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 پوختە

 کانی ژیانیەندەهڕەموو ەستیاری لە هەکی هێورەکانە کە دەگرنگە کۆمەاڵیەتیی ناوەندەک لە ێکەی هاوسەرگیری

ی هاوسەرگیر بۆ یەوەروونی و کۆمەاڵیەتیەیی و دەستەجووی ڕلە تەواو  ەکیییەبوونی ئامادەه .یەەه داڤمرۆ

. دووەچاو کرڕە هاوسەرگیری نییان بۆەمەمی تەتانی جیااندا  نانیکاڵک لە وێزۆرکانی لە یاسار بۆیە ە. هزەروورییە

 نانیکەمی تەمەنی پەسندکراو بۆ هاوسەرگیری ڤکانی مرۆەو ماف ڵکانی منداەکانی مافەۆکی کۆنوانسیۆنەڕناوی ەرێبە گو

ئەوە   ێب ەنەمەم تەر ئێکان ژەرەک لە هاوسێکەم یەر نانیکەگەئسندکراوی جیاانییە. ەتاندا پاڵی وەنە کە لە زۆریناڵسا 81

یۆنی کۆنوانسندامی ەتانی ئاڵو ەک لێکەران یێتی ئاڵی داوه. وووڕری ەهاوسمنداڵختە یان ەشوێپهاوسەرگیریی  یەدیارد

 ینەمەمی تەنانیک،ت  اڵکانی وەرمییەی یاسا فەرێچاو ناکا و بە گوڕەن ەمەمی تەرجی نانیکەم مەاڵە بڵکانی منداەماف

ەری هاوسمنداڵپەرەسەندنی ە. ڵسا 81ان ڕو بۆ کو – ڵسا 81ر ێتی دادگا ژەحڵەسەم بە –بۆ کچان  ڵسا 81هاوسەرگیریی 

ی  شفرۆشەاکردن  لڕمۆکی و خۆکوژی  ەیی  خەوێبڵ ق و منداەاڵندنی تەسپەرە .ەیەواوەم یاسا ناتەمیراتی  ئلە ئێران 

دنی نەسپەرە ژاری وەکان  بە ژنانە بوونی هەئابووریی و کۆمەاڵیەتییخوراوییە شبەر  ەی هۆشبەئالووده بوودن بە ماد

 یکانەوتەکێو لئاسەوار وه لە ەدانڕیە. بە ئاوەختەشوێپهاوسەرگیریی  کانیەرهاویشتەکۆمەاڵیەتی لە دسەرپێچی 

 قبوونی هزری وڵبوونی باەها نەروە،ت و هاڵکۆمەاڵیەتی و وئابووریی  رجیەلومەی هێختە و بە پەشوێپهاوسەرگیریی 

انانی ڤنی و چاناکەدەی مەیتای کۆمەڵگەیتا پەای داخوازی پەڕرەیە. سەڵەدا هەنەمەم تەلهاوسەرگیری  ن اڵکۆمەاڵیەتی مندا

 بە مەبەستیهەنگاوێکی کاریگەر کراوه و سڕ وه ەتڵەوەن دەلە نای ەختەشوێپهاوسەرگیریی  گرفتیکۆمەاڵیەتی  

یریی هاوسەرگ کانیەلە گرنگترین هۆکار ەریهاوسمنداڵپشتیوانی یاسایی لە دیاردەی ژراوه. ێهاوەی نەوەنگاربوونەرەب

 نبەزیاتر دئەوە   بنەند دەیی و دادیی سوودماپشتیوانی یاسلە کان ەریتییەو ن ییکەلتوورمە ڕنۆکاتێک رانە. ێلە ئ ەختەشوێپ

نی و ەدەک بە یاسا مەیەوەداچوونێپویستە ێواتە پە. کدەبێت مەستەی زۆر ئەوەنگاربوونەرەبلەبەر ئەوەش هەر و 

ڕێکاری ی ەوەنگاربوونەرەبە مەبەستی وه و بەتێبکر ڵسا 81نی ەمەر  تێژهاوسەرگیریی  بە پەیوەستیاساییەکانی 
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 کیەشێپ

 لە دابینکردنی ئەوەی ریتی باوه کە بە هۆیەف و نڕگرنگترین عولە هەموو کۆمەڵگاکاندا  هاوسەرگیری

نگترین ک گرە  وسەرەکی دەبینێ یدەور وهەدانی نێپەرەها پەروەە و هڵماەنانی بنێکاێمای پەربنێکااتە و ژێپ

کی ێستەبێگرهاوسەرگیری  (. 8111اری نژاد  ص)مظاهری و اننراوه ێندیی ناسەیوەو بنیاتیترین جۆری پ

 هاوسەرگیری بووه.ەکاندا بوونی هەنێن و شوەمەموو زەکان و لە هەوەتەتنیک و نێموو ئەپیرۆزه کە لە ناو ه

لە  و ێچەوه دەڕێفی بڕی و عوعرەریتی یاسایی  شەری بارودۆخ و داب و نەر کاریگێکە کە لە ژەیەپرۆس

 هاوسەرگیری .(8138)سیار و همکاران  سند کراوه ەوه پەکانەکخراوه کۆمەاڵیەتییڕێرع  یاسا و ەن شەنای

کی شیاو ێسەکی شیاو و لەگەڵ کێکە لە کات ێبەنی دێرەنجامی ئەکی کۆمەاڵیەتی ئێمەکدا بۆ سیستێتڵەلە حا

ان لە نانی ژیێکاێبن و بۆ پەرگیریدا نەنی گونجاوی هاوسەمەکان لە تەردێژن و مر ەگە؛ واتە ئێنجام بدرەئ

تە ەسارەخشی ەکەنجامەو ئ ێکی شیاویان نابێسەبژاردنی کەڵگومان توانای هێبن  بەق نڵوه باەووی هزرییڕ

م ەکە بە هۆی ئ یکانەرییە کۆمەاڵیەتییەم کاریگەو ه ێگرەسانە دەم کەئرۆکی ەکانە کە بەتییەتاکای

ژن و  تی لە ژیانیەزایڕەوه و ناەروونییەیی و دەستەخۆشی جەکە لە نکا ەگیرۆده د ە کۆمەڵگاەیرگیرییەهاوس

ە کە ڵماەواو لە بنەناتیەتی بوونی کۆمەاڵبە شداری کۆمەاڵیەتی و ەمی بەی کەژڕێگاتە ەوه بگره تا دەردییێم

گیری هاوسەر نیەمەیە تێم پەب .تی و کۆمەاڵیەتی زۆرەتاکایکەوتنی گرفتی رەددەبێتە هۆی خۆی ئەمە ر ەه

روونی ەد یی وەستەج یشساغیەندروستی و لەراورد کردنی ئاستی تەببۆ  کانەره گرنگەوێک لە پێکەک یەو

ئارامی و وه ەکۆمەڵناسییی ەوانگڕلە  (.8138فاریان  صت )مرادی و ێدرەم دەڵەک لە قەکانی کۆمەڵگایەتاک

او نخشی ەئارامب کەشیندروست و لە کاتی خۆی و ەتهاوسەرگیریی  نجامیەئکدا  ەئاسایش لە کۆمەڵگای

ی ەختەشوێپهاوسەرگیریی  مەاڵیە بڵەماەوتنی بنەرکەهۆکاری د هاوسەرگیری ی کەەوەووڕو ەیە. لڵەماەبن

کان ێنو ەڵماەبنچمگرتنی ێو ب سەرهەڵدانک لە ێلەگەشێوتنی کەرکەتە هۆی دێبدەری ەهاوسمنداڵن یان اڵمندا

ووداوی ڕ ێسرگ ەو م هاوسەرگیری  لە دایکبوون(. 8131کە خۆی )ابراهیمی و فخرایی  ەسەها کەروەو ه

لە  یهاوسەرگیر ییە.ەبژاردەڵههاوسەرگیریی  زاەووداوانە تاکە وتڕم ەوان ئێ. لە ننکانڤەگرنگی ژیانی مرۆ

پرۆسەی لە ان ڕک لە کچان و کوێزۆر کەچی بووه کانەک لە مافی یاسایی تاکێشەژوودا بێژایی مێدر

ن. ەبک هاوسەرگیری مداەنی کەمەبن کە لە تەند نین و ناچار دەبژاردن سوودمەڵلە مافی ههاوسەرگیریدا 

نی ەمەتم بە هۆی ەاڵن بڕرببەدندیی خۆیان ەزامڕە داهاوسەرگیری نگیەلە ئاهیە ەوانەوان لەرچی ئەگەئ

ی وان بە هۆەندیی ئەزامڕەنییە و ی هاوسەرگیر کی دروستیان لەێیشتنەگێیی تەی کردەوێوه بە شەمەک

  (.8131)کرد زنگنە   ژینگەکەیانەبارودۆخی 



 سەر ژیانیلە ری ەکاریگ ەختەشوێپهاوسەرگیریی  ری یانەهاوسمنداڵک لە کارناسان  ێی زۆرەوانگڕلە 

لێکەوتەگەلی خەساربەخشی تەندروستی ئاڵۆزتری دەکا و هەموو ئاستەکانی پێشکەوتن  مندااڵن دادەنێ و بە 

ەرگیریی هاوس وتن ەشکێوو لە پڕتانی اڵلە و ێندەگەشە و سەرتری تاکایەتی دەخاتە ژێر ڕکێفی خۆیەوه. لە ه

بکا   رە باشتڵماەبن یبارودۆخی ئابووری ێتوانەکە د ێکرەیر دەئابووریی سکی ێک ئامرازەو ەختەشوێپ

کە  ێبی یرهاوسەرگ ر لەەب یی کچانەبۆ پاکیزک ەرییەبەستەو بکا و دەکان پتەییڵەماەبن ەندییەیوەپ ێتوانەد

ر ەک هاوسەک بکا کە وێنەمەیشتنی کچان بە تەگری لە گڕێ ێتوانەکا و دەد ڵۆڕان کنتخواستە سێکسییەکانی

بە  پەیوەستکانی ەۆزڵئاشە ێوه کەشەدیککی ەلە نای (.8111المو  وه )ەتێم ببەککسییان ێشی سێاکڕرنجەس

نە )سندووقی اڵسا 83بۆ  81نی ەمەوان تێرگی کچان لە نەمکانی ەی لە گرنگترین هۆکارڕدووگیانی و زکپ

شنە ەر چەری  بە هەهاوسمنداڵ نیا ەختەشوێپهاوسەرگیریی  (.8138کان  ەوەتەکخراوی نڕێتی ەشیمەح

ۆکی ەڕناوی ەرێبە گو .(8111ف  ێ)یوونیس تێن باڵسا 81نی ەمەکە لە خوار ت ێوترەک دەرگیرییەهاوس

ا تەوه هەدایکبوونساتەوەختی لە وان ێنی نەمەکە ت ێوترەک دێسەبە ک ڵ  مندا1ڵمندا ینکاەکۆنوانسیۆنی ماف

دووقی سنه. ڕتە بگۆاڵم وەکانی ئەتەنە بە هۆی یاسا تایبەمەم تەتاندا ئاڵلە و ێندەم لە هەاڵب. تبێ ناڵسا 81

لە  ی کچەوەر لەب ڵسا 81ن ەمەر تێکی ژەرگیرییەشنە هاوسەر چەه 2کانەوەتەکخراوی نڕێتی ەشیمەح

 ەڵێدێی پ  ێداریی بڵردی و منداێکانی ژن و مەرکەکردنی ئڵی قبووەوه ئامادەروونییەیی و دەستەی جەسۆنگ

 81نی ەمەت تاەی هڵمنداتافی  3جیاانی یندروستیەکخراوی تڕێبە پێی پێناسەی ن. اڵمنداهاوسەرگیریی 

ی ەختەوشێپهاوسەرگیریی  دایە ەنەمەم تەلە خوار ئ ڵمنداێکدا کە تڵەحا ەلهاوسەرگیری یە ێم پەر بەنە. هاڵسا

ە رنج بەیدا سێو تسەری گرتبێ وه ەن باوک یان باپیرەک کە لە نایەرگیرییەووی داوه؛ هاوسڕن اڵمندا

 (. 8131  ئەحمەدیدراوه. )ەن هاوسەرگیری نی یاساییەمەمی تەنانیک

کاندا ەکان و زیاتر لە ناوچە گوندییەوه و لە ناوچە شارییاڵقوەڵوه هەکانەریتی و باوەمە نڕلە نۆری ەهاوسمنداڵ

ی  رنجی گشتەستاش سێر ئەوتوو نییە و هەرکەکی تازه دەیەژوو دیاردێژایی مێری بە درەهاوسمنداڵباوه. 

کان ەییتڵەوەکخراوه نادڕێ  ڵکانی منداەرگری لە مافەکانی بەران  گرووپەژێها توەروەکان و هڵەماەبن بۆ وێنە

تی گوزاری کۆمەاڵیەەرمایەگومان سێشاوه. بێاکڕو نای خۆی ەرەکانی بەییەوەتەونێنکخراوه ڕێک لە ێو زۆر

یان بە یشتنەاگێڕستپەری دەبەستەکانیان و دەکۆمەاڵیەتی و ئابووریی ەرمایەسبە  دانپەرە ر کچان ەلە س

 تە هۆیێبەدئەمە تی کە ێزەگڕەکسانی ەوونە لە یڕکی ەمایێندروستی هەو ت ییەردەروەپتگوزاری ەخزم
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ک بۆ ێرەتک فاکەندن زیاتر وێکان  خوەنجام دراوەوه ئەینڵکۆێی لێکان. بە پەزترێهەوتنی کۆمەڵگا بەشکێپ

وار زۆر جار ەندێ(. ژنانی خو8111ف  ێ)یونیس دەکرێتچاو ڕە ەختەشوێپهاوسەرگیریی  گری لەڕێ

ن و مترەی کڵن منداەن  خاوەخەست دەتر دەدێکی زێدا چاناکترن  داهاتڕبازابوارەکانی و لە  نندروستترەت

یی و ەردەروەتگوزاری پەخزمندنیان نزمتره  ێوارن یان ئاستی خوەندێخوەی کە نەو ژنانەلە چاو ئ

 (. 8131ن )كالگمن و همكاران  ەکەان دابین دکانی خۆیڵەۆڕشیاوتر بۆ  یندروستیەت

دا و کێتاڵی ونکاەوروم لە ناو سنەکانی  هەژڕێم ئامار و ەاڵبکی جیاانییە؛ ێتەری بابەهاوسمنداڵی ەدیارد

ن وه  زیاتریەکانەییەژڕێی ئاماره ەمە لە سۆنگەای ئڕەرەه. سڕکاندا  بگۆەمیش لە ناو کۆمەڵگا جۆراوجۆرەه

ف  ێدا،ت )یوونیسەوو دڕفریقای باکووری و باشووری ئاسیا ەکانی ئەری لە ناوچە گوندییەهاوسمنداڵی ەژڕێ

ێوەی بە ش ەختەشوێپهاوسەرگیریی  ی بۆ ئەم دیارده  ئاستییرنجی جیاانەپشتیوانی و سبە هۆی (. 8131

لە دابەزین کردووه  ئەگەرچی ڕێژەیەکی بەرچاوی مندااڵن هێشتا لە خوار تەمەنی یاسایی  یگشتی ڕوو

لە دەکەن. نموونەیەکی ڕوون و زەقی ئەم دیارده  کۆمەڵگای ئێرانە. ی رهاوسەرگی کۆمەڵگای خۆیان

رکوتی ەسئاشکرای ی ەوتەکێل ەختەشوێپهاوسەرگیریی  یەوەوه کردەڤکانی مرۆەو مافسێکسی ی ەووانگڕ

کان و ەتییێزەگەڕکسانییە ەنایی بوونبەردەوامتە هۆی ێبەریتییە کە دەری نەنێووخڕو ئاکاری سێکسی 

وو لە ڕی لە جیاان ەختەشوێپهاوسەرگیریی  ۆزیڵئا یپرسکانی ەیسەرەکی ەهۆکارلە  تر.ەدێی زکردنترکوەس

جی بۆ ملکەهەڵکشانی ئاستی هەژاری  نەبوونی زانست و خوێندن و  دەتوانین ئاماژە بکەین بە پێشکەوتن

 کچان بە دنیناچارکرپێیان وایە  بە هەڵە ی پیاوسانارانە و ئەو باوەڕانەی کەکەلتوورزەروورەتەکانی 

. بەداخەوه بە هۆی بوونی ەنەخوازراو و پێشوەختە هۆکاری پشتیوانی و پاراستنی ئەوانهاوسەرگیریی 

 تەمەن  هەندێ هەنگاو بۆ کۆتاییاێنان بە کردەوەیهەاڵواردن لە دژی ئافرەتانی کەم لێکەوتەی جەستەیی و

تی اڵر وەە سب ڵی زانیای ئەکااتێبە پ ستنەبە پشتبپێشوەختەی مندااڵن لە ئێران هاوێژراوه. هاوسەرگیریی 

هەڕەتی وه بۆ ەییڵمنداتافی لە تێپەڕین کی ێستپەک دەی مانگانە وڕم سووەکەپکردنی یێستەقبوون و دڵران  باێئ

کە بۆ ەسەک یبوونفیزیایی و بایۆلۆژیکییە بە واتای شیاو تاەرەسم ەیشتن بەگت. ێکرەچاو دەڕی ڵساەورەگ

انی ڕو کو کچان ەختەشوێپهاوسەرگیریی  رچیەگە. ئکچە یەقینەاستڕنی ەمەت دانەێگو ێبە بیە هاوسەرگیری

ی ەکانی دیاردەرییەو کاریگ ەوتەکێخا کە لەردەوه دەی کۆمەڵگا  ئڵاستیی تاڕم اڵەب  گرێتەوەەد ڵمندا

بوونی لێکۆڵینەوەی ەن بە داخەوە بە هۆیترسیدارتره. ەکان جیدیتر و مەڵکچۆسەر ری بۆ ەهاوسمنداڵ

 مە. ئاماری فەرمیەکلەم بارەوه ەری لە ئێران  زانیاری هاوسمنداڵتایبە،ت بە  یسەربەخۆ و بایەخداری ئەوتۆ

 81کۆماری ئیسالمی ئێران گوزارشتە لەوەی کە سااڵنە بە دەیان هەزار کچ و کوڕی ژێر تەمەنی  و دەوڵەتی



 ژەی ڕاستەقینەی ئەم مندااڵنە لە حەقیقەتدادەکرێن. ڕێ هاوسەرگیری سااڵن لە نایەن بنەماڵەکانیانەوه ناچار بە

لە تەمەنی کەمدا تۆمار ناکەن و بە ی هاوسەرگیر ک لە بنەماڵەکان لە ئێرانێندەزۆر زیاتر لەم ئامارانەیە. ه

ـی هەتاوی هەتا نیوەی یەکەمی ساڵی 8111شێوەی نافەرمی تۆماری دەکەن. لە ئێران بە پێی ئامار لە ساڵی 

نێوەندەدا یان کردووه کە لەم یساڵ هاوسەرگیر 81هەزار کچی ژێر تەمەن  131ـی هەتاوی ڕێژەی 8131

مانگی  3سااڵن بوو. هەروەها لە  81کچانێکیش هەبوون کە لە کاتی هاوسەرگیرییاندا تەمەنیان ژێر تەمەنی 

سااڵن هاوسەرگیریان کردووه.  81کچی خوار تەمەن  081هەزار و  13ـی هەتاوی 8131یەکەمی ساڵی 

ی ڵۆڕژاری و هۆگری دایک و باوک بۆ کۆنتەهبە هۆی کاندا ەرانییێە ئڵماەرگیرییە لە ناو بنەشنە هاوسەم چەئ

 (.8131  ئەحمەدیکانیان بووه )ەکچسێکسیی ندیی ەیوەپ

می ەنانیکتانی جیاان اڵک لە وێکانی زۆرلە کۆمەڵگا  لە یاسا دەورەکەیو  هاوسەرگیری ییبە هۆی گرنگ

کانی ەو کۆنوانسیۆنی ماف ندروستیەکخراوی جیاانیی تڕێی ەناسێی پەرێبە گو چاو کراوه.ەڕنی بۆ ەمەت

ناسە کراوه. ێن پاڵمندا هاوسەرگیری کەو ڵسا 81نی ەمەر تێژ هاوسەرگیری  ڵکانی منداەو ماف ڤمرۆ

دا لە ەوەینڵۆکێم لەی  لندروستەکخراوی جیاانیی تڕێو  ڵکانی منداەی کۆنوانسیۆنی مافێو بە پیە ێم پەر بەه

 ندنیەسەرەی پەژێڕ،ت بە ەبارەکان سەیدانییەم ەستااتووەدەوئەنجامە ی ێبە پو ران ێیاساکانی ئی ەوانگڕ

وه و ەداچوونێوه کە بۆچی پەینەاره بدیم پرسەمی ئاڵین وەدەد ڵوەران هێن لە ئاڵقی مندااڵەو ت هاوسەرگیری

 ویست و گرنگە. ێراندا پێن لە یاساکانی ئاڵمنداهاوسەرگیریی  نیەمەتکردنی زیاد

 کانیەوارەری و  اسەهاوسمنداڵر ەکانی سەرەم: هۆکاره کاریگەکەگوتاری ی

 نجام دراوهەن ئاڵمنداهاوسەرگیریی  ڕەش لە مێاکڕرنجەی سەوەینڵکۆێلکۆمەڵێ ابردوودا ڕی ەیەی دەلە ماو

ها ەروەکانی و هەرەلە هۆکاره کاریگ ێندەوه و هەنگاری ببنەرەن و بەبگێم دیارده تەیان داوه لڵوەکە ه

ی ەوانەینڵکۆێو لەری لە ناو ئەهاوسمنداڵی ەدیارد(. 8131وه )كالگمن و همكاران  ەنەکانی شی بکەوتەکێل

ن ەلە نای  - 1رەشووی نووسێی پەوەژینێتوبۆ وێنەی  –نجام دراوه ەکانی ژنان ئەلکردنی مافێشێپ ڕەکە لە م

                                                           
ر ەشووی نووسێی پەوەژینێ(، تو5931ی شیرازه: ەخانچاپرا ن )ێی ژنا ن هە  ەنەتەت بە خەبارەکی گشتگیر سەیەوەژینێریت: توەبە ناوی ن - 1

کانی ەزییەگەڕل کردنی مافە ێشێی ژنا ن و پەنەتەکردووه کە بۆتە هۆی خ ێی تاوتوەو  اینییان ره کۆمەاڵیەتیەو فاکتەدا  ەوەینەژێم توەبووه. ناوبراو ه

ی ڕەپڵما وه هەەژینێتی توڕاپۆڕ. ەختەشوێپ یرگیریەتە هۆی هاوسێبەیە کە دەرانەو فاکتەک هێکەی کچا ن یەنەتەکە کە خ هەو بۆچوونەدایەوا ن و ە 

 http://kameelahmady.comیە: ەر بوونی هەتی نووسەتایب
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مە ڕکە نۆوو ڕنە ەخەوه دەکان ئەوەژینێدراوه. تو ێرنجی پەوه سەرانەژێناسان و توکڵەکۆمەڵناسان و خ

 ێنەداد ەنەمەو تەر ئەری لە سە  کاریگنایست بە ئەیوەپ انیکەمڕنۆبۆ وێنە کان ەییکەلتوورکۆمەاڵیەتی و 

ها  بارودۆخی کۆمەاڵیەتی  ئابووریی  ئاستی ەروەهت. ێکرەلە کچان دی هاوسەرگیر وانیڕەکە چاو

نن. ەک دادێی کچەختەشوێپی هاوسەرگیر ریەگەر ئەلە سکاریگەری کۆمەاڵیەتی زەمینەی واری و ەندێخو

دا نییە. ستەر دەلە ب یەکزانیاریهیچ ن  ەبد هاوسەرگیری یاریڕبۆ خۆیان ب ی کە کچانەداڕشتو ە،ت بەبارەس

 کەمە وەای ئڕەرەن  سەبکتەمەنەکان کەم ەرەر پرسی هاوسەکۆشاون کە چاناکانە ئیش لە سێر تەژێزۆر تو

تاوی خستییە ەـی ه8111ی ڵلە سا  1کان"ەڵمندا ەرە  هاوسەختەشوێپهاوسەرگیریی تی "ڕاپۆڕف  لە ێیوونیس

کان ەوەینڵکۆێل. (8111ف  ێ)یوونیس وامەەردەکی گشتگیر بەیەشێک کەن واڵمنداهاوسەرگیریی  شتاێه  ووڕ

 ینە یاسابەک کە دێکات نزانەدراو دێپەگڕێن بە اڵمنداهاوسەرگیریی  ی کەەییاننایه ئڕەو باوەن ئەخەردەوه دەئ

ەوە ییەرشیەتنیکی و عێر ئاستی ئەلە س داکانەچوونڵەاکێو ت ڕە. لە شەنەوەکەد ێم پرسە نوە،ت ئاڵرمی وەف

 ی مرۆڤبە زەینرچوون لە بارودۆخ ەلە دک ەیەگڕێک ەو هاوسەرگیری تیەڵوەودێیی و نەوەتەتا نەه بگرە

واری نزم ەندێنە. ئاستی خواڵی مندایینەقبوونی زڵنی یاسایی و باەمەت ێخرەد ێک کە پشتگوێنیا شتەو تدەگا 

ە هۆی نبەکوو دڵەب نناڵمنداهاوسەرگیریی  نیا هۆکاریەن کە نە تەرانەو فاکتەلندن ێنان لە خوێو وازه

 بنە هۆیەن کە دەرانەتکو فاەکی تر لێکەو یێکترازاو و بشێی لەڵماەران. بنەهاوسمنداڵ یندنێنان لە خوێوازه

بوون  ەگرنگانەرەره هەو فاکتەمیشە لەژاری هەکان و هەئابووریی گرفتەن. اڵی منداەختەشوێپهاوسەرگیریی 

لە  ێندەی هەوەتە هۆی ئێبەژاری دەرگیرییان کردووه. هەری هاوسیەی سیئابووربازرگانی ک ەکە و

یە ێم پەبنترن. ەمەتەخۆیان بک کە زۆر جار لە ێسانەن بە کەمدا بدەنی کەمەلە تکانی خۆیان ەکان کچەڵماەبن

 ەرەرجی کۆمەاڵیەتی و فاکتەلومەکان  هەییکەلتوورمە ڕری نۆەر کاریگێری لە ژەهاوسمنداڵین ڵێتوانین بەد

  .دایەکانەئابووریی

خاتە ەن داڵی سۆزداریی مندایندروستەوتن و تەشکێئاسایش  پن اڵی منداەختەشوێپهاوسەرگیریی 

گری ڕێی کە ەوەدا و بەد یڵمنداتافی بە  ڕرمانی کۆتایی هاتنی کتوپەف ەختەشوێپهاوسەرگیریی  وه.ەترسییەم

ەکا و دئەو مندااڵنە  یو هزری ەییستەو ج ییینەیی زەویست بۆ ئامادێیی پەستەو ج یی فیزیۆلۆژیەشەلە گ

ەو پەڕی   بڤکتیەکی ئێتیاناڵکی ئاگادار و بە گشتی هاوێق  دایک و باوکانڵکی باێرانەهاوس ناهێڵێ ببنە
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ی ەپرۆسدژی یدا ڵنی منداەمەلە ت هاوسەرگیری ت.ێنەوه دێیان پڵن پااڵساەورەو دنیای گەرەوه بەزییەبێب

ک ێوره کچەک گەوره کچ. چوونکە وەن و نە گڵمنانە نە منداەتمەم کچە کەئە. ەیکردن ەشەم گەسرووشتی ئ

ن اڵندامهاوسەرگیریی  ناتەواون. یەوەروونیەخۆیی دەربەیاردان و سڕووی توانای بڕشتا لە ێم هاڵەنن بێنوەد

انە  کان نووقسەورەدنیای گ ێوان بە بە. ژیانی ئگەورەساڵ ێنەناویان د ەڵەو بە ه ێنێووشڕەدوان ەی ئشوناس

کانی ەوەری لە نەهاوسمنداڵن  اڵبە مندا گەورەساڵ یڵۆڕدانی ێن و نە ژن. پەڵوان چیتر نە کچۆەک کە ئەدنیای

داربوونی یتا  سنوورەیتا پەپدووگیان بوونی نە ێ. بۆ وکاری لێ دەکەوێتەوەانڕگۆ ڵێەکۆمستا و داهاتوودا ێئ

 یری گرووپیزر هەری لە سەتی کاریگێزەگەڕمای ەر بنەدر لە سەواردن و غاڵەندن  هێیشتن بە خوەستگەد

سی ێئیستری اڵو ئاستی باەرەخوازراو کچان بەگیانبوونی نوی دوایی. دوەوەوه بۆ نەتێگوازرەو د ێنەداد

ن اڵمنداهاوسەرگیریی  ی دووگیانبوون نییە.ەینیان ئامادەش و زە  چوونکە لداەۆحی هان دڕیی و ەستەج

خزم  بەزک  و زا ماندنی توانای دووگیانبوون و ڵەکچ بۆ سژومار. ێو ب ترسیدارەمزاوزێی کە بۆ ەیەروازەد

کچە لە ڕووی و ەی ئەوەر لەب،ت ەنانەری  تەتە سێکرەکی زۆر دێختەر و کۆمەڵگا زەس  هاوسەو ک

ردنی بۆ دووگیانبوون و قبووڵکی ەوەر لە،ت بەنانەو تبەتوانا بێ  ەوەییەستەو جسێکسی ی ەشەگتەواوکردنی 

یتا و ەیتا پەدووگیانبوونی پباڵق بێت.  ەوەروونی و سۆزدارییەی  دڵقەعلە ڕووی بەرپرسایەتی ژیانێکی نوێ 

ێ لە پاش خۆی بە ج ڵی دایک و منداەوەندروستی و مانەتتێکدەری یی و ەمیشەبرینی ه ێتوانەختە دەشوێپ

لی ەرچاوه  بە هۆکارگەم دیارده زۆر بەوی ئەران کە برێکوو ئەکی وێتاناڵلە و(. 8131  ئەحمەدیت. )بێڵێ

ی ەوەانکدێتی لەڵوەدرپرسانی ەن بەکپ کراوه و لە نای یەوەیناییی و کۆمەاڵیەتی و ئکەلتوورجۆراوجۆری 

ین. ەکەد ێن تاوتواڵقی مندااڵەو تهاوسەرگیری  ندنیەسەرەی پەژڕێت. لە گوتاری دواییدا ێر ناکرەجیدی لە س

ی ەژڕێم اڵەزینە بەووی لە دابڕران ێلە ئن اڵمنداهاوسەرگیریی  یەژڕێی داوه کە پێشانکان ەیدانییەنجامە مەئ

ش نیاڵقی مندااڵەتی تەسارەخوه گرفت و ەشەکی دیکەوانە و لە نایەرگیرییە زۆر و فرەشنە هاوسەم چەئ

 ی لە زیادبوونە. ووڕ

  ن اڵیقی مندااڵەو تهاوسەرگیریی  ندنیەسەرەی پەژڕێم: ەگوتاری دووه

،ت ەبارەیر سکی گشتگەیەوەینژێتو)نگی  ەدێی بەڵەر ناوی زایێر لە ژەشووی نووسێی پەوەزینێکانی توەنجامەئ

هەو،ت ر ئاستی ەن لە ساڵقی مندااڵەو تی هاوسەرگیر ی داوە کەپێشان 1(رانێلە ئ ەختەشوێپهاوسەرگیریی  بە
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. سیستان و بەلووچستان  1. خووزستان  1. ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵ،ت  1ڕەزەوی   خۆراسان. ١پارێزگا: 

ر لە ەلە خۆ گرتووه. نووسفرەیی . ئیسفەهان. زیاترین 0. هورمزگان و 1. ئازەربایجانی ڕۆژاوا  1

ی داتاکانی ێکردووه. بە پ ێنی تاوتواڵی منداەختەشوێپهاوسەرگیریی  تیەبۆچیینگی ەدێی بەڵەی زایەوەینژێتو

 . یەەوەرێی ژەوێم شەن باڵی منداەختەشوێقی پاڵەو تی هاوسەرگیر ندنیەسەرەپی ەژڕێوه ەینژێم توەئ

 ڕەزەوی خۆراسانزگای ێپار .8

1.  

 

سااڵن  81ژێر تەمەنی ی هاوسەرگیر . ڕێژەی1ژماره  چارتی سااڵن لە دەیەی ڕابردوو  81. ڕێژەی تەاڵقی ژێر تەمەنی 8 چارتی

 لە دەیەی ڕابردوو

ه وەوی ئەزەڕی خۆراسانزگای ێابردوو لە پارڕی ەیەی دەن لە ماواڵی منداەختەشوێپهاوسەرگیریی  یەژڕێ

د ەلە س 11میشە پتر لە ەنە  هاڵکانی ساەرگیرییەن لە کۆی هاوساڵمنداهاوسەرگیریی  خا کە پشکیەردەد

ابردوودا ڕی ەیەی دەزگایە لە ماوێم پارەن لاڵمنداهاوسەرگیریی  کەن ەدەد پێشانوه ەکانی ئچارتەبووه. 

 هاوسەرگیری ندیەها مامناوەروەکشانە. هڵەووی لە هڕن اڵقی مندااڵەی تەژڕێم اڵەیە بەوەمبوونەووی لە کڕ

ی ەختەشوێپهاوسەرگیریی  ئاماریزیاترین ی ڕەزەوی خۆراسان رانێانە. لە ئڕپتر لە کونی کچ اڵقی مندااڵەو ت

   نی لە خۆ گرتووه.  اڵمندا

 

 

 

 



 تاڵەهۆژڕربایجانی ە.  از1

 

سااڵن  81ژێر تەمەنی ی هاوسەرگیر . ڕێژەی1ژماره  چارتی سااڵن لە دەیەی ڕابردوو  81. ڕێژەی تەاڵقی ژێر تەمەنی 1 چارتی

 لە دەیەی ڕابردوو

 د لە کۆیەلە س 11متر لە ەرگیز کە،ت هاڵەۆژهڕربایجانی ەئازلە ەری هاوسمنداڵلە دەیەی ڕابردوو پشکی 

ی ەن لە سۆنگاڵمنداهاوسەرگیریی  ابردووڕی ەیەی دەلە ماوبووه. ەکاندا نەنەمەموو تەلە ه هاوسەرگیری

. وه کردووهەمبوونەووی لە کڕدواییدا نەی اڵسا ەمکی زۆری لە خۆ گرتووه کە لێوه ئامارەوانییەژه و فرڕێ

کشانە. ڵەووی لە هڕن اڵقی مندااڵەری  تەهاوسمنداڵڕێژەی لەگەڵ داکشانی دا ەد پێشاندا 1و  1 چارتیک ەو

و  زاننەش بە نامومکین دەدان بە ژیانی هاوبەژێزاواکان درڵکان و منداەبووکڵمندازۆری کی ەیەژڕێنە اڵسا

  گرن.ەردە ق واڵەدا تەمەک ەنەمەو تەر لەه

 . خوزستا ن1

 

 زگاێسااڵن لە پار 81ژێر تەمەنی ی هاوسەرگیر . ڕێژەی1ژماره  چارتی زگا  ێسااڵن لە پار 81. ڕێژەی تەاڵقی ژێر تەمەنی 1 چارتی



. ەەیناڵسا ەیهێورانی ەوەمبوونەک دەریپێشانزگای خووزستان  ێن لە پاراڵی منداەختەشوێپهاوسەرگیریی 

دی کۆی گشتی ەلە س 11بۆ  11وان ێنشە لە یمەن هاڵمنداهاوسەرگیریی  بوونیوی گشتی باەژڕێ

ری لە ەهاوسمنداڵوتی ەڕزگاکانی دیکە  ێی پارەی دیکەوێوه. هاوشبو زگاێکانی پارەرگیرییەهاوس

کە  ەتخەشوێپهاوسەرگیریی  یەوانەچێن بە پەدەی دپێشانکان چارتەک ەووی لە داکشانە. وڕخووزستانیش 

 ق اڵەن تاڵسا 81نی ەمەکانی خوار تەنییەمەلە گرووپە ت ناڵکی زۆری منداەیەڕێژ ەناڵزینە  ساەلە دابووی ڕ

 ربانی. کاتە قوەم پرسە ژنان زیاتر لە پیاوان دەشدا  دیسان ئەرێن. لێدرەم دەڵەوه لە قێبڵک منداەگرن و وەردەو

 هووچستا نەزگای سیستا ن و بێ. پار1

 

 هاوسەرگیری . ڕێژەی1ژماره  چارتی لووچستانەزگای سیستان و بێسااڵن لە پار 81. ڕێژەی تەاڵقی ژێر تەمەنی 0 چارتی

 لووچستانەزگای سیستان و بێسااڵن لە پار 81ژێر تەمەنی 

ئەم بووه. ەمتر نەد کەلە س 11لە  ڵێسایچ لووچستان هەن لە سیستان و باڵی منداەختەشوێپهاوسەرگیریی 

ـی 8113ی ڵلە ساوو بە خوار ڕکی ێرخانەرچەابردوو وڕی ەیەی دەری لە ماوەهاوسمنداڵکشانی ڵەه چارتە

ر دوو ەه ەڕکتوپ ەزینەدییانە و دابێکشانە هڵەم هەئدا،ت. ەد پێشانتاوی ەـی ه8131ی ڵتا ساەتاوی هەه

ان چستولوەزگای سیستان و بێ ق لە پاراڵەی تەژڕێوه. ەتێگرەم ناوه دەتاوی بەـی ه8131ی ڵکە لە ساەزەگەڕ

انده ڕکگەبزەمینە و داوه.  پێشانمتری ەکی کەیەوەنودووپاتبوو فرەیی   زگاکانێی پارەراورد لەگەڵ دیکەبە ب

چەدا لەم ناوئەوەی هۆی ئەوەی یی بۆتە ەشیرەوازی ژیانی عێها شەروەزگا و هێپاربەشخوراوی کان و ەیینایئ

 ی بە خۆوه بینیوه. ەوەرزبوونەی دواییدا بەناڵم ساەل ەژڕێم ە. ئبستێنێت پەرەەمتر کتەاڵ ق ی ەژڕێ



 ۆژاواڕربایجانی ە اززگای ێ. پار1

 

ژێر تەمەنی  هاوسەرگیری . ڕێژەی81ژماره  چارتی ۆژاوا ڕ انیربایجەزگای ئازێسااڵن لە پار 81. ڕێژەی تەاڵقی ژێر تەمەنی 3 چارتی

 ۆژاواڕربایجانی ەزگای ئازێسااڵن لە پار 81

 کانیەرگیرییەهاوسراورد لەگەڵ کۆی گشتی ەن بە باڵسا 81نی ەمەر تێی ژەختەشوێپهاوسەرگیریی  یەژڕێ

وه ەنجامی شیکاری داتاکان ئەد بووه. ئەلە س 11بۆ  11وان ێمیشە لە نەه داەڵده ساکی ێرەوێزگا لە پێپار

جیاوازییە  ەوۆژاوا  بڕربایجانی ەزگای ئازێلە پار ناڵسا 81نی ەمەر تێژلە ی هاوسەرگیر خا کەەردەد

ژمارەی کردووە و  ەوەمبوونەووی لە کڕهەیەتی  ەداڵده سائەم  ودایەان لە مڕوان کچان و کوێلە نکە ی ەڵقوو

 انە. ڕی کوەژڕێن زۆر زیاتر لە ەکەد هاوسەرگیری ناڵسا 81نی ەمەر تێژلە ی کە ەو کچانەئ

 هورمزگا نپارێزگای . 1

 

تەمەنی ژێر  هاوسەرگیری . ڕێژەی81ژماره  چارتی زگای هورمزگان ێسااڵن لە پار 81. ڕێژەی تەاڵقی ژێر تەمەنی 88 چارتی

 زگای هورمزگان ێسااڵن لە پار 81



نییە.  پارێزگای هورمزگانکانی ەرگیرییەدی کۆی هاوسەلە س 11متر لە ەرگیز کەن هاڵمنداهاوسەرگیریی 

انیش زگای هورمزگێزگاکان  پارێی پارەکانی دیکەستااتووەدەکسان لەگەڵ داتا وەکان و یچارتەی ەرێبە گو

م جیاوازییە اڵەت. بێگرەن لە خۆ داڵی منداەختەشوێپهاوسەرگیریی  یەژڕێوو لە داکشانی ڕوتی ەڕ

 ێژەی تەاڵ قڕ ردا ەرامبەلە ب ری لە ناو کچاندایە.ەهاوسمنداڵی ەژێڕشتا زۆره و زیاترین ێکان هەزییەگەڕ

سااڵن تەاڵ ق دراون و ئەم ڕەوتە ساڵ لە دوای  81لەم پارێزگایە ڕووی لە هەڵکشانە. کچانی خوار تەمەن 

 ساڵ ڕووی لە بەرز بوونەوەیە. 

 . پارێزگای  یسفەها ن 0

 

سااڵن  81ژێر تەمەنی  هاوسەرگیری . ڕێژەی81ژماره  چارتی هانەزگای ئیسفێسااڵن لە پار 81. ڕێژەی تەاڵقی ژێر تەمەنی 81 چارتی

 هان ەزگای ئیسفێلە پار

 کۆید لە ەلە س 11 – 11وان ێنە لە ناڵی ساەوێری بە شەهاوسمنداڵی ەژڕێهان ەزگای ئیسفێلە پار

ی ەیەی دەن لە ماواڵی منداەختەشوێپهاوسەرگیریی  ندنیەسەرەپکان چارتەت. ێنێک دێگشتی پهاوسەرگیریی 

ی لە رەهاوسمنداڵیە کە ەو مانایەتی بێزەگەڕی ێی جیاوازیی بە پەژێڕبینن ەک دە. وپێشان دەدەن ابردووڕ

دا ەڵاده س ەکیودایەن لە ماڵمنداهاوسەرگیریی  یەژڕێزینی ەکان دابەوەکدانێانە. لڕناو کچان پتر لە هی کو

ی ەژڕێه وه. دیارەتەشراوێابردوودا کڕی ەیەی دڤکتیێسپەڕقیش لە پاڵەی تەژڕێردا ەرامبەلە بدا،ت. ەد پێشان

 . دراوڕگۆەکی نێوتەڕر ەم لە ساڵەب ڕێگۆەنە داڵ ق سااڵەت



م اڵەە بیەوەمبوونەووی لە کڕن اڵمنداهاوسەرگیریی  وتیەڕین ڵێتوانین بەوه دەرەکانی سچارتەی ەرێبە گو

ی ەوەرزبوونەی بێاده باوه. بە پڕم ەران تا ئێن لە ئاڵمنداهاوسەرگیریی  ی پرسیاره بۆچیێتە جەبابم ەئ

ت ێرنەنتەیشتنی ئاسان بە ئەاگێڕستپەدلە هۆی ک بە ڵەخ یندنی وشیاریەسەشەکانی زانیاریدان و گەینەمپەک

کان بۆ ەکان و مافە مرۆییەتییەڵوەودێن ەبردنی کۆنوانسیۆنەوڕێەکان و بەه کۆمەاڵیەتییڕو تۆ

شە ێم کەکانی ئەتەسارەخسەبارە،ت بە خشین ەری و زانیاری بەهاوسمنداڵی ەوەنگاربوونەرەب

رمی و ە. ئاماری فبێت یەەادڕم ەری تا ئەهاوسمنداڵران باوبوونی ێتی ئاڵلە و ێبەکان  بۆچی دەکۆمەاڵیەتیی

سااڵن لە نایەن  81نە بە دەیان هەزار کچ و کوڕی ژێر تەمەنی اڵدا کە ساەد پێشانوه ەران ئێتی ئەڵوەد

 ئەم مندااڵنە لە حەقیقەتدا زۆر زیاتر لەمدەکرێن. ڕێژەی ڕاستەقینەی ی هاوسەرگیر بنەماڵەکانیانەوه ناچار بە

لە تەمەنی کەمدا تۆمار ناکەن و بە شێوەی نافەرمی ی هاوسەرگیر ئامارانەیە. زۆرێک لە بنەماڵەکان لە ئێران

ـی 8131ـی هەتاوی هەتا نیوەی یەکەمی ساڵی 8111لە ساڵی  کانەتۆماری دەکەن. لە ئێران بە پێی ئامار

ساڵ هاوسەرگیریان کردووه کە لەم نێوەندەدا کچانێکیش  81ی ژێر تەمەن هەزار کچ 131هەتاوی ڕێژەی 

مانگی یەکەمی  3. هەروەها لە ەسااڵن بوو 81هەبوون کە لە کاتی هاوسەرگیرییاندا تەمەنیان ژێر تەمەنی 

شنە ەم چەئیان کردووه. یسااڵن هاوسەرگیر 81کچی خوار تەمەن  081هەزار و  13ـی هەتاوی 8131ساڵی 

بە  انکەدایک و باوکژاری و خواستی ەهەگداکوتانی ڕنجامی ەکاندا لە ئەرانییێە ئڵماەرگیرییە لە بنەهاوس

ابردوو ڕی ەوەژینێکانی توەنجامەئکچەکانیان بەدی هاتووه. سێکسیی مەبەستی کۆنتڕۆڵ کردنی پەیوەندیی 

زمی ەژاریی  ئاستی نەکە هدا ەد پێشانئەوە ران ێتی ئاڵلە و ەختەشوێپهاوسەرگیریی  ،ت بەەبارەس

رانە و ناای پیاوسەوانگڕکان و ەختە کۆمەاڵیەتییەی  پشتیوانی یاسایی  زیوارەندێخومەو کی یەوارندێخو

تی ەدا بابەرێرانە. لێری لە ئەهاوسمنداڵوامبوونی ەردەکانی بەکییەرەکان لە هۆکاره سەیینیاریتی و ئەن ەڕەباو

کی ێنایئ نایەنی کە لە ەو کاتە،ت ئەتایبەیە بەتی هەکی تایبەری گرنگییەهاوسمنداڵلە پشتیوانی یاسایی 

 ت. ێکرەد ێوه پشتیوانی لەرمییەف

جامە نەی ئەرێین و بە گوەکەد ێتاوتو دارانێلە ماف و یاساکانی ئ هاوسەرگیری نیەمەلە گوتاری دوایدا ت

 ڕەران لە مێئ ە یاساکانیبوه ەداچوونێپ یویستیێ  پەختەشوێپهاوسەرگیریی  کانیەی زیانەژڕێو  یەکانیدانیەم

 وه. ەینەکەشی د هاوسەرگیری نیەمەت

 

 



  هاوسەرگیری نیەمەری، میراتی یاسای نوویقسانی تەهاوسمنداڵم: ەیێگوتاری س

رچی ەگەکانە. ئەمرۆییۆراوجۆرە کان لە کۆمەڵگا جەندەک لە کۆنترین ناوێکەی هاوسەرگیری ناوەندی

م ەیی کردنی ئیاساەستادا بۆ بێوه. لە ئەنده ناگاتەم ناوەی ئەشینێبە پمێژووەکەی یە و ێکی نوێتەیاساکردنی بابەب

ن. ەکەبۆ دیاری د یسنوورداری ێندەکان  هەستەربەرج و بەلومەچاو کردنی هەڕبە کان ەتەڵوەنده  دەناو

 تان لەەکا کە پیاوان و ئافرەدیاری د 81ی ەلە ماد 8311سندکراوی ەپ ڤکانی مرۆەی مافەنامڕجا

 بۆ ێبەر دووکیان دەرانی داهاتوو هەکسانن و هاوسەن مافی یەیدا خاوەوەدنهەڵوەشانو  هاوسەرگیری

 یاسای ەیماننامەـی پ11ی ەمی مادەی دووهەگڕبت. ێبەیان هەستانەربەواو سەت یەکیندیەزامەڕ هاوسەرگیری

نی ەمەت ەتەیشتوونەکە گ ێزانەد ەپیاوان و ژنان ەو،ت بەتایب هاوسەرگیری مافی کانەیو سیاسی نیەدەم

ە قبوونڵنی باەمەمان تەه ڤکانی مرۆەی جیاانیی مافەیاندننامەاگڕلە  هاوسەرگیری نیەمەرگیری. تەهاوس

ۆکی ڕەناو یەرێبە گو ت.ێرگەیی لە خۆ دەستەقبوونی جڵنی باەمەمیش تەقبوونی یاسایی و هڵنی باەمەم تەکە ه

ه وەلە دایکبوونساتەوەختی وان ێلە ن تەمەنی کە ێوترەک دێسەبە ک ڵمندا  1ناڵکانی منداەکۆنوانسیۆنی ماف

ه. ڕە بگۆتاڵو وەکانی ئەتەیاسا تایبپێی نە بە ەمەم تەتان ئاڵلە و ێندەم لە هاڵەت. بێندا باڵسا 81نی ەمەتا تەه

ک ەرگیرییەشنە هاوسەر چەبە هن اڵمنداهاوسەرگیریی   2کانەوەتەکخراوی نڕێتی ەشیمەسندوقی ح

 گرتنیڵەیی هەوه ئامادەروونییەیی و دەستەی جەلە سۆنگ کچی ەوەر لەب) ڵسا 81نی ەمەخوار تکە دەوترێت 

ـی 81ی ەمی مادەی دووهەگڕ(. ب8131  ئەحمەدی) ێتببێت( داری ڵو مندا ەکانردییێتییە ژن و مەرپرسایەب

: کاەدیاری د 8303سندکراوی ەژنان پ واردن لە دژیاڵەکانی هەموو جۆرەشتنی هێهەی نەنامڕجا

 نیەمەمی تەنانیک ێبەکان دەتەڵوەواری یاسایی نییە و دەئاس ڵمنداهاوسەرگیریی  زگیرانداری وەد"

موو ەشتنی هێهەی نەیتەمۆ. ک"ویستەێپ هاوسەرگیری ییرمەن و تۆمارکردنی فەدیاری بکهاوسەرگیریی 

 کسانی لەەر ناوی "یێژـی خۆیدا لە 18ی لە ژماره ەکەواردن لە دژی ژنان لە شیکارییە گشتیاڵەکانی هەجۆر

ژنان  بۆ پیاوان و هاوسەرگیری نیەمەتکە  اکەد ی ئەوەشنیارێپکان" ەییەڵماەندییە بنەیوەو پ هاوسەرگیری

انسی ڕنفنا کە لە کۆەییڤکاریی ی ەرنامەی بەنامڕارنامە گشتییە لە جایشنێم پەی ئەرێت. بە گوێن باڵسا 81

ن ەساکان بکڕێچاکسازی لە یاسا و کە کان کرا ەتەڵوەداوا لە د سند کرا وە( پ8331نا )ەییڤلە  ڤکانی مرۆەماف

ی ەو دیک 81ی ەـی ماد1ی ەگڕوه. بەننێشەبووڵەهۆڵەکان خش بۆ کچەوازی جیاکارییانە و زیانبێریت و شەو ن

نی ەمەوار تسانی خەکهاوسەرگیریی  بەگرنگیدان شنیار و ێگری لە پڕێ  ڵکانی منداەمافگرێدراو بە کانی ەماد

                                                           
1 - Convention of Rights of the Child 
2 - UNFPA 



 ەوەتەکخراوی نڕێیاندنی ەاگڕی ەرێبە گو 1181ی ڵلە ساکا،ت. ەکان دەندامەئ ەتەڵوەن دەلە نای ڵسا 81

ر ێ،ت ژاڵو 13و زیاتر و  ڵسا 81رگیرییان بۆ ەنی هاوسەمەمی تە،ت نانیکاڵو 811 کۆی کان ەکگرتووەی

 تیەڵوەودێکۆمەڵگای نبستان  مالدیۆ  گامبیا و سوودان( لە ەرە،ت )عاڵچوار ویان دیاری کردووه. ڵسا 81

نی بۆ ەمەمترین تە( کڵسا 81تانی جیااندا پاش گینە )اڵران لە ناو وێکردووه. ئەنیان دیاری نەمەمی تەنانیک

متر لە ەان کڕو کو ڵسا 81ن ەمەخوار ت یکچانهاوسەرگیریی  ،تەبڵەسند کردووه؛ هەپساڵ  81کچان واتە 

م ە. لمومکین دەبێتتی دادگا ەڵە و بە مۆڵمندا یندیەوەرژەرجی بەرشت و بە مەرپەسرمانی ەن بە فاڵسا 81

 ه!کردووەدیاری ن انهاوسەرگیریی نیەمەتمی ەیە کە نانیکەتاناڵو وەی ئەوێران هاوشێوه بارودۆخی ئەبار

 میەوه نانیکەی ئێسند کرد کە بە پەئاماده و پ 1نیەدەیاسای م 8118ی ەران مادێئ ڕێژی یاسادا 8181ی ڵلە سا

 بە پەیوەستیاسای ڕیفۆڕمی  1ی ەنی دیاری کردووه. لە ماداڵسا 81ان ڕن و بۆ کواڵسا 81نی کچان ەمەت

یاسای  8118ی ەی یاساکانی مادەوانەچێبە پکە س ەک هەرـش هاتووه: "8181سندکراوی ەپ هاوسەرگیری

  بکای هاوسەرگیری یشتووه ەگەنهاوسەرگیریی  ە تەمەنیب ەوەیاساییلە ڕووی شتا ێک کە هێسەسزا لەگەڵ ک

 81ی نەمەتنە تێیشتبەگەکچان نئەگەر کدا کە ێتەڵلە حات. ێدرەسزا د زیندان ڵتا دوو ساەش مانگ هەش بە

ر لە ەدەب یەەنواەک لێتەڵر حاەه و بۆ ێدرەسزا د زیندان ڵسا ێتا سەه ڵم بە دوو ساەواو  نانیکەی تڵسا

ببێتە هۆی  یەوەرگیریەهاوسر بە هۆی ەگەو ئ ێنرێپەردا بسەختیشی بە سەسزای زیندان  سزای ن

 1تییە لە بری کەەرە  سزای هاوسەکەتەیی ئافرەمیشەخۆشیی هەش یان نەندامانی لەک لە ئێکەینووقسانبوونی 

دا ێستیان تەدا دەکەی کە لە تاوانەسانەو کەی ئەن و دیکێو خوازب ڕبە. مارەنجەشکەزیندان و ئ ڵسا 81بۆ 

 بە "ن.ێدرەمی تاوان دیاری کراوه  سزا دەسی دووهەکە بۆ کک ێلەمان سزا یان سزاگەبە هش یوانەبووه ئ

 81بۆ کچان  هاوسەرگیری نیەمەت ی هەتاویـ8111ی ڵلە سا 2ەڵماەـی یاسای پشتیوانی لە بن11 مادەیی ێپ

ۆ نیا بۆ کچان بەندی تەوەژرەری بوونی بەگەدادگا لە ئ یتیەو شای وهەرز بوویەبن اڵسا 11ان ڕو بۆ کو ڵسا

 م ماده ەی یاساکانی ئەوانەچێک کە بە پێدا هاتووه: "ژن یان پیاوەی مادەژێوه لە درەبووەم دەک ڵسا 81

سزا  بە پێیسە ەم کەیشتووه  ئەگەنی هاوسەرگیر نیەمەشتا بە تێک بکا کە هێسەلەگەڵ کی هاوسەرگیر

." لە تێدرەسزا د 8181سندکراوی ەپ هاوسەرگیری بە پەیوەستـی یاسا 1ی ەکانی مادەدیاریکراو

                                                           
ها ەروەیە. هەغەدەواو یقەی تڵسا 51نی ەمەیشتن بە تەر هە گەا ن بڕنیکاحی کوواو و ەتی ڵسا 51نی ەمەیشتن بە تەر هە گەنیکاحی خانمانی ب - 1

نی ەمەرجی تەیە هێخۆشبوونی هە مەوانەسندکردنی دادگا، هەۆڕدا بێ، بە پێشنیاری داخوازی گشتی و پندی هە گەوەرژەب ێندەی کە هەتانەڵو حاەه

وه ەو کوڕانە ناگرێتەواوه و  ەساڵی ت 59متر هە ەنیا ن کەمەو خانمانە بدرێ کە تەب م هێخۆشبوونە ناتوانێەتێکدا  ەر حاڵەاڵم هە هەوه. بەوێتەهێ بک

  متره.  ەواو کەساڵی ت 51نیا ن هە ەمەکە ت
و ەها، هەروەیە. هەغەدەواو یقەی تڵسا 02نی ەمەیشتن بە تەر هە گەواو و پیاو بەی تڵسا 51نی ەمەیشتن بە تەر هە گەت بە افر یرگیریەهاوس - 2

یی  ەستەردی توانای جێژیانی ژ ن و م ۆو ب ێبەمتر نەواو کەی تڵسا 51نی هە ەمەی کە تەتەو  افرە  ،ێندی هە  ارادا بەوەرژەب ێندەکە هی ەتانەڵحا

  درێت.ەنی پێ دەمەرجی تە، هێخۆشبوو ن هە مسندکرانی دادگای شار مومکینەەن و پێستەشنیاری دادێبە پ ێبەروونی هەو د



هاوسەرگیریی  بوونیەغەدەر قەلە س 8118ی ەنی مادەدە  یاسای مهەتاوی ـی8118ی ڵکانی ساەچاکسازیی

  منداڵرشتی ەرپەن سەندی لە نایەوەرژەدنی برکچاوەڕرجی ەبە موه و ەتەکدراوێرع لەن دژی شاڵمندا

 پەیوەستـی یاسای 1ی ەماد. ەییویست نێدا ئیزنی دادگا پێدراوه. لە یاسای نوێگە پڕێنیکاحی بەر لە باڵقبوون 

کان ەیاسای سزا ئیسالمیی 111ی ەسندبوونی مادەش بۆ پهەتاوی ـی8181سندکراوی ەپی هاوسەرگیر بە

یزنی ئ ێقبوون بە بڵر لە باەب هاوسەرگیریم ماده: "ەی ئێوه. بە پەنرایێشەوڵەه هەتاوی ـی8101کراوی سندەپ

و  ێیشتبەگەقبوون نڵنی باەمەبە تکدا بکا کە ێلەگەڵ کچ هاوسەرگیری کێر پیاوەگەیە. ئەغەدەرشت قەرپەس

وه ەش مانگە  لە شبکا هاوسەرگیری وەبینی ئێتنی و ەدەـی یاسای م8118ی ەی یاساکانی مادەوانەچێبە پ

ە رگی بەندام کردن یان مەمئەکانی کەتەڵن و حاێو خوازب  ڕبەبۆ مار "ت.ێدرەزیندان حوکم د ڵتا دوو ساەه

شبینی ێکار پێجەبێری جەبەستەنی دەدەی مەـی ماد8118ی ەی یاساکانی مادەوانەچێپ بە هاوسەرگیری هۆی

مان کرا ەلڕەستی پەادڕ هەتاوی ـی8118ی ڵیاسای سزادان لە سا 8118ی ەی چاکسازی مادەڵاڵەکراوه. گەن

مانگی  میەکە،ت لە یەی حکومیندەوەرژەی بەوەکدانێی لڕسندکراوی کۆەپگەاڵڵەی ی ەرێو لە کۆتاییدا بە گو

ن یشتەگر لە ەینی کچ بڕبەمارردا ها،ت: "ەانی بە سڕوه گۆێش ەمم ماده بەتاوی ئەـی ه8118ی ڵی ساڕەپووشپ

ستە ەوەیپ یتاویەواوی هەی تڵسا 81نی ەمەیشتن بە تەر لە گەب ڕو کو یتاویەواوی هەی تڵسا 81نی ەمەبە ت

 ."شیاودادگای مەسڵەحەتی رجی ەرشت بە مەرپەبە ئیزنی س

دا ەنەمەم تە. لەڵسا 81بۆ  3نانیکەمی تەمەن بۆ هاوسەرگیری کچان  تەمەنیدا لە یاساکانی ئێران وتراک ەو

تایی ەرەمی سەشەش –تایی ەرەی سێلە پۆلی سئەوە ئەو منداڵە ین ەک قوتابی گریمانە بکەە وڵم منداەر ئەگەئ

ت. ێر و بووکدا بەی دایک  و هاوسەگێلە پ ێبەە دڵیان کچۆ ڵدا منداەنەمەم تەدایە. لەردەروەمی پەلە سیست

ااتوویی ێشنە لەلە هیچ چ ڵمە کە منداەردەم سەرجی کۆمەاڵیەتی ئەلومەههۆی نییە بە ەمەمی تەم نانیکەئ

یژی توندوترگیری. ەنی هاوسەمەمای تەتە بنێبب ێند نییە ناتوانەروونی سوودمەقیی هزری و دڵژیان و با

  ڵمندا ودایک  ییۆحڕ وجەستەیی ی یندروستەر تەکانی بۆ سەترسییەختە و مەشوێی  دووگیان بوونی پیزانێخ

مۆکی  ەخی  یەوێبڵ ق و مندااڵەندنی تەسپەرە  ویستی بە دایکەێدا پەنەمەم تەخۆی ل ڵکە منداایەتی دایکئەرکی 

ئابووریی و ەشخوراوی ر  بەی هۆشبەبە ماد شفرۆشی  ئالووده بوونەاکردن  لڕخۆکووژی  

ە مووی لەر هەکان  هەکۆمەاڵیەتییسەرپێچییە ندنی ەسپەرە ژاری وەبە ژنانە بوونی هکان  ەکۆمەاڵیەتیی

ردا ەانی بە سڕگۆ ێبەد ەنەمەم تەواتە ئە. کە،ت کچانەتایبەب ەختەشوێپهاوسەرگیریی  کانیەرهاویشتەنجام و دەئ

کان ەژومارێوه بەینڵکۆێنجامی لەئ ت.ێن زیاد بکراڵسا 81نی ەمەبۆ ت ی تەمەنی هاوسەرگیریمەو نانیک ێب

کوو ڵەکان بەتییەتە تاکایەسارەخڕێژەی نیا ەمدا نە تەنی کەمەلە ت هاوسەرگیری کە ەنخەردەوه دەئ



م اڵەیە. بیی و کۆمەاڵیەتیکەلتوورختە ەشوێپهاوسەرگیریی  کانیەوه. هۆکارەکاتەرز دەکانیش بەکۆمەاڵیەتیی

و ەتا ئەه ەیە.پێشوەختهاوسەرگیریی  ەیاسایی ل پشتیوانیبوونی ئەم دیاردە  ندنی ەسپەرە هۆکاریگرنگترین 

گری ڕێێک بۆ ڵوەهر چەشنە ە  هزیاد نەبێ هاوسەرگیری نیەمەمی تەو نانیکێ کرەی سزای بۆ دیاری نەکات

 سووده. ێبتانە ەسارەم خەل

و  ەشەگ  کارانەڵەی مامتواناستە بە ەیوەیاسای سزا کە پ 8181ی ەمادبۆ وێنە ران ێلە یاساکانی ئ ێندەلە ه

ووی ڕکە لە ەسەک کە کێنەمەک تەن واڵسا 81نی ەمەدا تەم مادەکا،ت. لەد ێتاوتوکە ەسەک)رشید(  یشتنیەگێپ

 یشتووەگێـی یاسای سزا پ8181ی ەی مادەرێت. بە گوێنێناسەی شاراوه دەوێقە بە شڵوه باەییەستەهزری و ج

و  ،تاڵەسەم دەواتە ئ ێبەکانی خۆی هەو مافە دارایی ڵر ماەتی بە ساڵەسەکە د ێوترەک دێسەبە ک )ڕەشید(

ک ەن واڵسا 81نی ەمەتاڵە یاساییەکانی وەڕدا ەوەوه و لە کردەتێکە سامانی خۆی بگواز بێەی هەخواست

زراوه ەکان و دامەکان  بانکەرمییەف ەگڵەی بەن نووسینگەلە نایاڵە وەڕم ەکا ئەدیاری د ەشەنی گەمەت

ران ێی ئمی یاسایەسیستکەواتە زانن. ەکە دەسەکی توانامای ەبنبە  ەنەمەم تە. و ئدەهێنرێت بە کار ەکاندارایی

)پێگەیشتوو( شید ەڕک ەتاوی  وەواوی هەنی تاڵسا 81نی ەمەت ەتەیشتوونەک کە گێسانەیە کە کەوەر ئەلە س

گشتی یاسایی ی ڵواەڕ(. 8110)شکری  بکرێت یر ەوان بە شیاو  سەکانی ئەو ئاکاره یاسایی نێکربگریمانە 

ری هاوسەرگی کە بۆەسەکی توانام اڵە  بناساندووە بوونتوانابە بۆ  نیاڵسا 81نی ەمە،ت تاڵوشێوەی شاراوه بە 

شید و ەڕک ناەراندا وێوی نییە و لە یاسای ئێی بژڵقەک کە عێسەکت. چۆنە ێکرەن دیاری داڵسا 81

 ەرگیریهاوس بکا،ت. هاوسەرگیری ێتوانەیی دەستەقبوونی جڵرجی باەنیا بە مەژمار تەتە هێیشتوو دەگەنێپ

رجە دارایی و ەمی مەو بوونی نانیک یروونیەو د یبوونی هزریقڵویستی بە باێپیی ەستەقبوونی جڵر لە باەدەب

دابین  یزانیێژیانی خبۆ ئەوەی  ێبەهبژێوی ی ڵقەیشتوویی و عەگێی و پتواناکە ەسەە و کهەی کانیشەکار

ژیانی  ێنیا ناتوانەت ەە نڵسا 81ە و ڵسا 81ی ڵ،ت مندااڵوئابووریی  بارودۆخی کۆمەاڵیەتی وپێی  بکا،ت. بە

تی خۆشی ەی ژیانی تایبنکاەرکەئ ێناتوانباوک  بە بێ پشتیوانی دایک وکوو ڵەوه ببا بڕێەی بەکەڵماەبن

ە ڵماەانی بنکەکردنی خواستە داراییوی و دابینێ،ت  بژاڵستای وێئئابووریی  بارودۆخی ت. دیاره لەێنڕێەابپڕ

 کی وردانە بە یاساکانیەیەوەداچوونێپویستە ێواتە پەک ەرەدەە بڵسا 81بۆ  81کی ڵێی منداتوانالە 

 ت. ێبکر داهاوسەرگیری

ن نایاساییە و اڵسا 81نی ەمەخوار تی هاوسەرگیر  ڵکانی منداەی کۆنوانسیۆنی مافێوه بە پەکی تریشەلە نای

تی ەڵوەد بن. دنەنی خۆیان پابڵێەر بەلە س ێبەد ڵکانی منداەمافندامی کۆنوانسیۆنی ەئ ەتەکە بوونی ەتاناڵو وەئ

 تی کۆماریەڵوەیی دەمیشەری هەنێندامی کۆنوانسیۆنە. نوەتانی ئاڵیزی وڕلە ران ێکۆماری ئیسالمی ئ



ـی زایینی 8331ی ڵری ساەمبێپتێـی س1وتی ەکڕێکان لە ەکگرتووەی ەوەتەکخراوی نڕێران لە ێئیسالمی ئ

ی واژۆ ڵکانی منداەتاوی کۆنوانسیۆنی مافەـی کۆچی ه8113ی ڵرمانانی ساەخـی 81و،ت لەگەڵ ەکڕێهاو

سندی کرد ەستدا پەکدەکی یەیەتاوی لە مادەـی ه8101ی ڵی ساەمەشەڕای ئیسالمیش لە ڕجلیسی شۆەکرد. م

ران ێکرا. ئویست ێپبە ران ێبۆ ئ 8331ی ڵجۆنای سا ـی81وتی ەکڕێلە م کۆنوانسیۆنە ەئجێبەجێ کردنی و 

نی ناێستاەدەوام و وەردەی بەشەیشتن بە گەو  بۆ گ ێنەنگاو دەو بە جیاانی بووندا ه ەشەی گەلە ئاراست

. بە ەوەکردنێجەبێجبباتە بواری کانی ەتییەڵوەودێندییە نەپابدەبێ تاندا اڵی وەلە ناو دیککی باشتر ەیەگێپ

مە ەاکا و ئی نێجەبێدا جەوەم لە کرداڵەە بڵکانی منداەرانی کۆنوانسیۆنی مافەران لە واژۆکێی ئەوەی ئەوانەچێپ

ە کۆماری یێم پە. بیەکۆمەاڵیەتی بوونینیێرەقبوون و نەک لێجۆرهیمای تی  ەڵوەودێی نەگێران لە پێبۆ ئ

کردنی ێجەبێتی بە جەڵوەودێر ئاستی نەکی کۆمەاڵیەتی شیاو لە سەیەگێخستنی پستەران بۆ دێئیسالمی ئ

و  ەشەناو گێلە پ ێتوانە  دڵکانی منداەکوو کۆنوانسیۆنی مافەکان وەتییەڵوەودێکۆنوانسیۆنە نپەیمانەکانی 

 ت. ێژێنگاوی گرنگ بااوەتی هەڵوەودێر ئاستی نەوتنی کۆمەاڵیەتی لە سەشکێپ

 ندییەباس و کۆب

 دالە ئێرانن. ەکەدی هاوسەرگیر ناڵسا 81نی ەمەران خوار تێن لە ئاڵرمنداێن و ماڵمندارچاوی ەکی بەیەژڕێ

 کانیەتەڵک لە حاێی کە زۆرەیێو پەستە. بەر دەری لە بەهاوسمنداڵی ەدیارد،ت بە ەبارەسزانیارییەکی کەم 

مە. ەتسەران ئێم دیارده لە ئەندنی ئەسەرەتی پەندایەن  دیاریکردنی چێن تۆمار ناکراڵمنداهاوسەرگیریی 

لە دایکبوونیش تۆمار ڕێکەوتی جار  ێندەکاندا هەیە کە لە ناوچە گوندییەوەکا ئەدژوارتر د ەکەی دۆخەوەئ

گومانی  کا،ت.ەیدا نامومکین دەکەرگیرییەکە لە کاتی هاوسەسەنی دروستی کەمەدیاریکردنی ت ەمەو ئ ێناکر

کە ئەوە فەرامۆش زگاکە باوه. گرنگە ێپار 18سەر ئاستی راندا لە ێری لە ئەهاوسمنداڵریتی ەدا نییە کە نێت

انی ڕکوریی هاوسەرگی کووڵەتانە نییە بەنیا ئافرەکی تەیەن دیارداڵی منداەختەشوێپهاوسەرگیریی  کەنەکەین 

کراو ڵقبوو ەختەشوێپهاوسەرگیریی لە سۆنگەی کۆمەاڵیەتییەوه  وه کەەتێگردە ەو کۆمەڵگایانەنیش لەمەم تەک

 تیوەڕرنجە. ەی سێران جێلە ئ هاوسەرگیری وتیەڕکانی ەکدژییێر لەرنج پرژاندنە سەدا سەرێو باوه. ل

 نج و چاناکە کەەتی گەشیمە  حەرەمسەم جەکی ئەرییە. نایەمسەکی دووجێرەوێپران ێلە ئ هاوسەرگیری

ن ەمەتمەکی کێان و کچانڕ  کوەرەمسەم جەکی تری ئەنایلە و خاتە دواوه ەدگەورەساڵی تافی بۆ  هاوسەرگیری

ی ەژڕێیدانی ەوه و مەژینێنجامی توەی ئەرێبە گورین. ەهاوسمنداڵانج یان قوربانی مین کە ئاەکەدی دەب

 یخۆراسان. ١و،ت پارێزگا: ەهسەر ئاستی یدانی لە ەی مەوەژینێلە تو رەران باوه. نووسێری لە ئەهاوسمنداڵ

. ئازەربایجانی ڕۆژاوا  1. سیستان و بەلووچستان  1. خووزستان  1. ئازەربایجانی ڕۆژهەاڵ،ت  1ڕەزەوی  



کە  ێنێیەگەایدڕ  یان بووهەختەشوێقی پاڵەو تی هاوسەرگیرفرەیی  زیاترین کە . ئیسفەهان0. هورمزگان و 1

و  یەواریندێزمی خوەی  ئاستی نژارەران هێلە ئ ەختەشوێپهاوسەرگیریی  کانیەگرنگترین هۆکار

ی و یریتەن ەڕەی پیاوسانارانە و باوەوانگڕکان و ەختە کۆمەاڵیەتییەی  پشتیوانی یاسایی  زیوارەندێخومەک

ریی هاوسەرگی ری وەهاوسمنداڵوامبوونی ەردەکانی بەکییەرەلە هۆکاره س کانە. پشتیوانی یاساییەییانیئ

بە  ێبەد کانن کەەواو و کۆنەن میراتی یاسا ناتڵمنداشتا ێی کە خۆیان هەوبووکانەو نەرانە. ئێلە ئ ەختەشوێپ

 ێبرەکە بە کار دەزەگەڕر دوو ەبۆ ه ەختەشوێپهاوسەرگیریی  وه.ەتێبکرپێدا یان ەوەداچوونێوه پەتەجیدیی

یدارتره. ترسەو مبەخشتر تەسارەم دیارده زیاتر بۆ کچان خەکە ئ نەوەری ئەرخەکانی کۆمەڵگا دەاستییڕم اڵەب

یی  ەوێبڵ ق  مندااڵەندنی تەسپەرە ین بەەتوانین ئاماژه بکەد ەختەشوێپهاوسەرگیریی  کانیەرهاویشتەلە د

ر کچان  ەکسی بۆ سێژی سێستدرەرشت  دەرپەدسەشت و بەرپەسێنی باڵرده بوونی منداەروەپ

. انۆحی بۆ کچڕو سێکسی یی و ەستەخۆشی جەکشانی نڵەشفرۆشی  هەژاری و لەهی ەسبوونی پرۆوامەردەب

بۆ کچان  ڵسا 81 هاوسەرگیری نیەمەمی تەکان بە دیاریکردنی نانیکیاساییەو  رعیەکدا کە یاسا شێلە کات

و  ییکەلتوور ەرەی فاکتە  دیکەنکەد ەختەشوێپهاوسەرگیریی  ان پشتیوانی لەڕکون بۆ اڵسا 81و 

ی ڵوەه و ێبەی دەژێلە کۆمەڵگادا در یەتە کۆمەاڵیەتیەسارەم دیارده و خەوه و ئەبنەر دتکان تۆخەکۆمەاڵیەتیی

ت. ێبەنجام دەئ ێب ڤکانی مرۆەکانی مافەیتەمۆخشین و کەکانی زانیاریبەینەمپەکان و کەیتیەڵوەکخراوه نادڕێ

ی ێجی ئابووریی و کۆمەاڵیەتی کۆمەڵگا بە پەرلومەهە بە هۆی ڵسا 81 – 81وان ێنی نەمەن لە تاڵدیاره مندا

ی ڵقەشید(ـان نییە و لە  عەڕ) یییشتووەگێو پ تواناـی یاسای سزا 8181یاسای  بۆ وێنەکان ەی ماده یاساییەدیک

کە کە ێنەمەن تاڵسا 81نی ەمەکراوه ت ڵقبوو پەنگراوی ەوێی یاسایی کە بە شڵواەڕی ێشن و بە پەبێوی بێبژ

کە یاسای ڵێین توانین بەک دێلەها یاساگەی وێواتە بە پەت. کێنێست دەدەشیدبوون وەڕو  ەشەندیی گەتمەتایبتاک 

 ندامیەران ئێوه ئەکی تریشەت. لە نایێردا بەانی بە سڕگۆ ێتوانەرگیریش دەسونی هاەمەمی تەنانیک

ی کۆماری ەدا ئاراستەم دواییانەی کە لەنامارانەهرووژم و پو ەای ئڕەرەە. سڵکانی منداەمافکۆنوانسیۆنی 

کردنی چاوەڕران بە ێندنە  ئەسەرەلە پ یووڕتی ەڵوەودێر ئاستی نەو لە س ێکرەنی دێتۆقئیسالمی و ئیسالم

 ێتوانەد ڵنداکانی مەماف بۆ وێنەکان ەتییەڵوەودێنە نۆکانی کۆنوانسیەیمانەکردنی پێجەبێو ج ڤکانی مرۆەماف

ت. ێژێااور بەنگاوی کاریگەوام هەردەی بەشەی گەو لە ئاراست ێنێست بەدەرزتر وەکۆمەاڵیەتی ب ەکییەگێپ

سەر ،ت بۆ ەتایبەب ەختەشوێپهاوسەرگیریی  کۆمەاڵیەتیتی و ەواری تاکایەر ئاسەرنج خستنە سەیە سێم پەب

بە  ەرگیریهاوس نیەمەمی تەن و نانیکەبک داکانەتییەڕەیاسا بنوه بە ەداچوونێپکە  ێکرەدئەوە شنیار ێکچان پ

ی ەگڕێە تاکدا ەم بوارەینی یاساکان لڕو گۆ هاوسەرگیری نیەمەکشانی تڵەت. هێ،ت بۆ کچان زیاد بکرەتایب

 و شگریێکانی پەرەفاکتم لە گرنگترین اڵەنییە ب ەختەشوێپهاوسەرگیریی  یەوەنگاربوونەرەب



ەرگیری هاوس نی یاساییەمەت زیادکردنیکوو ەلی وەکارگڕێیە. ەختەشوێپهاوسەرگیریی  یەوەنگاربوونەرەب

ی و یکەلتوورنسازی ێستە  ب(کاتیهاوسەرگیریی )سیغە ین و چاکسازی یاساکانی ڕگۆ  ناڵسا 81بۆ 

 ەخراوکڕێنگی ە،ت و هاوئاهەڵوەبوونی دکان  جیدیەرگیرییەهاوسڕێکەوتی وردی یی  تۆمارکردنی ەردەروەپ

،ت ەتایبەر بەرامبەبێو ب ێملەندنی زۆرێخو ی رەهاوسمنداڵوه لە دژی ەووبوونڕەووبڕکان بۆ ەندیدارەیوەپ

اندنە یەاگڕی ەگڕێری لە ەهاوسمنداڵکانی ەوتە و زیانەکێکشانی ئاگاداری لە لڵە  هەشخوراوەکانلە ناوچە ب

  ریەهاوسنداڵمکردنی بە نایاسایی زگای داد بۆەی دەگڕێیاسایی لە  کان  پشتیوانیێنو یەژیلۆەکنەگشتی و ت

سوود وەرگرتن لە کۆتاییدا و لە  ەختشوەێپهاوسەرگیریی  رانیەنجامدەئ دنی سزای قورس بۆرکدیاری

ناو لە پێران ێانکاری کۆمەاڵیەتی لە ئڕکانی گۆەرەگرنگترین فاکتکە کان ەیینییاتییە ئەسایەک

بۆ  مانەرلەکانی ژنانی پەابردووی فراکسیۆنڕی ەناڵوەم هە. ئنناڵمنداهاوسەرگیریی  ەیوەنگاربوونەرەب

 8118ی ەی مادەوێلە چوارچ ڵسا 81ان بۆ ڕو کو ڵسا 81کچان بۆ هاوسەرگیریی  نیەمەتزیادکردنی 

 ،تەڕمان ەلڕەکۆمیسیۆنی دادی پنایەن لە بەاڵم  هێنا  وەدەستی زۆر ێکدەنگ لە پەڕلەمانئەوەی ای ڕەرەس

نووکە ەتا هەنی هەدەمان و کۆمەڵگای مەلڕەرانی پەنێی نوەنێوێو داخوازیی ب ڵوەای هڕەرەوه و سەکرای

مە خۆی لە خۆیدا ەوه و ئشتویەگەن ێبە هیچ کو 8118می ڕیفۆڕینی بۆ یاسا / ڕو گۆگەاڵڵە م ەی ئڕەخستنە گ

وانگەی ڕ بوونیو جیاواز ەکانرەوەتتیێزەگەڕ ەبوونی داخوازییەن داتیەمایەکەی و لە یێتۆزڵری ئاەدپێشان

 . ەییڵنی منداەمەن و تاڵتی منداە،ت بۆ باباڵەسەکۆمەڵگا و دنێوان 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سەبارەت به نووسەر

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

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

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

 Uncut Voices)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت به خەتەنەی ژنان له ئێران( که له الیەن  وی نەریتبه نا -
Press-Frankfurt و وەشانخانەی شیرازه چاپ کراوه؛ 

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

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

 چاپ کراوە؛

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

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

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

 نخانەی مێهری له لەندەن چاپ کرا؛ وەشا

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

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

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

  www.kameelahmady.com   توێژینەوەکانی لە ماڵپەڕی خۆیان دەست دەکەوێت: 
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 کا ن: سەرچاوە

(. رابطە سبک های همسر گزینی با کیفیت و پایداری ازدواج  فصلنامە راهبرد 8111مظاهری  ع. انصاری نژاد  ف )

 .11-01  صص 1  شماره 81فرهنگ  دوره 

کارکرد خانواده در ازدواج های سنتی و مدرن در زنان متاهل شار تاران  (. مقایسە 8138سیار  ث. راهب  غ. اقلیما  م)

 .118-131پژوهشی رفاه اجتماعی  سال دوازدهم  شماره چال و هفت  صص  –فصلنامە علمی 

(. بررسی عوامل اقتصادی و فرهنگی موثر بر سن ازدواج در ایران  فصلنامە جامعە 8131التجائی  ا  عزیززاده  م)

 .8-83گی  سال هفتم  شماره سوم  صص شناسی فرهن

(. بررسی میزان و عوامل مؤثر بر ازدواج زودرس در ایران  فصلنامە توسعە اجتماعی  دوره ششم  8131کرد زنگنە  ر)

 .801-810شماره اول  صص 

طالعا،ت (. عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان  فصلنامە م8138مرادی  م. صفاریان  م)

 .18-811جامعە شناختی جوانان  سال سوم  شماره هفتم  صص 

(. بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با ازدواج زودرس در شارستان نقده  فصلنامە مطالعا،ت 8131ابراهیمی  ح. فخرایی  س)

 .31-881جامعە شناسی  سال ششم  شماره بیست و یکم  صص 

 .: علل و عواقب سالمتی. مرکز بین المللی تحقیق برای زنان(. ازدواج زودهنگام در اتیوپی8111المو  ب)

(. ازدواج زود هنگام: پایان کودک همسری  نیویورک: صندو ق جمعیت سازمان ملل. 8138صتدو ق جمعیت سازمان ملل)

  www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/MarryingTooYoung.pdf/ : موجود در

تاریخ  .https://www.unicef.org/media/media_68116.htm در (. آموزش. موجود8111یونیسف)

 .)0/81/8131دسترسی)

 -https://www.unicef  (. ازدواج زود هنگام: کودک همسران. موجود در8111یونیسف)

irc.org/publications/291  . (0/81/31تاریخ دسترسی) 

(. صدا و آژانس: توانمند سازی 8131سانتاماریا.جی)کالگمن.جی  هانمر. اسن  تویگ.اس  حسن.جی  مک کلیری سلز و 

  .زنان و دختران برای موفقیت عموم. واشنگتن دی سی

 :(. بیانیە مشترک در خصوص پایان خشونت علیە زنان و دختران. موجود در8131یونیسف)

https://www.unicef.org/media/media_68116.html. (1/81/31تاریخ دسترسی) 
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)كتاب زنان(  دوره دهم  شماره  (. بررسی حقوقی سن ازدواج و رشد دختران  مطالعا،ت راهبردي زنان8110شکری  فریده )
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