تی ڕاپۆڕی �پ

ــ ــای هتان�و وهل ــه یاس ــه ک ــالم هریعهشــی ــتی ئیس ــه هبارهس ــهتت ب نی هم

ه. �دا زارگیریهنی یاسایی هاوسهمهران به ت�ئندیی هر پابهرگیری به سههاوس

رانیان �تی ئ�ی وهف ئاراست�یوونسی نیراهن�ی که نوهو پرسارانهمی ئ�له و

کانی ه�گاکانی مافـهنی و کۆمـهده�گا مهکانی کۆمه�وهه یهکرد، یان دیک

یـه و هنییان ه�رهای ئـڕکۆماری ئیسـالمی رپرسانی هله ب ��ه، کۆمڤمرۆ

   ن.هم یاسایانهانی ئڕخوازیاری گۆ

  

  نجامی کۆتاییهئ
ی رگیرهکان، هاوســهیماننامــه جیهانییــهکــان و پهوتنــه جیاوازهککڕ� یهوانــهپ�چبــه 

م هکان ئـه�ـماهک له بن�ی بۆ زۆرهوهای ئڕهرهوامه. سهردهشتا ب�ن ه�ی منداهختهشو�پ

 ڵشـتنی منـدا�ههیـه. نهچووی زۆری بـه دواو�م ت�هشه، ب�اک�رنجهشدا س�دیارده له پ

گـری لـه ڕ�ی هوهبـۆ ئـ �ی کاری جیهانیان بـهرنامهتی بهمایهکهله ی �بهری دههاوس

   ت.�کانی بکرهرهرانک�وته وهک�ل





  

  

  

  

  

کانی هوتهستکهنجام و دهم: ئهشی س�یهب

  وههژین�تو
  





  

  

  

  

  

  وههین�ۆک�ی لهمینهش ز �پ
راندا له �تی ئ�له و هتخهپ�شو یرگیرهباوبوونی هاوس ڕهم دواییه له مهکانی ئهوهین�کۆ�ل

ت هبارهپانتای س هورهگ ی یهپ�وانمین هکهیبه �م کتهری ئهک نووس�، کات١٣٩٢ی �سا

ی هکـرد. لـه زۆربـ�سـتی پهنجام دا، دهئ ٣ئ�رانندی له هندامی زایهکردنی ئ تهقهسبه 

و ی هاوئاراسـته هو�ینـه بـه شـ�ی مهنـهتهخ ڵهگـهن ل�رگیری منـداهکان هاوسهناوچ

م دوو دیـارده هوان ئـ�ـنـدی نهیوهپ ڕه(بۆ باس کردنی وردتر له مکرا هدی دههاوکات ب

ن لـه �رگیری منـداهت بـه هاوسـهبارهوه سـهینـ�کۆ�ی لهخماخـه). چ١شی هوانه ب�ب

نیا هتـ هدا نـهو کاتـهلـدرا. �ی ژنان لهنهتهر خهوه له سهژین�ی کاری توهی پرۆسهژ�در

کوو �هگـا بـوو، بـائ�تـان بهی ئافرهنـهتهی خهتی له بوونی دیـارده�وهود�ن�گای هکۆم

نـدامی هئکردنـی  تهقهسـکان لـه بـاوبوونی هرانییـ�تیشـدا ئ�ت له ناوخۆی وهنانهت

وه لـه هژینـ�وه لـه کـاتی توه�م حاه). ب١٣٩٥دی، هحمهئاگا بوون (ئ�ندی ژنان بهزای

 ڕهدنی ئاسـتی وشـیاری لـه مـ�کشـانههبـۆ  �بهوت که دهرکهی ژنان، دهنهتهر خهس

  ت. �نجام بدرهش ئهکی دیکهیهوهژین�ن تو�رگیری منداههاوس

                                                 
3. http://kameelahmady.com/fa/fgm-in-iran/ 
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  ت�زگای و�وت پارهحکانی هله ناوچه گوندیی ینیداهکاری م

  دیهحمهنه: کامیل ئ�و

  

هاتوو له ست هدهزموونی وهی ئهگ�هووی بڕوه، خستنه هژین�م توهئامانج ل

 ڵمنــدا بــاوبوونیی هژڕ�ــوه �م شــهی بــهوهکانــه بــۆ ئــهیی�پرســیارنامه ما

 ڵمنـدار هسـ انیکهرهکـاره کاریگـیشتن له سـنووری هۆهگ�و تری ههاوس

  ت. �ر بکرهنگاندنی له سهس�هی و ههوهژین�ران تو�تی ئ�ری له وههاوس

کـانی هه کراو�ـ�هک لـه بـاوترین باسـه گ�کهن یـ�مندا یرگیرههاوس

ناسانه لـه هی ماندوونهو�ه که به شڤکانی مرۆهانانی مافڤران و چاالکهژ�تو

م هکانی ئـهییـهره بنچینهر فاکتـهکان له سهتییه�وهکخراوه نادڕ�ر ئاستی هس

ل کردنـی �شـ�بـۆ پرنجی جیهانی هسی هوهدیارده چاالکیان نواندووه بۆ ئ

ن �رمنـدا�ن و م�گری منـدا�هسارههی خهگ�و شان و پ ڤکانی مرۆهماف

ژه ڕ�ـو  خـواز بـوونی، زۆریـی�ری، بـاوبوون و دههاوس ڵ. مندانش�ابکڕ

یی، هوهیی و ناو نـهوهوان ن�ی نهوهنگدانهڕر و هن�ی، هۆکاری پاهکهرییهگهئ
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شتن �ههنپ�ناو  هلی بهوهدراوه بۆ ئ �رنجی پهوه سهرانی جیهانهبڕ�ن هله الی

ی یگـوزار هرمایهیـی خۆیـان سـهو وز یی، کـات�گری له پشتیوانی ماڕ�و 

  ن. هبک

سـتدایه. هر دهم له بـهزانیاری زۆر کته هم بابهت بهرباهران س�تی ئ�له و

نجام هیان ئهوهژین�که توهش�ک یو زۆری یی�س بۆ دیاری کردنی قووهم کهک

ها هم بـهوتن لـ�پای هژڕ�ران به �تی ئ�وواون. هکان ناتهتییه�وهداوه. داتا د

وازناسی �شنه شهنجامدانی هیچ چهنی ئ�شو زرگیهییه هندهزایتی ه�یهکۆم

 لـه ئامـاره ێنـدهی ههوهای ئـڕهرهبووه. سهوه نهم بارهلین بو�قی هوهژین�تو

وو، ڕنـه هخهخته دهشـو�رگیری پهکی گشتی لـه هاوسـهیهن�کان وهسفییهو

کــانی هری و هۆکارهر کاریگــهکی گشــتگیر لــه ســهم شــیکاریی�هبــ

م زانیارییـه هر بـاس. ئـهنه بهناخکانی هترسییهو مخته هشو�رگیری پههاوس

یاندن، هاگڕتی قوربانیان، ڕاپۆڕزی زانکۆیی، �له توو، ڕته هی که خراوهمهک

ت بـه هبارهبه شوناسی ناشیکاریی و س تڕاپۆڕ ێندهی الواز و ههراوهنوس

کاندا هته�ی حاهوه. له زۆربهتیس بۆتهرگیری تۆمارکراو قهکانی هاوسهئامار

رانـدا لـه سـنوری شـیکاری �تـی ئ�ری لـه وههاوسـ ڵی منـداهوهژین�تو

ســت بــه هدا ههر�ــی لهوهچووه. ئــهرتر نــهیی ســ�بچــووکی پانتــای خــۆج

 ڵشوناسی منـدا ڕهر له مهوهکی پرس تهیهوهژین�کرا توهدی هکهسییهایمهک

  راندا بوو. �تی ئ�ری له وههاوس

بوونی هران، نـ�ـتـی ئ�ری لـه وههاوسـ ڵژوویـی منـدا�می هژ�ـله در

ی هی دیــاردهوهکردنــ اففهســتی شــهبهبین بــه م�کی قــووهیهئاراســت

م خواسـته هو ئـکـراوه  �ستی پـهران ه�تی ئ�خته له وهشو�رگیری پههاوس

نـه �م کچۆهت. ئـ�چهزیاتر د نجام دراوههوه ئهم بارهستا ل�تا ئهی که ههوهل

ک �ی داهاتوو پهوهیرانی نهشی قهچوونه ناو تافی ژن بوون، ب هنزیکن لکه 
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ت و ه�وهکانی دهزیرهست وهکانمان بگاته دهوتهستکهدنن، هیوامان وایه �د

و  انرهوه. بکـهتـ�وهک بکهانکارییـڕی گۆهوهتی بـۆ ئـه�وهنادانانی ڤچاالک

رنامـه هت و به�وهکانی دهتهگری سیاس�هه کانهانکارییڕکارانی گۆ�جهب�ج

ها هروهی و هـنـدهزایکسـانی هز کردنـی ی�ههبـۆ بـ نکانهژراوڕ�پالن بۆ دا

دی هبـۆ بـ. ٤کاننهتییـه�وهکخـراوه نادڕ�چـاو کـراوی هڕی هشهی گهرنامهب

وه هن�کۆ بکر �بهکان دهنجامهوتر له ئ�ربهکی بهیهبارهنگه قیم گرهنانی ئ�ه

  ک. �هستی خهر دهبنه �کان بخرهاستی و داتا ئامارییڕوه و هن�و بدۆزر

ی و سـنووری هژڕ�ـ ڕهوه لـه مـهینـ�کۆ�ی لاتـایشتن بـه دهگله پ�شدا 

رگیرییانه هم هاوسـهلـ ێندهبوو، چوونکه هخته دژوار هشو�رگیری پههاوس

نی همهکان له تهله دایک و باوک ێندهکران و ههدهرمی تۆمار نهی فهو�به ش

رگیری له هرمی هاوسهف ییتۆماربوونی هنهۆی کرد. هیان د��کانیاندا فهکچ

 تۆمـاربـۆ  ئاسـانکاریکران یان هتۆمار نبۆ  هوهڕ�تهگهدکان هناوچه گوندیی

ی هختهشـو�پ یرگیرهلـه دایکبـوون. واتـه هاوسـی ئامـاری ه�ـههکردنی 

بـۆ ر بۆیـه هبووه هـهوه نهتهکی تایبهری وردی دادگای�ر چاود�ن له ژ�مندا

نـدازه هئکی �رهو�پکانی هی له قازانج�نکۆوان هکانی ئهر مافهداکۆکی له س

ــراو د ــرهگی ــ ێک ــ١٣٩٣ف، �(یوونیس ــهده). ب ــهر ل ــار ن کردنی هوه تۆم

کـانی هڕۆ�ـبوونی داکۆکی یاسایی له ژن و هته هۆی ن�بهدک هرگیرییههاوس

  داهاتووی. 

تی هشـیمهری ح�رژمهی سـ�ـران به پ�تی ئ�وکخراوی ناونووسینی ڕ�

ت ناسـی دابـین هشـیمهووداوی حڕچـوار  ڕهداتا له مـ ��هه کۆم�ر ساهه

م زانیارییانـه هق. ئـ�هرگیری و تـهرگ، هاوسـهکات: لـه دایکبـوون، مـهد

                                                 
4. NGOs 
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بـه دا هر�ـی لهوهم ئـ�هک بـوون، بـ�ه�نی خهکۆمستی هر دهمیشه له بهه

یه کـه لـه زانیـاری و هم داتایانهپشت ئی هوه ئاماری شاراوهتهوتراوی ماوهن

  کان زیاتره. هداتا گشتیی

زی �ـرگیـراو لـه تهسـفیی وهو ئاماری یهوهین�کۆ�شتریش وترا ل�ک پهو

. هه�نـاوکانـدا شکسـتیان هکـاره موومیکینڕ�زانکۆیی و له دیاری کردنـی 

ت هڕووی ڕهووبـڕیان هکان زۆرینـهزانکۆیی و ئاکادمیکیی ه�وهنجامی ههئ

وی �ربهبندن و هسهرهی پهانوهچپ�و به  نن هاتوواکر �ی ل�وه و نکۆهکردن

ی هکه له مـاو –ت ه�وهرپرسانی دههۆگری ب رنج وهسیانتوانی هنم دیارده هئ

کرد هت دهشیمهی حهژڕ�کشانی �هر ههداگرییان له س�ابردوودا پڕنی �سا

ی هز�نگهئـ هوهخسـتن ڵرگیری و منـداهراتر کردنی هاوسـ�رچی خهو بۆ ه

 مــههر لهده. بــو الی خۆیــان ڕابک�شــنهرهبــ ـ کــردهنجانیان زۆرتــر دهگــ

کخـراوه ڕ�یـی لـه ادار پشـتیوانی هلـدا هم بـوارهسی لـهکهتاکرنجدانی هس

ــه�وهناد ــکان هتیی ــتی هبهم هب ــدانی توهئس ــ�نجام ــ�کۆ�وه و لهژین ی هوهین

  .شتیهگهن ێزیاتریش به هیچ کو

تـی �لـه و ژنـانی هنـهتهبه خ تهبارهسابردوو ڕی هوهین�کۆ�له کاتی ل

خته و هشـو�رگیری پهسـوان هاو�له نوت ه�کهههکی نابهندییهیوهپران، به �ئ

کرابـوون، لـه  هنهتهی که خهنانهمهم تهو کچه کهان دۆزراوه. ئژنی هنهتهخ

نی همـهوه تهکی تریشـهکرد، و له الیهرگیریان دهیدا هاوس�رمندا�نی مهمهت

ک بوو هاستییڕمه هست هات. ئهدهرتر وهی کچانی سهبۆ دیکرگیری ههاوس

کان بـۆ هکراو ێموو ناوچه تاوتوهی هه�ی ده ساهوهژین�کی تو�ستپهکه له د

بـه  یووداوی هاوکـاتڕم دوو دیـارده، هئـدی کـرا. هوه بـهگرتنـ�هنموونه ه

ــ�هه ــهک ــین. ئ ــهوت ن ــه س ــه هرکووتکهم دوو پرس ــییانه ل ووی ڕره جنس

ی هوهجیـا کردنـوه و هگرتنـ�هم قۆنـاغی نموونـه ههکـهلـه یوه هسرووشتیی
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ک لـه هکتر کرابـوون. وهشی یـ�ک�هه�ن ت�مندا یرگیرهی هاوسهوهژین�تو

تانـه لـه ناوچـه ه�م حاهکـرد، ئـ �ی باسمان لـ�و پ �مدا به چهشی دوههب

 �چـ ێوهیدانی زیاتر لهی که کاری مهی�و جهئ –ران �تی ئ�کانی وهگوندیی

  دا.هووی دڕ –ببۆوه 

  

  وههین�کۆ�ی لهئاراست

کی هیـهوهندن�ت، خو�وهکـهردهدا دهوهین�کۆ�خالقیاتی لهک له یاسا و ئهو

یی هکی ئـۆبژهیهکانی کـاردا ئاراسـتهموو قۆناغـهلـه هـ �بهیی دهوهینژ�تو

ن لـه �رگیری منداهتی هاوسهبژاردندا باب�هم قۆناغی ههکهت. له ی�ربگرهو

ۆکی توند و تیـژی بـه ڕهناوله ر هشووی نووس�کانی پههۆگرییران، �تی ئ�و

ی زانیــاری هوهزموونی کــۆ کردنــهتوانا کردنــی ژنــان و ئــه، بــنــدهزایی �ــپ

موو هر بـوون. لـه هـهی ژنـان کاریگـهنـهتهخی هوهژینـ�ست لـه توهیوهپ

ن و �ال بنرهو �بهکان دهتییهزاوهق هش گریمان�موو پههدواتردا، کانی هقۆناغ

 ڵلـه شووناسـی منـدا یشـتنهت�گتی بـۆ هیی و چۆنایـهکی ئـۆبژهیهئاراست

ی یاسـایی، کلتـوری و ئـاینی هو�چوارچ ڵهگهر که لهته ب�ری بگیرههاوس

یشـتنی هگ�ت بـۆتـه ه�م حاهئـت. �ران سازگار ب�تی ئ�کان وهناوچه گوندیی

دا ئامانج هر�نگ بوو. لیری گرههاوس ڵله مندا همارگرژانهی و نادهنانهالی�ب

موو های هـ�ـ�ن و�رگیری منـداهیی مانـای هاوسـ�ست خسـتنی قـووهد

  تی. هیهکهۆزییه سرووشتیی�ئا

دانـی هژ�جی و درهبوونی ملکـت، �کرهدی دهراندا ب�تی ئ�ی له وهوهئ

ری بـه مانـای ههاوسـ ڵمنـدا یهوهکاردانـریت لـه هت بـه داب و نـهتایب

وو لـه ڕکی �ن پرسـ�ی منداهتخه�شو�پرگیری هبوو. هاوس هوهئامرازی مان

م هئـ ێنـدههت. �ـکرهدی دهکانـدا بـهگوندیی هناوچانـ هزیادبووه و زیاتر ل
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کی باشتر یان ئارامتر بۆ �ن که ژیانهدهم ده�هرگری له قهکاری بڕ�دیارده به 

ــۆڕ ــین ده� ــهکانیان داب ــدههن، هک ــه  ێن ــب ــی هملک ــه هزج�تی کردن خت

کی تـر هنجان و بـه واتایـهرگیری کـردن بـه گـهکان بۆ هاوسـهتییه�یهکۆم

ن. هدهمی ده�ـهنی لـه ق�نجهنی و پـاکی گـ�رگیری له کاتی پاکـداوههاوس

ــدهه ــه ب ێن ــ�شــهب ــه ئ ــان لهک ل ــاینی خۆی ــرکی ئ ــن کڕهی د� ــه هوان وات

مانـه هر لهدهن. بـهدهنجام دهخته به خواستی خۆیان ئهشو�ی پیرگیرههاوس

ر لـه هی و جنسـی بـسـۆزدار یندهیوهک پهتی و تابۆی وه�یهتکی کۆمهئ

بـ�چم  هختهشو�پ یرگیرهتی هاوسهنیی�قهئی هکانی دیکهرگیری دیوههاوس

ت هنانـهوامه و تهردهشتاش ب�ری هههاوس ڵی که بۆچی منداهوهو ئن هدهد

یی کــه هوهینـ�کۆ�کی لهیـهوهژین�تونانــه دی �ت. بـه ه�ـکرهستایشیشـی د

 تیهی تایب�کو به ئاماده بوون ێله خۆ بگر نکاهلتوورییهزییه کجیاوا مووهه

یی و هرز لـه ئــۆبژهکی بـ�ره، ئاســتهی لـه سـهرنامــهی کـه بهو ناوچانـهلـ

 هجیـا لـکی هرهت. ئامانجی س�بهر دهبهستهدا دهوهین�کۆ�خوازی له لواقیع

و  ێکی نــو�زانســت نانی�ســتههدهو، وههژینــ�م توهی ئــهکانی دیکــهئامانجـ

ــهروهدادپ ــه س ــه هبارهران ــت ب ــو�پ یرگیرههاوس ــه �ی منداهختهش ــه ک ن

  ت. �نهکان دادهر لقه وتراوهری له سهکاریگ

وا  یهاناسـتییڕو هئـسـفی و هی وهوهوونکردنڕتی، هکی چۆنایهیهئاراست

کانی هرنامــهوتــی بهلــه ڕر بــاس. هبــ هتــهخراوننراون �لمهســ هانســتهربهس

ی همارگرژانهبژاردنی د�هگری له هڕ�کان هخالقییهده ئڕستاندادا هوهل�کۆ�ین

نگاندنی هسـ�هوازی ه�دا، شـهوهین�کۆ�م لهی ئهله ئاراست. کردهدکان هیار�ب

ر و هوهکی پرس تهیهکوو ئاراس�هنییه ب انهڤکی مافی مرۆهیهکان ئاراستهپرس

سـت بـه کـۆ هیوهبینـی پ�تای بـوونی ڕهرهوه سـه�ـم حاهزموونی بوو. بـهئ

ت بـه خـۆی هتایبـسـی همایهکمـه �ی ئهوهژینـ�م توهی داتاکان، ئهوهکردن
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ک لـه ئارادایـه و �میشـه پرسـهیی ههیفی ئـۆبژهکـی هوهینـ�کۆ�یه. له لهه

 ێنــدهگر ههن�هی حاشــاههو�وه بــه شــهرهژ�ن تــوهلــه الیــجــار  ێنــدهه

یـه هو مانایهنی و داراییش بـهمهتی ز�ت. سنووردارر�بهبه کار دمارگرژی هد

وه لـه هینـ�کۆ�کانی لهنجامـهئت، واته �بچووک ب �بهی نموونه دهبارهکه ق

تی هشـیمهری حهیه پیشـاندهوانهو ل بوون دابنهگشتگیر نترسی همم هر دهب

یه کـه هوهر ئهکان له سه�وههموو همه ههای ئڕهرهت. س�بهران ن�تری ئهورهگ

ختگرانه و هوازی سـ�ت. شـ�رمارگرژی بکهگری له دڕ� ێکرهی دهندهوهئ

ه کــرا �ــ�هوه گهینــ�کۆ�کانی لهپرســیار وههوهتی کــه بــه هــۆی ئــ�شــههاوب

ــ�نه هشــداربووان لــهبــن. بهد هوهرهد و وشــیارکنــهمه�وهد و هنــی بــوونی ئ

زراو و �کی پـار�ن�وه و شـوهکرانـهنیـا د�وو دڕیانخسـته هی که دهزانیارییان

ــتان ــرا هدۆس ــین ک ــۆ داب ــه تیان ب ــ�ک ــدا ئ ــهی ــی و �تی و نههزموونی تایب ن

چـاو هڕبـه ر همـد�ی وهن. وته و قسـهش بکهمه داب�ئ ڵهگهکانیان لهوانگڕ

کی هواو، بیستراو و به وردییـهنی بوونی ت�و نه هندازهئکانی هڕستانداکردنی 

  . هوه�دران�گهدرهتر وهد�رچی زهه

ی وردی هی وتـ�ـنیا بـه پهکان به تـهنجامهوه، ئهژین�توری هرتاسهله س

 �یان لـهوهان��گ ێندهدا ههکهتڕاپۆڕری هرتاسهکان بووه و له سهشداربووهب

ران ههاوسـ ڵکانی ژیـانی منـداهاسـتییڕانـه بـۆ پشـکنینی م وتههاتووه. ئـ

م ه. ئــهکــهوهین�کۆ�تی لهنایهســهڕخ و هتــه بایــ�ی ببهوهوه بــۆ ئــهتــهۆزراوگ

ی یشـتنهت�گنموونـه  گرن؛ بۆهکان له خۆ دهۆکڕهک له ناوهپانتایوانه هان��گ

یشـتن بـه هن و  گ�رگیری منـداهکانی هاوسـهنجامـهکچان له هۆکـار و ئ

 کیهیهوهان��م زانیارییانه، گهر لهدهکان بهوهان��تگوزاری. گهزانیاری و خزم

 و ک�هخشن بـه ژیـانی خـهبهت دهکی تایبهن و زیرهدهچم د�ند بهمه�وهد

ــتنیانهگ�ت ــووک�ه، هیش ــتانکهس ــدهیوهر و پهوتی دانووس ــهدی ین �تی هس
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ن هکی ناواز�تهرفه، دهوهین�کۆ�م لهی ئهوانگڕوان له هئنن. �خسهڕهکی دهالو

کان بـۆ هۆشـنبیرییڕ هوهانـ��گ .کانهسـتیارهه هتهی بابهوهکدان�بۆ  باس و ل

م هی ئـهژ�ست نیشان کراون و له درهک د�ر بوارهی شوناسی ههوهگواستن

ــهرههب ــهک نموونهدا وهم ــی �لهگ ــه باس ــونجک ل ــتی گ ــ�گش م هنراون. ل

ــ�تو ــاهوهژین ــه پ ــ�ل ڵدا ل ــداهگ�ی تهوهکدان ــتنی من ــ ڵیش ــه  کانهبووک ل

ر هری لـه سـههاوسـ ڵواری منداهکاری ئاسهوردن، �مندا یرگیریههاوس

  وو. ڕ هتهی کچانیش خراوهۆژانڕژیانی 

یـه، چوونکـه هی ئاماژ�کی ج�تهن باب�ی منداهختهشو�رگیری پههاوس

سـته. هر دهم له بـهکی زۆر کهکانی زانیارییهوتهرکهباوبوون و د ت بههبارهس

ش همـهر ئهبـهر لهو هـمن هن سنووردار و کـ�مندا یرگیرهداتاکانی هاوس

ویسـتی بـه �ری پههاوسـ ڵی منداهی دیاردهوهکدان�کی له لهش�مین پهکهی

یشـتنی هگ�رچاو لـه تهوتنی بهشک�تره. بۆ پ�ی قوو�کنتشیهگ�وه و تهین�کۆ�ل

پرسـی  کتیڤ بـوونیهئـری و ههاوسـ ڵمنـداست به هیوهکانی پهترسییهم

م هئـویسـته. �دا پهوهژینـ�م توهلـ ن زانیاری گشـتگیر�ی مندایرگیرههاوس

وه و هرز کـردهرچاو بـهی بـهو�بـه شـ یکانهی زانیارییـهبارهق هگرتن هندازهئ

کان هزموونییـهۆ داتا ئب هل�ب�اورگیری مندا�ن خواستی هت به هاوسهبارهس

  . کاتهدابین د
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  ت�هۆژهڕربایجانی هزگای ئاز�یی پار�کی خۆج�هم و دواندنی خ�پرسیار و و

  دیهحمهنه: کامیل ئ�و

یی ناوچــه �کی خــۆج�هی خــدنیــدانی و دوانــهوتنی مهکــ�چاوپ

یـانتوانی هی ئاشکرا کرد کـه دهندیانهری چهفاکت�ی هکۆمکان، هجۆراوجۆر

 ریههاوسـ ڵریتی منداهر نهله سکردن و داکۆکی  پاراستنله ریان هکاریگ

ــه ب ــا ل ــاییهربهجی ــته یاس ــهس ــهت. ی�بهکان ه ــهک ــه هوهم ئ ــه گرووپ ی ک

نگی ههاوئاهـنـدی و هیوهر پرسـیاری پ�ـخستنه ژ �کان به بهتییه�یهکۆم

ــههاوچــ ــهجی نهرخیان ملک ــهریت ــهکانی ب ــانن. هاوس ــه خۆی  یرگیرهر ل

تی دابـین کردنـی هرپرسـایهدا که لـه بهگه به دایک و باوک دڕ�خته هشو�پ

  وه. هکانیان خۆ بدزنه�ۆڕ
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  نهختهشو�پ یرگیریهنگری هاوسهزگای خووزستان که الی�له پار ڕکی لوهیه�ماهبن

  دیهحمهنه: کامیل ئ�و

  
وه الواز هـان هووی ئابوورییـڕو لـه  هورهگـ یه�ـماهبنی کـه هوهم ئـهیدوو

م هکـه بـۆ کـهمه هاریکارییهخته چوونکه ئهشو�ی پیرگیرهن بۆ هاوس�درهد

ان ڕی کـوهختهشو�رگیری پههاوسکدایه که �وه له کاتهک، ئ�ی کچهوهکردن

و  ڵه له ئیشی نـاو مـا�ماهندامانی بنهکی کاریی زیادی بۆ هاوکاری ئ�ز�ه

    کات.هکان زیاد دهچاالکییه ئابوریی

دا �ـنی ت�رگیری منـداهی کـه هاوسـه�گایهو کۆمهندامانی ئهم، ئهی�س

م هکان و ئـهئاینیی هقهو ئیمان به د ڕهمه. باوهک ێوهرمی لهندنی ف�باوه، خو

ن، وا هختهشـو�پ یرگیریهری هاوسـهشـنیارد�قانـه پهم دهه بـاوه کـه ئـڕهباو

  نن. �دی بهب» ندییانههپاب«م هکان ئه�ماهکات بنهد
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ز �واو له ههنانی ت�ری به کارههبهستهخته دهشو�پ یرگیرهم، هاوسهچوار

 هیهی هبوونتی هزی چینای�ههب یندیهیوهو توانای زک و زایه و له کۆتاییدا پ

  وه.هکاتهستبوونی هاوژینی گونجاو سنووردار دهر دهبهلش هوهئو 

نـگ و هبـر و زهتاییه کـه زهرهکی سـهیهدا ئاراستهوهوه له کردهژین�م توهئ

نگ. هته د�ن�کانیان دهن و پاشماو�رگیری منداهری هاوسهوروبهنگی دهد�ب

ی هنج و ئازارانهڕو هینی ئ�ربهنه بۆ دهگمهکی د�تهرفهک دهیهو�ها چوارچهو

سـته هبهم مهئـ بـۆبوون. بیسترا هیان ن بوونناسراهنرمی هکه هیچ کات به ف

کراوه و ئازاد ئاماده کرا بۆ  کیهبه کۆتاییار پرسی�� هکۆمک به هیهرنامایپرس

نـگ بـوو ئـازاد و یوه گرهی بـه الیانـهوهینی ئ�ربهبۆ دکان هرهمد�وی هوهئ

  ئاسووده بن. 

نــگ و یگر ڕاگــرتننــی �و نه  هســت خســتنی متمانــهدهوی هیــ�و پهبــ

کی �ن�تـه لـه شـوهم بابهنرا بوون که ئـ�اهڕها هوگران هندازهئویست بوو، �پ

ک ��هی کۆمـهگڕ�کان له هتییهداتا چۆناینن. �دی بهدا بهئاسووده و دۆستان

ران لـه همـد�سـت هـات. وهدهکهـاتوو و�دوانی نیوه پ�سی ئاگادار و لهک

رپشـک هدوان س�ـستاندنی لهدان یان وهژ�له درکان، هی پرسیارهوهمدان�و

 ێندهت و ه�نر�ههباش بوو ناویان ن �ن پاریا وایهمد�له و ێندهبوون. ه

اسـت ڕکانیان هزگرتن له بژارده، بیـر و وتـڕ�نا. به �ناوی بچووکیان هنیا هت

 ێنـدهی خۆیـان وتوویانـه، یادداشـت کـراوه، واتـه لـه ههوهی ئهو�شهاو

نیا هدا تـهتی دیکه�حا ێندهکانمان نووسیوه و له ههرههو�مدناوی  تداه�حا

و هدا هـاتووه. ئـهکـهتڕاپۆڕبـوو لـه یان داهگـڕ�ی وا خۆیـان هو زانیارییانهئ

کـانی هو کراو�شـتر بـ�گشـتیی و پوتـه یـان بۆچوونـه ی که له هوانهان��گ

تداری �هسـهکان، دهییـ�تییه خۆجهسـایهران، کهبـڕ�کان، هرۆک کۆمارهس

دا هـاتوون کـه هکـهکانیش لـه کارهتییـه�وهتییه دهسـایهی کهینی و دیکـیئا
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  وه نییه. هژین�خالقیاتی توهزاندنی ئهالدان و بدا هل�رنانی ناویان �ه

  وههین�کۆ�ل یوازناسی�ش

تی هوازی چۆنایـ�دا شهوهژین�م توهنراو ل�وازناسی به کاره�ی شهئاراست

کمان هیـهوهژین�شـتر تو�وه پهم بـارهی لهی�و پهن بوو. ب�هری کهو�ر پهس له

ران �ـئتـی �لـه و ناسـراوکی �واز�یان ش ریهوه سهن�بچبووه که بتوانین هن

 کیهییوازناسـ�را بـوو، شن�ههکـار نـ هکسانسـازی بـهکی یهک شیکارییهو

ی هو ناوچانـهلـمه هبوو که ئهئارادا نم دیارده له هئ ڵهگهکسان لهسازگار و ی

ــی ئ�و ــت ــ� ــه ه ــاترین �هران ک ــگری زی ــهژڕ� ــه �مندا یرگیرهی هاوس ن

یشـتنی هگ�ی لـه تهوهبـۆ ئـ کـردهویست د�پکسانسازی هکی یهیهوهتو�ژین

بۆ  دان�وههستی هبهم هبهاوکاریمان بکات.  کانداهچوونهکن�کچوون و ل�ل

ی هختهشـو�ی پیرگیرهکانی هاوسهترسییهله هۆکار و مواوتر هیشتنی تهگ�ت

  . هیهی گشتگیری زیادی دیکیشیکار هپ�ویستمان بن �مندا

ی هنـدهههڕم هکی دیکـه ئـهیهوهژین�ی که هیچ توهوهئچاو کردنی هڕبه 

وه بـه هژینـ�م توهکردووه، ئـهنـ ێرانـدا تـاوتو�تی ئ�و هری لههاوس ڵمندا

 یوازناسـی�و ش �بـهزۆر دی هکهتییهرپرسـایهرک و بهئسازانه هش�ی کهو�ش

ــهیوهپ ــت ب ــهس ــه. ب ڤکتیهو ئ ــانی شهیار�و داینامیک ــی ل�ک ــهوازناس  ڵهگ

 وویڕهووبــڕکــدا هیهر ناوچهی کــه لــه هــهو جیاوازییانــهســت و ئــهربهب

�گا، هکۆمــی هبارهبوو. قـهواوی هــهکی تـهبـوو ســازگارییهد هکـهوهین�کۆ�ل

کان بـۆ هوهرهدوانه دیاریک�ی لهڕ�ژگیری، هوازی نموون�ی نموونه، شهبارهق

کی هزگایـ�ر پارهرخان کراو بۆ هـهت کاتی تهنانهک تهیهش و ناوچهر بهه

و هن لـ�ی منـداهختهشـو�پ رگیریهک بووه له هاوسـهیهوهنگدانهڕتی هتایب

ــ ــه ئاوهناوچ ــڕدا. ب ــه هدان ــوه ل ــاوازی و ههه ــهموو جی ــ هم کان، هجۆریی

ــ�کۆ�ل یوازناســی�ش ــهین ــۆ ب ــ�دیههوه ب ــوازی �ی پهوهنانی ئ ــتی و داخ ویس
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کــانی هیار�دانــه کــه ب�نی ئامــاژه پهر. شــایهبــ هتــهوه بــووه، گیراوهژینــ�تو

بوو و به  ند�تیهزایستیاری هه وههین�کۆ�م لهت بهت و تایبهتایب یوازناسی�ش

نـراوه. �وه به کـار ههژین�توژ�ر کی هیهر ناوچهی ههناواز یندیهتمهی تایب�پ

  ت. �بهوه کارامه ن�م شهدا بهکانی دیکهیه له بوارهوانهیارانه ل�م بهر بۆیه ئهه

م هران، ئ�تی ئ�ری له وههاوس ڵی منداهی دیاردهوهکدان�لی هئاراست هل

 کانهتـهسـت نیشـان کـراو و تایبهی دهناوچـکردنی  ێوه بۆ تاوتوهین�کۆ�ل

کخـراوی ناونووسـین ڕ�ی داتاکـانی هڤوه کـه بـه شـرۆهتـهسنووردار کراو

رگیری هی هاوسـهژڕ�ـزگـای بـه بـانترین �وت پارههـست هـاتوون. هدهو

  ردران.�بژ�هن ه�تۆمارکراوی مندا

 هسـت بـهیوهپت ناسـی هشـیمهزگاکان بـه شـیکاری داتاکـانی ح�پار

سـت نیشـان هابـردوودا دڕی هیهک دهی یهرگیری له ماوهکانی هاوسهئامار

زگایانـه لـه �م پارهگیربوونی ئ�ندی جهزبڕ�دانه که �نی ئاماژه پهکران. شای

وه هته�وهن دهکه له الیی هستان��و پهئ ڵهگهوه لهژین�م توهستی ئهبهلیستی م

م هنـراو بـۆ ئـ�سـتی بـه کـار ه��چوونکـه پکسـان نییـه هوه، یهتهو کراو�ب

اترین ئامـاری یـنجام دراوه که زهنه ئازگای�و پارهبژاردنی ئ�هوه به ههژین�تو

ی هدیکـدا پتر له ه�م ده ساهی ئهژ�ریان له خۆ گرتبوو و له درههاوس ڵمندا

. ١:زگایه بریتیین له�وت پارهم ههئیه �م پهوه. بهتهزگاکان دووپات بوون�پار

. سیستان ٤. خووزستان ٣ت �هۆژهڕربایجانی ه. ئاز٢وی هزهڕخوراسانی 

. ٧. هورمزگــان ٦ۆژاوا ڕربایجــانی هئازورمــ� یــا . ٥لووچســتان هو ب

    هانهئیسف

ی هختهشـو�رگیری پهلـه هاوسـر هست و دیاریکـهیوهری پهبوار و فاکت

ستنیشان و هنی دهمهگرووپی ت �ابردوودا له سڕی �ی ده ساهن له ماو�مندا

بـۆ  ١٠، ڵسـا ١٠متر لـه هوه که بریتییه له کهتهشراون�ندی کران و کهنب�پۆل
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  . ڵسا ١٩بۆ  ١٥و  ڵسا ١٤
�ت بۆ �کانی و هشار  یندیهنب�. پۆل١ـ٣ی هخشت  ندهزایی �رگیری. به پهی هاوسهژڕ

  ١٣٩٣ی �ن له ساهمهو ت

متر له هک  

  ڵسا ١٠

بۆ  ١٠

  ڵسا ١٤

بۆ  ١٥

  ڵسا ١٩

بۆ  ١٠  

  ڵسا ١٤

بۆ  ١٥

  ڵسا ١٩

بۆ  ١٠  

  ڵسا ١٤

بۆ  ١٥

  ڵسا ١٩

سیستان   ١

و 

لووچهب

  ستان

٣٣  

خوراسان

ی 

  ویهزهڕ

٧٦٢٩  

خوراسان

ی 

  ویهزهڕ

٢٤٣٦٢  

خووزست  ١

  ان

٦٥  

خوراسان

ی 

  ویهزهڕ

٤٧٩٧  

ربایهئاز  

جانی 

  ۆژاواڕ

٤٢٥٧  

خوراسان

ی 

  ویهزهڕ

٣١٩٩٤  

خووزست  ٢

  ان

٣١  

ربایهئاز

جانی 

�هۆژهڕ

  ت

٤٢٤٤  

خووزست

  ان

١٥٣٥٤  

سیستان   ٢

و 

لووچهب

  ستان

٣٦  

خووزست

  ان

٢٩٥٦  

خووزست  

  ان

٢٣٥٢  

خووزست

  ان

١٨٣١٠  

  نجانهز  ٣

١١  

خووزست

ان 

٢٢٥٦  

ربایهئاز

جانی 

�هۆژهڕ

  ت

١٢٥٦٦  

ربایهئاز  ٣

جانی 

  ۆژاواڕ

٣١  

سیستان 

و 

لووچهب

  ستان

٢٩٩١  

هورمزگا  ٣

  ١٩٠١ن 

ربایهئاز

جانی 

�هۆژهڕ

  ت

١٤٥١٦  

هگیلهک  ٤

ویه و 

ر هبووی

  دهحمهئ

١٠  

  دانهمهه

١٨٩٣  

  فارس

١١٤٧٥  

  نجانهز  ٤

٢٨  

ربایهئاز

جانی 

  ۆژاواڕ

٢٠٣١  

  فارس  ٤

١٨٥٧  

ربایهئاز

جانی 

  ۆژاواڕ

١٣٣٠٨  

کرماشا  ٥

  ن

٩  

  

سیستان 

و 

لووچهب

  ستان

١٨٤١  

ربایهئاز

جانی 

  ۆژاواڕ

١١٢٧٧  

خوراسان  ٥

ی 

  ویهزهڕ

٢١  

ربایهئاز

جانی 

  ۆژاواڕ

١٩٥٠  

ربایهئاز  ٥

جانی 

  ۆژاواڕ

١٦٤٠  

سیستان 

و 

لووچهب

  ستان

١٣٢٨٧  

فارس   بیلهردهئ  ٦  گولستان  فارس  ٦سیستان   فارس  فارس  ٦
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و   ١٨٢٩  ٨

لووچهب

  ستان

١٠٢٩٦  

١٢٧١٧  ١٦٠١  ١٤٤٣  ٢٠  

٧  - - - - 

- - - - 

- - - - 

-  

ربایهئاز

جانی 

  ۆژاواڕ

١٦٠٤  

هاهئیسف

  ن

١٠١٤٧  

  گولستان  ٧

١٩  

  فارس

١٢٤٢  

  نجانهز  ٧

١٤٢٠  

هاهئیسف

  ن

١٠٩٠٥  

٨  - - - - 

- - - - 

- - - - 

-  

  بیلهردهئ

١٥٩٦  

راهندهماز

  ن

٧٨١٤  

٨  - - - - 

- - - - 

- - - - 

-  

  کرمان

١٢١١  

راهندهماز  ٨

  ن

١٣٥٩  

  گولستان

٨٤٢٠  

  
ها هروهبینی کـاتی و دارایـی و هـ�وه، تهین�کۆ�ل ژ�ری هری ناوچهووبڕ

کردی شــوویی کــار�ه یگیریهنــانی نموونــ�یی، بــه کارههمیی بوودجــهکــ

نـدین شـار لـه بـاکوور، هوازه، چ�م شـهرگـرتن لـهک و�ه. بـه کـ٥وههکردهد

مین هکـهی ی�وومـاڕبـۆ ک هزگایـ�ر پارهۆژاوای هـڕت و �هۆژهڕباشوور، 

 کی�ر شارهندین گوندی ههوه چ�مان شهست نیشان کران. به ههد شوو�ه

  ست نیشان کران. هم دهشووی دووه�ناو هوتنه هبۆ ک

 ١٠ی هیان لـه خشـتهی پلـ�به پک هزگای�ر پارهکانی ههدوان�ی لهژڕ�  

موو هم هۆکـاره هـهر ئـهبـه. لنزگاکان دیـاری کـرا�ندی پارهنب�ی پۆله�سا

دوان بـوو. �ـی جیـاوازی لهژڕ�ـویسـتیان بـه �کـان پهکراو ڵووماڕ ناوچه

کــدا هیهر ناوچهکــان لــه هــهنراو�پرســیارنامه بــه کــار هی هوهای ئــڕهرهســ

 یهنـدازهئی هلـه پرسـیارنام ی�یی کـراو و خۆمـا�کی خـۆجهیهپرسیارنام

                                                 
کانی ناو ندازه گرتنه که ت�یدا گرووپه جیاوازهگری ه�شوویی ش�واز�کی ئهنموونهـ ٥

. ست نیشان دهک نموونه دهتی ئاماری وهشیمهحه   کر�ن
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کانی هـاتبووه دی. هشـهی بهم زۆربـ�هبوو، ب ٦وستوندرهتی و تهشیمهح

بـۆ  DHSی �ی مـاهپرسـیارنام هست هـاتوو لـهدهو یندازه گیراوهئ یداتا

ی هوهنران بـۆ ئـ�ن به کاره�مندا یرگیرهکانی هاوسهئاستنگاندنی هس�هه

ن �ی منداهختهشو�پ رگیریهی که چۆن هاوسهوهدارتر لهرهکی پهشیکاریی

 DHS وو.ڕخاته هد �بهند دهیوهکانی خۆی هاوپهوهرهدیاریک هرهو�پ ڵهگهل

سـتی و وندروهوانـدنی ت�بۆ پری نیشتمانین که هن�ناس ی�گرتنی ما ندازههئ

ه �ـ�هگ هشـهوو لـه گڕتـانی �لـه و ن�ودۆخی خۆراکی ژنان و منداوبار

  .٧کراون

 هکخـــراو لـــڕ�یب و هعـــ�کی بهیـــه�هکۆم DHSکانی هپرســـیارنام

ناسـه �ایـی پوهرد و ارسـتاندخی هی بایـڕهو پـه�گری ئههکانن که هپرسیار

 رههـ هکان لـهجۆرییـ همـهت و ههجیاوازییـه تایبـ هل هوهئاوڕدانبه کراون. 

رسیار لـه پانکاری و ئاماده کردنی ڕپاندنی گۆهکرا، سهدی دهکدا بهیهناوچ

 هیارند بوون لـه پرسـهویست بوو. بۆ سوودم�کانمان پهکراو ڵووماڕناوچه 

ــتاندا ــ DHSکانی هدڕس ــ�م توهئ ــهوهژین ــی نگه، هاوس ــازگار کردن ی یس

  ویست بوو. �یی پ�انی پرسیارنامه به زمانی خۆج��رگهبۆ ولتووری هک

وه هـاتوون: هر�ـی ژهتانهم بابهکان بهرسیارنام�کان له پهکهاتوو�گوتنه پ

رگیری، زک و هکانی هاوسهیاردان�رگیری، بهر، هاوسهو�مدی همینهش ز�پ

وه هوو بوونـڕهووبـڕتی، �نـدهزایی هوانگـڕر بوونی پیاوان، هبهبان، زای ژن

ن، توند و تیژی جنسی نـاو �مندا یرگیرهی هاوسهشگران�یامی پهپ ڵهگهل

رگیری هباوبوون و هۆکـاری هاوسـی هژڕ�ر هی پیاوان. پرسیارنامه له س�ما

                                                 
6. DHS 

  ن:بکه سهدرهم ئهردانی ئهسه DHSکانی ندازه گرتنهرت به ئهبالهبۆ زانیاری پتر سه ـ٧
www.measuredhs.com   
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ا لـه ینهم پرسـیارنامه، تـهوه. ئـببـ �کان چهکراو ڵووماڕن له ناوچه �مندا

بریتی بـوو ها هروهکه ههوهین�کۆ�نرا. ل�هیی به کار �سانی خۆجهدواندنی ک

ره هبـــڕ�نی و یتی و ئـــایه�ـــوهتییه دهســـایهرپرســـان، کهدوانـــدنی بلـــه 

ژ �وسـی وتـوهی کـه کهوهی ئـ�ـکان بـه پهژراوڕ�دا هکان. پرسیارهیی�خۆج

ر بـواری هو ئاگادار بـووه، لـه سـ ست�ۆیشتووهدکدا �کراو له چ بوار ڵهگهل

کان جیـاواز هدوانـ�وتی لهڕوه هییهکهات�ی پهبۆوه و له سۆنگهد �چتدا هتایب

موو هوه و جیاکـاری هـهگرتنـ�هریته ههمین قۆناغی خهکهبوون. له کاتی ی

دوان �ـل ��هی هاوکـاران کۆمـڕسـانی ئاگـادار و تـۆهک ڵهگهلکان، هناوچ

وه لـه هژین�توتیمی  گشتیوون و ڕی یشتنهت�گی ئاستی هوهنجام درا بۆ ئهئ

دا هکهتڕاپۆڕی هکانی دیکهشهوه. له بهنهرز بکهکراو ب ڵووماڕزگای �پار ڕهم

ر تیشکی باس. له هب هتهکانی جیاکاری بینراو خراونهک قۆناغهته وهم بابهئ

ر هک بـۆ سـهزگایـ�ر پارهست به ههیوهوه زانیاری پهر�کانی ژهشهی بهژ�در

  ش کراون:هجیاواز دابشی هند بهچ

که دابـین هناوچ ڕهزانیاری گشتی له م هشهم بهسنووری جوگرافیایی: ئ

ت ناســـی و هشـــیمهلتووری، حهدۆخی سیاســـی، کـــوبکــات و بـــارو

ی بـاوبوونی هژڕ�ـئاستی له و  هها پلهروهک و ههیهر ناوچهتی هه�یهکۆم

   ر باس.هته ب�ن�ری دههاوس ڵمندا

ر هریتی هـهکان و نهتییه�یهها کۆمهب ڕهزانست له م: کۆکهبن یشیکار

کراوه. به پشکینینی داتـا  ێدا تاوتوهشهم بهت لهجوگرافیایی تایب شو�ن�کی

رخانی هتـ شهبـمین همین و دواهـهی�کانی پرسیارنامه، سهست هاتووهدهو

که  هکراو یدانیهی کاری میشتنهت�گسفی و هئاماری ونجامی شیکاری و هئ

  :ێکرهد هڤکانی زیاتر شرۆهکارییهدا وردهژ�له در
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  زگایی�ی پارهوهین�کۆ�ل

  ویهزهڕزگای خوراسانی �پار
  وههین�کۆ �سنووری جوگرافیایی ل

  
وه بـووه. هژینـ�و توهمین ئامـانجی ئـهکهوی یهزهڕزگای خوراسانی �پار

ران �ـتـی ئ�تی و�هۆژهڕته باکووری �وهکهوی دهزهڕزگای خوراسانی �پار

 ێگــرهس لـه خـۆ ده) کـ٦٢٦٢٠٠٠زار (ههـ ٢٦٢ش ملیـۆن و هکـه شـ

ی ئتنیکـی فـارس و هکهتهشـیمهی حهزۆرین )١٣٩٣ی ئاماری، هنام�(سا

تـی �شانی ئاینییه له و�اکڕکی �رهمسهوی جهزهڕفارس زمانن. خوراسانی 

دا بـه هم ناوچـهر بوون لـهوهعه ت�انه. شکهع�وی شهعنهختی مهت�راندا و پ�ئ

ــوونی مزارگــ ــه (س.خ)هڕی ئیمــام ههــۆی ب مــه ناوچــه های ئڕهرهســ .زای

بریتییـه لـه زا هڕی ئیمـام هبن. ئارامگـهزهـهزگا سوننه م�کانی پارهورییوسن

نه �م شوهدوازده ئیمام). ئ یهع�می شهشتهزا (ئیمامی ههڕی ئیمام هزیارتگ
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ــه ســۆنگ ــدهههڕی هل ــهن ــه ســونگهترین مزگــهورهوه گ ــه و ل ی هوتی دنیای

تگه هزارگه و زیارهم مهی دنیایه. ئهورهوتی گهمین مزگهوه دووههرفراوانیشهب

خشـیوه. هزگـای خوراسـان ب�ینی و سیاسـی بـه پاریکی ئـاهیهووگڕئاینییه 

ــایهک ــانی ئ ــه جۆراوجۆریس ــان هنی و چین ــک ــه هاوس ــتیوانی ل  یرگیرهپش

 �جهبـ�کانـدا جهنییی�گا ئاهک لـه کۆمـ�ـن که له نـاو زۆرهکهخته دهشو�پ

م هیه. ئـهکچمی سناریۆ�بقترین هد زهشههدا، شاری مهته�م حاهت. ل�کرهد

 ١٤بـۆ  ١٠ن همـهانی تڕرگیری له ناو کوهی له هاوسهمین پلهکهزگایه ی�پار

رگیری کچـانی همی له هاوسـهکهیی هها پلهروهو ه ڵسا ١٩بۆ  ١٥و  ڵسا

شووییدا �گیری ههوازی نموون�ار له ششنج �یه. کۆی پهدا ه�سا ١٩بۆ  ١٥

د، هشـههکانی خاف، مهشوو بریتییه له شار�مین ههکهستنیشان کراون. یهد

دوان �ـل ٤٥پتر لـه تی جام. هرییه و توربهیدهت حهوار، تایباد، توربهبزهس

نجام هدا ئـهوهژینـ�یدانی توهیی له کاتی کاری م�دانیشتووانی خۆج ڵهگهل

وار تیم�کـی چـلتووری هر جیاوازیی زمانی و کـهرنج خستنه سهبه سدرا. 

یی، �کی خـۆج�نـراو، ئاگـادار�اهڕشتر �گرانی پهندازهکهاتوو له ئ�پ سیهک

چـاو هڕ هناردرانـه ناوچـک هیـهفتهی ههک بـۆ مـاو�ر�شـۆفک و �ر�چاود

ر هله هندین گوند هشوویی نموونه بریتی بوو له چ�مین ههکان. دووههکراو

بـات ۆڕحاباد، حاجیابـاد، خۆشـاب، �یزه، ساڕراباد، �وانه خهک؛ ل�شار

  شتیفان و مشکان.ه، نبادیزاه، فباد، قاسمابادتانا�وهجوز، س

 هع�مانی شــ�وی موســهزهڕزگــای خوراســانی �کی پار�هی خــهنــیزۆر

 همـهکن لـه ه�شهتکاران بهران و زیارهیی، کۆچب�سانی خۆجه. کبنهزههم

تی ئیسـالمی �رهمسـهی جهوانهچ�زگایه. به پ�م پارهی لیلتوورهشنی کهچ

ت �هۆژهـڕکانی باکووری هزگا، له ناوچ�کانی پارهی ناوچهعه له زۆرب�ش

کانی هسنوور لـه شـارن که له نزیک �جهب نیشتهزههدانیشتووانی سوننه م
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ر ههاکان له ههریت و بهمانبینی که چۆن داب و نهژین. دهتایباد و خافدا د

ــهب ــ�توکی �ش ــاندهوهژین ــد�ر و نوهدا پیش ــهوهرهن ــوو. هی جیاوازیی کان ب

ر سـوننه هیان بـه سـهکهته سیاسیی�هسهزگایه و د�م پارهعه ل�شستی هبا�د

ــدا، بزوهبهزههم ــ�کان ــدهری ههن ــازگاری  ێن ــاکۆکی و ناس ــه. هناوچن یی

ری ههاوس ڵوان مندا�ی نهختهشو�پ یرگیرهم ناکۆکییانه، هاوسهای ئڕهرهس

ت هتایبهکرا و بهدی دهدا بهعه و سونن�بی شهزههر دوو مهزگا له ه�له ناو پار

زیـاتر لـه  ی خۆیدا بوو،ڕهو پهی لشهب�ژاری و بهیدا ه�ی که تهو ناوچانهل

تر و لـه ن تـۆخ�جهیدا نیشت�تکان هبهزههکاندا که سوننه مهناوچه سنووریی

غانسـتان و فهکانی نزیک سنووری ئهبینرا. شار و گوندهندی زیاتردا دهههڕ

ــتانهمهتورک ــوو�ل نس ــام ههکی س�نکچ ــ�رس ــهریان لهن ــ ڵهگ  یلتووریهک

کانی سـوننه �هبـوون خـ�نموونه، زابوو. بۆ هو دیوی سنوور ههکانی ئهشار

غانسـتان فهتـی ئ�ها وهروهنستان و ههمهتی تورک�فی له وهنهبی حهههزهم

له  یفهنهحکانی هبهزههزۆرینه بوونی سوننه م ڵهگهکسان و هاوئاراسته لهی

نگـه بـۆ یکی گر�رهمـه فاکتـهک خاف و تایبـاده. ئهکانی وهشاره سنووریی

ک لـه همـه، وهای ئڕهرهرگیری. سـهکانی هاوسـها و یاسـاهله بـ یشتنهگ�ت

کاندا تیشکی خرایه هدوان�و له ل ێوهکهردهیی دهوهژین�تو تیمیکانی هبینراو

ــ ئتنیــکی هروهد ه�ک لــســانهک ڵهگــهرگیری لهر، هاوســهســ ت�کی هحا�

  ت. �وانرڕهی د�ل یونهز�ق هبنائاساییه و زۆر جار 

عه �سـانی شـهک ڵهگـهن ل�رگیری منـداهر هاوسـهکردن له سداکۆکی 

خته هشـو�پ یرگیرهه که هاوسـڕهم باوهر ئهس هتهناو�سی ههب زۆر کهزههم

خـت هرنـگ وهد یرگیرههاوسـ هلـ ه و تایفه بۆ کچـان باشـتر�ماهله ناو بن

لتووری یـان هی ئایـدۆلۆژی و کـهی بازنـهوهرهکـه لـه د هک�سانهک ڵهگهل

ک هن و�منـدا یرگیرههاوسـتـه بـاوه، هم بابهت بهبارهس. نه�ماهئتنیکی بن



 177/  وهکانی تو�ژینهوتهستکهنجام و دهم: ئهشی س�یههب

یر هنگی کچـان سـیبۆ داهاتووی گر دریی ستانداهنی و کرد�قهئکی �م�و

ریتی هو نـن کـه لـه کلتـوور �ی منـداهختهشـو�رگیری پهت. هاوس�کرهد

ــاوه، ئاراســتهئ ی هچــار هگــڕ�وســاالرانه و کی پیاهیهوانــدا بنجــی داکووت

رانی هیه که نیگـه�گایهو کۆمهکانی ئهن سپیی�دڕی دایک و باوکان و یلۆژیک

  کانیانن. هداهاتووی کچ

نی بـاوک سـاالریدا �سـتهری لـه نـاو بههاوسـ ڵی منداهنگه دیاردیگر

ــرک بکرهو د ێببینــدر ــهرکه. دت� ــه ســی هوت ــهل ــووی  هکــه�هک کهر ی ب

ج هملکـر ژنـان و هسـ هبـوون بـ�زاو بـوونی هته هـۆی پتـ�بهدپیاوساالری 

ی هژ�ـله در هکرانی هری، پشتیوانی و خۆشگوز�ر ناوی چاود�له ژ انکردنی

دا، هکـی پیاوسـاالران�کخراوڕ� کـات. لـههسته به پیاویـان دهباژیانیاندا و

کان و هرد�نی مهمهیی تهورهن بۆ کچان، گ�ی منداهختهشو�رگیری پههاوس

  م.هرههته ب�ن�کی دهرهندی سهتمهتایب یرگیرهنی هاوس�باوکی شو

ت، �ـبینرهکاندا ده�گا پیاوساالرییهزیاتر له کۆمن �مندا یرگیرههاوس

رچاویان هکی ب��ۆڕکانی تایفه هن سپیی�دڕی که دایک و باوک و هن�و شوهئ

زی �ــک ههکان وهوبووکــهیــه و نهکانیان هه�ــۆڕرد بــۆ �ــبژاردنی م�هلــه هــ

یـاردانی �ی بت�هسـهکانیان. ده�ـنـه ما�نر�ههدا د�تی له ئیشی ناو ماهیارم

ت هرباهسـ وت کراوه وهسانه زهم کهک لهنگی ژیان له زۆر ییکی و گرهرهس

رگیری هک نازانن و ناچار به هاوس�رگیرییان هیچ شتهبه ئاماده کاری هاوس

ن کـه ه�ـماهتری بنهورهسانی گهدایک و باوک یان کوه هن، چوونکه ئ�کرهد

کی شـیاوی �سهی کهوهئ ڵهگهکه ل �ن�یهگهوه دهمه ئهن. ئهدهیارانه د�م بهئ

ن خـزم و هوه و یان زۆر جار له الیهته ناو ژیانیان�رگیری و گونجاو دههاوس

ــهک ــان دهوه دهکانهس ــت نیش ــرهس ــمی هڕ�وڕ .ناک ــس ک هو رگیریههاوس

کـرا. هر دیهکانیان سـهبوون له ترس لـه کچـرباز هدبۆ  هچار هگڕ�باشترین 
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بـۆ سـازدانی  هک بـوو�ـئامرازن �ی منداهختهشو�رگیری پهشک هاوس�ب

بینیمـان  مه�کاندا. ئه�ماهت له ناو بن�هسهدنی کاهندییهیوهله پنگی ههاوس

 یرگیرهدا بـوون کـه هاوسـهوایـ�و بهکان لـهک له دایـک و باوکـ�که زۆر

تی کـه زوو هخۆیـ ینـدیهوهرژهو به قازانج و ب هداهاتووی کچری هبهستهد

 هکان بــهســنووریی هک لـه شــار و گونــد�ــخابن لــه زۆرهشـوو بکــات. مــ

کی هیهشـ�کان کهیی�هماده دووک یچیانخر و قاچاهی هۆشبهنانی ماد�کاره

ی هله پیاوان یان خۆیان گیـرۆد ێندهه. رنجدان بووهگشتگیر و شیاوی س

ر لـه هی هۆشـبهریکی کـاری قاچـاخی مـادهر بوون یان خهی هۆشبهماد

رگیری هی که هاوسهوهچاو کردنی ئهڕغانستان بوون. به فهتی ئ�سنووری و

ک هترسـی زۆری وهم مهر دهخاتـه بـهکان ده�ـکچۆن، �ی منداهختهشو�پ

ندروسـت، هجنسـی ت ینـدیهیوهبه پ تهبارهستان سدانوالوازیی له قسه و 

ک ئایـدز، زاینـی هکانی وهجنسـیی هخۆشـییهر نهمبـهگری له ه�هسارههخ

 ڵهگـهرگیری  لههاوسـ ریهگـهئی، �نـانی مـا�خته و خراپ به کارههشو�پ

ونـه زیـاد هز�م کـاره قهکی تر بـ�ر ترسهی هۆشبهبه ماد تووشبووکی �سهک

ییه که لـه نـاو ه�ماهکی بن�ن کار�ی منداهختهشو�رگیری پهکات. هاوسهد

کان هرگیرییهیــان خۆشــه هاوســ�ک پ�هدات. خــهوو دڕدا ه�ــماهتایفــه و بن

داب و یـه �م پهناسـن. بـهکتر دهکان یـهیدا دایک و باوک�یی بن که ته�ماهبن

ی کـه هگایانـ�هو کۆمهلـت. �ـمتر بهک �توانهیی دهماری هڕ�ژک هریتی وهن

زۆر جـار کان هما�هبنژمار هه هنهر نایهن�رههناندو زی کاریی �هک هژنان و

ن. هکهدکانیان هیری کچهسر شانی خۆیان هئابووری سکی هگرانییک بارهو

لــه نــاو ن �ی منــداهتخهپ�شــو یرگیرهدانــه کــه هاوســ�پ هنی ئامــاژهشــای

سنووردار یان بارودۆخی ئابووریی الواز و دارایی ی دۆخی دارایی هکهات�پ

کـردن و  ڵ، قبـووسند کردنهپته هۆی هباوه و هۆکاری ئابووری بوو دامهک
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  م کاره. هدانی ئ�پهژ�در

دیـاری رگیری هن کـه بـه ئامـانجی هاوسـهچووان�و تهیی ئهو مار جیاز

او (زاوا یــان ن پیــهکــه کــه لــه الیــهیــان دارایی هه پــار�یی بــهکــراون. مــار

رگیری ههاوسر همبهت (بووک) له ههی ئافره�ماهبه بن ێدرهی) دهکه�ماهبن

یـه کـه لـه هه پـاره یـان دارایی�و بهست له جیاز ئهبهو پیاوه و مهئ ڵهگهژن ل

ی �بـۆ مـا ێنـر�ههرگیری دهی) پاش هاوسـهکه�ماهوه (یان بنهن بووکهالی

  ی. هکهرههاوس

نج هیی و گـ�منـدا رگیریهندی هاوسهنگه له کاتبیکی گر�تهباب ییهمار

کــات. هزی بـووک زیـاد دڕ�ــکـه  ێکـرهک دیــاری د�ـک هۆکارهبـوون و

وه بۆ هخستن ڵرخان کردن و منداهتر بۆ تهد�کی ز�ن کاتهمهم تهکی ک�بووک

کی هیـهبارهکـات کـه قهییـه وا د�ی ماڕوگۆ�م ئـاهیه. ئـهی ههک�ه نو�ماهبن

م کچانـه لـه هی ئـه. زۆربت�ست بکرهستاودهد داهانو�م نهتری پاره لهد�ز

نووسـی هکان و چارهنـدهمه�وهن به د�فرۆشرهدردیدا �یشتنی ژن و مهکگ�پ

ــم ههو ــ�ه ــتهری دهن ــژی ژن و م��س ــ� ــژی و س ــد و تی رکووت هردی، تون

  ).CARE، ١٣٩٤کات (هیان دڕ�هچاو

بۆ نموونه له . �ب ڕرجی جیاوازدا بگۆهلومهله ه یههوانهیی لهی مارهژڕ�

ر زاوا هگـهئ. ی زاواوه�سته به ناسینی ماهیوهیی پهکاندا مارهله ناوچ ێندهه

ک کـه �ته�ـیی لـه چـاو حاهت، مـار�ـتایفه ب یهوهرهکی نامۆ و له د�سهک

چوو بـه �تیی، هی مارهژڕ�زیاتره. به گشتی جیا له  �ک له ئامۆزاکان ب�کهی

کاندا هله تایف ێندهت. له ه�درهن به بووک دهگمهبه د ��ی پاره یان زهو�ش

ی هکهشـهی بـووک و ب�بـه مـا ێدرهرگیری دهر له هاوسهک له پاره ب�شهب

ی �ـت. بـه پ�ـرگیز به بـووک نادرهین ه��توانین بهی که هی بووکه، دهدیک

ر کات ژن هو ه �ب داکاتی داخوازی هل �بهییه دهم مارهکان ئهسالمییییاسا ئ
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یـه کـه ژن هوهئ ڵکی تاهاستییڕم �هت، ب�ی بدر�پ �بهکرد د در�داوای له م

ق �هوا داوای تـ ێگـرهردهو کاته وهنیا ئهرعی خۆی تهپشکی یاسایی و ش

  که بکات. هییهدانی مار�کات و یاسا پیاو ناچار به پهد

ندا شووی کرد. زۆر کچی �سا ١٣نی همهنه، له ت�سا ١٤نی همهی کچم تهفاتم«

ایی ڕم به خۆهه له زیندانه. فاتم�ی ده ساهماووه هرهی هۆشبهچاکه. باوکی به هۆی ماد

م خۆش بوو �وه. پهز�م. وتم باشه بیگوهکی ساد�کار�ه وتی کرڕخشی. چوونکه کوهب

ی هکهمتر نرخیشی زیاتره. زۆرهنی کهمهرچی کچ تهره ه�. ل�ی زۆر بهکهنرخ

ن. هدهن دهزار تمهد ههن، دووسهزار تمهد ههسیش سهک ێندهن. ههدهک د�ملیۆن

  »رزان دام.هم من ه�هب

  تایباد –ری ژن همد�و

  

  وی هز هڕ زگای خوراسانی �پار

کی �وه بـۆ شـارهک�ی جوگرافیایی و له شارهی ناوچ�ش به پییهی مارهژڕ�

تی جـام، هیزاباد، توربـهراباد، فـ�کانی خهدیکه جیاوازه. بۆ نموونه له گوند

ن زاوا و هیزه، زیـاتر جیـاز لـه الیـڕو  حاباد�شتیفان، ساهات (تایباد)، ن�ک

کـه ک قاسـماباد هی ونکاهی ناوچـهوانـهچ�ت، به پ�بهدابین د یهکه�ماهبن

ی �کی نـاو مـاهو شـم هسـهرهکتی دابین کردنی هرپرسایهی بووک به�ماهبن

  گرن. هستۆ دهرد له ئ�تازه ژن و م

ی هگــڕ�یی لــه ه�ــماهبن ینــدیهیوهی کــه ســازدانی پهوهووڕو هلــ

کردنــی  ڵکــه بــۆ تونــد و تــۆ�ن ئامراز�ی منــداهختهشــو�پ یرگیرههاوســ

ی هکخـراوڕ�تی هشیمه(سندووقی حکان ه�ماهوان بن�زی ن�ههب یندیهیوهپ

کان ه�ـماهوان بن�تی نه�یهندی کۆمهیوهی پوامهرده، ب)١٣٩٣یی، هوهتهون�ن

 یهدیکـ کانیهناوچـ مـه لـه چـاوهئگومـان �بت. �کرهیر دهنگ سیبه گر

ر هک نرخ له سهچووه و�م تهوه. ئهت�وهکهد �کی زیاتری لهییهر مارهوروبهد



 181/  وهکانی تو�ژینهوتهستکهنجام و دهم: ئهشی س�یههب

ر شوو کردنی همبهله ه ی زاواه�ماهنکه ب کهیهپاره �یان بت و �نرهبووک داد

یدانی و دواندنی هو کاری م ییهناوچردانی هی سهن. له ماوهدهی د�پ هکچ

رهاتی هسـهی جیـاواز بهو�س به شهندین که، چهکهئاگای ناوچهسانی بهک

ن هد ملیـۆن تمـهنجی به نرخی سـهکی گ�اوه که کچ��مه گ�کیان بۆ ئ�پیاو

کانـدا زۆر هی ناوچهکیچووه له د�دانی ت�یی و پهریتی مارهم نهی بوو. ئ�ک

ه �م بـهکانی خۆیان داوای ئهکچبۆ کان ه�ماهک له بن�. زۆرهرهمهیر و سهس

نجام هدانیشـتووان ئـ ڵهگـهی که لهوتوو�ژو هستن بهن. به پشت بهناک هپار

ت. بـه �ـردا دهبـه سـ انیڕیی گـۆهی مـارهژڕ�ـنی بـووک همهی ت�درا، به پ

  ، نرخیشی پتره.�نتر بهمهم تهکبووک رچی هک که ه�جۆر

ه �م کچۆهئیراناوییه، چوونکه هزۆر و ق همندا�ن هم بووکهتی ئ�هسهد�ب

وتۆیان بـۆ هکی ئـهزووریان توانایـهی خه�ماهر بنهمبهله هردانه، �ن مهخاو

رگیری و نـه لـه هنییه. کچـان نـه لـه هاوسـ هوهنگاربوونهرهدان و ب�ل هنهچ

ن. هی کۆتـایی ناکـهنی قسـ�کردنی خوازب ڵقبوون یان همهدیاری کردنی ت

زووریان و مافی هی خه�ماهرد و بن�متکاری هبنه خزمهد همندا�ن هبووک مهئ

قـدا خـۆی �هتـه زیـاتر لـه تهم بابهوی ئـ�ـونـی و دزهز�یاردانیان نییه. ق�ب

ق لـه ژنـان �هر تـهو یان قسه کردن لـه سـرگرتن هق و�همافی ت. �ن�نوهد

یـدا کچـان �که ت ێبینرهله قاسماباددا د هته�م حاهئوت کراوه. بۆ نموونه هز

ئاگـادارانی ک هوقیان نییه، �هت  ن و مافیهکهندا شوو د�سا ١٣نی همهله ت

وه و بۆتـه هتـهوتووهک �یانی لـتی له ژهزایهڕمه ناهن، ئهکهیی باسی د�خۆج

تانابادیش �ردی. لــه ســو�ــری ناپــاکی ژن و مهدهبــهادڕهــۆی زۆریــی لــه 

رگیری هندا هاوسـ�سـا ١٦نی همـهان زیـاتر لـه تڕقاسماباد کو یهو�هاوش

  ی.ربازهچن بۆ سهوه دهن و پاش ئهکهد

ی ئـابووری لـه هوهنگ بـۆ مانـیکی زۆر گرهیهک بژاردهو یهوهر ئهب هل
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ــ ــوانرڕهرگیری دههاوس ــت� ــه، ه ــه ت ــهرداق بژ�هر بۆی ــی و هکی کردهی ی

رگیری بـۆ کچـان هکی دیکه جیا لـه هاوسـ�دیلهت. هیچ ب�وتوو نابهرکهس

�گاگر بـوون کـه ههـا کۆمـهوه کچـان وهییـ�منداکراوه. لـه تـافی هدیاری ن

 ههۆگرییـ �بـهژیانـه و د سـتیهبهرگیری تاکـه مهکه هاوسـ �یان وا بڕهباو

ر بۆیه، توند و هت. ه�یان بهکه�ماهبنخواستی فی �کڕر �کانیان له ژهتییهتایب

کان هنـهمهم تهککچه ت. �نر�پهسهی باو و گشتگیر دهو�زانی به ش�تیژی خ

شـتنی �ه�ج هنـان و بـ�زانـی، خـراپ بـه کاره�ر توند و تیـژی خهمبهله ه

یی، هسـتهست له توند و تیژی، تونـد و تیـژی جهبهبن. مهگر د�هسارههخ

ــدهزای ــان ن ــخــراپ وتی ه�ســوکههی ی ــهڕووی دهل یس و ه(هــ  هوهروونیی

رگیریان هیــدا هاوســ�ی وا لــه تــافی منداهو کچانــه). ئــ١٣٧٣هاوکــاران، 

کانیـان یـان هرد�ن مهتونـد و تیـژی لـه الیـترسـی هم مهر دهله بـکردووه، 

ــماهبن ــهرد�ی مه� ــدان. ئ ــهکانیان ــاو ئ ــه چ ــو هوان ل ــر  یهکچان ــه دوات ک

دا هنـدهو�دان. له نهشهڕهدان و ح�م لهر دهوام له بهردهن بهکهرگیری دههاوس

تونـد و زموونی هری ئـهگـهئ �رد زیاتر بـ�نی ژن و مهمهودای تهرچی مهه

کانی هوهژینـ�تو). ١٣٩٣کان، هوه (کچان نه بووکهت�بهرز دهتیژی جنسی ب

ن؛ هدهیشـان دن نیکاهوتـهک�و ل نهمـهودای تهوان مـ�ن یندهیوهدیکه هاوپ

ودا و ه، مـ�نتر بـهمـهم تهرگیری کردنـدا کـهرچی کچ له کـاتی هاوسـهه

ی بریتانیــا، ه�ــ�هوه (گهتــ�بهتر د�شــی قــووهکهرد�و مهوان ئــ�ــجیــاوازی ن

 یتیـژتونـد و ر همبـهلـه هنییه زۆر جار کچـان همهودای تهم مه). ئ١٣٩٣

و هت ئـهنانـهکـات. تهگر د�هسـارههردی خ�ـو م ژی ژن��ستهو دزانی �خ

یـه هکانیان ههرهژک��ستهرده د�ن مهرگرتن له الیهق و�هلی تهی که ههکچان

داهـات،  ینـان�سـت ههدهونکـه توانـای وگرن چو�هسارههزۆر الواز و خ

ــدن و �خو ــان زۆر کن ــتیوانی دارایی ــهپش ــه ماف ــه. گرووپ ــ هم کان همرۆیی
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ا کــردن لــه ڕدان بــۆ �ــوهوو کــه کچــان پــاش هڕنــه هخهک د�لهتگــه�حا

نـان. �ترسـی خـراپ بـه کـار ههر مهونـه بـهکهدرگیری ههاوسستی هگر�ب

ن پشتیوا�بژن خۆیان به الوه هو�مدا ببنه بهنی کهمهر له تهگهکانیش ئهبووک

  ن. هو بک�کانی خۆیان به خه�وه ناتوانن مندا�م شهرگریکاره که بهب�ب و

کی هیهو�به شـ شیفتان)هتی جام (نهق له تورب�هی تهژڕ�ردا، هرامبهله ب

ی کـه کچـان هانیکیهرهس هو هۆکارهک ل�کهره و یهش زۆر له س�اک�رنجهس

 یرگیرهی زۆری هاوسـهژڕ�ـن. هنـدنی خۆیـان بـد�ژه بـه خو�ناتوانن در

ان ڕنـده. کـوهیوهمی کچان هاوپهندنی ک�خو ڵهگهل ن�ی منداهختهشو�پ

سـتی و هی ئیشـی د�رقاهندن نییه چوونکـه زیـاتر سـ�زیان له خوهزۆر ح

ی ه�ـماهکانی بنهداراییـ هخواست ێوهیانههشنه دهم چهنزمن و ب هی پلهپیش

نـدن �ژه بـه خو�ـیـه درهی کچان بۆیان ههوهای ئڕهرهن. سهدابین بک ێنو

ر ههـن. هرگیری بکـهمدا هاوسهنی کهمهشتاش ناچارن له ت�م ه�هن، بهبد

 ڵهگـهنـدنیان هاوئاراسـته و سـازگار ل�ینی و خوهی زهشهش گهمهر ئهبهل

  وه. هت�بهد �قی ل�هش تهمهکانیان نییه و ئهرد�ستای م�ی ئهگ�پ

ر هگهئکچه. له مشکان  هک پیر�هن به بۆچوونی خ�سا ١٨نی همهتره ژوور �ل«

 ڵهگهکچه ل ،تیهای دژایڕهرهت سهنانهت �توانهد ێکی بوو�استی کچڕک به ڕ�کو

ی باوکم شووم �بژاردنی ما�هو به هملی هن بوو به زۆر�سا ١٥ منهمهخۆی بیبات. من ت

س تکام هر کهیشتنه ههازی نیم. گڕم و ژیانم هکهرد�وتی مهسووک�هکرد. هیچ له ه

  »کاتهی زوو شوو ن�ریشیان بهر سهگهت ئهنانهکات. تهن زوو شوو ن��ی ب�وایه پ

  ه�سا ١٦ر ژن. همد�و
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  وارهبز همشکان، س

  ویهز هڕ زگای خوراسانی �پار 

ی هناوچـتی ئـاوه. �نـدارهوکان، خاهق و کلیلییهز هرهکی دیکه له فاکت�کهی

ی تووشـی �ی کشتوکاهشهگوی هزهڕزگای خوراسانی �پار هرم و وشک لهگ

تی �ندارهی خاوهگڕ�ی ئاو له هرچاوهیشتن به سهاگ�ستهو دگرفت کردووه 

ره هم فاکتـهیه. ئـهورهکی گ�یه، ئیمتیازهزی ئاوییان ه�ی وا کارهوییانهو زهئ

ها هنـدیی و چـۆنی بـهبـوون و چدروسـت کی گرنگی له �ورهییه دهنگیژ

ی هی کـه زۆربـهن�و شـوهراباد، ئ�یه. بۆ نموونه له خهکاندا ههتییه�یهکۆم

سـانی هک ڵهگهخته لهشو�رگیری پهیه، هاوسهان هیزی ئاو�دانیشتوانی کار

ک هابـردوو وڕداری هپلـوه �م شـهی بهوهیه بۆ ئهه ێکی زۆر�وهتایفه برناو 

  ت. �زر�خۆی بپار

کانـدا هلـه هۆز ێندهگیرانیش له ناو ه�ههوتن یان هدووکهڕمه، هر لهدهب

تـه، زۆر گـرژ و هم بابهتی بـۆ ئـه�یـهمـی کۆم�م و�هت، بـ�ـکرهدی دهب

ری هکد�تک هوو  هونهز�م کاره قهکاندا ئهک له ناوچ�رۆله ز. هرهرکووتکهس

 �مبهتـه هـۆی تـ�بهت کـه د�وانرڕهد ی�ل یه�ماهی بنهرزی و متمانهربهس

کانی هن�م لـه شـو�هوه، بـه�ـماهن بنهرکـران لـه الیـهخت یان دهکردنی س

ر زۆره) هشـتا هـ�ه ��ی که نرخی زهن�و شوهتی جام (ئهک توربهی وهدیک

وه هانـڕهکان پاش گهرد�وه. ژن و مهت�ووی سزا نابڕهووبڕنده هوهگیران ئ�هه

سـه و هرهک و ک��ـجـار ما ێنـدهوه و ههنـ�گیرهرده�گا، وهکۆم زی�بۆ ئام

ژیـانی خۆیـان وان هتی ئـهی بـه یارمـهوهبۆ ئ ێدرهد �خۆراکیان پی هماد

  وه. هنن�وه بمهک�ی پهوهن بۆ ئ�ن و هان بدرهبک �ست پهد

دا بـاوه. هناوچـ ێنـدهکانی ههتـهتایب هه نـاو ئتنیکـژن لـ هژن بریتی هن

وان �ـت لـه نهک دوو ئـافر�ـلی شۆیه. کاتهی عهم ئتنیکانه تایفهی ئهنموون
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ت. �ـک بهی یهو�ژیانیان هاوش �بهد ێکرهد �ان پیدا ژن به ژنه�ماهدوو بن

وه ه�ی له ماهو ژنیان بووه ڕهوه شهک�کان پهرد�ک له ژن و م�کهر یهگهواته ئ

 �بهد کهیهش�چ کیبوونی ههای نڕهرهش سهدیکی هکهرد�، ژن و مر کردهد

ک له ژن �کهر یهگهر بکات. ئهوه ده�ی له ماهکهژن �بهن و پیاوه دهبک ڕهش

ش هی دیکـهکـهرد�ت، ژن و م�ـیب�وه ک�ـکی نوهی به شـم�کان ماهرد�و م

  ت. �بهیان ههو�کی هاوش�ی ژیانهوهن بۆ ئهمان کار بکهه �بهد

یـه. لـه هت بـه خۆیانیـان ههرگیری تایبهریتی هاوسهن هی دیککانههۆز

ندا شـوو �سـا ٩نی همـهلی زاده، کچان لـه تهب عهجهڕی ناسراوی هتایف

ن دیـاری �ی زاوا بیکـ�مـا �بهکه د ��ک ز��تاوه بهرهله س ه�ماهن و بنهکهد

رگیری هن و هاوسـ�سـا ١٥نی همهیشته تهک که کچه گ�ن. دواتر کاتهکهد

  ن. هدهد �وه پهی خۆراکییهو ماد هسهرهکی به ک��کرد ما

ترسـی هنـه مهی کـچ بخهوهوه سـازاون بـۆ ئـهک�رانه پهم فاکتهموو ئهه

ــ ــو�رگیری پههاوس ــهخته، لهش ــه، ب ــییه کۆمهوان ــه�یهها جنس  .کانهتیی

ی بیـر هپرۆسـر هسـ هوهینـهین ببتوانهن د�ی منداهختهشو�پ یرگیرههاوس

ی هختهشـو�پ رگیریهژه بـه کـاری هاوسـ�ـک در�هی گشتی، خـهوهکردن

م هکانیاندا ئه�ماهک بووه که له بنهیهگڕ�تاکه مه هئن چوونکه هدهن د�مندا

م هی کـه ئـهوهوڕو ه. لـاوانـرڕهی د�ل» ستوودر« و به اکرهد ڵقبوو هته�حا

لـه تی ه�یهختی کۆمهزوام بووه، هردهب هدهندین سهی چهریته ماوهداب و ن

ت کچـانی هتایبـهن ب�ی منداهختهشو�پ رگیریه�گاوه بۆ هاوسهن کۆمهالی

ــ ــهم تهک ــی کۆمهن زۆره. زهم ــهخت ــاو بنه�ی ــه ن ــماهتی ل ــاره ه� ــه هۆک دا ل

ــ ــار دهکییهرهس ــاوک ناچ ــک و ب ــه دای ــهکانه ک ــات هاوس ــه هک رگیری ب

یـه کـه لـه هریتانهکی ن�ن کـار�رگیری منـداههاوسـن. هبکـکانیان ه�مندا

ک هوه یـهی نهژ�وامه که له درهردهوه بهر ئهنیا له بهکاندا تهک له ناوچ�زۆر
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ر پرســیار �ــتــه ژ�ریتانــه ناچهنجام دراوه. کــاری نهکانــدا ئــهکهلــه دوای ی

ی (کچان نه هکه�گا و شوناسهله ژیانی کۆم هک بوو�شهمیشه بهچوونکه ه

  ).١٣٨١کان، هبووک

تی زۆر ه�یـهی کۆمهکهات�نانه زۆر جاری تووشی پهمهم تهم کچه کهئ

شـه �رانی گشـتیان زۆر تووشـی کهوه که توانا و خۆشگوزهبنهجیاکارییانه د

ختیان له هک له زهیهادڕوه هکانیانه�ماه�گا و بنهن کۆمهکچان له الیکات. هد

نیا هنن تـ�وهخته دانـهشـو�رگیری پهکات مل بۆ هاوسهناچاریان دره که هس

وانی ڕهیر نییه کـه چـاوهسانی دیکه بن. هیچ سهی کهو�ی هاوشهوهر ئهبهل

 هشـه، لـه تاکـدا زووتـر گه�ـماهی بنهوهرهه و د�ماهفتاری ناو بنڕها و هبۆ ب

ی �ـان بـه پڕکیشدا کچان و کـوهیه�ماهت له ناو بنهنانهر بۆیه تهکات. ههد

وانییانه ڕهم چاوهبن. ئهوره دهن و گ�کرهرده دهروهوه پهمی جیاوازڕنۆ و هاهب

ک / �ـنـدی کچهتمهی کـه تایبهوهئـ ڕهوه له مـهکانهیی�ها خۆجهن بهله الی

ی هوهای ئڕهرهن که س�کرهکی باش چییه، ئاراسته د�ک / ژن�ک / پیاوڕ�کو

م هر ئـهشـتا لـه سـ�م ه�هت بـ�ـر دهانیان به سڕن گۆهمهینی زڕهپ�ت ڵهگهل

 ڵی مـاهوهرهوتیاندا لـه دهسووک�ههکچانی باش له «شن که ههاوب همایهبن

، ناوهی ئه�ماهی بنهوهرهی وا له دهو پیاوانهئ ڵهگهجن و لهسنووردار و ملک

مـدا هنی زۆر کهمهی که کچان له تهوهجیا ل» یان نییه.�کوتهسووک�هههیچ 

ه�زتر هبـ هو کاتـهت ئهنانهکان تهریتهبن، داب و نهد هایانههم بهئ یهدگیرۆ

ی هبازنی هوهرهله د هبکا کک �سهک ڵهگهرگیری لهک هاوس�که کچب�ت هد

باش  هرههکی ئایدیال و �ژنگشتیدا مکی هچله ؛ ب�ت سی خۆیهخزم و ک

رد و �ـم ی�هایـ��رد، گو�ی م�له مار هکئیشزۆر فره کۆشیار و ت�کی هئافر هب

یی، ه�ـم جووهپیاوانی دیکه، ک ڵهگهکردن لهوت نهسووک�هی، ههکه�ماهبن

ر کـردن (جـل و هرگی شیاو له بـهکان و جل و ب�دراوس ڵهگهووخۆشی لڕ
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  ).١٣٩٣لز، �سامۆیگیمیره و ناسه کراوه (�) پی�ماریتی و خۆهرگی نهب

، کانهییـهوهنـاو ن هتییـه�یهها کۆمهی بـوامهردهنـدی و بـهر له پابهدهب

ز لــه �و پــار کانهتیــه�یهختــه کۆمهنووســراو و زهها نهتی بــۆ بــ�جهملکــ

 هکـانی دیکـهئاسایش لـه هۆکاربوونی هتی، ترس و نه�یهکۆمی هنیتکهناو

ها هو کردنی به�یهنن. سوودی پ�ی منداهختهشو�رگیری پهری هاوسهن�بزو

ــو در ــه نهژ� ــریتهدان ب ــووکان، هی ــه ق ــڕی �زۆر ب ــه هیش ــ«ی ل لتووری هک

کـه  یهتییـه�یهکۆمرییه هشنه کاریگهو چهیه. واته ئهه داـ»کسانسازییهی

ک لـه �وه تاک�م شهی بهوهت بۆ ئ�فتار بڕیان  ڕهکاری له باوانڕگری گۆ�هه

م هری ئـهمـه پاسـاوده). ئ١٣٨٦ک لیـوود، هوه (مـهتـ�ی بب�کدا ج�گرووپ

ک نـزیکن و لـه �کدا ل�ن�رگیری له شوهنی هاوسهمهیه که بۆچی تهاستییڕ

ت. لـه �ـدی ناکرهی مانادار بڕدکی ستاندا�هیچ الداندا هنانهمهم تهوان ئ�ن

ک �هسند کراو، خـهپ کیههایهته ب�بهن د�مندا یرگیریهکدا که هاوسهی�ج

وخۆی هاسـتڕن و به ناچار کردنـی ناهدهد �ی پهژ�ی خۆ به خۆ درهو�به ش

مـدا، هـانی هنی کهمـهکانیان لـه ته�ـۆڕکردنـی  �رگیری پهکتر به هاوسهی

 هگـا بـهک د�سـهک ک�ـووبـات جـووز کاتڕلـه ن. هدهری دههاوس ڵمندا

رگیری ههاوسـ �و چیتـر نـاتوانهئـ یه کـههو واتایهن، ب�نی بیست ساهمهت

ی کـه هسـانهو کهبـک �هوار)، خـهبزهبکات. بۆ نموونـه لـه مشـکان (سـ

ختـه هم زهئـ». ترشـاو«ن �ـ�هتن د�هشـتا سـ�نه و ه�ژده سـاهنیان هـهمهت

شـتر �ی وا پهنجامانـهو ئهی ئـهرگیری کـردن، دیکـهتییه بۆ هاوسه�یهکۆم

  دات. هری دههاوس ڵو به منداهتر برازیو کا هباسی کرا توندتر د
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  کانهپ�واننجامی هئ

ابردوو له ڕی ه�م ده ساهی ئهله ماوخته هشو�پ یرگیرهوی هاوسهنه بر�م وهئ

 یرگیرهکرا هاوسـک دیاریهدات. وهوی  پیشان دهزهڕزگای خوراسانی �پار

ــدا ــ�هن �من ــتا ل ــهش ــهو ناوچ ــاوه ب ــ�هدا ب ــۆ ئ ــت ب ــنه هم چهم خواس ش

ن �منـدا یرگیرهندی هاوسـهیه. مامناوهوهووی له کز بوونڕرگیرییه ههاوس

  ان زیاتره. ڕله ناو کچان له کو

  
-  ٣چارتی  زگای �ابردوو له پارڕی هیهن له د�سا ١٨نی همهر ت�رگیری ژههاوس ١ 

  ویهزهڕخوراسانی 

نرخـی ن، �ی منـداهختهشو�پ یرگیرهمی هاوسهکزینی هبای داڕهرهس

  ی به خۆوه بینیوه. هوهرزبوونهابردوو بڕی هیهدا له چاو دهزگای�م پارهق ل�هت

  
-  ٣چارتی  زگای خوراسانی �ابردوو له پارڕی هیهن له د�سا ١٨نی همهر ت�قی ژ�هت ٢ 

  ویهزهڕ
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یـه کـه هوهری ئهوه پیشـاندهرهی سـهکـهر دوو چارتهشیکاری وردی ه

ر کچـان هتری لـه سـ�ی قـوویرهن کاریگ�ی منداهختهشو�رگیری پههاوس

ترســی هم مهر دهانیش لــه بــڕی کــه کــوهوهای ئــڕهرهســان. ڕیــه تــا کــوهه

 یریهر کاریگـ�ک له ژهییهژڕ�هاوهیچ  �دان، به بهختهشو�رگیری پههاوس

رگیری هو زیــاترین قوربانیــانی هاوســ نری بــووههاوســ ڵی منــداهدیــارد

ییـه هورهق بـوون و گ�ک بۆ کچان زیـاتر لـه بـاهرییهها کاریگهن. ون�مندا

 هکی بـ�ن پیـاوانهکـانی ژیانیـان لـه الیـهک له دیو�). زۆر١٣٩٣م، ه(بیگ

یـان �ی جنسـی لهو کۆیلـ ڵنـاو مـاری هکهکارک هنتر له خۆیان که وهمهت

ت، �ـن زیـاتر بهمـهرچی جیـاوازی تهت. هـ�ـکرهد ڵۆ�ت، کـۆنت�وانڕهد

نـان �ترسی توند و تیژی، خراپ به کارههتی کچان و م�هسهد�ب یرهگهئ

و کاتـه هی کچـان ئـهش�کجار  ێندهت. ه�بهیان زیاتر دهوهوساندنهیان چ

یـدا �وه کـه تهکـ��چنـه نـاو ماهکانیان ده�ـمندا ڵهگهکات که لهد�ست پهد

 یتیه�ـوهود�نـدی نه(ناو ێدرهیـان د�وه لهکانیانـهرد�ن مهوام لـه الیـهردهب

  ).١٠: ١٣٨٦ر ژنان، هوه له سهژین�تو

ج کردنـی همکی پیاوساالرانه و خواست بۆ ملکـهکان، چهز�ترین ه�زا

ن �منـداۆزی �یانه. پرسی ئـاندیهزایزووی هی ئار�ۆ�ستی کۆنتهبهژنان به م

تی ژنان و کچان هبوون به دایکایند همڕهی و باوندهزایی یکسانهنایی هیشڕ

لتووری و هواری، کاری کهند�خومهژاری، کهانه. هڕر پیاوان و کوهمبهله ه

کـات چوونکـه کچـان هزتر د�ههری زیـاتر و بـههاوس ڵنائاسایشی، مندا

یر هسـ ه�ـماهر بنهک بـۆ سـهک بارگرانییـهو وخ نـین هبای�ان پڕی کوهند�ه

ک هیهڕ�گک هو �توانهدن همهم تهکی ک�کچ ڵهگهی لرگیرهن. هاوس�کرهد

م بارگرانییـه هۆی ئـستهستنه ئهی ئابووریی، به خهژهنگهتی هوهم کردنهبۆ ک

   ).١٣٨٢ت (تامسۆن، �یر بکرهکی دیکه س�سهر شانی کهبۆ س
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راورد هندا بـه بـهمهم تهقیش له ناو کچانی ک�هی تهژڕ�وه �مان شهبه ه

شــه �ی کهژڕ�ــندیانــه کــه هری چهفاکتــمان هان بــه هــۆی هــڕکــو ڵهگــهل

کی زۆر هیـهژڕ�ندووه. هیان سهشهکات، گهکانی کچان زۆر دهتییه�یهکۆم

 �م کۆتاییـان پـهنی کـهمهق له ت�هم به تهنی کهمهکانی تهرگیرییهله هاوس

ر هن زیاتر له بهکهرگیری دهمدا هاوسهنی کهمهی وا له تهو کچانههاتووه. ئ

ــهگــهم ئهد ــه ت�هری ت ــداهنی کهمــهق ل میشــه هکان ههبووکــ ڵمــدان. من

رز هق لـه بـ�هی تـهژڕ�ـنه �سـاکانیـانن. هرد�سته به مهت و واب�هسهد�ب

کان هتییــه�یهشــه کۆم�ووی کڕهووبــڕزیــاتر کچــان مــه هدایــه و ئهوهبوون

کی ��وه یـان منـدا�ـکی ب��ک منـداهو وهک کـه ئـ�و گرفت هش�وه؛ کهکاتهد

ــاتوان�هت ــدراو ن ــت و پهد �ق ــهس ــهیان لهنج ــ ڵهگ ــات. هن ــرم بک و هئ

و ئینجـا » دایک«، ئینجا »رههاوس«ک بۆ بوونه �که کچ یهتییانهرپرسایهب

کانیـان هرد�م کچانـه مهر ئـهگـهئسات بـاره. هی ناوه، کار�له کۆ» ژنهو�ب«

وام هردهبـ ییژاریهر هـهمبـهن، لـه ههقیان بـد�هن، بمرن یان ت��بیان �جهب

خته بــه هشــو�رگیری پهناســه کچــان لــه هاوســ�م پهگرترن. بــ�هســارههخ

ژن و بـۆ هو�ـبنه بهترن، زووتر د�کانیان منداهدر�رچاو له مهکی زۆر بهیهو�ش

وه. هبنهتی ده�یهو کۆم ی ئابووریهش�کی زۆر له ژیانیاندا تووشی کهیهماو

نج لـه هتی گـهشـیمهی حهژڕ�ـکشانی �هه ڵهگهم پرسه لهکانی ئهندهههڕ

ها لـه هروه). ه١٣٩٢ف، �(یوونیس �بهنگیرتر د�داو هشهوو له گڕتانی �و

یــه، ه�امهنــاو بن یتی�کهســتی یــهب�ن گر�منــدا یرگیرهی هاوســهوهر ئــهبــ

ی هوتـهک�کان و بۆ کچان له�ماهیه بۆ بنهوانهل –ق �هواته ت –ی هوهشانهو�هه

رده �ـق لـه م�هتوانن تهشی که دهو کچانهت ئهنانهت. ت�جیدی به دواوه ب

ترسـیدان چوونکـه هربگـرن لـه مهیان وهکهوشتهڕدهر و بهن�خراپ به کاره

  مه. هزۆر کندن و پشتیوانی داراییان �ست خستنی داهات، خوهتوانای د
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  ڵی ده ساهله ماو ویهزهڕزگای خوراسانی �پارن له �مندا یرگیرههاوسی هژڕ� ٣ـ٣چارتی 

  

ی هیـهی دهن لـه مـاو�ی منـداهختهشـو�پ یرگیرهراوردی هاوسـهی بـهوهکدان�ل

کانی هیریرگیهن له کۆی هاوس�مندا یرگیرهکه پشکی هاوسی هوهابردوو گوزارشته لڕ

ها هو بــهی ئــهوهنگدانــهڕاســتییه، ڕم هئــده. هلــه ســ ٣٥وام زیــاتر لــه هردهنه، بــ�ســا

یب رهی هاوتهوهئ بن بۆهتیدا له دایک ده�یهکی کۆم�مهیه وا له ناو سیستهلتوورییانهک

ی هکانی خشـتهنجامـهک ئهمـه، وهای ئڕهرهسـوه. هش�ری بچنه پههاوس ڵمندا ڵهگهل

  ژی داکشاندایه. �م کاره له لهدا، ئهپیشانی دمدا هی�س

  

  مینههش ز �پ
ودا هم مـهئـه بـوو. �سا ٣٠ه بۆ �سا ٢٥وان �ودای نهان له مینهمهران تهمد�ی وهزۆرین

وازی �نـا بـوو کـه بـه شـ�کیـان ه�د پیـاوان پهله سـ ١٨دی ژنان و هله س ٨٢ هنییهمهت

ــ ــ�هههب یگیریهنمون ــووستنیشــان هوت دهک ــرا ب ــ ٥٢٫٥. نک ســتا �دیان ئهلــه س

ــوو و ههاوســ ــهلــه ســ ٥ت و �هســدیان هلــه ســ ٤٢٫٥رگیریان کــرد ب قیان �هدیان ت

ی �مـا ڵهگـهدیان لهله سـ ٤٠کانیان و هرد�ژن یان م ڵهگهدیان لهله س ٤٢رگرتبوو. هو

 ٥٥فـارس (ک هاتبوون؛ واتـه �جۆر پهمهله ئتنیکی هران همد�ژیان. وهزووریان دهخ

نـدی هاود). مامنهله سـ ٥غان (ڤهد) و ئهله س ٥د)، کورد (هله س ٣٥د)، تورک (هله س

ن �سـا ٩نی همـهران تهمد�دی وهله س ٦٥٫٥ئاینی له ناو واجبی کی �ستپهنی دهمهت

  بوو. 
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ی هوتـهک�ل ��هوه بـه کۆمـهتـهسـت کراوهیوهن پ�رگیری منـداههاوس

. �ن�نـوهندنـدا خـۆی د�مه زیاتر له پرسـی خوهکان و ئه�نی بۆ کچۆ�رهن

وت هکان زه�ـنان له کچۆ�اهڕندن و �یشتن به خوهن گ�رگیری منداههاوس

ری ههاوسـ ڵلماندنن. منداهند و شیاوی سهمهگ�هم وتانه زۆر بهئکات، هد

خـۆی بـۆ  همـهندنیانـه کـه ئ�کچان بۆ قوتابخانه و مافی خو یدژی چوون

کخسـتنی ڕ�ریان له باشـتر کـردن و هسی و پشکی کاریگهکهی تاکهشهگ

   ویسته.��گا پهداهاتووی کۆم

نـدنیان �وتنی خوهشـک�و پ هشـهنن و گ�ـندن د�کچان زوو  واز له خو

و  یواری لـه نـاو کچانـدا بۆتـه هـۆی الوازیـهنـد�م خوهت. کـ�واو نابهت

لی هرگیری، هههۆی هاوس ندن به�نان له خو�گر بوونیان. واز ه�هسارههخ

و هکات. ئـهوی دهز �ستیان لهربهستوو و سهکی پشت به خۆ ب�سهبوونه ک

وه هری ئهگهن، زیاتر ئهکهرگیری دهییدا هاوسه�تی کچۆهڕهی وا له ههکچان

 انپیشـانی کانهوهژینـ�تون. �ق بـدر�همیشدا تهنی کهمهله ئارادایه که له ت

نن �خوهشتا د�خته ههشو�پ یرگیریهدی قوربانیانی هاوسهله س ٢٧داوه که 

دیان هله س ٤٥نان له قوتابخانه بۆ �از هکی وهرهرگیری هۆکاری سهو هاوس

نن. ڕ�هابپڕو کردن �به خ ڵرکی منداهداری و ئ�ی بتوان کاری ماهوهبوو بۆ ئ

 ١٠نیا هتایی بوو و تـهرهتا ئاستی سهنیا ههت ندنیان�خو رانهمد�ی وهزۆرین

یان هکـهندن�م خوههـهتا پـۆلی دوانزهکه ه هووبیان هوهانسی ئشدیان هله س

رگیری هر لـه هاوسـهکانـدا ژن بـهته�د لـه حاهله س ٥٧٫١ن. له هواو بکهت

دان بـه هژ�ـدرنی ��هبـ کانداهته�دی حاهله س ٧٤٫١ته قوتابخانه و له هچوو

چووه هنه ن��هم بهاستیدا ئڕم له �هدراوه ب �رگیری پهندنیان پاش هاوس�خو

  ر. هس
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  ویهزهڕزگای خوراسانی �نان له قوتابخانه له پار�وازههۆی  ٤ـ٣چارتی 

نـان لـه قوتابخانـه �ن و واز ه�رگیری منـداهسـتی هاوسـهروهدنی �رهننجامی هئ

و بـه  ه�ـۆڕوو بـۆ ک�هبـ کانهبووک ڵنیا بۆ منداهت هیی نهدۆمین ریهن�ووخڕ یریهکاریگ

ــۆ ــاوبوونی ه�گا ههکــۆی کۆمــ رهســ گشــتی ب ــدایــه. ب ــدی هیوهی پیرههاوســ ڵمن ن

ندنی هسـ هنهشـهتیمی زیاتر و تهت، یهشیمهی زۆری حهژڕ� ڵهگهیه لهوخۆی ههاستڕ

 واریهنـد�خومهک  ).٩٣٠ - ٨٨١: ١٣٨٧مبرۆس هد و ئـ�ـکان (فیهخۆشییهن یزیاتر

شـگری و �ی پهسهرهکنانی �فتاری زک و زایانه و به کارهڕر هری له سهها کاریگهروهه

رگیریان هک کـه زوو هاوسـ�ـر ژنانهگـهئت هنانـهت. ت�نهکان دادهکۆرپ یستیوندروهت

کدا نین �له بارودۆخن بناسن، دیسانیش �مندا یرگیرهکانی هاوسهکردووه بتوانن زیان

  ووداوه بگرن. ڕم هش ب�کانی خۆیان په�که بۆ مندا
  

  زک و زای ژنان

ی نـدهزایی یستوندروهر تهری له سهن زیاترین کاریگ�رگیری منداههاوس

وه هووی فیزیاییڕکان له ه�ی کچۆهستهت. ج�نهکان داده�و زک و زای کچۆ

نییه و ق �ویست با�ی پهند�زاین گونجاو نییه و کچه هو  هوهمنداڵ خستنبۆ 

 ڵمنـدا یندروسـتیهمیش تهوسـتی دایـک و هـوندرهتم ههـش همهر ئهبهل
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دایک  یوستیوندرهنیا تهت هن ن�رگیری منداهرسی. هاوستهر مهته ب�وهکهد

وه هوه ئـهژینـ�وه. توهترسییهخاته مهی دواییش دهوهن یوستیوندرهکوو ت�هب

وه، لـه هیان خسـتۆت�ک منـدا�ـجاردی ژنان کـه هله س ٩٧دا که هپیشان د

ری کـراون. �یستاندا چـاودهوه له کاتی زهی خۆیان و دایکیانه�ماهن بنهالی

یانـد کـه لـه کـاتی هایانگڕد) هله سـ ٤٥ران (همد�ر چاوی وهکی بهیهژڕ�

کـی �دیان وتیـان ژانهله س ٢٧بوو و هکیان نهیهش�دا هیچ کهوهخستن ڵمندا

لـه  ٦٩٫٧ی هوهای ئـڕهرهسـ. هبووهکی زۆریـان هـهییژ��ن�ناخۆش و خو

دیان زۆر هله سـ ٧٢٫٧نا، �ههشگریان به کار د�ی پهسهرهدی دایکان کهس

ی گشـتی هش�ت به کهبارهبوون. زانست سهنانی کاندۆم ن�هۆگری به کاره

 یهم بـووه. زۆرینـهژنان له ناو ژناندا زۆر ک یندروستیهتکانی هزاین و پرس

  بوو. هکانی نهشانه هیچ زانیاریی�م کهت بهبارهد) سهله س ٣٦ران (همد�و

  
  ویهزهڕزگای خوراسانی �مین زاین له پارهکهنی ژنان له کاتی یهمهت ٤ـ٣چارتی   

  

شـتا �ی زاینـی هکانهچـیربۆ مـگ و�گومه، هنی کهمهک ت�ک کچ�کات

ر �ـژت هتایبـهی، ب�رمنـدا�لـه مندووه. دووگیانی هسهی نهشهبچووکه و گ
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٨یانڕد�ـههبـرین یـان ترسی تووشـبوون بـه همن �سا ١٥نی همهت زۆرتـر  

ئابسـتره ترسی زاینی هم مهر دهخاته بهد نی بچووکیانهگهکات چوونکه لهد

ن �سـا ١٥نی همـهر له تهی بهو کچانه). ئ١٦٤٩ - ١٦٤٤: ١٣٨٥(نوور، 

یسکی تووشبوون بـه برینـی ڕد هله س ٨٨ی هادڕتا هوه ههیان خستۆت�مندا

سـار هکانـدا خهو کردنهر هـهمبـهوان له ههبوو که ئهـیان ه٩انی زاینڕد�هه

یانـه. �هگهژایـی ژیانیـان ل�ک کـه بـه در�و کردنهش و ه�ئکات. هگر د�هه

ر هبـ هلـ مهزۆر کـزانسـت�کی انی زاین له نـاو ژنانـدا ڕبه برینی د تهبارهس

ــه. تهســتهد ــه کــ�ــت کاتهنان ــا خۆجهک و�هک ب ــ�رگــرتن لــه مان کان، هیی

ی کـه لـه هوانـهت ئهنانـهی ژنـان تهدرا زۆرین �ی زیاتریان پهوهوونکردنڕ

استیدا تووشـی ڕزانی له هندایهگرتبوو، ن�هیان ه�هقهت ١٥کاتی زایندا پتر له 

  انی زاین هاتبوون. ڕدد�هبرینی ه

  

  پیاوان  به باوک بوونی

کان کـاتی هرهمد�دی پیاوه وهله س ٤٢که  نهدهوه پیشان دهکان ئهوهژین�تو

ــوونی ی ــه دایکب ــهل ــداهک ــهت ڵم من ــا ١٧نیان هم ــاتی �س ــه ک ــووه و ل ن ب

 �یکه کـاتدی پیاوانی دهله س ١٤بوون.  ڵنی دوو منداهیاندا خاوهوهژین�تو

لـه  ٥٧ی هن بـوو. نزیکـ�سا ١٦نیان همهم جار بوون به باوک تهکهکه بۆ ی

هـیچ زانسـت و  دووگیـان بـوون ترسـیهزایـن و مت بـه هبارهدیان سـهس

ک هد) الوازی وهلـه سـ ٤٢٫٩ران (همـد�ی وهبوو و زۆربهکیان نهزانیاریی

  ن. هکهیر دهشه س�ترسیدارترین کهم

  

                                                 
8. Obstetric Fistula 

.  ڵ ههقهش تهدا و زیاتر له شهر برین�کی دۆ�ن که له کاتی زایندا ڕوو دهههـ ٩   �بگر�ت
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  یاردان �رگیری و بههاوس

دا بـاوه،  دایـک و �ـنی ت�ی منداهختهشو�رگیری پههاوسی وا هو ناوچانهل

رگیری هبـه هاوسـ سـتهیوهپیـاری �سـانی دیکـه بهکان له جیاتی کهباوک

وی پیشـانی دا هزهڕزگای خوراسانی �یی له پارهندازهی ئهوهین�کۆ�ن. لهدهد

ین �ب هپاش مار �جهستبهوتوویانه د رزاندا�رانی خهمد�دی وهله س ٣٠که 

زموونی  هی که ئهرانهمد�و وهیان تۆمار کراوه. زۆر بوون ئهکهگیرییرههاوس

یانی هکهرگیرییهکی ناوبژیوان کـه هاوسـ�سهردان یان ناساندنی کهو�ستهد

د لـه هلـه سـ ٧٦٫٢ی هد). نزیکـهلـه سـ ٦٧٫٥اوه (��گهک خستبوو دڕ�

خۆیان ئاگـادار رگیری هرگیریدا، له هاوسهزاندار له کاتی هاوس�سانی خهک

رگیری ههاوسـ �کـ ڵهگـهی لهوهت بـهبارهدیان سـهله سـ ٢٣م �هبوون ب

ن دایک و بـاوک هد له له الیهله س ٥٢٫٤بوو. هکیان نهن هیچ زانیارییهکهد

دراوه. رگیری هب�یاری هاوسر له خۆیان هدهه ب�ماهندامانی بنهی ئهیان دیک

دیان خوازیاری هله س ٤٢٫٩رگیری، ههاوسنگی هکخستنی ئاهڕ�له کاتی 

  بوون. هرگیری نههاس

  
  ویهزهڕزگای خوراسانی �ی باوبوونی له پارهژڕ�رگیری و هکانی هاوسهجۆر ٥ـ٣چارتی 

کان پتر هرد�وان ژن و م�نی نهمهودای تهکاندا مهته�دی حاهله س ٢٤له 

 ١٠متر لـه هودایه کهم مهکاندا ئهته�دی حاهله س ٢١٫٢بوو، له  ڵسا ١٠له 
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بوو که زیـاتر لـه ههکیان �دی پیاوان ژنانهله س ٥٧٫١بوو، بۆ نموونه  ڵسا

ژن و ک که �نییه باوه کاتهمهودای تهم مهتر بوون. ئ�له خۆیان مندا ڵسا ١٠

تـه ه�م حاهدیـاره ئـت. �ـکرهدی دهژین زیـاتر بـهرد د�ی م�ما ڵهگهرد ل�م

نیا هوه. تهت�وهکهد �تی لهیاردانی تایب�و الوازی له ب ند�تیهزای یسانیکهنای

ــه ســ ١٠ ــۆ �ســانی خهدی کهل ــدار ب ــاری ه�ــۆڕزان کانی خۆشــیان خوازی

که بـــۆ هســـهتی کهای دژایـــڕهرهبـــوون. ســـ هختهشـــو�رگیری پههاوســـ

لـه  ١٥نیا ه، تـ�چـهوه دڕ�هریکه بـهخ هکهندهماوهک ز�رگیری، کاتههاوس

 یانکانه�امهوه بنهم بارهن، لهرگیری بکهویست هاوسهیاندهک ن�هدی خهس

وان هی ئـ�ـکه بـه دهرگیرییهنیـا بـوون کـه هاوسـ�وانی دیکه دهئ دواندبوو.

   ت.�گرهر دهوه و سهت�شهناو�هه

رگیرییانه هم هاوسـهدی ئـهلـه سـ ٥٧٫٧دا کـه یپیشان کههندازه گرتنهئ

مـه هکانـدا ئهته�دی حاهلـه سـ ٣٧٫٥لـه یی و جیـاز. هله ماربریتی بوون 

رانی ژن همـد�ی وهکرد. زۆرینـهی بووک بوون که جیازیان دابین ده�ماهبن

 د)هله س  ١٢یان (هگرتبوو و زۆرینهنرهیان وهکهییهرگیز مارهد) ههله س ٣٥(

  ن بوو. �سا ١٧نیان همهزگیرانیاندا تهله کاتی د

  
  ویهزهڕزگای خوراسانی �رگیری له پارهله هاوسندی هزامهڕئاستی  ٦ـ٣ی هن�و
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لـه  هگریانـڕ�یامی هی و پـنـدهزاینانی �اهڕ  ڵهگهوه لهووبوونڕ هووبڕ 

  ن�رگیری منداههاوس

ها هروهی و زک و زا و هـنـدهزای یوسـتیوندرهت بـه تهبارهسـزانیاری ورد 

ویست بۆ ئاسووده بوون و متمانه به خـۆ بـوون بـۆ �کنیکی پهپشتیوانی و ت

یـا  نـانی جنسـی�اهڕمـه. هکجار کهک یـ�هی خـندهزایزووی هش و ئارهل

دا بـوو و بـه مـهکی زۆر ک�بوو و یان له ئاسـتهکاندا نهله قوتابخان ندیهیاز

نــانی �اهڕیــانوت هران دهمــد�وو. وڕخرایـه هتی د�ئاســتی کــوال نمتریهکـ

 ٢٠کوو دایک و خوشـک (هه و�ماهی بنهورهسانی گهی کهگڕ�جنسیان له 

ه �ـماهژکـارانی  بن�اوڕد) و هلـه سـ ٢٠کان (هنهمهو هاوت ڕێد)، هاوهله س

د) هلـه سـ ٧٧ران (همـد�ی وهنا بـوو. زۆرینـ�ست ههدهو )دهله س ٧٫٥(

لـه  ٣٠کرد و هدهدی نهدا بهختهشو�پ یرگیرهوتۆیان له هاوسهکی ئ�قازانج

 ڵنگاری منـداهرهوه و بـهوو بوونـڕهووبـڕت بـه هاربهسستا �تا ئهدیان ههس

دی هله سـ ٦٠ بیستبوو. به گشتیهیان نهگریانڕ�کی �یامهری هیچ پههاوس

ن �ی منـداهختهشـو�رگیری پهدا بـوون کـه هاوسـهو بۆچوونهران لهمد�و

سته هیوهمه پهیان وا بوو که ئ�د پهله س ٣٢٫٥و  �ن�مهو ن ێنر�ستهبوو �بهد

لـه  ٦٠فتاری کچ. به گشتی ڕش و هی لهندازهتی و ئهندی تاکایهتمهبه تایب

ی هختهشـو�ی پیرگیرهدا بـوون کـه هاوسـهو بۆچوونـهران لهمد�دی وهس

مـه هیان وا بوو که ئ�د پهله س ٣٢٫٥و  �ن�مهو ن ێنر�ستهبوو �بهن د�مندا

که خۆی. هیچ کام لـه هسهی کڕهیی و باوهستهندی جهتمهسته به تایبهیوهپ

بوو. له کـاتی هرگیری نهنی یاسایی هاوسهمهر تهزانیارییان له سران همد�و

 ١٨رگیری هنی یاسـایی هاوسـهمـهوان وا بـوو تهم پرسیارانه لهوه بهمدان�و

 ١٥نی همـهت هکـبۆچوونیـان وا بـوو  هکهک�هی خهو ژووره. زۆرینهرهب ڵسا

ان زووه و ڕرگیری کـوهن بۆ هاوس�سا ٢٠کچان و  یرگیرهن بۆ هاوس�سا
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کانیان ه�ـۆڕ رگیریهباش بـۆ هاوسـ هرهنی ئایدیال و ههمهیان وا بوو تڕهباو

خواسـتی  یهوانـهپ�چیانـد کـه بـه هایانگڕدی ژنـان هله س ٦نه. �سا ٢٠

ژی ��سـتهدیان تووشـی دهلـه سـ ٩ک و �ـشـی پیاوهباو هتهخۆیان چوون

وت ناچـارن کویـانهرددار د�ـدی ژنانی مهله س ٢١٫٢ملی هاتبوون. هزۆر

میان هکی کــهیـهژڕ�ن و هجنســی سـاز بکــ ییونـدهکانیــان پهرد�م ڵهگـهل

نـدی هیوهزوویی بـۆ پهئـار�ت بـه بهبارهبوو کـه سـهیان هـهوهتی ئ�هسهد

ــهجنســی ل ــهرد�م ڵهگ ــان قســه بک ــاوهکانی ــه ب ــه ب ــڕهن چوونک وان هی ئ

کانی ژن و هرکـهکه لـه ئ�شهگر بهن�هی حاشاههو�ش بوونی جنسی به�هک�ت

 تیهحـهناڕ �ملـهبوونی زۆر�هت�کـتی بۆ هڕهی بنهوهکاردان . باوترینیرد�م

لـه  ٢٨٫٦یی (هڕد) و تـووهله سـ ٢٨٫٦زاری (�د)، بهله س ٤٢٫٩بوون (

  د) بوون. هس
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  ندهر زایهسهکان لهوانگڕ 

  
زگای خوراسانی �تی له پار�ندهزایکانی هوانگڕ ڵهگهنگی لهی هاودهژڕ� ٦ ـ٣چارتی 

  ویهزهڕ

کان گوزارشـتی هستڕ ڵهگهدی هاوبیری لهی له سهژڕ�ش، هچارتی ش

ــڕ ــدهزایی هوانگ ــه پار�ن ــانی �تی ل ــای خوراس ــان هزهڕزگ دات. هدوی پیش

ان لـه ڕکو کچان و یکسانیهبه ی ڕوت، باوهرکهدا دهر�نی که ل�رهکی ئ�نهالی

لـه  ٨٢٠٥نگرییـه هم الیهندن بوو که کـۆی گشـتی ئـ�خوتی هرفهدبواری 

ی ندهزایزووی هی ئار�ۆ�ویستی کۆنت�نگری له پهی الیهژڕ�ده. زیاترین هس
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�گای هرگیری بوو که لـه کۆمـهر له هاوسهتی ب�ر کچهرنج خستنه سهبه س

  کانه. هگرنگ هتهک له باب�کهی یۆدا خهپیاوساالران

  
-  ٣چارتی    زگای خوراسانی�له پار ڵیاردانی ناو ما�بتی هچۆنی ٧ 

ــارتی ه ــهچ ــهم دهوت ــ�تی بهفرای ــه س ــاردانی ل ــتی ناوماهی ــر ئاس دا �

 یویهڕهکی میانـهیـهن�ر وهنـ�ه رسـامهسکی هیهو�که به ش �ن�نگهسهد�هه

 �بـهرد د�بوو که ژن و مهم بۆچوونه ههکاندا ئهته�ی حاهپیشان دا. له زۆرب

دا ژن زیـاتر لـه هکانی دیکـهتـه�کـدا لـه حا�ن، لـه کاتهیـار بـد�وه بهک�پ

ر هیـاردان لـه سـ�بوو و پیـاویش بـۆ بهتی هـ�هسـهدا د�کانی ناو ماهیار�ب

س و ... هردانی خـزم و کـهوه و سـه�ـمارج کردنـی پـاره لـه هوازی خ�ش

  ست بوو. هد�با
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  ی پیاوان�ی توند و تیژی ناو ماهادڕ ٨ـ٣چارتی 

و  نـدهر زایهسـهسـوور لی هوانگـڕ ێنـدهتـه ه�وانڕهم دهشتهچارتی ه

تۆمار کراو ی هژڕ�زیاتری دا. هی پیاوان پیشان د�ناو ما یی توند و تیژهژڕ�

دانی ژن �ـکـردن یـان ل هشـهڕههد) و هله سـ ٧١ژن (ر هاندن به سڕهی گو

 ڵهگهفتاری لڕدهبه بیان هران ئاماژهمد�می وهکی کهیهژڕ�د) و هله س ٥٧(

  کانیان کرد. هرههاوس

  

  ت�هۆژهڕربایجانی هزگای ئاز �. پار٢

  وههل�کۆ�ینسنووری جوگرافیایی 

  
تـی �ۆژاوای وڕته باکووری �وهکهت د�هۆژهڕربایجانی هئاززگای �پار

ربایجانـه. دوا هنیا و کۆمـاری ئازهرمـهتـانی ئ�و ی سنووری�ران، دراوس�ئ

ــه ســا�مرژهســ ــۆن و  �تی ســهشــیمهح ١٣٩٣ی �ری ل زار ههــ ٨٠٧ملی

ی ئاماری، هنام�زگایه تۆمار کردووه (سا�م پارهسیی بۆ ئه) ک٣٨٠٧٠٠٠(

سـالمی و یختی ئهتـ�ک پهو –ز �ورهتـ - زگایـه�م پارهندی ئـه). ناو١٣٩٣

ک هک لـه دوای یـهی یـهیـهنـدین دهی چهران له مـاو�تی ئ�ری له وههون

زگایه زیاتر �م پارهتی ئهشیمهشاری تورک نشین. ح ١٢ناسراوه و بریتییه له 
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ی هوهای ئـڕهرهری. سهکهاتووه له دانیشتووانی تورک به زانینی زمانی ئاز�پ

م دروشــم و �هکانیشــه بــهوییهتهنی ژیــانی ئتنیکــه ن�شــوزگایــه �م پارهئــ

زگایـه �م پارهری ئـهراسـهر بۆیـه لـه سهتیان زۆر نییه ههشیمهدی حنهههڕ

نی هرمـهکانی ئ�هزگایـه خـ�م پارهشی ئهب ێندهله هزۆرینه تورک نشینن. 

ی �ژوویـی سـا�نگی مهناوه که پاش ج�کیان ه�رام پهمینه ئتنیکی کۆچبهک

عه �زگایه شـ�م پارهی دانیشتووانی ئهزگایه. زۆرین�م پارهئ هتههاتوون ١٢٩٧

رگیری ههاوسـیه لـه هی ههمین پلهی�ت س�هۆژهڕربایجانی هبن. ئازهزههم

رگیری هیـه لـه هاوسـهی ههمین پلـهنج�و پ ڵسا ١٩بۆ  ١٥ن همهکچانی ت

کچـان و  رگیریهی لـه هاوسـهمین پلهکه، یڵسا ١٩بۆ  ١٥ن همهانی تڕکو

  نی له خۆ گرتووه.�سا ١٤بۆ  ١٠ن همهانی تڕکو

   

  
رگیری هن هاوس�سا ١٠نی همهن خوار ت�راب، منداهکانی شاری سهله گوند ێندهله ه

.هکهد   دیهحمهنه: کامیل ئ�و ن
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نـدازه گـرتن هیی کاری ئهوهین�کۆ�شووی ل�مین ههکهکۆی ده شار بۆ ی

کی �گرهنـدازهلـه ئسـیی بریتییـه لـه هکـی چـوار کتیم�ستنیشان کران. هد

نجامـدانی هبـۆ ئک �ر�و شـۆفر �یی، چـاود�خـۆج کیهزایهشـارنراو، �اهڕ

زگایـه �م پارهشـاری ئـ ��هزگایه. کۆم�م پارهردرا بۆ ئ�یدانی نهکاروباری م

راغــه، هیکان، م�هفــا، خامنــه، مــ�ریس، جوهر، بوســتاناوا، هــههــهک ئهو

وه و پتـر هین�کۆ�دوان و ل�ر تیشکی لهقان خرانه بهرزهراب، سووفیان و وهس

نجام درا؛ هکان ئـهیی له ناوچه گوندیی�سانی خۆجهک ڵهگهدوان ل�ل ٤٨له 

خ، �لیابادی قشـهکاباد، عـهق، گیلـه حـ�هئوانه قوله قازی، ئاغمیۆن، هل

، واسـجان، ئازقـانهڕمقووتای، هراغـه، گـولی شـار، مـهندی، مهلب کهک

  باغ. هرهر سفید و قهمهلخلج، کهندی، ئهردارکه، سڵد هعهدۆریق، سووم

  

١کانهگ�هک به بهیهوهداچوون�پ ٠   

ر ئاسـتی هکانی سـهچـه گوندییـوری ناهرتاسهن له س�رگیری منداههاوس

نیا هیانـدا تـهکهو زۆریی هژڕ�ـو باو زۆر بوو و له ی گشتگیر هو�زگا به ش�پار

ن لـه �ی منـداهختهشو�رگیری په. هاوست�کرهدی دهجیاوازی بک �مهک

ی و یت لــه ناوچــه گونــدهتایبــهوه بینــرا و به�گای کارکردییــهن کۆمــهالیــ

کی بـۆ �ک کچ هـیچ سـوود و قـازانج�هک له خ�کاندا که زۆرهژارنشینهه

  کرد.هویان ده�یهشتا پ�ه نییه، ه�ماهبن

ــاره  ــدی ــ�م پارهل ــهیوهدا هاوپهزگای ــ�کی دهندیی ــه نهن ه�زهت ــه ل ــی وان �

م هن. ل�ی منداهختهشو�پ یرگیرهسندبوونی هاوسهی ئابووری و پهژهنگهت

ک بۆ باشتر کردنی هیهگڕ�ک هن و�مندا رگیریهدا هاوسهنه ئابووریی�ستهب

                                                 
1 0. Observational Scanning 
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ــاتووی ــدا�ن داه ــ من ــکرهیر دهس ــاران،  ت� ــانیۆکتا و هاوک ). ١٣٨٢(س

 یووی ئـابووریڕن لـه همـهتهکی ب�پیـاو ڵهگهک لهیه�کچۆ یرگیریههاوس

ک هباشـییو  یتیهمایهکهک یهدا وشهب�کی بهیه�ماهوه، له بنهنییراهخۆشگوز

نی همـهدانـه ت�گو �ت، بـه بـ�خسه�یان بۆ بهلهم ههر ئهگهژمار و ئهته ه�د

ن. هلـه لـه کـیس نـادهم ههکان ئـه�ـماهیان خواستی کچـه خـۆی، بنپیاو 

اهـاتووی کچـه دری هبهستهک بۆ د�ک ئامرازهدا، وهگ�م پهرگیری لههاوس

و و هیی ئابووری ئـهستهچاو کردنی وابهڕک که به �نجامهئ ت�کرهناسه د�پ

  گرنگه.  هو کچهئبۆ  هوهت مان�هتی سه�یهتکی کۆمهئ

ژنـان و  ینـدیی هزایر دوو هرگیری بۆ هـهی که هاوسهوهوه لهدانڕبه ئاو

نی همـهکان لـه تهنهیر نییه که الیه، هیچ سسند کراوههویست و پ�پیاوان، پ

ری هفاکتـت بـه هبارهکانی سـهدوانـ�رگیری بن. لهمدا خوازیاری هاوسهک

ترس له داهاتوو. بوونی کچ  زراوی و�پارهو بوو: ن�ربهتی باو و به�یهکۆم

نی گونجـاودا همـهر لـه تهگـهترسی کـه ئهستی مهگوزارشته له هوه ه�له ما

و  ژنم بـۆ ههت بوونی زۆره. �هری سهگهوه ئهکات ئهشوو ن �ج هست بهد

تا هکردن نییه که ه ڵی قبوو�وه جهتییه�یهی کۆمهمیش بۆ پیاو له سۆنگهه

کانی هرهاویشـتهی دهوهای ئـڕهرهوه، سـهننـ�بم یت�هی به سیهورهنی گهمهت

  . هپیاوانان خراپتر له ژنبۆ  هوهت مان�هس

تا هموو کچان ههریته که ههمه نهدا ئهر�ماره کرام. لن بوو �م دوو ساهمهک ت�کا«

ش هم شهکهیه. کچهکم هڕ�کچ و کو �ن. من سهن شوو بک�سا ٤و  ٣و  ٢نی همهت

کی چاک نییه �ریتهم نهیه. ئهکی زۆر خۆشی ه�ستا ژیان�مانگان بوو که ماره کرا و ئ

   »ن.هکهیان بۆ ساز دهقس رهسهک پشت�هن به شوو، خ�درهدا نهنهمهم تهر لهگهم ئ�هب

  ر ژنهمد�و

  ت�هۆژهڕربایجانی هئاز –راب هکاباد، سهگیل

بــه گیـرۆده بـوون لــه  ه�ـماهزی بنڕ�ـوو و �ئــاب �تـوانهو دسـۆزدارییه 
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ان ڕر بۆیه کچان و کـوههرگیری له بار ببات. هر له هاوسهکانی بهندییهیوهپ

ک �ــکــه کاتکۆشــن هد�زن کــه ت�ههتی بــه�یــهی کۆم�ۆ�ی کــۆنتهگیــرۆد

لـه ی وا هکارانـ وهن لـهگری بکڕ�ی هوهن بۆ ئهبکن اینه دابی�نیان منداهمهت

وری هتی ده�یـهختی کۆمهزوایه. هڕفتاری ناڕیان  ڵهندهوه گهفییڕووی عوڕ

ست همان دهنجامهئم هئنیا هتت. �بینها دند�رگیری منداهکی له هاوسهرهس

خـوازتره. چوونکـه �، د�تر بـمهنی بـووک کـهمـهترچی هکـه هـ ێوهکهد

ی هکـهرد�لـه م زگـرتنڕ�جتره و باشـتر بـۆ هکلکردنی ئاسانتره، م ڵۆ�کۆنت

  ت. �کرهرده دهروهپ

بـۆ وه هت مانـ�هسـتی و زک و زا کردن. �نگی، کچهشهتی واته ق�نجهگ

کان �رۆشی و گومان کردنی دراوسـهته هۆی پ�بهدساڵ  ١٥ن همهکچ�کی ت

ک لـه هو. وهندروستی ئـهنی و ت�ر پاکداوهمبهیی له ه�ی خۆجه�گهو کۆم

کان هرگیرییهی هاوسهدی کرا، زۆرینهتدا ب�هۆژهڕربایجانی هزگای ئاز�پار

کراوه و بـه هـیچ  �جهب�تیدا جهخزمایمی هه و له ناو سیست�ماهن بنهله الی

 کاباد بۆهکانی گوندی گیلهکراوه. بینراوهچاو نهڕ ڵک خواستی مندا�شنهچ

کـران و لـه نـاو هن مـاره د�سـا ٢بـۆ  ١نی همهکچان له ت دایشانیننموونه، 

بـاوبوونی  بوو. زۆرهت ن�هن س�سا ٥ن همهکی ژوور ت��گونددا هیچ مندا

دا زیـاتر خـۆی هییانـ�دوانه خۆج�و لهن ل�ی منداهختهشو�رگیری پههاوس

ی و داب و �ها خۆمـاهنگـی بـیر گرهکی زۆر لـه سـهداگرییـ�نواند که پهد

مانگان ماره کـرا  ٦ن همهکی ساوای ت��کاباد منداهکرا. له گیلهکان دهریتهن

م گونـده، هکی پیاوی ئـ�رهمد�و ڵهگهدوانی دیکه ل�لوه �مان شهبوو. به ه

ی کچ لـه زکـی دایکـی و هلهوان کۆرپهاستییه بوو که ئڕم همای ئهر بنهله س

   ن. هکهدایکبوونی ماره دهر له لهب

موویان هر ههت نییه. ه�هن س�سا ١٣ن همهژوور تکی ��گونددا هیچ مندا هل«
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 ڵهگهرگیری لهک هاوس�مان کاتهکهن. بووکهکهرگیری دهن هاوس�سا ١٢ن همهر ت�ژ

و بوو و من هن بوو. نیوه ش�سا ١٢نم همهن بوو. من خۆم ت�سا ١نی همهم کرد تهبراک

  »دام.�کی پهیهق�هدا و ئمان له درگایهک�ک دراوس�وتبووم کاتهخ

  ه�سا ٢٣ن همهیال، تهل

  ت�هۆژهڕبایجانی هئاز –راب هس –کاباد هگیل

  کانهپ�واننجامی هئ

زگـای �ن لـه پار�سـا ١٨نی همـهر ت�رگیری ژهوه هاوسهر�ی ژهن�ی و�به پ

ی هگیری بـووه. لـه مـاو�و نـاج ڕبگـۆی �کـوتهڕت �هۆژهڕربایجانی هئاز

 وههو زۆرییـ هژڕ�ـی هن لـه سـۆنگ�منـدا رگیریهابردوودا، هاوسـڕی هیهد

وو له داشکانی ڕوتی هڕابردوودا ڕنی �ی ساهکی زۆر بووه که له ماو�ئامار

  به خۆوه بینیوه. 

  
ربایجانی هزگای ئاز�ن له پار�سا ١٨نی همهر ت�ژ یرگیریهچارتی هاوس ٩ـ٣ی هن�و

  ت�هۆژهڕ

کی هیـهژڕ�نه �کشـانه. سـا�هلـه هووی ڕق �هوه ئاماری تهوانهچ�به پ

یان بـه شهدان به ژیانی هاوبهژ�در کانهزاوا مندا�و  کانهمندا� هبووک زۆری

ک لـه هگـرن. وهردهق و�هشدا تـهمهک هنهمهو تهر لهزانن و ههخساو دهڕهن

ت زۆر �ـکان تـا دهنجـهوه گ�ـری زۆری بهو�ت، پ�بینرهوه دهر�ی ژهکهن�و

 یی گشـتیهژڕ�ـو ن �رگیری منـداهی هاوسهژڕ�ی دیکه هکهت. خشت�بهد
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ی �ـت. بـه پ�ـنهکتر دادهیـ ڵدا لـه پـاه�کی ده سـا�رڕهو�رگیری له پههاوس

 ٣٠متر له هری هیچ کات کههاوس ڵابردوو پشکی منداڕی هیهچارت له د

  بووه.هکاندا نهنهمهموو تهرگیری گشتی له ههدی هاوسهله س

  
-  ٣چارتی  ربایجانی هزگای ئاز�ن له پار�سا ١٨ر �نی  ژهمهق له ت�هزۆریی ت ١٠ 

  ت�هۆژهڕ

  
-  ٣چارتی  ربایجانی هزگای ئاز�ن له پار�ی منداهختهشو�ی پیرگیرهراوردی هاوسهب ١١ 

  ت�هۆژهڕ

  

  مینههش ز �پ

ــ ــه پارهبارهق ــه ل ــای ئاز�ی نموون ــانی هزگ ــڕربایج ــ�هۆژه ــه ش ی هو�ت ب

ش بـوو. هد پیاو دابهله س ٣٥٫٤د ژن و هله س ٦٤٫٤ر هوت بۆ سهک�هههب

د) بـوو. هلـه سـ ١٠٫٤( ڵسا ٢٨بۆ ٢٢زیاتر ران همد�نی وهمهسنووری ت

 ڵهگـهد) و یـان لهله س ٥٢٫١کانیان (هرد / ژن�م ڵهگهران زۆریان لهمد�و

ران تورک بـوون و بـه هدم�وموو هد). ههله س ٣٩٠٦ژیان (هی دهکه�ماهبن
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له ناو دایک و سین  وندن و نو�کرد. توانای خوهری ئاخافتنیان دهزمانی ئاز

لـه  ٤٣٠٨د و هلـه سـ ١٤٠٦یـز ڕران بۆ دایکان و باوکان به همد�باوکی و

ــوو. هســ ــه ســ ٩٧٠٩د ب ــد�ران خوهمــد�دی وهل ــوون و ئاســتی هن وار ب

د) بـوو. هلـه سـ ٣١٠٣تایی (هرهمی سـهنج�تا قۆناغی پهواریان ههند�خو

  ندن  بوون. �ریکی خوهژدا خ�کان له کاتی وتووهسهدی کهله س ١٠٫٤

  
  ت�هۆژهڕربایجانی هزگای ئاز�نان له قوتابخانه له پار�هۆکاری وازه ١٢ـ٣چارتی 

نـان لـه قوتابخانـه �کی وازههرهکانـدا هۆکـاری سـهته�ی حاهله زۆربـ

ــی هبــوو. زۆرینــرگیری کــردن ههاوســ ــان و کچــان لــه دابــین کردن ی ژن

سـته بـه هم وابهکهاوان بوون؛ یستی پیهکانیاندا چاو له دهیی�ماداویستییه �پ

ر هسووه هوچهسته بوونه دهم وابهی ئهیشڕکانیان. هرد�کانیان و ئینجا مهباوک

، ڵکـاری نـاو مـاتی هرپرسایهیه ژنان ب�م پهبکار. ند بۆ هزایش کردنی  هداب

سـت هدهرپرسـی وهدرا و پیاوان بوون به ب�دارییان پ�وه و مناهخستن ڵمندا

دان بـه هژ�ـرگیری ئیزنـی درهی پـاش هاوسـهوهووڕو هلـنانی داهـات. �ه

یی و هکنیکی پیشـههاتوویی و ت�وت کرا بوو، تاکه لهسانه زهم کهندن ل�خو

د) هله س ٥٢١ن (�رده کردنی منداهروهو پ ڵران کاری ناو ماهمد�کاری و
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عه �موویان شــهر هــهران هــهمــد�د) بــوو. وهلــه ســ ١٤٫٦( ڵو کشــتوکا

نـا و لـه �ههد �کانیان بـه جـهدیان واجبه ئاینییهله س ٧٧ب بوون و هزههم

  د).هله س ٤٣٫٩(نجام دابوو هیان ئهم واجبه ئاینییانهوه ئهن�نی نۆ ساهمهت

  

  زک و زای ژنان

کــاتی  بوو.هیان هـ�کـراو منــدا ڵهگــهژ ل�ژنــانی وتـوو یدهلـه سـ ٦٧٫٧

کـران. هری د�) چـاود٩٫٤ی خۆیـان (ه�ـماهن بنهیستانیان زیاتر له الیـهز

بووه. هکیان نـهیهشـ�له کاتی زایندا هیچ کد) هله س ٢٩م ژنانه (هی ئهزۆرب

گـری لـه ڕ�زووی جنسی ژنان و هئارت به هبارهتی سه�یهی کۆمهنیتکهناو

ــدهیوهپ ــ ین ــی ب ــهجنس ــه هاوس ــه دهر ل ــی چوارچهوهرهرگیری و ل ی هو�

زک و زا و  یندروسـتیهتگوزاری تهمیی خزمـهای کـڕهرهسـ رگیری،ههاوس

ت بۆ کچـانی هتایبهتگوزاری جنسی بهی خزمهرچاوهیشتن به سهاگ�ستهد

  نتر بوو. �زهت�و د خراپتر هکهدۆخت �هنی سهمهم تهک
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  مین زاینهکهنی ژنان له کاتی یهمهت ٤ـ٣چارتی 

 لـه دووگیـان بـوون بـه یشـگر�ی پهسـهرهنانی ک�کارههخواست بۆ بـ

د). زانسـت و زانیـاری هله سـ ٣٫٢نیا هم بوو (تهرچاو کهکی زۆر بهیهو�ش

له ناو ژناندا زۆر  ی زاینهش�ن و ک�له دایکبوونی مندا هب ت هبارهگشتی س

  ن بوون. هگمهد

دی هکاندا بهوهژین�ر تو�ژ هناوچموو هی گشتی له ههو�ک که به ش�وتهڕ

ت بـه هبارهمترین و نزمترین ئاستی زانیاریـان سـهکه کچان کبوو  هوهکرا ئ

 ڕهمـلـه کیان هدیان هـیچ زانیارییـهله سـ ٧٧٫٤بوو. هی خۆیان ههستهج

م هی ئـهچـار هگـڕ�خۆشـی ژنانـه و هی و ننـدهزای یستیوندروهی تهش�ک

ی هشــ�بیســتی ک�رگیز گوهم ژنانــه هــهدی ئــهلــه ســ ٤٨بوو. هشــانه نــ�ک

موویان هکـدا بـوو کـه هـ�وه لـه کاتهبوون ئـهن» زاینان یان برینی ڕد�هه«

  هاتبوون. » ان یان برینی زاینڕد�هه«تووشی 

  

  به باوک بوونی پیاوان 

لـه  ٢٩٤رانی پیـاو (همد�ی وهت زۆرب�هۆژهڕربایجانی هزگای ئاز�له پار

ن بــووه و �ســا ١٦نیان همــهت ڵم منــداهکــهد) کــاتی لــه دایکبــوونی یهســ

کدایـه کـه ��وه له حاه. ئد)هله س ٢٩٫٤( بوون ڵمندا ٦ن هیان خاوهزۆرین

ی هت. زۆربـ�ـشـیان ببهدیککی ��یان خۆش بوو منـدا�دیان پهله س ١١٫٨

خۆشـی ژنانـه و هشـه و گرفـت و ن�ت به کهبارهدی پیاوان سهله س ٧٦٫٥

  بوو. هکیان نهر کردنی هیچ زانیارییهسهتی چارهچۆنی

  

  یاردان �رگیری و بههاوس

ــ ٧٫٨ ــه س ــد�دی وهل ــاتی ئهم ــه ک ــهران ل ــدانی ئ ــ�م توهنجام دا هوهژین
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ــ ــرگیریههاوس ــوو و ک ــرد ب ــه هان ک ــ ٢٠متر ل ــه س ــدیان هل ــه ئاه نگی هل

کاندا هته�دی حاهله س ٧٥کردووه. له هشداریان نهرگیری خۆیاندا بههاوس

وه ئاماده کـاری بـۆ کـرا بـوو. هکانیانه�ماهن بنهی له الییرمهکی ف�ین�بهمار

کاندا هزان�ن خهت بوون و له ناو خاو�هران سهمد�دی وهله س ١٨٫٦کۆی 

تۆمـار رگیری ههاوسـپـاش  �جهستبهدکان هرگیرییههاوس دیهله س ٧٫٨

  بوون.  کراو

  
  ت �ههۆژڕربایجانی هئاززگای �رگیری له پارهکانی هاوسهجۆر ١٤ـ٣چارتی   

 ١٥و  ١٨نیهمـهیز لـه تڕران به همد�د وهله س ٤١٫٧و  دهله س ١٨٫٨

ان لـه کـاتی دیهلـه سـ ٣٥٫٤مـه هرگیریان کردبوو. پاش ئهندا هاوس�سا

رگیری هزانی هاوســهیانــدهرگیری نههاوســکانیان بــۆ ه�ــماهبنکــاری هئاماد

بـۆ بوون  ڵۆشحاخبوو: همی جیاوازیان ه�وه وهم بارهن. لهکهد �ک ڵهگهل

له  ٣١٫٣رگیری (همی بۆ هاوسهرخهمتهد)، کهله س ٣٧٫٥(رگیری ههاوس

د). لـه هله سـ ٢٫١یی (هڕد) و تووهله س ٢٩٫٢رانی (هنیگ�م و دهخد) هس

وه هـاوژینی هی خۆیانـه�ـماهن بنه) لـه الیـ٦٦٫٧کاندا (هته�ی حاهزۆرب

که هسـهکانـدا کهته�دی حاهلـه سـ ٣٥و لـه ست نیشان کرا بوو هژیانیان د

کان هسـهد لـه کهله س ١٨٫٨ی هنزیکبووه. هرگیری نهازی به هاوسڕخۆی 

ت بـــه هبارهی خۆیـــان ســه�ــماهنــدامانی بنهیـــان ئ ڕێهــاو ڵهگــهل

   بوو.هنجام�کی نههیچ ئم �هرگیری دوواون بهی هاوسهوهشاندنهو�هه
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ی ه�ـماهبن ی که جیازی له خـۆ گرتبـوو،هرگیرییانهو هاوسهموو ئهله ه

بـوون  ڵکی نـاو مـاهو شـم هسـهرهین و دابین کردنی ک�رپرسی کهکچه ب

 کاندا باس له دیـاریهرگیرییهدی هاوسهله س ٧٢٫٩د). له هله س ٩٥٫٨(

کاندا هته�دی حاهله س ٢٢٫٦د و هله س ٦١٫٣کراوه. له هکردنی شیربایی ن

له خۆیان  ڵتر و ده ساهورهله خۆیان گ ڵردی ده سا�نی مهیز خاوڕژنان به 

رد بوو که له تانه کهو ئافرهئ ڵهگهرگیریان لهبچووکتر بوون. پیاوانیش هاوس

  له خۆیان بچووکتر بوون.  ڵده سا یهکاندا نزیکهته�دی حاهله س ٥٢٫٩

ــارتی  ــتی  ١٤چ ــانی ژن و مهزامهڕئاس ــه ژی ــدی ل ــن ــیرد� وازی �، ش

کــه گوزارشــته هن�دات. وهیشــان دن ینــدهزای ینــدهزامهڕرگیری و ههاوســ

نـد بـوونی هزامهڕت ئاسـتی �هۆژهـڕربایجانی هزگای ئاز�پار هی که لهوهل

. رز بـووهبـ ٧٫٨ی هژڕ�ـردی خۆیـان بـه �ـران لـه ژیـانی ژن و مهمد�و

زۆری جنسی له ژیانـدا دیـاری  یندیهزامهڕی زۆر ئاستی هژڕ�مین هدووه

وازی ژیـانی خۆیـان �کان لـه شـهسـهدی کهلـه سـ ٥٠متر له هکات. کهد

  ازی بوون. ڕنا
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  ت�هۆژهڕربایجانی هزگای ئاز�ردی له پار�ژیانی ژن و مندی له هزامهڕئاستی  ١٥ـ٣چارتی 

رگیری هلــه هاوســ هانــیر گڕ�یامی هی و پــنــدهزاینــانی �اهڕ بینینــی 

  ن�مندا
ه �ـماهبن تریهورهنـدامی گـهئ ڵهگـهقسه کـردن لی هگڕ�ه کان لهته�دی حاهله س ۵٠

 ژکـارانی�اوڕکان بـه هاوکـاری هسـهد له کهله س ١٨٫٨رگرتبوو و هنانی جنسیان و�اهڕ

لـه  وتۆهکی ئـ�قازانجسانه وتوویان هم کهدی ئهله س ٧٩٫٢. بینیبوونانیان �اهڕه �ماهبن

سـتاندنی هشتن و و�ههخوازیاری ندیان هله س ٧٢٫٩ ونییه دا هختهشو�پ یرگیرههاوس

ــوون. زۆرینــهم نهئــ ــه ب ــه ســ ٦٢٫٥ی هریت ــه همــد�دی وهل دژی ران هــیچ کــات ل

نی همـهدیان تهلـه سـ ٩٥٫٨ها هروهبینیبوو و هـهنانیـان نـ�اهڕن �منـدا یرگیرههاوس

 ١٨نی همـهدیان تهلـه سـ ٢٠٫٨زانی. هدهان نـڕرگیریان بۆ کچان و کـوهیاسایی هاوس

بـه ژمار. هنایـه هـ�ههان دڕن بـۆ کـو�سا ٢٠نی همهرگیری کچان و تهیان بۆ هاوس�سا

بـوو ن �سـا ٢٠کانی خۆیـان  ه�ـۆڕرگیری هنی گونجاو بۆ هاوسهمهتوان هبۆچوونی ئ

  د). هله س ٢٩(

  

  کانهندییهزایوانگه ڕ 

 یرهر کاریگـ�ـلـه ژن �ی منـداهختهشـو�پ یرگیرهسند بـوونی هاوسـهپ

ی له ندهزایچاالکی ک هدایه؛ له الیهکارانهحافزهی زۆر م�تندهزایی هوانگڕ

وه ژنان هشهکی دیکهکات و له الیهد هغهدهقرگیری هی هاوسهی بازنهوهرهد

ک �ـانڕالدان و گۆشـنه هر چهرپرسی هـهکانیان به به�ماهبن ڵهگهو کچان ل

ک هووام هردهت بـ�هکی س�کدا کچ�رجهلومهها هه. له ونزانهد ههایهم بهل

یان به هۆی ژمار، هته ه�ی دهکه�ماهووی بن�ز و ئابڕ�ر هس ک بۆهیهشهڕهه

ر لـه هیـه بـهوانهوه و یـان لهکی سـۆزدارییهندییـهیوهتـه نـاو پهی چووهوهئ

ر دوو هکسی که لـه هـ�ر توند و تیژی و ئازاری سهته ب�وهبکرگیری ههاوس

کـات. دایـک و هناشـیرین د ه�ـماهی بنهگـ�ز و پڕ�ک هک یهدا وهکهته�حا

قبوون �نی بـاهمـهیشـتنه تهگ کانیانهی کچـهوهئـ ڵهگهکان ناچارن لهباوک
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ی جنسی هک له سۆنگ�ک یان کچ�بوونی ژنی هوهر ئهب هلن به شوو هبیاند

ر هکی پیاوسـاالر کـه سـووره لـه سـه�گایـهت بـۆ کۆم�هم س�هچاالک ب

ی ژنانـه، ندهزایزووی هر ئارهواو به سهی ت�ۆ�های پیاو و کۆنتهڕستی هد�با

   ترسییه. هم

ست داوه هتی له د�ک که کچ�یاند که کچهگهایاندڕوام هردهران بهمد�و

ت. �زهبـهی دادهکـهرا نرخ�ـماوه و خهرگیری نرخی نـهی هاوس»ڕبازا«له 

کی زۆری بـۆ �دا خواسـتهزگایـ�م پارهکان لـهیـندهزایوانگه ڕی هوهکدان�ل

  د).هله س ١٠٠دات (هتی ژنان پیشان د�ی کچ�ۆ�کۆنت

کرد که خۆیـان مـافی دیـاری هستیان دهکان ههته�کی زۆری حاهیهژڕ�

 نـدیهزای یجیـاوازد). هلـه سـ ٧٩٫٢یه (هرگیریان ههکردنی کاتی هاوس

م هرهـهشی کاری بهر دوو بهوه که بۆ سهت�بینهشکاری کاردا دهخۆی له داب

رکی هش کـرا بـوو. ئـهوه) دابـهخستن�وه (منداهنان�م ههرههنان و کاری ب�ه

د). هلـه سـ ٧٧٫١ستۆی ژنان بـوو (هتی له ئهواوهکان به ته�ری مندا�چاود

قورتان و �هه�تری خۆ هگهایان وا بوو له ئڕسانه هو کهمی ئهکی زۆر کهیهژڕ�

  سند کراو و شیاوه.هکی پ�دانی ژن کار�ل �مومشتو
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  ت�هۆژهڕربایجانی هئاززگای �له پار ندییهزایی هوانگڕ ڵهگهل نگیهی هاودهژڕ� ١٦ـ٣چارتی 
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-  ٣چارتی    ت �هۆژهڕربایجانی هزگای ئاز�له پار ڵکانی ناو ماهیاردان�ب ١٧ 

  
  ی پیاوان �ناو ما یتوند و تیژ

کی گشـتی و هرانییـهنیگ ڵنـاو مـا یی که توند و تیـژهوهچاو گرتنی ئهڕبه 

ر هدی ژنـان لـه سـهلـه سـ ٣٠ی هکه نزیک ستیوندروهر تهبۆ سجیهانییه 

ــڕموو دنیــا هتی هــئاســ ی ســتووندرهی تهکخــراوڕ�( وههبنــهووی دڕهووب

 یرگیرهکانی هاوســهجیدییــ هرهاویشــتهک لــه د�که). یــ١٣٩٢جیهــانی، 

تونـد و تیـژی ی هش�و هب یی جنسنان�اپ به کارهرن خ�ی منداهختهشو�پ

ن هکـهرگیری دهمـدا هاوسـهنی کهمهی وا له تهنجانهته گهو ئافرهه. ئ�ناو ما

ن و ئازاریان �نر�وه خراپ به کار بههکانیانهرد�ن مهی که له الیهوهری ئهگهئ

ن، هکـهد رگیریهکانیان کـه دواتـر هاوسـهنـهمهبگات و لـه چـاو هاوت �پ

 ).١٣٨٤ف، �ه (یوونیسـتـروه زۆرهببنـ ڵنـاو مـا یووی توند و تیژڕهووبڕ

سـانی هکن هری زیاتره که له الیـهگهوه ئهمهدانی ک�ل هنهکچان به توانای چ

خته هشـو�رگیری پهوه. هاوسهووی توند و تیژی ببنڕهووبڕنزیک له خۆیان 

کـدا تووشـی تونـد و تیـژی �نهمهی تهکانی خۆی له مـاوهقوربانیی �توانهد
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 واریهئاسـای ڕهرهرفراوانه. سهگشتگیر و بته هسارهم خهکات. ئهد یندهزای

کان، بـۆ کـۆی هوستی و ئابووری بۆ پاشـماووندرهخراپی تی هرهاویشتهد

 یترسی تونـد و تیـژهیه. مهی جیدی ئابووریشی به دواوهوتهک��گا لهکۆم

  قتره. هن ز�مندا یرگیرهت به هاوسهبارهت سهتایبهب ڵناو ما

ــ�و ــۆر و  ١٧ی هن ــژهادڕج ــد و تی ــا یی تون ــاو م ــه پار ڵن ــای �ل زگ

و  ڕهشـ یهژڕ�ـوه �مان شـهدات. بـه هـهیشان دنت �هۆژهڕربایجانی هئاز

پاندنی تونـد و هی سهڕ�ژبانترین ده. هله س ٥٫٩ران ههاوس ڵهگهه ل�قهمهد

یـدا �تی منداهڕهیه کـه خۆیـان لـه هـهسانهک ه�هو کۆمههی ئ ڵتیژی ناو ما

  دایکیان بینیوه.  ڵهگهی باوک لڕهیی و شهستهئازاری ج

  
-  ٣چارتی    ت�هۆژهڕربایجانی هزگای ئاز�له پار ی پیاوان�توند و تیژی ناو ما ١٨ 
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  زگای خووزستان �. پار٣

  وههین�کۆ�سنووری جوگرافیایی ل

  
م هبوو. ئ هوهژین�م توهزگای ئامانج ل�مین پارهی�زگای خووزستان س�پار

 ١٣٩٣ی �ران و لـه سـا�ـتـی ئ�ای وۆژاوڕباشـووری تـه �وهکهزگایه د�پار

س بـوو ه) کـ٤٧٢٤٠٠٠زار (هه ٧٢٤ملیۆن و  ٤ی هکهتهشیمهی حهژڕ�

ژیـن، لـه هدا دهرهڤهم دهئتنیکی جۆراوجۆر ل). ١٣٩٣ی ئاماری، هنام�(سا

ئتنیکانــه م هر کــام لــهختیاری و فــارس. هــه، بــڕوووه بگــره تــا لــهبــهرهع

 جیـاز کـردووه.�وری پولتهندی کـهتمهمینه و تایبهش ز�ی به پهکهوهژین�تو

بی یـان هرهب بوون و به زمانی فارسی، عهزههعه م�ران شهمد�ی وهزۆرین

م هئتنیـک و زمـان لـ هجۆرهمـهی ههوانـهچ�به پکرد. هی ئاخافتنیان دڕلوو

و بـاو لـه  ڕگۆهلتووری نـهکچوونی ک�ل ��هدی کرا کۆمهی بهوهئدا هناوچ

ــ ــه گوندیی ــوو. پارهناوچ ــ�کان ب ــتان دووه ــای خووزس ــهزگ ی همین پل

لـه خـۆ  ن�سـا ١٩بـۆ  ١٥ن و �سا ١٠ن همهکچانی خوار ت یرگیرههاوس
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وپـی وان لـه گرڕکـو یرگیرهی له هاوسهمین پلهها دووههروهت. ه�گرهد

رگیری کـۆی کچـان و هله هاوس یمهی دووههو پل ڵسا ١٤بۆ  ١٠نی همهت

نجامـدانی هله خۆ گرتووه. بۆ ئن �سا ١٩بۆ  ١٥نی همهان له گرووپی تڕکو

مـدا هکهشـووی ی�زگایه لـه ه�م پارهش شاری لهدوان کۆی ش�ل ٤١پتر له 

شـووش و ل، هفتکـهزفـوول، ه�هواز، دهئابـادان، ئـ ن کـران:ست نیشاهد

سـت نیشـان هی دمی گوندهشووی دووه�دا ههنماهم ناو ئهر. که لهشووشت

نادر، هوان، بـهلـهبوود، عهکی عـهڕهلباجی، گهسافی، ئ ڵکی ئاهڕهکران: گ

ن، �ی بـارام، حـاج حسـهه جـووز، شـارۆچک�ـنارپیر، ئیسالماباد، کۆهک

مـه درب، �ن اللـه، دهمـهحله، چهر، تاربخاخ، شهتیت، سوابهمیله، شهڕ

  فت سفید. هو گزین و ننمره دوو، جارۆ 

راقه و �تی ع�ی سنوری و�ۆژاواوه دراوسڕله الی زگای خووزستان �پار

ی هیـهمین دهکـهراق لـه ی�ـران و ع�ـی ئڕهشـکی لـه کـاتی هرهری سهڤهد

م ناوچه نووقمی هه ئ�شت ساهه ڕیهشی هژ�له درشی ئیسالمی بوو. ڕشۆ

 یرهیـه کاریگـهنـدین دهچی هات کـه بـۆ �جهپرسی داگیرکاری و نانیشت

 همــهت و ههشــیمهنگی حهزگایــه دانــا. هاوســ�م پارهر ئــهنی لــه ســ�رهنــ

انکـاری ڕدا گۆهن�م ساهی ئهرچاو له ماوهکی زۆر بهیهو�ی به شهکهجۆریی

 هتگوزارییهتی و سیاسـهمایـهکهیر هری لـه سـهبه خۆوه بینیـوه کـه کاریگـ

وان �ــواتــه لــه ن هکــم ناوچــه دانــاوه. هکانی ئــهرییــهتی و کۆچبهشــیمهح

تــوانین زۆر هو دیــو ســنوور دهکانی ئــهبــهرهم ناوچــه و عهدانیشــتووانی ئــ

  ین. هدی بکهکچوون ب�ل
 ١٩نی همهو کات تهه مامم که ئڕمان به کوهکهن�سا ١٣ن همهمه خوشکه ت�ئ«

  »رگرت.هنمان وهملیۆن تم ٤مه �و شووی کرد و ئهئن بوو. �سا
   بوودهعبه عهک –ر پیاو همد�و

  خووزستان –هواز هئ
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  کانهر بینراوهک به سهیهوهداچوون�پ

بـۆ  ڵمنـدا رخانه که کـاتی توانـایهرچهکی و��خاقبوون �ی که باهی�و پهب

 نگـــییگرکـــات، هک و بـــاوک بـــوون دیـــاری درگیری و دایـــههاوســـ

ی ڕهو پـهته ئ�ن�یهگهدا دهندهو�م نهیی لهستهقبوونی ج�بوونی باهوهرهدیاریک

خته. هش و�قبوونی پ�ناسی و جیهانییه، با�هی کۆمکهیهدی دیارهوهئخۆی. 

ری هر کاریگـ�موو جیهان له ژهر ئاستی ههکه له سی هندانهو بیرمهزۆرن ئ

تیکـی �گاتـه ژنهوه بگـره تـا دهکان لـه بـارودۆخی ئابوورییـهته جیاوازهباب

ندنی هســ هنهشــهوه و تهرزبوونــهیان بــۆ بهوهوونکردنــڕو  هۆکــار ��هکۆمــ

  خته ئاراسته کردووه.هشو�قبوونی پ�با

شـنه هرچهوه سهم بـارهت لـهرنجی تایبـهنی سـهنی شـای�قهئی هگ�هب

ک کـه ه�گایهووناکی له کۆمڕکانی ناوچه و هییهناوچما �هکانن. هییهناوچ

رما و هی گـهشـه. پلـ�اک�رنجهقبوونـه س�ی کـاتی باهجـۆر همهگری ه�هه

یه هوانهل .ت�نهر جوگرافیا دادهری له سهتاریکی کاریگ –ووناکی ڕرایی �خ

یـه لـه هوانهمه لهن. ئهک بکڕ�یه �م پهزک و زا ب یکسانهیر و هو�کان پهرزهو

ارکردی داکشـانی کـکان هکان مانگـه تاریکـه زسـتانییهرییهمسـهناوچه ج

وه هتـ�وهبک �لـ یـانژیڕ�لکـه �ه یهژڕ�ـزینی هگناد و داب –ی هیپۆفیز �گر

ی هوونـاکی و پلـڕری هواتـه کاریگـ ه). ک١٣٧١ۆژانسکی و هاوکاران، ڕ(

نگی و هری هاوسهوونه. کاریگڕزک و زای مرۆیی نا ریهوهر تهرما له سهگ

کــانی کــاجی، �هۆرمــۆنی گری هگــڕ�لــه  �تــوانهد –وونــاکی ڕرایــی �خ

ک بـن ڕ�ـنگ و هتره هاوسـ�چ وداهی شهژ�له دری هکهوتهڕالتۆنین که �م

قبوون �ر بـاهی زۆر لـه سـهوهژینـ�دیاره تو ).١٣٩٥نت و هاوکاران، �(پار

ــ�ک ههو ــیمبۆلهمای ــوومکین و س ــه �کی م ــا�وگۆڕیک ل ــهدوو الی ئ ی هن

ر هری لـه سـهکاریگـ �تـوانهتیکـی د�ی ژنههرهیی و بـهدۆخی ژینگوبارو
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  ت. �سارناسی دابنهی فیزیۆلۆجی و خهپرۆس

ی کچـان هختهشو�قبوونی پ�دا هۆکاری باهرهڤهم دهرمیان لهی گهناوچ

ک هیـه وهوانهجیکیـان للۆنی بایۆهمـهای تڕهرهن سـ�انه؛ واتـه منـداڕو کو

 داهتـه�م حاهی ئ�له ناو درگیرییه. هی هاوسهکه ئامادون هربکهدک هیهورهگ

دایـه کـه هڕهم باوهکسانی جنسی و ئـهن له نای�رگیری منداهی هاوسهیشڕ

ــو ــاوان و ک ــه پی ــر ل ــوارتر و نزمت ــان خ ــان و کچ ــهدهانن. قڕژن تی �رهرگ

ها هریت و بـهک له داب و ن�رمینیست)ـی جوگرافیایی هۆکاری زۆر�ت�(د

وشـی هڕنـه. بـه هـۆی �مندا یرگیرهاوسست به ههیوهکانی پهتییه�یهکۆم

ــ ــهنال ــهباری ک ــهش و ه ــهوا و پل ــهی ب ــه درهرزی گ ــرما ل ۆژدا، ڕی هژ�

وه هر ئـهبـهر لهوانی ناموومکینه.هـهو باخـ ڵکاوکشـتو کهلی وهچاالکیگ

ی کـه هو کاتانـهوانـه، واتـه ئـڕهیانان زوو و پاش نیوهه ب�ماهکاتی ئیشی بن

بـۆ کـاری زیـاتر �ویسـتی بـه کر�مه پهت. ئ�زهبهک داد�مهرما کهی گهپل

 ڵویستبوونی منـدا�ری پهر و هاندهن�یه که بزوه�ماهستی له ناو بنهئیشی د

  نه.�مندا یرگیرهرگیری و هاوسههاوس

رگیری هدا هاوسهر�ی که لهو کچانهوو ئمهدا زۆر باوه. ههر�لمنداڵ بارچوونی  هل«

ستا �تا ئهو هنه �سا ١٣نی همهمان تهکهوه. بووکهبنهم گرفته دهئ وویڕهووبڕن هکهد

 ٤ن بگات �سا ١٣نی همهی به تهوهر لهنووکه بهتا ههی له بار چووه. ه�دوو جار مندا

وه چوونکه هنهبخ ڵمانگ مندا ٩پاش  �بهرگیری دهپاش هاوس هر�ی بووه. ل�جار مندا

  »زۆره. ڵره له بارچوونی مندا�مه لهر ئهبهر لههن. هکهک ناچاریان د�هخ

  ه�سا ٣٧ن همهری ژنی تهمد�و

  زگای خووزستان�پار –وان، شووش هلهع

م هی لـنـدهزایکسـانی هن نای�رگیری منـداهی هاوسهیشڕوه هتهڕهله بن

انن. ڕک خوارتر و نزمتر له پیاوان و کو�دایه که ژنان و کچان به جۆرهڕهباو

بـن کـه هر د�ـوه فهمـهنی کهمـهوان له تهو ئوتۆ له کچان ناگرن هکی ئ�زڕ�
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ــار بکــڕچــۆن  ــ ن، چــۆن جــلهفت ــهو ب ــه ب  �کــ ڵهگــهن، لهر بکــهرگ ل

ن. کچـان هبکـ �ک ڵهگهرگیری لهن و له کۆتاییدا هاوسهوت بکهوکوس�هه

ریتی هنـچوونکـه  ێوهکـهر دهی نزمتریـان بـهگـ�ل و په�گادا هـهله کۆمـ

وه هنن�شهوهد�هوان ههکان مافی ئهڕهوانگه و باوڕتی، ه�یهلتووری و کۆمهک

  ن. هکهدا کپ د�ستوویان تهخۆیی و پشت به خۆ بهربهو س

دی کرا، ترسیان له هدا بهنانهمهم تهم بووکه کهی له کاتی دواندنی ئهوهئ

لـه کـاتی هاتنـه یـان بـوو. خۆ نکـاهڕهی بیـر و باوهسـتانهربهینی س�ربهد

کانیان همـ�ی و�ۆ�بۆ کـۆنتژ �نی وتوو�ه بۆ شو�ماهندامانی بنهی ئهوهژوور

سـته و هتی جه�ـدوان، زۆر جـار حا�وتی لهڕری کردنی �نیا بۆ چاودهیان ت

کی �ر�چـاودنیا هتـ هنـکانـدا هته�ی حاهلـه زۆربـا. ڕگـۆهنگیـان دهتۆنی د

ــماهزی بن�ههبــ ــوونی هــیختگهی ســ�ۆ�و کــۆنتیی ه� ــهرانه ب  کوو�هبوو، ب

م �و وهی له بری ئـهوهر ئهیش سوور بوون له س�ناو ما یهدیک کانیهورهگ

لـه  هملییهنگییه زۆرهد�یی و بهم قسهکم هی ئهوهبۆ ئدرا  ڵوهوه. زۆر ههنهبد

کـه  کـراهک دابـین د�ـدۆخوباروت، بـۆ نموونـه �ـران ال بچهمـد�ر وهس

ی هکان له خشـتهم�وه. وهم بدات�وه وهبه ئازادیی �و بتوان �نیا بهر تهمد�و

ژنـان و  هدژ بـی نـدهزای یت به توند و تیژهبارهکاندا سهکۆتایی پرسیارنام

وه ه�ـماهنـدامانی بنهن ئهی پیـاوان زۆر جـار لـه الیـ�نـاو مـا یتوند و تیژ

کانـدا هز�نـانی ه�اهڕیـدانی و هکـاری مر بۆیـه لـه هه، هـکـراوهگو�بژ�ر د

وازی �خی شـهی بایـهوهکـرا بـۆ ئـهرخان دهکی زۆر تـ�رنجهوردبینی و س

  ت. �دابین بب هکهوهتو�ژیندبوونی ردوان و ستاندا�ل

کاندا هڕاسـتهونا هتییـ�ه�گا خۆرههخته له کۆمهشو�ی پهوهخستن ڵمندا

کـدا �تهلـه ژیـانی ئافر ئامـانجی کۆتـاییک هوو یـه هی ه�کی قووهیهیشڕ

ا ڕبوونی ئـازادی هوه و نهو بزووتنی ئازادی چاالکی و مهک ڵله پا .ێبینرهد
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فـی �کڕر �ـزگـای خووزسـتان لـه ژ�کی دیکـه کـه لـه پار�تهین، باب�ربهد

و باوبوونی زۆری له بـارچوونی  ریدایه، زۆریههاوس ڵوخۆی منداهاستڕ

و هک بۆساک و زولقی ئـهی وهتایف ێنده. له ههدایکان ڵله ناو مندا ڵمندا

 �وانیـان لـڕهرگیریان کردووه و چاوهندا هاوس�سا ١١نی همهی له تهکچان

ــاو بــووه و  ڵبار چــوونی منــداهوه. لــهنــهبخ ڵرا منــدا�ــخ ێکــرهد زۆر ب

  یه. همی دایکان ههنی کهمهت ڵهگهزی ل�ههکی بهندییهیوههاوپ

ــ ــهووی داب و نڕتی لــه هخزمایــ یرگیرههاوس  ه�ــماهوه لــه بنهریت

ی هی لــه نــاو دیکــهوهی ئــهوانــهچ�زۆر جیــاواز نییــه. بــه پکانــدا هبهرهع

ــ کانــداهبهرهع ه�ــماه، لــه بنێکــرهدی دهکانــدا بــهئتنیک ــه ت تی هواوهزاوا ب

ز ڕ�ـی �و پ �چ مای�دا هک�لتوورهها کهینی جیازه. جیاز له و�رپرسی کهب

ر زاوا، هگـهری خزم بوونی زاوایه. واته ئهر کاریگ�ییش له ژهووه. مار�و ئاب

ت، �ـکان بهی خزمـهئامۆزا، پوورزا یـان دیکـ

ناســیاوه. هکی نهمتر لــه زاوایــهی کــهکــهییهمار

رگیری هر له کاتی هاوسـهه پاره ب�م بهک ل�شهب

کی �هک خـهی بـووک کـه وه�ماهبه بن ێدرهد

و هکی) و ئهش�م (پهدهموقن ��هی د�یی پ�خۆج

ی �پ ێدرهیان د�رگیری پهی پاش هاوسهه پار�ب

  ر (دوایی).هخهن موئ��هد

  
و هی خۆی، ئ�واز له ماهههزی شاری ئ�راوهیی له پ�رۆکی هۆزیی و خۆجهس

  ن.هبهوه دڕ�هدا ب�که دانیشتنی ئتنیکی تی هن�شو

  دیهحمهنه: کامیل ئ�و

یاری هۆز و �ی ب�ن و به پهدهچم د�یی بهکی و دوایی مارهش�چووی پ�ت

ناکۆکی و کاندا هله تایف ێندهی جیاوازه. له ههکهژڕ�کان هتایفه جۆراوجۆر
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ق �هر ژنه خۆی خوازیاری تهگهق، ئ�هته ت�وه و ببهت�ناسازگاریی گرژتر بب

وه هوانـهچ�ی بـدات و بـه پهکـهرد�یی بـه مهخۆی مار �بهوه دهت، ئ�بووب

ی بـووک �یی بـه بـووک و مـاهمار �بهوه دهئ �ق ب�هر پیاو به نیازی تهگهئ

ر بـووک هگـهرکی زاوایه و ئهمیشه ئهیی ههکاندا مارهی تایفهبدات. له دیک

 یهکـهرد�و بـه م �ی خۆش بـهکهییهمارله  �بهد ێربگرهق و�هت ێوهبیه

  . ت�خشهبب

ری هورووبـهکانی دهرهڤـهد له هکهزای ناوچهسانی شارهک وه لههان��به گ

». نهمهینی ت�ک«ن ��هی د�پ هکهکی ناوچ�هیه که خهکی باو ه�کارئابادان 

ن زاوا بـه هرخان کـراو لـه الیـهچووی تـ�ت یهوهنگدانهڕیی هی مارهی�و پهب

 ڵهگـهرگیری لهوه بـۆ هاوسـ�شـم هی بـهوهدایک و بـاوکی  بووکـه، بـۆ ئـ

نرخــی  �متر بــهنی کــهمــهرچی کــچ تهازییــان بکــات، هــڕیان هکــهکچ

ری، �ــو پتــره (ب �چــهش د�و پــهرهی بــهکــهتیی�نجهگ ڵهگــهریب لههاوتــ

ئابوورییـه  ریهن�ری بزوهن�دیههشنه کچانه بهچو هئنی بۆ �خوازب). ١٣٨٥

شـنیار دراوه �خۆیان به زیاترین نرخـی پکانی ه�کان کچۆهکه دایک و باوک

ن هی وا خـاوهن�ماهو بنهوان ئهئزموون و ئیدعای هی ئ�ن به شوو. به پهدهد

یان تۆمـار هکهرگیرییهوه هاوسـهمـهنی کهمـهنن و به هۆی تهمهم تهکچی ک

ویسـت بـۆ تۆمـار �نی پهمـهن و بۆ تهکهه د�ماهردانی دادگای بنه، سێناکر

گی بـه هسـتهک ب�ته�ـر حاهن. نرخـی هـ�کـهی دهکهرگیرییهکردنی هاوس

میان هن کـ�سـا ١٣نی همـهیشـتن بـه تهتا گهیه که ههنه ه�و ساهی ئهژڕ�

تا ههـ ١٠٠ه پـاره لـه �م بـه، ئـهکهزایانی ناوچهی شارهی وتهر�یه. به گوهه

  ه. ڕن بگۆهزار تمهه ٥٠٠
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  ندازه گرتنهکانی ئهوتهستکهد
ابـردوودا ڕی �سـا ١٠ی هلـه مـاو ڵسـا ١٨نی همهر ت�رگیری ژهک له چارتی  هاوسهو

م هانی کـڕی گشتی کچـانی و کـوهوهکدان�ین، شیکاری و لهکهدی دهدات، بهپیشان د

نی خـوار همهم تهرگیری بۆ کچانی کهکات. هاوسهت ئاشکرا دهقیقهندین حهن چهمهت

ک لـه هم و�هدایه، بـهنهمهم تهر لهان هڕکو یرگیرهی هاوسهژڕ�زۆر زیاتر له  ڵسا ١٨

ه وتـهڕم هزینی ئـهدابـوانی ڕهدا چـاوه�کی ده سـاڤ�کتی�سپڕه، له پێوهکهردهچارتدا د

  ت. �کرهد

  
  سا�ن له پار�زگای خووزستان ١٨نی همهرگیری ژ�ر تهچارتی هاوس ١٩ـ٣ی هو�ن

ووی لـه ڕدا هژمـاو�خته کـه لـه درهشـو�رگیری پهی هاوسـهوانهبه پ�چ

کاته ئامـانج. هن د�کی زۆری منداهیهژڕ� هن��قی ساهنی تهمهداکشانه، ت

 ڵسـا ١٨نی همهر ت�نی گرووپی ژهمهله تکی زۆری مندا�ن هیهسا�نه ڕ�ژ

م پرسه ژنان زیـاتر هشدا، دیسان ئهر�وه. ل�ب ڵبنه منداهگرن و دهردهق و�هت

ن همهر ت�ق دراوی ژ�هگر و ت�هسارههکاته قوربانی. کچانی خهله پیاوان د

  ق دراوه. �هی ت�انی منداڕن زیاتر له کو�سا ١٨

  
  خووزستانسا�ن له پار�زگای  ١٨نی  ژ�ر همه�ق له تهزۆریی ت ٢٠ـ٣چارتی 
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کی �خووزستان داکشان زگای�ن له پار�ی منداهختهشو�پ یرگیرههاوس

رگیری هی گشتی باوبوونی هاوسـهژڕ�دات. هسپایی پیشان دهی به ئهن�سا

زگـای �کانی پارهرگیرییهدی کۆی هاوسـهله س ٤٠بۆ  ٣٠وام هن برد�مندا

  رخانی خۆی کردووه. هت

  
رگیری له هکۆی هاوسی مندا�ن له هختهپ�شو یرگیریههاوسپشکی  ٢١ـ٣چارتی 

  زگای خووزستان�پار

  

  مینههپ�ش ز 

ر هوت بـۆ سـه�کـهههی بهبه ش�وخووزستان ی نموونه له پار�زگای هبارهق

سـنووری ان لـه خـۆ گرتبـوو. د پیـاوهله سـ ١٢٫٢و  اند ژنهله س ٨٧٫٨

د) بـوو. هلـه سـ ٩٨٫٨(بـوو  ڵسـا ٢٥بـۆ  ١٦ی گشتی هو�ان به شنیهمهت

و ژیـن هدکانیان هژنـیان ڵ م�رد هگهلد) هله س ٢٩٫٣ران (هو�مد یهزۆرب

ــاتر هکــهرد�می هما�ــهڵ بنهگــهلد) هلــه ســ ١٤٫٦(وانی دیکــه هئــ یان (زی

لـه  ١٤٫٦ب و هرهران عـهو�مددی هله س ٧١ی ه. زۆرینژیانهدزوور) هخ

دیان بـه زمـانی هله س ٨٥٫٥وه �م شهر بهختیاری بوون. ههد فارس و بهس

کرد. توانای دایک و هختیاری ئاخافتنیان دهدیان به بهله س ١٧٫١بی و هرهع

د و هلـه سـ ٤٣٫٩یز ڕکان به هندن و نووسین بۆ دایک و باوک�باوک بۆ خو

لـه  ٤٩نیاهوار بوون و تهند�ران خوهو�مدموو هر هههد بوو. هله س ٤٨٫٨
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یان هریکی خو�ندن  بـوون. زۆرینـهکان له کاتی وتوو�ژدا خهسهدی کهس

   )دهسله  ١٩٫٥ندن دابوو. (�یان به خوهژ�یی درهئامادقۆناغی تا هه

  
  خووزستانهۆکاری وازه�نان له قوتابخانه له پار�زگای  ٢٢ـ٣چارتی 

  

ن، �ی منـداهختهشـو�رگیری پهکانی هاوسهوتهک�ک له باوترین ل�کهی

نجانـه هتـه گهئافر مهردی ئ�کان بوو. مهرماییهنانه ف�اهڕله کچان  یوازه�نان

وه لـه هکان، مانـهریتهتی بۆ ن�جهوانی ملکڕهنن که چاوهمهیاتر پیاوی به تز

ن. هکـهد �یان لـهوهخسـتن ڵداری و منـدا�رکی ماهستۆی ئهو گرتنه ئ ڵما

نـدنی �ژه دان بـه خو�ـرخانی درهیان تـهکـهمهرچاوه کهسـرد �ی مه�ماهبن

رگیری هنانی کچان له قوتابخانه بـه هـۆی هاوسـ�ن. وازههکانیان ناکهبووک

ی هوهیی به گشتی و بـۆ نـ��گای خۆجهبخشی بۆ کۆمهکی زیانهرییهکاریگ

  یه. هتی ههداهاتوو به تایب
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  خووزستانزگای �مین زاین له پارهکهنی ژنان له کاتی یهمهتسنووری   ٢٣ـ٣چارتی 

رگیری کـردن بـوو ههاوسـنان له قوتابخانـه �وازهنگترین هۆکاری یگر

ی وا زوو شـوو هو کچانـهن که ئهخهردهوه دهکان ئهگ�هب ).دهله س ٤٣٫٩(

ی هبـن. ئیشـی زۆربـهنن و دووگیـان د�ندن د�رمی واز له خوهن به فهکهد

و کـردن بـوو �به خ ڵوه و منداهخستن ڵو مندا ڵکان کاری ناو ماهرههو�مد

ر هیی بـوون. هـڕد) بـازاهلـه سـ ١٤٫٦(وانی دیکـه هد) و ئهله س ٦٨٫٣(

نی همـهدیان له تهله س ٨٢٫٩ب بوون و هزههعه م�کان شهرههو�مدموو هه

  . )دهله س ٣٦٫٦دا (هنجام دهکانیان ئهوه واجبه ئاینییهن�سا ٩

  

  زک و زای ژنان

مندا�یان ک �م جارهالنیکڵ کراو هگهژنانی وتوو�ژ لدی هله س ٨٦٫١کۆی 

ندا �سـا ١٩نی همـهلـه تد) هلـه سـ ١١٫١م ژنانه (هی ئه. زۆربوههخستبوو

ن هله الی زاینکاندا پاش هته�ی حاهله زۆربوه. هیان خستبوو�مین منداهکهی

م هی ئـهری کرابـوون. زۆربـ�د) چـاودهله س ٣٨٫٩وه (هزووریانهی خ�ما

 ٢٢٫٢ژی زۆر (��ن�د) و خـوهله س ٢٧٫٨ژماوه (�ی زاینی درهش�ژنانه ک
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ی پ�شگری لـه دووگیـان هسهرهکاره�نانی کهبی هژڕ�. هبووههد)ـیان هله س

 ٣٣٫٣د و هله س ٤٤٫٤یز ڕی ژنان به هوهوونکردنڕی �و کاندۆم به پبوون 

ی زۆر لـه ندهزایخۆشی ژنانه و هبه نت هبارهزانستی گشتی سد بوو. هله س

د) هلـه سـ ٢٧٫٨میان (هکی زۆر کهیهژڕ�وه ه�م حاهکی نزمدا بوو. ب�ئاست

ی ژنانی هزانی. نیوهچوو د�تڕ�کی هیهش�ک کهژیان و��ن�ی زۆری خوهژڕ�

بوو هانی زاین زانیاریان هـڕد�همکی ههت به چهبارهکراو س ڵهگ هژ ل�وتوو

  انی زاین هاتبوون. ڕد�هدیان له کاتی زایندا تووشی ههله س ٢٥و 

  

  به باوک بوونی پیاوان 

دیان هله سـ ٢٥بوو و  ڵن دوو منداهم خاوهدی پیاوان النیکهله س ٧٥کۆی 

دی هلـه سـ ٧٥. سا�ن بووه ١٦نیان همهم منداڵ تهکهکاتی له دایکبوونی ی

 ٢٥م �هبـ ،�یان بب�یان خۆش بوو مندا�کانیان، پهپیاوان له کاتی زاینی ژن

موو پیـاوان هبوون. هـهنـ ڵک خوازیـاری منـدا�شنهه هیچ چدیان بهله س

کانی کـاتی زایـن هشـ�ت بـه پـرس و کهبارهسـکرد که هیان دهوهئیدعای ئ

ــان ه ــه هزانیاری ــه و ل ــه ســ ٥٠ی ــدا هته�دی حاهل ــه »الوازیــی«کان ــان ب ـ

  زانی. هختی کاتی دووگیانی دهکی زهیهش�ک

  

  رگیری و ب�یاردان ههاوس

د هلـه سـ ٩٥٫١وت بریتـی بـوو لـه هکـ�هی به ههو�سانی نموونه به شهک

ــانی خهک ــدار�س ــ ٤٫٩ و زان ــه س ــهل ــۆی �هد س ــ ٩٨ت. ک ــه س دی هل

ک لـه �ـکرا بـوو. لـه زۆرهکدا تۆمـار نـ�ن�کان له هیچ شـوهرگیرییههاوس

ک کـرد بـوو کـه زۆر لـه خۆیـان �ـکاندا کچان شـوویان بـه پیاوانهته�حا

ــهتهب ــهم ــوون و س ــههبارهنتر ب ــ ت ب ــیچ �هه ــان ه ــاوژینی خۆی بژاردنی ه
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ی ژنـان هن که پتر له نیـوهخهردهوه دهمان ئکانهگ�ه. بهبووهکیان ن�ت�هسهد

ی هر�نتر بوون. بـه گـوهمهتهله خۆیان ب ڵم پتر له ده ساهکانیان النیکهرد�م

که هسـهکانـدا کهته�دی حاهلـه سـ ٩٥کان لـه هزاندا�خ هرهمد�ی وتڕاپۆڕ

له   ٥١٫٢کدا ��شدار بووه له حاهخۆیدا ب یرگیرهنگی هاوسهخۆی له ئاه

وه هکییــهرهکی د�ســهن کهرگیری لــه الیــهکانــدا، هاوســهندهماوهدی زهســ

وه هکانیانـه�ماهن بنهکان له الیـهسهدی کهله س ٤٨٫٤ت. �کرهد �جهب�ج

 بووه.هکراویان نژراو و ئاماده ڕ�رنامه بۆ داهی بزگیراندارهنگی دهئاه

  
  خووزستانرگیری له پار�زگای هکانی هاوسهجۆرباوبوونی  ٢٤ـ٣چارتی 

لـه کـاتی کان هسـهنی کهمه) تدهله س ٢٦٫٨کاندا (هته�ی حاهله زۆرب

له کاتی ران هد و�مدهله س  ٢٤٫٤ن بوو. �سا ١٨نیان همهزگیرانداریدا تهد

دی هلـه سـ ٦١وه ه�م حاهبوون. بهازی نڕیشتنه هکگ�م پهرگیریاندا بههاوس

د هله س ٢٢، خۆشحاڵ بوونیان هکهرگیرییهر گرتنی هاوسهکان له سهسهک

کانــدا هته�دی حاهلــه ســ ٣٤٫١ازی بــوون. لــه ڕنــا ١٢٫٢و  مهرخــهمتهک

ــ ــدعای ئ ــهیان دهوهئی ــاتی هاوس ــه ک ــه ل ــرد ک ــدهرگیریدا نهک زانی هیان

لـه  ٤١٫٥وانی دیکه هکدایه ئ�وه له کاتهن، ئهکهد �ک ڵهگهرگیری لههاوس

دیان هله سـ ٣٦٫٦ستنیشان کردبوو. هکان هاوژینی خۆیان دهسهی کدهس

 �شتریش باسی لـ�ک پهستنیشان کردبوو. وهکانیان هاوژینیان بۆ ده�ماهبن
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وه هنـهکهله خۆیان در هکانی بهریتهکان السایی نهتییه�یهگرووپه کۆمکرا، 

  ر پرسیار. �نه ژهرخ نابهنیای هاوچد ڵهگهریتانه لهم نهندی ئهیوهرگیز پهو ه

ــ�هب ــهگ ــه پشتهم ئهکانمان ئ ــ�نجامان ــهکهد تاس ــه کهن ــهوه ک  کانهس

وام لـه نـاو هردهمـه بـهن، چوونکـه ئهدهنجام دهخته ئـهشو�رگیری پههاوس

کی هیـهژڕ�دی کـردووه. هیان بـهسـمهڕوڕ�م هنیا ئـهتـ�گادا هه و کۆم�ماهبن

کانیان ه�ـۆڕیـان خـۆش بـوو �پد) هله س ٦٣٫٤کان (هزۆری دایک و باوک

رگیرییان هی هاوسـ�ـن کـه خۆیـان بـه پهریت بدهمان داب و نهه هژه ب�در

  کردووه.

  
-  ٣چارتی    خووزستانله پار�زگای  رگیریههاوسندی له ژیانی هزامهئاستی ڕ ٢٥ 

  

لـه  ٦٣٫٤کان بریتیی بوو لـه جیـاز و هرگیرییهدی هاوسهله س ٧٥٫٦

یی هکانـدا مـارهته�دی حاهلـه سـ ٩٥٫٩له یی. هدیان بریتیی بوو له مارهس

ژه دان �ـن در��هرگیری بـهر له هاوسهدی پیاوان بهله س ٥٠دراوه.هرگیز نهه

دی هاسـتیدا هیچکـات بـڕم لـه �هکانیان داوه بـهرهندنیان به هاوس�به خو

  هات. هن
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 یرگیرهلـه هاوسـ هانـییامی ڕ�گریهو پـی نـدهزایڕاه�نانی بینینی 

  مندا�ن

شی خۆیـان و هندی جنسیی، لهیوهت به پهبارهکان سهنهمهم تهبووکه ک٥٠

بـر و هک که به زهیهو�یان نییه، شوتۆهکی ئهدووگیان بوون زانست و زانیاریی

ی لــه نــدهزایی هی خراپتــر کــردووه. ئاراســتهکــهتهنگی بابهد�ــو بنــگ هز

یـه. هرچاوی ههکی بـ�ورهردی د�ی ژیانی ژن و مهکهات�پدروست کردنی 

ران زۆر نزم و سـنوردار همد�موو وهر ههله ناو هی ندهزاینانی �اهڕئاستی 

دا که لـه یشانیاننران هو�مددی هله س ٥١٫٢زگا �م پارهندازه گرتن لهبوو. ئ

ییان نـدهزاینـانی �اهڕرگیری هر لـه هاوسـهوه بـه�ماهژکارانی بن�اوڕی هگڕ�

تری هورهنـدامی گـهڵ ئهگـهی قسه کردن لهله ڕ�گد هله س ٢٦٫٨بینیوه و 

ران وتبوویـان همـد�دی وهلـه سـ ٢٩ست خسـتبوو. هیان دهم زانیارییانهئ

و هلـدیان هلـه سـ ٢٢ دا نییه وهختهپ�شورگیری هوتۆ له هاوسهقازانج�کی ئ

رگیری سـوود و هر له هاوسهندی جنسی بهیوهشگری له پ�که پدا بوو هڕهباو

خـت لـه هنـگ وهرگیری درهنه. هاوسـ�مندا یرگیرهزی هاوس�ههی ب�خا

ر هبوو و بـۆ هـهنی ه�رهکی ن�نهکان الیهسهدی کهله س ٢٧٫٨٨ی هوانگڕ

ران وتیـان همـد�دی وهله س ٤٣٫٩کی نییه. �هیچ سوود هکهرهدوو هاوس

ری ههاوسـ ڵمندا یهوهنگار بوونهرهبت به هبارهس ێهیچ کات له هیچ کو

کان هسـهدی کهله س ٣٤٫١کدا ��بوون، له حاهک ن�یامهبیستی هیچ پ�گو

لـه  ٣٦٫٦یان بیسـتووه. هشگریان�یامی پهوه پهیزیۆنڤهلهی تهگڕ�وتیان له 

ــ ــهدی کهس ــه دڕهکان باوهس ــوو ک ــان وا ب ــهی ــ �ب ــدا یرگیرههاوس ن �من

نـده بـه همـه بهدا بـوون کـه ئهڕهو بـاوهدیان لهله س ٤٦٫٣و ت �نر�ستهبوو

ک لــه �ــی. زۆرت�ســهتی کهو دۆخــی تایبــ د وبــا�هقــک هلی وهرگــهفاکت

م هبوو و ئـهکیان نـهنی یاسـایی هـیچ زانیارییـهمهت به تهبارهسران همد�و
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ک �ک کۆسـپهن و�رگیری منـداهت به یاسا و هاوسهبارهی زانیارییه سمهک

  ت.�وهکهردهن د�رگیری منداهی هاوسهم کۆتایی هاتنی دیاردهر دهله ب

م هی ئـهوهنگدانـهڕی رگیرهنی شـیاوی هاوسـهمهکان بۆ تهسهمی ک�و

نی یاسـاییدا همـهانیان لـه تڕکچان و کو یرگیرهواندا بوو که هاوسهل هڕهباو

ان ڕبوو که کـو هوهوت ئهکهردهدا دهاستییانڕم هی لهوهم ئ�هباشتر بوو. ب �پ

کـران و هرگیری دهییـدا ناچـار بـه هاوسـه�ت کچان له تافی کچۆهتایبهو ب

و  ١٨ی نهمـهکان تهسهک له ک�نرا. زۆر�لکهوه د�ردیان پ�نازناوی ژن یان م

دی هله س ٣٧٫١زانی. هرگیری دهنی یاسایی هاوسهمهک تهنیان و�سا ٢٥

کچـان و  یرگیرهن بـۆ هاوسـ�سـا ١٥نی همـهیاند که تهایانگڕ رانهمد�و

م بـوو. هکـ �رگیری زۆر به الوه پـهسا�ن بۆ کوڕانیان بۆ هاوس ٢٠نی همهت

کانی ه�ـۆڕیان خۆش بـوو �که پ وان،های ئڕباش و ئایدیال به  هرهنی ههمهت

  د).هله س ٢٦٫٨ن بوو (�سا ٢٥زاندار بن �دا خهنهمهو تهخۆشیان ل

  

  کانهییندهزایڕوانگه 

ن که هکهمارگرژی وا دهتی و د�ندهزایی هوانگڕای ��و ریتیهی نڕهبیر و باو

ریدا هی که توانـای بـایۆلۆجیکیی بـه سـههاتوویان�و لهر لهدهک بهیه�کچۆ

می هرهـهخته بهشو�پ یرگیرهت. هاوس�ر ب�هیچی تر ف �توانه، ن�ن�پهسهد

واردن لـه �هوه و هـهکاتهد ڵخیان کاهتانه، چوونکه بایهج کردنی ئافرهملک

ــان د ــه هــ�دژی ــتام، هت ــو» وراردن�ههــ). «١٣٩٥ژمار (تریس ــه گ ی هر�ب

، زۆر »ن و یاسـا�منـدا یرگیرههاوس«ت به هبارهف س�ی یوونیسهنامڕجا

م هدات. ئـهنـدا پیشـان د�ی منداهختهشـو�پ یرگیرهجار خۆی له هاوسـ

ــ�پ ــهش ــاری س ــهرهکییه، هۆک ــوونی هردهکی ب ــداوام ب ــ ڵمن و ری ههاوس

کان چـۆن لـه ژنـان ه�گا پیاوسـاالرییهیه که کۆمهم پرسیارهی ئهوهمدان�و
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رددار، �ـبـه ژنـانی م ێدرهکـه د یی�راوزهتی پـه�یـهی کۆم�ـۆڕوانن. ڕهد

تی �هســهســتیان بــه دهن د��ن و نــاههکــهوت دهز �یان لــ�تی منــداهڕههــ

می هردهموو سـههـ .)١٣٩٢یان بگـات (ئاکپـات، ه�گاکهکانی کۆمهورهگ

ــدا ــهتمهی و تایب�من ــه دهندیی ــهکانیان ل ــووه و ه ــت چ ــاتوانن  هس میش ن

وه لـه هینـ�کۆ�ن. لهست بخـهکان دهورهگ نهمهخۆیی تهربهت و س�هسهد

  وه. هکاتهاست د�استییه پشتڕم هزگای خووزستان ئ�ر ئاستی پارهس

ک و �ـکچ یناسونگن. شویکی گر�لهتگهباب پاکیزووی جنسی و هئار

ی کـه لـه هوانییانـڕهو چاوهئ ڵهگهلکات هریدهی وا له ژیانیدا دهیاران�و بهئ

لـه  ێنـدهت. لـه ه�ـکرهد ێکرهی د�ی لهکهفتارییڕیی و ندهزایی �ۆڕ ڕهم

وه هن ئـهمـهم تهکـی کـ�کچ ڵهگـهرگیری لهکانـدا، هاوسـهتهکلتووره تایب

و) بـه هیی ئـه�ماهنجامی شانازیی بنهی (له ئندهزایزووی هکه ئار �ن�یهگهد

 �و پشتیوانی ل ێزر�پارهد«و شوو کردن همهکی د�تی کچ�ری کچهبهستهد

  تی. هیهکهرد�بۆ م یرزهربهمای س�ک ه�تی بۆ کچ�ی کچهردهپ». ت�کرهد

یی لـه چـاوی ه�ـماهبنتی هحورمـو  یی ژنانـه شـاناززووی جنسیهئار

ت �هی سک�تی بۆ کچ�ی کچهردهدات: پهچم د��گا بهدایک و باوک و کۆم

کـی �یه بـۆ ژنهوهخسـتن ڵک توانـای منـداه، وهکردووهرگیری نـههاوس هک

م هکه له پاراستنی ئـ�شهک ب�یی کچندهزایزووی هدامرکاندنی ئاررددار. �م

ی هوهخستن�ک و توانای مندا�تی کچ�ی کچهردهته چوونکه پهز و حورمڕ�

ــه ن ــل ــاه�ماهوان بن� ــدا ئ ــبهد ڕوگۆ�کان ــاریخ، � ــ١٣٩١ت (پ پاندنی ه). س

 �نیایی بـه واتـای لـهبـه تـک �ـتهئافرر شـانی هه لـه سـ�ـماهتی بنهحورم

ر �ـخاتـه ژهد ه�ـماهووی بن�استیدا ئابڕوه و له هزی ئڕ�ی شان و هوهندنهس

 ٨٠٫٥بۆ  رگیریهر له هاوسهتی ب�ی کچهردهپبوونی وه. هری خۆیهکاریگ

  کان بوو. هنگیگر هرهه هتهک له باب�هخدی هله س
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ــهد ــار و پهرف ــهندییهیوهتی ک ــهی لهک ــۆڕ ڵهگ ــدهزایی �  یی و زک و زان

دا بوون کـه هڕهو باوهران لهمد�می وهکی زۆر کهیهژڕ�یه که هوهری ئهرخهد

ی بتـوانن هوهبـۆ ئـ ێبـدر هکـهندهزایر دوو هبـه هـ �بهکسان دهتی یهرفهد

 دا بـوونهایـڕو هران لـهمد�دی وهله س ٧٨ن. هست بخهکی شیاو دهیهپیش

ن، لـه هستنیشـان بکـهیه که هاوژینی ژیانیـان دهیان ههوهان مافی ئڕکه کو

بژاردنیان �همافی ه �بهیان وا بوو که کچانیش د�د پهله س ٧٦٫٥کدا ��حا

  ت. �بهه

دی هش بـ�اک�رنجهکی سـهیاردان، شـیکاریی�تی ب�هسهت به دهبارهس

سـت هدهکی خووزسـتان و�هلـه خـی که همان�و وهی ئهر�ت. به گو�کرهد

ت بـه هبارهیاردانیان س�یی بهکان مافی پاوانهرد�دی مهله س ٥٨٫٥هات، 

دی ژنـان هله س ١٤٫٥نیا هبوو و تهیان هه�ماهو بن ڵکانی ناو ماهورهگ هپرس

وه لـه ه�ـم حاهنوانـد. بـهشـداریان دهدا ب�ـکانی ناو ماهیار�له بک �شهله ب

وری ژنـان لـه چـاو هدا د�ـکانی نـاو ماهچووک و سنوورداریاره ب�موو بهه

سـت هدهد وهله س ٣١٫٧د و هله س ٣٦٫٦یز ڕکانیان تۆختر بوو و به هرد�م

  هات. 
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  خووزستانکان له پار�زگای هجنسییی هڵ ڕوانگهگهل ینگیهی هاودهڕ�ژ ٢٦ ـ٣چارتی 
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-  ٣چارتی    خوزستانکانی ناو ماڵ له پار�زگای هب�یاردان ٢٧ 

  
   یی ژنانندهزایتوند و تیژی 

 ڵهگـهمتریان لهکی کـهندییهیوهپکان هنهمهم تهردداره ک�ته مهی ئافرهی�و پهب

یی نـدهزاینـانی �ر خراپ بـه کارههمبهله هر بۆیه هیه، ههه انیانکهرههاوس

ره. هکسـییان لـه سـ�ژی س��سـتهدی هشـهڕههزیـاتر گرترن و �هسـارههخ

کی جنسـی کـه هندییـهیوهونه داوی پهکهنانه دهمهم تهته کهم ئافرهک ل�زۆر

ر لـه هی وا بـهو ژنانهکات. ئهشیان دهب�کان بهمرۆیی هتاییهرهیدا له مافه س�ت

مین هکــهیری پتــره کــه هگــهه ئورگیریان کــردوهن هاوســ�ســا ١٨نی همـهت

م هکـچ�کـی کات�ـک کت. �بووب �ملهییان زۆرندهزایی یندهیوهپ زموونیهئ

ی نـدهژیـانی زایی هگـ�تـه نـاو ب�ر زۆر زوو ناچاره بچهته هاوس�بهن دهمهت

نـدن �ستی به خوهمتر دهکک �بووک ڵکدا منداهیهها ئاراستهکان. له وهورهگ

 کیهییـهه ئامادوهروونـی و سـۆزدارییهیی، دهستهی جهگات و له سۆنگهد

کی نییـه و بـۆ هشـی خۆیـان هـیچ زانیارییـهت بـه لهبارهوتۆیان نییه، سهئ

ســتیی و وندروهتگوزاری تهتی و خزمــه�یــهنی کۆمستخســتنی پشــتیواهد
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  ت) توانای نییه. �ر ببهگهی (ئخسا شهل

 ڵهگـهتی بـوون له�یـهکۆمیدا �رگیری که تهر له هاوسهله بارودۆخی ب

ی هلـه سـۆنگجنسـی  ینـدیهیوهر و گیـرۆده بـوون لـه پهرامبـهی بندهزای

رد �ن مهکی خاوکچ�ش کراوه هت ئیدانهنانهوه و تهتهتی جیا کراوه�یهکۆم

ک هو ێکرهد �وانی لڕهیه که چاوهوهویش ئهو ئ ێوهکهردهکی بۆ دهاستییڕ

وتنانـه و هکڕ�نا جووتبـوونی ت.���ـی خـۆی بگندهزایی �ۆڕک �رههاوس

م هخۆیـان بـۆ ئـشـی هلی �دهکات کـه بـه نابـهیانه کچان ناچار د�ملهزۆر

  ).١٣٩٤ن (ئاکپات، هست بکهادڕندییه هیوهپ

ی خواسـتی خۆیـان لـه هوانـهچ�ران بـه پهمد�دی وهله س ٢٫٧نیا هت

 کانهره ژنـهمـد�دی وهلـه سـ ٤٠٫٨دراوه.  �ستیان لهوه دهک�ن پیاوهالی

سـتی هن ههی سـاز بکـنـدهزای یندیهیوهکانیان پهرد�م ڵهگهناچار کراون ل

 ٢١٫٦زاری (�ـبکانـدا هته�ی حاهبوونه ناچارییه له زۆرب�هت�کم هر بهرامبهب

رانی همـد�دی وهله س ٦٤٫٩د) بووه. هله س ١٨٫٩( یتهحهناڕد) و هله س

نوانـدووه هنیان نکاهرد�ر به مهرامبهفتاری خراپیان بڕرگیز هژن وتویانه که ه

کردوون و هنــ �یان لــهشــهڕههدیان وتویانــه هیچکــات هلــه ســ ٦٧٫٦و 

  کردوون. هن ڵهگهن لیاڕهش

  یتهحهناڕئـ) 

  ییزار�ب) ب

  ییهڕت) توو

  ژ�پ) چ

  

-  ٣چارتی    زگای خووزستان�له پار �ملهجووتبوونی زۆرژنان بۆ ستی هه ٢٨ 
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  ی پیاوان�ناو ما یتوند و تیژ

زگـای �ی پیـاوان لـه پار�ری توند و تیـژی نـاو مـاهپیشاند ٢٨ی هن�و

ـه و د)ـهلـه س ٧٥ر ژن (هانـدن بـه سـڕی گوهژڕ�خووزستانه که زیاترین 

  د).هله س ٢٥( ه�شتنی ما�ه�ی به جهژه ڕ�نزمترین 

  
-  ٣چارتی    خووزستانی ناو ما�ی پیاوان له پار�زگای یتوند و تیژ ٢٩ 
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  لووچستان ه. سیستان و ب٤
  سنووری جوگرافیایی 

  
ــتان و ب�پار ــای سیس ــووری وهزگ ــه باش ــتان ل ــی ئ�لووچس ــ�ت وه هران

کی هیـهزگایه به ناوچ�م پارهغانستانه. ئفهتانی پاکستان و ئ�هاوسنووری و

ـــک ـــانی و وش ـــهبیاب ـــهب�ژارترین و بهوه ه ـــترین ناوچ ـــه. �کانی ئهش ران

زگایـه دوو �م پارهتی ئهشیمهدا که حیشانین ١٣٩٣ی �ری له سا�رژمهسدوا

). ١٣٩٣ی ئامـاریی، هنام�(سـا هسـه) ک٧٢٤٠٠٠زار (ههـ ٧٢٤ملیۆن و

کانی باکووری هشهم له ب�هیه بیننوسبی هزههم ڵئایدۆلۆژیای زامی هسیست

زگـای سیسـتان و �پار ژیـن.هبیش دهزههعه م�کی شهیهمینهزگایه ک�م پارهئ

 ڵسـا ١٠ن همهکچانی خوار ت یرگیرهمی له هاوسهکهی یهلووچستان پلهب

 ١٥بـۆ  ١٠وان �ـنی نهمـهرگیری کچـانی گرووپـی تهت به هاوسهبارهو س

م پلـه بـۆ هئمدایه. هشهم و شهنج�ی پهیز له پلڕبه  ڵسا ١٩بۆ  ١٥ن و �سا
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م و و هدووهـن �سـا ١٤بـۆ  ١٠نی همـهان له گرووپـی تڕکو یرگیرههاوس

سـت بـه هیوهمه. به گشتی ئامـاری پهی�س ڵسا ١٩بۆ  ١٨نی همهگرووپی ت

لووچسـتان هزگای سیسـتان و ب�ی که پارهوهکان گوزارشته لهرگیرییههاوس

ش همدایه. به گشـتی شـهنج�ی پهله پل ڵسا ١٩بۆ  ١٥نی همهله گرووپی ت

ست نیشان کران که بریتییه هکان دهجوگرافیایی هشهک له ب�شهر بهشار له ه

و گونـده هئـنـد و بوغـار. هک، هیرمههـهراوان، زهله خاش، زاهیـدان، سـ

دوان �ـل ٤٩نجام دانـی هم بـۆ ئـهشـووی دووهـ�ی که لـه ههجۆراوجۆران

باساباد، هحمووداباد، عهتنیشان کران. بریتی بوون له دوربن، بالالباد، مهد

م، �غـو ڵسـووهڕلعه کونـگ، هوی، قهولهم شتۆک،هکی، ناهووک، دهکاه

  زا جۆر.هڕد و همهدووست مح

  

  کانهگ�هک به بهیهوهداچوون�پ

م�ـژووی ست بـوونی ودرو یکهرههۆکاری س هکهکدادان له ناوچ�و پ ڕهش

نـدنی شـیاو و �می خوهبوونی سیستهزگایه به هۆی ن�م پارهیه. ئهم ناوچهئ

دا �ستی تهکدهکچوون و ی�رخانی، ل�تی و ئیمکاناتی ژه�یهپشتیوانی کۆم

کرا. هدی نـهوتۆ بهکی ئهوان شار و گونددا جیاوازیی�، واته له نێکرهدی دهب

تی هر خزمایـهتی له سـ�دا فئۆدالی و هۆزهمهم سیستهوازی باوی ژیان ل�ش

مـانی ڕریت و ئاهخوازییـه داب و نـ�هوازی ژیانـه کۆم�م شهوه و ئهبۆت �چ

  دا. هچم د�رگیری بهسند کراوی هاوسهنی پهمهرگیری و تههاوس

ی، یرژاهی هـهو�ئاستی هاوش ،دای شاریی و گوندییهر دوو ناوچهله ه

کـراو و  ڵهای قبـووهی ئـاینیی، بـڕهلتووری، بیـر و بـاوهی کـیندهتمهتایب

رگیری ه. بـاوبوونی هاوسـبینـرێهد ن�منـدا یرگیرههاوس ی بوونیگشتی

ی و شـاریی لـه یبـوونی گونـد �جهی نیشـتهر دوو ناوچـهله هـن �مندا
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  مه. هدا زۆر کهم ناوچانهکان لهرزدایه و جیاوازییهکی ب�ئاست

 هی شارهزۆربله خت که هنگ وهرگیری درهکدژی هاوس�ادۆکس و لڕپا

ی هیــه، لــه ناوچــهکاندا بــوونی ههناوچــه شــارییزگــا و �پارکانی هنــدهناو

دی کـرا هدا بـهوهین�کۆ�وتی لهڕی له هوهلووچستان زۆر نییه. ئهسیستان و ب

کانی هشـهرگیری له بهنی هاوسهمهت ت�چهد�پی هوهای ئڕهرهبوو که س هوهئ

 یمان�یان موسـهکهتهشـیمهی حهک سیستان که زۆرینهوزگا �باکووری پار

زگـا کـه هاوسـنووری �باشـووری پارکانی هشـهت، لـه ب�ـن زیـاتر بهع�ش

رانشـار �راوان و ئهرباز، سهکانی سهرگیری له شارهنی هاوسهمهپاکستانه، ت

  متره. هزۆر ک

  
م هل یریههاوس ڵژنی و منداهفری هڕ�ژژین، هشتا له چادردا د�یی ه�هۆزی خۆج ێندهه

.هدا یههۆزان   دیهحمهنه: کامیل ئ�و              کجار زۆره

یدا �ژین که تهد ییهکی هۆزی و تایف�مهزگایه له سیست�م پارهئ �کیهخ

 لتوورهکـری هر کاریگـ�ـنیا لـه ژهت هبن �رگیری منداهندی بۆ هاوسهزامهڕ
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ر هنیا له سـهت هن ن�ی منداهختهشو�پ یرگیرهوازی هاوس�شر بۆیه هنییه. ه

ر هکی زۆریشــی لـه ســهرییـهکوو کاریگ�هنــدنی کچـان بــ�ی خوهپرۆسـ

ژاریی، هی وشــیاریی، هــمهیــه. کــهوان ههرانی فیزیۆلــۆجی ئــهخۆشــگوز

یه که هکییانهرهو هۆکاره سهر کچان لهیی له سندهزایوی �ربهواردنی ب�هه

رگیری بـه هن هاوس�سا ١٨نی همهر له تهکات بهکان ناچار دهدایک و باوک

رج و هتی خـهقـهرهکان دهوه دایک و باوکهر لهدهن. بهکانیان بکهڕکچ و کو

ر بۆیـه ناچـار بـه هن. هـهکانیان نایـه�ـۆڕچووی قوتابخانه یان زانکۆی �ت

  ن. هکهرگیریان دههاوس

ــار ــیکی گر�هۆک ــری هاوس ــی  ت ــداهنگ ــت�رگیری من ــه هن سیس می ل

ن، �اکاتی له دایکبوونی مندتۆمار کردنی مه. �و�دایکبوونی ناکارامه و ب

ی هو�مه خـۆی بـه شـهوه، که ئدرووستی داننرا هز برگیهت کچان، ههتایبهب

ت. �ن�خسهڕهرگیریدا دهله کاتی هاوس ڵنی منداهمهینی تڕلی گۆهشاراوه ه

بـوونی  ڵکانی منـداهبـۆ مافـز �ههو بخۆ هربهکی سهیهژن�هیچ ل ها،هروهه

 ێرگیرییانه، تاوتوهان هاوس�کهکه ی کانیانهل بوونی ماف�ش�پ �نییه که بتوان

تانی هرگی ئافرهکی مهرهکی دووگیانی و زاین هۆکاری سهبکات. زیانی الو

ی کچـان هوهته هۆی ئ�بهن د�مندا یرگیرههاوسنه. �سا ١٩بۆ  ١٥ن همهت

سـت بـه دووگیـان و هیوهکانی پهوسـتییوندرهت هترسـییهمم هر دهزیاتر له ب

م هر دهکانیان کــه لــه بــه�ـی منداهو�اســت هاوشــڕ –دان هختهشــو�زاینـی پ

  ن. هختهشو�ست به زاینی پهیوهکی پهترسی زیانی الوهم

ی �کان لـه سـاهکگرتووهیـ هوهتـهی نهکخـراوڕ�تی هشیمهسندووقی ح

رگ و مردنـی هی مـهژڕ�اندا زگاک�له پار ێندهیاندووه که له ههایگڕ ١٣٨٩

زگـای �ک پارهزگـای و�پار ێنـدهی له دایکبوونه، واته له ههژڕ�دایکان له 

ای ڕهرهمـرن. سـهوه دهدایکان زیاتر به هـۆی زاینـلووچستان هسیستان و ب
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 ١٢م �هده، بـهله سـ ٥٫٦٤دا هزگای�م پارهوه لهخستن ڵی منداهڕ�ژی هوهئ

ر هنن. ه�ک د�ت پ�ر ئاستی کۆی گشتی وهرگی دایکان له سهدی مهله س

لووچسـتان زۆر لـه هزگـای سیسـتان و ب�رگی دایکان له پارهی مهژڕ�بۆیه 

ۆژاوا، ڕربایجـانی هک ئازهزگاکـانی تـری و�زیـاتره. پار هی دیکـکانهناوچ

رگی همتری مـهکی کـهیـهژڕ�هان هسـتان و ئیسـفڕخووزستان، کرمان، لو

تان و سیسـ ١٣٩٤ی �). لـه سـاUNFPA، ١٣٨٩گـرن (هدایک له خـۆ د

 ١٥نی همــهر ت�ــی زایــن لــه نــاو دایکــانی ژهژڕ�ــلووچســتان زیــاترین هب

ی پیشـان هوهرگیری کچـان ئـهی هاوسهشین�ت). په�حا ٤٦٢ندایه (�سا

ک پـاش ��ن سـا�سـا ١٤نی همهی کچان خوار ت�ر سهک له سهداوه که ی

). سیســتان و ١٨٢: ١٣٩٣ئیســی، هڕبــن (هرگیری دووگیــان دههاوســ

ی هژڕ�ـ دیهلـه سـ ٧ت، �تی وهشـیمهدی کۆی حهله س ٣لووچستان هب

ر کـردووه هرگی دایکانی بـۆ خـۆی مسـۆگهدی مهله س ٧وه و هخستن�مندا

  ).١٨٢مان: ه(ه

  
.هکانی بهیدانی له ناوچه گوندییهکاری م   دیهحمهنه: کامیل ئ�و            لووچستان
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ر هتی لــه ســه�یــهکۆم ختــیهز زی�ــه کانهی ناوچــهلــه چــاو دیکــ

 یرگیرهبـه هاوسـت هبارهسـم بـوو. هن کـ�کـردن بـه منـدا یرگیرههاوس

کرا، هدی نــهدا بــهزگایــ�م پارهز لــ�ههی بــهرگریکارانــهکــی بڤ�ن بزا�منــدا

ک هکرا بوو و و ڵتی قبووهواوهبوو که به تهوی ههها برهته وهم بابهئچوونکه 

شـنه هم چهگـری لـڕ�ی وا بۆ هرنامانهو بهوانرا. ئڕهی د�کی ئاسایی ل�دۆخ

ریی ههاوسـ ڵنگاری منـداهرهی بـهوهن، بـه هـۆی ئـهرگیرییانه هـههاوسـ

وه، تووشـی شکسـت هتـهوتراوی ماوهکی زۆر بـه نـهیـهادڕوه و تا هببوونهن

، هوهبووهک نـهستیی�هرههووی هیچ بڕهووبڕم دیارده هی ئهی�و پههاتبوون. ب

کی هیـهوهشـنه کاردانهن هـیچ چ�منـدا یرگیرهک پشتیوانی لـه هاوسـهو

شـتاش �بـووه و ه همیشـهه شـتر�م پرسه پهبووه. ئهتی دروست نه�یهکۆم

گری له ڕ�ن �ی منداهختهشو�پ یرگیرهی هاوسهوهیه. به هۆی ئهبوونی ه

ی �هنـدهگزانـدنی هدابکـا و هاریکـاری هرگیری دهر له هاوسـهب یندیهیوهپ

 �ی پـڕهو باو ێکرهیر دهنی س�رهتی به ئ�ی ژیانی هۆزهو�کا، له چوارچهد

سی همایهرخانی الواز و ک�به ژی هو ناوچهژار و یان ئهی ههکراوه. له ناوچ

ی ڕمۆبایل و تۆ ووکهندی وهیوهۆژی پڕهن و ب��ی مۆدهسهرهلۆژیا، کهکنهت

و  ی و فئۆدالییزیمی هۆهم سیستهر ئهک بۆ سهیهشهڕهحک هوتی ه�یهکۆم

ر بۆ ژنـان هت بۆ سهتایبهندی، بهیوهسازدانی پکۆنی وازی �و شخواز ریتهن

ی �ـکی ژیرانـه ل�ک کـارهی ویرههاوسـ ڵر بۆیه منـداهت. ه�کرهیر دهس

  ت. �وانرڕهد

�گا هکانی کۆمــهکهاتــ�یــدا پ�ک کــه ت�واز�وترا، شــگــشــتریش �ک پهو

وازی ژیـانی �شـ پاشـکۆیتی و �ست بوون بریتییـه لـه ژیـانی هـۆزودرو

ه و �ماهندی بنهوهرژهستن به بهی که به پشت بهردان�و ژن و مهئی. تهخزمای

 �سـت پـهردی د�ـژن و م یشیهژیانی هاوب ،داکۆکی سۆزداریی و دارایی
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ی هجانـهکردنـی ملک ڵقبـووتی و هی خزمایهمی زنجیره پلهن، سیستهکهد

ن. هدهی زاوا ده�ـماهدایک و بـاوکی بن ڵهگهژه به ژیان ل�باوک ساالریی در

کا، هنجتر ژن مـاره نـهی گڕتا کوه، هکانهله هۆز ێندهله هک �ریتهک نهو

وه هتـ�له دایک و باوکی جیا بب �رگیری کردووه ناتوانهکه هاوس هکهورهبرا گ

ی هکهیشــڕتییــه، کــه ه�یهکۆمســازییه  کســانهم یهژی. ئــهیان د�هگــهو ل

تی ه�یهری کۆمهتی، فاکته�یهوازی کۆم�ریتی ئاینیی، شهر نهوه سهت�چهد

تی ژن و �هسـهد�وام و بهردهیی بـهسـتهته هۆی واب�بهکان، دهمارگرژییهو د

دا ئاماده ه�ماهزیاتر له ناو بنکان هرگیرییهی هاوسهی�و پهکان. بهنجهرده گ�م

زووری هی خـ�مـا ڵهگـهی وا لهنـهمهم تهو بووکه کـه، ئێکرهبۆ د انکاریی

  یاردان. �ی بهک نییه له پرۆس�شهگومان ب�ژی بهد

 هلرگیری هریتی هاوسهدا وتبوویان که نهوهژین�م توهران لهمد�موو وهه

ی هسـانهو کهک لـ�کهس یان یـهو ک ین یان بۆ خۆیان، خزم�ناوک بکاتی 

ی �یه که دوو منـداهو مانایهم پرۆسه گشتگیره بهنجام دراوه. ئهیانناسی، ئهد

ک کـه �یاره کات�ن و ب�کرهک ماره د�ندیی دایک و باوکیان لهزامهڕساوا به 

  ن. هرگیری بکهوه هاوسهک�وره بوون پهگ

 ڵووماڕ هوو گوندمهرچاو له ههزۆر بکی هیهو�م دیارده به شهباوبوونی ئ

نـد هریتـه پابهم نهران بـهمـد�موو وهرزدا بوو. ههکی ب�کاندا له ئاستهکراو

ی کـه هو کاتـهرگیری ئـهی هاوسـشـی ژیـانهی هاوبهوهای ئـڕهرهسبوون. 

ه ڕم کـچ و کـوهمه ئهرباری ئهن. س�کرهستنیشان دهکان دهسهساوان، بۆ ک

 ڵهگــهرگیری لهیــه هاوســهتر بــوون بۆیــان ههورهک کــه گــ�ــکاتنجــه هگ

م کاره پاراسـتنی هوه. لۆژیکی ئهنهت بکهڕشتر دیاری کراویان �شی پههاوب

زای هسانی شـارهک کهرگیرییانه. وهری هاوسهبهستهن و د�داهاتووی مندا

نووسـراوه هیشتنه نهکگ�م پهییدا ئهورهتوانی له گهکه دهسهوتیان ک هکهناوچ
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به ی بکات. یرگیرهکی دیکه هاوس�سهک ڵهگهیار بدا ل�وه و بهت�ن�بووش�هه

ی هوهت کردنــهڕبیســت، هرانمان دهمــد�ی وا لــه وهمانــ�و وهی ئــهر�گــو

�گاوه مـافی هن کۆمـهدات. له الیهوو دڕکه که زۆر جار �رگیری شتههاوس

کی �ی گشـتی کـارهو�م بـه شـ�هکه دراوه بـهسهیمانه به کهم پهزاندنی ئهب

یی و هـۆزیی ه�ـماهیمانی بنهپـ هن بوون بهبهپابو و ناشیرینه، چوونکه �دز

رنامـه هدا به�ـماهرگیری له نـاو بنههاوسک که �استیدا کاتڕنگه. له یزۆر گر

اشـکاوانه ڕکان ه�ماهویست به تۆمار کردنی ناکات. بن�، پێکرهژی بۆ دڕ�

  ویست نازانن. �رگیری یاسایی به پهر هاوسهبوون له سسوور

وه باشه. هرهو سهرهن ب�سا ١٥نی همهت ڕو بۆ کو ١٣رگیری بۆ کچ هنی هاوسهمهت«

متر شوویان کردووه و هن و ک�سا ١٣نی همهم له تهزاکهم و دوو خوشکهمن خوشک

وه. هت�وهبک �قی ل�هیه تهوانهنی زۆردا لهمهرگیری له تهازین. هاوسڕزۆریش 

ر هگهشه نییه با شوو بکا ئ�ی به باش زانرا کهوهه پاش ئ�سا ١٣ن همهکی ت�کچ

به ئیمان  �بهم د�هدراوه. ب�پ هگڕ�رگیری هخۆتر بوو باشتره و هاوسهی بهستهج

  »ت.�ب

  د جزینکیهمهبدولسهوی عهولهم

  لووچستانهزگای سیستان و ب�پار

  
  پ�وانکانی هوتهستکهد

زگـای سیسـتان و �ن لـه پار�ی منـداهختهشـو�رگیری پهک بینرا هاوسـهو

 ڵی منـداهژ�ڕکشانی �هانی به خۆوه بینیوه. چارت هشک�هلووچستان ههب

وو له خـوار لـه ڕکی هویهانڕابردوو به سووڕی �ی ده ساهله ماو یریههاوس

دییانـه �کشانه ه�هم ههدات. ئهپیششان د ١٣٩٠ی �تا ساه، ه١٣٨٩ی �سا

  وه. هت�گرهد ١٣٩٠ی �له سا ندهزایر دوو هه ه�زینی کتوپهو داب
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سیستان و سا�ن له پار�زگای  ١٨نی همهژ�ر تله رگیری ههاوسی هژڕ� ٣٠ـ٣ی هو�ن

  لووچستانهب

چـاو لووچستان له هزگای سیستان و ب�ر ئاستی پارهق له س�هی تهژڕ�

و  نی ئاینی�ستهیه. بهمتری ههکی کهیهزگاکانی دیکه، زۆریی و دووپات�پار

نـزم بـوونی بۆته هۆی  وازی ژیانی هۆزی�ش ڵهگهزگا ل�کانی پارهژارییهه

ی بـه هوهرزبونـهنی دواییـدا ب�ژه له سـاڕ�م هدا. ئهناوچم هق ل�هی تهژڕ�

  خۆوه بینیوه. 

  
  لوچسستان هسیستان و بسا�ن له پار�زگای  ١٨نی  ژ�ر همه�ق له تهزۆریی ت ٣١ـ٣چارتی 
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زگـای �ق لـه پار�هکـانی تـهژڕ�کۆی رگیری مندا�ن له ههاوسی هژڕ�

ــتان و ب ــهسیس ــتلووچس ــه هان ه ــه ل ــ ٤٠رگیز ل ــه س ــ دهل ــهک بووه. همتر ن

کـۆی ئامـاری رچاوی هکی بـ�شـهن ب�سـا ١٨نی همهر ت�رگیری ژههاوس

  ت. �ن�ک د�یه پهم دهرگیری له چارتی ئههاوس

  
ان و تسیسپار�زگای رگیری له هو کۆی هاوسمندا�ن  یرگیرههاوسراوردی هب ٣٢ـ٣چارتی 

  لووچستانهب

دی پیـاو، زیـاتر لـه هلـه سـ ٣٢٫٧د ژن و هلـه سـ ٦٧٫٣ران، همد�و

یان  یانهد) بوون. زۆربهله س ١٦٫٣و  ١٢٫٢( ٣٢بۆ  ٢٦نی همهودای تهم

 ڵهگـهد) و یـان لهله س ٥٥٫١برد (هر دهکانیان ژیانیان به سههاوژین ڵهگهل

 ٧٧٫٦لووچ (هرانی بهمد�ی وهد). زۆرینهله س ١٨٫١زووریان (هی خ�ما

ی دایـک و هوهندنـ�د) بـوون. توانـای خوهلـه سـ ٨٫٢د) و فارس (هله س

د هله سـ ٣٨٫٨د و هله س ٣٠٫٦یز ڕوه به هندن�کان بۆ نووسین و خوهباوک
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وار بـوون و هنـد�ران خوهمد�دی وهله س ٩١٫٨کان بوو. هک و باوکیابۆ د

د). هیچ کام لـه هله س ٢٠٫٤ندبوویان (�خو ڵسا ٨ند هناو ی مامهو�به ش

نـان لـه �کی وازههرهند، و هۆی س�خوهیاندهژدا ن�ران له کاتی وتووهمد�و

  رگیری کردن بوو. هندنیان هاوس�خو

  
  لووچستانهزگای سیستان و ب�نان له قوتابخانه له پار�هۆکاری وازه ٣٣ – ٣چارتی 

لـه  ٤٠٫٨داری (�ـو مندا ڵئیشـی مـاریکی هران خـهمـد�ی وهزۆرب

ران همـد�ی وهد). زۆرینـهلـه سـ ٤٠٫٨بـوون ( ڵمژووخـۆد) و یـان هس

لـه  ٧عه (�شـ یهدیک مانانی�موس ) و٨٥٫٧ب (هزههنه منمانی سو�موس

رکـه هند بـه ئهوه دانا بوو که پابهران دانیان بهمد�موو وهر ههبوون. هد) هس

  د).هله س ٥٩٫٢ن (هدهنجامی دهوه ئهن�سا ٩نی همهکانن و له تهئاینیی
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  زک و زای ژنان

م دوو هکـرا، النیکـ ڵهگـهژیان ل�ی که وتووهو ژنانهدی ئهله س ٩٣٫٩

ن هد). پـاش زایـن زیـاتر لـه الیـهلـه سـ ٤٨٫٥( هخستبۆو یان�منداجار 

لـه  ١٨٫٢زووریان (هی خـ�د) یـان مـاهله س ٧٢٫٧وه (هی خۆیانه�ماهبن

دیان وتبوویان له کاتی دووگیانیـدا هله س ٢١٫٢ری کرا بوون. �د) چاودهس

بوو. ههـ نوامیاهردهکی بـ�شـ�ئد هله سـ ١٨٫٢بووه و هکیان نهیهش�هیچ ک

دی هلـه سـ ٦٠٫٦نـا و �ههشـگیریان بـه کـار د�بی پهد حـهله سـ ٥٤٫٥

نا. زاسـنتی �ههدهک کاندۆمیان بـه کـار نـهشگری و�ی پهرسهران کهمد�و

خۆشی ژنانه هتی مامایی و نهی گشتی زانست و بابهش�ت به کهبارهژنان س

له  ٣٣٫٣ران (همد�ی وهمه زۆرینهای ئڕهرهکی نزمدا بوو؛ س�زۆر له ئاست

یـان هگـه چارڕ�تانـه و هم بابهت بـهبارهکرد که سهیان دهوهد) ئیدعای ئهس

ت بـه هبارهسـران وتیـان همـد�دی وهله سـ ٥٤٫٤زانن. هک د�موو شتهه

م �هبیسـتووه، بـهرگیز هیچیـان نهان یـان برینـی زایـن هـڕد�هخۆشی ههن

دیان هلـه سـ ٢٧٫٣وت هرکـهکـراوه، د وونڕتی بۆیان هواوهک که به ت�کات

ک که دووگیان �دیان کاتهله س ٧٥٫٨هاتبوون.  هته�م حاهخۆیان تووشی ئ

دواخسـتنی هدی خوازیـاری وهله سـ ٢١٫٢کرد و هیان د�بوون داوای مندا

   زاین بوون. 
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زگای سیستان و �مین زاین له پارهکهنی ژنان له کاتی یهمهندی تهمامناو  ٣٤ـ٣چارتی 

  لووچستانهب

  به باوک بوونی پیاوان 

 ی لـهد) و کـاتهله س ٢٥بوون ( ڵمندا ٦ن هر خاوهمد�ی پیاوانی وهزۆرین

 ٧٥که  سا�ن بووه. ٢١نیان همهد) تهله س ١٨٫٨م منداڵ (هکهدایکبوونی ی

لـه  �٢٥م هبـت �ـیان بب�دا منداهو کاتهر لهنویست هایهددی پیاوان هله س

بوو و هوه زانیارییـان هـهخستن ڵکانی کاتی منداهترسییهی مهله باردیان هس

  بوو. هوه نهم بارهکیان لهدیان بچووکترین زانیارییهله س ٧٥

  

  رگیری و ب�یاردان ههاوس

رگیرییان کردبـوو و هی کۆتاییـدا هاوسـهم مـاوهران لـهمـد�موو وهر ههه

وخۆ به هاستڕد) هله س ٦٣٫٣کاندا (هت�ی حاهزۆربیان له هکهرگیرییههاوس

م جار مـاره هکهبۆ ی �د) کاتهله س ٢٠٫٤یان (هوه تۆمار کراوه. زۆربهناویان

دی هلــه ســ ٧٧٫٦رگیری هن بــووه. هاوســ�ســا ١٥نیان همــهکــرا بــوون ت

 ٥١٫١وه ئاماده کارییان بۆ کرا بوو. هکی ناوبژیوان�سهن کهران له الیهمد�و
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رمیان بـۆ هزگیرانـداری فـهنگی دهوه ئاهـهیانهکه�ماهدیان وتبوویان بنهله س

تر هورهله خۆیـان گـ ڵسا ١٠کانیان هرد�دی ژنان، مهله س ٥١٫١گیرا بوو. 

رگیرییان کرد بوو که هک هاوس�ژنان ڵهگهدی پیاوان لهله س ٣٧٫٥بوون و 

  ن بچووکتر بوو. له خۆیا ڵسا ١٠

  
  لووچستان هسیستان و برگیری له پار�زگای هکانی هاوسهباوبوونی جۆر ٣٥ ـ٣چارتی 

 �کـ ڵهگـهیانزانی لهرگیری دهران کاتی هاوسهمد�دی وهله س ٨١٫٦

د)، هله س ٤٢٫٩م (هرخهمتهکیان خۆیان به ک�ندهن. ههکهرگیری دههاوس

لـه  ٤٤٫٩زانـی. هد) دهله س ١٦٫٣مبار (هد) و خهله س ٤٠٫٨خۆش (�د

تا کـاتی هکانیان هـهیـان ژنـ انیـانکهرد�وه بوون که مهدیان خوازیاری ئهس

د) هلــه ســ ٦٣٫٣کانــدا (هته�ی حاهناســی. لــه زۆربــهدهرگیری نههاوســ

تا خواسـتی هکان بـووه هـه�ـماهیـاری گشـتی بن�ی ب�ـرگیری بـه پههاوس

کانیان ه�ـۆڕان خۆش بوو ی�پران همد�دی وهله س ٤٩ی هران. نزیکهمد�و

نـد هماوهرگیرییان کردبوو، زههاوسریت که خۆیان همان داب و نههی �پ هب

  ن. هبک
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  لووچستان هسیستان و برگیری له پار�زگای هندیی له ژیانی هاوسهزامهئاستی ڕ ٣٦ـ٣چارتی 

  

بریتیـی یـز ڕبـه کان هرگیرییههاوسد له هله س ٦٥٫٩د و هله س ٣٦٫٧

ر لـه هینـه بـ�رانی مهمـد�ودی هلـه سـ ٣٧٫٥یی و شـیربایی. هماربوو له 

ابـوو کـه در �نیان پ��هدیان بهله س ٧٥چوونه قوتابخانه و هرگیری دههاوس

  ن. هدندنیان ب�خوژه به �در هیهبۆیان هرگیری هپاش هاوس
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لـه  هانیڕ�گری یامیهی و پندهزایڕاه�نانی ڵ هگهل هوهڕوو بوونهڕووب

  رگیری مندا�نههاوس

ی دوانـدنی هگـڕ�ران زانیاری جنسییان له همد�کاندا وهته�ی حاهله زۆرب

ت �رنهی ئینتـهگـڕ�د) یان لـه هله س ٣٢٫٧ه (�ماهتری بنهورهندامانی گهئ

و هکان لـهتـه�دی حاهلـه سـ ٢٦٫٥نا بـوو. �ست ههدهود) هله س ١٢٫٢(

دا نییـه و هختهرگیری پ�شـوهوتۆ لـه هاوسـهکه قازانج�کی ئـ دا بوونهڕهباو

ر له هجنسی ب یندهیوهشگری له پ�یان به پڕهباویان هدیکی دهله س ٢٤٫٥

 ڵسوودی منداهی ب�خاتی �ی کچهردهنیا بوون که پ�بوون و درگیری ههاوس

نی بــوونی �رهســتیان بــه ئــهکان ههســهدی کهلــه ســ ٦٣٫٣ییه. رههاوســ

ــ ــتی خوههاوس ــر، ئاس ــا�رگیری دوات ــدنی ب ــتری هگ� و ت�ن ــتنی باش یش

  کرد. هکان دهرههاوس

ت به هبارهس ێهیچ کورگیز له هد) ههله س ٤٢٫٩ران (همد�ی وهزۆرب

بیسـتی �گو ینـدهزاینانی �اهڕی و یان ریههاوس ڵمندا یهوهنگار بوونهرهب

لـه دیان وتویانـه هلـه سـ ٣٦٫٧وه، های ئـڕهرهسـبوون، هک نـ�یامههیچ پ

ــڤهلهی تهگــڕ� ــه مــوه هیزیۆن  ��هریی کۆمــهکانی هاوســهســییهمایهک ڕهل

یان ڕهباوران همد�دی وهله س ٥١ی گشتی هو�یشتووه. به شهگ �یان پیامهپ

لـه  ٣٦٫٧کدا ��، له حاێبکر �بهنن ب�رگیری منداههاوس �بهوا بوو که د

لـه  ١٠٠(ران همد�موو وهر ههوام بوونی بوون. ههردهدیان خوازیاری بهس

ی هئاگا بـوون. زۆرینـ �ی برگیرهنی یاسایی هاوسهمهله بوونی تدیان) هس

زانی و هم دهبۆ کچانیان زۆر به ک ڵسا ١٥ن همهسانی تهدی کهله س ٢٦٫٥

  . ٢٠بۆ  ١٧وان �نه نهمهم تهران ئهمد�دی وهله س ٢٦٫٨ی هان به وتڕبۆ کو

   



 257/  وهکانی تو�ژینهوتهستکهنجام و دهم: ئهشی س�یههب

  کانهیندیهزایڕوانگه 

  
-  ٣چارتی  کان له پار�زگای هجنسییندی یا هزای هڵ ڕوانگهگهنگیی لهی هاودهڕ�ژ ٣٧ 

  لووچستانهسیستان و ب
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-  ٣چارتی    لووچستانهکانی ناو ماڵ له پار�زگای سیستان و بهب�یاردان ٣٨ 

  
  ژنان  هب دژیی ندهزایتوند و تیژی 

المار و هیی، پـنـدهزای یژی��سـتهبـه دیـان هران ئاماژهمـد�هیچ کام لـه و

دی هلـه سـ ٥٤٫٤کرد. هخواسـتی خۆیـان نـ یهوانهپ�چدان به �ست لهد

کانیان هرههاوســ ڵهگــهیــان ل�ملهنــدی جنســیی زۆرهیوهرددار پ�ــژنــانی م

بوونه ناچارییه بریتی بوو �هت�کم هر بهرامبهستیان بهوه و ههکردبووزموون هئ

له  ٦٩٫٧د). له هله س ١٥٫٣یی (هڕد) و تووهله س  ٣٦٫٤( تییهحهناڕله 

یـان بـه برنگـه  هشـڕههرد، �م ڵهگهوتی لهسووک�هدههکان بهته�دی حاهس

تانـه بـه ه�م حاهد لـهلـه سـ ٣٠٫٣کـدا ��ووی داوه، لـه حاڕکردنی شت 

  وه بووه.هکی خۆش�ستهه

  
  چستانولوهزگای سیستان و ب�له پار مل�هجووتبوونی زۆرستی ژنان بۆ هه ٣٩ـ٣چارتی 
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  ی پیاوان�توند و تیژی ناو ما

  
  چستانولوهسیستان و بتوند و تیژی ناو ما�ی پیاوان له پار�زگای  ٤٠ـ٣چارتی 
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  (ورم�)ربایجانی ڕۆژاوا ه. ئاز ۴

  سنووری جوگرافیایی 

  
ۆژاوای ڕکووری بـاتـه �وهکهد )ربایجـانی ڕۆژاواهئازورم� (زگای �پار

راق و �ـتورکیـا، ع تانی�هاوسنووری وکی شاخاوییه هیهناوچ ران�تی ئ�و

مـای �زگایـه کـه ه�م پارهی نـاوی ئـهوانـهچ�ربایجانـه. بـه پهکۆماری ئاز

م ناوچــه زۆرینــه کــوردن کــه هتی ئــهشــیمهکانــه، حهرییهســتی ئازهد�با

 ١٣٩٣ی �ری لـه سـا�رژمهدواسی �کانن. به پهکوردنشین هری شارهن�که�پ

)ــه ٣٢٠١٠٠٠زار (ههـ ٢٠١ملیـۆن و  �زگایـه سـ�م پارهتی ئـهشـیمهح

 یسـون یهکـان زۆرینـهکی شاره کورد�هخ ).١٣٩٣ی ئاماریی، هنام�(سا

. تــرنزۆر کانهع�شــا کاندهتــورک نشــین هلــه شــارکــدا ��بن لــه حاهزهــهم

لـه  رگیری کچـانههاوسمی له هوتهحی هربایجانی ڕۆژاوا پلهزگای ئاز�پار

 ١٥نی همـهیه له گرووپی تهمین پلهنج�و پ ڵسا ١٤بۆ  ١٠نی همهگرووپی ت

مین و هی�زگایـه، سـ�م پارهان لـڕرگیری کـوهم پله بۆ هاوسهئن. �سا ١٩بۆ 
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 ڵسـا ١٩بـۆ  ١٥و  ن�سـا ١٤بـۆ  ١٠نی همهتی له گرووپی همین پلهچوار

می له هم و چوارهنج�ی پهپلربایجانی ڕۆژاوا هزگای ئاز�پارته خۆی. ��گرهد

و  ڵسـا ١٤بـۆ  ١٠نی همـهان له گرووپی تڕکۆی کچان و کو یرگیرههاوس

شـووی �دوو هشـار لـه وت هحـ بـه گشـتی. هگرتـووـی له خۆ ١٩بۆ  ١٥

، بۆکان، �له: ورمریتییه ان، بکرزگایه دیاری �م پارهمی نموونه گیری ئهکهی

دوان ل گونــده �ــل ٤٨ماس. پتــر لــه �هشــت و ســهردهد، سابــاخــۆی، مه

کـان، �وانـه: تۆهردران ل�بژ�هوت شـاره هـهحـم هکانی ئـهستنیشان کراوهد

بیلوو، دزه، هن، عـ�نگۆه، زهرهرین دهی قاسملوو، ق�لی، دۆهتورکان، پیرع

یالن، زمزیران، کله هی بچووک، له��ت، بناوهبهڕوه، سوورکان، کیتکه، �ز

  ک.هراباد و چیچهفهک، بیلوار، باالباد، مزهسهگاوی، پ

  

  
.ڕربایجانی هزگای ئاز�یدانی له پارهکاری م   ۆژاوا

  دیهحمه: کامیل ئ هن�و
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  کانهگ�هک به بهیهوهداچوون�پ

ناوچـه  مهی ئـهوهژینـ�مین قۆناغ له توهکهی گشتی له کاتی یکردن ێتاوتو

کان لـه ناوچـه همـڕرگیری و نۆهریتی هاوسـهی پیشان دا که داب و نـهوهئ

ر هله ه هوهژین�وه تیمی تو�م شهزگایه جیاوازن و ب�م پارهکانی ئهجۆراوجۆر

جۆری همـهجیـاوازیی و ه ��هکۆمـووی ڕهووبڕکراو  ڵووماڕکی هیهناوچ

لــه  ێنـدهوه. لــه ههبووینـکـاری جیــاواز هلتووریی و وردهژومـاری کــ�ب

وازی �ســندکراوترین شــهک بابالبــاد (خــۆی) بــاوترین و پهکانی وهناوچــ

ها هها باو و ئاساییه که بۆته بـهته وه�م حاهوتن بوو. ئهدووکهڕ رگیریههاوس

نـدنی �نـدی خوهی. ئاسـتی مامناویته�یـهکۆمسند کراوی هکی پ�مڕو نۆ

موو هین لـه هـ��ـتـوانین بهتایی بـوو. دهرهی سـهنج لـه قوتابخانـ�ـپۆلی پ

  گیرا بوون. �هکانیاندا هههاوژین ڵهگهکاندا کچان لهته�حا

لـه ی هپ�یم هشدا باو بوو، بهدیککانی هی شار و گوندهدیکریته له هم نهئ

کاندا بـه هله ناوچ ێندهدی کرا. له ههم بهکی کهکاندا جیاوازییهکارییهورد

عه و سـوننه بـوون)، �وه (سـ�بی هاوشهزههی مڕهوه له گرنگیی باوهدانڕئاو

 ڵهگـهرگیری له) بینـرا، هاوسـ�ن (ورمـ�نگـۆهری گوندی زهڤهک له دهو

ریتـه هف و نڕم عـوهی ئهوانهچ�بوو. به پهدوو تایفه باو ن مهر لهدهسانی بهک

ی ئـاینی ڕهبـاو)، بـوونی �ک گوندی تورکان (ورمـهکان وهی گوندهزۆرب

ی زۆر و هوهبوو. له تورکـان ئـهنگ نیکی گر�تهرگیری بابهکسان بۆ هاوسهی

وتن بوو. هدووکهڕریتی ژن به ژن و هشی ن�اک�رنجهباوبوونی سوان بوو، هفر

رانی ئاینی و زانایانی ئاینی هبڕ�یی و �نی خۆج�دا، پیاو ماقووهتانه�م حاهل

�گای هکانی کۆمهش�کهشم�دامرکاندنی نائارامی و کوری ناوبژیوانیان بۆ هد

شـگیری لـه �وان پهردانی ئهو�ستهتدا به ده�حا ێندهیه و له ههیی ه�خۆج

  کرا. هی نامووسی د�تهی قهوهوتنهک
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رگیری هنی هاوسـهمهکاندا تهموو ناوچهله ه هل�کوچووانکی هیهو�به ش

ی �رمنـدا�تا قۆنـاغی مهوه بگره هـهیی�مندا کانیه�م ساهکهم بوو که له یهک

ن لـه کـاتی همهندی تهراباد (میاندواو) مامناوهفهجیاواز بوو. له گوندی مز

ک لـه �لهتگـه�حا ١٣٩٤ی �م لـه سـا�هو. بـن بـو�سـا ٩رگیریدا ههاوس

ن تۆمـار کـراوه. لـه گونـدی بیلـوار �سـا ٧ن همهکی ت�کچ یرگیرههاوس

و زۆر جـار لـه  هلـهن بـه پهمـهم تهنی زۆر کـ�ن، منـدا�(خۆی) بۆ مندا

 �رگیرییان پـه�گا هاوسـهکانی کۆمـهلۆژییـهکنهرچتاوه تهی سهوهمدان�و

ه ڕنــانی موبایــل و تــۆ�زۆر جــار لــه بــه کارهکان هکــرا. دایــک و باوکــهد

گری ڕ�ی هوهوه بۆ ئهنهکهکانی خۆیان سنووردار ده�ۆڕکان له هتییه�یهکۆم

ختـی هکانیان. زه�ـر ژیـانی منداهرانـه لـه سـ�م ئامهری ئـهن له کاریگهبک

ک بـوو کـه �ـکیترین هۆکارهرهخته سـهشو�پ یرگیرهتی بۆ هاوسه�یهکۆم

وه. هننـ�ت بم�هکانیان سـهنهمهم تهه ک�کان منداهشت دایک و باوک�ههیدهن

ن لـه �ی منـداهتخهپ�شـورگیری هنـرا، هاوسـیبهد کهدوای ی هدوا فک هو

وه هتـ�ن�مهدار دهشـین�وام و پهردهبکی �ریتهن ئ�ران�گاکانی هله کۆم ێندهه

ها هروههـ یلی ئـابووریهواریی، هـهنـد�خومهژاری، کهی هـهگـڕ�که له 

 هبـ وه وهکاتهکانی ژنان و کچان سنووردار دهکه ماف تیه�یهکی کۆم�ریتهن

بـــووه. هز د�ههبـــ انتیهیـــاردانی تاکایـــ�خۆیی بهربهی ســـهوهندنهســـ�ل

کچـان نزم بـوونی  هپلی هکهات�ن له ناو پ�ی منداهختهشو�رگیری پههاوس

رانی هۆژاوا، نیگـڕربایجـانی هزگـای ئاز�وه و له پارهتهشاوه�گادا گهله کۆم

 ڵی منداهوهرهزک�ههر و بهن�بزویی ��گای خۆجهختی کۆمهتی و زه�یهکۆم

  بوون.  یریههاوس
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ر ئاستی هنی له س�ی منداهختهشو�پ یرگیریهی هاوسهژڕ�وار (خۆی) زیاترین ��ب

.هحمهنه: کامیل ئ�و                     .هخۆ گرتووۆژاوا له ڕربایجانی هئاز   دی

  

ون کـردن و ه، تـڵکانی کاری کشتوکاهن له بوار�ی مندا�ملهکاری زۆر

ن، ژیانی �ی منداهختهشو�رگیری پهی خشتسازی باوه. له هاوسهخانهکور

اندنی ئیشی نـاو ڕهاپڕبه  –رگیریان ههاوسکانی ه�م ساهکهم یهالنیک –کچان 

ناسه و �زووریان پهی خ�کانیان و ماهرد�کردنی داخوازی م �جهب�و ج ڵما

نـدنی �کۆتـایی هـاتنی خورگیری به واتـای هوه. دیاره هاوسهت�کرهوون دڕ

  . هرمی کچهف

و کرێ هان درگیرییههاوسکاریی بۆ هئامادی که هو کاتهکچان زۆر جار ئ

نیا بـۆ هتـ هبـنـدن �. خونن�ـنـدن د�رگیری واز له خوهک پاش هاوس�مهک

ستیان به قوتابخانـه ناگـا و یـان هیه چوونکه یان دهکارامناسوود و �کچان ب

یان. لـه هکـهژارهدار و ههنـ ه�ـماهر شـانی بنهن سهخهی قورس د�کرجهخ

یـه کـه دایـک  همهتـه ئه�م حاهرچاوی ئـهکی و بـهرهاستیدا هۆکـاری سـڕ
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و هنـدن ئـ�ن چوونکه خوهناگ�کانیان تهندنی کچ�خی خوهکان له بایهباوک

ای ڕهرهت. سـ�ـسـوود و کـارا بهژیانیـان ب ڵهگهلندی هیوهشته نییه که له پ

 هرگیری به باشترین بژاردهکان هاوسه، دایک و باوکهکانی دیکهبژاردبوونی 

 �جـ هله پاش خـۆی بـ هکی دووانهرییهکاریگ همهنن. ئهکانیان دادهبۆ کچ

یـه هوانهک بۆ زوو به شوو دانـی کچـه ل�ک و باوکی کچیاری دای�: ب���د

ی لـه هو کچـهت، ئـ�ـک ب�ـنـانی کچ�اهڕلی هپوتانسیینجامی هرهدخۆی 

  هیهی ههوهئ ریهگهئ  ،هه�ناوهست نهد هبوتۆی هکی ئ�وتنهرکهندندا س�خو

کی هیـهز�نگهر بۆیـه ئهت، هـ�ـن�دی دهی زیان بـشداهاتووی هکار پیش هل

کـه   ێکـرهدی دهبـ هو کچانـهندنی لـه چـاو ئـ�دان به خوهژ�متر بۆ درهک

م هیـه کـه دایـک و بـاوکی ئـهوه ههری ئـهگـهئ. هاشترب انندنی�دۆخی خو

  ت.�و کچه بهزیان له زوو به شوودانی ئهسانه زیاتر حهک

مم له هکه�مین منداهکهوه و یهکی بۆ دۆزیم�رد�ندا م�سا ١٣نی همهله ت مباوک«

نییه. یی هندیی مارهی و چیچۆن ڕهکم له مهوه. هیچ زانیارییهندا خست�سا ١٤نی همهت

ندا �سا ١٣نی همهی له تهوهای ئڕهرهنارده قووتابخانه. سهباوکم هیچ کات منی ن

ی بوو، خۆشهنیا نهم تهکهرگیرییهکانی هاوسهتاییهرهشووم کرد و قۆناغه س

 ١٥نی همهم له تهکهم خۆشه کچ�م پ�هخته به باش نازانم بهشو�پ یرگیرههاوس

س به نیازی هوه و کهت�بهی سۆزداریی نیندهیوهبکات که تووشی پ ندا شوو�سا

  » ت.�بهنانی ن�ندی و خراپ به کارههیوهپ

  ه�سا ٢٧ن، �ههش

  �ورم –لی هگوندی پیرع
  

وه، چوونکـه هتـ�بهم دهوه سـنووردار و کـهکی زۆرهبه توندییـ ریت�کهن

ــاو مــا ــ، منداڵئیشــی ن ــۆ� ــهمی کۆمڕداریی و ن رگیری و ههاوســتی، ه�ی

ربـوونی �). ف١٣٨٢زانـن (میسـۆر و هاوکـاران، هندن بـه ناسـازگار د�خو

لـه  ت.�ـنهرمیی دادهنـدنی فـ�ر خوهری لـه سـهداریی کاریگـ�توانای ما
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ن پیـاوانی هوو کـه لـه الیـڕتـه �خرهک د�لهکاندا هۆکارگـهته�ی حاهزۆرب

بـوون.  جیه�گاش ملکهست کراوه و ژنانی کۆمهیوهو پ ڵ�گاوه قبووهکۆم

یـاری �ن کـه به�ماهپیاوی بن یهدیک ندامانیهئ وه باوک، برا یانهزۆر جار ئ

ر هبــۆ ســ هیهشــهڕههبیــنن کــه هتی ده�یــهکــی کۆم�ک الدانهنــدن و�خو

  نی کچان. �پاکداو

  
.هشیمهزگا له ح�پار   .هووهات پ�ک تی کورد زمان و تورک زمان

  دیهحمهنه: کامیل ئ�و

کان. ئاشکرایه ئاینی ئیسالم هب و وانه ئاینیی�ر کتهوه سهدا ناچمهدوانان�م لهمن ل«

که ی هوهر ئهن و سووره له سهرگیری بکهمدا هاوسهنی کهمهکه له تدا هنجان هان دهگ

و هکوو خۆم لهن. من وهکانیان بکه�ۆڕرگیری هکان ئاسانکاری بۆ هاوسه�ماهبن

خته و به هشو�رگیری پههاوس کانیهترسیدارهوته مهک�وه له لهدانڕکه به ئاودام هوای�ب

 یرگیرهژی، هاوسهیدا د�ۆ تڕوه�گای ئهک که کۆم�رجهلومهچاو کردنی ههڕ

ر بۆیه هکات. ههن ساز د�روونی بۆ منداهی و دندهزاییی، هستهخته زیانی جهشو�پ
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، �گه چاره بڕ�رووری و تاکه هکدا ز�نیا له کاتهم تهنی کهمهدام که تهنوو بۆچوهنده لهب

ن. هداریی بک�بچن د م��ه) دکچم نییهکانم (هڕمیشه به کوهگره. من ههن�هحاشاه

نن �زهبهکان نهبن و سنوورهر نهن�کارههم وریا بن خراپ ب�هشق جوانه، مرۆییه. بهع

  »وه.هت�نهتی بۆ کچان ده�یهکۆملتووری و هخشی کهچوونکه زیانی زیانب

  شره هی موبهرهشهوتی عهژی مزگ�شنو�الی پهم –ن واژی هسهید حهال حاجی سهم

  ۆژاواڕربایجانی هپیرانشار، ئاز

  

رگیری هی هاوسهخۆیان پاشماوی وا هنجانهو دایکه گهدایه ئهوهیر لهس

ی هنـدن و دیکـ�دان بـه خوهژ�دردان به هن هگڕ�نن، به �ی منداهتخهپ�شو

کی �وه. هۆکـارهگوازنـهکانیان دهبـۆ کچـ هم میراتـهکانی ژیانیـان ئـهبژارد

مـه هوه، کـه ئهتهنراون��یارداندا سـ�وتی بهڕیه که ژنان له هوهکی باو ئهرهس

ـــدهزای یوســـتیوندرهر ژیـــانی خۆیـــان، تهری لـــه ســـهکاریگـــ ی و ن

ی ژن له ناو هگ�ژین که پهکدا ده�گایهوان له کۆمهرانیان داناوه. ئهخۆشگوز

ــچوارچ ــانی ماهی دیوارهو� ــزۆرکــات. هناســه د�کــدا پ��ک ــان � ــه ژن ک ل

کی تریـان بـۆ نییـه. هیـهنن، چوونکـه بژارد�مندا یرگیرهنگری هاوسهالی

بژاردنی �هله هـکان هبووک ڵیزانن. منداهکه که د�ریی تاکه شتههاوس ڵمندا

کیان نییه و ��ۆڕن، هیچ هبک یرگیریههاوس �ک ڵهگهو ل �که چ کاتی هوهئ

مه هیه که ئهزووریان ههیان خه�ماهرد و بن�ر مهرییان له سهمترین کاریگهک

 ڕهی وشـیاریان لـه مـهوهرهسـهچوونو  هشـهل بـۆ گهبوونی هـهبه مانای ن

ــه کهماف ــاف و هکانیان ــیچ م ــدعای ه ــاتوانن ئی ــه ن ــیچ وات ــاری ه خوازی

یـدا �کانیان لـه تـافی منداه�ـۆڕرگیریی کردن به هک بن. هاوسهوانییڕهچاو

  ی ئارمانی. یته�یهکی کۆمههایهبۆته ب

ــۆڕ ــ�ی ژ� ــانی ب ــتیوانییه تهز، ب�ههرخ ــه و پش ــتییوندرهرنام کان، هوس

شسـاغی کـه هندروسـتی و لهتگوزاری تهیشتن به خزمهاگ�ستهها دهروهه
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یانــدنی هگر هلــه ســ �تــوانهد نــه،�ی منداهختهشــو�پ یرگیرههاوســدژی 

وکردن، ههـیی، نـدهزای یخۆشـهن ڕهلـه مـک �هبـه خـتایی هرهزانیاری سـ

 یرهکاریگـسـت بـه ژنـان هیوهکانی پهکانی ژنان، برینی زاین و پرسهپرس

کانی هله گونـد ێندهکانه. ههتییهمایهکهنگترین ییمه گرهت. ئ�بهنیی ه�رهئ

کی �نـدهسـتیان بـه هـیچ کلینیـک یـان ناوه، د� له ورمـ�هرین قهک دهو

م ناوچه ناچـار همه وای کردووه که دانیشتووانی ئهو ئ اگاتوستی نوندرهت

 ێنـدهن. لـه ههر بکهوروبهکانی دهردانی شارهتی نائاساییدا سه�بن له حا

، بـوونی �انیش لـه شـاری ورمـی قاسملوو دیسـ�ک دۆهکانی وهله گوند

ــدی تهناو ــۆی بوندرهن ــه ه ــتی بۆت ــهوس ــیاریی هوهرزبوون ــتی وش ی ئاس

شـگری لـه دووگیـان �ی پهسـهرهدانیشتووان. بۆ نموونه به دابین کردنـی ک

م گونـده هرکـاریی، ژنـان لـ�ی فهب و کانـدۆم و نامیلکـهوانـه حـهبوون ل

رزه. لـه هبـندیدار به ژنان ئاستی زانستیان لـه هیوهکانی پهت به پرسهبارهس

رکـاریی �رزتری ئاسـانکاری فهکی بـ�کانیشیان له ئاسته�نجامدا بۆ منداهئ

نـدن بـوون. �دان بـه خوهژ�ـواینش زیـاتر هـۆگری درهند بوو و ئهسوودم

ی به خۆوه دیوه که  هوهمبوونهدا کهم گوندهوه لهخستن ڵو مندا ڵی منداهژڕ�

ز �ههی دوایـی بـهن�م سـاهندنی لـهسـ هشـهوتن و گهشک�ئیدعای پ مههئ

و بـه  �رزان و گونجاو بهکی ه�تگوزارییانه به نرخهم خزمهئ �بهکردبوو. د

  کان. هبه دانیشتووانی گوند ێئاسانی بدر

  

  کانهپ�وانکانی هوتهستکهد

و هبـربایجانی ڕۆژاوا هزگای ئاز�له پارن �سا ١٨نی همهر ت�ژ یرگیرههاوس

دا ملی لـه �سا ١٠ودای هان له مڕوان و کچان و کو�ی له نه�جیاوازییه قوو

شـوویان ن �سا ١٨نی همهی وا خوار تهو کچانهی ئهژڕ�ناوه.  هوهم بوونهک
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یشـان نوه هر�ـی ژهکـهن�ان زیـاتره. وڕکی زیاتر له هی کوهیهژڕ�کردووه به 

ی هیـهی دهزینی له مـاوهدابوتی هڕزگا �دا، پارندهزایر دوو هکه له ه تداهد

  ر. هته بهابردوو گرتووڕ

  
  ربایجانی ڕۆژاواهسا�ن له پار�زگای ئاز ١٨نی همهژ�ر ت یرگیرهی هاوسهژڕ� ٤١ـ٣چارتی 

 هدا لـهکـهندهزایر دوو هق له ه�هوه ئاماری تهر�ی ژهکهن�ی وهر�به گو

کشـانه لـه �هم ههم ئاسـتی ئـ�هکشانه بـ�هووی له هڕ زگا�پار ر ئاستیهس

وه همـه ئـهتره. ئهد�ـان زڕن له چاو کـو�سا ١٨نی همهکچانی خوار توان �ن

تـه ه�م حاهبـن. ئـهوه د�ـن ب�کی زۆری منداهیهژڕ�نه �که سا ت��ن�یهگهد

 ڵهگـهل یرگیرههاوسـک هیـه�وا کچۆ ێکرهدی دهزۆر ب هو کاتهت ئهتایبهب

تی و ه�یـهی کۆمهنی زۆر له خۆی زیاتره. ناوه نیتکـهمهکا که تهک د�پیاو

�گادا هی وا ژنـان لـه کۆمـهگـ�و پهقه، و ئـ�همی تههرهک که ب�یا تکانهح

یانـدنی هگ�ر بـردن و پهنیا ژیان به سهک له کچان ناچار به ت�یانه، زۆرهه

  کات. هد پشتیوان �کانیان به به�مندا
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   ۆژاواڕربایجانی هئازسا�ن له پار�زگای  ١٨نی  ژ�ر همه�ق له تهتی هژڕ� ٤٢ـ٣چارتی 

چاوپۆشـی  ینـدهزایو  ڤکانی مافی مرۆهک له پرس�کهبوون یژن هو�ب

ت لـه هتایبـهمـه بهیه. ئهختهشـو�ی پرگیرههاوسـی هکهات�کراو له ناو پ �ل

ــ ــ هناوچ ــهگوندیی ــوهکان، ئ ــهن�و ش ــه داب و ن ــتنیهگ�ریت و تهی ک  یش

 ێنی یاسایی نوهمهبوونی تهسته و نهد�کان باهله یاسای ئاینیی هجیاکارییان

ژن هو�ـکانی بهوتـهک�. لی زۆربووهکهڕ�ژ کراهدی دهدا ب�رگیری  تههاوسبۆ 

بـوونی ئـابووریی، سـته هتی، وابه�یـهی کۆمهوهدوورخران هل هبریتییبوون 

 هی سیاسـی و الدانـی مافـهژهنگهواردنی یاسایی، ت�هز و ه�راوهوتنه پهک

ک ��مـان وایـه منـدا�ی وا پهو کاتهرهاویشتانه ئهم دهموو ئهکان. ههمرۆیی

 ڵد، ب.ت.). منـدارت (گـۆ دا�ـبهختتر و زۆرتـر دهوه سهووی بۆتڕو هرهب

  رییه. ههاوس ڵیی میراتی منداهو�ب

 یرگیرهی هاوسـهژڕ�ـاوردی رهیبیـنن، بـهوه دهر�ـی ژهکـهن�ک له وهو

زگا �کانی پارهرگیرییهکۆی هاوس ڵهگهن ل�سا ١٨ن همهر ت�ی ژهختهشو�پ

  د بووه. هله س ٤٠بۆ  ٣٠وان �وام له نهردهدا به�سا ١٠کی �رهو�پله 
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رگیری له پار�زگای هکۆی هاوس ڵهگهخته لهشو�پ یرگیریهراوردی هاوسهب ٤٣ ـ٣چارتی 

  ۆژاواڕربایجانی هئاز

 ژن ود هله س ٧٠یدا �ن بوون که ت�سا ٢٥بۆ  ١٩وان �زیاتر له ن رانهمد�ونی همهت

ژیـان و هکانیـان دهرد�ر یـان مهسهاو ڵهگهلدیان هله س ٧٠٫٨بوون.  پیاو دهله س ٣٠

ی نموونـه گیـری بـه هر�. به گـوزووریانهی خ�ما ڵهگهلد هله س ٢٢٫٩وانی دیکه هئ

دیان تـورک هله س ٤٧٫٩کورد و  رانهمد�ودی هله س ٥١٫٢نراو، �وتی به کارههک�هه

لـه  ٤٣٫٨د) و تـورک (هلـه سـ ٥٦٫٣زگایـه کـوردیی (�م پارهبوون. زمانی باوی ئـ

کی نزمـدا بـوو �له ئاسـت هکهر دوو ئتنیکهرانی ههمد�واری وهند�د)ـه. ئاستی خوهس

و  هوهندنـ�توانـای خودی باوکـان هلـه سـ ٣٥٫٤دی دایکـان و هلـه سـ ٢٧٫١نیا ه(ت

داریی �و مندا ڵئیشی ناو ماریکی هران خهمد�دی وهله س ٦٢٫٥بوو). هنووسینیان ه

ران لـه کـاتی هو�مـد. هـیچ کـام لـه وبوهدیان ئیشی ئازادیان هـهله س ١٠٫٤بوون و 

نـدنیان �نـان لـه خو�کی وازههرهۆی سـبوون و هـهنـدن نـ�ریکی خوهدا خهوهژین�تو

  بوو.  یانهکهبوونی قوتابخانه له نزیک گوندهن

لـه  ١٢٫٥کاندا (هسـهی کهواریی لـه زۆرینـهنـد�ترین ئاستی خورزهب

ی هد) لـه قوتابخانـهلـه سـ ١٢٫٥م (هنجـ�م و پـۆلی پهد) پۆلی دووهـهس

کانیان هد واجبـه ئاینییـهلـه سـ ٦٢٫٥ران، همـد�نـاو و تایی بوو. لـههرهس

یان هم واجبانـهوه ئـهن�سـا ١١نی همهدیان له له تهله س ٧٧٫١اند و ڕهپهادڕ

  کردبوو. �ست پهد
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  ربایجانی ڕۆژاوا هزگای ئاز�نان له قوتابخانه له پار�هۆکاری وازه ٤٤ – ٣چارتی 

  
  زک و زای ژنان

یان هوه و زۆربـهیان خسـتبوو�ک منـدا�م جارهالنیک دی ژنانهله س ٦١٫٨

 ری کـرا بـوون.�زووریان چـاودهی خـه�ـماهن بنهپاش زاین زیاتر لـه الیـ

ژمـاوه �د) بوو. زاینی درهله س ٢٠٫٦( ١٧م دایکانه هنی ئهمهندی تهمامناو

دا تووشـی هوهخسـتن�ک بوو که ژنان لـه کـاتی منداهیهش�یراناویترین کهق

وانـه برینـی هخۆشی ژنانه لهستی و نوندروهت ڕهیان له مهکهبوون. زانستهد

رتر لـه ئاسـتی هکانـدا سـهلـه گوند ێنـدهند و له ههزاین له ئاستی مامناو

  ند بوو. همامناو
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  ربایجانی ڕۆژاوا هزگای ئاز�مین زاین له پارهکهنی ژنان له کاتی یهمهت  ٤٥ـ٣چارتی 

  
  پیاوان به باوک بوونی 

و بـوون  ڵمنـدا ٣ن هخـاود) هله س ٧٤٫٤پیاو ( انیرهمد�ی وهزۆرین

یان ه. زۆرینـد)هله س ٣٥٫٧(ندا بوون به باوک �سا ١٧نی همهزۆریان له ت

�م هت بـ�یان بب�دا منداهو کاتهلر هکیان بوو ههرهدی پیاوان گهله س ٧١٫٤

وو بـدات. ڕتـه لـه داهـاتوودا هبابم هیان باش بوو که ئ�پدیان هله س ٢٨٫٦

بوو و هنـزانیارییـان ر ژنانی دووگیان هس کانیهترسییهی مهله بارران هو�مد

یه بـۆ هشـهڕهژیی زیـاترین ح��ن�یان وا بوو که خوڕهباودیان هله س ٢٨٫٦

دی پیـاوانی دیکـه هلـه سـ ٥٧٫١. دایکان له کاتی زاین یندروستیهر تهس

  بوون. هبیستی برینی زاین ن�گونووکه هتا ههه

  

  رگیری و ب�یاردان ههاوس

رگیریاندا لـه هیاند که لـه کـاتی هاوسـهایانگڕران همد�دی وهله س ٣٧٫٥

ــ ــدا بهئاه ــهنگی خۆیان ــدار ن ــهبوون و کهش ــ�س ــری ئ ــه ب ــر ل وان هکی ت
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رگیز هیان هـهکهرگیرییهدی هاوسهله س ١٢٫٥وه بردووه. ڕ�هی بهکهنگهئاه

کی نـاوبژیوان �سـهکان کهتـه�دی حاهلـه سـ ٦٢٫٥کرا بوون. له هتۆمار ن

ن هدیان لــه الیــهلــه ســ ٧٩٫٢ کــرد وهرگیری دهکــاری بــۆ هاوســ هئامــاد

  رمییان بۆ گیراوه. هزگیرانداریی فهدراسیمی هوه مهیانهکه�ماهبن

  
  ربایجانی ڕۆژاوا هرگیری له پار�زگای ئازهکانی هاوسهجۆرزۆریی  ٤٦ ـ٣چارتی 

یـانزانی کـه هران دهمـد�کانـدا وهته�دی حاهله س ٧٥وت که له هرکهد

زانی هیانـدهکان نهسـهکدی هه سـلـ ٢٥کـدا ��ن، له حاهکهی درگیرههاوس

نجامی هران له ئـهمد�دی وهله س ٤١٫٧ن. هکهرگیری دههاوس �ک ڵهگهل

د هلـه سـ ٤٫٢، مهرخـهمتهک دهله سـ ٥٢٫١ ازین،ڕرگیری خۆیان ههاوس

نـدن �بـه خو هژ�ـتوانی درهیاندهی نهوهبه هۆی ئد هسله  ٢٫١ت و هحهڕنا

یـان خـۆش بـوو �ران پهمـد�دی وهسـلـه  ٣٥٫٤نیا هه بوون. تڕن تووهبد

رگیرییان هریت کــه خۆیــان هاوســهمان داب و نــهی هــ�ــپ هکانیان بــه�ــۆڕ

  ن. هند بکهماوهکردبوو، ز

ی هوهشــاندنهو�هکــدان و ه�ت ران خوازیــاریهدمــ�دی وهلــه ســ ١٨٨

م کـاره هیانتوانی ئـهم ن�هکانیان بوون به�ماهیاری بن�ی ب�به پ یرگیرههاوس

کان بریتیی بو لـه جیـاز و لـه هرگیرییهدی هاوسهله س ٨٧٫٥ن. کۆی هبک
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کاندا شیرباییشی له خۆ گرتبـوو. بـۆ ژنـان، هرگیرییهدی هاوسهله س ٨٫٣

و  ١٣د) و هله سـ ٢٧٫١ن (�سا ١٥ین �بهله کاتی مار نیهمهندی تهمامناو

یان شـوویان بـه هد) بـوو. زۆربـهلـه سـ ١٢٫٥ر دووکیـان هن (ه�سا ١٤

تر بوو. هیچ کام لـه هورهله خۆیان گ ڵسا ١٠م هک کردبوو که النیک�پیاوان

یه هیچیان �م پهر بهچبوونه قوتابخانه و ههرگیری نهر له هاوسهکان بهتهئافر

  درا.هن �رگیرییان پهندنی پاش هاوس�نی خو��هب

  
  ربایجانی ڕۆژاواهرگیری له پار�زگای ئازهندیی له ژیانی هاوسهزامهئاستی ڕ ٤٧ـ٣چارتی 

  

لـه  هڕ�گریانـیامی هو پ ییندهزایڕاه�نانی  ڵهگهل هوهروو بوونهڕووب

  مندا�نی هختهپ�شو یرگیرههاوس

نـدامانی هی ئهگڕ�ران زانیاری جنسییان له همد�کاندا وهته�ی حاهله زۆرب

کان هالیتییهتهسـ ه�ـناهی کهگڕ�د) یان له هله س ٦٢٫٥ه (�ماهتری بنهورهگ

دا بـوون هڕهو باوهران لهمد�ی وهزۆرب نا بوو.�ست ههدهد) وهله س ١٦٫٧(

ک هنـدا نییـه. و�ی منداهختهپ�شـویرگیری هوتۆ له هاوسهکه قازانج�کی ئ

ران همـد�ودی هلـه سـ ٣١٫٣دی کـرا، هدا بهزگاکانی دیک�شتری له پار�پ

رگیریی ههاوسـی هوهبوونـ نگارهرهت بـه بـهبارهسـ ێرگیز له هـیچ کـوهه
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کان خوازیــاری هســهکدی هلــه ســ ٤٦٫٦بیســتبوو. هن هیچیــان ن�منــدا

ــهو ــتاندنی هاوس ــدا یرگیریهس ــ�من ــوون ب ــ ٢٢٫٩م �هن ب ــه س دی هل

ــدا دهته�حا ــهکان ــه ب ــان ب ــهردهنگی ــاوهوامبوونی دا و ل ــه هڕهو ب ــوون ک دا ب

ش و هی لـهسـتهک جهلی وهرگهفاکتگی به هستهخته بهشو�پ یرگیریههاوس

نی همـهتزانی هیانـدهکان نهسـهدی کهله س ٩١٫٧یه. هوه هه�ماهکلتوری بن

دی هلــه ســ ١٦٫٧نــده. هان چڕبــۆ کچــان و کــورگیریی هیاســایی هاوســ

ن �سـا ١٥کچان  یرگیریهبۆ هاوس ڵسا ١٥ی نهمهتیان وا بوو �کان پهسهک

یاند کـه هایانگڕیان هان زۆر زووه و زۆربڕی کویرگیرهن بۆ هاوس�سا ٢٠و 

  . د)هله س ٢٥نه (�سا ٢٠کانیان ه�ۆڕرگیری ههاوسنی ئایدیال بۆ همهت

  

  کانهجنسییڕوانگه 

ر هرنج خستنه سهکان به سهندییهیا زای جنسیوانگه ڕی هڤشیکاریی و شرۆ

کان گوزارشت لـه بـوونی جیـاوازیی زۆر بـوو. هیاردان�یان له ب�ۆڕژنان و 

یی. �رمنــدا�ر تــافی مهوه ســهتــ�چهی دهکهیشــڕی ژنــان گر�هســار هــهخ

لی ههـکانی له بواری هژماو�رهاویشته درهندن به د�می خوهوتنی کهرکهس

ووی �ت. پاراسـتنی ئـاب�ـبهد ڵهت�کـخته هشـو�پ یرگیرههاوس ڵهگ هکار ل

ر هکـان لـه سـهی کچـه پاکیزهختهشـو�کردنـی پ یرگیرهه به هاوسـ�ماهبن

کـه دا هوه پیشان دهکانمان ئهنجامهریدایه و ئههاوس ڵریتی منداهری نهوهت

کانـه. هنگیگر هرهته هـهرگیریدا له بابهون له هاوسودا پاکیزه بهزگای�م پارهل

دی هله سـ ٨٥٫٤ین که هدی بکهوه بهر�ی ژهکهن�وانگه له وڕم هتوانین ئهد

رگیری بـوو. هر لـه هاوسـهتـی بـ�یی و کچهیـان بـه پـاکیزڕهکان باوهسهک

کی هندییـهزامهڕبژاردنی هـاوژینی ژیانیـان �هران بۆ مافی کچ له هـهمد�و

دا. هان دڕیان به کوهم مافهمانه ئهد)ـی ئهله س ٧نیا هدا (تهشان نین وتۆیانهئ
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رگیری هی هاوسـهی�و په. بهئاشکرا و دیار بوو و هردراو�سپ �پ ی جنسی�ۆڕ

یـاردانی سـنوردار �کات و توانای بهناسه د�دا پ�ی ژن له ماهگ�پ هختهشو�پ

لـه  ٨١٫٣ن. �کـرهیر دهسـ ڵرپرسی ئیشی نـاو مـاهک بهوه، ژنان وهکاتهد

ن �ری منـدا�و چـاود ڵوایان وا بوو که ئیشی ناو مـا�سانه بهم کهدی ئهس

  رکی ژنه. هنیا ئهنیا و تهت

نـاتوانن دا کـه ژنـان هوه پیشـان دهوه ئهر�ی ژهکهوه، چارت�مان شهبه ه

ت �بهن هـای�ند دانه منـداهک و چ�ی که چ کاتهوهئ ڕهیاری کۆتایی له م�ب

یاردانیـان �ر توانـای بهنی لـه سـ�رهکی نهرییهمه کاریگهستۆ بگرن. ئهه ئل

یاری پیاو بـه �رد و یان ب�شی ژن و مهیاری هاوب�مه به واتای بهت. ئ�نهداد

ت �ـکرهردهوه دهن ژنانـهیـاتر لـه الیـز ڵیاری بچووکی ناو مـا�نیاییه. بهت

  د).هله س ٤٧٫٩(
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  ربایجانی ڕۆژاواهکان له پار�زگای ئازهجنسیی هڵ ڕوانگهگهنگیی لههاود ٤٨ـ٣چارتی 
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-  ٣چارتی    ربایجانی ڕۆژاواهکانی ناو ماڵ له پار�زگای ئازهب�یاردان ٤٩ 

  

  ژنان  هب توند و تیژی جنسی دژ

ی خواستی خۆیان هوانهچ�یاند که هیچ کات به پهایانگڕران همد�موو وهه

 �سانه به بهم کهدی ئهله س ٥٫٩دراوه و هن �ستیان لهوه دهک�ن پیاوهله الی

 دی ژنان ناچار بـههله س ٥٢٫٩داون. �ستی لهک د�خواستی خۆیان پیاو

دان یـان �ـل هنهی توانای چهوهئ �کانیان کراون به بهرد�م ڵهگهل جووتبوون

م هی کـه ئـهوهت بـهبارهسـتی سـهت. ه�بهسـتی خۆیـان هـهینی ه�ربهد

 یزاریـ�بد) و هله س ٢٦٫٥ی (تهحهخوازراوه بریتی بوو له ناڕهبوونه ن�هک�ت

ی هژڕ� .د)هله س ٢٫٩ژ (�و چ د)هله س ٥٫٩یی (هڕتوود)، هله س ٢٠٫٦(

کردبوو به  �یان لهشهڕههفتاری یان ڕدهکانیان بهرد�م ڵهگهی که لهو ژنانهئ

  د بوو. هله س ٤٤٫١د و هله س ٦٤٫٧یز ڕ
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-  ٣چارتی    ربایجانی ڕۆژاوا  هئاززگای �بوونی ناچاریی له پار�هت�کستی ژنان بۆ هه ٥٠ 

  
  ی پیاوان�توند و تیژی ناو ما

  
  ربایجانی ڕۆژاوا هئاز ناو ما�ی پیاوان له پار�زگای یتوند و تیژی ٥١ – ٣چارتی 
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  . هورمزگان۶

  سنووری جوگرافیایی 

  
زگاکـانی فـارس، �هاوسـنووری پاروه هزگای هورمزگان له باشوور�پار

له ری �رژمهی دواس�بییه. به پهرهکگرتووی عهکرمان، عوممان و ئیماراتی ی

زار ههـ ٦٧٦ک و �ـملیۆنزگایه �م پارهتی ئهشیمهح ١٣٩٣ی �سای له �سا

کانی فـارس، هتنیکـ�ئ). ١٣٩٣ی ئاماریی، هنام�(سا )١٦٧٦٠٠٠( سههک

م هتی ئـ�دراوسـنن. �ـک د�ـزگایـه پ�م پارهتی ئهشیمهلووچ حهب و بهرهع

ی و یلتوورهری کهن کاریگهمهی، عومان و یهر، دووبهتهق ڵهگهزگایه ل�پار

زگـا و �پار کانیهباشـووریی هشـهزگایـه بـووه. ب�م پارهر ئـهئابووری لـه سـ

کانی هباکوورییـ هشـهب و بهزهـهمی مانی سـون�کانی زۆرینه موسهگڕدوو

لـه گرووپـی رگیری همی له هاوسهی�سی هپل زگای هورمزگان�پارن. هع�ش

تـی �زگاکـانی و�شـترین پارهب�که له ب�کهیو  یههه ڵسا ١٤بۆ  ١٠نی همهت

  وه. هرگی دایکانهکی زۆری م�ران به ئامار�ئ
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  کانهگ�هک به بهیهوهداچوون�پ
یـه همهکان ئهی ناوچه ئوستوواییهی دیکهو�زگای هورمزگان هاوش�کی باو له پارڕ�هباو

یـه �م پهر بـههـوه. هکاتهراتر د�کان خهسهبوونی کق�و با هشهرما گهی گهرما و پلهکه گ

بن که له هق د�ویست با�ی پهند�وه ههییهستهووی جڕن و له هکهد هشهراتر گ�کچان خ

وه کـه هتـ�گرهتش دهو کـاهت ئـهنانـهت هته�م حاهن. ئهرگیری بکهمدا هاوسهنی کهمهت

رگیری نییــه. پاســاوی ئیســالمی هی هاوســهوهرهری دیاریکــهکه فاکتــهســهنی کهمــهت

م هزووتـره لـرچی هکه هـهسـهک �بـهیـه کـه دهوهن ئ�ی منداهختهشو�رگیری پهسهاو

زگاکـانی دیکـه لـه نـاو �ی لـه پارهوهئـ یهوانـهپ�چرگیری بکات. بـه هدا هاوسهدۆخ

زگایــه �م پارهکی ئـ�هی خــهزۆربـدی کــرا، هکاندا بـهی یاسـای ئیســالمییهو�ـچوارچ

    ین.هیی نادهی مارهژڕ�وتۆ به زۆر بوونی هکی ئهنگیییگر

  
مین هنج�ینه و پ�ی مهنهتهباوبوونی خی هڕ�ژزگا له �زگای هورمزگان، زیاترین پار�پار

. و�مندا یرگیریهووی باوبوونی هاوسڕزگا له �پار   دیهحمهنه: کامیل ئ�ن

  

کانم. به هئانییڕقو هژی زانست�ب هکی ئاینیی و وانهینی و کچی زاناییکی ئاهمن زانای«

ووی ڕخته کراوه. له هشو�پ یرگیرهشنیار بۆ هاوس�ئانی پیرۆز پڕی یاساکانی قوهر�گو

ن هی ئاگر و لۆکهو�ان هاوشڕدام که کچان و کوهڕهو باوهوه من لهلتوورییهفی و کڕعو
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خته هشو�پ یرگیرهی تاوانه به هاوس�م گهی ئهس��وه. بهن�ک دوور بکر�ل �بهکه د

  »وه.هت�کوژهزووتر د

  ستگارڕوی ئامینه هولهم

  زگای هورمزگان�جاسک، پارشاری ای ئاینی زان

  

چـووه �م تهیی، ئـهر مارهداگری کردن له س�م بوونی پهی کهوانهچ�به پ

رده هدنــی ژووری پــرکرگیری و دابــین هنگی هاوســهخانی ئاهــرهزیــاتر تــ

بـن) هد ێوهرگیرییان لـهمی هاوسـهکـهوی یهرد شـ�ک که ژن و م�(ژوور

ندی ژوو هی شکۆمهوهازاندنڕرخانی هه پاره ت�م بهکی زۆری ئ�شهبت. �بهد

ی هر�کانـدا بـه گـوهله ناوچ ێندهت. له ه�بهی باوکی بووک د�رده له ماهپ

ۆژ ڕ ٤٠ی هدا مــاوهم ژوورهرد لــ�ــتی ژن و مه�یــههای کۆمهداب و بــ

م هشـتنی ئـ�ه�ج هدا بـهزگایـ�م پارهکانی ئـهرهڤـهله د ێندهله هوه. هنن�مهد

ونـه و لـه هز�کی ق�لـه کۆتـایی هـاتنی کـاتی دیـاری کـراو شـت رهژووره ب

ــۆنگ ــه�یهی کۆمهس ــ�ک بهوه وهتیی ــهبی و پهدهئ ــند ن ــه قهس ــهکراو ل م ه�

 �بهکوو خۆراک و پۆشاکیان بۆ دابین دهرد و�مو  داویستی ژن �ت. پ�درهد

  وه. هنن�دا بمهو ژوورهۆژه لڕم چل هی ئهوان بتوانن ماوهی ئهوهبۆ ئ

کان ه�ـماهوتنی بنهککـڕ�ی �ـدابین کردنـی جیـاز بـه پ ریتیهداب و ن

ن و هکـهی جیـاز دابـین دهکـه�ماهزیـاتر زاوا و بنم �هت. بـ�ـدرهنجام دهئ

هاوکـاری  ڵلی نـاو مـاهل و پـهک و کـهینی شـم�ی بووکیش له که�ماهبن

  نن. �نوهد
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.�ی قیشم، پارهگڕرده له دووهژووری پ   زگای هورمزگان

. م�و   ندهعارف وهنه: م

  

  کانهپ�وانکانی هوتهستکهد

زگـای �نی دیکـه، پارکـازگا�کـانی پارهست هاتووهدهداتا و ڵهگهبا  لههاوت

رگیری هی هاوســهژڕ�ــزینی لــه کــۆی هوو لــه دابــڕوتــی هڕهورمزگــانیش 

ک لـه هشتا زۆره. و�کان ههییندهزاییه. جیاوازییه هندا ه�ی منداهختهشو�پ

دا، هشانی دنیرگیری هکانی هاوسهژڕ�له ابردوو ڕی هیهکانی دهانڕچارتی گۆ

دی �کرد و ه�ستی پهزگای هورمزگان د�له پار یریههاوس ڵمنداباوبوونی 

زگایـه �م پارهق ل�هت نیکاهژڕ�ردا هرامبهوه نا. له بهم بوونهدی ملی له ک�ه

ق دراو �هبنه ژنی تـهدن �سا ١٨نی همهر ت�ژانه. کچانی شک�هووی له هڕ

  ت. �ن�ستهد هرهپ ڵسا ڵهگهل ڵوته ساهڕم هو ئ
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  سا�ن له پار�زگای هورمزگان ١٨نی همهی ژ�ر ترگیرههاوسزۆریی  ٥٢ـ٣چارتی 

  
  سا�ن له پار�زگای هورمزگان ١٨نی  ژ�ر همه�ق له تهزۆریی ت ٥٣ـ٣چارتی 

  
کــۆی  ڵهگــهن ل�منــدا یرگیرهراوردی هاوســهوه بــهر�ــی ژهکــهچارت

یشـان نابـردوو ڕی هیـهی دهزگای هورمزگـان لـه مـاو�رگیری له پارههاوس

رگیری هن، هاوسـهخـهری دهکانی چـارت دهک داتا پیشان دراوهدات. وهد

زگـا �پارکانی هرگیرییهدی کۆی هاوسـهله س ٣٠متر له هرگیز کهن ه�مندا

  بووه.  هن
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رگیری له پار�زگای هکۆی هاوس ڵهگهخته لهشو�رگیری پهراوردی هاوسهب ٥٤ـ٣ارتی چ

  هورمزگان

  مینههش ز �پ

بـوون (بـه  ڵسـا ٢٩بۆ  ٢٦وان �نی نهمهران زیاتر له سنووری تهمد�و

دیان ژن هله سـ ٨٢٫٤دا هندهو�م نهد) بوون که لهله س ١١٫٨و  ٢١٫٦یز ڕ

کان پــاش هســهی که�ــماهی بنهکهاتــ�دیان پیــاو بــوون. پهلــه ســ ١٧٫٦و 

رد یـان �ـم ڵهگـهران لهمـد�دی وهله س ٣٥٫٣دا که یشانینرگیری ههاوس

ی ه�ـــماهنـــدامانی بنهئ ڵهگـــهد لهلـــه ســـ ٢٧٫٥کانی خۆیـــان و هژنـــ

وت، هک�هههبگیری هوازی نموون�نانی ش�کاره هژیان. به بهیان دهکههاوژین

لـه  ٤٩د) و فـارس (هلـه سـ ٥١ریی (هنـدهکانی بهله ناو ئتنیک رانهمد�و

ران زمـانی همـد�دی وهلـه سـ ٩٦٫١ست هاتن. زمانی باو بۆ هدهد) وهس

  فارسی بوو. 

لـه  ٣٥٫٣د بۆ دایـک و هله س ٥٤٫٩ران همد�ی ویوارهند�ئاستی خو

نیا هوار بـوون و تـهنـد�خو رانهمـد�موو وهت درا. هـڕاپۆڕد بۆ باوکان هس

نـدن �ریکی خوهدا خـهوهژینـ�نجامـدانی توهدیان لـه کـاتی ئهله س ٥٫٩

ــوون.  ــب ــه ســ ٤١٫٢کان (هســهی کهزۆرب ــدنیان هــ�د) خوهل ــۆلی هن تا پ
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لـه  ١٩٫٦نـدی (هتا ناوهدا بوو و یـان هـ�پ هژ�ندی) درهم (دواناوهههدوانز

ران همد�ی وهوانگڕنان له قوتابخانه له �کیترین هۆکاری وازههرهد). سهس

  د).هله س ٣١٫٤رگیری کردن بوو (ههاوس

  
  زگای هورمزگان�نان له قوتابخانه له پار�هۆکاری وازه ٥٥ – ٣چارتی 

  

ری کردنــی �و چــاود ڵو مــاریکی ئیشــی نــاهران خــهمــد�ی وهزۆربــ

ر ههـ .بووند) هله س ١٩٫٦د) و یان ئیشی ئازاد (هله س ٥٤٫١کان (ه�مندا

دیان هله سـ ٨٠٫٤عه بوون و له ناویاندا �مان و ش�سانه موسهم کهموو ئهه

  نا بوو. �ه �کانیان به جهوه واجبه ئاینییهن�سا ٩نی همهله ت

  زک و زای ژنان 

لـه  ٢٦٫٢( وههیان خسـتبوو�ک منـدا�م جارهدی ژنان النیکهله س ٨١

ۆیان ی خه�ماهن بنهپاش زاین زیاتر له الیکاندا هته�حا یهزۆربله و  د)هس

ری کـرا �چاودد) هله س ٢٦٫٢زووریان (هی خ�یان ما د) وهله س ٤٥٫٢(

. د)هلـه سـ ١٦٫٧(ن بـوو �سا ٢٠ م دایکانههنی ئهمهندی تهبوون. مامناو

. بوو هوهخستن�کاتی مندا یهش�یراناویترین کهقر له هدهبهادڕژی له ��ن�خو
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وانـه هلکانی خۆیـان هیخۆشـیهوسـتی و نوندرهت ڕهله مـم ژنانه هئ یزانست

و کانـدۆم لـه  شـگری لـه دووگیـانی�ی پهسـهرهها کهروهو هـبرینی زاین 

  بوو.  داکی زۆر ئاسایی�ئاست

  
-  ٣چارتی    زگای هورمزگان�مین زاین له پارهکهنی ژنان له کاتی یهمهت  ٥٦ 

  به باوک بوونی پیاوان 

بوون و  ڵمندا ٢ن هخاوم هالنیکد) هله س ٧٧٫٨پیاو ( انرهمد�ی وهزۆرین

ندا بـوون بـه بـاوک �سا ١٧نی همهله تم جار هکهند بۆ یهی مامناوهو�به ش

لـه کـاتی ی پیـاوان )ــدهله س ٥٥٫٦پیاوان ( یهد). زۆرینهله س ٣٣٫٣(

دا هو کاتـهر لههیانویست هکانیان ده�ختی له دایکبوونی منداهوهم ساتهکهی

یان �یانویست له داهاتوودا منـداهددیان هله س �٢٢٫٢م هت ب�یان بب�مندا

ویسـت هیاندهک ن�شنهپیاوان به هیچ چدی هله س ١١کی هیهمینهت و ک�بب

دیان ئیـدعای هله سـ ٨٨٫٩کان هپیاو هرهو�مدک له �ت. زۆر�یان بب�مندا

دا ژنـانی دووگیانـ دار لـهترسـیهمواری هی ئاسـهبـارکرد که لـه هیان دهوهئ

ترسی و هزیاترین میان وا بوو که ڕهدیان باوهله س ٢٢٫٩یه و ههزانیارییان 

  وستی زۆر له کاتی دووگیان بووندایه.وندرهیسکی تڕ
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  رگیری و ب�یاردان ههاوس

خۆیاندا نگی هرگیریاندا له ئاههران له کاتی هاوسهمد�ودی هله س ٩٠٫٢

نگی هران لـه ئاهـهمد�دی وهله س ١٣٫٧م له ناویاندا �هبشدار بوون و هب

شـداری هوان بهکی دیکه له بری ئـ�سهبوون و کهشدار نهرگیریاندا بههاوس

رگیری لـه هیـاردان بـۆ هاوسـ�کانـدا بهته�حادی هسله  ٣٩٫٢له کردووه. 

لـه  ٧٠٫٦ن بووک و زاوا. لـه هنه الیرکرا بوو و هر دهمد�ی وه�ماهن بنهیال

 �جهبــ�ی جهکهرگیرییهکی نـاوبژیوان هاوســ�ســهکانــدا کهته�دی حاهسـ

کی �نگهیان ئاهـهکـه�ماهن بنهکان له الیـهسهدی کهله س ٤٢٫١کردبوو و 

  . بۆ گیرارمییان هف یرگیرههاوس

  
  هورمزگانرگیری له پار�زگای ههاوسی هژڕ�باوبوونی  ٥٧ـ٣چارتی 

ــهئ ــه هاش ــهو�نجام ــهو ئهکان ئ ــه دیک ــوو ک ــه ب ــان �ی پارهنجام زگاک

ران ئاگایان له ئامـاده کـاری بـۆ هو�مددی هله س ٧٠٫٦نا. �ستمان ههدهو

 �کــ ڵهگــهلزانی هیانــدهندیان هلــه ســ ٢٩٫٤یان بــوو و هکهرگیرییههاوســ

خـۆش �رگیری دههاوسکاتی له ان وتیان دیهله س ٥١ن. هکهرگیری دههاوس

نان �به هۆی وازه شیدهله س ١٩٫٦و  مهرخهمتهدیان کهله س ١٩٫٦بوون. 

ران همـد�دی وهسـلـه  ٥٦٫٩بـوون. ت هحهڕنا  �ملهه زۆرلله قوتابخانه 
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ــتیویانهد ــۆڕ س ــه� ــپ هکانیان ب ــ� ــهی ه ــان همان داب و ن ــه خۆی ریت ک

  ن. هند بکهماوهرگیرییان کردبوو، زههاوس

  
  رگیری له پار�زگای هورمزگانهی له هاوسندهزامهئاستی ڕ ٥٨ – ٣چارتی 

  

ر هسـرگیری هن هاوسـ��ههیانویسـت نـهکان دهسـهدی کهله سـ ٥٫٩

کی �یانتوانی تهم ن�هیان دواندبوو بهکه�ماهندامانی بنهوه ئهم بارهو ل ێرگب

 ٩٠٫٢کان بریتی بوو له جیاز و هرگیرییهدی هاوسهله س ٦٫٧ن. کۆی هبد

موو هیر نییـه کـه لـه هـهی سـ�م هیچ ج�هگرت بهیی له خۆ دهد مارهله س

ی هژڕ�ـکرا بـوو. بـه هرج نهچووه بۆ بووک خ�م تهکاندا، هیچ کام لهته�حا

ن �سـا ١٨زگیرانـداری همین دهکـهکان له کـاتی یهسهنی کهمهند تهمامناو

ــه ســ ٢١٫٦( ــه ســ ١٩٫٦( ڵســا ١٩د) و هل ــهل ــوو. زۆرین ــان هد) ب ی ژن

له  ٤٢٫٩تر کردبوو (هورهکی زۆر له خۆیان گ�پیاوان ڵهگهرگیریان لههاوس

ک �ـژنان ڵهگـهرگیرییان لهد) هاوسـهله س ٥٥٫٦ی پیاوان (هد) و زۆربهس

ر لـه هدی ژنـان بـهله سـ ٢٢٫٢نیدا بوون. همهک ئاستی تهکردبوو که له ی

درا  �نیان پـ��هدیان بـهله سـ ٤٤چوونه قوتابخانه و هرگیری کردن دههاوس
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  وه.هنهندن بد�وژه به خ�یه درهرگیری بۆیان ههبوو که پاش هاوس
  

له  هیانییامی ڕ�گرهیی و پندهزایڕاه�نانی  ڵهگهل هوهڕوو بوونهڕووب 

  رگیری مندا�نههاوس

نـدامانی هی ئهگـڕ�له ندی هیا زایی جنس نانی�اهڕکاندا هته�ی حاهله زۆرب

ــماهتری بنهورهگــ ــه ســ ٤٥٫١(کان درا بــوو هســهبــه که � ــهل ی هد). زۆرب

وتۆ لـه هدا بـوون کـه قـازانج�کی ئـهڕهو باوهلد) هله س ٣٧٫٣(ران همد�و

دی هلــه ســ ١٩٫٦کــدا ��لــه حا. مــدا نییــههنی کهمــهلــه ترگیری ههاوســ

کان هییه�ماهندییه بنهیوهی پهوهرهو کهیان به هۆکاری پتهتهم بابهران ئهمد�و

 یرگیرهکان وتیـان کـه هاوسـهسـهدی کهلـه سـ ٣٩٫٢زانی. به گشتی هد

وان �یشتنی نهگ�نان و ت�اهڕرزتر له هکی ب�ته هۆی ئاست�بهخت دهنگ وهدر

ی دووگیـــان بـــوونی هوهم بوونـــهدیان کـــهلـــه ســـ ١١٫٨رد و �ـــژن و م

له  ٥١زانی. هخت دهنگ وهرگیری درهک قازانجی هاوسهکانیان وه�رمندا�م

ی هشــگیران�یامی پهوه پــهیزیۆنــڤهلهگی تهڕ�ــکان لــه هســهدی کهســ

ی هگـڕ�دیان له هله س٢٧٫٥کدا��نیان بیستبوو. له حا�رگیری منداههاوس

له  ٢٧٫٥یشتبوو. هگ �یان پهیامانهم پهکانیان ئ�و دۆست و دراوس ڕێهاو

ن �مندای هختهشو�پ یرگیرهستاندنی هاوسهکان خوازیاری وهسهدی کهس

لی دیکــه هرگــهیان بــه فاکتهمــهران ئهمــد�ودی هلــه ســ ٥١م �هبــوون بــ

دی هله س ٨٤٫٣. ڵمندا د و با�ی هقی هندازهوانه ئهوه لهکردهست دهروهد

بـۆ ی رگیرهنی یاسـایی هاوسـهمـهت ڕهلـه مـکیان هران هیچ زانیارییهمد�و

یـان وا بـوو �کان پهسـهدی کهله س ٢٣٫٥ی هبوو. زۆرینهنان ڕکچان و کو

 یرگیرهن بـۆ هاوسـ�سـا ٢٠و  رگیری کچانهبۆ هاوسن �سا ١٦نی همهت

ــو ــڕک ــه تیان هان زۆر زووه و زۆرب ــوو ک ــان وا ب ــهالی ــایی هم ــۆ نی یاس ب
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  نه. �سا ٢٠رگیری ههاوس

  

  کانهییندهزایڕوانگه 

  
  کان له پار�زگای هورمزگانهییندهزای هڵ ڕوانگهگهل ینگههاود ٥٩ـ٣چارتی 

یان وا بـوو ڕهزگای هورمزگان باو�ران له پارهمد�دی وهله س ٨٠پتر له 

د هلـه سـ ١٦ویسـته. �ی بـۆ کچـان پرگیرهر لـه هاوسـهکه پاکیزه بوونی ب

کان هنـدازه گرتنـهروورییـه. ئهویسـت و ز�ژنـیش پدانی �ـیاند که لهایانگڕ

بژاردنی هاوژینیـان �هکان هـهسهدی کهله س ٧٠٫٦رخست که هیان دهوهئ
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کـرد کـه هو ئایدیایـه دهوه پشـتیوانیان لـه�ـم حاهبـوو، بـ ڵان قبـووڕبۆ کو

ستنیشـان هرگیری خۆیان دهشی ژیان و کاتی هاوسهکچانیش بتوانن هاوب

  د).هله س ٦٢٫٧ن (هبک

  
  کانی ناو ماڵ له پار�زگای هورمزگانهب�یاردان ٦٠ـ٣چارتی 

  

رج هندیی و چـۆنیی خـهو چ ڵکانی ناو ماهیار�وه بهرهی سهکهله چارت

ــی مووچــ ــاوتوهکردن ــهرخــهکــرا و د ێی ژن ت ــوو کــه بهری ئ ــاره �وه ب ی

دوویکانـه، ر هرد هـ�ـسـتۆی ژن و یـان ژن و مهلـه ئ ڵکانی ناو ماهبچووک

وه هکانـدا ئـهته�دی حاهلـه سـ ٥٢٫٩کان، له هترهورهیاره گ�به بت هبارهس

  کرد. هیان دهکان بوون که دوا قسهرد�م

  

  ر به ژن هرامبهی بندهزای یتوند و تیژ

که هیچ کـات بـه یان کرد هوهئیدعای ئ د)هله س ٩٧٫٢ی ژنان (هزۆرب

. دراوههنـ �سـتیان لـهوه دهکـ�ن پیاوهی خواستی خۆیان لـه الیـهوانهچ�پ

کانیـان هرد�م ڵهگـهی لنـدهزاینـدی هیوهژنان ناچار بـه پدی هله س ٣٠٫٦

م هســت بــهیوهسـتی پهن. ه�رببــهسـتی خۆیــان دهیاتوانیوه ههکـراون و نــ

یی هڕتـوود) و هلـه سـ ١٦٫٧( تیهحهبریتی بوو له ناڕاچارییه بوونه ن�هک�ت
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کردنـی  �ل هشهڕههژن،  ڵهگهوتی لهسووک�هدههی بهژڕ�. د)هله س ٨٫٣(

   د بوو. هله س ٦١٫١و هووی ئڕو هرهی شت بهیان خستنه برنگ

  
  هورمزگان زگای �بوونی ناچاریی له پار�هت�کست به هیوهپستی ژنان هه ٦١ـ٣چارتی 

  

  ی پیاوان�ناو ما یتوند و تیژ

  
  توند و تیژی ناو ما�ی پیاوان له پار�زگای هورمزگان ٦٢ – ٣چارتی 
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  هانه. ئیسف٧
  وه هژین�سنووری جوگرافیای تو 

  
موو هران و هـ�ـتـی ئ�نـدی وهشی ناوهته ب�وهکهدهان هزگای ئیسف�پار

زگایـه �م پارهت. ئ�ن�پسهکان دهندییهیوهکانی له چوار الی پهکییهرهگه سڕ�

ر ههگیلوییــه و بوویــهزد، فــارس، کهمنان، یــزگاکــانی ســی�ن پارهلــه الیــ

ر �ـزگایانـه لـه ژ�م پارهر کام لـهدراوه که ه هورهستان و قوم دڕد، لوهحمهئ

ی �زگــای دراوســ�لتوری پارهتی و کــه�یــهنــدی کۆمهتمهتایب ریهکاریگــ

لـه  ری�رژمهی دواسـ�ـبه پکانیاندان. ههاوسنوور هت له شارهتایبهخۆیان ب

سه هزار کهه ٧ملیۆن و  ٥زگایه �م پارهتی ئهشیمهح ١٣٩٣ی �ی له سا�سا

یـان �تنیک و زمـانی زا�که ئ). ١٣٩٣ی ئاماریی، هنام�) (سا٥٠٠٧٠٠٠(

کانی هریتییـهن هڕهک باو�هخی ههانییه. زۆربهوه زاری) ئیسف�ی (به شفارس

م هزگــادا ئــ�کانی پارهتییــه�یهکۆم هموو بــوارهخۆیــان پاراســتووه و لــه هــ

ک تـورکی قشـقایی، هتنیکـی و�جـۆری ئ همهت. ه�کرهدی دهتییه ب�ندهپاب

لتوور هووی کـڕرچاویان له هکی بهجۆریی همهختیاریی و فارس ههی بڕلو
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  ناوه. �دی ههدا بهزگای�م پارهها لهو ب

  
.هئیسف زگای�ختیاری له پارهژنانی ب ڵهگهدوان ل�یدانی لهکاری م   هان

  دیهحمهنه: کامیل ئ�و

  

ــه در ــل ــهژ� ــنگی عهی ج ــهراق ل� ــئ ڵهگ ــف�ران، پار� ــای ئیس هان هزگ

زگـای خووزسـتان و �ر بوو که لـه پارهزاران کۆچبهپۆلی ههووی شڕهووبڕ

کی �هخـی هشـوازی کردنـ�م پهوه هـاتبوون. ئـهکانی دیکهناوچه سنووریی

کــی �ورهگــرت کــه دهنی لــه خــۆ دهرمــهو ئ هکــهب، فــارس، جوولهرهعــ

زگایـه �م پارهبوو. ئـهتیدا ههشیمهی حڤکتی�سپڕهچمدانی پ�نگیان له بیگر

ــه �کی پــار�ن�شــو ــ�چبــوو.  نگیهی جــهناوچــزراو بــه دوور ل وی هبوون

 �سـانی بـهک بـۆ کـۆچ کردنـی ک�رهش�اکڕسازی بوو به هیشی پهکارخان

   . ڵما �ئیش و ب
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   کانه�وانپکانی هنجامهئ

ی لـه هختهشـو�پ یرگیرهری بـاوبوونی هاوسـهرخـهدوه هر�ـی ژهکهچارت

و ه، بـندهزایی �ی به پی جیاوازهژڕ� ێبینرهک دهه. وابردووڕی هیهدی هماو

قتــره. هان بــاوتر و زڕکچــان لـه هــی کـو یریههاوســ ڵنـداکــه م ێواتـا د

دا �ی ده سـاهن له مـاو�مندا یرگیرهی هاوسهژڕ�زینی هکان دابهوهکدان�ل

ی هیـهی دڤکتی�سـپه�ه پلـ یشق�هتـ یهژڕ�ـردا هرامبـهله بدات. هپیشان د

کی �ان یـان داکشـانشـ�ک�هق ه�هی تـهژڕ�ـدیاره . وههتهشراو�ابردوودا کڕ

م نـه لـه �هبـ ێردا دهانی بـه سـڕنه گـۆ�ژه ساڕ�م هشان نادات. ئنیوتۆ هئ

  دا. ڕگۆهکی ن�وتهڕ

  
  هانهسا�ن له پار�زگای ئیسف ١٨نی همهی ژ�ر ترگیرهزۆریی هاوس ٦٣ ـ٣چارتی 

  
رگیری له هکۆی هاوس ڵهگهن ل�رگیری منداهراوردی هاوسهب ٦٤ – ٣چارتی 

  هانهپار�زگای ئیسف
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دی هلـه سـ ٤٠بـۆ  ٢٠وان �وام له نهردهن ب�مندارگیری هی هاوسهژڕ�

  رگیری بووه. هی کۆی هاوسهژڕ�

  
-  ٣چارتی    هان هسا�ن له پار�زگای ئیسف ١٨نی  ژ�ر همه�ق له تهی تزۆر ٦٥ 

  

  مینههش ز �پ

م هبـوون کـه لـ ڵسا ٢٦بۆ  ٢٥وان �نی نهمهران زیاتر له سنووری تهمد�و

وازی �و به ش دیان پیاو بوونهله س ١٥٫٩دیان ژن و هله س ٨٤٫١ داهندهو�ن

دیان هلـه سـ ٩٧٫٧ستنیشان کرا بوون. کـۆی هوت دهکڕ�نموونه گیری به 

تی هرایـهن�ران بـه نوهمد�ت بوون. و�هدیان سهله س ٣٫٢نیا هزاندار و ت�خ

ردرا �بژ�هد) ههله س ٩٫١ب (هرهد) و عهله س ٩٠٫٩تنیکی فارس (�دوو ئ

وه واجبــه هن�ســا ٩نی همـهکان لــه تهسـهدی کهلـه ســ ٣٨٫٦بــۆ بـوون. 

ن کـه لـه کـاتی هدهوه پیشـان دهکان ئهنجامهنا. ئ�ههد �کانیان به جهئاینیی

نـدن بـوون و �ریکی خوهخـران همـد�دی وهلـه سـ ٢٫٣نیا هوه تهژین�تو

 یرگیرهکانـدا هاوسـهی نموونهنان لـه قوتابخانـه لـه زۆربـ�هۆکاری وازه

ری �و چـاود ڵاریکی ئیشی ناو مـهران خهمد�ی وهخته بوو. زۆرینهشو�پ

ی هد) بـوون. زۆربـهله سـ ٢٥د) و ئیشی ئازاد (هله س ٥٤٫٥کان (ه�مندا

نیا هندن دا بـوو و تـ�یان به خوهر�ژتایی دهرهی سهتا قوتابخانهران ههمد�و

تا پـۆلی هوت بـوو کـه هـهکـ�هیان بـۆ ههوهتی ئـهرفـهدیان دهله س ١٣٫٦
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  م بچنه قوتابخانه. هشتهه

  
  هانهزگای ئیسف�نان له قوتابخانه له پار�هۆکاری وازه ٦٦ – ٣چارتی 

یان �ک منــدا�ــم جارهدی ژنــان النیکــهلــه ســ ٥١٫٤زک و زای ژنــان

ی ه�ـماهن بنهپـاش زایـن زیـاتر لـه الیــیان د)ـهله س ٩١٫١وه (هخستبوو

یان �دی ژنـان دوو جـار منـداهلـه سـ ٣٧٫٨ری کرا بوون. �خۆیان چاود

ت له کـاتی لـه دایکبـوونی هرانی ئافرهمد�دی وهله س ١٦٫٢وه. هخستبوو

کـرد هزیان دهدیان حـهله سـ ٥٦٫٨ن بوو. �سا ١٨نیان همهت ڵم منداهکهی

ــ ــهه ــهر ل ــداهو کات ــیان بب�دا من ــ� ــ ١٨٫٩م �هت ب ــه س ــدی هل یان هدیک

یان خۆش بوو کـه �دی ژنان پهله س ١٦٫٢وه و هنهبخ ڵویست منداهیاندهن

کی هیهشـ�لـه کـاتی زاینـدا کدیان هله سـ ٢٧نه دواوه. هوه بخهخستن�مندا

کـرد کـه لـه هیان دهوهی دیکه ئیدعای ئهکهدهله س ٣٢٫٤بوو. هوتۆیان نهئ

بی هدی دایکـان حـهله س ٥٤٫١رچی هگهبووه. ئهژیان ه��ن�ر خوهدهبهادڕ

دیان زۆر هله سـ ٥٤٫١م �هنا ب�ههیان به کار دهوهخستن ڵشگری له مندا�پ

کانی هشـ�ک ڕهلـه مـگشتی زانستی بوو. هنانی کاندۆم ن�زیان له به کارههح
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کی زۆر نزمدا �کان له ناو ژناندا له ئاستهجنسیی هستییوندروهت هش�زاین و ک

ــوو.  ــب ــه ســ ١٣٫٥ی هزۆرب ــا و ک�مــران همــد�دی وهل  ١٣٫٥زۆر و  یت

دی هلـه سـ ٦٢٫٦زانـی. هکـاتی زایـن دکی هرهی سهش�یان به کهوهبووران

کانی برینـی زایـن هشـ�ک ڕهکیان له مهکان هیچ ئاگاداریی و زانیارییهته�حا

  زانی.هدهن

  
  هانهزگای ئیسف�مین زاین له پارهکهنی ژنان له کاتی یهمهتندی همامناو  ٦٧ـ٣چارتی 

  

  به باوک بوونی پیاوان 

لـه  ٢٨٫٦بـوون و  ڵمندا ٢ن هم خاوهالنیکران پیاو همد�و دیهله س .٧١

یـان �دیان پهلـه سـ ١٤٫٣، ندا بوون بـه بـاوک�سا ١٦نی همهدیان له تهس

زیان لـه هدیان حـهلـه سـ ١٤٫٣ت و �ـیان بب�خۆش بوو له داهاتوودا مندا

کانی هترسـییهزایـن و می هلـه بـاردیان هله سـ ١٤٫٣بوو. هن ڵبوونی مندا

  بوو. هنزانیارییان ون ودووگیان ب
  

  ی و ب�یاردان رگیرههاوس

ــ�ی خرانهمــد�دی وهلــه ســ ٨٨٫٦ کــرد کــه هیان دهوهزانــدار ئیــدعای ئ
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 رگیریههاوستۆمار کراوه. یان هکهرگیرییههاوسین �ماره بپاش  �جهستبهد

ک ئامـاده کـاری بـۆ کـرا بـوو �ن ناوبژیوانهله الیکان هسهدی کهله س ٧٥

دی هله س ٨٤٫١بووه. هینیان ن�نگی ماره بهکان ئاههسهدی کهله س ٥٦٫٨

دیان لـه هله س ١٥ یان ئاگادار بوون وهکهرگیرییهزاندار له هاوس�سانی خهک

له  ٤٧٫٧ن هکهد �ک ڵهگهرگیری لهزانی هاوسهیاندهرگیریدا نهکاتی هاوس

ی هو دیکــن دایــک و بــاوک هی لــه الیــرگیریهکــانی هاوســهیار�دی بهســ

کـانی هیار�دی بهله سـ ٣١٫٨که درا بوو و هسهه له بری ک�ماهندامانی بنهئ

ت بـه هبارهستی سـهبه گشتی ه راوه.د وههرانهمد�ن وهرگیری له الیههاوس

د هلـه سـ ٢٢٫٧خۆشی، بۆ �کان دهسهدی کهله س ٦١٫٤ی بۆ رگیرههاوس

ی مۆکی بـوو. جیـاوازهدیان خـهله س ١٥٫٩می و ساردیی و بۆ هرخهمتهک

بوو  ڵسا ١٠کان پتر له هته�دی حاهله س ١٠٫٨له رد �وان ژن و م�نی نهمهت

دی پیـاوان هله سـ ٥٧٫١مه هر لهده. بڵمتر له ده ساهد کهله س ٢٩٫٧و له 

  نی خۆیان بوو. همهکیان بوو که هاوت�رانههاوس

گـرت. هیی لـه خـۆ دهمـارجیاز و کان هرگیرییهدی هاوسهله س ٧٢٫٧

انیـان ییی خۆهد) هـیچ کـات مـارهلـه سـ ٥٢رانی ژن (همـد�ی وهزۆرین

 ١٨نی همـهینـدا ت�رددار لـه کـاتی مـاره ب�ـسانی مهی کهگرت. زۆربهرنهو

رگیری کردن هر له هاوسهکاندا ژن بهته�دی حاهله س ٢٨٫٦ن بوو. له �سا

ژه �ـنی در��هکانـدا بـهته�دی حاهله سـ ٥٧٫١م له �هچووه قوتابخانه، بهد

  هات. هدی نهندنیان ب�دان به خو
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  هانهله پار�زگای ئیسف یرگیرههاوسکانی هجۆرباوبوونی  ٦٨ – ٣چارتی 

  

  
  هانهرگیری له پار�زگای ئیسفهی له هاوسندهزامهئاستی ڕ ٦٩ – ٣چارتی 

  
لـه  هانـییامی ڕ�گریهی و پـنـدهزایڕاه�نـانی  ڵهگهڕوو بوون لهڕووب

  مندا�نی هختهشو�پ یرگیرههاوس

 دوانــدنی یهگــڕ�لــه ران زیــاتر همــد�کانی وهییــندهزای هنــانی پرســ�اهڕ

و  د)هلـه سـ ١٨٫٢(کوو دایک و خوشک هوه  �ماهتری بنهورهندامانی گهئ

ــارانی بن�اوڕ ــماهژک ــ ٤٧٫٧.(ه � ــه س ــهدهود) هل ــاتبوو. زۆرب ــت ه ی هس

وتۆ لـه هدا بـوون کـه قـازانج�کی ئـهڕهو باوهلد) هله س ٣٦٫٤ران (هو�مد

لــه  ١٨٫٢شــتاش �دایــه ههوهیر لهو ســ نییــهدا هختهشــو�پ یرگیریههاوســ

بوونی  ڵته هۆی توند و تۆ�بب �توانهدته هم بابهدیان بۆچوونیان وایه که ئهس
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  کان. هییه�ماهبن هندییهیوهپ

ــ ٤٠٫٩ ــه س ــد�دی وهل ــهم ــڕ�ه ران ل ــڤهلهی تهگ ــهیزیۆن یامی هوه پ

لـه  ٢٩٫٥رگرتبـوو، هونیان �منـدای هختهشو�پرگیری هی هاوسهشگیران�پ

م هرگیز ئـههـدیان هلـه سـ ١٥٫٩ان و و دۆسـت ڕێی هـاوهگڕ�دیان له هس

ران همـد�ودی هلـه سـ ٢٠به گشتی  یشتبوو.هگهن �یان پهشگریان�یامه پهپ

 ٢٩٫٥ت �نر�سـتهن بوو�ی منداهختهشو�پ  یرگیرههاوس ایان وا بوو کڕ

وام هردهبـ �بـهرگیرییانه دهشنه هاوسـهم چهیان وا بوو که ئڕهان باودیهله س

بــه یان هختهشــو�پ یرگیرهســووام بــوونی هاهردهدیان بــهلــه ســ ٥٠و  �بــ

ــدی تاکهتمهتایب ــدازهســی، ئهکهن ــهن ــهوتی کهســووک�هش و ههی ل که هس

  .وههکردهست دهروهد

ران کـرا، همد�پرسیار له ورگیری هی یاسایی هاوسنهمهت ڕهک له م�کات

ی پیشان دا هوهئکان هست هاتووهدهنجامه وهراوجۆریان داوه و ئۆمی ج�و

 ١٨رگیریی هنی یاسایی هاوسـهمهکرد که تهران گومانیان دهمد�ی وهزۆرب

لـه  ٢٧٫٣نیان (�سـا ١٨نی همهکان تهسهی کهزۆرینن و یان زیاتره. �سا

زۆر ان ڕکـورگیری هبۆ هاوسد) هله س ٢٠٫٥( یانن�سا ٢٠و کچان د) هس

 یرگیرهبـۆ هاوسـ بـاشنی همـهیان الیان وا بـوو کـه تهو زۆرب بوو زوو �پ

  . د)هله س ٢٧٫٣( نه�سا ٢٥ کانی خۆیانه�ۆڕ
  

  ی دژ به ژنانندهزای یتوند و تیژ

دا له ناسینی ئاناتۆمی خـۆی زۆر جـار هختهشو�پ یرگیرهک له هاوس�کچ

 �لــ جنســی ینــدهیوهوانی پڕهوه و زۆر جــار چــاوهتــ�بهشــه د�تووشــی ک

ی خواسـتی هوانـهچ�کـه بـه پ یانـدووههایانگڕدی ژنان هله س ٣ت. �کرهد

دیشـیان هلـه س ٣شـیان دراوه و هسـت لـه لهوه دهکـ�ن پیاوهخۆیان له الی

دا نـا �رددار دانیان پ�دی ژنانی مهله س ٣٩٫٤ریان. هته سهژ کراو�ستدرهد
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نیا هن و تـهکانیان سـاز بکـهرد�م ڵهگهل ندیی جنسیهیوهناچار کراون پ هک

ی توانـای نـدهزایی یندهیوهبوون به پهت به هۆگرنهبارهمیان سهکی کهیهژڕ�

ک هدا، زیـاتر وهوانـ�ربهتییـه به�یهها کۆمهم بـهژیان بووه. ل�قسه و وتوو

ی نـدهزاینـدی هیوهژمار. پهتـه هـ�وه و زک و زا دهخستن�ک بۆ مندا�ئامراز

م هحساسی بۆ ئـ�ی ئهوهو باوترین کاردان ێکرهیر دهک س�رکهو ئ �ملهزۆر

  .د)هله س ٣٠تییه (هحهڕته ناهباب

  

  کانهییندهزایڕوانگه 

  
- ٣چارتی    هانهکان له پار�زگای ئیسفهیندیهزای هڵ ڕوانگهگهنگیی لههاود ٧٠
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-  ٣چارتی    هانهکانی ناو ماڵ له پار�زگای ئیسفهب�یاردان ٧١ 

  

   ڵناو ما یتوند و تیژ

رج کردنی هخ ندی و چۆنیهو چ ڵکانی ناو ماهیار�وه بهرهی سهکهله چارت

کانی نـاو هیاره بچووکـ�وه بوو که بهری ئهرخهکرا و د ێی ژن تاوتوهمووچ

یـاره �ت بـه بهبارهیانـه، سـکر دووهرد هـ�ستۆی ژن و یان ژن و مهله ئ ڵما

کان بوون که دوا هرد�وه مهکاندا ئهته�دی حاهله س ٥٢٫٩کان، له هترهورهگ

  کرد. هیان دهقس

  

  ر به ژن هرامبهی بندهزایتوند و تیژی 

یان کـرد کـه هـیچ کـات بـه هوهد) ئیدعای ئـهله س ٩٧٫٢ی ژنان (هزۆرب

دراوه. هنـ �سـتیان لـهوه دهکـ�ن پیاوهی خواستی خۆیان لـه الیـهوانهچ�پ

کانیـان هرد�م ڵهگـهل جنسـی نـدیهیوهدی ژنان ناچـار بـه پهله س ٣٠٫٦

م هســت بــهیوهسـتی پهن. ه�رببــهسـتی خۆیــان دهیاتوانیوه ههکـراون و نــ

یی هڕد) و تـووهلـه سـ ١٦٫٧( تیهحهچارییه بریتی بوو له ناڕانبوونه �هک�ت

 �ل هشهڕههژن،  ڵهگهل کردن وتهسووک�ههخراو ی هژڕ�د). هله س ٨٫٣(

  د بوو.  هله س ٦١٫١و هووی ئڕو هرهی شت بهکردنی یان خستنه برنگ
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  ی پیاوان�توند و تیژی ناو ما

  
 هانهپیاوان له پار�زگای ئیسف نهالی هل اڵناو م یتوند و تیژ ٦٢ – ٣چارتی 

  

موو دنیـادا بـاوه، هپیـاوان لـه هـن هالیـ هلـ ڵناو مـا یک توند و تیژهو

ی هژ�ـڕوه هرهی سـهکهر نییه، چارتهدهب هته�م حاههانیش لهزگای ئیسف�پار

دیی پیشــان هلــه ســ ٧٢٫٧ی ملــهزۆرجنســی  ینــدهیوهگجار زۆری پهیــ

یدا توند و تیـژی نـاو �ران وتوویانه له تافی منداهمد�له و ک�دات. زۆرهد

ی توند و تیژی له ژیانی ژن و هری پرۆسهد�پهژ�یان بینیوه و خۆشیان در�ما

  ردیین.�م

  



  

  

  

  

  

  

  کانهنجامهکار و ئڕ�م: هچوارشی به





  

  

  

  

  نجام گرتنهئ

م هکی جیهانیی و ناسراوه که لـهیهن دیارد�ی منداهختهشو�پ رگیریههاوس

رنجی هکانی سـهرهنـ�ووخڕواره هی دواییدا وشیاریی و ناسینی ئاسـهن�سا

شاوه. �اکڕو الی خۆی هرهرانی جیهانی بهبڕ�ران و هژ�کی زۆری تو��هکۆم

ــ ــهدو�تی نهدژای ــتی هو� ــی هاوس ــه کردن ــداهو ئیدان وون و ڕن �رگیری من

ــ ــکاوتری گرتووڕکی هالگیریی ــهاش ــۆی. کۆم ــه خ ــوهود��گای نهت تیی ه�

واری هدوا خســتنی ئاســهلــه و ١١ییوامی جیهــانهردهی بــهشــهگ یهرنامــهب

ر زانیـوه. لـه هکاریگـ هبـن �ی منـداهختهشو�پی یرگیرهخشی هاوسهزیانب

ی �ســند کــراوی ســاهپ ١٢زارههی هــهشــهکانی گهئامانجــ«ی هکهاتــ�پ

ــۆ )٢٠٠٥(١٣٨٢ ــانجی گ ــهجیهاننی یڕئام ــاهک ــانیزمی س ی �مان: میک

ن هله الیـ )٢٠١٥(١٣٩٤ی �وام له ساهردهی بهشهبۆ گ» ز)٢٠٣٠(١٤٠٩

 �بهتی بنـهی یارمـهوهبـۆ ئـه کرا ��هوه گهکانهکگرتووهی هوهتهوی ناکخرڕ�

بـدات.  ١٤٠٩ی �تا ساهگیر ههمهی ههشهیشتن به گهژاریی و گهکردنی ه

لقیــان،  ر�ـئامــانجی ژ ١٦٩وام و هردهی بـهشـهئامــانجی گ ١٧وان �ـلـه ن

ــانجی  ــ« ٣ - ٥ئام ــهوهین�س ــاره هی ه ــارهخموو ئاک ــوو هکان وهتبارهس ک

نـدامی هکردنی ئ تهقهسن و �ی منداهختهشو�و پ �ملهرگیری زۆرههاوس

ی و نـدهزای یکسـانیهیشتن بـه یهگ« ٥لقی  ر�، ئامانجی ژ»ژنان یندیهزای

                                                 
1 1. Global Sustainable Development 

1 2. MDGs 
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  ).١٣٩٤ت (ئاکپات، �گرهله خۆ د» موو ژنان و کچانهتوانا کردنی ههب

 یرگیرهکانی هاوســه�موی لــه نــاو بــاس و مشــتوهوهوه، ئــه�ــم حاهبــ

ووداو و ڕ ڕهر لـه مـهکڕهک ێنگی گوهد�وه، بهتهیی ماوهوتراوهبه ن ندا�مندا

و های ئـڕهرهرانـدا سـ��گای ئهرانه. له کۆمـ�تی ئ�ریته له وهم نهباوبوونی ئ

شــتاش زۆریــان �نجام دراوه، ههدا ئــهم بــوارهی کــه لــهبازانــڕ�نگاو و ههــ

ک لـه دایـک و �ران زۆر�تی ئ�وه. له وهتهبه کپی ماونو زۆریان  نناسراوهن

کـان، هشـتر دیـاری کراو�پ هتییـه�یهی و کۆمها جنسـهکان به هۆی بهباوک

نای داب و هچ و پـ�پـ �و کردنی بـه�یهبۆ پ کانهیرانه مرۆییهژاریی یان قهه

بـه �م کتهن هان دراون. ئامـانج لـ�ی منداهختهشو�رگیری پهریتی هاوسهن

ران �ـتی ئ�ریی له وههاوس ڵیشتن و ئاشکرا کردنی منداهگ�تیدانی تهیارم

بـۆ  نـدی جیهـانیهت لـه پاب�ـک ب�شـهب �کۆشـهد�وه تهژین�م توهبووه. ئ

بیاتی هدهکانیــدا. ئــهچم�موو بهن لــه هــ�منــدا یرگیرهسـتاندنی هاوســهو

تی  هواوهن بــه تــ�منــدا یرگیریهت بــه هاوســهبارهران ســ�ــئ یهوهژینــ�تو

کانی هاسـتییڕمکیی هبـه بـه شـیکاری چـ�م کتهوه. ئهتهماو خراویز�راوهپ

ــانی مندا ــژی ــ� ــه زۆرهه بووک ــه ب ــهکان ک ــ �مل ــردووه، ههاوس رگیریان ک

کانی هرییـهن و کاریگ�منـدا یرگیرهسفی لـه هاوسـهکی وهیهوهداچوون�پ

  کات. هدابین د

  
. م�و –لووچ، له نزیک سنووری پاکستان هنی ب�مندا   ندهعارف وهنه: م
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ی هوهژینـ�ترین توهورهگیرترین و گـهمـهوه ههژین�م توهکانی ئهنجامهئ

 یرگیرهکی بـاوی هاوسـهرهزگای س�پار �ر ئاستی سهر له سهوهجوگرافیات

 ڵرانی منـداهن�پهی سـهزگـ�ران ئاخ�تی ئ�یه که وهوهری ئهن پیشاند�مندا

ی تی و جیهانه�یهگیراوی کۆم�ز لڕ�ندی هناوک هو ریتههم نهرییه. ئههاوس

�کوو لـه هبـ کاندا بـاوه،هنیا له ناوچه شاریی و گوندییهت هکه نناسه کراوه �پ

کان لـه هییـه شـاراوندهزایها هبـ رهمبـهۆژانه لـه هڕوودا�کی ڕه ۆتبڕاستیدا 

ی هختهپ�شـورگیری هکانـدا. ه�ماکـانی هاوسـهیندیهزای هلتوور و کلیشهک

لتوورییـه هها کهم کچۆ�نـه لـه بـهی ئـهزییانـهبه دیل گرتنـی ب�ب هکچان ل

ی منـدا�ن هختهپ�شـو یرگیرهزۆر زیاتره، چوونکه هاوسـ کانهخشهزیانب

ی یوسـتوندرهرده و تهروهتی، پـه�یـهرچاوی ئابووریی، کۆمهب یرهکاریگ

�کوو هخا بـهدوا دهو وامی جیهانیهردهبی هشهنیا گهت هنوه که هو�تهکهل� د

   وه.هی خۆیرهخاته ژ�ر کاریگهانی داهاتووش دکهوهن

�گا لـه هن لـه کۆمـ�مندا یرگیرهی گشتی هاوسهژڕ�ی هوهئای ڕهرهس

لـه  ێنـدهرگیری لـه ههنی هاوسـهمـهزیوه، تهشـوو دابـ�کانی پهوهچـاو نـ

ی به خـۆوه �کشانههر چاو هکی زۆر بهیهژڕ� هکان بهن شار�هکان و کهشار

دوا خسـتنی هکـه و �وه بـهک بـه هـۆی ئـهیـهادڕتـا  �تـوانهمه دهبینیوه. ئ

لی کار یان هی ههوهندنی زانکۆ، دۆزین�رگیری به کۆتایی هاتنی خوههاوس

ی هوهکردنی ئـچاو هڕبه ت. �ب �تی کۆتایی پ�نجهژ بردن له تافی گ�نیا چهت

، کـچ و ێگرهله خۆ د ندهزایوه بوونی دوو هک�میشه پهن ه��ی مۆدکه ژیان

ن هدهیار د�ب کترن و زۆریانهی ڵهگهندی زیاتر لهیوهکانیش له پهنجهه گڕکو

  ت. �وها بکدوهیان وهکهرگرییهکه هاوس

ــهی ــهک ــاری س ــهرهمین هۆک ــهکی، س ــتنه س ــتی هرنج خس ر سرووش
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ــه کــه شووناســهوهژین�تو ــ�ی ــرس ت ــ١٣رههوهکی پ ر هخی هــه. ئاراســته و بای

پرس  ڵهگهلی هکهندییهیوهی پهادڕسته به هیوهتی په�یهکی کۆمهویهژین�تو

دنـی رک تهقهسن و �ی منداهختهشو�رگیری پهکان. هاوسهاستییڕ هش�و ک

لتووری هکی کـ�ن�ستهوه به بهتهدراون ێر دوو گرههژنان  یندهندامی زایهئ

ری هکردنـی ژنـان سـ هنهتهی وا خهن�و شوهرانیدا (ئ��گای ئهله کۆم ڵقوو

رخان کردنی کات هویستیان به ت�رن که پهوهکی پرس ت�لهتگهو باب دا)�هه

ی پرس هوهژین�نی توکرد ێتاوتوی که هوهچاو کردنی ئهڕی پتره. به �وهو ه

کانن، هویسـتیی�نگتـرین پیکان لـه گرهتییـه�یهی زانسته کۆمڕر و بگۆهوهت

ک هیـهوهنگدانهڕ �بـهو دهو کردنی ئـه�یهبه پ مه�کانی ئهگه چارڕ�کار و ڕ�

  ن. �ی منداهختهشو�پ یرگیرهی هاوسهزی دیارد�خله شوناسی پرس �ب

�گای هر کۆمهنیا له سهت هن ب�مندا یرگیرهتی هاوسهک که باب�به جۆر

بـه  ێژر�هـاوهوه دهژینـ�م توهک کـه بـۆ ئـ�نگاوهر ههوه، ههبۆت �ران چ�ئ

کانی هتـهتایب همندییـهتهبیتا ڵهگهگی لنهیی کراوه و له هاوئاههوردی ناوچ

کان، زانیارییـه بـه هوتهسـتکهنجامی دهی ئـهر�به گورانیدایه. �ئی یلتوورهک

 ڵوومـاڕ هناوچـموو هسـت هـهر دهستا لـه بـ�ئ ،کانهی کراو و دیار�خۆما

تی ه�یـهریی لـه بـواری ژیـانی کۆمههاوسـ ڵه. بۆ شیکاری منداکانهکراو

کانی هتییه�یهت به بواره کۆمهبارهک ئامرازی شیکاری سهکان وهپرسیارنام

ــنــرا: �وه بــه کــار ههر�ــژ ه و �ــماهنــدی بنهههڕتی، هی تاکایــهمینــهش ز�پ

 یرگیرهسـته بـوون بـه هاوسـهکان، ئاسـتی وابهه ئاینییـڕهبارودۆخیان، باو

ندن، زانیـاری زک و �ن، بارودۆخی ئاینی دایک و باوک، ئاستی خو�مندا

رگیریی، تۆمار کردنی، داب و ههاکانی هاوسهرانی ژن و پیاو، بهمد�زای و

                                                 
1 3. Problem-centered 
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 ڵشـگری لـه منـدا�کانی پهیامـهر پهوتنه بهی، ئاستی کرد�ریتی ژن و مهن

ـــ ـــوڕ، ١٤رییههاوس ـــیهانگ ـــا زای ی جنس ـــدیهی ـــماهبن ن ـــاره �ه و ب� ی

زموونی پیاوان له توند و هژنان و ئ یتوند و تیژ یزموونهکان، ئهسییهکهتاک

ت بــه هبارهوه ســهینــ�کۆ�کانی لهنجامــهوه ئهوانگــڕم ه. لــڵتیــژی نــاو مــا

رجی همولوهر ههن له س�ی منداهختهشو�پ یرگیرهکانی هاوسهرییهکاریگ

ووی ڕرهــاتووه کــه بــوار بــۆ خســتنه هیی دهنــ�ی وهو�تی بــه شــه�یـهکۆم

  ت. خس�ن�هڕهو چاالکی چاکسازیی دکگرتوو هشنیاری ی�پ

کان له هر بووی ناوچه باشتهوهقکردنهنرخه بۆ زهرچاوه زانیارییه بهم سهئ

ــ ــدا پ�موو پارهه ــته. و�زگاکان ــ�ک پهویس ــرا، هاوس ــتریش وت رگیریی هش

تی خۆیدایـه کـه هتایبـ یلتووریهی کهکهات�له پ نیاهن ت�ی منداهختهشو�پ

موو بـواره هچـاو کردنـی هـهڕ �به بته خۆی. �گرهت دهنیی�قهلۆژیک و ع

 وو باشتر بوون هرهک بهیه�ر جووهوه، ههرهس یکانهتییه باس کراوه�یهکۆم

مانه ڕرسووهی س�یه. جهرمایهرچاوه، کات و سهۆدانی س�وتن به فیهشک�پ

ستا لـه �تا ئهتناسی ههشیمهکان یان حهتییهرایهبهوڕ�هتگوزارییه بهکه سیاس

وتۆی هکی ئـ�وتنهرکهن سـ�ی منـداهختهشـو�ی پرگیرهکردنی هاوسـ�بهبن

خوازراو بۆ هم ن�هر بهن�ت ههفهکی خ�بوون �افوام غهردهبووه. چوونکه بهن

  یه. هکان بوونی ههیی�خۆج هتهپرسه تایب

ت و ه�ـوهکـه بـۆ دهی هسـتهر بۆیه ئامانج، دابین کردنـی زانیـاری دهه

و هتی و ئـه�یـهانـانی کۆمڤران، چاالکه�ـکۆ�، ل١٥کانهتییه�وهکخراوه نادڕ�

توانا کردنـی ژنـان و هجنسـیی و بـ یکسـانیهرگریکاری یهی که بـهسانهک

وه هم زانسـتهی ئـهگڕ� هی لهوهکانن، بۆ ئهپیاوساالریی�گا هن له کۆم�مندا

                                                 
1 4. Exposure to preventing messages 

1 5. NGOs 
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شـنیار �وه بـه پهندنـ�م خوهر. ئـهن بگرنه ب�شکهچڕو  ێنوبازی ڕ�یار و �ب

واز هکی بسا و بانگ�ستپهتیکارانه، له دوای د�هرههنگاوی بهه ه�هدانی کۆم

وه هژینـ�م توهمـه، ئـهر لهدهنـه. بـ�رگیری منداهتی کردنـی هاوسـهبۆ دژای

ــ ــاتر کردن ــاری زی ــهوهخوازی ــدنی ه ــاس و بزوان ــ�نگاوی بزوهی ب ر و هن

  تره. هورهگ ڕووی هخستنندسازی له بواری هپاب

شدا هب �له سنی �ی منداهختهشو �رگیری پههاوس هیهو هژین�م تو هئ

  وه:وکرد هڤشیکاری و شرۆ 

ن لـه جیهانـدا �ی منـداهختهشـو�پ یرگیرههاوس ڕهم له مهکهشی یهب

ر هخاتـه بـهد ران�ـهاوکـات ئ یهو�کات و به شهک ئاراسته د�لهتگهقیقهح

ــکی  ــه و لهڕتیش ــ�خن ــه وهوه. ئهکدان ــه ل ــه بریتیی ــوونی ن�م ــکچ وان �

چمی تونـد و �ک بهینه و�ی مهنهتهن و خ�ی منداهختهشو�پ یرگیریههاوس

ن هدهوو دڕیـدا �تایی منداهرهمی سهردهر دووکیان له سهی که هجنس یتیژ

یشه، هۆکـار، ڕن. هکهی کچان خۆش دهختهشو�پ یرگیرهگه بۆ هاوسڕ�و 

کان هنجامه جیهانییـهر باس. ئهته بهندنی خراوهسهرهو بواری پ ریهکاریگ

کانی له جیهان و له ناو هژوویی�یشه مڕن، �مندا یرگیرهت به هاوسهبارهس

  کراوه.  ێتاوتوراندا �تی ئ�و

  
.ه�ماهندامانی پیاوی بنههۆز و ئ رۆکهسکان، هکی ناوچه گوندییهرهرانی سهیارد�ب   ن
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  دیهحمهنه: کامیل ئ�و

کان لـه هوهرهدیاریکـ هتییـه�یهره کۆمهی فاکت�ۆڕر هم له سهیشی دووهب

رانـدا �تی ئ�و ن له�ی منداهختهشو�پ یرگیرههاوسپاکانه کردن بۆ بوونی 

ها هتی، بـه�یـهی، کۆمتهشـیمهح هتهوان سیاسـ�ـن یندیهیوهوه. پهبۆت �چ

 ێنـدهو لـه ه کـاهم نـرخ دهی کـه کچـان کـهانڕهو باوهو ئ کانهیلتووریهک

 ڵدات بــه بــاوبوونی منــهبارهت ســهبوونی یاســادانانی تایبــهتــدا، نــه�حا

ی ئـاین هرانهرکووتکهوری سـهدا دهشـهم بهوه. لـهتـهریی شـی کراوههاوس

 ڵوام بـوونی منـداهردهلـه بـ، �بهسـتیش نـهد�ر باهگـهکراوه که ئ ێتاوتو

ی هختهشـو�رگیری پهیه که هاوسـهو�م شهبووه. بهه ریهریی کاریگههاوس

 وگـه �ک بـۆ پاراسـتنی پ�ـک ئامرازهی و�ن پیاوانی خـۆجهن له الی�مندا

کی �م�ک وهراندا و�تی ئ�ت. له و�کرهد �پشتیوانی ل ه�ماهرزیی بنهربهس

ی �ۆ�یی و کـۆنتنـدهزایمکی هچـ یهوهنگار بوونهرهبهایی له هلۆژیکی و ب

  ن کراوه. �مندا یرگیرهر هاوسهداگری له س�پیاوساالرانه پ

 ک بههزگای�ر پارهه ڕهتر له مهد�ئاماری ز کاریهمدا وردهی�شی سهله ب

ریتی هتی، داب و نـــه�یـــههای کۆمهی ســـنووری جوگرافیـــایی، بـــ�ـــپ

تناسی و هشیمهی حهوت خشته له پرسیارنامهراوه. هک هئامادرگیری ههاوس

نـدیی هنب�تی پۆلهی تایبـهک بـه پرسـیارنام�نـدهزایر هبۆ هـ ١یستیوندروهت

 ڕهش لـه مـ�اک�رنجهسـوتووی هکـرهک، زانیـاری دهزگایـ�ر پارهکراو بۆ ه

سـت هد هبـکـدا هزگای�ر پارهریی له هههاوس ڵدانی مندا�پهرهشین و پهداب

تی �مـی بـۆچ�سـت هـات وهدهو هی کـهنجامهکاریی و ئهوردو هئ. هات

ک هزگای�ر پارهه ڕهو کراوه له م�وه بوو. زانیاری بهژین�م توهنجامدانی ئهئ

 ڕهی دانیشـتووان لـه مـڕهزی بیـر و بـاووا�ی شـهوهنگدانـهڕو  ۆژ کراوڕهب

                                                 
1 . DHS 
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ینی همپـــهگیر و کهمـــهی و هنـــه. زانیـــاری گشـــت�رگیری منداههاوســـ

 �اسـتییانه بـڕ مهئـ ڵهگـهسـازگار ل �بـهدنی ئاستی وشـیاریی د�کشانهه

ــه بوچو ــهنک ــه �ش ــڕ�که ل ــۆ پ هچارهگ ــپهرهب ــی چ�دانی و� ــه و هم ندیان

�گا هن لـه کۆمـ�ی منداهختهشو�رگیری پهشتنی هاوس�ههنگ بۆ نههاوئاه

  کان. هرانیی�ئ

ــ ــو�ی پیرگیرههاوس ــداهختهش ــ�ن پ�ی من ــی پ�ش ــ�ل کردن ی هکهات

 ڵناسـی منـداوشو هرووری لـهزکی �ه. ناسـین�کانی منداهتی مافه�یهکۆم

و  ڤکانی مـرۆهتی مافـهڕهی بنـهواشـهچهۆی  هب�تهدیه که هریی هههاوس

 یهو کاتـهتا ئـهکان. هـهبـردن لـه مـاف و ئازادییـه بنیاتییـ ژ�گری له چڕ�

رگیری ه، هاوسـڕهتـه گـ�وهکهم دیـارده نهشتنی ئ�ههیی بۆ نهی کردهرنامهب

کانی هاتنـه دی هکییهرهتی و سـهڕهسـته بنـهربهک لـه ب�کهک یهن و�مندا

ــ ــرۆهماف ــ�ن�مهد ڤکانی م ــهژڕ�وه. هت ــهی ــۆجرانی هکی زۆری بک یی و �خ

رگیری ههاوسـ یکانهندیدارهیوهوه پهک�، دیوه پڤکانی مرۆهتی مافه�وهود�ن

ن دایـک و هن که له الیهکهدی دهی جۆراوجۆر بتهی بابهن به ئاراست�مندا

م هر ئـهرنج ناخاتـه سـهت خۆی سه�وهر. دهنه ب�گیره�گاوه دهباوک و کۆم

 یرگیرهی هاوسـ�ـی زاهگـ�رانی. پهد�ـپهژ�کـه لـه در�کهدیارده و خـۆی ی

ی، ژارهری هـهر کاریگـ�ـتی لـه ژ�ندهزایکسانی هنایی هن له زنجیر�مندا

های ه، بــلتووری و جنســیهکــ یتی، تونــد و تیــژه�یــهوانی کۆمڕهچــاو

ه �ماهکانی بنهتی و گووشاره�یهختی کۆمهکان، زهییندهزایکی، کلیشه هالو

تگوزاری هستی به سیاسیو�م بارودۆخه پهینی ئڕگۆیه. هی ههژ�وام درهردهب

ی هوهنگدانـهڕوا  هیـههایانهو بهکردنی ئـ ڵکار و قبووڕ�ی هوهو دۆزین ێنو

  یین. ندهزای یکسانیهی

ــ ــو�رگیری پههاوس ــداهختهش ــییهن ن�ی من ــه و ه�یهکی کۆمهخۆش تیی
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ر هسـهکان ئـاهۆن و چارهخۆشـییهموو نهکسان هـهکی ی�واز�ناتوانین به ش

اری م هـۆدهم هۆکـار و هـهن هـ�ی منداهختهشو�پ یرگیرهین. هاوسهبک

زووی جنسـیی، هی پیاوانه که ئار�تی زا�هسهنه. د�دژی مندا یتوند و تیژ

رباز بـوون هک بۆ دهیهک بژاردهریی وههاوس ڵچم گرتنی مندا�زک و زا و ب

ت. �ـچاو بکرهڕ �بهبا، دهی جنس به کار د�یژی به پتوند و تژاریی و هله ه

رمی هنـده نـهوهئ �بـهره دهنـ�ووخڕخش و هتبهسـارهم دیارده خهکاری ئڕ�

وی ه�مه�ـهی کـه چـۆن لـه قهوهجیـاوازی ورد و ئـ �کـه بتـوان �ن بـ�نو

رنج.  داتای هر تیشکی س�، بخاته ژ�ر بهمد�ک و�رهڤهر دهجوگرافیایی ه

ی �وه و به پهتهن کۆ کراو�رگیری منداهت به هاوسهبارهی و چۆنی سندهچ

ی هتی و دیکـه�یـهی ئـابووری و کۆمهگـ�نی جوگرافیایی و پ�، شوندهزای

وه. هتـ�نر�ه بنوسـۆم پرهئ یهوهه کراوه بۆ ئڤکانی دیکه شرۆهکلیلیی هرهفاکت

ۆژ ڕهتـه دی کـه زانیـاری بـ�ک د�کات هختهشو�رگیری پهکردنی هاوس �بهبن

یاری ژیرانه �توانن بهی که دهرپرسانهو بهکان و ئهگانه حکومییڕبه ئۆ ێبدر

ن. هربکـهن د�ی منـداهختهشـو�رگیری پهگـری لـه هاوسـڕ�نگ بۆ یو گر

 ێکـرهدی دهدا بـهر�ـوه لهژووییـ�ی مهبوونی لـه سـۆنگهی نهوهخابن ئهم

دارانی هتمهبـه سیاسـ ێدرهیه وا دهوانهین�کۆ�و لهی زانکۆیی و ئهوهین�کۆ�ل

  تی. ه�وهد

لی �تـوانین لـه مـۆدهکان دهوهینـ�کۆ�نجامی لهوه و ئـهژین�نجامی توهئ

ی ڕنـدین بگـۆهوان چ�ـنـدی نهیوهوه که پهینهدا کورت بکهوهر�شیکاری ژ

ی هرهاویشـتهدا. دهیشـان دن ن�مندا یرگیرهری هاوسهن�و بزوخۆ هربهس

چم بـه �، کـه بـێخۆی نـوهربهکی سـڕ�ک بگـۆهو ن�مندا یرگیرههاوس

و  نـدهزایل پیشان دراوه. �مۆداستی ڕدا له الی هکانی دیکه دهستهه وابڕبگۆ

چـاو هڕ ڵۆ�ی کـۆنتڕک بگـۆهبوون (شار یـان گونـد) و �جهنی نیشت�شو
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  کراون. 

  
ی جوگرافیـایی و هیه له سۆنگهوانهن ل�رگیری منداهوه بۆ هاوسهکاردان

کانـدا بـه هلـه ناوچ ێنـدهیـه لـه ههوانهی لهوهت. ئ�وه جیاواز بهلتورییهک

کانی هن�م دیـارده لـه شـوهئـ �تـوانه، دێیی بکرهر کردهکی کاریگهیهو�ش

کردنه  ڵقبوو یوکدا شیا�لتورهتنیک و ک�ی له ئهوهبکات. ئ تۆختردا هدیک

یامی هپـک که �لهوازگ�نه ش�ت. بۆ و�بهیه شیاو نهوانهدا لهکی دیک�ن�له شو

ی �ـک بـه پ�هگـوازراوه بـۆ خـهن د�مندا یرگیرههاوس ڕهیانه له میشگر�پ

 �بـهنگ دهنه و هاوئاهـهالی همهکی ه�تهر و ناوچه جیاواز بوو. سیاسهڤهد

ی هو ئاراسـتهت، چوونکه ئـ�ر چاو بگرهک له ب�لتورهر کهناوازه بوونی ه

ت. هدی نایـهو ب ێست ناخرهلتووریدا کارایه دهکیی هنگا�هموو ڕههکه له 

ــهم بابهئــ ــه ن ــوهت ــ. کاتێوهو و ســازگاریی دنی �رمی ن ــهرنامهک ب� کی هی

 ێرکـهسـند دهن پ�مندا یرگیریهیی بۆ له ناوبردنی هاوسهستی کردهکدهی

  ر. هته ب�ریکان بگهو جیاوازیی ییهنگا�هڕکانی ناسینی هتهسیاس �بهد

 یهرچاوهن هـیچ سـهیـران لـه الهمـد�ک لـه و�زۆری هوهای ئڕهرهس

ـــ ـــه�یهتگوزاری و کۆمهخزم ـــوه هتیی ـــهی پ�شـــگیرانیامهپ ـــه م ڕ هیان ل

و هلـ ێنـدهبوون ههم هـ�هیشـتبوو؛ بـهگهن �پـخته هپ�شـو یرگیرههاوس

ــهمد�و ــه هران ــه ل ــڕ�ی ک ــهی تهگ ــهاگڕیزیۆن و ڤهل ــهیاندن وه هکانی دیک
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تـوانن هیزیۆن و مۆبایل دڤهلهزگای تهبوون. دکان هڕ�گریی هستی پیامیب�گو

ــامرازی  ــهتئ ــدهیوهلۆژیکی ســازدانی پهکن ــین بکــهرهی ســین ن، هتایی داب

انی ڕی گـۆهشـهرپرسـی گهو بۆتـه ب�ربهی بـهو�ما به شهلۆژیا و سینهکنهت

یی نــدهزایخالقیاتی هئــت بــه هبارهســ ێی نــوهوهی ئاشــکرای نــهوانکــڕ

دوو جنس لـه قوتابخانـه بوونی  هوهپ�ک �یهه �توانهیاندن دهاگڕسپاو. هچ

ر هیاندن له ههاگڕیزیۆن و ڤهلهتوری هواته زۆر گرنگه که دهوه. کهرز بکاتهب

 هلــشــگری �یامی پهی پــهوهوکردنــ�کی جوگرافیــایی بــۆ بهیــهناوچ

ــدا یرگیریههاوســ ــه ه�من ــد وهن ب ــۆ وهن ــه پار�ربگــرین. ب ــه ل زگــای �ن

رم وای کــردووه کــه هوای زۆر گــهش و هــهوشــی کــهڕخووزســتان 

وه. هتـ�واران سـنووردار بکر�ـیانان و ئهکانی ئیش کردن بۆ کاتی بهر�کاتژم

هــا هن. لــه وهکــهد ڕهپــ�وه ته�ــیان لــه ماهۆژانــڕک کــاتی �هی خــهزۆربــ

کی هیزیۆن چاالکییڤهلهیر کردنی تهادیۆ یان سڕدان به �کدا گو�رجهلومهه

شگریانه له �یامی پهن. پهکهرخان دهو تهک زیاتری کاتی خۆیان ب�هخباوه 

ی هگـڕ�ر لـه هزۆر به ئاسانی و زۆر کاریگـ �توانهن د�مندا یرگیرههاوس

م هبـک. �هوه بۆ کـۆی خـهت�وه بگوازرهیزیۆنییڤهلهی تهرنامهیاندن و بهاگڕ

ر بـه هخۆ که سهربهادیۆیی سڕی ڕیزیۆن یان تۆڤهلهنووکه تهتا ههوه هه�حا

درا و �ـپهگڕ� ێبینـرهیزیۆندا دڤهلهی له تهوهبووه. ئهبوونی ن �بهت نه�وهد

  ته. ه�وهر کراوی دهداکۆکی له س

ربایجانی هزگاکانی ئاز�له پار �توانهد ه جوگرافیاییانهستیارهمه ه�م وهئ

ی هوای جوگرافیاکـهش و هـهوشـی کـهڕکـه  ێدی بکـرهتیش بـ�هۆژهڕ

ی �ـواته بـه پ هی. کوانهنگه، باغداری و هڵکاوباره بۆ کشتوهند و لهسوودم

خووزســتان کــه  یهوانــهپ�چوه، بــه هینــ�کۆ�یــدانی لهشــی مهکان بهگـ�هب

ربایجـانی هکانی ئازهوه، گونـدهنن�وه بمه�یان خۆشه له ما�کانی پهدانیشتوو
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ر بۆیـه هن. هـهبـهد رهبـه سـ ڵی ماهوهرهکی زیاتریان له د�تی کات�هۆژهڕ

 یرگیرهلـه هاوســ هڕ�گرییانـیامی هی پـهوهوکردنــ�بـۆ بئـامرازی کـاراتر 

کان یـان هتییـه�وهکخـراوه نادڕ�توانا کردنـی هنان و ب�اهڕ �توانهن د�مندا

ریکی هکه خـ �ی بیوستوندرهکانی تهندهتی له ناوه�یهرانی کۆمهمتیدهیار

ی هو�ــنــاو چوارچ هلــ �بــهش دهزگاکــانی دیکــ�کانن. پارهکــار لــه گونــد

کی �واز�ن، چوونکه ناتوانین به ش�اندا ببینریندی جوگرافیایی خۆهتمهتایب

ر هسهشنیار و چار�پو وه هن بناسین�ی منداهختهشو�رگیری پهکسان هاوسهی

  ین. هبک

ک لـه هزگایـ�ر پارهندی ههتمهویسته تایب�یدا پ�کی دیکه که تهیهنموون

گری �هزگایه هـ�م پارهلووچستانه. ئهزگای سیستان و ب�پار ێر چاو بگیرهب

ــ�پ ــهکهات ــهی زۆر ن ــاینیی و ب ــههای کۆمهریتخواز و ئ ــتی ه�ی ه و ڕگۆهن

چم گرتن و �کی گرنگه له ب�رهنراویی ئاین فاکت�پهتی س�هسهستی دهد�با

مـی �ک لـه و�شـه. به�گایـهو کۆمهئـکۆی دانیشتووانی هزری ی �ۆ�کۆنت

ویسـتی بـه بـوونی �ن پ�ی منـدایرگیرهنگ بـۆ هاوسـهو هاوئاه هندیانهچ

ی یرگیرههاوسـی هڕ�گریانیامی هپ یهوهوکردن�رانی ئاینییه. له کاتی بهبڕ�

جی هۆیشتوویی و ملکـ�ستهرانی ئاینی دهبڕ�ک، �هی خهبۆ ئاپۆرن �مندا

ک لــه �ــلــه زۆر ینیی کــه ئـاهوهلــی هوهدانـڕبــه ئاوتی زیــاتره. ه�یـهکۆم

ــهکۆم ــۆ هاوس ــاو ب ــدا پاس ــدا یرگیره�گاکان ــ�ن�ن د�من ــڕ�وه، هت ران و هب

ی هی ژنان له سایهگ�پاراستنی پرچاویان له هکی ب�ورهینی دیرپرسانی ئاهب

 ڵبــۆ منــدا یی ئــاینهز�نگهئــڵ هگــهل �کان و ملمالنــهیــداردنهیوهئاینــه پ

  یه. هریی هههاوس

جـووتن ووداوی ڕندن دوو �نان له خو�و وازه هختهشو�رگیری پههاوس

. ننکاه�ـوتن لـه ژیـانی کچۆهشـک�تی پهرفـهدهـاتنی ی کۆتـایی �که خـا
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که هاوکـات  ێوووداڕرن. هن�رسام ههوه سهم بارهوه لهژین�توکانی هنجامهئ

ندنـه. �نان له خو�دا وازههوو دڕن �رگیری منداههاوس ڵهگهست لهروهو د

نـدنی کچـان �دان بـه خوهژ�ـخی درهژار، بایـهدار و هـهکی نهیه�ماهله بن

ــتڕ ــاوهیوهوخۆ پهاس ــه چ ــته ب ــیش و دڕهس ــتربوونی ئ ــهوانی باش تی هرف

و  ییوارهنــد�یــان خو نــان�اهڕکانی هنزمــ هنانی داهــات. ئاســت�ســتههدهو

ــ ــنوورداریی س ــابوورییخۆهربهس ــارههخ ،یی ئ ــ�هس ــان ب رز هگریی کچ

ــهد ــهکات ــاوات و خۆزگ ــه�کانی کچۆهوه. ئ ــواری  کهی ــه ب ــان و �اهڕل ن

 �ـ�هشتر دیاری کراو کـه د�ی پندهزایی �ۆڕیه به هۆی هوانهیی ل�ۆفیشنا�پ

ــنووردار کراو ــهژن س ــاو ماهت ــواری ن ــه دی ــوه ب ــاری د�� ــکرهک دی ت. �

 ژارهی هه�ماهئابووریی بنڵ هگهلندنی کچان �ر خوهگوزاری له سهرمایهس

  .هناکۆک

سـته، لـه بـری هر دهک لـه بـ�ـی که بۆ داهاتووی کچهمهو داراییه کهئ

ــ ــۆ پهوهئ ــپهرهی ب ــان و خو�اهڕنی اد� ــ�ن ــدنی س ــرهرمایهن ، ێگوزاری بک

  ت. �بهی دهکهرگیری و جیازهنگی هاوسهچووی ئاه�رخانی تهت

ی باوکی �رچی زیاتر له ماهخته باشتره چوونکه کچ ههشو�پ یرگیرههاوس«

م �هندن بوو ب�زی له خوهم زۆر حهکهورهکانیشی زیاتره. کچه گهوه گیر و گرفتهت�ن�بم

  »شت.�یههی نهکهنهخاو

  ری پیاو، ئاغیمۆنهمد�و

  ت�هۆژهڕربایجانی هزگای ئاز�پار

ر هی بـارودۆخی هـ�ـی بـه پهدیکـ یهدیانـ نهدا هۆکاری چـهم بوارهل

چوو �دانی ت�توانین له پهی و نژارهنه ه�کراوه. بۆ و �ی پهک ئاماژهزگای�پار

لـه  زگای هورمزگان بوو.�ندن له پار�نان له خو�کیترین هۆکاری وازههرهس

کان و هوان قوتابخانـ�ودای دووری نهت م�هۆژهڕربایجانی هزگای ئاز�پار

 ڕهکاری لـه مـهندن بوو. ورد�نان له خو�کی وازههرهکان هۆکاری سهگوند
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ر هگـهم بوارانـه، ئهکـه لـهیهنیا نموونهنان له قوتابخانه تـ�کانی وازهههۆکار

اســتییانه بــۆ ڕم هئــ ێم بــدرنجاهکی لــۆژیکی ئــ�بژاردن�ههــ �یــار وا بــ�ب

  ویستن.�یی پهربناخ�ستی ژهربهب

  

  ن�ی منداهختهشو�پ یرگیرهیشتن به هاوسهاگڕ  ستهد

ن لـه �ی منـداهختهشـو�پ یرگیرهبۆچی هاوسـی که هوههۆکاری بنیاتی ئ

ر همه ههئیه. هجیهانبینی پیاوساالرانی هژ�ران در�ریتخوازی ئه�گای نهکۆم

رانـدا �کان لـه کلتـووری ئهوهریی بـۆ نـههاوسـ ڵیـه کـه منـداههۆکارو هئ

د) هلـه سـ ٤٨ران (همـد�ی وهی زۆربـهوهی ئـهوانهچ�شتووه. به پ�ه�جهب

ک لـه �شتاش زۆر�، هێنر�ستهبوو �بهریی دههاوس ڵیان وا بوو که مندا�پ

تیـان هڕی وا هسـانهو کهت لـه نـاو ئـهنانـهنن. ت�پهیسـهداگرانه د�ک پ�هخ

ن �رگیری منـداهخشـی هاوسـهی زیانبهوتـهرکهدوان های ئڕوه. به هکردهد

�گای ههاکانی کۆمـهی بـهوهبۆ السـایی کردنـ �بهمه که دهکی کهچووی�ت

  ت. �رخان بکرهریتیی تهن

ییه ه�ماهیاری بن�رکردنی بهی دهوهرهک ری دیاریهفاکتژاریی هک ه�کات

م هیی بـۆ کـهکی کردهیهگه چارڕ�ک هن و�ی منداهختهشو�پ یرگیرههاوس

ت و �ـژاریی دهت. هـ�درهم ده�هه له ق�ماهداویستی دارایی بن�ی پهوهکردن

کان ناچـار بکـا کـه بـه هز دایـک و باوکـ�ههکی زۆر بـهیهک وزهو �توانهد

کان ه�ـماهوه. بنهبدۆزنکانیان ه�ک بۆ منداهیهناگهپ هختهشو�پ یرگیرههاوس

کانیان ه�ـۆڕمیش بـۆ هم بۆ خۆیـان و هـهمدا ههنی کهمهرگیری له تههاوس

ی هرچاوهکانی کچـان چیتـر سـهداویسـتیی�زانـن. پهسـوودتر دهباشتر و ب

ت. �خشـهبهد �کی پـ�لهکی باشتر ه�وه و بۆ ژیانهم ناکاتهه ک�ماهمی بنهک

ژاریی و هرچـوون لـه هـهی دهگڕ�بۆته ن �دای منهختهشو�پ یرگیرههاوس
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ک بـۆ �ـک ئامرازهواتـه دایـک و بـاوک و هکان. کـهتوند و تیژییـه جنسـیی

 شــیهک لــه بهوه و وهۆزنــگهریی دههاوســ ڵمنــدا یژاریهدامرکانــدنی هــ

ک هیهه پار�رگرتنی بهکاندا وهلتوورهله ک ێندهکرا، له ه�ی پهمدا ئاماژهی�س

  ه. �ماڕکی ئاسایی و نۆ�تهه باب�رگیری کچۆهر هاوسهمبهله ه

�گا لـه نـاو هکـدا کـه کۆمـ�ن لـه کات�ی منداهختهشو�رگیری پههاوس

یری هرگری سـهکی ب�ک میکانیزمهو هتییه�یهکۆم یو توند و تیژ ملمالن�

ر هری لـه سـهساتی سرووشتی کاریگهک که نائارامی یان کار�. کاتێکرهد

ک هبـن. وهنـد دهرمهرهکن کـه ز�سـانهمین کهکـه، کچان ی�نهدادک �ت�و

وه هر کـرا، ئـهداگری لـه سـ�ـپ ڤکانی مرۆهی مافهوتننامهککڕ�شتر له �پ

ن زۆر �گریی منـدا�هسـارههیی، ئابووریی و سیاسییه که خهیرانی ژینگهق

ن �رگیری منـداههاوس دیهرسهدن که هخهردهوه دهمان ئهکهگ�هکات. بهد

ک کــه �ــت. کات�ــبهری ئــابووریی زیــاتر دهردیســهبــه تونــد و تیــژی و د

کـات، شـانه و هشـه د��گا تووشـی کهرجی نائاسایی مرۆیی کۆمهمولوهه

ک هکان وهت دایـک و باوکـ�وتهفهزی د�پار ڵی مندایته�یهی کۆمهکهات�پ

نا هتییانـه پـههامهم نهئـ ڵهگـهرم کردن لهنجه نهست و پهک بۆ د�میکانیزم

ک لــه ئاســایش و هیــهادڕی هوهن بــۆ ئــ�منــدا یرگیرهر هاوســهنــه بــهبهد

ترسی توند هی مهژڕ�ی که هو کاتهت ئهتایبهکانیان بهرانی بۆ کچهخۆشگوز

میی ئاسایش هست به کهن. ههبک هرهستبهوه، دهت�بهرز دهی بندهزایو تیژی 

کـه �م�ر و وهز�پار هختهشو�پ یرگیریهرییه. هاوسههاوس ڵاری مندهن�بزو

ک لـه هکان. وهچوونه ناوخۆییـ�هه�نگ و تهستی نائارامی به هۆی جهبۆ ه

ی نـاوخۆیی، ڕهی که شـهنان�و شوهلوت، هرکهکاندا دهوهژین�نجامی توهئ

ک بـۆ هیـهروازهک دهو ن�مندا رگیریهدا بوو، هاوس�تڕ یان ملمالن�ی هش

تی خـۆی ه�یـهنـدیی کۆمهژب�کـرا. توهچاو دهڕ ڵکی ئارمتر بۆ مندا�ژیان
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ــ ــه هاوســ�ب ــدا یرگیرهچم ب ــه ههن د�من ــدهدات. ل ــه گوند ێن ــدا هل کان

 ێندهتییه و له هه�یهندی کۆمهژب�و تو مای جیاوازی�تی ئاو ه�ندارهخاو

وا دانیشـتووانی لـه  یهو گوندانـهلـکانی دیکه چانـدنی فسـتق. هن�له شو

هـات هن تـا د�مندا یرگیرهی هاوسهژڕ�رتری ئابووریدا بوون، هژی س�تو

ــاتر د ــهزی ــوو. ئ ــه وهب ــه ئابووریی ــامرازی پۆلهم جیاوازیی ــدی هنب�ک ئ ن

باشـه  �کان وایان پـه�ماهدات. بنهریی دههاوس ڵبه مندا هرهتی په�یهکۆم

ن کـه هـاوچینی ئـابووریی هک بک�سانهک ڵهگهرگیری لهکانیان هاوسه�ۆڕ

رانی هت و خۆشـگوز�هسـهی دیسیپلین، دهی زنجیره پلهوهبۆ ئ �خۆیان ب

  زن. �بپار

ــوو ــ ڵقب ــی ب ــههاوســرفراوانی هکردن ــه میکــانیزمی ب زی �ههرگیریی ل

ر تونـد و هتی داکـۆکی لـه سـهرفهتی، ده�یهی کلتووری و کۆمهوهگواستن

کان که بـه تونـدی هتییه�یهزی توانا کۆم�ت. ه�ن�خسهڕهه دیندیهزایتیژیی 

ر هبـه سـ �کۆشـهد�نراوه، ت�انـدا گـونجیابردووڕریتی هو داب و ن ڕهله باو

م یاسـایانه زیـاتر لـه هی ئـهوهک ئه، و�ب ڵکاندا زاهوادارهڕرمییه هف یاسای

یشـتنه هگ�کان و تهتییـه�یهها کۆمهوان بـ�ـک له ن�ن. کات�نر�پهسهجاران د

 ڵهگهیه که خۆی لهکهییهمهوه دووههت، ئ�بهکدژیی بوونی ه�کان لهئاینیی

تکی ه، ئـهختهشو�رگیری پهرت به هاوسهباهخات. سهک دڕ�م هکهی یهوهئ

وه بـه هدوورخران�گا و ترس له هوو له کۆم�ستچوونی ئابهله د یته�یهکۆم

کـانی بـاوبوونی هکان لـه هۆکارهتییه�یهها کۆمهبۆ ببوون هج نههۆی ملک

  رییه. ههاوس ڵمندا
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  وی. هزهڕله خوراسانی  �قهزار فهه ٤به پتر له  هی عیلمییهوزهح

  دیهحمهنه: کامیل ئ�و

  

رگیرییان ئافرانـدووه. هبـه پیـرۆز بـوونی هاوسـ ڕهکان بـاوهئاینیی هڕهباو

کان و یاسـای هتییـه�یهها کۆمهجار گوزارشتن له ب کان زۆرهرمانه ئاینییهف

ــه ب ــاو ک ــایی و ب ــهئاس ــتانداهره ــاوهدی چڕمی س ــپاوی ب ــار و ڕ ڕ وهس فت

  کانن. هوانگڕ

کـه کان هتییـه�یهلتووری و کۆمهی، کـندهزایها هریتی باو و بهداب و ن

 ڵمنـدا ریتیهی نـهوه، هاوکـاری مانـێکـرهدی دهراندا بـ��گاکانی ئهکۆم
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سـتدانی هیـدا لـه د�ریتخواز کـه ته�گای نـهکـات. لـه کۆمـهریی دههاوس

رگیری و هست به هاوسـهیوهریتی پهشتا تابۆیه، داب و ن�تی ه�ی کچهردهپ

تـی �چمی گرتووه. له و�م تابۆیانه بهینی ئڕگری له گۆڕ�زگیرانداری بۆ هد

بن. هدگاگر �هنی کۆم�پاکداویی و ههاکانی پاکیزهی بهگڕ�کچان له  نرا�ئ

رگری له بارودۆخی هک بهو ێناسرهک شانازی کچان دهی وهوهپاراستنی ئ

  تی دایک و باوک. هرپرسایهر بهکاته سهکی زۆر د�ختهه و هۆز ز�ماهبن

م هک بــۆ کــ�ـک ئامرازهون همــهم تهرگیری کردنــی کچـانی کــههاوسـ

م هلـت. �ـکرهناسـه د�نیـان پ�نوڕ�یـان  ه�هه یندهزایی چاالکی هوهکردن

ی هوهر ئـهبۆ سـ هیهشڕههوه ه�ن له ماهمهم تهکی ک�دا بوونی کچهبارودۆخ

ر لـه هبـ یندیهیوهیه بچنه ناو پهوانهشتر به تابۆ ناسراوه، چوونکه کچان ل�پ

ندن و �کانی کچان بۆ خوهتاییهرهزه مافه س�ههم ترسه بهوه. ئهرگیرییههاوس

ی رگیرههاوسـ �کـ ڵهگـهک و ل�ی که چ کاتهوهبۆ  ئ کانیانهتاییهرهمافه س

مایـه بـوو هم بنهر ئهکان له سهوهژین�نجامی توهکات. ئهوت دهز �ل ن،هبک

شـی ژیـانی ژن و هد) خۆیان هاوبهله س ٦٥٫٢ران (همد�ک له و�که زۆر

یـاری �کان بهتـه�دی حاهلـه سـ ٤٥٫٩کردبوو. له هستنیشان نهردییان د�م

ن خـزم و هد لـه الیـهله س ١٥٫٧ه و له �ماهن بنهبژاردنی هاوژین له الی�هه

کان هتییـه�یهها کۆمهرکرا بوو. الدان له بـهکان دهس یان ئاشنا و ناسیاوهک

تاکانی تـافی هرهت له سهکی تایب�نهمهگاته تهه د�ر کات کچۆهنه. ههگمهد

رگیری هرا هاوسـ�خ �بهکه د ێوانرڕهی د�ک لهیهشهڕهک حهیدا و�رمندا�م

قـه کـه �ویسـت با�ی پهنـد�و ههکـه ئـ ێکرهوه دهی ئهبکا چونکه گریمان

کچـان بـه  یهسـتانهربهیـاردانی س�ات. توانـای برگیری بکههاوس �بتوان

مــه چوونکــه زیــاتر هنــدیی و خواســتی خــۆی کهزامهڕی هوانــهچ�پ

ک �کاتترن. هورهن که زۆر له خۆیان گهکهک د�سانهک ڵهگهرگیری لههاوس
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کی �پیـاو ڵهگـهرگیری لهن هاوسهمهم تهکی ک��یان مندا ک یان��رمندا�م

ودای هکردن بـه هـۆی مـهنـ�هوه ههک�زی پ�کا ههنتر له خۆی دهمهتهزۆر ب

کانیان لـه هران کـه کچـهمـد�موو وهر هـهت. ه�زۆر ب �توانهوه دهنییهمهت

ــهت ــهنی کهم ــدا هاوس ــوو  نرگیرییاهم ــهایانگڕکردب ــه ئ ــد ک ــه هوهیان زه �

یـاردانن (خۆبـوواردن لـه �کانی بهرهری فاکتـهن که هاندکانهتییه�یهکۆم

 یرگیرهنجی هاوسـامین قـازهکـهی رگیریهر له هاوسهی بندهزایندی هیوهپ

  کرا).�ی پهوه ئاماژهرانهمد�ن وهن که له الی�مندا

و کاته هن ئ�گاریی مندا�ریی و بههاوس ڵریتی منداهوان ن�ی نیندهیوهپ

کانی هرشـتهرپهن دایـک و بـاوک یـان سهک لـه الیـ�ـکه کچ ێوهکهردهد

 ڵله ئیشی ناو ما ڵدایه که منداهر�ت. ل�کرهکی دیکه دهیه�ماهی بنهسپاردهئ

ی کاری هرچاوهن س�مندا رگیریهوه. هاوسهت�نر�وسهچهی دستهو ئیشی د

کات. بـه هی کار دابین ده�ماهبۆ بن ێکی نو�ندامهگوندیی به زیاد کردنی ئ

چـن. داهـاتی هوه دڕ�هکان باشتر بهکان ئیشهستهک به د�ستهزیاد بوونی د

دابـین داریی و هتـد �ـهون کـردن، ئاژه، تـڵکاوه له کشـتو�ماهکی بنهرهس

 �رزانی و ئیشـی ئـازاد و بـه بـهه به هـۆی هـ�کچۆنانی �ت و به کاره�بهد

و ه�یهرزیی پـهکی و�شنهرچهکان، سه�گا گوندییهله کۆم ێندهسنوور له ه

  گونجاوه.  ڵوکاوئابووریی کشت ڵهگهتی لهاحڕکا که زۆر به هد

 ێی نوهوهوه، دایکی نهنهکهی درگیرهوه بیر له هاوسهک�نهمهموو کچان له تهه«

ن �ن کچی ف��هوام دهردهابردوو بڕم دایکانی �هوه. بهکاتهی دهکه�ۆڕبیر له زانکۆی 

ت هنناهیه تهه ریهی دایکه که کاریگهوهوازی بیرکردن�مه شهس شووی کرد. ئهک

ر هگهکات. ئهدازی ڕ �بهتی ههاسر دایک سیهگهئستی بکات. �هرههر باوکیش بهگهئ

  »ت.�توانهد �ست بهد�دا با�دایک له ما

  ه�سا ٣٢را، از

  زگای خووزستان�پارـ  وان، شووش هلهای شاری عڕهاوژینی شۆ
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را بـه �ـوه هـۆگری ملـدانی ئاسـان و خهتـهڕهلـه بنرانی ��گای ئهکۆم  

هـیچ  �بـه بـکان هریته باوهکان نییه و نهتییه�یهکۆم هکییهرهانکارییه سڕگۆ

کی السـایی هرهدی سـنـهتمهت. تایب�ـو بکره�یهپـ �بهک د�شک و گومان

ت لـه نـاو �هسـهد یهش کـراوهنووسـراوی دابـهمکی نهی سیستهوهکردن

ی هوهی نـ�ۆ�چاوی کۆنتهڕک همایهک بنه�گای پیاوساالر وهیه. کۆمه�ماهبن

 یرگیرهتی هاوسـهقیقـهدا حه�ـماهی لـه نـاو بنهوهکا بۆ ئهنجی خۆی دهگ

ن همـهم تهردی کـ�ـژن و م یرگیرهپـاش هاوسـن پاساودار بکـات. �مندا

ر هنکـه هـوژیـن، چوهکـدا د��تریان له نـاو ماهورهدایک و باوکی گ ڵهگهل

تیوانی شـنـی پکردن. دابین �شتا مندا�خۆ و جیا ههربهدووکیان بۆ ژیانی س

کانی هیار�متر له بهخۆیی کهربهس ته هۆی�بهنج دهردی گ�یی بۆ ژن و م�ما

 ێوه، چ کـارهخستن ڵمندا �کار کردن، چ کات ێک له کوهی، ورد�ژن و م

ی �ۆ�م میکـانیزمی کـۆنتهواری و هتـد ... ئـهند�ستۆ، ئاستی خوهگرتنه ئ

کوو بـه �هکان بـه�ر کچۆهنیا به سهت هکراوانه ن شتر دیاری�سیستماتیک و پ

کانـدا دایـک و بـاوک هته�ک لـه حا�له زۆرت. �نر�پهسهنیشدا داڕر کوهس

لـه  ۆواوی�شـ�ل رهان لـه سـڕکـو ،ن�رگیری منداهن که هاوس�نهداد�دانی پ

 هکانی دیکـه و شـارهن�و شـوهرهوانه و کـۆچ کـردن بـهی شـهوهمان هوهرهد

نج هی گــهوهکردنــی نــ ڵۆ�وه. کــۆنتهکاتــهک تــاران دوور دهکانی وهورهگــ

ش بـه هکـه بـکدا، �ن�ه له شـو�ماهی بنهوهک کۆ کردنهور یهکه بۆ د�ئامراز

ریی زیـاد ههاوسـ ڵمندا ی کارکردیهوهکی دیکه به مان�ژ�ی خۆی تو�حا

   کات.هد
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  ن�ی منداهختهشو�پ یرگیرهکانی هاوسهکییهر ههۆکاره س

رگیری هرفراوانی هاوسـهبوونی بسند هکرا، پ�کدا باسی لهشی یهی له بهوهئ

تی و ه�یـهی کۆمهوهزی گواسـتن�ههن له میکانیزمی بـ�ی منداهختهشو�پ

تی و مافـه ه�یـهندنی کۆمهسـ هرهکی زۆری لـه پـ�برهلتووری بوو که زهک

ک هشــی یــهداوه. ب ڵســا ١٨ن همــهر ت�ــانی ژڕکانی کچــان و کــوهمرۆییــ

ــه ســهروههــ ــیش ل ــ�ر وهها ئ ــهمــی بۆچوون ــه م ــ ڕهکان ل رگیری ههاوس

ــو�پ ــداهختهش ــات. توهن د�ی من ــ�ک ــه د�کانی ئهوهژین ــدهم ــه خا هری ک

وتن و هشـک�ن، ئاسـایش، پ�ی منـداهختهشـو�رگیری پهری هاوسهکاریگ

 یرگیریهوه. هاوســهترســییهتــه ماخهن د�ی منــدایی ســۆزداریندروســتهت

گـری ڕ�دا و بـه هی د�هاتنی لـه ناکـاوی منـدارمانی کۆتایی هف هختهشو�پ

وسـت بـۆ ئامـاده �یی پهستهی فیزیۆلۆژیکی و جهشهن له گ�کردنی مندا

ق، دایـک و �کی بـا�رانهبـۆ بوونـه هاوسـو بیریـان  هستهینی و جهبوونی ز

و هرهییانـه بـهزهب�، بڤکتیهکی ئـ�ندانهکی وشیار و به گشتی شارۆم�باوکان

ی �می منـداهنی کهمهرگیری له ته. هاوست�نهوه د�یان پ�یی پاهورهدنیای گ

ن و نـه �نانه نـه منـداهمهم تهم کچه کهناکۆکه. ئی سرووشتی هشهگ ڵهگهل

ووی توانـا ڕشـتا لـه �م ه�هبون هکهردهک د�نهمهتهک بهوره. چوونکه وهگ

ــاردان �ب ــهخۆیی دهربهو ســی ــه. هاوســهســییان ههمایهی کروون  یرگیرهی

ن. ژیـانی همـهتهب �نـهناویـان د ه�هو به ه �ن�ووشڕهن شوناسیان د�مندا

وان نـه هک کـه ئـهیـه، دنیایـهیی هڕم و کـۆهدنیای پیـاوان کـ �وان به بهئ

  ن و نه ژنن. ه�کچۆ

کانی هوهریی له نههاوس ڵکان، منداهنهمهتهی ب�ۆڕن له �نانی منداابه د

ووی دووگیان بـوونی ڕ، له �ن�پهسهانکاری دڕگۆ ��ههاتوو کۆماستا و د�ئ

تخوازی هرفهندن و د�یتشن به خوهاگ�ستهی دهوهیتا، سنووردار بوونهیتا پهپ
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تی، ه�یـهکۆم یگیریهر گۆشـهداگریی کردن له س�پ .ێی نوهوهیی له ن�ما

لـه یاسـا و  کانهاووتنـه داوی پاشـمهخته و کهشو�ژن بوونی پهو�ق و ب�هت

ی هی جـنس دز�ـم بـه پهواردن و سـت�هوتوو و کونـه. هـهی له بـاو کـ�ۆڕ

کانی داهـاتووش هوهنـ بـۆ ی گشـتی وهوهی بیـر کردنـهناو بازنـ هتهکردوو

  وه. هت�گوازرهد

. ێرمی بناسـرهبه فـ �بهری ژن دهرکووت کهوری سهددا، هکهات�م پهل

ی کـه ناچـار هردان�ن مهو ژنه خاوهت ئهنانهن که تهخهردهوه دهکان ئهگ�هب

تیی و ه�یـهها کۆمهسـپاندنی بـهکـراون بـۆ چ هختهشو�رگیری پهبه هاوس

ــ ــکردریت و الســایی هن ــاوی بهوهن ــارد�ی پی ــهی رگیری هر هــۆگری هاوس

نجامی هوانگـه لـه ئـڕکـردن و  ڵم قبـووهیان بـن. ئـهکـهی کچهختهشو�پ

ت. ژنان بـه �ی دوایی بهوهوه بۆ نهکهیهوهریته له نهم نهئاگرتنی ڕپاراستن و 

ــ ــدن و د�میی خوهک ــهن ــهرف ــداریی کۆمهم بهتی ک ــهش ــ�تی په�ی ی هگ

بـوون  �خاف هکانی خۆیان. بهوه بۆ کچهگوازنهکسان دهی یهرانهرکووتکهس

دی هکانیانـدا بـهشاراوه له ژیانی کچ یهو�یانتوانی به شهی که دهانڕو گۆهل

اسـت ڕون، هکانی ئـهستا پاشـماو�ریی که ئههاوس ڵقوربانیانی مندانن، �ب

زموونیان کـردووه، هی خۆیـان ئـهو�و شهر بهوانه ههردار کردنوسنو مانهه

 �کانیان به بهریتهوه. ژنان نهنهکهان دووپاتی دیکانی خۆه�ر به منداهرامبهب

ــهت ــت جارهنان ــ� ــه ژهک س ــرنج دان و بردن ــه � ــد و تیژیی ــیاری تون ر پرس

  ناوه.  ڵکان له کۆهوهرهزکهڕهو

له کان هریتهسپاندنی نهی چ�ی قووهوه باش بزانین که پرۆسهویسته ئ�پ

کان هسـهک ڵهگـهی ژیانـدا لهژ�کا و له درهد�ست پهوه دهتیی�نجهنی گهمهت

�گای پیاوانـه هکانی کۆمهتسر خواهمبهوان له ههادام ئوه چوونکه مهت�ن�مهد

ی بــۆ ســازگاریی نــدهزایرگریی ه�گاوهی کۆمــهازیــین پرۆســڕنگ و هد�ــب
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ت. �ـبهوام دهرده�گای پیاوساالر بهتی ژنان له کۆمهسایهفتار و کڕوانگه، ڕ

بوونی  مهک هت بهبارهک وازانینی هزریی س�ن�وان به هۆی ساهرگرتنی ئهو

بوونی توانــای دانووســتان و ه�گا و نــهرجی نزمــی کۆمــهلومــهخۆیــان، ه

ــ ــدنی هاوس ــهرهدوان ــار�رگیری ئهکانیانه. هاوس ــتا پ ــکی �رهز�س کی ناس

یانی هوهی بیرکردنــهگــڕ�ی پیــاوان �ــتی زا�هســهداون. د�ــووداریی پ�ئــاب

و هل یهوهبیرکردنوان توانای هجار ئ ێندهک که ه�کردووه به جۆر ڵۆ�کۆنت

  ی پیاوساالرییان نییه.هو�دیو چوارچ

فتـاری ڕکراوی هنگ نـهیشتنی گشتی و هاوسهگ�ون و ئاشکرایه که تڕ

بـوونی جووتت. �ـسـت بهدهی ونـدهزایی نـدهیوهی پ�ـبه پ �بهیی دندهزای

ــدهزای ــهی زۆرن ــانی ژن و مخــوو و حــ �مل ــه و مشــت�دی ژی و  �وموردیی

کان توانای دانوسـتان هسهکی نامومکینه، واته ک�ا و بۆچوونڕی هوهتکردنهڕ

مۆ بـوونی هستهم دهخات که ئهریدهکان دهوهین�کۆ�ویان نییه. لهت بهبارهس

یان. هکهرگیرییهکه له هاوس�شهب هوهرانهمد�وخودی ی هوانگڕییه له ندهزای

ر هر کات و له هـهیه که ههوهوان ئهر شانی ئهرکی سهیان وایه ئ�ر بۆیه پهه

میـان �و �بـهکـردن د �ی لـنـدهزاینـدیی هیوهداوای پ انیـانکهرد�م ێکو

ر و هرامبهی بندهزاییدا دواندنی �که ت رگیریهر له هاوسهوه. له کاتی بهنهبد

دانه کـراوه، �و ئ هغهده�گا قهی کۆمهوانگڕی له ندهزایندی هیوهچوونه ناو پ

وانی ڕهیدا چاو�کا که تهش د�لکهکی دیکه پهاستییڕو هرهن بهمهم تهکچی ک

ت. ���ـج بگهکی ملکـ�رهی هاوسـنـدهزایی �ـۆڕ ێکرهکه دهسهوه له کهئ

کچـان ناچـار بـه  هاتوون هری پ�کنـهسـهردووال لهجووتبوون کات�ـک هـ

تی له هستی تایبهینی ه�ربهتی له د�هسهد�کات. بهد ڵدهنزیکی کردنی ناب

زراو بـوونی �کران و پارهن یمبهبه واتای ت ملیهزۆری ندهزایندیی هیوهپ ڕهم

ی له دژی ژنـان لـه ندهزای یر توند و تیژهت داکۆکی کردن له سهنانهپیاو ت
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اســتیدا ڕلـه  دا�گای پیاوســاالرهی وا لــه کۆمـهو شـتهت. ئــ�ـدرهم ده�ـهق

  وانه. ی گوناهـ و تاهکهوانهچ�پ

ی هوهژینـ�ی توهژ�ـنجام دراو لـه درهنی ئـدوا�ـل ٥٠٠له نـاو پتـر لـه 

وازی ژیانی �ی ش�ۆ�له کۆنتتی دایک �هسهر دهک له س�نیا ژنهت یدانی،هم

و هت بـهبارهک بـوو کـه سـ�ـ. نـاوبراو تاکـه ژنانـدنوهداگری د�ـه پ�ماهبن

ری هوروبـهی دهژینگـ ینیڕتی گۆ�هسهی شاراوه دهو�ی که به شهگایانڕ�

ک بـوو لـه �شـهو کـات بهتا ئـهکه هـ –یدا �یاردان که ت�یه و بهخۆیانیان ه

  ی کرد. هقس –تی پیاوانه هرپرسایهب

کانی خۆیـان، هینی خواست و مافـ�ربهلی سنوورداریان له دهپوتانسیی

بۆچـوونی به  تهنانهژن توه. هکردهدا سنووردار ده�ماهوری کچانی له بنهد

اگیرا بوو. ژنـان ڕکاندا هزی باس�راوهکی و له پهرهکی نامۆ و د�سهخۆیان ک

ستدا هر دهیان له بهدیککی هیهکردووه، چوونکه بژارد ڵیان قبووهاستییڕم هئ

�گا هکۆمـی هینـی پیاوسـاالرانهژین چوونکـه لـه زهوه دهوانگانڕم هنییه. ب

ــ ــهچار هڕ�گ ــۆ دهی ــری ب ــهکی ت ــان ن ــهکراوه. دهستنیش ــۆ �هس  –تی خ

  وه. هن خۆیانهری ژنان له الیهرکووتکهس یلتووریهبۆته ک کردنسنووردار

ــ ــهو کهل ــداهختهشــو�پ رگیریهی وا هاوســهلتووران وان و هن فــر�ی من

مدایـه و لـه هی دووههکانی تـاک لـه پلـهو مافـ ڕهینی بـاو�ربهوداره، دهبر

ــ ــلتووریی هک ــاالریدا، ئ ــوهپیاوس ــهن�و ش ــه ب ــه�یهها کۆمهی ک کان هتیی

ها هیـاردان بـه بـ�ی بهبینراوه. پرۆسـهکانن، نهفتارڕیار و �ی بهوهرهدیاریک

  سی. هکهبژاردنی تاک�هو نه ه ێگرهکان ئاراسته دهشههاوب

باتی هخـ �بهکه که د�ی ئامانجندهزایر به تواناکردنی هگهمه، ئهر لهدهب

م هردهســنووری بــشــتنی �ههوتن، نهشــک�،  چانــدنی تــۆوی پێبــۆ بکــر

ـــه خوهاگ�ستهد ـــان ب ـــتنی کچ ـــدن، ت�یش ـــۆراک، وندروهن ـــتیی، خ س
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لـه  �بـهد هوهز کردنـ�ههرز و بهتییه. به�یهشداری کۆمهی و برانهخۆشگوز

کانی هرییـهی کاریگهوهبکا بۆ ئـ �ست پهوه دهانخودی ژنن هیشدا له ال�پ

  . چاوی خۆی ببین�تهوتن بهپ�شک

  

ی هشهکانی گهگری ئامانج�هسارههو خ هختهشو�ی پیرگیرههاوس

١زارههه   

و  �ملـهزۆر یرگیرههاوسـگـری لـه ڕ�ی هپرۆسوه، هژوویی�ی مهله سۆنگ

سـند هپم بـووه. یاسـای سـاردا هستهسپایی و ئهبه ئ موو کاتههخته هشو�پ

تی ه�ـوهکی د��وهمین هـهکـهکان یهندییـ�ن ههی، له ال١٣٦٠ی �کراوی سا

یانــدنی هاگڕریی بـه نایاســایی ههاوســ ڵسـتاندنی منــداههیندسـتان بــۆ و

کان هڤن بوو. شیکاریی و شـرۆ�سا ١٨نی همهرگیری کچان خوار تههاوس

یــه کــه ئامــاری هتان�و وهک لــ�کهتــی هیندســتان یــ�کــه ودا هپیشــانی د

). هۆکـــاری ١٣٨٥زۆره (مـــوخرجی،  ێوهن لــ�منـــدا یگیررههاوســ

کردنـی  �جهبـ�یه کـه جهوهری ئهرخهن د�رگیری منداهی هاوسهندیانهچ

 ه، دانیشتن١٣٦٩ی �س نییه. له ساهم گرفته بهکردنی ئ �بهنیا بۆ بنهیاسا به ت

را �ـخت، بـووه هـۆی هشـیمهو ح هشـهر گهکانی قاهیره له سـهتییه�وهود�ن

کانی هتییــه�وهود�ن هن دانیشــتنهی کــه دواتــر لــه الیــهنــ�وهو ههبــوونی ئــ

ن لـه هکـ�به ژنان له شـاری پ تهبارهسکان هکگرتووهوه یهتهن یهوکخراڕ�

  دواداچوونی بۆ کرا.هب ١٣٧٤ی �سا

وه هر ئهله س ڕهزاره، باوهی ههشهکانی گهگیر بوونی ئامانج�جله کاتی 

رچی زۆر هگـهت. ئ�ـن�ی دکسانی جنسـهرنامه کۆتایی به نایهم بهکه ئبووه 

بۆ باشتر کردنـی  هک هن�وههو هئن �ی منداهختهشو�رگیری پهبوونی هاوس

                                                 
1. MDGs  
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  کات. هالواز د ێدرهنجام دهوتوو ئهک�ژیانی ملیۆنان زیان ل

  
  ١٣٩٤ی �سند کراوی ساهزاره پهکانی ههی ئامانجهخشت

  
چمی گرت و له مانگی �ب ١٣٧٩ی �زاره له ساهی ههشهکانی گهئامانج

کان بـۆ هکگرتووهوه یـهتـهکخراوی نڕ�ی هگڕ�له  ١٣٩٤ی �فرانباری ساهب

ی هشـهیشتن بـه گهژاریی و گهکردنی ه �بهشتن و بن�هههاوکاری کردنی ن

 ١٦٩ام و وهردهی بهشهئامانجی گ ١٧وان �له ن ١٤٠٩ی �تا ساهوام ههردهب

شـتنی �هه؛ ن٥٫٣ یبوو له ئامـانج سند کرا که بریتیهوه پ�ئامانجی هاوش

 ،�لــمهرگیری زۆرهک هاوســهکانی وهخشــهزیانب هریتییــهموو ئاکــاره نههــ

نـدی هنـدامی زایهکردنـی ئ تهقهسـن و �ی منداهختهشو�رگیری پههاوس
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موو ژنان هر ههتوانا کردنی ههی و توانای ئازادیی و بندهزایکسانی هژنان. ی

م پالنـه هی جیهـانی ئـهو�ـه. چوارچ٥له ئامانجی ژماره  ک�شهو کچان ب

نـان بـه �کـراو بـۆ کۆتـایی ه�ست پهی ه�وهتان ناچار به ه�موو وهر ههه

نجامـدانی هندیی و چـۆنیی ئهر چهری له س�ن به چاد�مندا یرگیرههاوس

ــه �وانــه منداهندان لهی شــارۆمهوهمدانــ�وریی هبهســتهتــه و دهم بابهئــ ن

  ).١٣٩٤کان، هکگرتووهوه یهتهی نهکخراوڕ�(

ری هرخهم ئامانجه ستایش کراوانه دهی ئهڤی و شرۆوه شیکاره�م حاهب

تی هوخۆ لـه دژی بابـهاسـتڕن �ی منـداهختهشو�رگیری پهیه که هاوسهوهئ

که کـه هیهن پرۆسـ�منـدا یرگیرههاوسـیـه. هزارهی ههشهکانی گهئامانج

ـــا ـــچ د ١٥نه �س ـــۆن ک ـــهملی ـــه داوی ه ـــییهژاریی، مهخات کانی هترس

 ٨ئامـانج لـه کـۆی  ٦یشتن به هگری له گڕ�ی و کسانهستیی و نایوندروهت

نـه �رگیریی منداهم هاوسـهئـ). ١٣٩٤زاره (ظفـر، هی هـهشـهئامانجی گ

 ڵک منـداهکـات، وهم دهکـهانجی یئامـ ٦نـانی �سـت ههدهلـه و هشهڕهح

ی هســوود لــه پرۆســهکی بهیــهی پاژهوهانســی کچــان بــۆ ئــشری ههاوســ

 ۆزی�ی ئـاته�یـهوه. داوی کۆمهکاتـهم دهیان بـن کـهکـهت�ووتنی هشـک�پ

، هۆکـاری اکـهی پیاوساالرانه ئیش دهکهات�ن که له پ�مندا یرگیرههاوس

سـتیی و وندروهکانی تهترسـییهی، مژارهشـانی ئاسـتی هـ�ک�هکی ههرهس

ــانهنای ــ یکس ــه کۆمڕهی، چاوجنس ــه�یهوانیی ــهتیی ــندیهزایها هکان و ب  هی

  . هندهزایی �به پ یله توند و تیژزیاتر لتوور و هککانی هشاراو

ک هن و�منـدا یرگیرهزاره، هاوسهی ههشهنی وتنه که ئامانجی گهشای

گــری لــه ڕ�وخۆ هاســتڕتــه هم بابهی ئــهوهای ئــڕهرهت. ســ�ئامــانج ناناســ

. ت).  بی، کسـانهکات (یهتیانه دسهم ئامانجه ههر کام لهوتنی ههشک�پ

 ڵرمنـدا�نج و مهک بـه کچـانی گـهیـهشـنه ئاماژهر چهته لـه هـڕاپۆڕم هئ



 نگیی ب�ده�ههزای / 336

م هنـاو کـ�دان لـه پ�ـوهنگن بـۆ هیکی گـرهیهزانین پاژهرییه، که باش دهب�ب

ویسـت بـوونی �نانی کچان، پ�اهڕک به هیهژاریی. هیچ ئاماژهی ههوهکردن

سـت هدهنـدیی یـان وه. هیچ پابهکراوهن ی له دایکبوونهگ�هناونووسین و ب

، زک کانهیـندیهزای هوستیی، مافوندرهیشتن به تهاگ�ستهنانی متمانه له د�ه

نانی �ســتههدهبــۆ وکــه ییندهچــاالکی زای ینــانی گشــتگیر�اهڕو زا و یــان 

ی ژنـان و کچـان لـه مافـه هستخستنی متمانـهندروست و دهکی ت�هان�ج

ــهڕهبن ــان پهتیی ــته�کانی خۆی ــ ،ویس ــهب ــهدی ن ــاوی ها هروهکرا. ه ــن و هئ

کان هیــه جیاکارییــتیه�یهها کۆمهکــه لــه دژی بــناوه �ههنــی ه�گایانــهکۆم

نـان بـه �ز بۆ کۆتـایی ه�ههی بهرچاوهی سهوهرباری ئهن. سهکهبات دهخ

ر هتی لـه بـهیی و یاسایی تایب�تگوزاتری ماهتوند و تیژی، دابین کردن خزم

و  نـدهزایی �ـک جیـاکراو بـه پ�ـبوونی داتـای لهست به نـهم ه�هسته بهد

شتنی �ههها خواست بۆ نهروهت. ه�کرهی و زک و زا دندهزاین، مافی همهت

. هیههجیاکارانه  یتیه�یههای کۆمهوتاندنی بهکسانیی به فهکانی نایهبنچین

ی هوهتـه هـۆی مانـهکـان، بوونهسـییه ناوبراوهمایهت و که�ـم حاهموو ئهه

ک کـه بـۆ کۆتـایی �وازهتی بانگڕاپۆڕن. �ی منداهختهشو�رگیری پههاوس

ری، هروهاوی دادپر ن�نیا و له ژهنراوه، به ت�یهاگڕریی ههاوس ڵنان به مندا�ه

سار هی به تواناکردنی چینه خهرنامهندن و ب�نگ، خویستیی گروندروهله ت

 یرگیرهکانی هاوسـهزنـهم هوتـهک�وه له لهدانڕبوو. به ئاو �افغکان هگر�هه

شـتنه �ههم نهوه، ئـهرهکـانی سـهن له ناوچه بـاس کراو�ی منداهختهشو�پ

  ت. �وانرڕهی د�ست چوو لهکی له د�تهرفهک دهره وهن�ت ههفهخ

توانا هی و بندهزای یکسانیهدانی ی�پهرهپ« �ۆکی ئامانجی ژماره سڕهناو

 یرگیرهشـتنی هاوسـ�ههمکی نهاشکاوانه بریتیی نییه له چڕ» کردنی ژنان

کچـان  هزۆر�ـک لـ هکـ یهو کاتـهتا ئـهتوانا کردنـی ژنـان هـهبن. �مندا
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کی �واز�نـدن و شـ�، خوووسـتیندرهکـردووه و مـاف، تیان رگیریههاوس

وه، نامومکینـه هنـهکت بهڕوه هوسـانهری لـه تونـد و تیـژی و چهب�ژیانی ب

  ).١٣٩٤(اپراتی، 

ی هختهشـو�پ یرگیرهوان هاوسـ�ـن هلـکی بنیـاتیی هندییهیوهها پهروهه

ــدا ــدن بــوونی ه�ن و خو�من ــاره هن ــانجی ژم ــه (ئام ــه). ئ٢ی ریی هگ

ن �سـا ١٨نی همهر له تهنراو، ب�ههانڕوار و هند�خوهکچانی ن یرگیرههاوس

ی �ش بـه حـاهمـه بـهرزه. ئهندنیان ب�یه وا ئاستی خوهو کچانهقاتی ئ �س

یـه هه ژاریههـرچاوی هشـتنی بـ�ههبـۆ ن ڵوهر ههری له سهخۆی کاریگ

نــدنی �خو –تی ئــابووری هرفــهکان دهبووکــ ڵ)، منــدا١(ئامــانجی ژمــاره 

سـت هژاری لـه دهیان لـه هـهکـه�ماهزگار کردنی خۆیان و بنڕویست بۆ �پ

ندن لـه نـاو �نان له خو�ی زۆری وازههڕ�ژی خۆی �ش به حاهمه بهداوه. ئ

  ت. دی د�ن�هبـه ٢م ئامانجی هر دهی که کۆسپی بهو کچانهئ

زۆر  ژارنشـینهش یـان ههب�تی ب�له و هختهشو�پ یرگیرهریتی هاوسهن

ــه پ ــا ل ــاوه. جی ــایی و کلتــووریی، وهگــ�ئاســایی و ب  �چهد�ــی جوگرافی

و هئـ ڵهگـهاداری لنـوخۆ و ماهاسـتڕکی هندییهیوهن پ�ی مندایرگیرههاوس

نه گوندنشـینی، �بۆ وی الوازه؛ هشهی گهوهرهک وا دیاری �بهودۆخه هوبار

ی کهرهسی هوهرهک ری دیاریهژاریی. فاکتهنان و ه�اهڕبوونی هی یان نمهک

نگالدش و مالیی و هتانی ب�ریی له وههاوس ڵی منداهوهنواندنها هروهو ه

رگیری کچانی هی هاوسهی که پتر له نیوهن�و شوهیجرییه؛ ئهموزامبیک و ن

دی هلـه سـ ٧٥دا، پتـر لـه هتانـ�م وهژارییه. لـهن ه�سا ١٨نی همهخوار ت

ی لن. مـاهبـهوه دڕ�هۆژدا ژیانی خۆیان بـڕ هدوالر ل ٢متر له هک به ک�هخ

ی هرچاوهی سـهباره ئابوورییـه (کابینـهم دۆخه نالـهوه لهکه له مانهیهنموون

  ).١٣٩٥ت، هشیمهح
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ک هی وژارهدراون. هـ ێوه گـرهکـ�ن پ�منـدا یرگیرهشی و هاوسهب�ب

گـری لـه ڕ�ن، �رگیری منـداههاوسـ ریهنـ�ک بزوهمیش وهو ه ڵسیگنا

و کچـان  ێگـرهکان دهوتنه ئابوورییـهشـک�ی پهدیکنان، کار کردن و �اهڕ

  ). ٤: ١٣٩٤نالپ، �گریی (س�هسارههخ ��هم کۆمهر دهخاته بهد

ی هژڕ�ـکشـاندنی �هکـه بـۆ ه�هۆکارها هروهن هـ�مندا یرگیرههاوس

و  الواز٥و  ٤کانی هنانی ئامانجـ�دیههوتـی بـهڕکـه  ڵمردنی دایک و مندا

رزی هکی بـ�و ئاسـتهرهخوازراو کچـان بـهوه. زک و زای نـهکاتهسپایی دهئ

ینیـان هش و زهکا، چوونکه لهش د�لکهی پیروونهی و دیهستهسی ج�ئیستر

کـه بـۆ زک و هیهروازهدن �مندا یرگیرهئاماده نییه. هاوسبۆ دووگیان بوون 

ر کچـان بـۆ هتـه سـ�خرهکـی زۆر د�خته. زو بـ� ژومـارترسیی هم�زای پ

رد و �ــس، مهلماندنی توانــا دووگیــان بــوون و زک و زا بــۆ خــزم و کــهســ

ی هشـهواو کردنـی گهتوانـای تـ هتـهئافرو هی ئهوهر لهت بهنانه�گا، تهکۆم

ق بـوونی �ی بـاهوهر لـهت بـهنانـهت و ت�بهیی خـۆی هـهستهی و ججنس

 ڵویستی بـۆ دوو گیـان بـوون و قبـوو�روونناسی و سۆزداریی پهیی، د�قهئ

یتا ه. دووگیان بوونی پێچم بگر�ودا بهل ێکی نو�تی ژیانهرپرسایهکردنی ب

ی هوهرهیی و الواز کـهمیشـهته هۆی برینـی ه�بب �توانهخته دهشو�یتا و پهپ

رگیرییانه لـه ههاوسـشـنه هم چه. ئـڵی دایک و منداهوهستی و مانوندروهت

کان ناچـار بـه هبووک ڵک که مندا�ن�دا، شوهوو دڕریتخوازدا ه�گای نهکۆم

خۆشـیی هم نهر دهخاته بهوان دهویستییه ئ�م پهن و ئ�کرهوه دهخستن ڵمندا

). ١٣٨٨ترسیی مردنـی دایکـان. (نـوور، هی مهژڕ�کشانی �هو ه ینزیکی

کـه �، زیاتر ئامراز�کان بهخۆشییهری له نگڕ�ی هوهبری ئ هی لرگیرههاوس

ر پاراسـتنی همبهک له ه�غان�هی و ئایدز نه قندهزایخۆشی هدانی ن�پهرهبۆ پ

وان ناچـار بـه هرگیرییان ئـهک کـه هاوسـ�کان، به جۆرهنهمهم تهک هتهئافر
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زراو �پارهنک و هدوای ی هک لهیبوونی �هک�وه بۆ تهییهرا له پاکیز�ینی خڕگۆ

ی کانهخۆشـیهر نهمبـهلـه ه انکچان زانست و ئاگادارییـی هزۆربکات. هد

  . ٢هئاست�کی زۆر نزمدای هلی له خۆیان ندهزایو کردنی نزیکیی و هه

تیی و ه�ــوهکخــراوه نادڕ�زاره، هی هــهشــهبــه کۆتــایی هــاتنی گ

و هکان ئــهسیاســیی وههکان و بزووتنــهتــه نیشــتمانییه�وهکان، دهتییــه�وهود�ن

رگیری هر هاوسـهبـوون بـه سـ ڵیان که بۆ زاهو ستراتیژه دیار هکۆسپه شاراو

کســانی هی یهوه. ناســینهووه کــردڤویســته، شــیکاری و شــرۆ�ن پ�منــدا

ــدهزای ــه د�ی ئامانجن ــه ک ــهک ــا �ب ــاش س ــه  ١٣٩٤ی �پ ــهههڕل لی هندگ

سـت هکردنی ئابووری دتوانا هی و بتدارهندن، حکوم�ی، خویستوندروهت

ــبخر ــهت. هــ� ــۆ ئ ــته ئاهبهم مهر ب ــهشــهکانی گهمانجــس ــۆ  ٣وامهردهی ب ب

توانا کردنی هژنان و ب ینکاهماف ،جنسی یکسانیهله ی هنانی متمان�ستههدهو

ی �وهها هـهروهه کـراون. هـ�ـ�هگ هشـهی گهرنامـهای زۆر ب�ـ�تان وهئافر

ۆیشـتوو و نـاودار و ژنـانی �ستهسـانی دهن کهم بـواره لـه الیـهویستی ئ�پ

 ١٣٩٤ی �ی پاش سـاهشهی گهرنامهکان له بهکگرتووهوه یهتهکخراوی نڕ�

ـــ ـــه ههئ ـــاندنهو�هنجام دراوه ک ـــی هوهش ـــدا یرگیرههاوس ک هنی و�من

وام هردهی بـهشـهکانی گهنگـیگر هئامانجـکـۆی نـگ لـه یکی گر�ئامـانج

ن پتر هکه له الی ڤمرۆنی کاهنی مافهنجوومهی ئهستنامهب�یاندووه. گرهاگڕ

ر هداگری نواندن له س�وه که پهکاتهی دهڤسند کراوه، شرۆهت پ�و ١٠٠له 

زیـان بـه ن �ی منـداهختهشـو�رگیری پهو هاوسـ �ملـهرگیری زۆرههاوس

وام و هردهو ب ڤکتیهی ئابووری ئهزارهی ههشهکانی گهوتی ئامانجهستکهد

 یرگیرهشـتنی هاوسـ�ههواتـه ن هت. کـ�ن�یهگـهتی ده�یـهستی کۆمهکدهی

                                                 
2. sexually transmitted infections (STIs) 

3. SDG 
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ی هشـهی گهرنامهله ب �بهن د�ی منداهختهشو�رگیری پهو هاوس �ملهزۆر

ی هتی کـۆنگرڕاپۆڕمین ه(بیست و چوار ێنر�دا بگوونج١٣٩٤ی �پاش سا

  ).٦٠: ١٣٩٥، ڤکانی مرۆهماف

م ال، هوه بــهـــ١٣٩٤می هردهکــه لــه ســ ێوهکــهدرهۆکانــه دڕهم ناوهلــ

 �جهبـ�ته بواری ج�خرهی دندهزایواردنی �هشتنی ه�ههبۆ ن یریهروهدادپ

ر لـه کـاتی دیـاری هرگیری بـهکان له هاوسهرهزه کاریگ�وه. درکی ههکردن

کی هتییــ�ندهن پاب�ی منــداهختهشــو�پ یرگیرهگــری لــه هاوســڕ�کــراو و 

ک هو هکانهتـــه نیشـــتمانییه�وهتی و ده�ـــوهود��گای نهکۆمـــکـــراوی �چ

ی هشـهنانی ئامـانجی گ�سـتههدهو وهرهیاتی بـهنگ و حـیکی گر�نگاوهه

، ئـابووریی، هی ژینگـهشـهگبـۆ  ١٣٩٤ی پـاش هرنامـه، که له بوامهردهب

ویسـت بـۆ �کی پهیـهگڕ�ک هو ،تهی تایبـهو�تی و مرۆیی به شه�یهکۆم

موو ژنـان و کچـان ههـتوانا کردنـی هی و بـنـدهزای یکسانهستخستنی یهد

م هن لـ�ی منداهختهشو�رگیری پهشتنی هاوس�ههی و نگرڕ�دیاری کراوه. 

موو هشـتنی هـ�ههتـه هـۆی ن�بب �تـوانهنگـه کـه دیکی گر�نگاوهوه ههبار

  . جنسی یی جیهانیهشهگی هشداری ژنان له پرۆسهکانی بهستهربهب

  

  کانهشنیار �پ

 تـی�ر وهلـه سـو پ�  �چ کیهیهوهژین�نجامانه له توهم ئهی ئهوهای ئڕهرهس

کی هیـهن به ناوچ�ی منداهختهشو�پ یرگیرهست هاتووه، هاوسهدهران و�ئ

کی �رمانهی فهڤوتنی ئابووریی دیاری کراو یان شرۆهشک�ت، ئاستی پهتایب

ن لـه نـاو �منـدا یرگیرهی هاوسـهش�وه. کهت�سنووردار نابت هئاینیی تایب

کوو ه؛ وێکرهدی دهدا بهشهوو له گڕی انت�کانی دانیشتوو وهتهگرووپه تایب

)، ١٣٩٢دری، �ـین کرپ�اییل (هـا�تی ئیسـ��گای ئۆرتۆدۆکس له وهکۆم
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ۆما که ڕ�گای هو کۆم دی ژنانهله س ٨ی هیدا نزیک�ستان که ت�رب�تی س�و

  ). ١٣٩٣ف، �ن (یوونیسهکهرگیری دهیدا هاوس�دی ژنان له منداهله س ٥٤

ن �ی منداهختهشو�پ یرگیرهبات له دژی هاوسهگا بۆ خڕ�شتا زۆر �ه

 هوهکدان�نجامی لهی ئ�وه به پهین�کۆ�م لهوه. ئهتهدراوهن �ی لڕئاوراندا �له ئ

کـانی هکارڕ�شـنیار و �، پنـدازه گرتـووهرانی ئهمـد�کانی وهتسهیوهو داتا پ

ــژ ــه هوه دهر� ــزۆروو. ڕخات ــ� ــنیارانه ب�م پهک ل ــهش ــه ڕ�ی هرنام ــری ل گ

ی هوانگڕی که هوهر ئهن و سوورن له سهکهز د�ههن ب�ی مندایرگیرههاوس

رگیری هی هاوسـهشـ�ی کهوهنگار بوونـهرهنـه بـۆ بـهنـد الیهگشتگیری چ

  کانه. هگوزارییهتهری سیاسهویستی گرتنه ب�رجی پهن م�مندا

نگی هی هاوئاهـهرنامـهب ،ن�ی منـداهختهشو�رگیری پهۆزیی هاوس�ئا

ــه ســهسیاســی و یاســایی کاریگــ یی، نیشــتمانی و هر ئاســتی ناوچــهر ل

ت بـه هبارهکان سـهئاراسـتله  ��هکات. کۆمهگر دهن�هحاشا ه یتیه�وهود�ن

نووس سـاز هی چارهو�س به شهموو کهن له ئارادایه. ه�رگیری منداههاوس

کردنـی  �بهیـه کـه بـۆ بنـهو مانایهمـه بـهیـه. ئهنجامدان ههکی بۆ ئ�ورهد

 ڵهگـهژ مـاوه کـه ل�ـوامی درهردهردانی بهو�ستهد هختهشو�رگیری پههاوس

کچـان،  توانا کردنـیهلـه بـ نکهیـهوهنگدانهڕگیـدان و نهکتر لـه هاوئاههی

تگوزاری و هیشتن به خزمهاگ�سته�گاکان، دهو کۆم ه�ماهبن بوونی ڤکتیهئ

  ویسته. �کان، پهشیاو هتهگیر کردنی یاسا و سیاس�ج

پشـتیوانی لـه  �بهتگوزاران دهتداران و سیاس�هسهیه که دهوهئ گرینگ 

لـه بـوونیی ی �ن و نکۆهن بک�ی منداهختهشو�پ یرگیریهشتنی هاوس�ههن

ویسته. �ر کردنی زۆر پهو داکۆکی له س هیهه ن�مندا یرگیرهن. هاوسهکهن

ــ ــتی و هس ــه ڕرنجدانی گش ــتییه بینراوڕوو کردن ــهاس ــان بن ــوونی  �بهک ب

یـه کـه هوهناسراوه ئهرمی نهی به فهوهوه. ئهت�بهد �نی ل�مندا یرگیرههاوس
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و هری ئهسهنگاوه بۆ چارهمین ههکهک، یهیهش�کردنی ک ڵن و قبوویشتهت�گ

ر و �ـدا بـه تهتـڕاپۆڕم همی ئـهشی دووهـهم پرسه له بهک لهیهشه. نموون�ک

اشـکاو ڕر هی ئامـار لـه سـهی ئیـدار�یـاری نـو�وه؛ بهتهلی شی کراوهسهت

 هکهووی پرسـیارڕشـه، �ری کهسـهلـه بـری چار ٤ق�هبوونی ئامـاری تـهن

  وه. هت��سهد

ی هئاراسـتهاو �بهی دیندنی ناچار�ناسه کراو بۆ خو�نی یاسایی پهمهت

نی همـهت ڕهت. یاسا له مـ�رگیری بهناسه کراو بۆ هاوس�پ میهنی النیکهمهت

ر هلـه سـ ڵسـا ٩بـۆ کچـان ( ڵسا ١٣ستادا �رگیری که له ئهیاسایی هاوس

 ١٨نی همـهت کشـان بـۆ�هویستی به ه�انه، پڕبۆ کو ڵسا ١٥و  ئیزنی دادگا)

تـان �ک له و�ی که زۆرهوهی ئهوانهچ�رنجدانه که به پهنی سهنه. شای�سا

نی همـهن، تهکـهریی دهی یاسـادانیررگهنی یاسایی هاوسهمهی تمهبۆ النیک

نی یاسـایی همـهتـان ت�ک لـه و�و زۆررگیری بۆ پیاوان پتر له ژنانه ههاوس

ــه هوهمتر لــهرگیری کــههاوســ ــهی نهکخــراوڕ�ی هوتننامــهککڕ�ی ل وه هت

  ن. هکهچاو دهڕن دیاری کراوه �کانی منداهت به مافهبارهکان سهکگرتووهی

                                                 
  ٩٥٠٥٠١٠٦٥٨٨واڵ : ی ههۆدریی ئیسنا، کوا�دههه . 4
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  ئانڕقو ی ف�ربوونی به خولست بوون هیوهپی �ژنان و کچان له حا

  دیهحمهنه : کامیل ئ�و

لـه نـاو کان بـۆ هرگیرییهکان و هاوسـهموو له دایکبوونهتۆمار کردنی ه

. به ئاماری سنووردار یان هناچاریییدا �ی له مندارگیرهریتی هاوسهبردنی ن

لـه دایکبـوون، دیـاری کردنـی کـراوی �ی متمانـه پهرچاوهسی سـهمایهک

کانی دایـک و بـاوک هزنـدهمه. مهسـتهاوه ئ�بـ�ی لهو�نی بووک بـه شـهمهت

نــاو  یتۆمــار کردنــ ت.�ــجــار درۆ ب ێنــدهو ه ه�ــهاســت، هڕیــه ناهوانهل

ی هختهشـو�رگیری پههاوسـ یهوهنگار بوونـهرهبـکی کلیلییه لـه �نگاوهه

تۆمـار نی بووکـه. همـهگه بـۆ دیـاری کردنـی وردی ت�هکه بننه چوو�مندا

مای تۆمار هر بنهو کاته مومکینه که له سهنیا ئهرگیری تهکردنی وردی هاوس
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لـه کـاتی ت. تۆمـار کردنـی �ـکان بهند و وردی له دایکبوونهکردنی کاتم

 کانیهمافـند بوون له هه که سوودمڤکانی مرۆهترین مافدایکبوون له بنیاتی

  وه. هت�وهکهد �لی هدیک

ی که تۆمار کردنی کاتی له دایکبوون ناچاریی نییه یـان بـه هتان�و وهل

بوونی هنی �رگیریش به پهنجام دراوه، تۆماری هاوسهست ئهکدهنایی هو�ش

تی ڕاپــۆڕ یهر�کراوی کــاتی لــه دایکبوونــه. بــه گــوهنــ�ی متمانــه پهگــ�هب

کان، هی لـه تۆمـار کردنـی لـه دایکبوونـف، جیـاواز�کخراوی یوونیسڕ�

و هت ئـهتایبـهب – ڵناسـی منـداون و شوهمـهواشه لـه تهساخته کاریی و چ

وه. تۆمــار هکاتـهئاسـان د –ن هختهشــو�رگیری پهی قوربـانی هاوسـهکچانـ

خ و هبایـ�نجامی پهئـک �ـی لـه دایکبـوونی کچتکردنی شیاو و وردیی کا

یشـتن هشیاو بوونی بۆ گ، ێزر�پارهوه: شوناسی دهت�وهکهد �می لهرههب�پ

 ،رزهبـکی هیـهادڕکانی تـا هزراو�یی زیاتر و مافه پارماهتگوزاری بنهبه خزم

ک �سهکرمیی ناساندنی یاسایی هفت. کاری تۆمار کردنی ناو، به �بهزۆر د

ـــهکهات�و پ ـــوونی پهی ـــه دواداچ ـــۆ ب ـــتماتیک ب ـــدیی و هیوهکی سیس ن

ــهخزمای ــهتیی ــوون و هدهتی. ب ــک ب ــه دای ــاتی ل ــی ک ــار کردن ــه تۆم ر ل

شـی ژیـانی، هک و هاوب�ـنی کچهمهکان به دیاری کردنی تهرگیرییههاوس

و  ێگیـرهن د�ی منـداهختهشو�رگیری پهوام بوونی هاوسهردهبگری له ڕ�

وای مـاف و ارگـرتن دهق و�هری تـهگـهله ئ �ی کچ بتوانهوهته هۆی ئ�بهد

  کانی خۆی بکات. هیی�ئیمتیازه ما

تی ه�ـوهره. دهتی و کاریگـهڕهکان زۆر بنـهتـه�وهوری دهدا دهندهو�م نهل

 �تـوانهک، د�ـت�و رهتی ههڕهتی بن�هسهی دهرچاوهک سهردراو، و�بژ�هه

وه هرهکـ ن زۆر دیـاری�ی منـداهختهشو�رگیری پهگری کردنی هاوسڕ�له 

ن �ی منـداهختهشو�رگیری پهناسی هاوسوبوون و شو �بهت ده�وهت. د�ب
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ت و هحکومـرکی هئـت. �ـکردنـی ب �بهدای بنـهو�هو هـ �رمی بناسـهبه ف

وام بـۆ هردهمی بـهی سیسـتهوهسـتننی و گواهده�گای مـهکانی کۆمهندهناو

وه هـۆگریی ه�م حاهنه. ب�ی منداهختهشو�رگیری پهگری کردن له هاوسڕ�

چـۆن ک هس نییـه. وهریی بـههاوس ڵبات له دژی منداهکان بۆ خهته�وهد

بـن، هد ڵکاندا زاهها یاسـاییهر بـهکان به سهتییه�یهلتووریی و کۆمهها کهب

 هپ�ویستی که هو�م شهی که یاسا بهوهریی ئهبهستهاشکاو بۆ دڕکی هندییهپاب

ــهویســته. حکوم�، پێبکــر �جهبــ�ج ــه یهت ــانی همایــهکهکان بــه ل تی دان

ی دارایـی هرچاوهن و دابـین کردنـی سـ�ی منـداهختهشو�رگیری پههاوس

ژووییـه، �م دیارده مهئ ڵهگهکان بۆ سازان لهتخانهزارهی وهگڕ�ویست له �پ

ر هده. بـنهیشـان بـدم پرسه نهز بۆ ئ�ههکی سیاسی بهیتیهرایهبهوڕ�هب �بهد

وه هکـ�کان پهییـهکخراوڕ� هتگوزارییهسیاسـ �تـوانهد هتـهم حکومهمه ئـهل

ــ ــههاوئاه ــات و ه ــهروهنگ بک ــه س ــ�کۆ�ر لهها ل ــه هیوهی پهوهین ــت ب س

ی هبوودجـ هدیکـکان هشهۆژه هاوب�ن و پ�ی منداهختهشو�رگیری پههاوس

ی هو�ـنگه بـۆ دیـاری کردنـی چوارچیته گرهم بابهویست دابین بکات. ئ�پ

ی یاسـا و �نـانی تونـد و تـۆ�سـتانه، بـه کارههبهرگریکارانه و نامهیاسایی ب

رکـاریی و �تگوزاری فهخزمـها دابین کردنی هروهکان و ههتگوزارییهسیاس

سـت بـه زک و زا و هیوهی و پنـدهزای وسـتیندروهتریی �پاراستنیی، چـاود

  ویسته. �رددار پ�ت و م�هر دوو کچانی سهیشتن به ههاگ��پ

را و �خ یریهسهک چارهیه نهژماو�کاری درڕ�ویستیان به �تانه پهم بابهئ

 �یـه، لـه پرسـی چـهگه چاره کـورت ماوڕ�م هک لهیهنموونکورت ماوه. 

ته له هم بابهئت. �کرهدی دهرددار ب�جیاواز بۆ کچانی می هکردنی قوتابخان

خات هری دهکه دهتهتر بۆ باب�وانینی قووڕم به �هخشه بهنی ب�تادا مزگهرهس

ر لـه هن�ه رسامهگوزاری سهرمایهته هۆی س�بهر دهک ههته نهم سیاسهکه ئ
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  . جنسی کسانیهچوو و زیانی نای�دابین کردنی ئیمکانیاتی جیا و ت

ی کچـان لـه هوهشـتن�دا کـه ههیشـان دوه نهوونی ئڕکه به هرجهلومهه

ن �ی منـداهختهشـو�پ یرگیرهی هاوسهوهای  ئڕهرهیاتییه. سهقوتابخانه ح

نـدنی کچـان �خوردا هرامبهکات، له بهستان دهندنی کچان تووشی و�خو

نـدی هی ناوهوهژینـ�توی هر�وه. بـه گـوهکاتهت دهڕن �مندا یرگیرههاوس

ــوهود�ن ــ�کۆ�تی له� ــه مــهین ــان ڕهوه ل ــه کــۆی  ،٥ژن و�ت،  ١٨ت �و ٢٠ل

ی خۆیدایـه، ڕهو پـهیاندا لـ�ت ن�مندا یرگیرهک که باوبوونی هاوس�ت�و

ــتی خو ــ�ئاس ــاری ک ــان دی ــدنی کچ ــهوهرهن ــه تهترین فاکت ــهر ل نی هم

ی که کچـان لـه هو ناوچانهموو ئهله هوام، هردهی بهو�ش هب رگیرییه.ههاوس

  متر باوه. هیدا ک�نی منداهمهرگیری له تهدان، هاوس ندن�رزی خوهئاستی ب

تایی هرهنی سـهمـهی تهوهکردنـرز هک ئـامرازی بـهندن و�ی خوینگگر

تی ڕاپـۆڕوه لـه هانـ��کـردن نییـه.  بـه گ �ی لـ�، شیاوی نکۆرگیریههاوس

شـی ڕندی شۆهروبهی سهژ�ی که له درهو یاسایانهئ ٦الیا�ری ئوستهدهیارید

ان ڕتایی بۆ کچان و کوهرهندنی س�ئیسالمی بۆ گشتیی و ناچار کردنی خو

 ٩٥واری بـۆ هنـد�ی خوهژڕ�وه، هکردن �جهب�سند کرا و چووه بواری جهپ

نـدکارانی زانکـۆ �دی خوهلـه سـ ٦٠ستا �واته ژنان ئوه. هرز کردهد بهله س

 �بـهدم �هوتنه، بـهشـک�ون و پمـای باشـتر بـو�مه خۆی ههنن. ئ�ک د�پ

سـت هدی هوهئـ بۆ �ب نشینژارتر و گوندهر کچانی ههمه له س�رنجی ئهس

م هت. ب�زاوتر باشتر ب�تیتر، گونجاو و پار�کوال�پ یهیشتنیان به قوتابخانهاگڕ

ت �ری وهرتاسـهلـه سر هرامبـهب�ناچاریی و ب یننا�اهڕکی �مهسیست وه�ش

نـدی هی قۆنـاغی دواناوهو کاتـهتا ئـهم هـهن، النیک�ت. مندا�دابنر �بهد

                                                 
5. International Center for Research on Women 

6. The Australian Aid 
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ر و هرامبـهب�م یـان بهچووی کـ�بچنه قوتابخانه و به ت �بهد ێد �کۆتایی پ

ک که هرییهنن. زیاترین کاریگ�مووان بتوانن بخوهندنی ناچاریی بۆ ه�خو

وه هم بیـر کردنـهبـ هرهتوانن پـهیه که دهوهئ ێست دهدهنانی کچان و�اهڕله 

  �گادا.هن له کۆمهنی قوتابخان�شتا مندا�که کچان هبدات 

دنی �کشـانههن و �منـدا یرگیرهت بـه هاوسـهرباهنانی گشتی س�اهڕ

م هکانی ئــهنجامــهی ئهر�بــه گــو ه.ویســت�وشــیاریی گشــتی پنــدن و �خو

خشـی هر و زیانبهنـ�ووخڕواری هبـه ئاسـ تهبارهران سهمد�وه، وهژین�تو

بوو. هن هوهم بارهلوتۆیان هکی ئ�ن نائاگا بوون یان زانست�مندا یرگیرههاوس

وارییـه. هند�م خوهمیش هۆداریی کهم هۆکار و ههن ه�مندا یرگیرههاوس

ی هختهشـو�پ یرگیرهی هاوسـهوهنگار بوونـهرهک کـه بـۆ بـ�نگاوهر ههه

شـتن و لـه نـاو �ههنویستیی �وه له پهدانڕبه ئاو �به، دێژر�هاوهد ن�مندا

تـه �و کاتـه دهک ئـڕ�مه هت. ئ��گایه بهو کۆمهنی بۆ ئ�رهنجامی نهبردنی ئ

بـه ت هتایبه، بهوهوهنکردج� هج�بته بواری �چهلۆژیا دهکنهدی که توانای ت

ـــ ـــه زۆرهمپهنانی ک�کارههب ـــانی هین ـــدنهاگڕک ـــ یان ـــهو دیک وازه �ی ش

ی بۆ �یاندنی دیجیتاهاگڕیزیۆن، موبایل و ڤهلهادیۆ، تڕک هکانی وهرییهن�داه

ری هکانی کچان و کاریگـهت به مافهبارهوشیاریی س ئاستی کشاندنی�هه

کـی �ز�وتن ههشـک�رنگه، پیره گهو فاکتهئ �یدا. به ب�رگیری له منداههاوس

  ت. �یی بهمیشهه �ناتوانه که ییاستڕکی ناهرهد

ــ ــا و سیاس ــی زۆر گر��ۆڕکان هتهیاس ــان یک ــه نگی ــی ڕ�ل ــری کردن گ

ــه منداههاوســ ــه. هدا هیــ�رگیری ل ــ�ج �چهد�ــوی کردنــی یاســا و  �جهب

رووری و هلـه ئامانجـه ز ب� ک�کهستایی ی�رگیری ئههاوسکانی هونامه�یهپ

 نیکاهنییـهدهلـه یاسـای م م دواییههکانی ئهکان. یاسا و چاکسازییهویست�پ

نی همــهمی تهنــه النیکــای خــۆش بینهو�بــه شــکــه کــه �تــان بــه جۆر�و
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تــان �ک لــه و�ــ. زۆرڵســا ١٨رووی هتــه ســ�ن�یهرگیری بگههاوســ

ــهو�چوارچ ــۆ �کی یاســایی و سیاســی پهی ــداڕ�ویســتیان ب ــه من  ڵگــری ل

یاسـایی و کی �مهدار نییـه. سیسـترد�ـریی و پشتیوانی له کچـان مهاوسه

ـــ ـــی ب ـــوانهد ز�ههسیاس ـــت�پا �ت ـــترکردنی یکی گر�پش ـــۆ باش ـــگ ب ن

توانا کردنی کچان هکان و بهتییه�یهها کۆمهینی بڕکان، گۆهتگوزارییهخزم

ران همد�وه بوون که هیچ کام له وهری ئهرخهکان دهنجامهرچی ئهت. گ�ب

 م�هو، بـوبهرگیریی نـهنی یاسـایی هاوسـهمـهت ڕهمترین زانیارییان له مهک

و  ڵسـا ١٨ــوه بـۆ ١٥و  ١٣نییـه لـه همهمیی تهم النیکـهی ئهوهرهبردنه س

یه کـه هو شـتهنانیـان ئـ�اهڕو  هکـ�هو خهت بـهبارهیاندنی زانیـاریی سـهگ

  ت.�کرهت د�هسهی له دهکهوانییڕهچاو

ی هسـانهو کهسزادانی ئوه بۆ هزگای دادهن دهی جیدیتر له الی�وهه �بهد

ی هو دایک و باوکانهریی و سزادانی ئههاوس ڵنه کاری منداهدهست دهوا د

. ێنجام بـدرهن، ئـهکـهد هختهشـو�رگیری پهکانیان ناچار به هاوسه�ۆڕکه 

یان بــۆ بــه هختگرانهری یاســای ســزادانی ســ�چــاودتــان �ک لــه و�ــزۆر

ــایی خ ــوونی یاس ــهتهدواداچ ــه ج�ی مهن ــ�ین ــ �جهب ــردووه و ن ریتی هک

ی هله ئاراسـت �بهکان دهر نییه. چاالکییهدهوه بهنیش ل�رگیری منداههاوس

ی لـه هوهبۆ ئـ �کار ب�جهب�کانی جهز�تی ههفرایهی توانا و دهوهز کردن�ههب

ــر لهنــدی هــهیوهپ ــه و هکۆمــ ڵهگــهرچی پت کخــراوه ڕ��گاکان، قوتابخان

 ڵوام بـوونی منـداهردهگـری لـه بـڕ�ببنه هـۆی کان هتییه�وهنادتی و ه�وهد

وه که له هرهی سهکراوان�زراوه ئاماژه پهم دامهموو ئهر ههریی. واته هههاوس

نگی هوه لـه هاوئاهـهکـ�پ �بـهرپرسن، دهکان بهتییه�یهشه کۆم�ر کهمبهه

 ڵندنی منـداهسـ هرهی پـهوهنگار بوونـهرهی بـهرنامهت و بهواوی سیاسهت

  ریی بن. ههاوس
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بوونی هتان به هـۆی نـ�ک له و�ریی له زۆرههاوس ڵدا، منداهوهله کرد

ــو  زانســت ــه م ــان و ئ ڕهوشــیاریی ل ــهزی ــ�ج هنجام ــ �جهب  ،یکانهکردن

، یاسا ڵهگه�گا لهویسته بۆ ئاشنا کردنی کۆم�وتنی به خۆوه بینیوه. پهشک�پ

نی �رهواری نـهت به ئاسهبارهو س ێبدر ڵوهه ��هۆمندن ک�زانست و خو

نگی و هوه. هاوئاهـهنـ�ئاگادار بکر یهکهتییه�یهونیی و کۆمورهفیزیایی، د

ز �ههبـ �بـهن د�رگیری منـداهکردنـی هاوسـ �بهبنبۆ �گا هشداریی کۆمهب

ی ئاسـتی بـه هوهرز کردنهی گشتگیر بۆ بهرگرییانهکی بهیهرنامهوه. بهت�بکر

 �بـهتی ده�یـهکی کۆمههایهک بهت کچان وهتایبهن، ب�توانا کردنی مندا

  ت.�بکر �جهب�ه و ج��هگ

ک هن و�منـدا یگیررهی کـه هاوسـهتییانـه�یهها کۆمه�ـه بـهو کۆمهئ

لتوور و هک له کـ�شهب هتهوونکان بهوه، بۆ ننهکهیر دهدار سهکی بنچین�کار

و  �وام بـهردهر ناوی ئاین ب�م کاره چ له ژهگیر بوون. ئ�باو و ج ڵقوو زۆر

وه هکانـهرهروهها جنسـییه نادادپهن بـهیـچ به ناوی کلتوور، زۆر جار لـه ال

رزیی کـچ یـان هربهوو و سـ�بـۆ پاراسـتنی ئـاب ڵوهنه ه�بۆ وون؛ هکهردهد

کانی. بــۆ هیــندیهزایزووه هکردنــی ئــار ڵۆ�ی کــۆنتهگــڕ�ی لــه هکــه�ماهبن

 ڵی وا پشــتیوانی لــه منــداهمانــڕها و نۆهو بــه، ئــکــارییانڕگۆپاندنی هســ

 ڵهگه. کار کردن لێدیلیان بۆ دابنرهن و ب�درڕبگۆ �بهن دهکهریی دههاوس

ــماهبن ــکان ه� ــه س ــهو ل ــتی ب ــهوتر ل�ربهر ئاس ــ ڵهگ ــهکۆم ــه س ر ه�گا ل

 یرگیریهخشی هاوسهواری زیانبهئاس ڕهم وشیاری لهدنی ئاستی �کشانهه

ی هو دایک و باوکانهو وا بکا ئ ڕێ�گا بگۆهی کۆمهئاراست �توانهن د�مندا

سـند هن پهکـهرگیری دهیـدا ناچـار بـه هاوسـ�کانیان له تافی منداه�ۆڕکه 

ی هگـڕ� کانهرکـهئشـنی هرچهو س ێهای نـوهن. بـهست بدهبوونیان له د

  خی کچ و ژن. هت به بایهبارهس یهینی ئاراستڕبۆ گۆ رنهکاریگ
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نـان بـه �کی کۆتـایی ههرهشـی سـهان بڕپیاوان و کـو ڵهگهکار کردن ل

ــ ــداههاوس ــۆ�رگیری من ــاری گ ــاوان هۆک ــه زۆرڕنن. پی ــانن. ل ــه � ک ل

ن. کردنـه هدهیـار د�ستن و بهت به د�هسهوه پیاوانن که ده�گاکاندا ئهکۆم

 �بهبنـ ینکاهردانهو�سـتهکـان لـه دهرد�کان، دایکان، برایان و مئامانجی باو

وان بتـوانن لــه هی ئـهوهتـه هـۆی ئـ�بهد هختهشـو�پ یرگیرهکردنـی هاوسـ

خدانانی ژنـان و کچـان هکانی پشتیوانیی و بایهبارودۆخی جنسی و سوود

  ن.هکی دروست بگ�یشتنهگ�ت هئاست�ک لبه 

یانـدن بـه هری قـازانج گهوهر تـهلـه سـ �بهکان دهتییه�یهرنامه کۆمهب

تیـدانی قوربانیـان، هکـوو یارمهیی و�ری مـاهر و هاندهن�کان به بزوه�ماهبن

ل سـازی و هپوتانسـییوه، هر لـهدهت. بـ�ـی ئارام بۆ کچان بهد�ناگه و داهپ

ــانی �اهڕ ــڕ�ن ــۆجهب ــ�رانی خ ــدهی ئهیی و دیک ــرانی هنجام ــه  کیهرهس ل

 ڵنی منـدا�رهواری نـهپیشاندانی ئاسـ هاوکاریوامی هردهریی نابهبهستهد

  دات. هریی دههاوس

ت بــه هبارهســ )١٩٩٤(١٣٧٣ی �ی ســاکانهتییــه�وهود�دانیشــتنه ن

و دوا هی ئ�وو که به پڕخاته هتر دهوهرهکال کهندنی یهس هشهت و گهشیمهح

و  ێکـرهدی دهوتنی ژنانـدا بـهشک�و پ هشهوه له گهانڕهوتن و بۆ دواوه گهک

م دانیشـتنانه هرانـه. ئـ�تی ئه�ـوهرنجدانی دهوه و سـهداچوون�ویستی به پ�پ

نـه �؛ بـۆ وهوهکاتـهنـه دهالی همـهکی گشتی و ههیهر ئاراستهداگری له س�پ

 هڤـکتیهاک و ئڤـنی، جهده�گای مهکۆم کانیهاوڕسوو�هموو ههی که ههوهئ

رانــه هو فاکتهبــ انکیــ�کتر چاوهیــ ڵهگــهنگی لهکان لــه هاوئاهــهتییــه�وهد

سـت و هکدهکـی ی�م�وه و وهکاتهی ژنان سنووردار دهشهخشاندووه که گ

ته هکان و سیاسـهتییـه�یهردانه کۆمهو�سـتهنـه د�بـۆ و ڕوو هنـهخگونجاو ب

  کان. هنیشتمانیی
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وان هئـــانن. ڕو بنیـــاتی گـــۆ کیهرهســـری هرانی ئـــاینی فاکتـــهبـــڕ�

ی وا له هو متمانهیه و بهی گشتیی هڕر باوهرچاویان له سهکی بهرییهکاریگ

دوا هو یلتووریهند بوونی کـهسهتوانن پهناوه، د�ستیان ههده�گادا وهناو کۆم

م هی شـاراوه ئـهو�ینی به شـیرانی ئاهبڕ�نن. �سپهرگیری بچهخستنی هاوس

�گا هی کۆمهوانگڕینی ڕی و گۆیرههاوس ڵیه که له دژی منداهیان ههتوانای

وان ڕهنی چاوهمهتوانن له بواری تهها دهروهنی هیرانی ئایهبڕ�ن. �نگاو بنهه

واتـه  هن. کـڕکان بگـۆهتییـه�یهها کۆمهرگیری کچـان بـهکراو لـه هاوسـ

 ڵخوازراوی منـداهواری نـهت بـه ئاسـهبارهینی سـیرانی ئـاهبـڕ�ویسته �پ

ین، یکانی ئــاهرییــهوه لــه کاریگهدانــڕبــه ئاونــان ببیــنن. �اهڕریی ههاوســ

ی هگـڕ�ریی لـه ههاوسـ ڵی منـداهوه و به دواداچـوون بـۆ دیـاردهکدان�ل

ت. �ــر بهکی کاریگــهیــهگــه چارڕ�یــه هوانهکان لهپاندنی یاســا ئاینییــهســ

یشـاندان و یینی بۆ نرانی ئاهبڕ�ژکاری �اوڕنان و �اهڕکی گشتگیری �واز�ش

انی ئـاینی رهبـڕ�ی کـه ه�گایانـهو کۆمهیه. لهشگران�یامی پهی پهوهنگدانهڕ

کان هها گشـتییهردانی بـهو�ستهیاردان و د�رچاویان له بهکی تۆخ و ب�ورهد

  ت. �شر�ابکڕنی پشتیوانیان �رهکی ئ�پشت�ک پاهویسته و�یه، پهه

ران، بۆتـه هـۆی �ـتـی ئ�رگیری کاتیی لـه وههاوسوی �ربهریتیی بهن

رچـوونی کـچ لـه هن. زۆر جـار د�رگیری منـداهی هاوسهژڕ�کشانی �هه

کی هیـ�ک لـه کاهوو هئـ �تـوانهرگیری، دهی هاوسـهو�ی باوک لـه شـ�ما

تـه ه�م حاهکـه ئـ ێکی دیکه بفرۆشـر�رد�یان به م �ی فرۆشراو دابنندهزای

سـتراو. هب�هه یرگیرهیـان هاوسـ ڵرگیری کاتیی منـداههاوس ێوترهی د�پ

نـد هماوهندین زهچن یان هرگیری بکهندین جار هاوسهیه چهپیاوان بۆیان ه

ی هم ژنـهو یـان ئـ �بهنـ ڕشـوو کـو�رگیری پهی هاوسـ�ر منداهگهن. ئهبک

ی هو کاتـهتا ئـهکی کاتی سنوردار ههیه، پیاو بۆ ماو�ن کچ بهستای خاو�ئ
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 ڵهگـهرگیری لهت هاوسـ�ـی ببڕوه و باشتر وایه کوهبخات ڵمندا �و بتوانهئ

 و �ن�نانـه نـامهمهم تهک هتهئافرم هک ب�ویست�وه ئیتر هیچ پهکات. پاش ئهد

ک �ـخوازراو بن). کاتهر نهگهکانیان ئه�ن (و مندا�درهق د�هت هتانهم ئافرهئ

رگیری هن چیتر ناتوانن هاوس�درهق د�هو ت ێنر�ههد �م کچان وازیان لهئ

سـنووردار بـوونی ختی و هو لـه سـ�ـوانل�کی ل�ژیانژه به �در �بهن و دهبک

گـاری �، بڤله کۆتاییدا قاچـاغی مـرۆ ڵمندا یرگیرهسن. هاوهخۆیان بد

سـتی هبهش فرۆشی یان به کورتی به کۆیله کردنی کچان بـه مهن، ل�مندا

مـه هوه. ئهتـ�وهکهد �ییانی لـهمیشهه ینان�خراپ به کارهوه و هوساندنهچ

ن لـه �منـدا یرگیرهسـوتـی هاوهڕکانی هوهرهکه له هۆکاره دیـاری کـ�کهی

ر وا هکی هـ�رگیرییانه کارهشنه هاوسهم چهبه دوادچوون بۆ ئ ران.�تی ئ�و

گومـان تۆمـار کردنـی �ن. ب�ه چوونکـه زۆر جـار تۆمـار نـاکریـئاسان نی

ی یرگیرهی هاوســهژڕ�ـکانی هراوردهبـنیا هتـ هکان نـهرگیرییه کاتییـههاوسـ

ی ندهزایگری له قاچاغی ڕ�کوو هاوکاری �هوه بهکاتهاست د�ن پشت�مندا

  کات. هن د�ر منداهژی بۆ س�ستدرهو د

ی و یهـاتوو�نـانی ل�سـت ههدهلی وهدانی ه�به توانا کردنی کچان به پ

کــانی (حــامی)، هڕی تۆهشــهکانیان و گهیشــتن لــه مافــهگ�زانســت بــۆ ت

یـدا �رگیری لـه تـافی منداهنان به هاوس�نگیان له کۆتایی هیکیان گر�ورهد

 ڵزگـار بـووانی منـداڕی که کچـان قوربـانی و خۆیـان هوهووڕو هلیه. هه

کچـان کلیلـی  ان بـن.ڕر خۆیـان هۆکـاری گـۆهتوانن هـهریین، دههاوس

هاوکـاری کچـانی  �بـهن. دهختهشو�رگیری پهاری هاوسانکاری له بوڕگۆ

و دایـک و هت ئهنانهت –کان هنهمهتهر بهمبهی له ههوهبۆ ئ ێن بکرهمهم تهک

قبوونیـان �یشتن به باهر له گهرگیری بهی که به نیازن ناچار به هاوسهباوکان

�گای هن. کۆمـهسـت بخـهویست د�رگری له خۆیان توانای پهبۆ ب –ن هکب
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ر هی زیـاتر لـه سـ�و و قـوو�ربهی بـهوهین�کۆ�ل �بهران دهژ�زانکۆیی و تو

ی هختهشـو�رگیری پههاوس ڕهت له مڕاپۆڕو ن هبک �جهب�ت ج�ئاستی و

سـت هروهی دنـدهزای یی باوبوون و توند و تیژیـهژڕ�ن، شووناس، �مندا

بـۆ  �بـهئاگا و چاالک دهی ب�ی نوهوهدیکه، ن یکهوو. به واتایڕنه هو بخهب

ی ه�گاکـهۆیشـتوو لـه کۆم�ستهسـانی دهکرگری له خۆی له پشـتیوانی هب

رگیری ههاوسـ شـچوو�و پهرهی بـهو�ی بـه شـهوهبۆ ئ �ند بهخۆی سوودم

 یریت که چیتر بوونهک له داب و نهیه�هن به زایهبک ،ن�ی منداهختهشو�پ

ڕاه�نـانی  هب �بهکان دهیندیهزایو مافه  رگیریهیاساکانی هاوسییه. زانینی ن

 یندروسـتیهت بـه تهبارهکچـان زانسـتی سـی هوهبۆ ئزیاد بکرێ ژیانیان 

ن �سـا ١٨نی همـهر له تهی که بهوهنه ئ�کانیان بۆ وهی و مافه یاساییندهزای

کی هندییـهزامهڕرگیری هی کـه بـۆ هاوسـهوهن و مافی ئهکهرگیری نههاوس

نجام هئـ ێتـوانرهیش د� چاالک�هر بن. کۆم�ت، ف�بهیان ههواو و ئازادانهت

کشانی ئاستی متمانـه بـه خۆبـوون لـه کچـان و �هته هۆی ه�که بب ێبدر

دان بـه هژ�ـکـوو درهکـانی ژیانیـان وهیار�ت بـه بهبارهی که سـهوهتوانای ئ

رگیری ناچـاریی قسـه و هدان بـه هاوسـهمل نوه و هشاندنهو�هندن و ه�خو

  ن.هتان بکسودان

 یرگیرهابردوو له یاسـای هاوسـڕی هدهک سهیژایی �ران له در�تی ئ�و

کی گشـتگیر لـه �تڕاپـۆڕانکـاری بـه خـۆوه بینیـوه. ڕگۆ ��هن کۆم�مندا

لـه  ١٣٥٧ی �شـی سـاڕر لـه شۆهخات که بهریدهالیا د�ری ئوستهدهیارید

 ١٨و  ٢٠یـز ڕان و کچـان بـه ڕرگیری بۆ کـوهنی هاوسهمهان،، تر�تی ئ�و

نی همـهتا تهرگیری بۆ کچان ههنی هاوسهمهش، تڕبووه. له پاش شۆ سا�ن

ق بـوونی فیزیـایی، لـه �چاو کردنی شـیاویی و بـاهڕزی، به هن داب�سا ٩

وتووانه توانیویانه هرکهی سهو�رانی ژن به شهن�، نو١٣٨٢ی �کۆتاییدا له سا
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رز هبـ ڵسـا ١٣رگیری بـۆ هنی هاوسـهمـهکانـدا تهکراو �جهبـ�له یاسـا ج

  وه. هنهبک

ن سنووردارن �رگیری منداهگری له هاوسڕ�مه، یاساکانی هرای ئهڕهس

یـان  �ن�رانی تاوان بترسهویست زۆر نییه که بک�ی پهند�ی سزادان ههادڕ و

ــڕ� ــان ل ــ �گری ــتهروهبکــات. ه ــه سیس ــی ئ�می یاســایی وهها ل ــت ران �

چی و �رپهک سـهیهو�کان وای کردووه که تاوانباران بتوانن به شهسییهمایهک

رگیری لـه همیی یاسـایی بـۆ هاوسـهنی النیکـهمهسند کردنی تهن. پها بکڕ

ستی ملکجـی هبهم هبران �تی ئ�یه. وهوهرهن زۆر دیاری ک�سا ١٨نی همهت

کانی هسـتهربهموو بههـ �بـهدکان هتییهو�هن�ود هستهر گر�بهمبهه هنواندن ل

رگیری هاوسـنی ههمـهمی تهیـان النیکـ» ڵمنـدا«مکی هت و له چ�ال بنهو

یـان یه: چاکسـازیی هوازی سـییان�گری شـ�هه هتهم بابهت. ئ�وهک بکڕ�

ن، بـه �رگیری منـداهت بـه هاوسـهبارهسـ ێکردنی یاسـای نـو �جهب�ج

ن، �سـا ١٨نی همـهی تهوهریی ئـهبهسـتهک بـۆ د�لهنانی میکانیزمگ�کاره

ریی هبهستهانه و دڕر دوو کچان و کوهرگیری بۆ ههنی هاوسهمهمی تهالنیک

رگیری و هکردنـی هاوسـ ڵکه بـۆ قبـووهسهک یندیهزامهڕنانی �ست ههدهو

م هئــچیکارانی �رپهســ پاندنی ســزای شــیاو بــۆهشــتریش وتــرا ســ�ک پهو

  یاسایانه.

ی یاسـا هوهران بـۆ ئـ�تی ئ�رپرسانی یاسایی وهمه باشترین کاته بۆ بهئ

ک ڕ�ـکانی هکارییـ�جهب�می یاسـایی و جهسیسـت ڵهگـهلکان هتییه�وهود�ن

و  LEDAWکانی هسـتهب�رانی گرهک له واژۆک�کهک یهران و�تی ئ�ن. وهبخ

CRC ر هکانیـان لـه سـهواهی واژهستۆیه که گـهیاسایی له ئتی هرپرسایه، ب

ی (ئیـداریی) و ��دانان، داد، کـارگکانی یاسـاهموو بژاردهکان، ههستهب�گر

کانی ژنـان و هوتنی مافـهشـک�نانی پ�دی ههکان بۆ بهویست�ته پهی بابهدیک
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   .بدات ڵوهدا، ههد هم یاسایانهی ئهاو�بهشی دانهن که ب�مندا

 یرگیرههاوسـ ویسته�داران پهتمهران و سیاسهکی زۆری پالندان��هکۆم

وه. و هنـهمی بکهوه و کـهنـهک بد�کانی لهرییهها کاریگهروهخته و ههشو�پ

بوونی هستادا نـ�وه. له ئهت�گرهۆژیش دڕهی داتا و زانیاری بهوهکۆ کردن همهئ

ت هتایبـه، و بێکرهدی دهب داییرههاوس ڵکانی منداهموو دیوهزانیاری له ه

نووکـه هتا ههی هـهوهئـی خۆی. ڕهو پهگاته ئهبوونه دهم نهران ئ�تی ئ�له و

لی هگــ��ن لــه د�رگیری منــداهی هاوســهڤناســه و شــرۆ�بووه پهبــوونی هــ

ــهڕ ــه دهشیمهکانی حهوت ــانی ف�ســت ههتناســی، زک و زا و ب ــاریی و �ن رک

ی هوانگـڕن کـه لـه هوانـه هـهژین�م توهم لـهکی کـ��هکۆمشتا �نانه. ه�اهڕ

یان  �وان�وته بهکهستهم دهی لی توند و تیژهیان به ئاراست ڤکانی مرۆهماف

و �ربهی بـهو�کان و به شـه�ماهکان، بنهرد�ر ژنان، مهی له سهرییکهکاریگ

ر چـی زووه ههـ �بـهسـییانه دهمایهم کهوه. ئـه�گا تاقی بکاتـهر کۆمهله س

ر هری له سهتوانن کاریگهکان د�داتا نوسته هبهم مهوه و بۆ ئهن�بوو بکرهرهق

ن و �شـک هچـڕی نن و بوار بـۆ پشـتیوا�کان دابنهرنامهتگوزاریی و بهسیاس

سـت بـن و هکدهتـوانن یهتناسـی دهشیمهحنن. داتاکـانی �خسـه�کارامه ب

  ن. هریکاریمان بکاخته ههشو�پ یگیررهت به بابوونی هاوسهبارهس

تـی �ن لـه و�رگیری منـداهست به هاوسـهیوهی داتاکانی پڕم و کۆهک

تی هنقسـهمسـاردی بـه ئهمیی وشـیاری و خهرانییـه. کـهی نیگ�ـراندا ج�ئ

ن �ی منـداهختهشـو�رگیری پهمـه هاوسـهرباری ئهت. س�بینرهت ده�وهد

 ت بـههبارهمانه سهرخهمتهوانینه کڕم هگیراوه. ئهرنهند وهنووکه به ههتا ههه

 هتی قسـهت به بابهبارهبوونی زانیاری سهبۆته هۆی ن ن�رگیری منداهسوها

وه لـه هم بـارهمیی زانسـت لـهکانی کهویستیی�ر خۆی پهر کراو که ههله س

نجامدا له هله ئخساندووه. هڕنی اکهتییه�وهود��گا نهئاستی ناوخۆیی و کۆم
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ن، �رگیری منـداهت بـه هاوسـهبارهکانی سـهتـه جیهانییـڕاپۆڕک له �زۆر

م هت بـهبارهی سـهوهر ئـهبـهمتر نـاوی هـاتووه لهگومان ک �ران ب�تی ئ�و

  ست نییه. هر دهویست له ب�دیارده زانیاری پ

ی هوهبـۆ ئـ ێنجام بـدرهدا ئـهم بـوارهی زیاتر لـهوهین�کۆ�نگه که لیگر

ن �منـدا یرگیرهندنی گشتگیری هاوسهس هرهله باوبوونی زۆر و پجیهان 

رپرسـانی هها هاریکـاری بهروهوه هـهینـ�کۆ�ت. ل�ران به ئاگا ب�تی ئ�له و

ران �ـتگوزاران لـه ئهسیاس و کارانهڤکان، شرۆهنییهدهزراوه مهتی، دامه�وهد

�گای زانکۆیی، هن. کۆمهری بکهسهچار م دیارده بناسن وهی ئهوها بۆ ئکهد

ر هی زیاتر له سـ�ی قووهوهژین�تو �بهوه دهین�کۆ�کانی لهتهران و بلیمهژ�تو

 توند و تیـژیکانی هزیانت به شوناس، باو بوون و هبارهئاستی نیشتمانی س

  ن. هریی دابین بکههاوس ڵی منداندهزای

تـی �له ون �مندا یرگیرهویسته که هاوس�ه پ�م خاهله کۆتایدا ئاماژه ب

ها هتی ئــاینیی) و بــهن (حکومــیی ئــایهکخــراوڕ�ن هلــه الیــ ئ�ــران

 یرگیرهزه هاوس�ههم دوو پاژه بهت. ئ�کرهد �کان پشتیوانی لهتییه�یهکۆم

ر و هنـ�ووخڕی هرهاویشـتهوتنی دهرکـهدبنه هـۆی هنن و د�بزوهن د�مندا

رگیری هک لـه دژی هاوسـ�ـشنه کارهر چهکاندا. ههوهله ن وام بوونیهردهب

تی ه�یـهفی کۆمڕکان و عـوهما ئاینییـهوخۆ بنـهاسـتڕی ناهو�ن به ش�مندا

ک �نگاوهشنه هـهر چهکه ه �ن�لمهسهوه دهوه ئهژین�م توهکاته ئامانج. ئهد

ها هن و بـیئای ی�ۆڕ ڵهگهکگرتوویی لهنیا له یهریی تههاوس ڵله دژی مندا

  ت. �بهر دهکان کاریگهتییه�یهکۆم

 یتیه�یـهی کۆمهرنامـهی بهشهویستی به گ�ران به جیدی پ�تی ئه�وهد

تی ئـابووریی هرفهی و خولقاندنی دژارهی ههژڕ�ی هوهم کردنهگشتگیر، ک

. ت�ـن�بن �رگیری منداهی کۆتایی به هاوسهوهکانه بۆ ئه�ماهبۆ هاندانی بن
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ن �مندا یرگیرهیوه، هاوسڕهاپڕریی ههاوس ڵک که له دژی مندا�له جیهان

  یدایه.�می و نکۆهرخهمتهم کهر دهب هشتا ل�ران ه�تی ئ�له و
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  رت بھ نووسھبارهسھ

 یشار یبوو کیداله  رتی و تو�ژه�یه�کناسی کۆمهخه دی،حمهکامیل ئه

له زانکۆی » نامووس«�تی ی خه، براوهھ�تی کوردستانھژھە لھ ڕۆدھغھن

بنیاتی » ئاشتی«�تی ی خهو براوه) IKWR(کان له بنیاتی مافه نندهیاسای له

کان له زانکۆی بیات و زانسته مرۆییهدهشی ئههب  (PEACE)ئاشتی  یجیهانی

ی شهت به گهبارهدی سهحمهکانی کامیل ئهوه. تو�ژینهجۆرج واشینگتۆنه

ر) و (ج�نده زگهست به ڕهیوهکانی پهتی، ئ�تنیک و پرسهو�هتی و ن�وده�یهکۆمه

  مندا�ن بووه.

کامیل ئهحمهدی، پاش چوونی بۆ بھریتانیا خو�ندنی پاشناوەندی و پ�ش 

زانکۆی لھو و�تھدا در�ژە پ� داوە و سا�ی ١٩٩٩ کارناسیی چاپ، 
مافھکانی چاپ و ئابووریی ئاقاریی لھ کۆل�جی گواستنھوە و گھیاندنی 

لھندەن وەرگرتووە. ناوبراو ھھروەھا سا�ی ٢٠٠٣ ماستھری لھ 
ڕستھی مرۆڤناسی کۆمھ�یھتی و قھومنگاریی و�نھیی لھ زانکۆی 

ک�نت لھ کانت�رب�ری بھریتانیا وەرگرتووە و پاشان خولھ پسپۆڕی و 
تایبھتھکانی لھسھر ڕۆژھھ�تی ناوەڕاست و ش�وازی ل�کۆ�ینھوە در�ژە 

پ�داوە و ئھم خوالنھی لھ زانکۆی ئابووری و زانکۆی ب�رک بھکی 
 .لھندەن ت�پھڕاندووە

  

 یکانی ئینگلیزی، تورکیکانی پ�شووی ناوبراو به زمانهوهوتار و تو�ژینه 

  کراون: م ناوانه چاپنبۆ�ی، فارسی و کوردی له ژ�ر ئهستهئه

خۆڕاگری لھ ناو م�رمندا�نی مھھاباد سازگاری و  -  
  -خۆڕاگریو جیاوازیی ڕەگھزی ، بھکارھ�نانی ڕاگھیاندنھکان"

لھ مھ ھاباد  ٢٠٠۶لھ سالی  "ئ�تنۆگڕافیی و�نھیی لھ کوردستانی ئ�ران
و لھ سالی ندن ھللھ ھری �ملھ الیھن چاپھمھنیی  ٢٠١٩لھ  کھ کرا

ھھر س� بھ لھ دانیمارک لھ الیھن چاپھمھنیی ئاوای بووف   ٢٠٢١
  چاپ کراوه.ی زنگلیئیو  ، کوردیفارسیزمانی 

 �تی تورکیا�ت و باشووری ڕۆژھھڕوانین�کی دیکھ بۆ ڕۆژھھ -  
 Etkim press؛ "ریتی مزۆپۆتامیابۆ دابونھ �کناسانھڕوانین�کی خھ"
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(Istanbul, Turkey 2009)  س�  بھلھ الیھن چاپھمھنیی اتکیم
  ئیستانبول لھ چاپ کراوه.ی زنگلیئیو  زمانی تورکی

یتبه ناوی نه - ی ژنان له نهتهت به خهبارهکی گشتگیر سهیهوهتو�ژینه" ر

 شیرازهچاپەمەنیی و  Uncut Voices Press-Frankfurtن که له الیه"ئ�ران

و لھ دانیمارک لھ الیھن چاپھمھنیی ئاوای بووف فایلھ  ۲۰۱۶سا�ی له 

 ، کوردیفارسیئھلکتڕۆنییھکانی ئھم کت�بھ لھگھڵ فایلھ دەنگییھکھی بھ 
یھ کیکی لھ دیکھی تو�ژینھوەکانی  ،چاپ کراوه ۲۰۲۱سا�ی ئینگلیزی و 

  .ئھم تو�ژەرەیھ
رگیری هت به هاوسبارهکی گشتگیر سهیهوه(تو�ژینه نگیی ب�ده�هزایه -

 ,Nova Science Publisherوه له ی مندا�ن له ئ�ران) ب�و بۆتهختهپ�شوه

Inc., New York 2017 ۲۰۲۱سا�ی و دیسان لھ  ؛ و چاپەمەنیی شیرازه 

ھھر س� زمانی بھ لھ دانیمارک لھ الیھن چاپھمھنیی ئاوای بووف 
فایلھ ئھلکتڕۆنییھکانی ئھم کت�بھ لھگھڵ ی زنگلیئیو  ، کوردیفارسی

  ئینگلیزی چاپ کراوە. و  ، کوردیفارسیفایلھ دەنگییھکھی بھ 
ۆ  سیغه ت بهبارههکی گشتگیر سیهوهتو�ژینه" ر ئاوما��ک له سه -

ن چاپەمەنیی الیه ۲۰۱۸سا�ی  ی لهکهفارسییه قهکه ده "ی کاتی له ئ�رانیرگیرهاوسه

 ی چاپ کراوهکهئینگلیزییه قهنیش دهندهله وه و چاپەمەنیی م�هری لهشیرازه ب�و بۆته

و لھ الیھن چاپھمھنیی ئاوای بووف فایلھ ئھلکتڕۆنییھکانی ئھم کت�بھ 
یھ  چاپ کراوهئینگلیزی و  ، کوردیفارسیلھگھڵ فایلھ دەنگییھکھی بھ 

  .نی ئھم تو�ژەرەیھکیکی لھ دیکھی تو�ژینھوەکا
ت به بارهکی گشتگیر سهیهوهتو�ژینه" �وهدرگای ئاوه ما��ک به -

چاپەمەنیی له  ۲۰۲۰سا�ی  ئینگلیزی و فارسی که به"سپی له ئ�ران یرگیریهاوسه

ھھ ر وھا لھ الیھن چاپھمھنیی ئاوای بووف  ؛ن چاپ کراوهندهله م�هری له

چاپ کراوەتھوه. فایلھ ی زنگلیئیو  کوردی، فارسیھھر س� زمانی بھ 
  ئھلکتڕۆنییھکانی ئھم کت�بھ لھگھڵ فایلھ دەنگییھکان لھبھر دەستن.

 تەبارھس کەیھوھنیژ�تو" یتا�نی مندا�کی دیکه به ناوی یهوهتو�ژینه -

 "لھ تاران ن�مندا ھڕییگ�زب ەیاردید �ۆ�ینتۆو ک یگرڕ� ن،یناس ھب
 یڕیتی زب�گهنجام درا که بابهکانی مندا�ن ئهله مافهنی پشتیوانی نجوومهبۆ ئه

  ڕوونو�نی کرا؛  ۲۰۱۹و له سا�ی  مندا�نی له تاران تاوتوێ کردووه
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ک یهوهتو�ژینه" کراوغهدهشاری قهقی ده یو فارسی  ، کوردیقی ئینگلیزیده -

یھ کیکی لھ دیکھی تو�ژینھوەکانی ئھم  "ناهاوسانان له ئ�ران ت بهبارهسه

و ئینگلیزی ل�  ، کوردیکانی فارسیندێ وتاریشی به زمانهکه ههتو�ژەرەیھ 

ن ندهن چاپەمەنیی م�هری له لهی دواییدا له الیهم ماوهرک�شراوه و چاپ کراوه و لهده

فایلھ ئھلکتڕۆنییھکانی ئھم کت�بھ لھگھڵ فایلھ  چاپ کرا؛ ۲۰۱۹ له سا�ی

لھ الیھن چاپھمھنیی ئاوای  ئینگلیزیو  ، کوردیفارسینگییھکھی بھ دە
  دووباره چراپ کراونھتھوه.  ٢٠٢١بووف  لھ 

تا وه ههسنوورهکی ناوبراو له ژ�ر ناوی له یهوهتو�ژینه ۲۰۱۸سا�ی له  و -

 ۵که  "تی له ئ�رانت به شوناس و ئ�تنیکایهبارهکی گشتگیر سهیهوهتو�ژینه" سنوور

ندێ وتاریشی که هه لووچ، کورد، فارس و تورکی تاوتوێ کردووهب، بهرهئ�تنیکی عه

ی م ماوهرک�شراوه و چاپ کراوه و لهو ئینگلیزی ل� ده ، کوردیکانی فارسیبه زمانه

دیسان لھ دانیمارک لھ ن چاپ کرا؛ ندهن چاپەمەنیی م�هری له لهدواییدا له الیه

، فارسیھھر س� زمانی بھ ی ئاوای بووف لھ الیھن چاپھمھنی ٢٠٢١
چاپ کراوەتھوه. فایلھ ئھلکتڕۆنییھکانی ئھم کت�بھ ی زنگلیئیو  کوردی

  لھگھڵ فایلھ دەنگییھکھی ھھنووکھ لھبھر دەستھ. 
تو�ژینھوەیھکی " ئاسھواری چھوساندنھوە لھ جیھانی مندا�ی یب�کت

کھ " مندا�نگشتگیر سھبارەت بھ جۆر، ھۆکار و ل�کھوتھکانی کاری 
ھاوڕ�کھوت لھگھڵ ڕۆژی جیھانیی بھرەنگاربوونھوەی ، لھ سا�ی 

لھ الیھن چاپھمھنیی ئاوای بووف  ۲۰۲۲سا�ی دژی کاری مندا�ن لھ 

و  ، کوردیفارسیبھ ش�وەی فایلی ئھلکتڕۆنیکی و دەنگیی بھ 
  ئینگلیزی ب�و بۆتھوه و لھبھر دەستھ. 

ن / کوڕان، زیناکردن ئھم نووسھره سھبارەت بھ خھتنھنھی پیاوا
لھگھڵ مھحارم، و دەستدر�ژیی س�کسی لھ سھردەمی مندا�ی چھندین 
تو�ژینھوەی ئامادەیھ کھ بھم زووانھ لھ دەکھو�تھ بھر دەست ھۆگران و 

  خھمخۆرانی بواره کۆمھ�یھتییھکان. 
ھھروەھا بھڕ�زیان لھ گۆڤاره جیاوازه فارسی، کوردی و 

ڕی ما�په کانی لهوهتو�ژینه ئینگلیزییھکاندا چھندین وتاری ب�و بۆتھوه. 

  www.kameelahmady.comو�ت: کهست دهده داخۆیان

  



  
  
  
  

  هرچاوهس
کت�ـب و  هکان لـهلیکت�ۆنییـهئ هرچاوهموو سـهه هیشتن بهست گهرواری دهدواب(

چـاپ  هر لـهکان بـهرچاوهی دروستیی سهی دووبارهوهچاپ کراو بۆ ل�کدانمی هرههب

  ڕۆژ کراون.)هب

)، جرایم گفتگوناپذیر علیه کودکان: خشونت جنسـی در ۱۳۹۲ورونیکا (آبرت، 

  :هکشمکش ها. نشر نجات کودکان. ب�وان
 http://reliefweb.int/report/world/unspeakable - crimes - against - 

children - sexual - violence - conflict  
  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

  :هب�وان )، پیش زمینه: یزیدی ها.۱۳۸۶( آتویل، فِرد
 https://www.theguardian.com/world/2007/aug/15/iraq  

 ) ۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

)، قانون یمن در خصوص کودک عروسـان و ختنـه زنـان ۱۳۹۳ابودایش، اس (

  :هدهد. خبرگزاری گاردین. ب�وانهای آینده میامید به پیشرفت
 http://www.theguardian.com/global - development/ poverty - 

matters/2014/may/06/yemen - child - brides - fgm - rights - act - law  
)، چرا پایان ازدواج کودکان بخش حیـاتی برنامـه توسـعه ۱۳۹۴اپراتی، ملیسا (

    است؟

  :هب�وان
 https://www.reproductiverights.org/document/Why - Ending - 

Child - Marriage - is - a - Critical - Part - of - the - Post - 2015 - 
Development - Agenda  

  ).۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

  :ه) ب�وان۱۳۹۴اسناد رسمی سازمان ملل (
  http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1  

  ). ۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

)، به نام سنت، پژوهشی جـامع در بـاب ختنـه زنـان در ۱۳۹۴احمدی،کامیل (
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  ایران، تهران، نشر شیرازه 

)، ازدواج زودهنگام، روابط زناشویی و خشونت شـریک ۱۳۹۲ارولکار، انابل (

  :هجنسی در اتیوپی. ب�وان
 https://www.guttmacher.org/journals/ipsrh/2013/04/early - 

marriage - marital - relations - and - intimate - partner - violence - 
ethiopia  

  )۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

زدواج در خردسالی و )، ا١٣٩١ای و اِددجی، او (اددکان، جی ان و تاچکوو، اچ

ـی اعمـال 
ّ
بارداری اولیه به عنوان خطرات سالمت مادران، گزارشی بر کنفرانس محل

  نوامبر.  ٢٠و  ١٩سنتی موثر بر سالمت زنان و کودکان در افریقا، 

های مورد بحث: ازدواج و )، ازدواج۱۳۹۵الحکم، حسین و مک اللین، ِکِنت (

: هازدواج و خـــانواده. ب�وانـــوصـــلت کودکـــان در عربســـتان ســـعودی. مجلـــه 
http://dx.doi.org/10.1080/01494929.2016.1157119    

)، گزارش موضوعی جدید: تعرضات جنسی شـناخته ۱۳۹۴المللی (اکپات بین

  :هنشده کودکان در ازدواج زودهنگام و اجباری کودکان. ب�وان
 http://www.ecpat.org/news/new - thematic - report - unrecognised 

- sexual - abuse - and - exploitation - children - child - early - and - 
forced/  

  ). ۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

)، ازدواج زودهنگام در اتیوپی: علل و عواقب سـالمتی. مرکـز ۱۳۸۶المو، ب (

  المللی تحقیق برای زنان.بین

)، ارزیابی برهن هوان: مشکلی بـای بـه ۱۳۸۸ای (ارولکار، ای.اس و ماثنگی،

المللـی تعویق انـدازی ازدواج کودکـان در نـواحی روسـتایی اتیـوپی. رویکـرد بین

  .۱۴ - ۶صص  ،۳۵سالمت جنسی و باروری، شماره 

)، اسالم، کودکـان و مدرنیتـه: رویکـردی قرآنـی. کمبـریج. ۱۳۹۱ایزاک، اف (

  ۱۱۸ - ۹۹صص 

ازدواج مهارجران در طول دوران انقالب صنعتی )، سن ۱۳۸۴اوریس، مایکل (

  :ه. ب�وان۴۱۳ - ۳۹۱، صص ۴، شماره ۵در ناحیه لیگ. دوره 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1081602X0000052X 
ــار ۱۳۹۰امیگبــدون، او و دوگــراآ ان و اســانف او ( ــا رفت )، رواج و همســویی ب
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المللـی روانکـاوی نـوب غـرب نیجریـه. مجلـه بینخودکشی در میان نوجوانـان ج

  .۴۶ - ۳۴، صص ۵۴اجتماعی، شماره 

ت، اوِون (
ُ
)، افغانستان بدترین جای دنیا برای زنان، اما هنـد در رتبـه ۱۳۹۰باوک

  : هپنجم. ب�وان
https://www.theguardian.com/world/2011/jun/15/worst - place - 

women - afghanistan - india  
  ).۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده�ک(ڕ

، بهترین صـالح تحول ساختاری صحرای جنوبی افریقا)، ۱۳۷۳بارت، رزورا (

  کودکان، نشر کالرندون، اکسفورد.

)، گروه بانک جهانی و واقعیات آموزشی دختران نوجـوان. ۱۳۹۵بانک جهانی (

  :هب�وان
 http://www.worldbank.org/en/topic/girlseducation/brief/the - world 

- bank - group - wbg - and - adolescent - girls - education - factsheet  
  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

)، صـدا و آژانـس. توانمندسـازی زنـان و دختـران جهـت ۱۳۹۳بانک جهانی (

  :هب�وانموفقیت عموم. 
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Gen

der/Voice_and_agency_LOWRES.pdf  
  ). ۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

)، ریسـک و مراقبـت: ۱۳۸۴بانکول، ا و سینگ، اس ، ووگ، وی و ولـف، دی (

تـاریخ)، حفاظـت از  برابـری (بـدون جوانی و ایدز در افریقای جنـوبی. نیویـورک

  : هدختربچه ها، ب�وان
http://www.equalitynow.org/sites/default/files/Protecting_the_Girl_

Child.pdf  
  ). ۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

ه، کیرا (
ّ
)، دولت اسالمی به زنان حمله کـرده و همگـان در سـکوتند. ۱۳۹۳برک

  :هخبرگزاری هافینگتون. ب�وان
 http://www.huffingtonpost.com/2014/09/08/isis - attacks - on - 

women_n_5775106.html   
  )۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

هــا در راســتمرکز: )، خاناوده۱۳۷۴ای (بــروس، جــی و لویــد، ســی و لئونــارد،
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  رویکردی جدید بر مادران، پدران و فرزندان، کنگره جمعیت، نیویورک. 

)، ازدواج زودهنگـام در اتیـوپی، گـزارش بـه ۱۳۷۲های (برهانه سالسی، تسـه

کمیته درون کشوری افریقایی بر روی اعمال سنتی موثر بر سالمت زنان و کودکـان، 

  ادیس اِببا. 

  )، مهریه. نیویورک تایمز. ۱۳۸۵بری، باراک (

خطر: افکـار )، جوانان در ۱۳۹۱بالم، ار و سودهیناراِست، ام و امرسون، ام ار (

، ۵۰و اقدام به خودکشی در ویتنام، چین و تایوان. مجله سالمت نوجوانـان، شـماره 

  .۴۴ - ۳۷صص 

  :ه)، نقشه برداری ازدواج کودکان در افریقا. ب�وان۱۳۹۲بنیاد فورد (
 http://www.girlsnotbrides.org/wp - content/uploads/2014/01/Ford - 

Foundation - CM - West - Africa - 2013_09.pdf  
  ). ۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

سـازی ختنـه زنـان: مطالعـات راهبـردی )، ریشـه کن۱۳۹۴بوریگ، هیالری (

  بریتانیا. انتشارات اگیت. 

)، مرور تاریخی بر تعرض ۱۳۹۳بوکسال، هایلی و تامیسون، آدام و هیوم، شان (

، موسسـه اسـترالیایی ۲۰۱۳ - ۱۷۸۸از جنسی و سوء استفاده جنسـی در اسـترالیا:

  جرم شناسی. 

)، ازدواج اجبـاری: ۱۳۹۵بونتینگ، انی و لورانس، بنجامین و رابرتز، ریچـارد (

  سر رضایت و اجبار در افریقا، انتشارات دانشگاه اوهایو. منازعه بر

  )، سوریه: داستان کشمکش. ۱۳۹۵بی بی سی (

  :هب�وان
 http://www.bbc.com/news/world - middle - east - 26116868  

  ). ۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

  )، چه چیزی عامل ازدواج کودکان است؟ ۱۳۹۲بیتنکس، مادرس (

   /http://www.bellbajao.org/what - causes - early - marriage ::  هب�وان

  ).۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

  : ه)، ب�وان۱۳۹۵گزارش کنگره حقوق بشر (بیست و چهارمین 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Sessio

n24/Pages/ListReports.aspx  
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  ).۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

)، پرسـش و پاسـخ: ازدواج کودکـان و انحرافـات حقـوق ۱۳۹۳بیگم، روثنـا (

  دختران. 

  :هب�وان
 https://www.hrw.org/news/2013/06/14/q - child - marriage - and - 

violations - girls - rights  
  ). ۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

)، زمـان بنـدی بلـوغ و محـدوده سـنی ۱۳۹۵پارنت، انه سـیمون و همکـاران (

زودرسی جنسی: تنوعـات در سراسـر دنیـا، رونـدهای تحقیقـی و تغیـرات پـس از 

  :ه، ب�وان۵، دوره ۲۴هاجرتی: مجله مروری بر غدد، شماره م
 Press.endocrine.org  

  )۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

ای ها مرا به خاطر دوسـت داشـتن یـک دختـر مدرسـه)، آن۱۳۹۱پاریخ، اس (

دستگیر کردند. قوم نگاری، ایدز و ارزیابی فمنیستی از سن رضـایت بـه عنـوان یـم 

، ۷۴مداخله ساختاری جنسیت محور در اوگانـدا، مجلـه علـم و پزشـکی، شـماره 

  . ۱۷۸۲ - ۱۷۷۴صص 

ِرز، المیرا (   :ه)، دیده بان حقوق بشر پشتیبان قانون ازدواج ماالوی. ب�وان۱۳۹۴پِ
 http://www.jurist.org/paperchase/2015/04/hrw - welcomes - 

malawi - marriage - act.php  
  )۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهری درواه(ب

)، تبیین سنین فردی در اولین ازدواج در بازار اقتصـادی ۱۳۸۶پیپینگ، ریچارد (

  هروستایی قرن هجدهم. ب�وان
https://www.rug.nl/staff/r.f.j.paping/ageatfirstmarriage.pdf 

  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

توانمندسازی دختران و زنان: پیشگیری از کـودک  )،۱۳۸۵المللی (پیشگام بین

   www.pathfinder.org: ههمسری.ب�وان

  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

)، حقـوق راه: اعمـال آسـیب زای فرهنگـی و حقـوق ۱۳۸۲تامسون، ماریلین (

  کودکان. لندن: نجات کودکان.
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  :هب�وان
  https://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/Rights 

- of - Passage.pdf  
  ).۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

ــتام،پییر ( ــیض، ۱۳۹۵تریس ــایج تبع ــل و نت ــات، عل ــان: واقعی )، ازدواج کودک

  :هسوءاستفاده جنسی و قاچاق انسان. ب�وان
 http://middleeast.about.com/od/humanrightsdemocracy/a/child - 

brides.htm  
  ). ۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

)، ختنه زنان به عنـوان یـک مسـاله سـالمت عمـومی، مجلـه ۱۳۷۳توبیا، ان (

  .۷۱۶ - ۷۱۲: صص ۳۳۱پزشکی انگستان، شماره 

)، تحصیالت دختـران در قـرن بیسـت و ۱۳۸۷تمبون، مرسی و فورت، لوسیا (

  یکم، برایری جنسی، توانمندی و رشد اقتصادی. واشنگتن دی سی: بانک جهانی. 

های جمعیت و اثـراتش بـر نوجوانـان در ناحیـه )، پویایی۱۳۷۶جونز، گوین (

 .۳، دوره ۱۲اسکاپ، مجله جمعیت آرام، شماره 

)، ۱۳۹۲اترامن و ورجینیا کاماچو، آلما و میچاود، پییر آندره (چندرا مولی، ونک

چه کسـی هـادِی پیشـگیری از بـارداری زودرس و تبعـات بـاروری فقیـر در میـان 

، ۵۲نوجوانان کشورهای درحال توسعه است؟، مجلـه سـالمت نوجوانـان، شـماره 

  . ۵۲۲ - ۵۱۷صص 

رگیـری اجتمـاع: )، ازدواج اجبـاری، تجـانس خانـاودگی و د۱۳۸۷خانوم، ان(

ی از طریق مطالعه موردی لوتون، برابری در تنوع. 
ّ
 یادگیری مل

  :هکند، ب�وان)، ایران رشد جمعیت را تشویق می۱۳۸۹خبرگزاری اسوشیتد (
 http://www.jpost.com/International/Iran - encourages - population 

- growth  
  ).۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

ازدواجش بـا دختـر  )، مرد افغانی دستگیرشده از۱۳۹۵خبرگزاری نشر فرانسه (

: هگوید که او یک پیشکش مـذهبی بـوده اسـت. ب�وانـکند و میشش ساله دفاع می
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/30/arrested - afghan - cleric 

- defends - marriage - to - six - year - old - girl - say/ سـت هرواری ده(بـ
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  ). ۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هڕاگ

)، خشونت علیـه زنـان یـک مشـکل ۱۳۹۲دانشکده بهداشت و پزشکی لندن (

  :ههای اپیدمی. ب�وانسالمتی جهانی از نسبت
https://www.lshtm.ac.uk/newsevents/news/2013/gender_violence_r

eport.html  
   )۷/۱۰/۱۳۹۲یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

)، ازدواج بردگی: یک تعریف، یک پیمایش و آغـاز کمپینـی ۱۳۷۲دبی، تیلور (

  المللی، لندن. برای تغییر، ضدبردگی بین

)، ازدواج کودکـان در کشـمکش سـوریه: هفـت ۱۳۹۵دختران، نـه عروسـان (

  :هچیزی که باید بدانید. ب�وان
 http://www.girlsnotbrides.org/child - marriage - and - the - syrian - 

conflict - 7 - things - you - need - to - know/  
  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

گیـرد تـا )، کنگره حقوق بشر راهکارهایی را بکار می۱۳۹۴دختران نه عروسان (

  :هازدواج کودکان، ازدواج زودهنگام و اجباری را خاتمه دهد. ب�وان
 http://www.girlsnotbrides.org/human - rights - council - adopts - 

resolution - to - end - child - early - and - forced - marriage  
  ).۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

)، چرا ازدواج کودکان شکلی از خشونت علیه زنـان ۱۳۹۳دختران نه عروسان (

  :هنو دختران است؟ ب�وا
 http://www.girlsnotbrides.org/why - is - child - marriage - a - form 

- of - violence - against - women - and - girls/ 
  )۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

  :ه)، درمورد کودک همسری. ب�وان۱۳۸۱دختران، نه عروسان (
 http://www.girlsnotbrides.org/about - child - marriage/  

  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

  :هدهد؟ ب�وان)، چرا ازدواج کودکان رخ می۱۳۸۱دختران نه عروسان (
 http://www.girlsnotbrides.org/why - does - it - happen/  

  )۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

مـادرانگی در یونـان قـدیم، نشـر دانشـگاه )، تولد، مرگ و ۱۳۷۳دمند، نانسی (

  .۱۰۴ - ۱۰۱جانز هاپکینز، صص 
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)، لغــت نامــه آنالیــن ریشــه شناســی، ورودی: ۱۳۹۵دوگــالس، هــارپر (

  )۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی دهچندهمسری (ڕ�ک

)، خاناوده مسلمان: تنگنـا و امیـد. مجلـه غربـی ۱۳۷۹دهامی، اس و شیخ، ا (

  . ۳۵۲، ص ۱۷۳پزشکی، شماره 

سازی اندام تناسلی زنـان درایـران، )، ِاعمال ناقص۱۳۹۴دهقان کمالی، سعید (

  :ههای مطالعه. ب�وانیافته
 https://www.theguardian.com/world/2015/jun/04/female - genital - 

mutilation - iran - fgm  
  ).۷/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

)، ازدواج زودهنگام نوجوانی و فقر آینده. مجله جمعیـت ۱۳۸۲دهل، جی بی (

 . ۷۱۸ - ۶۸۹. صص ۴۷شناسی، شماره 

  :ه)، عراق: ازدواج اجباری، نوکیشی یزیدیان. ب�وان۱۳۹۵دیده بان حقوق بشر (
 https://www.hrw.org/news/2014/10/11/iraq - forced - marriage - 

conversion - yezidis  
  )۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

   /http://www.prb.org: ه)، ب�وان۱۳۹۵دیوان مرجع جمعیت (

  )۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

خشـونت علیـه )، در جستجوی اعتبار و کارایی واکنش بـه ۱۳۹۲دیویس، لیزا (

  :هزنان سوری: خودداری زنان در فرایندهای صلح. میدر. ب�وان
 http://www.peacewomen.org    

قوانین سن رضـایت.   - )، کودکان و جوانان در تاریخ۱۳۹۴رابرتسون، استفن (

  دانشگاه جورج میسون. 

  :ه)، ازدواج در جهان عرب، دیوان مرجع جمعیت. ب�وان۱۳۸۴رشاد، هدی (
 http://www.prb.org/pdf05/marriageinarabworld_eng.pdf    

)، فصل وارگی در باروری ۱۳۷۱ای و شنکار، جی (روژانسکی، ان و برزنسکی،

  .   ۷۴۵ - ۷۳۵ ، صص ۷های جدید. باروری انسانی، شماره انسان: داده

سـالگی،  ۱۸)، حقوق کودکان و نوجوانـان: از تولـد تـا ۱۳۹۳رئیسی، حسین (

  . ۱۸۲الکترونیکی توانا برای جامعه مدنی ایران، ص  آموزشگاه

)، زنان جوان، مستعد بـودگی و اپیـدمی ایـدز، ۱۳۷۶رید، الیزابت و بیلی، ام (
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  :هب�وان .شبکه سالمت زنان کانادایی
http://www.cwhn.ca/en/node/16128  

  )۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

های جدید مطالعـات های جمعیتی در چین باستان: یافته)، نظام۱۳۷۶ژائو، ز (

 اخیر. مجله انجمن جمعیت شناسی استرالیا. 

)، ازدواج کودکان اثرات مخربـی بـر زنـان دارد. اخبـار ۱۳۸۶ساروپ، کاماال (

  نیوزبلید. 

  :هب�وان
 http://newsblaze.com/thoughts/opinions/early - marriage - has - 

harmful - effects - on - women_2653/  
 )۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

)، محدودسـازیختنه زنـان: وضـعیت میــان ۱۳۹۲سـازمان بهداشـت جهـانی (

 ,OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPAســازمانی 

UNHCHR, UNICEF, UNIFEM, WHO.ژنو: سازمان بهداشت جهانی ،  

های )، عراق: زنـان و دختـران یزیـدی خشـونت۱۳۹۳عفو بین الملل ( سازمان

  :هکنند. ب�وانشدید جنسی را تجربه می
 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/12/iraq - yezidi - 

women - and - girls - face - harrowing - sexual - violence/  
  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

)، خشونت بر مبنای جنسـیت و حفاظـت از کودکـان ۱۳۹۲سازمان ملل زنان (

  :هدر میان پناهندگان سوری در اردن، با تاکید برازدواج. ب�وان
 http://www.unwomen.org/en/digital library/publications/ 2013/7/ 

syrian - refugees  
  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

  :ه) ب�وان۱۳۹۳ه آماری ثبت احوال (سالنام
https://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/salna

meh93.pdf 

)، جوانتر از سـن ازدواج: زنـدگی ۱۳۸۲ای (سانیوکتا، ام و گرین، ام و مالهوترا،

  ، واشنگتن دی سی. ICRWها، حقوق و سالمت دختران جوان متأهل، 

  . ۴سنالپ (بدون تاریخ)، ازدواج کودکان: روایت بنگال غربی، ص
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 )، جنسیت، توسعه و ازدواج. نشر اکسفورد۱۳۸۲سویتمن، کارولین (

)، ازدواج زودهنگـام در میـان زنـان در ۱۳۷۵سینگ، سوشـیال و رنـه، سـامرا (

 المللی برنامه ریزی خـانواده. دورهکشورهای در حال توسعه. مجله رویکردهای بین

  :ه. ب�وان۴شماره  ۲۲
https://editor.guttmacher.org/sites/default/files/pdfs/pubs/journals/2

214896.pdf  
  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

: ه)، قوانین پوشش طال بـرای زنـان. ب�وانـ۱۳۸۰شیخ محمد صالح المونجید (

https://islamqa.info/en/11886 ۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هپ� گست هوتی ده(ڕ�ک.( 

ــان کــودک 1391صــندوق جمعیــت ســازمان ملــل ( )، ازدواج زودهنگــام: پای

  :ههمسری. نیویورک: صندوق جمعیت سازمان ملل. ب�وان
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub - 

pdf/MarryingTooYoung.pdf 
گـام را االن متوقـف )، کمک کنید ازدواج اجباری و زودهن١٣٩٣طرح بریتانیا (

  :هکنیم. ب�وان
http://WWW;Plan - uk.org. because -  i -  am -  a -  girl out - /about 

- because - i - am - a -  girl /violence –against –girls /violence –against 
girls/early –and - forced -  marriage.   

  )٧/١٠/١٣٩٥یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

)، اهداف توسعه پایدار: چرا ازدواج کودکان باید مورد هدف ۱۳۹۴ظفر، اومرا (

  :هقرار گیرد؟ ب�وان
 https://www.theguardian.com/global - development - professionals 

- network/2015/apr/10/sustainable - development - goals - ending - 
child - marriage - target   

  )۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

  )، توجه به حقوق کودکان در ایران، نشر روشنگران. ۱۳۶۹عبادی، شیرین (

هـای اجبـاری بـرای )، دختران نوجـوان سـوری در ازدواج۱۳۹۳فرنکل، شیرا (

  :هشوند. بازفید. ب�واننجات خانواده شان فروخته می
http://www.buzzfeed.com   

، سـمینار الهیـات ۱)، ازدواج یهودیـان در فلسـطین، جلـد ۱۳۵۹فریدمن، ام (

  یهودی در امریکا. 
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)، تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران، ترجمـه محسـن ۱۳۸۹فلور، ویلیام (

  .۴۹ - ۴۸مینوخرد، استکهلم. صص 

های برابری جنسیتی سازمان )، نامزدهای انتخاباتی در نشست١٣٩٣فورد، لیز(

  :هکنند. ب�وانتوافق استقبال می ملل از
 https://www.theguardian.com/global - 

development/2014/mar/23/campaigners - welcome - agreement - un - 
gender - csw - talks  

  ).١٠/١٠/١٣٩٥یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

CAREههای فقر: گزارش ازدواج کودکان. ب�وان، وصلت:  
 http://vowsofpoverty.care.org/   

  )۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

ها )، خانواده و توسعه انسانی در طول فرهنگ ها: نظریـه۱۳۸۶کاگیتسی باشی (

  و مقتضیات. هیلزدیل، نیوجرسی، لورانس ارلباوم. 

تویگ. اس ، حسـن. جـی، مـک کلیـری سـیلز و  کالگمن. جی ، هانمر. اس ،

). صدا و آژانس: توانمندسازی زنان و دختران برای موفقیت ۱۳۹۳سانتاماریا. جی (

 عموم. واشنگتن دی سی. 

)، نقش ریاضت جنسی زناشویی در تعیـین بـاروری: ۱۳۷۶کالدول و کالدول (

  . ۱. شماره ۳۱ای بر یوربا در نیجریه، ژورنال مطالعات جمعیتی، جلد مطالعه

کالرک، ِشلی (زیر چاپ)، ازدواج زودهنگام و ریسک ابتال به ایدز در افریقـای 

  جنوبی، مطالعات برنامه ریزی خانواده.

)، زنان و صلح آوری در سومالی. در ۱۳۸۳گاردنر، جودیث و البوشرا، جودی (

ی سومالی: قصه ناگفته جنگ از منظر زنان سومالی. ویرایش جودیث گاردنر و جود

  البوشرا. لندن: نشر پلوتون. 

)، ازدواج زودهنگـام، سـن اولـین عـادت ١٣٨٧فیلد، اریکا و امبروس، اتـیال (

ماهانه و دستاوردهای آموزشی دختران در بنگالدش. مجله اقتصاد سیاسـی، شـماره 

 . ٩٣٠ - ٨٨١، صص ١١٦

)، حقوق بین الملل بـه عنـوان ابـزاری بـرای مبـارزه بـا ۱۳۸۹گافنی ریس، ار (

 - ۳۵۹، صـص ۳شـماره  ۱۵المللی حقـوق بشـر، دوره ازدواج کودکان. مجله بین
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۳۷۳. 

)، محافظت از قربانیان ازدواج اجباری: آیـا ۱۳۸۸گانگولی، جی و چنتلر، کی (

 ۲۶۷، صـص ۱۷سن یک عامل حفاظتی ست؟ مطالعات قانونی فمینیستی، شماره 

- ۲۸۸ .  

هـای کودکـان در میـان ازدواج)، بسـیاری از ۱۳۹۵گالرت، اوریل آنـدریاس (

  :هپناهندگان سوری از اقتصاد نشات گرفته است. ب�وان
 http://www.middleeasteye.net/in - depth/features/early - marriage - 

between - tradition - and - survival - 1029647734   
  ). ۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

  :هتاریخ)، سخنرانی/ ب�وانگودارد، رابی (بدون 
 http://Speechby Ruby Goddard Young Widows: A neglected 

Gender and Human Rights Issue  
  )۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

)، همبستگی ازدواج کودکان با افکار و اقـدام خودکشـی ۱۳۹۲ِگیج، آناستازیا (

 ۶۵۴. صص ۵۲جله سالمت نوجوانان،شماره در میان دختران نوجوان در اتیوپی، م

    www.jahonline.org: ه. ب�وان۵۶۵ -

)، پیشگیری از ازدواج کودکان در منطقه امهارا، اتیـوپی: ۱۳۹۲ِگیج، آناستازیا (

هـا و نگـرش هـا. انجمن ارتباطات محلی و اثرات اجتماعی بر والدین و دانـش قیم

  .۱۳۳ - ۱۲۴ . صص۹۷مجله علوم اجتماعی و پزشکی، شماره 

)، بنگالدش از قانون منـع ازدواج کودکـان حمایـت کـرد. ۱۳۹۴گیالن، تیلور (

  :هب�وان
 http://www.jurist.org/paperchase/2014/09/bangladesh - officials - 

approve - child - marriage - prevention - law.php  
  ).۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

)، تغییر و تداوم در هنجارهای اجتماعی در ۱۳۹۳گیمیره،آنیتا و ساموئلز، فیونا (

  :هخصوص ازدواج و تحصیالت در نپال. ب�وان
 Available at: https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi - 

assets/publications - opinion - files/9181.pdf  
 )۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

)، دولت اسالمی شهرهای سـینجار را اشـغال، اکـراد و ۱۳۹۴الوِدی، موریس (
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  :هکند. واشنگتن پست. ب�وانها را اخراج مییزیدی
 http://www.theinfolist.com/html/en/yezidis.html  

  )۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

ر فلسطین، سوریه و مصر در )، مردماِن جدا: زنان یهودی د۱۳۷۹المدن، راث (

  . ۴۷قرن شانزدهم.نشر لیدن.  ص 

)، اثرات جـانبی ازدواج کودکـان، مجلـه سـالمت زنـان، ۱۳۸۹لطفی، راضیه (

  . ۲شماره 

  :ههای شکننده. ب�وان)،شرایط ناپایدار، زندگی۱۳۹۳لمون، گایله زماخ (
 http://www.cfr.org/global/fragile - states - fragile - lives/p33093  

  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

)، ازدواج زودهنگـام: پایـان کـودک همسـری. ۱۳۹۱لویزا. اس و وانـگ. اس (

   هب�وان
http://www.unfpa.org/sites/default/files/pub - pdf/ Marrying 

TooYoung. 

ینسکی الیسـون لی رایف، سوزان و مالهوترا، انجو و وارنر، ان و مک کوناگل، گل

گیــرد : مــروری بــر مــدارک. )، چــه کارهــای جلــوی ازدواج کودکــان را می۱۳۹۱(

  . ۳۰۳ - ۲۸۷، صص ۴۳مطالعات برنامه ریزی حانواده، شماره 

)، اجبار به آمیزش جنسی و ازدواج در جوامـع باسـتانی و ۱۳۶۷لیو، ابگلیکی (

  . ۱۹۰ - ۸۵قرون وسطایی، واشنگتن دی سی، صص 

ICRW هـای جدیـد بـر )، بینش۱۳۸۶المللی تحقیق بـر روی زنـان (نمرکز بی

  . ۱۰پیشگیری از ازدواج کودکان: تحلیل جهانی عوامل و برنامه ها، ص 

ICRW جـوانتر ازسـن ازدواج: ۱۳۸۴المللی تحقیق بر روی زنـان (مرکز بین ،(

 تحصیالت و کنش در جهت پایان کودک همسری. واشنگتن دی سی. 

ی، احمد و حامـدی بهتـاش، حمیدرضـا و دسـتجردی، مطلبی، حسین و رسول

)، عوامـل مـوثر بـر ازدواج زودهنگـام و اجبـاری در ۱۳۹۲علی و کاظمی، بهنـاز (

  . ۲۲۹ - ۲۲۷، صص ۵، شماره ۱ایران. مجله علمی سالمت عمومی، دوره 

)، مردساالری در گذار: زنان و خـانواده در حـال تغییـردر ۱۳۸۳مقدم،والنتین (

   ۱۶۲ - ۱۳۷له مطالعات تطبیقی خانواده، صص خاورمیانه، مج
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  :ه)، تطابق چیست؟ ب�وان۱۳۸۶مک لود، ساول (
 http://www.simplypsychology.org/conformity.html  

  ).۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

شـوند، ای بـه کـار گرفتـه می)، در چه سنی کودکان مدرسه۱۳۸۹ملکوری، ا (

شـوند؟ (چــاپ دوم)، یونســکو: پــروژه حــق بــه دادگــاه بــرده میکننـد و ازدواج می

  :هتحصیل. ب�وان
 http://www.right - to -  education.org/sites/right - to - 

education.org/files/resource - attachments/RTE_IBE_UNESCO_ 
At%20What%20Age_Report_2004.pdf 

گـذرگاه ناشـناخته: نوجـوانی  )،۱۳۷۷منچ. بی ، جودیـث. بـی و گـرین. اس (

  ۱۷دختران در جهان در حال توسعه، کنگره جمعیت نیویورک: 

ــوخرجی، اس ( ــالحات ۱۳۸۵م ــرای اص ــانونی ب ــایی ق ــتفاده از گردهم )، اس

  . ۱۹۲۹اجتماعی: عمل ساردا در 

  :ههای مختلف. ب�وانهای مختلف، کودکی)، فرهنگ۱۳۹۲مونتگومری، ِهثر (
 http://www.open.edu/openlearn/history - the - arts/history/different 

- cultures - different - childhoods  
  )۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

)، جوانتر از سن ازدواج: زنـدگی، ۱۳۸۲ای (میثور، اس و گرین، ام و مالهورتا،

  :هحقوق و سالمت دختران متأهل جوان. ب�وان
 https://www.icrw.org/wp - content/uploads/2016/10/Too - Young - 

to - Wed - the - Lives - Rights - and - Health - of - Young - Married - 
Girls.pdf  

  ). ۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

بهــره کشــی  )، ازدواج کودکــان و تجــاوز: دو شــکل  از۱۳۸۱میخایــل، اس (

  :ه. ب�وان۴۹ - ۴۳) صص ۱( ۱۰جنسی، جنسیت و توسعه، جلد 
 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13552070215896 

)، جـوانتر از سـن ازدواج: مشـکل رو بـه رشـد کـودک ۱۳۹۳نجات کودکـان (

  :ههمسری در میان دختران سوری در اردن. لندن. ب�وان
 www.savethechildren.org/atf/cf/{9def2ebe - 10ae - 432c - 9bd0 - 

df91d2eba74a}/TOO_YOUNG_TO_WED_REPORT_0714.PDF  
  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

)، بحران دولت اسالمی: خشـم یزیـدیان از مـردم فرامـوش ۱۳۹۳نل، یولنده (
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  :هشده عراق. ب�وان
 http://www.bbc.com/news/world - middle - east - 29333327  

  )۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

)، ازدواج کودکان: یک مساله خـاموش سـالمتی و حقـوق ۱۳۸۸نور، نوال ام (

  . ۵۶ - ۵۱، صص۱، دوره ۲های زنانه: شماره بشری. مروری بر بیماری

ــوال ام ( ــور، ن ــه ۱۳۸۵ن ــا. مجل ــان در افریق ــالمت ازدواج کودک ــات س )، تبع

  .۱۱، شماره ۱۲های عفونی، دوره گیری بیماریشکل

)، زنان یزیدی توسط داعش مـورد تجـاوز قـرار گرفتـه و ۱۳۹۳اتسون، ایوان (و

  :هشوند. خبرگزاری سی ان ان. ب�وانمانند احشام فروخته می
 http://edition.cnn.com/2014/10/30/world/meast/isis - female - 

slaves/  
  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

)، سیاســت اجتمــاعی و رفــاه. ۱۳۷۹مــوور، اس ( والــش، ام و اســتفنز، پــی و

  چنتلهام، انگلستان: نلسون ثورنز. 

  - )، برای حفظ آبرویش: ازدواج کودکان در مواقـع اضـطرار۱۳۹۵وایتسون، ا (

  :هابهام ناگزیر میان حفاظت از دختران و خشونت جنسی به آنها. ب�وان
 http://insights.careinternational.org.uk/publications/to - protect - 

her - honour - child - marriage - in - emergencies - the - fatal - 
confusion - between - protecting - girls - and - sexual - violence 

  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

)، بـرای زنـان سـرقت شـده توسـط دولـت اسـالمی ۱۳۹۵ون دن برگ، انابل (

  :هشود. خبرگزاری گاردین. ب�وانتمسخر تبدیل به ترس می
 https://www.theguardian.com/world/2014/oct/19/isis - forced - 

marriage - syria - iraq - women - kidnapped  
  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

)، سن رضایت: جوانان، میل جنسی و شهروندی. پالگریـو ۱۳۸۴ویتس، متیو (

  OCLC 238887395 .3 - 2173 - 4039 - 1مک میالن. 

  :هسال افزایش داد. ب�وان ۱۸)، گواتماال سن ازدواج را به ۱۳۹۴ویلر، الکسیس (
http://www.jurist.org/paperchase/2015/11/guatemala - raises - 

marriage - age - to - 18.  
 )۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک
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)، سرانجام در اسرائیل: یک دختر بـه عنـوان یـک ۱۳۹۲هالپرین کدری، راس (

  دختر نه یک عروس، پست اورشلیم. 

)، مـردم ۱۳۹۰هاویلند، ویلیام و پرینز، هرالد و مک براید، بانی و والراث، دانا (

  (چاپ سیزدهم). آموزش سنگیج. شناسی فرهنگی: چالش انسانی

)، جوانی مسـلمان و هویـت دینـی: رویکردهـای سـنتی و ١٣٩١هرمانسم، ام (

  . ١٣٤ - ١١٩های معاصر. کمبریج. صص چالش

)، خشـونت علیـه زنـان: مـانع ١٣٧٣هِیس، ال و پیتنگای، جـی و جـرمین، ا (

  سی ، بانک جهانی: واشنگتن دی٢٥٥سالمتِی پنهان. مقاله مباحثه، شماره 

  :ه)، ازدواج کودکان. ب�وان۱۳۹۵یونیسف (
 https://www.unicef.org/protection/57929_58008.html  

  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

  :ه) پروفایلی از کودک همسری در افریقا. نیویورک. ب�وان۱۳۹۴یونیسف (
 https://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/UNICEF - Child - 

Marriage.pdf  
 ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

)، بیانیـه مشـترک در خصـوص پایـان خشـونت علیـه زنـان و ۱۳۹۲یونیسف (

  :هدختران. ب�وان
https://www.unicef.org/media/media_68116.html  

سازی اندام تناسلی زنان: مروری بر آمار و اکتشـافات )، ناقص۱۳۹۲یونیسف (

  هیر پویا. ب�وانتغی
https://www.unicef.org/media/files/UNICEF_FGM_report_July_20

13_Hi_res.pdf  
  )۷/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

  :همورد. ب�وان ۳۹۰۰۰)، ازدواج کودکان: روزانه ۱۳۹۲یونیسف (
 https://www.unicef.org/media/media_68114.html  

 )۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

)، نوجــوانی ســن فرصــت هــا. نیویــورک:  ســری گزارشــات ۱۳۹۰یونیســف (

  :هوضعیت کودکان جهان. ب�وان
https://www.unicef.org/adolescence/files/SOWC_2011_Main_Rep

ort_EN_02092011.pdf  
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  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب

)، برنامه مشـترک ۱۳۸۵ - ۱۳۸۴همسری(سری یونیسف: گزارش پایان کودک 

  :هزنان، دهلی نو، هند. ب�وان
 https://www.unicef.org/rosa/earlymarriage(lastversion).doc 
  :ه)، وضعیت کودکان جهان. ب�وان۱۳۸۵یونیسف (

https://www.unicef.org/sowc06/profiles/marriage.php   
  )۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

  :ه)، ازدواج زودهنگام، یک عمل سنتی مخرب. ب�وان۱۳۸۴یونیسف (
https://www.unicef.org/publications/files/Early_Marriage_12.lo.pdf 

  ).  ۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن: هست ڕاگهرواری ده(ب 

)، ثبت موالید در ایران: تحلیل از وضعیت قـوانین مربوطـه در ۱۳۸۴یونیسف (

  :هسری گزارشات اطالعات ایران . ب�وانایران. یونیسف: 
 https://www.unicef.org/iran/IRN_resources_BR_eng - word.pdf   

  ).۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

  :ه)، آموزش. ب�وان۱۳۸۳یونیسف (
https://www.unicef.org/media/media_68116.htm   

  )۱۰/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک

  :ه) ازدواج زودهنگام: کودک همسران. ب�وان۱۳۸۰یونیسف (

https://www.unicef - irc.org/publications/291 .  

  ).۷/۱۰/۱۳۹۵یشتن (هست پ� گهوتی دهڕ�ک

)، خشونت خـانگی علیـه زنـان و دختـران. فلـورانس، ایتالیـا. ۱۳۷۹یونیسف (

  :هب�وان
 https://www.unicef - irc.org/publications/pdf/digest6e.pdf   

  )۹/۱۰/۱۳۹۵یشتن هست پ� گهوتی ده(ڕ�ک
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