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 پ ختە

ها ەروەۆژاوای  و هڕی ەنیتێڕو مۆدە وەکردنێنوە ی بەپاش پرۆسە ران لێویتن  ئەشکێپە وو لڕیت  اڵوە ل

یتووش  ە ڵماەی بنەکهایتێپو کان  ژن و پیاو ەندییەیوەشن  پەرچەی، سەکەرییوکۆمەاڵیەیت  ئابو ەکهایتێپ

شن  ەرچەک سەوە رم  کەفهاوسەرگیری   ێبە ش بەیان ژیان  هاوب  هاوماڵ وه.ەبۆیت ێنوانکاری ڕگۆ

 ،نیشان کراوهستەدە وەنجانەن گەیالە رم  لەفهاوسەرگیری   ک بۆێدیلەکان  ژن و پیاو و بەندییەیوەپن  ێڕمۆد

کان  ەشارکەالن لێواری شاراوەی وپەراوێز ە و لژمار ەهە تێدە یتییانەکۆمەاڵیە انکارییڕم گۆەنجام  ئەئوەک 

ن ەالیە   لکردنێ  لڵو نکۆە یتەم بابەی  ئکەلتوور  و ئایین  ستیاریەههۆی ە ندنە. بەسەرەپە ووی لڕران ێئ

ە بە بۆیر ەهدراوه. ەنجام نەئە وەم بارەست و گشتگیر لەکدەک  یەیەوەینڵۆکێۆ لڕوەئ یتاەوه، هەرپرسانەب

یتاوی ەـ  ه7931 – 7931  ڵساە ندنە، لەسەرەپە وو لڕە م دیاردەئ کان ەیتوەکێلە لە وەدانڕئاو

د ەشهە، مشاری یتارانکەالن ێسهەر ر ئاست  ەسە سپ  لهاوسەرگیری  ە ت بەبارەگیر سەمەک  هەیەوەینڵکۆێل

ری ەرخەدە وەژینێکان  یتوەنجامەدۆزیمان کرد. ئەمینەیت  زەوازی چۆنایێر شەسە کردنپێداگریە هان بەو ئیسف

 ی یاسای  وەوێی کۆمەاڵیەیت ، چوارچەکهایتێ، پیکان )بارودۆخ  ئابوورەییەژینگ ەرەفاکتە کە یەوەئ

 ەرەاکتو ف (کۆچە ری، ژیان لێی چاودەوەبوونڵی ، کاڵەماەبارودۆخ  بنکان )ەرەردەوێستەد ەرەرم (، فاکتەف

پین. سهاوسەرگیری    یرەری کاریگەیت ( فاکتە  یتاکاییو جیهانبین ندیەیوەزموون  پەکان )ئەییەمینەز

 کان وەوازی ژیان  یتاکێشە های  لەو ب  مڕانکاری نۆڕدی هایتن  گۆەوه، بەژینێم یتوەری لەوەی یتەدیارد

ها ەروەکان بوو. هەندییەیوەپە قامگیری لەژوماری و ناسێبهەروەها و وان ەئسترایتیژی ی ەوەکرد

ن  رم ، یتاراندەفهاوسەرگیری   بۆ هۆگریێبژاردن، بەڵکان، ئازادی هەتییێزەگڕە ەی کلیشەوەبوونڵکا

سپ  ری  هاوسەرگی کان ەویتەکێک گرنگترین لەن ودواداچووە بە   پشتیوان  و یترس لبوونەکۆمەاڵیەیت  و ن

 نراون. ێراندا ناسێئە ل
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 کی ەشێپ

کان  ەیشڕبینیوه. ە خۆوە وی باڵربەبگهۆڕینێک   جیهانە لە ڵماەبن ناوەندیابردوودا، ڕی ەیەند دەی چەماوە ل

مریک  و ەیتان  ئاڵوە ـ  زایین  ل7311ی ەیەکان  دەکۆیتاییە ل شۆڕش  سێکس ە ل ێبەدگهۆڕینانە م ەئ

 یکارانڕو گۆ سێکس ان بۆ گویتاری ڕدی گۆێدی هێه ەشڕم شۆە(. ئCarr,2011)ۆی بگەڕین ییدا بئورووپا

ک ێکە. یلێ کەویتەوە ۆژاوای ڕیتان  اڵوە ک لێزۆرە ل سێکس فتاری ڕخالق و ەئ کان وەوانگڕە یت  لەڕەبن

 1رگیریەاوسهە ر لەکس  بێندی  سەیوەندن  پەسەرەۆژاوا، پڕە ل شۆڕش  سێکس کان  ەنجامەگرنگترین ئە ل

ی  ندەیوەپە لە وەینڕسئوستوورهە ب سێکسییەە شڕم شۆەئ (.Regnerus and Uecker,2011)ە یەیتاناڵم وەل

هات. ەد ستەدەوی هاوسەرگیرە ر لەبقۆناغ  ە ئاسان  لە زۆر بە ک  ئاسای  کێپرسە ب ئەوی کردکس ، ێس

م ەاڵوه. بەجیا بوو هاوسەرگیریە بوون بە ستەوابە کس  لێزووی سەرکردن  ئارێدا، یتەمەردەم سەل

دوایتر  کان ەوەرەدیاریکە انکارییڕی بۆ گۆەمینەرگیری، زەهاوسە ر لەکس  بێندی  سەیوەندن  پەسەرەپ

بۆ دەرکەویتن  کوو ەڵبوو بەزیاد دهات ەیتا د هاوسەرگیری ن ەمەنیا یتەیتە دا نەندەوێم نەو لخساند ڕە

یان ژیان   هاوماڵ  دابین کرد.  کانیشەویستێپە کۆمەاڵیەیتییە مینەز 2سەرچەشنگەل  وەکوو هاوماڵێت 

ی ەیە  دکسێش  سڕم  شۆەرهەرم  و یاسای ، بەفهاوسەرگیری   ێبە کس  بێندی  سەیوەش لەگەڵ پەهاوب

یتاکان  ەرەس ەخۆی. لە تری گریتڵادیکاڕک  ێنەالی داەمەردەم سەکان لەکۆمەاڵیەیتییە انکارییڕـ  زاینییە. گۆ11

زۆر  ،زیایتر دەبووهات ەیتا دمریکا ەو ئ ئورووپاە لی هاوسەرگیر ن ەمەی یتەوەای ئەڕرەکس ، سێش  سڕشۆ

ک ێموو شتەکۆیتای  هە مەم ئەاڵوه. بەویتنەک دواکێمەکە ت بەبەڵکرد؛ هەرگیرییان دەوام هاوسەردەس بەک

ە ی نزۆر یتوند ەک یەربەیان زەم جارەکان، ئەییڵهاوماە شنەرچەسپەرەسەندن  ە بکس  ێش  سڕبوو و شۆەن

ویتن  ەرکە. ددا رگیریشەخودی هاوسە ی لەربەکوو زەڵبوەشاند کان ەکسییێسە ندییەیوەی پەئوستوورە نیا لەیت

ە ر لەکان  بەکسییێسە ندییەیوەپپەرەی بە نیا ەیتە نە ر کەرامبەزی بەگڕە سەبارەت بەک ێلەشنگەرچەس

پرۆسەی  ێش  بەژیان  هاوبسەر ئاست  کوو بۆ ەڵ، بدا ر ئاست  سۆزداریەبۆ س هاوسەرگیری

نگریان ەۆژ الیڕۆژ لەگەڵ ڕە ندی  کەیوەپە ک لێشنەرچەسە بوو ب بەرزی کردەوە و وانیانێنهاوسەرگیری  

 (.Bumpass and Lu,2000بوو )ەزیایتر د

یان روەدە ندییانەویەم پەچمگریتن  ئێبە کانیش لەمییڕنۆە انکارییڕکان، گۆەئابوورییە پرسە جیا لدا، ەندەوێم نەل

ە لی هاوسەرگیر کان ەفییەلسەما فەبن بوون  ، الوازڵهاوماپەرەسەندن   کان ەهۆکارە ک لێکە. یینیوەب
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ەگەڵ ژیان لە ت  بێندەمک  پابەیتانە، دوو چاڵم وەنجان  ئەبۆچوون  گە بە ۆکڕوە. ئۆژاوای  بووڕیتان  اڵو

 هاوماڵ  یتاندااڵموو وەهە ل ،7311ی ەیەدە کدا لڵێحاە ک جیاوازن. لێلی هاوسەرگیرە ت  بێندەبکتر و پاەی

ی ەوەان  ننجەناو گە ت لەیتایبەمریکا بەو ئ ئورووپاری ەریتاسەسە ستا لێم ئەاڵم بوو، بەن و کەگمەک  دێشت

ە لە نێبۆ و .(Mills, 2000)ە زیاد بوونیشە ووی لڕو  ێکرەد ڵقبووە ریکەرچاو خەب یەوێشە تر بێنو

ژیانیان   هاوماڵ شن ەرچەی سەوێچوارچە ل هاوسەرگیری زارەه 011ە نزیک ب 7311ی ەیەدە لمریکا ەئ

(. Spanier,1985ر )ەزار هاوسەه 011ک و ێنێملوە یشتەگ 7391ی ەیەدە لە م ئامارەم ئەاڵبرد، بەدر ەسە ب

 یەوێچوارچە مریکا لەئە ر لەملیۆن هاوس 1ە پتر ل 0171  ڵکان  ساە  ئامارێپە بە کە کدایڵێحاە لە مەئ

ی ەیتانەو ئافرەی ئەنیوە زیایتر لە دا کەپیشان دە وەکان ئەوەینڵکۆێنجام  لەها ئەروەژین. هەدە وەکێپ  هاوماڵ

ە وزموون کردوەئە ییان بڵندی  هاوماەیوەشووی خۆیان پێری پەشتر لەگەڵ هاوسێمریکا ژیاون، پەئە لە ک

(Goodwin et al,2010ئ .)ک  ێووداوڕابردوودا ڕی ەیەند دەی چەماوە لە خا کەردەدە وەئە انکارییانڕم گۆە

ە ک لێو، زۆرەکان  پاش ئەکۆمەاڵیەیتییگهۆڕینە کان و ەئابووریی ەانکارییڕووی دا و گۆڕۆژاوا ڕە گرنگ ل

ە ک لێزۆرە ل هاوسەرگیریە ر لەکان  بەکسییێس ەندییەیوەپپەرەسەندن   ک دا. لەگەڵێکان  یتەشێهاوک

 ندن ەسەرەها لەگەڵ پەروەبوو. هەدا زۆر دەیتاناڵم وەلی هاوسەرگیر ن ەمەهات یتەیتان  جیهان، یتا داڵو

ک ەو هاوماڵ ە بین ؛ چوونکە خۆوە ب انرچاویەک  بەیەوەمبوونەکانیش کەرگیرییەهاوسی ەژڕێ هاوماڵ 

 .(Pla and Beaumel, 2010) خۆی نواند هاوسەرگیری رەمبەهە لک  جیدی ێرەکابڕ

ە یش بـ7311ی ەیەکس  دێش  سڕشۆە ر لەو بە نییە ک  یتازەیەدیارد هاوماڵ  ئورووپاە ی لەوەای ئەڕرەس

 و ک  نایاسای ەیەوەدا، کردەمەردەو سەکرا، لەدی دەییدا بئورووپایتان  اڵوە ل ێندەهە هۆکاری جۆراوجۆر ل

 قۆناغەە لە کە خۆیدا پیشان  داوویتاری ە ل( 0117رنان )ێوت. کایەکەر سزا دەبەن بوو و وەگمەت دەبەڵه

ە هایتنەد، وبوەن رگیرییانەیتوانای هاوسە ک ژارەدار و هەسان  نەزیایتر ک هاوماڵ  ویتن ەرکەکان  دەیتاییەرەس

سپ  یری  هاوسەرگ چمگریتن ێکان  بەهۆکارە ک لێکەیکان ەرییوئابوە شێو کە وەندییانەیوەپە شنەم چەناو ئ

م ەناو ئە هایتنەدەکانیان رەرگ  هاوسەیان مە وەهۆی گرفت  پاش جیابوونە ش بەک  دیکەڵێکۆمبوو. 

بارودۆخ  ە ک بێسانەکنیا ەیتە یان نەم جارەئ، ئورووپاە لە م الوەب 7311ی ەیەدە م لەاڵبوه. ەندییانەیوەپ

 هاتەیتا د وە ندییانەیوەپە وێم شەئە وویان کردڕکیش ەڵجیاجیاکان  خە کوو گرووپەڵت بەکۆمەاڵیەیت  یتایب

م ەل .(Carmichael, 1995)ند ەی سەرەکاندا پەکۆمەاڵیەیتییە چین و گرووپی ەناو زۆربە ل هاوماڵ 

ڕێژەی  ۆژیڕۆژ لەگەڵ ڕپەرەسەندن   و هاوسەرگیریسەبارەت بە ە وانگڕان  ڕی گۆەدا، پرۆسەندەوێن

یت  اڵوە در  ئاست  یازەسە ستادا لێئە لە نێ. بۆ وەندییانەیوەم پەکردن  یاسای  ئڵقبوو بووە هۆی هاوماڵ 



دا ەرەم کیشوەی ئەیتان  دیکاڵوە ن و لەکەد هاوماڵ ە تیوان  لشپیاسای   ەک ندییەیوەپوەک  ی ئورووپا

ک ێزۆرە ل ەک کێجۆرە ؛ بنێت  ناکرسڵەرهەم بەاڵبە وەیتەبوونەیاسای  نە بە ندییانەیوەم پەی ئەوەای ئەڕرەس

ژین و دەە وەکێپکان ەکردووهاوسەرگیریە ڵریب لەگەڵ کاپەکان هاویتڵەاهاومە ڵی ، کاپئورووپایتان  اڵوە ل

ک  دوو ەیندیەت پابێیتا دهاوماڵ   ندی ەیوەبوون  پنەژخایێدر ک  یتر،ەوایتایە ت. بێبەیشیان دڵت منداەنانەیت

 ن وەکان بکڵە/ مندا ڵی منداەوەی  خستنەئامادە ست بەکان هەسەککا ەش وا دەمەر ئەو ه ێنێدی دەبە نەالی

 وه. ەتێنزیکتر بب هاوسەرگیری کس  وێندی  سەیوەباوی پی ەوێچوارچە لە کەندییەیوەپ

کوو ەڵداوه، بەووی نڕست ەکدەی یەوێشە ب ئورووپاری ەریتاسەسە لە ڵماەکان  بنەانکارییڕمە، گۆەای ئەڕرەس

 ,Roussel)بووە و باشوور ەرەب وەوئورووپاباکووری ە لپەرەسەندن   ویت ڕەی دواییدا ڵەسا 01م ەی ئەماوە ل

ە ل دامەکەقۆناغ  یە کرد، لێست  پەد 7311ی ەیەی دەنیوە لە ک ئورووپاە ل هاوماڵ  پەرەسەندن  (.1992

دا ەیتاڵم وەلە ک  کەسندکراوییەو پاش پ (Trost, 1978ووی داوه. )ڕسووید ە و لە رەم کیشوەباکووری ئ

 ئورووپاندی ەیتان  ناواڵوە یشتەگ 7311ی ەیەدە ند و لەی سەرەمدا زیایتر پەقۆناغ  دووهە نا، لێست  هەدەو

ژووی ێم م  ژیان ەیێقۆناغ  سە . ئینجا لتەراو ئینگل لەندمان، هۆڵاا، ئڕمسا، سوویسەنسە، نەڕەکوو فەو

پانیان ، ئیسڵگاوکوو ئیتالیا، پریتەک  وێیتاناڵو و ئورووپاباشووری ە چوو 7391ی ەیەیتاکان  دەرەسە خۆی، ل

 .(Loffler, 2009: 16و یۆنان )

واو ەی یتەوێشە م ژیانە، بەئ هاوژینەکان ف  و دیاریکراوه. ڕ، عویاسای ک  ەیەۆژاوا دیاردڕە بوون لە وەکێپ

 نێکرەی پۆلیسدا یتۆمار دەئیدارە لە مانەنن و ئێیەگەادڕس یلپۆە ی خۆیان بەناسنامن  ژیان و ێس  شوەدرەئ

ت دروسە شێکە وێو شەیت  لڵەو حاە وەداربوون، جیابوونڵویتن  ناکۆک ، منداەرکەری دەگەئە ی لەوەبۆ ئ

ە کان بەنەالیە ر کام لەو هە وەوون بۆیتڕک ێموو شتەوازی ژیان، هێکان  شەویتنەککڕێووی ڕە لت. ێبەن

ک ێڕە وەکجیا بوونێان و لڕر دابەسە ر لەگەبینن. ئەور دەدا دەوازی ژیانێم شەویتوو، لەککڕێک  ەیەژڕێ

ە ر کام لەو ه ێبەش دەدابوان هەر دوو ال ێنە شدا لەی ژیان  هاوبەماوە ستهایتوو لەدەویتن، داهایت  وەک

م ەی  لێ  پۆلیس  خۆجیری زانیارەگەئە ران  داد لەدادووه. ەبنەو جیا دە وەگرنەردەکان پشک  خۆیان وەنەالی

 یە.ەماف  ه ەکەپیاوبە قەت ت ەو ئافر ێگرەردەکان وەنەالیە لکام ر ەئیدعای هە یتەباب

ۆژاوا ڕە ان لبوونیە وەکێندن  پەسەرەکان و پەکۆمەاڵیەیتییە انکارییڕگۆ یەکان یەکهایتێپ ەهۆکارران ڵەکۆێل

 م وەدووه  نگ  جیهانیەجلە دوای ە ڵماەی بنەکهایتێکان  پەانکارییڕوه. هاوکات لەگەڵ گۆەیتۆوون کردڕ

ی ەوەبوونمەوزا کی زکەژڕێو ە وەرز بووەب هاوسەرگیری ن ەمەکان، یتەکۆمەاڵیەیتییە وەکشان  بزوویتنەڵه



ی ەوەرەدە ل ڵدایکبوون  منداە ی لەژڕێها ەروەهکان زیایتر بوون. ەکپساوێلە ژیانڕێژەی بین  و ە وخۆە ب

ە . کارناسان ل(Smock,2000)کرد ەزیادبوون دە ووی لڕهات ەدا یتا دەمەردەس مەل هاوسەرگیری یەبازن

وه، ەۆیتویتەک ێۆژاوای لڕە ل هاوماڵ  یەژڕێکشان  ەڵهە کەکان کییەرەو س  یەکهایتێپهۆکارە  یەوەوونکردنڕ

خوازی یتاک .ییەکەلتوورری ەکان، فاکتەگرنگ ەرەفاکتە ک لێکەیری گرنگ. ەند فاکتەر چەسە نەخەیتیشک د

. (Rindfuss & VandenHeuvel ,1990)کان ەییکەلتوور ەرەندی  فاکتەیزبڕە چنەو سکۆالریزم د

و  یت ەروون  و بۆچوون  یتایبەیت  فیزیای ، دەت و سنووری یتایبەوەڵن خەس خاوەر کەهە یتاکخوازی وایت

پاندن  ەۆ سب ەشەبانگت. یتاکخوازان ێبگیر ێزی لڕێ ێبەکدا دێر بارودۆخەهە لە کە کانەیتییەڕەبنە ی مافەدیک

اکۆک  و دن ەدەستن دەخۆبە خۆی  و پشت بەربەسە خ بەبایوان ەئە وایتەن. کەکەیتاک دکان  ەئامانج و خواست

مان ەه ەو ل ێک  کۆمەاڵیەیت  بێت یان گرووپەحکووم پێش ە ل ێبەکان  یتاک دەندییەوەرژەبە ن کەکەد ێل

ن. یتڵەوەو دکوەو کان ەکخراوڕێن کۆمەڵگا یان ەالیە یت  لەکاروباری یتایبە ک  لەرەردان  دەوێستەد دژیکایتدا 

 ەیدا، کۆمەڵگا لێیتە ک ێویترەک دێبارودۆخە شنەر چەهە ل  کۆمەڵناس ، سکۆالریزم بەمکگەچە ها لەروەه

اکۆک  هۆی دروستبوون  نە نبدەمتر ەکە مکانەم چەبا یان ئەکار دە کان بەییئایینە مکەمتر چەکانیدا کەیارڕب

ە لشداری ەو بە وەیتییەمایەکەیە ویتنەکان کەیتییەیتاکایە ئامانجە دواو ەب 7311ن  اڵساە چوون. لەڵهکێیان یت

م، ە. هۆکاری دووهووەوەمتر بەابردوو کڕچاو ە کاروباری ژیان لە ل ئایینردان  ەوێستە  و دئایینی ەقەڵئ

کار و  یڕبازا ی، هایتن  ژنان بۆریت  ئابوورەکە ۆژاوایە. لڕە سازیبوون لری ئابووری و بە پیشەەدوو فاکت

م ەزان  کێو ژیان  خ هاوسەرگیری هۆگری  بۆە کیتان وای کرد ەکاری ئافرە ر بەرامبەبە وانگڕین  ڕگۆ

ە ی کلیشەوەبوونڵی کار و کاڕیتان بۆ بازاەهایتن  ئافر(. Cherlin & Furstenberg, 1988)ە وەتێبب

ە ر لەاکتم گرنگترین فەاڵب؛ هاوماڵ کردن  ەشەهۆی گە کان بووەکسانخوازییەی ەوەکان و بزوویتنەتییێزەگڕە

ۆژاوا ڕلە کس  ێش  سڕهاوکات لەگەڵ شۆهاوماڵ   ەلە وەینڕو یتابۆس هاوماڵ ڕێژەی  کشان ەڵویت  هڕە

مەودای نێوان ە لە ک  کۆمەاڵیەیت  بوو کەیەوەکس  بزوویتنێش  سڕ. شۆ(Bumpass,1990)ووی دا ڕ

ە کان  لەاکوان یتێندی  نەیوەکان و پەییسێکسە فتارڕ  یریتەم  نەسیستـ  زایین  91هەیتا  11سااڵن  دەیەی 

ک  ێویتڕە ەیتەبوون ۆڕوەدا، ئەمەردەم سەکان لسێکسییەە مڕکان  نۆەانڕگۆە ک لێشا. زۆرێچالنج کە بۆژاوا ڕ

 وانە. ەک لێکەیهاوماڵ   ست وەداڵبا

ە لە ک کێرجۆە بووه، بەزراو نێجیهاندا پارە ل کانەییکەلتوور -کۆمەاڵیەیت  ە انکارییڕگۆ ەرانیش لێیت  ئاڵو

جیا ە نێستەبە ل بوونەوەێنوە ی بەناو پرۆسە ویتنەکە ابردوودا بڕ  ڵد ساەی سەماوە ل کانەرانییێئە ڵماەبن

ریت  ەشن  نەرچەس  یکەلتوورش  ێکەشمێی کەپرۆسە ز، لەگڕەوان دوو ێکان  نەندییەیوەپ بۆ وێنەجیاکان و 



 ێندەکان  خۆیان، هەریتییەنە یتوخمە ل ێندەای پاراستن  هێڕو وە وەناو قۆناغ  گواستنە یتەن، چوونێڕو مۆد

ران ێئە کان لەمییڕنۆە انکارییڕگۆ(. 7930 عسگری، و ریث)کوە رگریتووەیان وێندی  کۆمەڵگای نوەیتمەیتایب

 یەویتەکێو لە کان داناوەکۆمەاڵیەیتیی ەندییەیوەر پەسە لی کاریگەری دواییدا ڵەند ساەم چەی ئەماوە ل

 دارانێئە ت لێرنەنتەت ئەیتایبەبڕاگەیاندنەکان پەرەسەندن   هایتن وبووه. ەکۆمەڵگا هسەر ژوماری بۆ ێب

ە بدا ەندەوێم نەلچم داوه. ێم  جۆراوجۆری بڕها و نۆەو بە ناوێدی هەکان  بەجۆراوجۆرە وازی ژیانێش

ە ان لکەجیهانییە مڕنۆها هایتن  ەروەو ه هاوسەرگیری ن ەمەکشان  یتەڵکان، هەئابوورییە ۆزبوون  پرسڵئا

ە ل ەچم  گرت کێبرانیدا ێنجان  ئەناو گە ل ێفتاری نوڕدی ێدی هێهندی ، ەیوەکان  پەی ئامرازەگڕێ

ە ر لەکان  بەدیینەیوەرچ  پەگەئرگیرییە. ەهاوسە ر لەکان  بەکسییێسە ندییەیوەپپەرەسەندن   گرنگترینیان

دا ەدنەوێم نەدا، لەد ووڕشن  جیاواز ەرچەی سەوێچوارچە ی جۆراوجۆر و لەزێنگەئە ران بێئە ل هاوسەرگیری

ە  "ـیڵشن  "هاوماەرچەویتن  سەرکەگیری، درەهاوسە ر لەندی  بەیوەپ کان ەچمێیترین بڵادیکاڕە ک لێکەی

 .(7937 همکاران، و ارامک  )آزاد

ەرع  شرم  و ناەناف کراو وە  یتۆمارنیێتردێندی  ژن و مەیوەک پەو هاوسەرگیری ێبە بهاوماڵ   گومانێب

  ێپە بە ک ەیێک  نوەیەاستیدا دیاردڕە گیر و لەمەو هدار بنچینەک  ێشنەرچەسنەبووەیتە ران ێکۆمەڵگای ئە ل

ۆمەاڵیەیت  و ک  کەیەشێک کەی وڕر ئاست  ئاکادمیک و پسپۆەسە کان لەزانستیی ەژێمیدیای  و ویتووە یتڕاپۆڕ

 ەبت. ێکرەدی دەکان بەرگرەکۆچبە ناوچکان و ەشارکەالنە لت ەیتایبەندن بەسەرەپە وو لڕک ەیەادڕیتا 

بوون   شێاکڕرنجەک  سێدا ئامارەم بوارەت، لاڵکان  ناو وەستیارییەو هە کەیتەبت  باێۆزڵئاە لە وەدانڕئاو

اگری ڕخۆرێک لە دژی ۆجە و بە کردوو ڕیان سەیتەم بابەئ دارانەیتمەین سیاسڵێیتوانین بەت دەنانەو یتە نیی

 یدەیداین، شایێیتە ی کەژووییێمە م قۆناغەئ ی و ئابووریکەلتووررج  ەلومەههۆی ە م بەاڵن. بەکەد

ە دیو ند وەهڕەە ت بەبارەیر سشتک  گەیوەەینڵکۆێۆ لڕمەیتا ئەین. هەندییانەیوەپە شنەم چەئپەرەسەندن  

م ەلە ر بۆیەنووسراوه. هەکیش نێبێدا کتەم بوارەت لەنانەو یتە دراوەنجام نەئە م دیاردەکان  ئەجۆراوجۆر

یت  ەییو بۆچە وەینەک بدێلە م دیاردەی گشتگیر ئەوێشە و ب انەمڕنگاندن  نۆەسەڵه ێبە نیازین بە دا بەوەژینێیتو

 ین. ەکب ێران یتاویتوێکان  ئەشارکەالنن  کۆمەاڵیەیت  ێستەر بەسە کان  لەویتەکێو لە م دیاردەهۆگری  بۆ ئ

 و:ەژینێ ازی و ێش

ک ەڵکە بیت  ەوازناس  چۆنایێی شەو ئاراست خوازانەڤەک  شرۆەیەوانگڕی ەوێچوارچە لە وەژینێم یتوەئ

 دەشهەهان و مەشاری یتاران، ئیسفکەالن ێر ئاست  سەسە ( لGT)پێش زەمینەی    وازی یتیۆریێشە رگریتن لەو



هایتوو و کێپەی نیوەکنیک  دیمانەیتە رگریتن لەک وەڵکە بە وەژینێم یتوەنجام دراوه. زانیاری و دایتاکان  ئەئ

ە یشتن بەتگسەو دژواری د وەکەەژینێیت  یتوەباب  یئایینی  و کەلتوور  ستیاریەههۆی ە وه. بەیتەکۆکراو ڵقوو

 711  نجامدانەپاش ئ لە کیتیۆری دڵنیابوون نراوه. ێکار هە ئامانجدار ب  گیریەوازی نموونێکان، شەنموون

س، ەک 019لەگەڵ کردن ەنجام درا. پاش  دیمانەی زیایتر ئەیتر، دیمانەدێی زەست هات و بۆ متمانەدەوە دیمان

و  ریێچاودە دا سوودمان لەگڕێم ەلت ەبەڵازی بووین. هڕە وەیتیۆری و گشتگیری یتوژیندڵنیابوون  ە ب

ە کان، لەشارکەالنی  ەورەت و گەشیمەی حەژڕێی ەرێگوە یت  بین . بەوازی چۆنایێان و شڕن  پسپۆێنوڕێ

د، ەشهەمە لە دیمان 10یتاران، ە لە دیمان 91یز ڕە هان بەد و ئیسفەشهەشاری یتاران، م ێسهەر ر ئاست  ەس

لەگەڵ ە دیمان 91و  ژنانلەگەڵ ە دیمان 771ە لە ت  بریتییێزەگڕە  ێپە بە نجام درا کەن ئهاەئیسفە لە دیمان 09

کاندا ەیتەلەگەڵ ئافرە کە   و متمانڵهاودت بوون، ئاست  ەران ئافرەی پرسیارکەزۆربە ک پێیەی وەپیاوان. ب

ە کردن لەزیایتر هۆگری قسە نەم الیەیتان، ئەبۆ ئافرە کەیتەباب  ستیاریەههۆی ە و بدرا، زیایتر بوو ەنجام دەئ

دا ەوەژینێوم یتەللەگەڵکراو ە دیمان ی ژنان ەژمارە وایتەوه. کەبیشارنکۆشان ەدێاوان یتیبوون و پە یتەم بابەر ئەس

 زگای داد،ە ، دئایینلەگەڵ کارناسان  ە وەژینێیتو ندیترکردن ەمڵەوەست  دەبەمە ها بەروە. هزیایتر بوو

ژ ێووکان ویتەییکەلتوورکۆمەاڵیەیت  و  ەپرسە لا ڕن ەخاو یژکاران و مامۆستایان  زانکۆێاوڕروونناسان و ەد

 . وەرگرت لە ڕوانگەی ئەوانکمان ەڵکە وەینڵکۆێجیاجیاکان  ل ەشەبە و گفتوگۆ کرا و ل

 کانەیدانییەکانی مەنجامەئ

کۆمەاڵیەیت  و ە انکارییڕکان  گۆەکییەرەس یتایبەیتمەندییەە ک لێکەرگیری، یەشن  هاوسەرچەس

ئاماری  کشان ەڵو ه هاوسەرگیری ئاماری زۆری یەوەمبوونەری کەکان پیشاندەگەڵر بەگەکانە. ئەییکەلتوور

ست ەبەوه. مەتێبە  دڵادیکاڕخوازی فرەڕەنگکۆیتاییدا ە و لە ڵماەمان  بنڕداووی ەڕووبڕ، کۆمەڵگا نق بەاڵیت

ی ەرێگوە . بهاوسەرێت ن  ژیان  ەمەیتە نەگەکان دەسەیدا کێیتە کە یەنەمەو یتەئ هاوسەرگیری ن ەمەیتە ل

ان ڕکو بۆ هاوسەرگیری ن ەمەیتندی ەای ئیسالم ، مامناوڕجلیس  شۆەمکان  ەوەژینێندی یتوەویاندن  ناەاگڕ

ە . بەندەرداری دەهاوسن  ەمەیت بوون ەوەرەسە  لڵواەهە و ژمارانە ژڕێم ەە. ئڵسا 09و  بۆ کچان  ڵسا 03

 ن ەمەندی یتەت مامناواڵکان  وەگرییڵواەئاماری و هە ندەی ناوەران و دیکێندی ئە  دایتاکان  ناوێپ

ا ستادێئە ت. لێبەت  زۆر دەڵسڕێژەی ە وەریب لەگەڵ ئەو هاویت ێبەزۆر د ڵدوای ساە ل ڵسای هاوسەرگیر

یشیان نەمەت یتەنانەرگیریدان و یتەن  هاوسەمەیتە لە کە یەهیتدا بوونیان اڵوە ت لەڵنج  سەن گێملو 70ی ەنزیک

یتوانین ەد رانێئە ل هاوسەرگیری ویتن ەدواککان  ەهۆکاری ەوەوونکردنڕە تن. لەڵم سەاڵیوه، بەڕپێیتە نەمەو یتەل

 ەرەکت، فا(بوون  ئاسایش  کارەنی، کارێندی  ئابووری، بەمکان )ەئابوورییفاکتەرە ە ین بەبکە ئاماژ



ی ەڕکان )باوەییکەلتوور ەرەی کار( و فاکتڕکان )ئایدیالخوازی و هایتن  ژنان بۆ ناو زانکۆ و بازاەکۆمەاڵیەیتیی

 .(خۆ و ...ەربەسدارای  ی ، شیربای  زۆر، ەکوو مارەرم  وەف هاوسەرگیری ە ت بەبارەس ەڵەه

 ە، یتارانڵسا 97ژن، 

ینا گەئ ینەکتر دابین بکەی یڵەماەکان  بنەوانییەڕچاویتوان  ەماندەبوو. نەک  گونجاومان نێبارودۆخ

بۆم  ەن  کێن ملواڵی فەاڵن، یتەن یتمێملوە ند دەچە بی هاوسەرگیر نگ ەئاهە نێکرد. بۆ وەرگیریمان دەهاوس

 .تڕێبک

 

 ە، یتاران ڵسا 90پیاو، 

 . سێکسییەی ئابووری  و ەشێ: کمەکەباس  دە سپ ( کهاوسەرگیری   نجامدان ەی )ئەکەهۆکار

 ەشمیەی دایم  و بۆ هەوێشە بنەمانتوان  بووین ەک  باشدا نێدۆخە لە وەئابووریی وویڕە ی لەوەهۆی ئە ب

 ین. ەبکی هاوسەرگیر

ان  کەخواست ە  یتیۆری زنجیرێپە ها بەروەو ه ێیتیۆری نوە ل ئابووری خۆشگوزەران زیایترین   ێپە ب

ڕێگەی ە ر لکتەبوونیان لەگەڵ یئاشنا دەرفەیتەکان ە ی کەنجانەو گەرم  بۆ ئەفهاوسەرگیری   بەدیل مازلۆ، 

و ەت. ئێنێنوەن  خۆی داڵقەلۆژیک  و عک  ێیتەبابک ەوکانە، ەکۆمەاڵیەیتییە ڕگرووپ  دۆستان، زانکۆ و یتۆ

ها ەبە بر ەرامبەمتریان بەک  کەستیارییەههاوماڵ   سپ  وهاوسەرگیری  ە نەکەوو دڕە ی کەنجانەگ

ناو ە لە رگیرییەم هاوسەئڕێژەی ویتۆی نییە. ەک  ئەگرنگییە وەالیانە کان بەییئایین ەڕەو باوە یەکان هەییئایین

کان ەرشاە ورەچن بۆ گەزانکۆ دە ندن لێخوە دان بەژێنیازی درە بە ی کەنجانەو گەندکاران زۆر زیایتره. ئێخو

یان ەیرگریەم هاوسەت، ئەی یتایبەکاری کایت  و ئیدارە نەکەو دڕش ێوەر لەن و هەکەواو دەندنیان یتێخو ێوەو ل

ئاست  ە لهەیتا ندن  زانکۆی  ێیتاوین و زۆریان خوەـ  ه11ی ەیەکان  دەه  کۆیتاییە نجانەم گەباشتره. ئ ێپ

 یە.  ەریان هەبکالۆریۆس و ماجست



 

 رانەمداڵن  وەمەپانتای یتفرەی   .7 چاریت 

 ودایەمە لە یەییان هڵزموون  هاوماەئە ی کەسانەو کەی ئەزۆرینە وەژینێم یتوەکان  ئەنجامەی ئەرێگوە ب

ە انکارییڕگۆهۆی ە بە نجانەم گەئدایک بوون. ە ل 10 – 10ی ەیەدە لە دان کڵسا 91 – 00وان ێن  نەمەیت

ک  ێیشئشوێن  ژیان  خۆیان ە لە یانتوانیوەنئابووری  ندی  ەدم  مەرەکان و سەئابووری  و کۆمەاڵیەیتیی

 ن. ەست بخەدبۆ خۆیان  انزانکۆیی ندن ێلەگەڵ بواری خوهاوئاهەنگ گونجاو 

 ەرەکۆچبشان  ێاکڕن  ێکان، شوەی شارەچاو دیکە کاری زیایتر لهەل  بوون  ەهۆی هە کان بەشارکەالن

 . زانکۆنە ندن لێخوە دان بەژێخۆی  دارای  و درەربەدای سەوەڵهە ن کەنجانەگئەو   و کاری ەوارەکانندێخو

 

 ر کراوەسە ل ەوەژینێی یتوەنموون  . بارودۆخ  کاری0  چاریت



ە لە یەیان هیڵندی  هاوماەیوەپە ی کەرانەمداڵو وەدی ئەسە ل 9/01ە پیشان  داوە وەژینێم یتوەئ ان کەنجامەئ

 انیندن و ژیانێخونیان، اکەکارن و هاوکات لەگەڵ ەکەئازاد کار دریت  ەکە د لەسە ل 0/93و  تەکۆمپانیای یتایب

نیان چووی ژیاێی، یتویتن  ئابوورەکڕێ  ێپە بە سانەکە شنەم چەئزموون کردووه. ەئە یان بەکەڵلەگەڵ هاوما

 یانەبوو ەدایندیەیوەپئەو شخستن  ئابووری  ێپە لە ی کەزۆررادەی ئەو پشکە  ەو بە شار دابین کردووکەالنە ل

و ە نەمیەدا هەندییەیوەم پە، لێبەیتری هەدێک  زێو داهایتە مووچە ک کێسەبوو. کەیتریان هەدێک  زێیتەاڵسەد

اورد لەگەڵ رەبە ی کار، ژنان بڕبازاە شداری ژنان لەو پشک  ب ئابووریی ەکهایتێ  پێپە یت  زیایتره. بەاڵسەد

ە وایتەمتره. کەه  پیاوان کە ل  کاری ژنان لەو هە یەن هامتریەک  کێکان داهایتەیتەکۆمپانیا یتایبە پیاوان ل

کان و ەتییێزەگڕەە کلیشە جیا لسپ  هاوسەرگیری   بوون یانەوەکێندی  پەیوەپئەوەی کە بوون  ای ەڕرەس

دی ەبە یاوانست  پەداڵپیاوساالری و باک ێدا جۆرەندییەیوەم پە، لیەکانەرمیەف یەرگیریەکان  هاوسەستەبێگر

 ت. ێکرەد

 ە، یتارانڵسا 01پیاو، 

ک ێکەیە ندن لێر کار و خوەبەهۆکار ل ێندەهۆی هە بوو. بەت دانیشتووی یتاران نەبەڵویش فارس بوو و هەئ

 ی و قۆناغ ەکەهۆی ئیشە بە دیارببوو.  ێجەیتاران نیشتە هایتبوو بۆ یتاران و لە وەکان  باشوورەشارە ل

 . گیرساوەیتەوەیتاران ە ل ێجارە ر بۆیەر بوو هەماستخەریک  خوێندن  ی ەکەندنێخو

ە شارە نجان لەگ. کەم دەکایتەوەکان ڵەر منداەسە ری دایک و باوک بێکان چاودەشارکەالنە ندن لێکار و خو

م ەو لاڵربەنشین  بئاپاریتمانناوی و ێبهۆی ە ژین و بەیان دەکڵەکان لەگەڵ هاوماەئاپاریتمانە کان و لەورەگ

 خۆیان بژین. هاوماڵ   یتوانن لەگەڵەئاسان  دە کان زۆر بەسەکە شاران

ی ەوەرەدە یان لی هاوسەرگیرە ر لەکس  بێو س پەیوەندی  سۆزداری ئەوەی کە ایەڕرەراندا سێیت  ئاڵوە ل

ە وەاساییشووی یڕە ت لەنانەو یت ەکانەییکەلتوور  و ئایینریت ، ەنە مڕی نۆەوانەچێپە ب هاوسەرگیری یەبازن

ە نشەم چەکشان  ئەڵهە وو لڕویت  ڕەر ەسە ت لەاللەی دواییدا دەناڵم ساەکان لەگەڵبە ل ێندەکراوه، هە غەدەق

ریش ەگەو ئە وەنێشاردرەد ڵەماەبنە جار لزۆر ە ندییانەیوەپە شنەم چەکات. ئەنجاندا دەناو گە ل پەیوەندییانە

ە ندییەیوەپ .سەبارەت بە هیچ شتێک نییەزانیارییان ە نن کێوا بنوە کە باشتر یانێپکان ڵەماەبن ێئاشکرا ب

ی ەوەکان  نەمڕزانن. نۆەدە ندییەیوەم پەیان نزیک بڕێنیا دۆستان و هاوەن یان یتەواو شاراوەکان یتەییڵهاوما

. چم  گریتووهێبۆژاوای  ڕخوازی ێو نو ەکاننیتێڕۆژاوای  و مۆدڕما ێهبوون لەگەڵ ئاشناهۆی ە بە ک ێنو

مە، ەای ئەڕرە. ساتخەد ێپشتگوە ی شاراوەوێشە ابردوو بڕی ەوەکان  نەمڕریت و نۆەنە ل ێندەه



خۆیان وان ێندی  نەیوەپە یاند کەایانگڕران ەمداڵی وەهایتوون و زۆرینەناڕ ەیتەبابم ەشتا لەگەڵ ئێکان هڵەماەبن

گترین گرنە مەو ئ اناک ڵقبووە ژیانە شنەم چەئی گشت  و کۆمەاڵیەیت  ەوانگڕوه. ەکانیان شاردۆیتڵەامەبنە ل

 یە. ەوازی ژیانێم شەی ئەوەهۆکاری شاردن

 ر، کوردەندکاری ماستێە، خوڵسا 01پیاو، 

ری یتاراندن یان ەگەک: ئەی : بینەدە ورەک  گەیەشەڕەد یتووش  حەدا سەسە بزانن لە مەبە ڵماەر بنەگەئ

دن  ردباران کرەران سزای بێکۆمەڵگای ئە لە ک ەوەیتڵەوەدزانین لە الیەن دوو:  ئارادایە. ە ل کوشتنری ەگەئ

ان و نناو و نایتۆرەە ن بەکەست دە، دکردووەسپیت هاوسەرگیری  ە ک ێر کۆمەڵگا بزانەگە: ئێس . ەلەگەڵ

اندن  ت پسەنانەدان و ئازاری فیزیای  و یتێلە یەوانەلە کە وەتێوەکەد ێیت  کۆمەاڵیەیت  لەسووکایە ندەوەئ

 ت.ێکان  لەگەڵ بەکۆمەاڵیەیتییە ندییەیوەپ

 کەسەکان دەیانتوان ە کرم ، ەفهاوسەرگیری   کان ەشێرم  و یاسای  و کەف ەوێچوارچە ل هۆی ئەوەیە ب

 کان ەشێو کختگیری ەم سەکایت ، ههاوسەرگیری   ،نەستنیشان  بکەدکایت  هاوسەرگیری   کێکارڕێوەک 

ی رەگەئ ەو لە وەکایتەدلە سەر  داکۆک ت اڵرم  وە  فئایینم یاسا و ەو هە هەمیشەی  نییهاوسەرگیری  

نج  ەگ یەوەم نەاڵت. بێکرەد ێل پشتیوان کەم یتا کوریتێک  ەکان خوازراوەن ەویتەکێو لە شێدان  کەڵرهەس

ە ی کەوەووڕو ەو ل ێزانەنپیس  دێرع  و داوەش فێڵ  ێجۆرە بە کایت  یان سیغهاوسەرگیری   زانکۆچوو،

 و ێزێپارەدە خۆی لە یە  هئایینی ەیشڕیت  و ەیەکەکس  بوونێی سەگریمانر ەسە ی گشت  لەوانگڕ

یان ێو پە وەنڕسەیت  خۆیان دەژیان  یتایبە زا لئایینو  ئایینە سانەم کەباشتره. ئە الوە سپ  بهاوسەرگیری  

 ینئایت دژی ەنانەو یت ێبەوان هەر ژیان  ئەسە ل انمتریەک  کەرییەکان کاریگەییئایینە ەڕباوە خۆش

 زانن.ەکان  خۆیان دەیتییەیتایبە مافە ل ێندەلکردن  هێشێهۆکاری پە ب ئایینو ە وەستنەوەد

 ە، یتاران:ڵسا 09ژن، 

ان  و کسەخالق و یەئە کە یەیت  خۆمم هە  یتایبئایینم ەاڵ؛ بمکان نیەییئایینە ەڕباوئەوەندە دەروەست  من 

  دوای  ۆژیڕە ت بەبارەس  نییە. ێم پەڕباوە ناوی ئیسالمە ی کەریتییەنە ئایینو ەمن ئە رییە. وایتەروەدادپ

    نییە. ێم پەڕنا زۆر باوە وەتێابەڕو دنیا گەک لێسەیان نا. یا کە یەت( نازانم هە)قیام

  ڵحا ەیتان  لاڵو  نیتەکانێڕمۆد ماێهە ی لەڕبری خوداباوە ی لەڕباوڤیت  و مرۆەندی  یتاکایەوەرژەبر و ێخ

ئاشنا ە ۆ بزانکە لە وەشەک  دیکەالیە ت و لێرنەنتەالیت و ئەیتەمیدیای گشت  و سی ەگڕێە لە کە ویتنەشکێپ



ە بە دا کەهان دە وەو ئەرەبوان ەنجان و ئەناو ژیان  گە ی کردۆیتەن، دزێڕبیری مۆد  کانەبازڕێ ەڵگەبوون ل

یت  ەی یتایبەر و چاکێزای ، خئایین  و ئایینک  ەسنووردارییە شنەهیچ چ ێبە یت  و بەندی  یتایبەوەرژە  بێپ

کردن  ەناسێپە لە م دۆخەکان  ئەننموو. ببەزێنن  ئایینئاستەنگێک  ە شنەر چەو هە وەنەک بدێخۆیان ل

ف، ڕ  و عوئایین یکەلتوورە ت  لێی کچەردەین. پەکدەدی ەیتان بەت بۆ ئافرەیتایبەت  بێی کچەردەن  و پێپاکداو

یت  ەک  یتایبێیتەابک بەت  وێی کچەردەپە ی کەناڵو کاپەئکسییە. ێندی  سەیوەبوون  پەن  و نێری پاکداوەپیشاند

  کسێندی  سەیوەبوون  پەت  و نێی کچەردەپە ییان لئایینک  ێیشتنەگێزانن، نایتوانن یتەش دەر لەسە و ماف ل

 ن. ەدەم دەڵەقە یت  لەک  یتایبێیتەبابە بە وەو ئ ێبەه هاوسەرگیریە ر لەب

ریت ەن دژیە لە نیتێڕو مۆدە وەکردنێنوە ب ماکان ێهیە. ەشن  هەچەران هۆکاری فرێئە سپ  لهاوسەرگیری  

 وکوەوە نیتێڕکان  مۆدەییکەلتوورە شنەرچەسە ل ێندەهە وای کردووە کە ناوێدی هەکدژی بێک  لێدۆخ

ارەکان  گرنگترین هۆکە یتوێژینەوئەنجامەکان  ئەم بە پێ  ت. ێنێبست ەرەپلە شاراوەدا و  لە پەراوێزهاوماڵ  

ش، ەر لەس ەبوون  ماف لەرم ، هەفهاوسەرگیری  ە ی بەڕاوبێببریتییە لە: هاوسەرگیری  سپ  ۆ هۆگری  ب

 . ی ەمتمان ێکان و ئاشنای  و بەئابوورییە شێک

 

 رانێئە سپ  لهاوسەرگیری   کان  هۆگری  بۆە. گرنگترین هۆکار9  چاریت

کان  ەگرنگترین هۆکاروەک ، فرەی دەسە ل 91/07ە رم  بەفهاوسەرگیری  ە ی بەڕباوێران، بەمداڵو

بوون  ئاسایش  ەد، نەسە ل 73/01ە ش بەر لەسە . ئازادی زیایتر و ماف للە قەڵەم دەدەنهاوماڵ   هۆگری  بۆ



یز گرنگترین ڕە د بەسە ل 99/1  یەمتمانێد و بەسە ل 09/70ە یتر بەدێد ئاشنای  زەسە ل 10/71ە کار ب

 . راننێئە سپ  لهاوسەرگیری   کان  هۆگری  بۆەهۆکار

زیایتر   یەمیشە  هیتەڵسڕێژەی کشاندن  ەڵنجان و هەکردن  گەنهاوسەرگیری گشت  هۆکاریە بشارەزایان 

ئابوورین  کیانێشەبە ش کەکان  دیکەم هۆکارەاڵکان. بەداراییە شێواو و کەهایت  یتابوون  دەبۆ نە وەننەڕێگەد

 ی  ورباشیکوو ەونەشیاوی ریت  ەندەگەڕێتەوە بۆ هەمیشەی  هاوسەرگیری  ە ی بەڕباوێبهۆکاری . گرنگن

 ت دژیەنانەیتە کە کاندا باوڵەامەناو بنە لە کە یەنەاڵهە کەلتوورو ەهۆی ئە بە ریتانەم نەی  قورس. ئەمار

ە یەۆکارانو هەرم  لەفهاوسەرگیری  ە کان لەتییێزەگڕەە ق و کلیشەاڵیتها یاساکان  ەروەهکان  ئیسالمە. ەوان

ی گرنگی  ەوەئت. ێباشتر ب ێهەمیشەی  پهاوسەرگیری  ە سپییان لهاوسەرگیری  کەسەکان ە وای کردووە ک

 ێبە بش ەر لەسە ماف ل هەبوون  شە.ەر لەبژاردن و ماف سەڵئازادی و ماف  هە یەیت  هەمایەدووه

 کووەن  وەدەم  شیێرکەی سەوێچوارچە لکەس  ەڵێکان بۆ کۆمەو یاسایی  ئایینە مکەچسەرنجدانە 

  هاوسەرگیری وی ژیان،ێگونجاو بۆ بژ ل  کار و داهایت ەه بوون ەنت. ێنێنوەسپ  خۆی دهاوسەرگیری  

وەک ی خۆکان ەتییێزەگڕەە کلیشگوێدانە ێبە س  بەدووک انەییئابووری  شیەی هاوبەوێچوارچە سپ  ل

یت  ەواوەیتە بە نگڕەران ێئە لهاوماڵ   سپ  وهاوسەرگیری   دات.ەنجان پیشان دەگ ەک  گونجاو بێکارڕێ

ە لە کرد کەدە وەب نیاەران ئاماژەمداڵوە ل ێندەهکاندا، ەناو دیمانە ت. لێبەی نەکەۆژاواییڕە ی جۆرەوێهاوش

یتوانین ە. دتێایانبواردبڕ یانەکەکسییێس ەشەهاوبلەگەڵ یت  ەواوەیت ەبۆژ ڕ ێدوو بۆ سە نگڕەدا ەفتەی هەژێدر

اشنای  ئە مەبەست  کان، زیایتر بەرکراوەسە لە وەژینێیتوە شارکەالنە لە ندییەیوەپە شنەم چەئە ین کڵێب

هان  یتان  جیاڵی وەزۆربە کە کەمییێپیدێن ئێڕجیهان  مۆدە لە یران  متمانەکتره. قەکان لەگەڵ یەرەسهاو

وست کاندا درەناو یتاکە یترس  ل ێجۆررگیری، ەکایت  هاوسە استگۆی  لڕبوون  ەو نی  ەمتمانێبنیوه. ەیت

  یاسای  یتەرپرسایەو ب ێناکر ێر، ئیتر هیچ کارەو ناسین  هاوس هاوسەرگیری کردووه. لەگەڵ یتۆمارکردن 

ری ناپاک  و ەگەئە لە ک ێباشتر بزانرە ک بەندییەیوەکا پەی  وا دەمتمانێبە وایتەت. کێگرەدە کەسەرۆک  کەب

 ت.ێب ێپک  یاسای  کۆیتای  ەیتییەرپرسایەهیچ ب ێبە استگۆی  بڕنا

 کانەشنیارێووی پڕە ندی و خستنەکۆب

ان  یژوازی ێشە های  لەم  و بڕانکاری نۆڕگۆ ەڵێراندا کۆمێئە سپ  لهاوسەرگیری    ریەوەی یتەدیارد

 کان ەویتەکێگرنگترین لویتووه. ەرکەدبەهاییە ان  ڕم گۆە  ئڵناو دە لهاوماڵ   یەدیادە کە رانییێنجان  ئەگ

ی ەینشێپە ی کەرانەو هاوسەی ورد لەگەڵ ئەکان و دیمانەیتڕاپۆڕی ەرێگوە ران بێئە سپ  لهاوسەرگیری  



 بژاردن و ناهۆگری  بۆەڵکان، ئازادی هەتییێزەگڕەە ی کلیشەوەبوونڵکابریتییە لە  یان بووهیڵهاوما

ادی و ، ئازمریکاەئە کدا لەیەوەینڵکۆێلە ن. لێکرەدی دەۆژاواش بڕە لە رانەم فاکتەئرم . ەفهاوسەرگیری  

پ  سهاوسەرگیری   وەک هۆکاریهەمیشەی  هاوسەرگیری   کان و ناهۆگری  بۆەسەی  زیایتری کەئاسوود

ە م دیاردەئە وەف  و یاساییڕووی عوڕە لە ۆژاوا کڕی ەوانەچێپە ب (.Galena et al,2009)ە د کراوەناوز

ان  و بوون  پشتیوەکۆمەاڵیەیت ، نکوو یتاراندن  ەواری وەو ئاسە کپ کراوە م پرسەران ئێئە یاساییە، لە ب

ە انکارییڕگۆهۆی ە ابردوودا بڕی ەیەی دوو دەماوە ک ویترا لەدواداچوون  دروست کردووه. وە بە یترس ل

کاری،   سایشیئان  نایتوەرکەداری و دەرمایە، هایتن  سان  ئابووریڕکوو گۆەران وێئە کان لەکۆمەاڵیەیتیی

رکردی مک و کاەناوچوون  چەناوی شاری، لێساز و بێیتوخم  نو ریت، هایتن ەش  نێندەئەلیبرالیزم و دووبار

 بوون یانەوەکێپژیان  بژاردن  ەڵ، هکایت ندی  ەیوەویتن  پەرکەو دە ڵماەبننان  ێکهێپە انکاری لڕک، گۆەڕەگ

یت  ەک  یتایبێروی سنوەوێچوارچە لە رگیرییەهاوسە شنەم چەئندنە. ەس ەرەپە ووی لڕسپ  هاوسەرگیری  

ە وەاندڕئاوە وه. بەئاسان  نایتوانن بیاندۆزنە ر وا بەزگای داد و ئاسایش هەستان  دەد ەکاربو  ێدرەنجام دەئ

م ەیتە، ئەم بابەیتابۆبوون  ئە رپرسان و بەن بەالیە کردن  لێ  لڵندییە، نکۆەیوەم پەئنهێنییانەی ۆک  ەڕناوە ل

 ێیتان لەت بۆ ئافرەیتایبەکراوی بەبوونەرەی قەویتەکێل ێیتوانەو دە ی کردووەشەگ پەراوێزداە لە دیارد

ە بە وایتەت بکات. کەسارەندی جیاوازدا یتووش  خەهڕەە کۆمەاڵیەیت  لیتەندروستی   و دیسیپلین و ەوەتێوەبک

ە کارانێڕم ەکخستن ، ئڕێسپ  و هاوسەرگیری   یەکان  دیاردەخوازراوەنە ویتەکێی لەوەمکردنەست  کەبەم

 :ێکرەشنیار دێپ

ە ران لێئە کشان  لەڵهە وو لڕویت  ڕەکردن  و ەنێ  لڵسپ  و نکۆهاوسەرگیری   کردن  بوون  ڵ. قبوو7

 وهەیتڵەوەن دەالی

ە بە ی کەوەیان ئ ێگرەدە رچاوەبارودۆخ  کۆمەاڵیەیت  س یواوەناسین  یتنەلە  یان کردن،ەن ڵ  و قبووڵنکۆ

ی  ەئاماژ یەوێشە بکردن یان ێ  لڵنکۆە یان برپرسان ەبە وایتە. کوە لەم بابەیتەیەانەئاوڕدبۆ هۆگری  ناهۆی 

ک ێۆرجە تێبب ێیتوانەدە م بارودۆخەکدا ئڵێحاە نن. لێنوەاگری دڕسپ  خۆهاوسەرگیری   یەر دیاردەمبەهە ل

روون  ەژوماری دێیت  بەسارەخە ییانڵم نکۆەنجام  ئەئە و ل ناو بباە ران لێئە لە ڵماە  بنشوناسو  ،سۆنام 

کشان  ڵەهڕوو لە ویت  ڕەو ە رگیرییەهاوسە شنەم چەبوون  ئ نان بەداندە وایتەوه. کەتێوەبک ێو کۆمەاڵیەیت  ل

 . ەکۆمەاڵیەیتییە ردام دیەکخستن  ئڕێدەبێتە هۆی ، دامەکەنگاوی یەهە لە وەرپرسانەن بەالیە ل



مای ەر بنەسە ران لێئە سپ  لهاوسەرگیری   کان ەویتەکێکان، لەهۆکارڕەهەندەکان، گیری ەمە. ناسین  ه0

 یڕزانکۆی  و پسپۆی ەوەینڵکۆێل

 ەکان، گرفت و ئاریشەیتەسارەناسین  خە ویست  بێپ ڤکتیەک  چاالک و ئەکۆمەڵگایە یشتن بەگ

ناو ە کان لەگشتگیرە وەکدانێلره. ەو کاریگ انەیاری کارناسڕکان و بەکارڕێی ەوەکدانێکان، لەکۆمەاڵیەیتیی

انان  ڤرپرسان، چاالکەیکردن  بڵنکۆ ڵپاە خابن لەمت. ێست دەدەی وڕی زانکۆی  و پسپۆەوەژینێ  یتوڵد

ر یتیشک  ەبە یان خستۆیتەیتەم بابەمتر ئەکانیش کەکۆمەاڵیەیتیی / هزری ەیتەمیکۆمەاڵیەیت  و زانکۆی  و بل

ست ەکان  دەنجەپە یان لەژڕێە م کەزی کێو یتە ند نموونەنیا چەیتە ک کێجۆرە سارناس ، بەو خە وەندنێخو

شتگیر و ک  گێبێت کتەنانەک  زۆر، یتێانەڕپاش گ یە.ەبوون  هراندا ێکۆمەڵگای زانست  ئە ، لەڕێناپێیت

ووسراوی نە یەی هەوەکرد و ئەدی نەراندا بێب  ئێکان  کتەڕەپڵماە ل سپ هاوسەرگیری   یەبارە ل ماننێڕمۆد

هاوسەرگیری   کان ەجۆراوجۆرە ندەهڕەە ی ورد لەوەوونکردنڕ  و یک شیکارەو ێنایتوانرە کە ەیشپرز

ستایان ی زیایتری مامۆەوەدانڕی ، ئاوەوەینڵکۆێی لەکردن  بوودجرخانەرپرسان. یتەست بەر دەبە تێسپ  بخر

ب ێتز و ویتار، نووسین  کێی یتەوێچوارچە فتاری لڕندکاران  بواری زانست  ێژکاران  زانکۆی  و خوێاوڕو 

پ  و سهاوسەرگیری   یەنەالی ەمەناسین  ورد و هی ەبارە انان  کۆمەاڵیەیت  لڤرپرسان و چاالکەن بەالیە ل

ن و ەمەی زەژێدرە   کۆمەاڵیەیت  لشوناس پێ ە شنیاری گونجاو  بێووی پڕە نو خستە م دیاردەسارناس  ئەخ

هاوکاری  ەویست  بێپە یتەم بابەت ئەبەڵت. هێک  شیاو بێکارڕێە م دیاردەبۆ ناسین  وردی ئ ێیتوانەن دێشو

شادی ئیسالم ، ڕنگ و ئیەرهەیت  فەزارەزانست، ویت  ەزارەزگای داد، وەندی دەو جیدی ناوە نەدوو الی

 انە.کەندیدارەیوەپە کخراوڕێی ە( و دیکبێهزیست )ە وەندروست ، چاکژیانەیت  یتەزارەکان، وەوانییەشار

 یڕگشت  و پسپۆ ن ناێاهڕو  یاندنەگی، زانیاریکەلتوور  نسازیێستە. ب9

اری کڕێووی ڕە سارناس  و خستنەکردن و خڵپاش قبوو  یاندنەسازی و زانیاری گکەلتوور دوای هەنگاو 

ی  ەمار)ران ێئە ل هاوسەرگیری یکەلتوورریت و ەکاندا ویتیان دابو نەدیمانە کان لەسەک ەک لێزۆرییە. ەکرد

کان و ەتییێزەگڕەە ، کلیشجیا  ژوور شار و ڵ، جیاز، ماگرانهاوسەرگیری   نگ ەای  و ئاهقورس، شیرب

ش  ەبە . لەرگیرییەسوهاە شنەم چەئە کردنووڕهەمیشەی  و هاوسەرگیری  ە هۆگری  بێهۆی بە تێبە...( د

ی میدیا ەگڕێە ئاسان لهاوسەرگیری   یکەلتوورکردن بۆ ەشەدان و بانگێپ ەرەپ ی،کەلتوورنسازی ێستەب

بن   گونجاو کێکارڕێ نیتوانەکان دەیتییڵەوەناد ەکۆمەاڵیەیتییە کخراوڕێکان و ەکۆمەاڵیەیتییە ڕکان و یتۆەگشتیی

و  یت ڵەوەدە ندەنجان. ناوەگهاوسەرگیری  و ئاسانکردن   کردنەگیری نتخەسبۆ کان ڵەماەبنکردن  ازیڕبۆ 



 ک ێورەدا دەم بوارەیتوانن لەئاسان دهاوسەرگیری   ل ەکردن  هو دابین ەشەبانگە بکارگێڕییەکان 

اسان ئهاوسەرگیری   ل ەهە ت کێندکاری بێخوهاوسەرگیری   ێیتوانەرچاو دەی بەنموون ت.ێبەریان هەکاریگ

ی ویتووەرکەئاسان و سهاوسەرگیری   نگ ەی ئاهەوەوکردناڵبە دوبارە وەک  یتریشەالیە لکات. دەدابین 

کان ەشتیی. میدیا گەرەکاریگ داکانەیتییڵەوەنادە کۆمەاڵیەیتییە ڕیتۆە کان لەبریتییێیت  و سلەسایەکە ل ێندەه

ت. ێبەرچاویان هەک  بڵێۆڕدا ەم بوارەیتوانن لەی دڕیتۆجڤاک  م  ەردەسە یاندن  نیشتمان  لەاگڕت ەیتایبەب

ی ڕپۆیزیۆن )پسەڤلەیتە لە ر و کارناسانەوەژیتێی ویتووەرنامەۆژنامە، مانگنامە، بڕکان، ەارڤکان، گۆەۆکڤاڵب

و  و پرسەسپ  و ئهاوسەرگیری   ناساندن ە مای  لەی ، فیلم  سینەزانست (، شانۆ، فیلم  زنجیر

کان ەسەک یەوەردنئاگادارک بۆ ک  گرنگێنگاوەت، هێران بگرێرۆک  کۆمەڵگا ئەب ێیتوانەدە ی کەیتانەسارەخ

 . ەرخەران  هاوچێئە کان  لەویتەکێو لە ندییەیوەپە شنەم چە  ئشوناسە ت بەبارەکان سڵەماەو بن

 رخوازانێت، خەریت  یتایبەت، کڵەوەن دەیالە ن ، کار و ئاسانکاری بارودۆخ  ئابووری لێ. کارخولق0

ندی  ەبوون  ئاسایش  کاری، کۆچ  کاری، مەواو، نەبوون  کار و داهایت  یتەکوو نەکان  وەئابووریی ەشێک

 ن ەمەکا و یتەوت دەنجان زەگە هەمیشەی  لهاوسەرگیری   ریێت و بووەسارەجە ن کەو هۆکارانەئابووری  ل

 ن بۆەکەکان کۆچ دەشارە ورەو گەرەنیازی کار بە بە ی کەتانەڵسە نجەو گەکات. ئەزیاد د هاوسەرگیری

و  ک  ئاسانترێژیانە شبوون لەکس ، هاوبێسۆزداری و س ئارەزوویکوو ەکانیان وەکردن  خواستدابین

بوون  باشتر یویتان  هیواەن و فەمەیتچوونە سەرەوەی ە ان و کچان بڕزانن. کوەباشتر دە یت  بەرپرسایەبێب

و ەک لێشەبن. بەسپ  دهاوسەرگیری   چ ەهەمیشەی  ملکهاوسەرگیری   کۆیتاییهایتن و  بارودۆخ  ئابووری

 رچوویەی دەو کچانەزانن، ئەکیسچوو دەلە بۆ خۆیان بی هاوسەرگیر و چانس ە نیان زۆرەمەیتە ی کەکچان

ن  کردکان، بۆ دابینەشارەورەناوی گێبە لە کان کۆچیان کردووەشارکەالنو ەرەل  کار بەزانکۆن و بۆ ه

ک ێارکڕێک ەسپ  وهاوسەرگیری   کس  و ئابووری ێسۆزداری و سئارەزووی کوو ەکان  خۆیان وەخواست

ر ەب ەگرنەکان دەشارکەالنی ەگڕێمل  ە ت کەڵکار و سێرچووان  زانکۆی بەزن  دەن. یتاقم  مەدەم دەڵەقە ل

وو ڕە ن کەوانەن، لەست بخەک دێندنیان ئیشێلەگەڵ بواری خو نگەی و ناهاوئاهڕش  ناپسپۆەبە ی لەوەبۆ ئ

کتر ەهاوکاری یە ب ێبەت دەریت  یتایبەکان و کەیتییڵەوەدە کخراوڕێدا ەم بوارەسپ . لهاوسەرگیری  ە نەکەد

راندا ێف و یاسای ئڕعوە لە سپ  کهاوسەرگیری   یەژڕێە ک لێشەی بەوەن بۆ ئەئاسایش  کار دروست بک

 ەوندن لێبواری خونگ لەگەڵ ەل  کاری هاوئاهەزراندن  هەن  و دامێلقووه. کارخەتێم ببەی نییە، کەگێپ

م  بانک  ەها سیستەروەه ت.ێک  گرنگ بێدا هۆکارەم بوارەل ێیتوانەد یانەبوونێجەن  نیشتێشوانەی کە شار

و ە نەسەرزولحەی قەوێشە ب ڵاگریتن  منداڕرزی ەرگیری، قەسرزی هاوەره، قەرزی خانوبەدان  قێپە ب



هاوکاری ە ب تەریت  یتایبەانان  کڤچاالک ت.ێڕێر بگەک  کاریگێورەدا دەم بوارەل ێیتوانەدە ژماوێقیست  در

کاری ێبە ک لێشەنجان بەکاری گە لنان و پشتیوان  ێهمەرهەی بەکەکردن  یدروستە کان بەشارە ت لڵەوەد

  ر باسەسە ننێیتر بپرژەدێک  زێرنجەس ێبەکان دەیاوازجە شارە رخوازان لێن. خەر بکەسەچار نجانەگ

واری بە نن و لێک بێپ ەرەم بەئم  ەیێلق  س یانان  ئابوورڤچاالکت و ڵەوەهاوکاری دە و ب ن ێکارخولق

ابووری نجان و پشتیوان  ئەن  ژیان  گێشوە ن  لێکارخولقت. ێبەرچاویان هەک  یتۆخ و بێورەن  دێکارخولق

و ە وەتێنێوڕەنجان بەکان  گەئابوورییە رۆشییەپە ک لێشەب ێیتوانەدو ...  ڵچووی منداێره، یتەکوو خانوبەو

 ت. ێنێزەداببهاوماڵ   کشان ەڵو هە وەرز بکایتەرم  بەفهاوسەرگیری   ئاماری

ە زگای داد لە  دیپشتیوانر ەسە داگری لێپە سپ  بهاوسەرگیری  ە ب پەیوەستیاساکان  ە بە وەداچوونێ. پ0

 ناڵژنان و مندا

ـ  71ی ەمادر ەسە لکردن داگری ێپە سپ  و بهاوسەرگیری   بوون رع ەهۆی ناشە ران بێکۆمەڵگای ئە ل

 زانراوە. اوانیتبە سپ  هاوسەرگیری   ،و ئیسالم خالق  ەئهاوسەرگیری   ر ئاسانبوون ەسە لیت  ەڕەیاسای بن

رع  ەندی  ناشەیوەر ناوی پێژە ستنیشان کردووه، لەسپییان دهاوسەرگیری  ە ی کەرانەو هاوسەئە ر بۆیەه

 قە،ەفە. ماف  نچاوەڕێیان دەکاتخت  ەسزای نمچ  و ەزیندان و قسزای  ،رگیریەهاوسکردن  ەو یتۆمار ن

ایک دە ک لڵێر منداەگەدا ئەوانێم نەو لە کراوەنە ناسێپە رانەم هاوسەن و ... بۆ ئاڵرشت  منداەرپەمیرات، س

و ەئە وایتە. کەشەبێبمیرات ە ژمار و لەهە تێ  زینا دڵک منداەن  وەدەـ  یاسای م990ی ەی مادەرێگوە ، بێب

 ڵادوو خە بە دا ئاماژەرێلە ویستێشن. پەبێمیرات بە بن لەدایک دە یدا لڵندی  هاوماەیوەپلە ە ی کەناڵمندا

ە و لە رکۆنەس نیا ژنان و پیاوان  زیناکارەو یتە کراوەن ەشەم بەبە ئان ئاماژڕک  قوێشەهیچ بە لت. ێبکر

و  ێگرربەوە ناسنامە یەبۆی ه  زینا ڵمندا دارانێیاسای ئە ش کراون. لەبێکان بەکۆمەاڵیەیتییە مافە ل ێندەه

 دنەسوودم هاوواڵیت  ەکان مافە و ل ێدرەم دەڵەقە ک لەیهاوواڵیتیک ەو ێنێست دەدەوە ناسنامە ی کەو کایتەئ

ە وەن و پیاوژە بکۆمەڵگا کان  ەیتاک مووەر هەهیت ، ەڕەم  یاسای بنەستبڕگەی بیە لە وەک  یتریشەالیە . لدەبێت

و ەیت  ی، کۆمەاڵیمرۆی ، سیاس ، ئابوورە موو مافەهە ندن و لەیاسا سوودم  پشتیوانیە کسان لەی یەوێشە ب

ندی  ەیوەام  پنجەئە دایکبوو ل منداڵ  لەندن. ەئیسالم سوودمئایین  ساکان  ڕێچاوکردن  ڕەە ب ەکانییکەلتوور

ند ەودمو ماف  میرات سوە قەفەکوو نەو   یاسای پشتیوانیە ران  لێک  ئەیهاوواڵیتیکوو ەو ێبەرعیش دەناش

ە شنەچیچ ه ێبە بدەبێ و ە ڵکان  منداەیت  مافڵەوەودێن پەیماننامەیندام  ەران ئێئە وەشدیکەک  ەالیە ل. ێتب

یت  ڕەە  زینا دژی یاسای بنڵمنداە دان  ماف  میرات بەنێپە وایتەکچاو بکات. ڕەن اڵکان  منداەک مافێواردنەاڵه

وو بۆشای  دا دەرێ. لەوەتێبکر داشەم بوارەبە وەداچوونێیت  پەڕەی بنەوێشە ب ێبەو دە کانەیتییڵەوەودێن یاساو 



ۆر زە کان کەرەهاوسە ک لێکەدژی یە ویتن  یتاوان لەرکەدری ەگەئە ل داسپیهاوسەرگیری  ە . للە ئارادایە

و ئازار و یتوندویتیژی، ە نجەشکەئڕووبەڕووی ر ژن ەگەیە؟ ئەک  هەیەرنامەیتانە، یاسا چ بەجار دژی ئافر

ە ی کەو یتوندویتیژییەت بەبارەمچ  سەسزای قە هۆی یترس لە ب ێبە، ئایا دببێتەوەو ... دزین  دارای  

 ت؟!ێرێبژەڵنگ  هەدێبڕووبەڕووی بۆیتەوە 

ن ەیال ەی لەوەری شاردنەگەئە ت. لێدرەنجام دەئنهێنییانەدا ک  ێن  سنوورێستەبە سپ  لهاوسەرگیری  

ر ەگەئە وایتەکت. ێدواداچوون  بۆ بکرە و ب ێئاشکرا بکریاساییەکەی وی ەپتهۆکاری  ێرنایتوانە وەکانەسەک

 سنوورە هۆیە بهاوماڵ   ندی ەیوەیتاوان  پە ل بە چاوپۆشین ێبەوو بدا، دڕک ێدا یتاوانەندییانەیوەپە شنەم چەل

ک  ەنجام دراویش سزایەژی و یتاوان  ئێستدرەدە ت بەبارەکان، سەنەن الیەالیە ین  لڕبەرنەو د نهێنییەکەی

 ێبە ب ەسان  دیکەکە   خۆش نییێپە ک ەکێسەژیان  کێک لە وڕەمەڵەقنهێن  ت. سنووری ێدیاری بکربۆ 

کان  ەمادە ت. لێکان بەسەری کێچاودو  ڵۆڕر کۆنتێژە ی یان لەکەناو سنوورە نێو بەندی  ئەزامڕەئیزن و 

روەها هەکراوه. ە غەدەکان قەکەسەیت  کەسنووری یتایببەزاندن  ە شنەر چەیتیش هەڕەـ  یاسای بن00، 09، 00

گریتن  کان و ەکەکان، شت و مەنێکان، شوڵەپشکنین  ما ری سزای ەحوکم  دادوـ  یاسای 00ی ەمادە ل

ۆژی ڕە ها لەروەت. هێزانەزگای داد دەرپرس  دەیت  بەئیزن  یتایبە ب پەیوەستبینراو ەیتاوان  نە کان لەسەک

ی  بۆ ەشت مادەه  نرماەین  فەمام خومیتاوی، ئیەـ  ه7917  ڵزی ساەرماوەسم  مانگ  ەبیست و چوار

یت  ەرامەی کەنامڕ"جاە ناوی نراوە رکرد کەت داڵوو کارگێڕەکان   کارێجەبێجە ندەزگای داد و ناوەد

سا ڕێچاوکردن  ڕەکان و ەیتاک  مافە زگریتن لڕێر ەسە داگری لێپە م مادەکان  ئەۆکەڕموو ناوەهە ل ".ڤمرۆ

 : "هیچەڵێدە رمانەم فەم  ئەشەی شەگڕب ن  کراوه.ەدەرع  و مەلەگەڵ ماف  شبەرکەویتن ە کان لەیاسایی

ناوی  ە، یان بن  کاریانێیان دووکان و یان شو ڵناو ماە تێبچکانیان ەنەئیزن  خاو ێبە بە س بۆی نییەک

و ئاکاری  ک بکاێسەکە زی بێڕێت. و یان بێو بیپشکن ری بکاێنجامدان  یتاوان چاودەئی یتاوان یان ەوەدۆزین

ە ک  دیکێسەنگ  کەیان شریت  یتۆمارکردن  د فۆنەلەیتە ل ێگووه، یان ەتێشەبوو ێالم  لسئینا -ە انڤنامرۆ

ن  و یتاوا حی گوناەوەبۆ دۆزینت، و یان ێندی یتاوان بگرەناونان  ێستهەدەیان وی یتاوان ەوەناوی دۆزینە ب

، ێک بەڵخ ن ێن  نهێوشوێو پ ێک دابنێرێدێو گوئامێری یتۆمارکەر ، ێش بەورەک  گێر یتاوانەگەت ئەنانەیت

ە ک   دیکێسەالی  کە یشتووە  گێپە ەوک  دیکێسەکە لە ی کەنییانێو نهەیان ئ، ێک بپشکنەڵ  خو گوناح

 کانەنپیس  و گوناهێدان  داوێپ ەرەپوەکوو کیان ێندەو ه نیتاوان ]و[ گوناحە مانەموو ئەر هەت. هێنێدرکب



و شیاوی سزای  یتاوانبارنە وەرەکان  سەیتەبابە ر کام لەهبکەران  و  کاننەورەگ ەرەهە یتاوانە ل وان و

  1"رع .ەدی شەحدەبنە هۆی کیان ێندەهیتاوان  و  رعینەش

ماکان  ەیاسا و بنبەزاندن  ی ەنموونو ە نییشیاو ە وەیاساییی ەوانگڕە سنوور ل بەزاندن ی و ڕسیخوە وایتەک

  ڵیتحاەدا، شایەوو دڕو نهێن  یت  ەن  سنووری یتایبێستەبە سپ  لهاوسەرگیری  ە ی کەیێو پەیتییە. بەڕەیاسای بن

 یەشت مادەی هەنامڕم  جاەشەی شەگڕیت  و بەری یتایبوی سنوە  مادێپە بە وایتەکئاشکرایە، ناو ە نیی

ە ی کەسانەو کەژنان یان ئە وایتەت. کێدواداچوون  یاسای  بۆ بکرە ب ێنایتوانر هاوواڵیت کان  ەماف

 ت. ێبکر ێپشتیوان  یاساییان ل ێبەیت  دەسنووری یتایبگوێدانە  ێبە ، بکەڵکاوەژووییان لێ دەکرێ

 یکارژێاوڕ پێدان  یەوێچوارچە ل ڤکان  مرۆەکان  مافەنەنجوومەکان و ئەیتییڵەوەدە کخراوڕێپشتیوان  . 0

 کانەیت  و کۆمەاڵیەیتییەیتاکای ەو زیان ەویتەکێلە گری لڕێی  و ەردەروەو پ یتەندروست 

 ،ی یاسادواداچوون  ە و بزانین یتاوانبە ای ەڕرەر سەی هۆشبەمادە بوون بەکوو ئایدز و ئالوودەکان  وەدیارد

ان و کەیتییڵەوەنادە خشەبخۆ ەنەمنجوەو ئوان  ە، شارچاکژیانەوەکوو ەکان  وەکخراوڕێە ل ێندەی هەگڕێە ل

و   یتەندروست نان ێاهڕە بە نووکەیتا هەت. هێکرەد ێر پشتیوانیان لەی هۆشبەمادە نان لێکان  وازهەمپەک

 کان ەنییێرەنە ویتەکێت و لەسارەزاندن  خەداببۆ ر ەک  کاریگێنگاوەهە کخراوانڕێم ەژکاری ئێاوڕ

 ێشوازی لێپە وەیتاڵنجان  وەگە ل ێندەن هەالیە لە وازی ژیانێم شەئ ێوەمانهەو ن ێوەژراوه. بمانهێهاو

راو خوازەدووگیانبوون  ن کوو ئایدز،ەخۆش  نزیک  وەن ێندەندندایە. هەسەرەپە ۆژ لڕۆژ لەگەڵ ڕو ە کراو

ە یندیەیوەۆک  سزای  پەڕهۆی ناوە بە ک نێکرەدی دەدا بەندییانەیوەم پەل یتانەیتیژی دژی ئافرو یتوندو

م ەران  ئکەنڵهۆی قبووە زیایتر بە وەک  یتریشەالیە ل. ییەدواداچوون  یاساییان نە بجەسارەیت  کان ەییڵهاوما

یت  ەسارەخە مەئە ن کێنرێیتارەکان دڵەهاوماە رە، هاوسەوەکانیانڵەماەن بنەالیە لە ندییانەیوەپە شنەچ

ستە پێوی ،رەی هۆشبەمادە بوون بەئالوودکوو ئایدز و ەل  وەزموونگەئ هۆیە وه. بەتێوەکەد ێونناس  لورەد

 ژنانە ومەن   یاساکان  پشتیوان  لچاکژیانەوە، شارەوانییەکان، ئەنجڕێگەی ناوەندگەل  وەکوو ە ل

، ەلەبارچوون  کۆرپەلە گری لڕێپێشکەش بکرێ بۆ ئەوەی  یتەندروست مەیتگوزاری ڕاوێژکاری و خز

ە ندییەیوەپە ژنان لدژی ە یتیژی لروون  و یتوندوەۆح  و دڕیت  ەسارەخ ێندەخۆش  نزیک  و هەن

 یترسن. ەکان  خۆیان نەندییەیوە  یاسای  بۆ پدواداچوونە بە کان لەسەکە کک ێجۆرە ؛ ببکرێ کانەییڵهاوما
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 نووسەرسەبارەت به 

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

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

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

 Uncut Voices)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به خەتەنەی ژنان له ئێران( که له الیەن  به ناوی نەریت -
Press-Frankfurt ه چاپ کراوه؛و وەشانخانەی شیراز 

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

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

 چاپ کراوە؛

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

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

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

 وەشانخانەی مێهری له لەندەن چاپ کرا؛ 

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

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

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

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