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 پوختە

تی، ێزەگڕەزیی و ەگڕەی ڵۆڕو  شوناسە لە بریتییە کە ڤژیانی مرۆ ینکاەندەهڕەگرنگترین ە ک لێکەتی یێزەگڕە

، ەڕباو ت،سریی، خواەروەپڵیاەبیر، خە تی لێزەگڕەو زک و زا.  دۆستایەتیژ، ێت، چەکان، شاوسێکسییەە هۆگریی

ە ندانەهڕەم ەئ ێتوانەتی دێزەگڕەکدا ڵێحاە ت. لێنێنوەکاندا خۆی دەندیی تاکەیوەور و پەواز، دێفتار، شڕها، ەوانگە، بڕ

 ییرەر کاریگێژە تی لێزەگڕەن. ێدرڕرنابەن یان دێزموون ناکرەئە بە میشەهە وانەموو ئەر هەت، هێخۆ بگرە ل

 فاکتەرەو  یئایینژوویی، ێخالقی، یاسایی، مەیی، ئکەلتوورئابووری، روونی، کۆمەاڵیەتی، ەبایۆلۆجی، د پەیوەندیی

ۆن دا چەم کۆمەڵگایەناو ئە لە سانەم کەئە ی کەوەران و ئێناهاوسانانی کۆمەڵگای ئە ت بەبارەکاندایە. سەوییەعنەم

سانی ناهاوسانی ەزموونی کەئ ەڕمە ل کەمکی ەزانیاریی دراوه.نجام ەم ئەزۆر ک توێژینەوەین، ەکەیان دیری خۆەس

 ڕپە گرنگە ادڕم ەکی تا ئێتەبابە سەبارەت بە زانستییە م بۆشاییەئە نیازە بە وەژینێم توەئیە. ەبوونی ه ئێراندانیشتووی 

ستادا ێئە ل و ەرانێئە ناهاوسانان لە ت بەبارەس کی گشتگیرەیەوەژینێتوکە  (کراوەغەدەشاری ق)ەدا وەژینێم توەوه. لەبکات

انکاریی ڕی گۆکانەواڵقووەڵهە تی چاپە، چالنجڵەی مۆەڕێشی چاوەکەفارسییە رگەو بە ر چاپدایێژە ی لەکەئینگلیزییرگی ەب

نشاری الکەر دوو ەخت و هەتێپتارانی شاری ە لپەیوەندییانە م ەتی ئەو چۆنی یەکانتیێزەگڕە ەندییەیوەپە ل ەمەردەم سەئ

بە مەبەستی و ە تاوی کۆ کراوەـی ه5931و  5931نی اڵساە لە وەینڵکۆێم لەکرا. داتاکانی ئ ێهان( تاوتوەد و ئیسفەشهە)م

بژاردنی ەڵنجام درا. بۆ هەئە دیمان 044ە لپتر گەیشتن بە ستانداڕدێکی شیاوی پەسندکران و شێوازی لێکۆڵینەوەی پڕبایەخ 

 بریتییە لە: ییەەوەژینێتوە ۆژڕم پەکانی ئەکییەرەسە ئامانجنرا. ێکار هە ب یفرەب ەڵەگیری تۆپەوازی نموونێکان شەسەک

ان و ی خۆیەوانگڕە لە گرانەخنڕەشیکاریی ی ەگڕێە ران لێئە ناهاوسانان ل تایبەت بەی ەڕست و باوەهە یشتن لەگێت

ساالر ریتخواز و باوکەر، نەوەتنر، چیەروەپئایینکی ەناو کۆمەڵگای لەهۆی ژیان ە وان بەئە ک یەو چالنجانەئی ەوەکدانێل

ک ێکە. یکاتەدێست پەدە وەرێلە وەینڵکۆێپرسیاری لن. ەکەد یزموونەئە وه، بەکاتەت دڕەک ێشوناسک ەو یناهاوسانیە ک

سانی ەو ک ،هۆگریی سێکسیی انر ناهاوسانەسە نیا فوکووسی خستۆتەتە کە یەوەئ ەوەژینێم توەئکانی ەندییەتمەتایبە ل

 ێی هاوکات چاالکن( تاوتوەوێشە بە نەم دوو الیەتین و ئێزەگڕەی ەو پیاوانە نی ژنانەر دوو الیەگری هەڵهە )ک نسیڕەت
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 کی ەشێپ

و ە بناغە اندان کڕی گۆڵحاە لە میشەر و هەوەلەکی مێلەمکگەچ هۆگریی سێکسیز و ەگڕەتی، ێزەگڕە

جیاوازیی فیزیایی یان فیزیۆلۆجی نێوان ە بە ئاماژڕەگەز ن. ەکەدە ناسێکان پەمرۆییە ندییەیوەری پەوهەگ

ی سەرەتایی ڕەگەزێک )سیستەمی زک و یهەم تایبەتمەندە کدەکا  دووڕەگەزلەشی پیاوان، ژنان و کەسانی 

ە ڕەگەزێتی بم ەاڵت. بێخۆ دەگرە دووهەم )وەک مەمک و مووی دەموچاو( ل یتایبەتمەندیزا( و هەمیش 

ە سەرچاو ەوەڕەگەزییپۆلێنبەندی لە ە ێ ککردیاری دەە گوێرەی ئەو تایبەتمەندییانە شێوەی کۆمەاڵیەتی ب

 ەڵگەلە ن کەانییکەلتوورکۆمەاڵیەتی یان  ەجیاوازییئەو حاڵی خۆیان ڕەنگدانەوەی ە و بەش ب ندەگر

ەرمی فە بڕەگەزیان تەنیا دوو ە هەمیشە . کۆمەڵگای ڕۆژاوایی و زۆر کۆمەڵگای دیکنێد ڕەگەزێکی تایبەت

ریدا سیستەمێکی دوو جەمسەە ڕەگەزەوه، لە بە هەتا ئەو جێی پەیوەستە کۆمەڵگای ئێمە کناسیوه. بەو پێیەی 

ە ەز جیایڕەگە ڕەگەزێتی ل :بیمین و ڕانکین دەڵێن .ژنیان زیاتر بەدی ناکرێ: پیاو  ەهەڵبژارد ودەکا، دوکار 

ە لەاڵیەتی ی کۆمیچاوەڕوانە لبایۆلۆجییەکان بەاڵم گرێدراویەتی: ئەوان ڕەگەزێتی وەک گوزارشتی ڕاستییە 

ە و ب ێدرەد ڵمنداە بتی ێزەگڕەگیرسانی نوتفە، ساتی ەم چرکەکەیە لڕەچاو دەکەن.  2«پیاوان»و « 1ژنان»

تانی ەپە ب ەمەئە نگڕەت: ێکسان بەکانیان یەتەتایب ەتییێزەگڕەە ڵۆڕەلەگەڵ ە بن کەد کۆمەاڵیەتیە ب ێجۆر

و  بژاردنی یاریەڵهە بە وەراییێی خەڕو پەکا و بب ێست پەی ساوا دڵمندا یتانی نیلیەر پەمبەهە یی لەمەپ

ە ک لێفتارڕر ەن. هێکرەچاو دڕەان ڕبۆ کچان و کوە وەییکەلتوورووی ڕە لە ک ێب ێجۆری یاری کۆتایی پ

و ە کی کۆمەاڵیەتییێسازانە شنەر چەدژی هە کراوانەناسێپە ندییەتمەکراو و تایبڵقبووە مڕم نۆەی ئەوەرەد

ی ەوەژن و پیاو پیرۆزه. ئیەک وان ێنبنچینەداری ی ڵندیی قووەیوەکدا پێرجەلومەها هەوە ل. ناکرێت ڵقبوو

 ەمڕم نۆەی ئەی بازنەوەرەدە ل هۆگریی سێکسیندیی یان ەیوەپە شنەر چەبوونی ه ێنرەکفراوی دادە ب

م ڕم نۆەموو ئەه رەی ناهاوسانان هیندەنبێستا پۆلێئتان(. ە)پیاوان لەگەڵ ئافرە ەیکۆمەاڵیەتییانە کراوشنیارێپ

 وەستپەیماوەی دوو دەیەی ڕابردوو، سەرچەشنی گوتاری ە لت. ێشێکەچالنج دە بە رییەمسەدووج ەمەو سیست

 ی سێکسیهۆگریپێناسەی ناو هۆی هاتنی دێڕگەلی نوێ بۆ ە کان زیاتر بسێکسییەە هۆگرییڕەگەزێتی و ە ب

ـی زایینی گۆڕانی بەسەردا 34دەیەی ە ( لQueer Theoryڕەگەزیی ) ینۆڕمیرکەوتنی تیۆری بانەدو 

م ەل 3کران.ە چوارچێوەی توێژینەوەی ژنان و پیاوانی هاوڕەگەزخواز ئامادە لە هات. ئەم تیۆریی و پێناسان

 ێتوانەدە م هۆگرییەم ئەاڵب ێگرەچم دێژیاندا بە لک ێسەک هۆگریی سێکسیرچی ەگەئە ک ێوترەدا دەتڵەحا

ناهاوسان . 4"یتیەمەلەوەر" ێوترەی دێپ وە نائاسایی نییە مەم ئەاڵبت. ێر بەسە انی بڕگۆی ژیانیدا ەژێدرە ل

(LGBTوش )زخوازان و ەگڕەنی پیاو، دووازخوازەگڕەهاوزخوازانی ژن، ەگڕەهاوە بە بۆ ئاماژە کە کەیە

ی ەوەکدانێای لێڕو ێدرەد ڵوەهە تانەم بابەلە وەدانڕئاوە ب وەدالەم توێژینەت. ێنرێهەکار دە کان بەنسڕەت

ە تەم بابەئگهۆڕینی ی ەکان و پرۆسەژووییێمە وەانێڕی، گێتناهاوسانتی ەباب یزموونیەبیاتی تیۆری و ئەدەئ

بارودۆخی ا کۆتاییدە و لە وەتێک بدرێل ئایینی ەوانگڕها ەروەکان و هەجیهانی و نیشتمانیییاسا ە استی و لڕە ل

 . تاوتوێ بکرێت رانێناهاوسانانی ئ
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س و وام ترەردە، بدەسێنێ ەرەکدا پەڵی خڕەناو ئاپۆە زیاتر لتا دێت ی یناهاوسانە ندا کێڕکی مۆدەدنیایە ل

ە بە ک کەمارگرژییەدهۆی ە تێبەدە ترسانە شنەم چەکات. ئەد انناهاوسانە ل ەشەڕەحۆر زکی ەمارگرژییەد

ە تییێزەگڕەە ڵۆڕت. ێد ێکۆتایی پی ەگەزمارگرژیی ڕەدکشانی ەڵو هە ترسی جۆراوجۆری دیک

و ەل انزخوازەگڕەدیترلە  ێکزۆرە ؛ چوونکپشتڕاست دەکاتەوە نیێزخوازتۆقەگڕەکان هاوەکراوەناسێپ

ی ەدیک یریەگەکی ئێرەتییە. فاکتێزەگڕە شەمزاویی زخوازیەگڕەهاوە دان کەبۆچوون

وانی پیا هۆگریی سێکسیە کۆمەڵگا ل یزیەڕەزاری و وێبە ک ێکنێدژییە، شونی، ژنێزخوازتۆقەگڕەهاو

ە ک ەیەیپیاوان ئەو ئیمتیازەە واتەن" کەکەوت دەسووکەڵتان هەکوو ئافرەئامانج وا "وە کاتەدە انگەیو ە، ئگەی

 هاوشێوەیکان ەلزباین یهۆگریی سێکسیە کە کدایڵێحاە لە مەن. ئەدەست دەدە ، لێزانرەوان دەمافی ئە ب

ەرخەری دلساندری ەایت و ئڕ ن،ێی کالەوەندنێت. خوێکرەیر دەسە پیاوانئیمتیازی ت و ەاڵسەداگیرکردنی د

ە ئەوان ل 1.اوترهڕەگەزخواز، هاوڕەگەزخوازتۆقئافرەتی دیترە ڕەگەزخواز لپیاوی دیترە کە ئەوەی

زۆربەی  ها،ەروەه ، دەمارگرژتر و هەستیارترن.گووتاری هاوڕەگەزخوازیی ەوەبوونووەڕووبڕ

، وازیهاوڕەگەزخە ت بەبارەسمتر بۆ ئینجیل ەگەڕانەوەی کهۆی ە بە باوەڕەدان کزێتی لەو ەلێکۆڵەرانی ڕەگ

( دەڵێن 2442سۆلیوان و ڤودارسکی ) 2.وەبنیات نا انیهاوڕەگەزخوازتۆقێنی ەکانمۆدێڕن ەدەمارگرژیی

یی مۆدێڕن بۆ بناغەی دەمارگرژە تەی بووهاوڕەگەزخوازسەبارەت بە ئینجیل  ۆب گەڕانەوە»

و  ەی بەرهەڵستکارانی هاوڕەگەزخوازیزۆربە ؛ چوونکهاوڕەگەزخوازتۆقێنی

ە یرۆز یان قەدەغناپە ی بئینجیل هاوڕەگەزخوازە دەبەستن کە پشت بەم بەڵگدژانە هاوڕەگەزخوازڕفتاری 

، 2451ی ڵساە زخوازی لەگڕەهاو بەرەنگاربوونەوەی یۆژی جیهانیڕی ەبۆنە کدا بێاپۆرتڕە ل 3.«تدەزانێ

اڵتان و یووریئابسەر کارکردی ە تۆقێنی لو تڕەنس ەریی نەرێنی هاوڕەگەزخواز تۆقێنیبانکی جیهانیی کاریگ

انی نەنیتکنێو و  هۆیە ی بڕاپۆڕتی بانکی جیهانگوێرەی ە ی تاوتوێ کرد. بو هەڵکشانی ڕێژەی هەژار

ئەم ە ڕووەوەی کە ئەزموون دەکەن. لبە  ژاریزیاتر هەە بەردەوام و هەاڵواردن، ناهاوسانان حەشیمەتێکن ک

شێوەی گشتی لێهاتوویی و توانای ە کردن وەدوا دەکەون، کۆمەڵگا ببواری ڕاهێنان و ئیشە لە کەسان

کۆمەڵگادا دەتوانێ ە ناهاوسانان لە ترس ل بەرەنگاربوونەوەیە کات. کەواتبەرهەمهێنانی ئەوان ڕەچاو نا

ها ەروەه .ی لێ کەوێتەوەهێنانی سامانی زیاتر بۆ هەمووانەرانی و وەدەستبوونی باری خۆشگوزباشتر

ە و دەبێتە سەر ژیانی کەسانی دووڕەگەزخواز هەیە ڕەگەزخوازتۆقێنی کاریگەرییەکی ڕووخێنەری لدوو

 داـ«شاراوەییە ل»ی و دەرکران جاڕەگاڵتە لدوور خستنەوە و بۆ خۆ ە زۆریان بشاردرێنەوە ک هۆی ئەوەی

ە زۆر ساد وی ئەوان دابنێ شوناسو هەستی ە سەر چاکژیانەوە دەتوانێ کاریگەری لە بمێننەوه. ئەم مەسەل

خراپترین  ەک لێکەیڕەگەزخوازان ئەستەم دەکات. خۆبوون و لێبڕاوەیی بۆ دووە بە متمانئاستی پێگەیاندنی 

کوو ەڵا بن کۆمەڵگەالیە نیا لەتە ن زخوازەگڕەسی دووەکە کە کەنی جیاکارییێزخوازتۆقەگڕەکانی دووەوتەکێل

نی ندەسەنەشەهۆی تە تێبەنی دێتۆقنسڕەت بە پێیوانین ڕت. ێبەتووشی دە وەزخوازانەگڕەن هاوەالیە ل
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هۆی ە بتوندوتیژی پۆلیس و توندوتیژی ره، ەو خانوبە پیشە واردن لاڵەکوو هەو یسیستماتیکواردنی ەاڵه

       1زاری.ێب

 وهەینڵکۆێبیاتی لەدەئ

زخوازی، ەگڕە: هاوێبەش دەش دابەب ێر سەو بۆ ساڵربەی بەوێشە ب هۆگریی سێکسینی ەالی

ی ەوەت. ئێنادر ێرنجی پەسە کە مەزخوازی جۆری چوارەگڕەزخوازی. هیچەگڕەزخوازی و دیترەگڕەدوو

و ەندان لەبیرمە ک لێی باسە؛ زۆرێزۆر ج ێبەدە ردەروەت پەکی تایبەهۆگرییکەسێکدا ە لچۆن ە ک

وان ێن پەیوەندیی رانەژێتوە ل ێندەهت. ێگرەچم دێمدا بەنی زۆر کەمەتە لسێکسی هۆگریی ە دان کەبۆچوون

ە بی سێکس یهۆگریسەر ە ل ەکانییکەلتووریی، کۆمەاڵیەتی و ەشەگتیکی، هۆرمۆنی، ێژنە رییەکاریگ

ت. ێبە وەرەد دیاریکەسە د لەسە کە اریکراو نیییکی دێلەک یان هۆکارگێرەم هیچ فاکتەاڵبزانن؛ ەر دەکاریگ

( و ڵکشواێزخوازی )بایسەگڕەدوو(، گەیزخواز )ەگڕەزخواز )لزباین(، پیاوانی هاوەگڕەژنانی هاو

خۆ ە راوجۆر لپێکهاتەی کۆمەاڵیەتی واتای جۆی ێپە بە ( مومکینLGBTر( )ەندێنس جڕەتی )تێنسڕەت

  ت.  ێبگر

هۆگری  سێسکییەوەڕووی سۆزداریی، فیزیایی و یان ە لە کە کەسێک( homosexualزخواز )ەگڕەهاو

ی ەشوت. ێزانەیان لزباین د گەیە یدا خۆی بێتاک تە کە کێشوناسزخوازی ەگڕەت. هاوێخۆی بی هاوڕەگەز

و ە(، ئlesbianلزباین )ە ست لەبەبن. مەشی پیاوان دێاکڕە کا کەدە و پیاوانەبە (، زیاتر ئاماژgay) گەی

 یە. ەیان هەتانی دیکەتی و یان سۆزداریی ئافرەۆمانسی، شاوڕ انیشێاکڕلی ێپتانسە ن کەژنان

کوو ەڵزی خۆیان، بەگڕەسانی هاوەنیا بۆ کەتە نە ی کەو ژن و پیاوانە( ئBisexualزخوازی )ەگڕەدوو

یان  ەیگزیاتر ە یەوانەپیاوان لە کدا کڵێحاە ل یە.ەه ریشەرامبەزی بەگڕەسانی ەبۆ ک یانهۆگریی سێکسی

 تاندا باوتره. ەناو ئافرە زخوازی لەگڕەدووزخواز بن ەگڕەدیتر

ی شوناس ەک یەسانەو کەئ یواڵربەکی بەانتایپی ەناسێبۆ پە کی گشتییەیەناسێ(، پTranssexualتی )ێنسڕەت

ە استبوونیان هاوئاردایکە دراویان لەگەڵ کاتی لڵپاڕەزی ەگڕەلەگەڵ وان ەئتی ێزەگڕەی ڵۆڕتی یان ێزەگڕە

 نییە. 

زی ەگڕەز یان ەگڕەسی هاوەکسی بۆ کێکی سەهیچ هۆگرییە ک کێسە(، کasexualزخواز )ەگڕەهیچ

 ری خۆی نییە.ەرامبەب

زی ەگەڕکسی بۆ ێهۆگریی سە ککا ەدە ناسێک پێسەندیی کەتمەتایب( Heterosexualityزخوازی )ەگڕەدیتر

ی ەو دیک ییناتیی جەبۆماوری ەر کاریگێژە ژی کراو و لەڕێرنامەشتر بێپە سرووشت بە مێیە. ئەر هەرامبەب

دەکەوێتە ە کەسەی کەردەروەپ، ەنوتف دروستبوونیوه، پاش ەکی تریشەالیە زانین. لەکان دەلۆجیییۆبا ەرەفاکت

بواری ڕفتاری مرۆیی، ە ل 2.پەروەردەژینگە، ئەزموون و  ووفاکتەرە دەرەکییەکانی وەکژێر کاریگەریی 
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دایکبوون و چ ەلە و کاریگەریی ژینگە، چ ژینگەی بەر لە هەمبەر پەروەردە پرسی کۆنی سرووشت ل

ی جیاوازەکانە ە. تیۆرییییهۆگریی سێکسباسە گرنگەکانی ە لجیناتەکان ژینگەی ژیانی تاک یان 

شێوازی پێکهاتەی لە یان سەرچاوە دەگرن  ەوەباوەڕییجەوهەرئاراستەی ە یان ل هاوڕەگەزخوازی

ێک نپێی ئەو، کەساە بە پیشان دەدا ک ندیەیوەپهاو دووجەمسەر یکۆمەاڵیەتی. لەم ماوەی کۆتاییدا ئەنجامێک

 ۆری)تیە بژاردەیەکی تاکەکەسیی هاوڕەگەزخوازیە لەو باوەڕەدان کتاوانە،  هاوڕەگەزخوازیە پێیان وایە ک

ریی تیۆە ی ئاسایی )نۆڕماڵ(ـە، باوەڕیان بهاوڕەگەزخوازە انەی وا پێیان وایبەرامبەردا، ئەوە ژینگەیی( و ل

    1.یناتەجیک یان جی بایۆلۆیهۆکارێت

 زی بوو.زخواەگڕەر هاوەسە کان لەییەژینگ ەرەی فاکتیرەکی کاریگەرەداکۆکیکارانی سە ک لێکەیفڕۆید 

 یڕوو. یەکەمین تیۆرییەکانە مەڕ هاوڕەگەزخوازی خستە ی لسەروبەندی ژیانی خۆیدا چوار تیۆرە لۆید ڕف

کوڕی منداڵ ە سەرچاوەی سەندووه؛ بەو واتایەی کە گرێی ئۆدیپەوە هاوڕەگەزخوازی لیانوت ەد ئەو

 کوڕەکەیە زۆر ب؛ بەاڵم دایک سۆزێکی ساز دەکاپەیوەندییەکی هەوەسانەی ئاسایی لەگەڵ دایکی خۆی 

تیۆرییەکی  2گرنگ دەبێت.ە الوە شێوەیەکی ڕاڕایی ئەندامی زاوزێ خۆی بە دا کوڕ بمئەنجاە دەبەخشێ و ل

و وا دەزانێ دایک ئاناتۆمییەکی هاوشێوەی ئەوی  ێزاننێوان خۆی و ئەوی تری نا یدەڵێ منداڵ جیاوازیە دیک

 دەتوانێ خەساویا و حەڕەشەی بدایکی دەو بوونی خۆی وازجیاە پەی بقۆناغی خۆپەسندیی، منداڵ ە هەیە. ل

ەندامی ئبیر لە کۆە شێوەیەکی ڕاڕاییانە ئەو بە . کەواتمنداڵە ئەوی ەبازانسزایەک بۆ هەستی هەوەسببێتە 

ئەندامی کۆدایکی ە منداڵ بۆی دەردەکەوێ کە گوێرەی تیۆرییەکی دیکە، کاتێک کە . بکاتەوەزاوزێ خۆی دە

و ژنێک . لەو کاتەوه، ناوبرابێزاریە ییە، وەحشەت دەکا و خۆشەویستی ئەو بۆ دایکی دەبێتپیاوانەی نزاوزێی 

پڕەنسیپی ئافرەتانەوه(. تیۆریی چوارەم و ە دەستنیشان دەکا )کوڕێ بە پیاوانەوکۆئەندامی زاوزێی ە ب

نیان بۆ بەتیدەیکوت کوڕانی هاوڕەگەزخواز عەشقێکی ە چەشنێکی دیکەی گرێی ئۆدیپ بوو ک ەکەیدوایی

شێوەی ە باوک ب ەبە بردنباوک هەیە. ئەم ئیرەییەرامبەر بە بەدەریان بە ڕادە دایک و ئیرەییەکی ل

وەک مدا ئەنجاە . لدەنوێنێت خۆیتوندوتیژی ە لە سادیستییان ەکیخوازیی بۆ مەرگ و خەیاڵ پەروەرییئاوات

 عەشق بۆ هاوڕەگەز.ە دەکا بە کاردانەوە، منداڵ ئەم هەستان

ە لە ار دەبەن ککە بجینانە بەو ە بۆ ئاماژ هۆگریی سێکسی وشەیکان ەیکییجبایۆلۆە تیۆرییە وەکی دیکەالیە ل

دایکبوون هاوکاری گەشە، ڕێکخستن و پێکهاتەی سیستەمی ەلە یەکانی بەر لسێکسیە یدیڕێگەی ستڕۆ

یەکدا توێکاریە و لە کراوە ییدا شرۆڤدواعەسەبی دەکەن. پێکهاتەی کیمیایی و پێکهاتەی مێشک لەم ماوەی 

چاڕد زانکۆی بۆستۆن، ڕی یجیاوازییەکانی پیاوانی هاوڕەگەزخواز پیشان دراوه. خوێندنەوەی دەروونپزیشکی

ە وڕکە وانوو د هاوڕەگەزخوازیە زانکۆی نۆڕستێڕن، جی. مایکل بیلی، سەبارەت ب یناسیپیالڕد و دەروون

بوونی ەیگبێ، چانسی  گەیلێکچووەکان ئەگەر یەکیان ە انودوە لە کە لێکچوو و لێکنەچووەکان پیشانی داو

سەد بوو. ە ل 24نزیکەی ە چووەکان ئەم ڕێژنەلێکە وانودە سەده. سەبارەت بە ل 14ئەوی تر نزیکەی 

پیاوانی  یسەدی برایانە ل 52بۆ  8ە و لێکۆڵینەوەکان پیشانی دەدەن کە ڕیشەی بنەماڵەیی هەی هاوڕەگەزخوازی

 سەده.ە ل 0بۆ  2ی گشتیدا حەشیمەتە لە ئەم ڕێژە کە کاتێکدایە لە ن و ئەمگەیش گەی
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جام نەدا کاری زۆر ئەم بوارەو لە دراوەکان نەزخوازەگڕەدووە وتۆ بەکی ئەر ئاستی جیهانی گرنگییەسە ل

ندیی ەیوەپ سەبارەت بە( 2442( و هێرک )5331) 2کاری توێژینەوەیی ئیلیاسۆن 1دراوه.ەن

ڕوانگەی ە دووڕەگەزخوازان زۆر جار تێکەڵ ب سەبارەت بەڕوانگەی ە ک اددە پیشانکان ەخوازەزەگڕەدوو

خواز زەگڕەدیترژنانی ڕوانگەی ە کە یەهە ۆچوونم بەها ئەروەههاوڕەگەزخوازان بووه.  سەبارەت بە

 رترەسڕەگەزخواز دووو ژنانی  یەنیێرەخواز ئزەگڕەپیاوانی دیترە کان پتر لەزخوازەگڕەدووبەرامبەر بە 

بە چۆن ە دەدا ک پیشان ادی ۆی خەوەژینێتوە ل( 2442چان )ن. ێدرەم دەڵەقە زخواز لەگڕەپیاوانی دووە ل

 3.هوەبنەد انەڕفتاری نایەکسانووی ەڕووبڕهۆنگ کۆنگ ە ڕەگەزخوازان، ناهاوسانان لدیتربەراورد لەگەڵ 

ئەنجام ە ەتواڵتی تایلەند و ئەم بابە لسێکسی  ییسازمەڕ پیشەە هەر بەم شێوه، ئۆچا تێدەکۆشێ توێژینەوەیەک ل

ە ستی بتایلەند پێویە . ناهاوسانی لدەردەکەوێت ەواڵتی تایلەند خەریکە و ڕفتاری نوێ لە چۆن ئاراستە بدا ک

هۆی ە ی ئیسالم دەبێتئایینچۆن ە دەکا کە شرۆڤە ( ئەم خاڵ2452و توێژینەوەی زیاتره. سیراج )ە لێکۆڵینەو

 4موسڵمانەکان.ە ڕەنج و ئازاری لزباین

کۆمێنت و چەند وتاری ێد کەمیمەڕ ناهاوسانان ئەنجام دراوه. تەنیا کۆمەڵێ ە ئێراندا توێژینەوەی کەم لە ل

 ( زانیاریMERIP) ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستڕۆژنامەیی بوونی هەیە. پڕۆژەی زانیاریی و توێژینەوەی 

ی پێی دەوترا کۆمیسیۆنی نێونەتەوەیی مافەکانتر پێشە ئاشکرای جیهانی )ک یەڕداپ یڕێکخراوسەبارەت بە 

بواری کاریی ە ک یەسێ کارناسو ەئئاشکرای جیهانی ی ەڕداپ و لزباین( باڵو کردەوه. گەیی ڤۆمر

یی، یاسایی و ئایینمەڕ هەندێ پرسی ە بۆ وتوێژ ل 2451مانگی ئاکتەوبەری ساڵی ە هاوبەشیان هەبوو ل

ساڵی  ەدانیشتووی واڵتی ئێران ڕووبەڕووی دەبنەوه، کۆ کردەوه. پێشتر لکەسانی ناهاوسانی ە کۆمەاڵیەتی، ک

ای جیهانی ئاشکری ەڕداپتێیدا ە چوو کە ڵمان بەڕێوادۆسۆلدۆرفی ئە لە وەکۆ بووندوو خولی  2450و  2452

ۆخی مەڕ بارودە کۆڕێک لە بۆ بەشداری ل ییاساناسان، چاالکڤانانی مافەکانی مرۆڤ و خوێندکارانی زانکۆ

، گەیمافەکانی لزباین، »ژێر ناوی ە لوان ەی ئەوه. ڕاپۆڕتەکۆواڵتی ئێران کۆ کردبە ناهاوسانان ل

 کۆنفڕانس و ئاراستەیدەستکەوتەکانی ئەنجام و ە پوختەیەک ل« ئێرانە ڕەگەزخوازان و تڕەنسەکان لدوو

، ناوەندی 2459ساڵی ە ل 5.بوو باشترکردنی بارودۆخی مافی ناهاوسانانی ئێرانی ە مەبەستینوێ ب

کراو: ی نکۆڵی لێشوناس»ناوی ە الپەڕەیی ب 14ران ڕاپۆڕتێکی ێمێنتسازیی مافەکانی مرۆڤی ئدێکۆ

یمانە دچەندین ی ەوەئکرد. سەرەڕای ە ئاماد« ی ئێرانانی ناهاوسانەکۆمەڵگییەکانی مرۆ پێشێلکردنی مافە

ان لەگەڵکراو دیمانەی، زۆربەی هۆکاری ئەمنە ، لزباین و تڕەنسە ئێرانییەکان ئەنجام دران، بگەیلەگەڵ 
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راندا ێسنووری جوگرافیای ئە لە کە دایەرێلە وەئ ەڵگەلە توێژینەوم ەئ یجیاوازیئێراندا نەدەژیان. ە لئیتر 

 ن.ایئێران دەژیە ل داەو دیمانە وەژینێکاتی توە لە لەگەڵ ئەو کەسانەی ک دیمانەە لە بریتییو  راوە د ئەنجام

 ژوویی ناهاوسانانێی مەوەانێڕگ

ڕەگەزخواز و ، دووگەیلزباین،  ەیکۆمەڵگە بە ئاماژە کە ی وشەیەکی نوێیهاوڕەگەزخوازناهاوسانی یان 

 ەسەردەمانی کۆنەوە ناڕوونە، ئەوان لگەیانە ئەم کۆمەڵئاخێزگەی رچی مێژوو یان ەتڕەنسەکان دەکات. ئەگ

بۆ سەردەمی ە ەوندەگەڕێ ڕەگەزخوازیدوو و دا، هەر دوو چەمکی هاوڕەگەزخوازیڕاستیە هەر هەبوون. ل

مەیل و تامەزرۆیی ڕوانگەی ە ل« ئەوەی هەن»دەبێ ە بەر لەو خەڵک پێیان وا بوو کە هاوچەرخ؛ چوونک

 یەشتڕداپێکهاتەخوازانی کۆمەاڵیەتی دەتوانن زۆر »( دەڵێ 5331پێناسەی بکەن. کاتز ) خۆیان یسێکسی

 ەه؛ بەاڵم تەنیا لبووپەیوەندییان لەگەڵ هاوڕەگەزی خۆیان هە تێیاندا کەسەکانە کدۆزنەوە مێژوویی ب

شێوەی ە )ب انکسێکسییە ەپۆلێنبەندییە ڕفتارناویان لە سەر  ەکانناوەڕاستەکانی سەدەی نۆزدەهەم وشە تایبەت

سەردەمی ە لە ئەم وشان»ە کە هەروەها ئەو پێی وای« ڕەگەزخواز( نا.دیاریکراو یان هاوڕەگەزخواز یان دیتر

ە واڵتی فارسەکان )ئێرانی ئەوڕۆیی( بە ل 1«بوون. یانیارمەتی دروستبوونی ڕەگەزێتیۆژاوای مۆدێڕن ڕ

 دەیر و قوتابخانەە گشتییەکان لە شوێنە زۆرێک لە و هۆگریی بۆ هاوڕەگەز لە ڕفتاری هاوڕەگەزخوازان

نەرمی ە ب گشتی و قاوەخانەکان سەربازییەکان، گەرماویە مەیخانە، کەمپە تا دەگاتە بگرە ییەکانەوە ئایینزانست

ە (، کاباڕەی پیاوان1501-1723) سەرەتاکانی سەردەمی سەفەویە مامەڵەیان لەگەڵ دەکرا. لە نوێنییەو

ە میشەهناهاوسانان ە ب پەیوەست کێشەکانی 2شێوەی یاسایی مۆڵتیان پێ درا بوو و باجیان دەدا.ە )ئەمردخانە( ب

یەتی و کۆمەاڵە مافە ب پەیوەستی ەوەژینێژوویی و توێبی مێفیلم، کتە بنەی وا دەۆمانانڕو ەکان، ئەۆمانڕە ل

دی کراوه. ەب ناهاوسانانە،ە سەبارەت بە ی کەسنووردار بیاتەەدەئئەو و ی زانستی ەوەینڵکۆێکان، لەییهاوواڵت

ۆکی، "چای ڕمی جان ەرهەو" بەمی ئوونیل، "شاری شجیمی ەرهەکردن" بەلە، کاتی مڕۆمانی "دوو کوڕ

ن ێئ یەۆژانڕت، یادداشتی ەئافر یزخوازانەگڕەهاوە ت بەبارەس 5328ی ڵساە ل ڵادکلیۆف هاڕنیایی" ەت

ە ت بەبارەس 5321ی ڵساە ن لەۆزامۆند لیمڕۆمانی ڕم، ەهەی نۆزدەدەکانی سەکۆتاییە ر لەلیست

تی ەدوو بابە انی" بڤ"ژووری جیر ناوی ێژە ل 5311ی ڵساە ل ینڤدڵمی جیمز باەرهەبزخوازان، ەگڕەدوو

ک ێلەگەنموون 94ی ەیەدە ر لێمی ئالیس واکەرهەوش" بەنگی بنڕەزخوازی، "ەگڕەزخوازی و دووەگڕەهاو

مریکی ەشانۆی ئ، 5390ی ڵساە ها لەروە. هنژیانی ناهاوسانانە بسەبارەت ە ن کەناوبانگانەبە ۆمانڕو ەل

ران ێئە لساز کراوه.  ێنی لێبزوسەپزۆر فیلمی ە ن کەۆمانانڕو ەن" لاڵری منداێن، "کاتژمەمێڵلیلیان ه

ە ڕپە کە وەتەعریان هۆنیوێش ەڵێ( کۆم5032( و جامی )5931(، حافز )5235عدی )ەکوو سەکی وێشاعیران

 ز.ەگڕەکسی بۆ هاوێماکانی هۆگریی سێهە ل

 

 

                                                           
 45 ل پەنگووەن،چاپخانەی  نیۆیۆڕک،.  The Invention of Heterosexuality(. 1885)  نێد جانتان کاتز، -1 
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 ر ئاستی جیهان ەسە وان لەکانی ئەبۆ ناهاوسانان و سناریۆ یاساییکی گشتی ێوانینڕ

 کیێشەتی بەرایەنێو نو زدەهەمی شاەدەبۆ سە وەتەڕێگەز دەگڕەندیی لەگەڵ هاوەیوەپە یاساکانی دژ ب

زخوازی ەگڕەو کات هاوەئ 1زخوازی "خراپترین تاوان"ـە.ەگڕەهاویان وا بوو ێپە کا کەدئینگلتەرا کۆمەڵگای 

ە کرد کەیکتۆریایی دڤکۆمەڵگای  یقامگیریەسە ی لەشەڕەحک ەیەادڕتا ە کراو بوو کەنڵکی قبووەیەوەکرد

 114، ئینگلتەراە ل 5312ساڵی ە لبوو. ەدا بوونی نەمەردەم سەزخواز لەگڕەی هاوشوناسناوی ە ک بێشوناس

 یان نێربازیبۆ هەوڵدان بۆ  دۆسیە 81هەزار و  9، ینێربازبۆ کردەوەی  یاساییدواداچوونی ە ی بدۆسیە

نێوان پیاوان )تێکەڵبوون( کرا سێکسی ی یبۆ پەیوەند دۆسیە 181و  رهەزاو  ێملەۆرزسێکسی  پەیوەندیی

ە هەبوون ک یشکەلتوورڕاستیدا، هەندێ ە بێزارییەکی جیهانی بوو. لە ئەمە هەڵبەت ناتوانین بڵێین ک 2بووەوه.

گوناح و تاوان ە ب هیندووییزم هاوڕەگەزخوازیگرت. ەد و عەشقی نێوان دوو هاوڕەگەز پەیوەندیە زیان لڕێ

ە کە باڵو کردەوە ندراوێکی بەم ناوەڕۆکەڕاگەیئینگلتەرا ەنی هیندووی ئەنجومڕاستیدا ە . لێتنازان

ی نەرمە کتێبی پیرۆزی سیکەکان، گۆڕۆ گڕانت ساحێب، باس ل 3.«ییەن هاوڕەگەزخوازیدژی هیندوییزم »

ات. دەک هۆگریی سێکسی، ڕەگەز یان ئاییننەتەوه، جیا لە و قبووڵکرانی هەموو کەس  انیسنوێنی، یەک

 ەدا،ایینئڕەگەز و ڕەگەزێتییەکی تایبەتدا تەسک نابێتەوە و لەم ە سیکەکان لوسەرگیریی ها ڕێوڕەسمی

   4لەگەڵ هاوڕەگەز مومکینە. هاوسەرگیری

ی ناهاوسانان هەیە. سەرۆک کۆماری پێشووی ەکۆمەڵگەرامبەر بە بتوندوتیژی ئەفریقا ڕوانگەیەکی 

مرۆڤ کەمترن و ە ەکان لگەیمەڕ مافی ناهاوسانان وتی ە ڕاشکاوانەدا لکی ەیەوتە ل ،زیمباوه، مووگابە

سەرۆک کۆماری گامبیا، یەحیا  5سەگ و بەرازیش خراپترن.ە شیاوی هیچ مافێکی مرۆیی نین و تەنانەت ل

واڵتەکەیدا هەر ە ئەو لدا وتی ەژێدرە و لدژی هاوڕەگەزخوازان پەسند بکرێ ە جەمە، داوای کرد یاسایەک ل

ویستی دژی  کانەگەیندیی ەیوەۆک کۆماری ئۆگاندا وتی پرەس "ملی دەپەڕێنێت."یان لزباینێک ببینێ،  گەی

  6خودایە.

ە لە ک واڵت ئەنجام درا، پیشانی دا 93سەر ئاستی ە لە گیری نوێی ناوەندی لێکۆڵینەوەکانی پیو کەئەنداز

گشتی ە و زۆربەی واڵتانی ئەمریکای التین ب ئورووپا، یەکێتی واڵتانی ئەمریکای باکووری

ژ د ەکیەکان بزووتنەوەیگەیکردنی چیچان بۆ پاکتاوە ، ل2451ساڵی ە ل .دووەقبووڵ کر انهاوڕەگەزخوازیی

ت ەشیمەحە بتانی اڵوە ی ناهاوسانان لەستانەربەژیانی س ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستە لپێک هێنرا.  گەیە ب

کان ەگەین ەگمەدە یا بزۆر باوه. پۆلیسی سوورە شاراوە بە م دیاردەئ مەاڵنە؛ بەگمەمان، دڵموسە زۆرین
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 لەگەڵ پیاوانە انستان، دەوڵەمەندان کوڕانی سەماکەر وەک کوڕانێک کغواڵتی ئەڤە ل کات. ەست دەبڵقۆ

 1ی(.)منداڵباز ەوەساز دەکەن، دەکڕنسێکسی  یپەیوەندی

، کۆمەڵێ 2442ساڵی ە ناهاوسانان کرا. ل ەڵگەزیاتر ل کیەری جیهاندا مدارایەرتاسەسە لدواییدا ی ەناڵم ساەل

ە بە کدواتر گرووپێکی فەڵەستینی دیە )دەنگەکان(ـیان پێک هێنا ک« اتصوا»پی وژنانی فەڵەستینی گروە ل

ش واڵتی ئیسڕائیلن؛ بەاڵم لەگەڵ فەڵەستینییەکانیە . هەر دوو گرووپەکە لو گرووپەەئ پاڵە چوو« القوس»ناوی 

ەمین یەکە ـیان پێک هێنا ک«حالم»ئەکتیڤانی لوبنانی ە ، گروپێک ل2440ان. دەوروبەری ساڵی پەیوەندیدە ل

 My Kaliواڵتێکی عەرەبیدا چاالکییان دەکرد. گۆڤاری ئۆردنیە ئاشکرا لە بو ڕێکخراوی ناهاوسانان بوو 

ەنجان بۆ کردنی گبەتواناتۆقێنی و تۆقێنی و تڕەنسکردنی بابەتی هاوڕەگەزخوازتاوتوێ»ئامانجەکەی ە ، ک

شێوەی ڕێکوپێک ە ب 2441ساڵی ە ـە، ل«جیهانی عەرەبە باوەکان لە نەهێشتنی دووجەمسەرییە ڕەگەزێتیی

 2441ی ساڵە کۆمەڵگا لە ی لهاوڕەگەزخوازقبووڵکردنی واڵتانی ئەمریکا و کەنەدا، ڕێژەی ە لباڵو دەبێتەوه. 

ئوستڕالیای  5311اڵی سە ل 2بینیوه.ە خۆوە وونەوەی بسەد بەرز بە ل 54هەتا هەنووکە، النیکەم هەتا 

، 2451مانگی نۆڤەمبەری ساڵی ە ئەنجامدا لە ل 3پیاوان تاوان نییە. هاوڕەگەزخوازیە کباشووری ڕایگەیاند 

یدا بزاڤێکی مێژوویە و زۆرینەی کەسەکان لە دەنگدانەوە هاوڕەگەزخوازانی خستهاوسەرگیریی  ئوستڕالیا

  4.پێدادەنگی ئەرێیان 

ایی رمی ناسینی یاسەفە بە ، لکامڵبوون و گوراندانە لوام ەردەیش بڤرۆکانی مەیاساکانی ماف وه،ێم شەر بەه

ی ماکانەبنکان و ەتەڵوەی ناخۆیی دڵواڕەتا ەهە بگرە وەکانەوەتەکخراوی نڕێکانی ەیماننامەو پە نامڕجاە ل

، ەیگمەڕ مافەکانی کەسانی لزباین، ە نەتەوەکان لڕێکخراوی تی ڕاپۆڕمین ەکەیە تی. لڵەوەودێن یاسای

هۆی ە بتوندوتیژی  ،سەرتاسەری جیهانە ل ناهاوسانان، کوژرانی 2455ساڵی ە ڕەگەزخواز و تڕەنس لدوو

، تەندروستی و خوێندن و وردەکارییەکانیان پیشەبواری ە زانین و هەاڵواردن لتاوانە و بە ، ئەشکەنجبێزاری

پێی ە را. بتاوتوێ کناهاوسانان یان گریمانەیی ە ڕاستەقین یهۆگریی سێکسیی ڕەگەزێتی یان شوناسهۆی ە ب

دا بوونی هەیە. ی جیهانسەر ئاستی هەموو ناوچەکانە تۆقێنی لئەم ڕاپۆڕتە، هاوڕەگەزخوازدژی و تڕەنس

ان، ژیتەوەرەکدەمارگرە چاو دیکەی تاوانە شێوەی تایبەت لە بە سەر ئەم گرووپە سەپێنراو بتوندوتیژی 

ەنجە، تێهەڵدان، ئەشکە و دڕندایەتی پیشان دەدەن کتوندوتیژی نموونەکان ڕادەیەکی زۆری ". ەنگریستر بوو

ڕێگەی ە ، کۆڕی گشتی ل2449ساڵی ە ل "5خۆ دەگرن.ە لکسی ێسکردن و پەالماری ە، یەختینڕب

یاری پەیتاپەیتا خوازبە کورتی دانی سەربەخۆیانە، نایاسایی یان ەسێدارە اری لوبە خۆی ل کانیەیماننامەپ

ساڵی ە ل .بووەان یهۆگریی سێکسیی ڕەگەزیی یان شوناسهۆی ە سەر کوژرانی کەسانێک بە سەرنج خستن

یەکەمین ە ـی پەسند کرد ک51/53ەنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکان بڕیارنامەی ئەنجوم، 2455
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کی ەینیگەرانی»بوو و  هۆگریی سێکسیی ڕەگەزێتی و شوناسمەڕ ە ی نەتەوەکان لبڕیارنامەی ڕێکخراو

ی ڕەگەزیی شوناسکە خاوەن  ڕاگەیاند ەکەسانئەو دژی ە و هەاڵواردن لتوندوتیژی بەرامبەر بە ـی «ریۆز

ەنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکان یەکەمین ئەنجوم، 2450ساڵی ە ل .بوون هۆگریی سێکسیو 

سەر ە ل یدوای ئەودا ڕاپۆڕتێکە فەرمی دەناساند و بە مافەکانی ناهاوسانانی بە جاڕنامەی خۆی پەسند کرد ک

ەرچاوە سپێشێلکردنی مافەکانی ناهاوسانان وەکوو تاوانی ە کە کۆمیسیۆنی ڕێکخراوی نەتەوەکان باڵو کردەو

اتێک کە مێنت کردبوو. ئەم مافاندێکۆە و هەاڵواردنی ب تاوانزانینی هاوڕەگەزخوازیە ی، ببێزار گرتوو لە

 یانەهەموو ئەو واڵتە کۆمیسیۆنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکان داوای لە فەرمی ناسران کە زیاتر ب

وو، بۆ ئەوەی بپەسند نەکردناهاوسانان بنەڕەتییەکانی ە مافە ان بۆ پشتیوانی لەکییاسایهیچ هێشتا ە کرد ک

ەنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکان هەموو جۆرەکانی ئەنجومە بەم شێوهەر ن. ەنجام بدەک ئەڕێپدا

  1ی ڕەگەزیی پەسند کرد.شوناسو  هۆگریی سێکسیبواری مافەکانی مرۆڤ، ە پەیماننامەی ل

کی ێتاڵو ۆبە وەکێتاڵوە ل ێنەر ناهاوسانان دادەسە ری لەکاریگە ی کەو یاسایانەئر ئاستی نیشتمانی ەسە ل

ە وەکێی پەکانی دیکەیان جۆرز ەگڕەهاو ەڵگەل هاوسەرگیری یاساییرمی ناسینی ەفە بە لجیاوازه. ە دیک

ی پائوروومریکا و ەری ئەکیشوە ز. لەگڕەۆمانسی لەگەڵ هاوڕکسی / ێفتاری سڕبۆ رگ ەمسزای تا ەهژیان 

رمی ەفە کانیان بەزەگڕەهاوهاوسەرگیریی  تاڵبیست و دوو و، 2451ی ڵسی ساڕمانگی ماە ۆژاوایی، لڕ

 2.نگرەکان دەمرۆییە مافە ل زڕێکانیان ەناهاوسانە ییهاوواڵتلە پێناو م ەاڵموو یاساکان، بەهنە ر ەگەناسی و ئ

، 24513ساڵی ە ( لILGAو لزباین ) گەییی ەەنی نێونەتەوئەنجومگوێرەی ڕاپۆڕتەکانی ی ێپە بئەفریقادا ە ل

 ەتی ئەفریقا یان هەر دووکیان بیەڕێکخراوی نەتەوەکان یان یەکیەن الە لە واڵتێک ک 11کۆی ە واڵت ل 90

عەرەبستانی سعوودی، سوودان، ە لدنیای ئیسالم، ە لفەرمی دەناسرێن، هاوڕەگەزخوازییان قەدەغە کردووه. 

خۆ  ەموسڵمان، یاساگەلێک لە حەشیمەتی زۆرینە ب یواڵتە چواردمەرگە. ربازی ێنسزای  یەمەن، مووریتانی

نی بە هۆی ئەم تاوانە سێدارەداە ڕەچاو دەکەن یان لە سزای مەرگ بۆ ڕفتاری هاوڕەگەزخوازانە دەگرن ک

لێ دەکەوێتەوه. ی ەدارێسسزای کە ە تاوانێک ئێرانی ئەوڕۆیی، هاوڕەگەزخوازیە ل 4ڕێگە پێدراو دەزانن.ە ب

تاوانی ە هەزار کەسی ب 0ە ئێران، دەوڵەتی ئێران پتر لە زایینی( ل 1979)ە هەتاوییەو 5911کاتی شۆڕشی ە ل

دانەی پشتڕاست ە سێدارە هەزار ل 0هەڵبەت دەوڵەتی ئێران ئەم ڕێژەی  5داوه.ە سێدارە ل هاوڕەگەزخوازی

دراون، کارێکی هەر ە سێدارە لە ڕێژەی وردی ئەو ناهاوسانانەی کسەبارەت بە و زانیاری ە نەکردووەتەو

ە لماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا ە و ل بێ گۆڕانە ئێراندا ڕووی لە لە بارودۆخەکڕەنگە وا ئاسان نییە؛ بەاڵم 

ندنی نوانەرمیری ەپیشاندە بە مەئتوانین ەدو ە کراوەمار نۆزخوازی تەگڕەربازی و هاوێی نۆهە دانی بەدارێس

                                                           
1 - A/HRC/RES/32/2 S) - A/HRC/RES/17/19 and A/HRC/RES/27/32 
2 - PEW Research Center. Gay Marriage around the World. http://www.pewforum.org/2017/08/08/gay-

marriage-around-the-world-2013/ Accessed: October 1st, 2017. 
3 - Anthony Appiah and Henry Louis Gates, Encyclopaedias of Africa, Volume 2 OUP, USA, 2010 
4 - 2017 edition, State-Sponsored Homophobia report from ILGA, the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 

and Intersex Association 
5 - (Vexen Crabtree (3 January 2014). "The Battle between Monotheism and Homosexuality: Religious 

Prejudice 

Versus Equality: Islam". Retrieved 8 December 2014. 



رنجی ەسنەرووژاندنی بۆ  ستراتیژ ێجۆرە وەشەدیککی ەالیە ک و لەالیە ر چینی ناهاوسانان لەمبەهە لڕژیم 

 رانیدا بزانین. ێناو کۆمەڵگای ئە کردنی بوونیان لەرمی نەفە جیهانی و ب

 کانەونبووە ران؛ پاژێئە ناهاوسانان ل

 

بژاردەی سێیەم ڕەچاو بکات. هەموو  ێی کەسێک دەکرێ، ئەو ناتوانیئێران کاتێک پرسیار لە ڕەگەزێتە ل

 ەئێراندا لە لە دووانەیە ڕەگەزییە سیستەممەودایەک لەگەڵ ئەم ە یان ئافرەتە. هەر چەشنە کەس یان پیاو

ە موداراوە ک بێشنەهیچ چە ران بێ. یاسای سزای ئڕفتاری و دەروونییەکاندا جێی دەبێتەوهە ڕیزبەندیی کێش

ە نم یاساەکاندا ئەتڵەی حاەزۆربە ل ێاستی بڕی ەوەم ئەاڵسانی ناهاوسان ناکات؛ بەک ەڵگەوت لەسووکەڵه

ە م گرووپانە. پۆلیس زیاتر مودارا لەگەڵ ئەوەکردنێجەبێبواری جە و ناچنە یەبوونیان هبی یاسادا ێکتە نیا لەت

ە ب ەتا زۆر جار ڕێگەناسراوەکانی ناهاوسانان و پۆلیسی فمەکۆ سەر ە هێرش ناکاتە کات. پۆلیس هەمیشەد

بن. تەنانەت  پەیوەندیداە یسبووک و واتساپ لەگەڵ یەکتر لەگرام و فێتێلە لە کۆمەاڵیەتییەکان دەدا کە گرووپ

ئەم  .دەکات بەڕەاڵە رگرتنی بارمتەوە کان بەسەکانیان، زۆر جار کمەکۆسەر ە کاتێک پۆلیس هێرش دەکات

ە ەمینناو کە تەنانەت لە کە ئافرەتان ناگرێتەوه. ئەوەی زیاتر بەدی دەکرێ ئەوەیە نوێنیینەرمیە ئاراست

ڕەگەزخوازە پیاوەکان ڕووبەڕووی و دوو گەیچاو ە بکرێن لکاندا، لزباینەکان ئەگەر قۆڵبەست سێکسییە

ە دیمان یەگڕێە لە گرنگە گەڵم بەئتر دەبنەوه. ئاستەنگ و سنووردارێتی کۆمەاڵیەتی و سەرکوتی سەخت

ە ڵامەناو بنە ی زیاتر لەوەئست هات. ەدەهان وەد، تاران و ئیسفەشهەکانی مەشارە ناهاوسان ل ەڵێکۆم ەڵگەل

لەگەڵ  نەبن ئامادەو بن ر لزباین ەگەت ئەنانەکدا ژنان تێقۆناغە لە کە یەوەئ ێکرەدی دەکاندا بڤەاتیڤرێکۆنس

ها ەان وکەما باوەربنێژە دا کەوو دڕک ێزیاتر کاتە مەن. ئێکرەد هاوسەرگیریە پیاوان بن، دیسانیش ناچار ب

ر ێژنە خەتی دێرەژیانی هاوس بژاردنیەڵر هەسە لە کەسەی کڵۆڕکان و کۆنتەتییەتاکای ەبژاردەڵهە زن کێهەب

 ریهاوسەرگیە ی خواستی خۆیان ناچار بەوانەچێپە بە ی کەلزباینان ەڵەو کۆمەبۆ ئوه. ەانی خۆیڵۆڕکۆنت

 یانکەسێتی و سێکسیروونی، ەد یندروستیەر تەری بۆ سەنێوتەفکی ێزیانە م پرسەن، ئێکرەلەگەڵ پیاوان د

ی ێپە کان بەمانڵموسە ر لزباینەسە خت لە. فشار و زڵەماەن بنەالیە تاراندن لبریتییە لە ە دیک تیەسارەیە. خەه

ە اییئاسە ڵۆڕە دان بەژێژین "بۆ درەۆژاوا دڕە لە ی کەمانانڵموسە و لزباینەئژین، جیاوازه. ەد ێکوە ی لەوەئ

ە نکوریان؛ چوەسە تێکرەخت دەزە وەکانیانڵەماەن بنەالیە رگیری، لەی هاوسەگڕێە کانیان لەتییێزەگڕە

اندن تارە کە کدایڵێحاە لە وە. ئ"بوونەزخواز نەگڕەی دیاریکراو هاوەوێشە بە ۆژاوایی وشڕمانای ە زۆریان ب

ە ن، لزبایتداڵەحا ێندەهە لش زیاتره. ەوەتانی ئیسالمی لاڵکانی وەمانڵموسە بۆ لزباین ڵەماەن بنەالیە ل

ە ئەمن. "ەبکە پاژە رج پاژەلومەه یێپە ی خۆیان بشوناس یکانەجۆراوجۆرە ندەهڕەکان ناچارن ەمانڵموس

لزباین  یان گەیوەک تێیاندا ە کەسەکە کردنی ژیانی خۆیان بۆ سەر ئەو بوارانەی کە پاژە پاژە لە بریتیی

زخوازدژی ەگڕەنی هاوێرگهەی مەتێئاو ."تداەئەم بابەتەی تێدا حەشار دە کە ببینرێ و پانتا و شوێنەکانی دیک

توون ەچ انربۆ لزباینەکانی ئێ یکان ژیانەدیسیپلینییە ندەناوە ک لێناو زۆرە ناهاوسانان ل ەی دژەو ئاراست

ژیانی »ە کان ڕوو بکەنەرانییێئە لزباینە ک لێی زۆرەوەهۆی ئە تێبەدییانە سنووردارئەم کردووه. 

ن راێئە ل ژیانێکی شاراوەیان هەبێت.یاسایی دواداچوونی ە پۆلیس و بە هۆی ترس لە و ب« ژێرزەوینی

ە ت لەنانەکان تەمی تاکەکی کەیەژڕێنیا ەتە کە کەیەوەو کردە مەستەینی ئڕربەو دە نییێزخوازی نهەگڕەهاو

ە نس بڕەسانی تەزخوازان، کەگڕەهاو یەوانەچێپە ن. بەددەی ەرەقە کوو تاران خۆ لەکانی وەورەگ ەشار



ی ز پشتیوانەگڕەینی ڕی گۆنەشتەرگەرت بۆ ڵەوەن و دەبەر دەسە بران ژیان ێئە لە وەترەیاسای ئاسوود

ڕوونی ە دامەزرێنەری کۆماری ئیسالمی ئێران، بینی، ەئیمام خوم 5911ی ڵفتوای ساکات. ەد ێدارییان ل

ە ل ی ڕەگەزێتی. ناوبراوشوناسبۆ کێشەی ە ـ«ڕێگە چارەیەک»ی گۆڕینی ڕەگەز نەشتەرگەرە ڕایگەیاند ک

 ەبکات. ئەم چەشنە ییاننەشتەرگەرچاودێری ئەم ە دەوڵەت دا کە ئیزنی بە ییەوئایینڕێگەی ئەم فتوا 

ە زیان لەاستی حڕە ریان بۆزدا، ەوەکردە بەاڵم ل دەناسرێن.  GSCناوی ە زیاتر بە ییاننەشتەرگەر

هەزار  یەژڕێ، 2454تا ەه 2441ی ڵساە ل ڵسا 0ە متر لەکە یی لێخۆجتی ڕاپۆڕی ێپە بی نییە. نەشتەرگەر

یی ەستەلی جەگەشێک هۆیە تێبەدە ییاننەشتەرگەرم ەک لێزۆر 1نجام دراوه.ەراندا ئێئە ی لنەشتەرگەر 914و 

 ژی. تدا خۆکوەڵحا ێندەهە مۆکی و لەجیدی، خ

 

 ناهاوسانانە ر بەرامبەران بێی یاسایی ئەوانگڕ

 

دانی  ێو سزای لە زخوازی نایاساییەگڕەتی ئیسالمن، هاوەریعەشمای ەر بنەسە لە ران کێی یاساکانی ئێپە ب

ک ەدانان" سزای سی و یێکانی دیکە، "دانپڵەتحاەبوونی شایەنە کات. لەی دەڕێچاو ەدارێتا سەمچی هەق 544

ان یە کی تاوان ەگەڵک بەوه" وەتێببە "چوار جار دوبارە کەی دانانێدانپئەو ؛ ێدرەمچی سزا دەفتا قەتا هەه

کۆئەندامی تێخزانی ە لە بریتیی نێربازی ،299مادەی واوه. ە، تکراوە اەی بۆ ڕەودارێمچی یان سەق 544

، سزای حەدی 290شوێنی خەتەنە بۆ ناو کۆمی مرۆڤێکی نێر )دخوول(. مادەی بارتەقای پیاوان زاوزێی 

ی یان زۆرەملێیەتی ئەنجام درا یان لە زۆردارە بە دخوول ئەنجام دەدا ئەگەر ئەم کارە ی بۆ کەسێک کنێرباز

ۆ بسەد قەمچی ە بدرێت؛ بەدەر لەم حاڵەتە سێدارە بێ، دەبێ ل پێکهێنانی ژیانی هاوبەشە کدا کێرجەلومەه

هەر حاڵەتێکدا )چ حاڵەتی پێکهێنانی ژیانی هاوبەش بێ و چ نەبێ( ە . سزای حەد بۆ بەرکار لڕەچاو کردووە

 ،291 مادەیی ێپە بسێدارەیە. ئەگەر بکەر ناموسڵمان بێ و بەرکار موسڵمان، سزای حەد بۆ بکەر سێدارەیە. 

ە ل 291نێوان ڕان یان قوونی مرۆڤێکی پیاو. مادەی ە پیاو لکۆئەندامی زاوزێی دانان ە لە تەفخیز بریتیی

وان ژندار نێە و لەم حاڵەتەدا هیچ جیاوازییەک لە تەفخیز، حەدی بکەر و بەرکار سەد قەمچیی لەگەڵ ندییەیوەپ

و  نێربازیە مرۆڤی نێر بەدەر ل ی، هاوڕەگەزخواز291نییە. مادەی  ژن و زۆرداری و نازۆرداریو بێ

لێدانی بە هەوەس، سزای سی و یەک هەتا هەفتا و چوار قەمچی تەمبێی تەفخیز وەکوو ڕامووسان و دەست

خۆی کۆئەندامی زاوزێی  ژنێکە لەوەی کە مووساحەقە بریتیی، 298دەرەجە شەشی لێ دەکەوێتەوە. مادەی 

 سەد قەمچییە.ە حەدی مووساحەق، 293مادەی ی ێپە بهاوڕەگەزی خۆی دابنێت. کۆئەندامی زاوزێی سەر ە ل

نێوان بکەر و بەرکار و موسڵمان و ناموسڵمان و ە حەدی مووساحەقە، هیچ جیاوازییەک لە ، ل204مادەی 

 هاوسەردار )مێرددار و خێزاندار( و سەڵت و زۆرەملێیەتی و نازۆرەملێیەتی نییە. 

ەزانێ و تاوان دە بە پەیوەندیی هاوڕەگەزخوازان ئێرانیاساکانی ە دەتوانین تێبگەین کلەو حاڵەتانەی سەرەوە 

( 293نێوان دوو ئافرەت )مادەی ە لە قەمچی بۆ پەیوەندیی سێکسی ڕێککەوتووان 544ە سزاکان لە الیەنێک ل

دەگرێتەوه. هەروەها ( 290پێی ڕەزامەندیی نێوان هەر دوو پیاو )مادەی ە بۆ دخوولی سێکسی بە هەتا سێدار

ەزانێ تاوان دە کردن بو ماچوتن ەککێلدیکەی ڕفتارەکانی هاوشێوەی نێوان دوو هاوڕەگەز وەکوو ە ئەم یاسای

سزای مەرگیان بۆ  299و  292بۆیان ڕەچاو کردووه. مادەکانی  یقەمچی وەک سزا 10و نزیکەی 

                                                           
 1122 ئاپذیلی http://hir.harvard.edu/article/?a=9885 ،21ناهاوسانانی ئێرانی و یاساکان:  -1 

http://hir.harvard.edu/article/?a=9885


بۆ « ەربک»حاڵێکدا یاسا ە ەچاو دەکەن، لی پەیوەندییەکی سێکسی ڕەزامەندانەی نێوان دوو پیاو ڕ«بەرکار»

 قەمچی )ئەگەر موسڵمان و سەڵت بێت( سزا دەدات.  544

 وهەینڵکۆێلوازی ێش

 ەمک و زمانەکان، چەکنیکەموو تەهە کە نراوێکار هە یی بەتێی ئاوەوەینڵکۆێلوازی ێدا شەوەژینێم توەل

نەوەی کردنگاو بۆ کۆەم هەکەچاو کراوه. یڕەکگرتوودا ەکی یەیەوەژینێتوە کان لەتییەتی و چۆنایەندایەچ

ە شنەرچەتی و سەسایەککان، ەرگرتنەوها، ە، بەڕ، ئاراستە، باوەڕبیر و باوسەبارەت بە  زانیاری

 بەشداربووە گرنگانە داتام ەئ ەڵگەتی لەی تاکایڵی قووەها دیمانەروەشداربووان بوو. هەب یکانەفتارییڕ

ی ەاستو ئارە خوازانڤەی شرۆەوانگڕی ەوێچوارچە لە وەینڵکۆێم لەاستیدا ئڕە دابین کرد. لکانی ەکییەرەس

 ێر سەر ئاستی هەسە ل  GTاندی ڕکگەب یوازی تیۆریێشە رگرتن لەکوەڵکە بتی ەچۆنای یوارناسیێش

گرتن رەک وەڵک ەبە وەژینێم توەنجام دراوه. زانیاری و داتاکانی ئەد ئەشهەهان و مەسفیئ ،نشاری تارانکەال

تی ەی بابینئایییی و کەلتوور یستیاریەهۆی هە وه. بەتەکۆکراو ڵو قووکهاتوو ێپە ی نیوەدیمانکنیکی ەتە ل

کار ە فر( بەب ڵەەی ئامانجدار )تۆپیگیرەوازی نموونێکان، شەنموونە یشتن بەستگەد یمیەستەو ئە وەژینێتو

واردن، ەاڵکانی هەجۆراوجۆر ەچمێمارگرژی و بەدە تی لەی تایبەوەانێڕگ 044ە لە ییبریتە وەژینێم توەنرا. ئێه

     دا.  ێیان پەران ئاماژێشاری ئەورەگ ێر سەشداربووانی ناهاوسانی هەبە یان کەۆژانڕئاوات و ژیانی 

 ە وەژینێکانی توەنجامەئ

 

 کانەتییەندایەچە نجامەلف( ئەئ

 

 رانەمداڵو یهۆگریی سێکسی. 5

 
 ناهاوسانان یهۆگریی سێکسیوی اڵکبێ. ل5ە ژمار چارتی

ی کانەنموون ەتەشیمەحە کان لەزخوازەگڕەو دوو گەیری بوونی لزباین، ە( پیشاند5)ە ژمار چارتیداتاکانی 

 91.1ەکان گەیسەد، ە ل 91لزباینەکان یە: ەندییەیزبڕم ەبڕێژەکە شاری تاران ە هانە. لەد و ئیسفەشهەتاران، م

ەکان گەیسەد، ە ل 22.1مەشهەد بەم شێوەیە: شاری ە لە سەد. ئەم ڕێژانە ل 21.1سەد و دووڕەگەزخوازان ە ل

ەکان گەیسەد، ە ل 24لە: لزباینەکان ە ئیسفەهان بریتییە سەد و لە ل 95.3ڕەگەزخوازان سەد و دووە ل 01.1

ڕێژەی ە سێ شارەک رسەر ئاستی هەە لە پیشان دەدا ک چارتەسەد. ئەم ە ل 21ڕەگەزخوازان سەد و دووە ل 11



تاران پیشاندەری ئاستی ە سەدی لزباینەکان لە ل 91ڕەگەزخوازەکان زیاتره. ڕێژەی دوولزباین و ە ەکان لگەی

 مەشهەد و ئیسفەهانە. ە ئازادیی ڕێژەیی ئەوان ل

 درانەماڵنی وەمە. ت2

 نی ناهاوسانانەمەت یویاڵکبێ. ل2ە ژمار چارتی

 
دات. ەهان پیشان دەد و ئیسفەشهەشاری تاران، مە لزخوازان ەگڕەنی هاوەمەت یویاڵکبێ( ل2)ە ژمار چارتی

 24وان ێدیان نەسە ل 14و  ڵسا 24نی ەمەر تێژ زخوازانەگڕەهاو یدەسە ل 94تاران ە ل چارتەم ەئی ێپە ب

ە ل 10.1و  ڵسا 24نی ەمەر تێد ژەسە ل 21.0 دەشهەشاری مە لن. ڵسا 95ژوور د ەسە ل 54و  ڵسا 95بۆ 

 ەیز بریتییڕە بە ژانێڕم ەهان ئەشاری ئیسفە ن. لڵسا 95 د ژوورەسە ل 58.5و  ڵسا 95بۆ  24وان ێدیان نەس

م ەلزخوازان ەگڕەهاوە ن کەکەدە وەر ئەسە ت لەاللەدکان ەنجامەئدن. ەسە ل 1د و ەسە ل 14، دەسە ل 94ە ل

کان ڵەگرووپی سی ساە توانین لەن. دڵسا 95بۆ  24وان ێنی نەمەگرووپی تە زیاتر لە یەنموونە تەشیمەح

 ین. ەدی بکەب رچاوەزینی بەداب

 بارودۆخی هاوسەردارێتی ناهاوسانان - 9

 

تن. ەڵسە تی نموونەشیمەدی حەدا سەسە وه. لەکاتەوون دڕران ەمداڵو یهاوسەرداریدۆخی  9ە ژمار چارتی

موو ەهە ل کردووهاوسەرگیری یی پیاو و ژنانزخوازەگڕەکی زۆری هاوەیەژڕێئەوە لە حاڵێکدایە کە 



ی یەینگژرجی ەلومەهی ێپە ن و بەدەژیانیان دە ب ەژێدرە ی شاراوەوێشە ر بتزیاە کە یەکاندا بوونیان هەکۆمەڵگ

ە ک لێسەلەگەڵ کە یەوانەزخواز لەگڕەو ژنانی هاوزۆر هۆکار، پیاوان ە یە. بەکسییان هێشی سەهاوب

ریتی و ەها نەە، بڵماەنانی بنێکهێکان پەکییەرەسە هۆکارلە ک ێکەین. ەساز بک ندیەیوەر پەرامبەزی بەگڕە

 یەناو بازنە ک بۆ چوونێهۆکارهیچ ە تەشیمەم حەر ئە، هچارتەم ەی ئێپە تی. بەیەکەکۆمەاڵیەتیی ەختەز

خوازی دابۆ  گوێڕایەڵیای ەڕرەو یاسایی نابینن. سی ئایینریتی، ەی نەوێشە یی بڵەماەو ژیانی بن هاوسەرگیری

ر ەسکردنە ی شوناسو سێکسی ختی ەهۆی زە بە شوناسم ەب یکەرگیرییەر هاوسەو کۆمەڵگا، هە ڵماەبن

 ت. ێبەوام دەردەبە رگیرییانەم هاوسەم لەکی زۆر کەیڕێژەنیا ەت دات.ەک دێزخواز تەگڕەشی هاوەهاوب

 . ئاستی خوێندەواری ناهاوسانان0

 

 ی ناهاوسانان یخوێندەوار دۆخی: 0ە ژمار چارتی

 تارانە مەشهەد و ئیسفەهان پیشان دەدات. لتاران، ە ی هاوڕەگەزخوازان لیئاستی خوێندەوار 0ە ژمار چارتی

سەدیان پیش دانیشگاهیان تەواو کردبوو ە ل 1.1سەد هاوڕەگەزخوازان دیپڵۆمیان نەبوو. ە ل 52.1

بڕوانامەی بااڵ بوون. خاوەن سەدیان ە ل 1.1سەد بڕوانامەی بکالۆریۆسیان هەبوو و ە ل 94)دواناوەندیی(، 

سەد ە ل 01ئیسفەهان ە و لە سەدە ل 58سەد و ە ل 91.1سەد، ە ل 3سەد، ە ل 91.1ڕیز ە بە مەشهەد ئەم ڕێژە ل

گوێرەی ە سەد خوێندنی زانکۆیان هەیە. بە ل 51بڕوانامەی دیپڵۆمن و خاوەن سەد ە ل 04دیپڵۆمیان نییە. 

توانین ەو. دبوەو نەواری ئەندێئاستی خوە بندی پەیوەک ێسەک یهۆگریی سێکسیە کین ڵێتوانین بەد ،چارت

ااڵی بڕوانامەی بە ئاستی خوێندەواری کەم و کەسێک بە ەسانی نەخوێندەوار، کەسێک بکە زخوازی لەگڕەهاو

خاوەن بڕوانامەی دیپڵۆم و بڕوانامەی ە زۆربەی ئەو کەسانەی کە پیشان دەدا ک چارتبەدی بکەین. ە خوێندەو

    ئیسفەهان، هۆگریی هاوڕەگەزخوازانەیان هەیە.ە بکالۆریۆسن، بەتایبەت ل

 

 

 

 

 



  کۆمەاڵیەتی و ئابووری. پێگەی 1

 

 پێگەی کۆمەاڵیەتی و ئابووریی ناهاوسانان: 1ە ژمار چارتی

تاران، مەشهەد و ئیسفەهان ە پێگەی کۆمەاڵیەتی و ئابووریی هاوڕەگەزخوازان لە بە ئاماژ 1ە ژمار چارتی

نددان. ەمڵەوەچینی دە سەدیان لە ل 24ند و ەچینی مامناوە هاوڕەگەزخوازان ل یسەدە ل 84تاران ە کات. لەد

نددان. ەمڵەوەچینی دە د لەسە ل 14ند و ەچینی مامناوە هاوڕەگەزخوازان ل یسەدە ل 14 ەمەشهەد ئەم ڕێژە ل

چینی ە د لەسە ل 11نزمتر، و  یی ئابووریەگێپە هاوڕەگەزخوازان ل یسەدە ل 24 ە ئەم ڕێژئیسفەهان ە ل

( 5331« )کوڕانی تاوانبار»ژێر ناوی ە کتێبەکەی خۆیدا لە کۆهێن لرزدان. ەچینی بە د لەسە ل 21ند و ەمامناو

لەگەڵ ە هیوان. ئەوان هاوئاراستناڕازی و بێە پێگەی کۆمەاڵیەتی ئابووری نزمترەوە کوڕان ب :دەڵێ

ە ورد وەبە ریی هاوشێوە زۆر جار گرووپگەلێک پێک دێنن بۆ ئەوەی پەروپێشینەی ئابوە ک بێدیتران

ە کە مامناوەند و سەرترەکانە. ڕفتاریان زۆر جار دژی ئەو شتەیە دژی نۆڕمی چینە ن کەبدە انکەلتوور

پێچەوانەی ئەوەی کۆهێن دەیڵێ، ئەنجامی ە سەیریان دەکات؛ بەاڵم بۆمەڵگا وەک ڕفتارێکی شیاو ک

ەی چینی وچوارچێە ڕفتاری گشتیدا نەبێ، ل پێناوە پەیوەندیی سێکسی ئەگەر لە توێژینەوەکان دەریدەخا ک

 مامناوەند و سەرتردا بەدی دەکرێت.

 وهەینڵۆکێکانی لەکییەرەسە نجامەب( ئ

 . وەدەست هاتووەلەگەڵ ناهاوسانان  ڵی قووەدیمانە وا ل ێنرێهەدە کیانەرەسە نجامەو ئەدا ئەشەم بەل

 هۆگریی سێکسیکردنی ڵو قبوو شوناس. درکاندنی 1

قۆناغی ە گاتەدە ی کەو کاتەتا ئەهبا ەخۆی د زییەگڕەی شوناسە ی بەناهاوسان پکەسی وا  داکاتەو ەل

 کێچ کاتزانی ڕاست ەیاندەزۆریان نزموون بکات. ەئە کی زۆر بێوێشنوراز و ەهە یەوانەکردن، لڵووبق

شی خەستی ئازاربەهۆی هە بە یەوانەلە کە کێتەبابە مەئخۆیان کردووه.  یهۆگریی سێکسیە ستیان بەه

ن ازی خۆیەگڕەی هاوهۆگرە وەییڵکاتی منداە وان لەئە ت؛ چوونکێلەگەڵ دیتران ب بوونوامی جیاوازەردەب

هۆرمۆنی و ە انکارییڕموو گۆەهلەگەڵ  یڵرمنداێی مەدیارە دیارد ەمەئە سانەم کەک لێبۆ زۆر بوون.

ری هۆگە کیان زانی ەمەب ێکان کاتەسەکە ک لێزۆر بوو. کانسێکسییە ق بوونەڵفیزیۆلۆجیکی و با



ن اهۆگریی سێکسیینی ڕی گۆڵوەال هەقەو تی ڵنکۆی ەگڕێە بژارد و لەڵنگیان هەدێبهاوڕەگەزی خۆیانن 

زی ەگڕەو هۆگریی بۆ رخواز ەگڕەکی دیترڵێساەورەماکانی گێهە یانزانی کەدا. زۆریان دەخۆیانیان د

ە کەیەوەستا نێبووه، ئە ورەلۆژیا گەکنەلەگەڵ تە ی خۆشبینی ناهاوسان کەوەواندا بوونی نییە. نەر لەرامبەب

 وویڕو ەرەک بەدرگایوەک ە وەم کرانەچ ئستا ێئکات. ەدی دەجیهان بە وڵەنزی دیجیتاێی لەالقەدە لە ک

ناکبیرانی ووڕە ل ێکی نوەیەوەوتنی نەرکەدهۆی ە تێیان ببە وەتێن شی بکرواەی ئیگشت هۆگریی سێکسی

ە دزە کە یەوەئە ی دیارەوەە. ئلە سەرکردن ژێوتوو شیاویلۆژیا، ەکنەنگری تەالی انیناو ناهاوسانە ل سێکسی

ریی ەی ناچاری کاریگەوێشە ب یەکانکۆمەاڵیەتیە ڕتۆە جۆراوجۆرە کان و گرووپەکۆمەاڵیەتییە ڕکردنی تۆ

ە استییڕم ەئ ت وێرنەنتەیزیۆنی و ئەڤلەی تکاناڵی ەگڕێە کان لەیاندەاگڕیە. ەهە م گرووپانەر ئەسە یی لەمیشەه

زمانی  زایەکی گونجاودا شارێئاستە ۆژن و لەڕب ندیەیوەی پلۆژیاەکنەدوایین تنانی ێکارهەبە ک لەڵخە ک

 ن. ێڕگەکی گرنگ دێورەکان دەسەزیی کەگڕەی شوناسکردنی ئاشکراە لئەمانە  مووەر هەئینگلیزین، ه

 ناهاوسانان یهۆگریی سێکسیی . قبووڵ کردن1ە ژمار چارتی

 

هۆگریی ە بهەستیان ماوەی باڵقبووندا ە لە ڕێژەی هاوڕەگەزخوازانێک پیشان دەدا ک 1ە ژمار چارتی

ان بنەماڵەکە خۆیان قبووڵیان کردووه؛ هەروەها پیشان دەدا ک ی ڕەگەزییشوناسو وەک ە ردووکان ییسێکس

یان ی ئاگادار بوون و قبووڵهاوڕەگەزخوازە سەر ئاستی هەر سێ شاری تاران، مەشهەد و ئیسفەهان لە ل

سەدی واڵمدەران ە ل 544ئیسفەهان ە سەد و لە ل 11.1شاری مەشهەد ە سەد، لە ل 18.1شاری تاران ە کرد. ل

نی ڕووی قبووڵکردە خۆیان ئاگادار بوون. ل هۆگریی سێکسیە ماوەی باڵقبوونیاندا لە لە دانیان پێدا نا ک

شاری مەشهەد و ئیسفەهان ە سەدیان لە ل 544تاران و ە سەدی واڵمدەران لە ل 32.8، یانهۆگریی سێکسی

 ەسەرەوه، ل چارتیگوێرەی ە خۆیان قبووڵ کردووه. ب ییهۆگریی سێکسوتیان هاوڕەگەزخوازییان وەک 

ە سەدی تاکەکان وتیان بنەماڵەکانیان لە ل 04ئیسفەهان ە سەد و لە ل 14مەشهەد ە سەد، لە ل 02.3تاران 

ی شوناسئیسفەهان ە سەدیان لە ل 51.1تاران و ە سەدیان لە ل 50.28ان ئاگادار بوون و یهۆگریی سێکسی

بەی الیەن زۆرە ی لەگەڵ دایک و باوکەکان لپەیوەندسازدانی ڕەگەزیی ڕۆڵەکانی خۆیانیان قبووڵ کردووه. 

سەدی ە ل 14سەد هەتا ە ل 04نێوان ە دا دەرکەوت، لچارتە کرا. وەک لە پێناسئاریشە و کێشە ە واڵمدەران ب

خۆیان کرد. سەرەڕای ئەمە،  هۆگریی سێکسیە دایک و باوکیان لکردنەوەی ئاگادارە باسیان لکەسەکان 

ە شاری تاران و مەشهەد بوو و لە سەد لە ل 51سەد بۆ ە ل 50نێوان ە ڕێژەی قبووڵکردن تا ڕادەیەک کەم و ل



تیڤن کۆنسێرواە کۆمەاڵیەتییەوڕووی ە ئێرانییەکان لە بوو. زۆرینەی بنەماڵد ەسە ل 2ر ێژە ئیسفەهان ئەم ڕێژ

ە ، هەمیشئاگا بنە منداڵەکەیان ب یهۆگریی سێکسیە . ئەوان تەنانەت ئەگەر لوەفادار بنە ئەستەمە بەم باوەڕو 

 ەو ئەندامانی کۆمەڵگا نەخەنە ی خۆیان لەگەڵ ئەندامانی دیکەی بنەماڵشوناسە داوایان لێ دەکەن بەشێک ل

    بەر باس. 

 سێکسی هۆگرییکانی گەڕە. 6

ی ەوەکیان ئەیە؛ یەز بوونی هەگڕەی بۆ هاوکانی هۆگرەکییەرەسە هۆکارسەبارەت بە  کیەرەس یدوو تیۆری

زخوازی ەگڕەو هاوە تیکی و بایۆلۆجیدایێنجری ەری فاکتەر کاریگێژە تدا لەڕەبنە ز لەگڕەی بۆ هاوهۆگرە ک

ۆگریی ه ەڵێدە کی دیکەبن. تیۆرییەدایک دە " لگەیکان "ەسەکتر ەکی سادەواتایە بت. ێزانەزکماکی دە ب

دی ەکان بەتاییەرەسە زموونەی و ئەروونی و ژینگەد یریەکاریگنجامی ەئە لتدا ەڕەبنە لە نخوازازەگڕەهاو

 زخوازی. ەگڕەهۆی هاوە بنبکتر و ەی ڵپاە نێبە ن کبەر هەند فاکتەچە یەوانەکۆتاییدا، لە ل. تێد

فەڕشاد ە ب دەوت مبوو کوڕ بوایەم. تەنانەت بۆ منیش سەیره. پێیانمنداڵی حەزم لێ ە بە کە دایکم دەگێڕێتەو
ە نڕۆژی بووکێنی و ئەم چەشە کچان وێنەیەکیان لە بەر نەدەکرد. زۆرێک لە بەرگم لوبانگم لێ بکەن. جل

دەکەم. هاوڕێ کچەکانمم خۆش  هاوسەرگیری لەگەڵ بووکێکوامدەزانی هەیە، ئەو کات من ە شتان
ە نۆڕمە مامەکەم بووم. چوونکە دراوسێکەمان بووم. دواتر شەیدای کچدەویست؛ عاشقی کچی 

کاری ە ەو. بیرم دەکردپێم وا بوو دەبێ هەر وا بێتئاساییە،  ڕەگەزخوازییەکان پێت دەڵێن دیترکۆمەاڵیەتی
 لەگەڵ پیاوێکە.  کردنهاوسەرگیری دروست
    ڕەگەزخواز، تارانسااڵن، دوو 28تەمەن 

 

 کات؟ەدێست پەچۆن دە زخوازانەگڕەهاو یوندییە. پ3

ەندا هەندێ حاڵەتی دەگمە ڕوو دەدا، سەرەڕای ئەوە ل ناوەندیداقۆناغی خوێندنی ە یەکەمین پەیوەندیی سێکسی ل

ریان لێ جیدیت یسێکسی پەیوەندییقۆناغی خوێندنی سەرەتاییشدا بەدی کراوه. وەها پەیوەندییگەلێک ە ل

تافی ە ل هۆگریی سێکسیە بوون لکیی منداڵییان هەر هەیە. ئاگاداردەبێتەوه. لەم تەمەنەدا، کەسەکان هێشتا پا

دەکەن. پێ دەست چاالکی هۆرمۆنەکان ە کەیە ساتەوەختئەو هەمان ە باڵقبووندا خۆی دەنوێنێ و ئەم

و  زۆر هۆی هەستیە نندا دەست پێ دەکەن، دەبدەستپێکی قۆناغی باڵقبووە گۆڕانکارییە هۆرمۆنییەکان کە ل

نێوان تاکەکاندا هەیە، بۆ ناهاوسانانی ە ئەگەرچی جیاوازییەکی زۆر لی و ورووژانی سێکسی. هۆگر

ە گایدژی پەیامی وشک و ڕەق و تەقی کۆمەڵە انسرووشتییە یسێکسیە ەم هەستلێکۆڵینەوە لمێرمنداڵی ئێرانی 

 حەرامە. ە ڕوو شەرعیشەوە و لە لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر قەدەغەی ندیەیوەو پ دەڵێ هۆگریە ک

 وشکیی ەکهاتێپە بە کێتاڵو کەیەادڕتا  رانێئ ینڵێب ێبەکان دەوان لزباینێن ندیەیوەپ یچاالکیە ت بەبارەس

ە کە وەبۆت ڕک چێر گوتارەسە ران زیاتر لێئە لە زخوازانەگڕەهاو هۆگریی سێکسیباوکساالری. 

 ندامانیە. ئبنە بابەتی گفتوگۆەمتر دەکان کەزخوازەگڕەکا و لزباین و دوودە ێتاوتو زخوازانەگڕەهاو

 دااالرناسازگازی پیاوسوشک و کی ەکۆمەڵگایە نیا لەتە نران ێکۆماری ئیسالمی ئە کان لەی لزباینکۆمەڵگە

م ەئت. ێزانەتاوان دخ و ەبایێببە وان ەئ یهۆگریی سێکسیە ژین کەکدا دەکۆمەڵگایە کوو لەڵبوون، بە ورەگ



ە داژۆیانزانی و ئاکاری تونێخی یتوندوتیژ یاسایی، ئازاری کۆمەاڵیەتی، واردنیەاڵهە ک لەیەتێئاوە بە سانەک

ە کدا کڵێحاە لت. ێبینەور دەواندا دەتیش لەاڵسەم دەتیان و هاڵم هاووەهە کن ەکەرم دەنە نجەست و پەد

لە  یکانەبنیاتییە دژی جیاوازییە بات لەخوەکوو ی ەوێهاوش شیەزخوازان ئایدیای هاوبەگڕەو هاوکان ەلزباین

ی ەوێش ەبە کە یەکیان هێلەگەناتۆرنێو و  کان وەییە ئایینختەس ئامۆژە ران،ێکۆمەاڵیەتی ئداڕشتەی ناو 

وساالری پیابە توندی  ییی ئایدۆلۆژیاەکهاتێزانن، پەخشراو دەبەکی نێتاوانە زخوازی بەگڕەدیاریکراو هاو

 ین. ەچاو بکڕە ێبەکان دەلزباین رەسە ب ڵزا

تاران، زۆربەیان کەسانی خوێندکار یان پیشەدارانی گەنج بوون و ە لە ناو بەشداربووانی ئەم توێژینەوە ل

ی چاوە جۆرێ ئەوانی لە ڕەچەڵەک خەڵکی تاران نەبوون. شێوازی ژیانی سەربەخۆی ئەوان بە هەندێکیان ب

و زەختی ئابووری پێکەوەبوون بژاردەیەکی باشتری بۆیان  پەرۆشیو ە دوور کردۆتەوە کونجوکۆڵی بنەماڵ

 ڵشی ئاسایی و شیاوی قبووەهاوب کیەپانتای زانکۆ ،گەنج نەریتیە کۆمەڵگای نیمچە چێ کردووه. هەروەها ل

ە بۆ پێکەوە ڕووی یاسایی و عوڕفەوە دوو ڕەگەزی بەرامبەر لە دوو کەس لە کاتێکدا کە لە کەوات کردنە.

شاردنەوەی هۆگرییە سێکسییەکانیان، وەک ە ژیانی دوو پیاو یان دوو ئافرەت بە نادرێن، پێکەوبوون هان 

چاوی هاوڕێ و خزم و ە دوور لە بە کە بەر دەستە لێی ناڕوانرێت. هەندێ ئەم هەلەیان لەشیاو بابەتێکی ن

ەشی گرنگی بسێکسییەکان ە کەمین و سۆزدارییەکانی سێکسیە هاوتەریبەکان بدەن. دیوە ژیانە بە کەس درێژ

 کەسەکان ئامادەی ئاشکرا کردنین. ە بوو کە ئەو بۆچوونان

زانکۆ بوو ە هەموو ژیانمی گۆڕی. کەسێک لە کە هاتە پێشەودژوار سەردەمی زانکۆ ئەزموونی زۆر ە ل
زۆر هۆگری یەکتر بووین. من هۆگریی خۆمم بۆ ئەو دەربڕی و ئەویش وێدەچوو کێشەی نەبوو. ە و ئێم
 ەساڵ و نیوێک زۆر بە پەیوەندیدا بووین کە دوو ساڵ لە هەر حاڵ ئێمە ڕەگەزخواز بوو. بم ئەو دیتربەاڵ

. تێیدا گۆرانیم دەچڕیە دەست چوو. ستۆدیۆیەکم هەبوو کە بووم. ژیانم لە دژوار بوو. پێی وابەستە المەو
خواردنەوەی شەراب، زیاتر ە هەڵگرت و دەستم کرد بە شێعر هۆنینەوە هەموو شتێک هێنا. دەستم لە وازم ل

 بەر ئەوەی پەیوەندییەکی هەڵەم دەست پێ کرد بوو.  ە ل
 

یەکان  سێکسیە کەمین شیکاریی بارودۆخیە لە بوو کە هەموو دیمانە کۆ کراوەکاندا گرنگ بوو ئەوە ئەوەی ل

بوونی شتەجێنییی و شوێنی کەلتووری کۆمەاڵیەتی و ەشتڕداسەر ە واڵتی ئێران سەرنجێکی تایبەتی خرایە ل

سەر ئاستی هەر ە کان لسێکسییەسۆزداریی و ە جۆری ئەزموونە ناهاوسانان. لەم خوێندنەوەدا دەرکەوت ک

جیاوازییەکان ە ئەوەی کیە و هەە شارەکەو ییسێکس یەشتڕداجۆرێک ە سێ شاری مەبەست بەستەگی ب

انانی چاو ناهاوسە شاری تاران لە ناهاوسانان لهەر گەڕەکێکدا. ە ل بااڵدەستئاوارتەی  یرولتوەک ەبە پەیوەست

و  ەکۆمهەندێ ە پارک یان دەستپێڕاگەیشتن بە ئیسفەهان و مەشهەد ئازادییەکی زیاتریان بۆ وادەی دیدار ل

ژوان ە یەکتر بکەوێ یان پێکەوە دەتوانن چاویان بە کە ( هەیLifeناوی ە )بە میوانییەکانی کۆتایی هەفت

خێرای سۆزەکانیان پێ دەدا،  دەربڕینیئیزنی ە تا ڕادەیەک ئارامان دەگمەن وە وێنابنێن. ئەگەرچی ئەم شد

ە ب ەره.سە حەڕەشەی ئەم مەترسییەیان لە سەریاندا کێشاوه. ئەوان هەمیشە باڵی بە بەرپرسان هەمیشە ترس ل

ی ناهاوسانان نبووە ل ئاگایی کۆمەڵگای و بێئایینئایدۆلۆژیای ە لە کە تابۆی ئەم بابەتناوەڕۆکی ە لە ئاوڕدانەو

ە مەترسیدار بوو. یەکێک ل ،کەسانی تامەزرۆ بۆ بەشداری لەم توێژینەوە دۆزیشاردراوەتەوه، شوێن

ە وان لئەە الیەکەوە لە متمانەیی بوو. ئەم نامتمانەییئاستی بەرزی بێە هۆکارەکانی دەرکەوتنی ئەم کێش



شێوەیەکی حاشاهەڵنەگر ماوەی ە بە تریشەو الیەکیە هەڵبژاردنی هاوبەشی سێکسی وازوازیی دەکا و ل

ئەوەیان  ەتەمەنی کورتی پەیوەندییەکان، ئەنجامەکانی لێکۆڵینەوە لە ئاوڕدانەوە ب پەیوەندییان کەم دەکاتەوه.

بوونی دۆزینەوەی هاوبەش دەکرد. گیر و گرفتی ئەستەمە لەگەڵکراوان باسیان لەدیمانە دەرخست ک

ەکاندا، حاڵەتە هەندێ لە ە ئێرانییەکان بوو. لگەیباری قورسی سەر شانی دۆزینەوەی هاوبەشێکی هەمیشەیی 

کانیان پەیوەندییەکیان دەست پێ کردبوو و پاش ماوەیەکی کورتی پەیوەندیی سێکسی، ەئەوان لەگەڵ دۆست

          پەیوەندییەکەیان کۆتایی پێ هاتبوو. 

 پەیوەندیی ناهاوسانان. 1ە ژمار چارتی

 

، مەشهەد تارانە ناو ناهاوسانان لە ل یەکانیی یان کاتیەمیشە، هئاشکراپەیوەندییە پەرەسەندنی  1ە ژمار چارتی

سەدیان ە ل 14تاران، ە سەدی هاوڕەگەزخوازان لە ل 50.9، چارتەگوێرەی ئەم ە و ئیسفەهان پیشان دەدا و ب

ە ل 02.81هەیە. بەاڵم بێژووماریان ی ناڕوونی یئیسفەهان پەیوەندیی سێکسە سەدیان لە ل 04مەشهەد و ە ل

هەبوو. ییان ەمیشەهئیسفەهانیش پەیوەندیی ە سەدیان لە ل 04مەشهەد و ە سەدیان لە ل 14تاران، ە سەدیان ل

ە هەندێ لپابەندی سەدیان ە ل 84مەشهەد و ە سەدی ئەوان لە ل 11.1تاران، ە سەدیان لە ل 14هەروەها 

 پەیوەندییەکانی خۆیان بوون. بنەماکانی 

 ەڵماەر بنەسە زخوازی لەگڕەهاو یریەکاریگ. 4

ئەندامانی ە سەر هەر کام لە ب انەزانراو یان نەزانراوە زەختێک کە بە بەستراوەتەوە هەمیشە ڕۆڵی بنەماڵ

دەسەپێنێت.  واجبهۆی ڕۆڵی گریمانەیی، بارودۆخی کۆمەاڵیەتی، دەروونی و سیاسی دەوری ە بە بنەماڵ

ناو چوارچێوەی ئەو ە ژیانی کۆمەاڵیەتی زۆر جار لە ناو بنەماڵەدا کێشەیە؛ چوونکە ی لهاوڕەگەزخواز

رەوەی دەە ل هۆگریی سێکسیی پیاوانەیان هەیە. یتایبەتمەندە ئەزموونە کۆمەاڵیەتییانەدا دروست دەبێ ک

پیاوانەی باوکساالر و سەرکوتکەر تێک  –ە پەیوەندییەکی ژنان بوونیبەردەوامە ژنان –ە دووانەی پیاوان

ەی کاتی پە ئەوان لە پیشاندەری دەرد و ئازارێک بوو کە درێژەی لێکۆڵینەوە بۆچوونی کەسەکان لدەدات. 

تاقییان کردۆتەوه.  ن بۆ شاردنەوەی ئەم هۆگرییانەیانهۆگریی جیاوازی خۆیان و بڕیارداە بردن ب

ی انژیە وان لەزموونی ئەخشترین ئەئازاربە کرد کە ڵماەکانی بنەوتەسووکەڵهە یان بەشداربووان ئاماژەب

ی ەنگەناهاوسە نگەجئەم  هۆی ەان بزۆری کیێناڵساسانی ناهاوسان ەکزن بوو. ەکی مێو چالنج خۆیان



وازی زخەگڕەهاوکان، ەییڵەماەبنە کان و گرووپەکۆمەڵگە ر دا بوو. لەدەهە ان بیهۆگریی سێکسیی ەوەشاردن

 هەموور ەی خراپی بۆ هەوتەکێو لە ڵماەخۆی و بنە کەسەزاری کەرمەهۆی شە تێبەدە ک ێزانرەک دێشتە ب

ە ک ەکۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکان ئەوەیە باوترین لێکەوتە و هاوڕێیان هەیە. یەکێک لە ئەندامانی بنەماڵ

ش نێرینەکانیە بکەن و ئەندامی هاوسەرگیر هۆی نەبوونی خوازبێنی تامەزرۆ ناتواننە بە ئەندامانی مێین

 ژێر پرسیار. ە بچێتە ی بنەماڵیگشتی پێگەی کۆمەاڵیەتە دەربکرێن و بکار سەر ە لە لەوانەی

اکتیکێک تە بەر هەر چەشنە پەنا دەبەنە هوودبێە ئاگادارن، بە کەسەک یهۆگریی سێکسیە لە ئەو بنەمااڵنەی ک

بارودۆخێکی شیاوی گۆڕانە و  هۆگریی سێکسیە کە هەیزۆریان ی ێکبگۆڕن و باوەڕە بۆ ئەوەی کەسەک

زۆربەی دیمانە لەگەڵکراوان ئەم کاردانەوەی بنەماڵەیان ە کە قۆناغێکی تیژتێپەڕه. ئەم توێژینەوە پیشانی داو

ی ئەندامێکی ئاسایە دەتوانن تاک بکەنە ئەو کەسەی کە کە تاقی کردۆتەوه؛ ئەوان باوەڕێکی قووڵیان هەی

ادەی نوێنتر و کراوەترن، ئامنەرمیە . تەنانەت لەو بنەمااڵنەی کعەیببێ یهۆگریی سێکسیخاوەن ە کە بنەماڵ

میرات ە ن لبووراندنی کتوپڕ، بێبەشحاڵەتەکاندا تاە هەندێ لە ل. ننی هاوڕەگەزخوازیە پێشوازیکردنی گەرم ل

 پێچەوانەیە ب –حاڵەتەکانی تردا، کەسی هاوڕەگەزخواز ە و سەرکۆنەی لێ کەوتووەتەوه. ل منداڵوەک 

نیا ەکۆڵ بۆ پەیوەندییەکی ئاڵۆز لەگەڵ ڕەگەز بەرامبەر دەدا ت –بۆ کەسی هاوڕەگەز  یبوونی ئاشکراڕاکێش

زۆرەملێ زەبرێکی هاوسەرگیریی  هۆیە و هاوڕێیان لێی ڕازی بن. ڕەنج و ناڕەزایەتی بە بۆ ئەوەی بنەماڵ

ڵەکانیان قووە برینە دەروونی بزیانی ە لە دەدرێ و توێژێکی دیکە ی شکێنەری کەسەکشوناسە لە کە دیکەی

 زیاد دەکات. 
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لەگەڵ کەسێکی ڕەگەز بەرامبەری ە بیرم کردەوە کە دەزانی چۆنە پێم خۆش نەبوو و هەر لە بەر ئەوەش

بکەم. پێم وا بوو ئەم هۆگرییانەم کز دەکاتەوه. سەرەتاکان خراپ نەبوو بەاڵم دواتر بۆم  هاوسەرگیری خۆم
   ڕاستی ناتوانم.ە بە دەرکەوت ک

 

ەند چبۆتە هۆی و کۆمەڵگا ە ئەم کاردانەوانەی بنەماڵ یلزباینەکان، توندیسێکسییە ە کەمینە سەبارەت ب

 ئەوان. یسێکسیزەختی دەروونی، جەستەیی و  ،یانپێگەی پێشتر نایەکسان بوونیقات

 دیمپەیوەنحەزم نەدەکرد هاوڕەگەزخواز بوایەم. ئەوەی پێویست بوو کردم؛ ە دایک ببمەوە ئەگەر دیسان ل
تم وتاردان. پێیان وە و ئەوان دەستیان کرد بە پارێزراوەکان گرت بۆ ئەوەی درگام لێ بکەنەوە لەگەڵ ماڵ

 با تێهەڵدان نەخۆیت. ە کچێکی باش نیت. کچی چاک بە دیار
 ساڵە، مەشهەد 21

 

 دەرکرانقۆناغی تاراندن و . 5

 ەماوەی ئەم چەند دەیەی ڕابردوو ڕووی لە و ژنانی لزباین ل گەیئەگەرچی ئاراستە ئەرێنییەکان بۆ پیاوانی 

ڕەگەزخواز ئەگەر لێکدژ و لێکنەچوو نەبن، تا ڕادەیەک هەڵکشان بووه، ئاراستەکان بۆ کەسانی دوو

ەرێشانی پ لەگەڵ ڕەگەزخوازییان لزباین، دوو گەی ی وێنەییدەروون باشبوونیپێچەوانەی ە کاریگەرن. ببێ

بەرەکانی پێشەوەی خەباتی ە درێژایی مێژوودا لە لە ڕەگەزخواز ک. کەسانی دوویەزەینی زۆر و ئاڵۆزی

ە بە ڕووی لۆژیکییەوە لە لەم گووتارانەدا پشتگوێ دەخرێن. هەتا ئەو جێی کە ناهاوسانان بوون، هەمیش

ڕەگەزخوازان کۆمەڵگای دووە سەبارەت بە کە لێکۆڵینەوەیەک بووە تاکە وێژینەوواڵتی ئێران ئەم تە ئاگاین، ل

ەوەی ئ سێکسیالیەنێکی ە لە پێگەی ئەم کەسانە بە هەر حاڵ، بەدەر ل ئەنجام دراوه. یکراووەک گرووپی دیار



کۆمەڵگایە. گەورەترین نیگەرانی توندوتیژی و کاردانەوەی ە خاڵی هاوبەشی هەموویانە، دژایەتی دوژمنکاران

ئەگەری ە خۆشیان دەوێن؛ بەاڵم لە کە و ئەو کەسانەیە بنەماڵە ئازاربەخش ل پەنگراویئەوان دابڕانی 

ە ی، گاڵتە پێکردن و لون، بەدناوڕیسوابوە ترس لی ڕەگەزیی خۆیان، قبووڵیان ناکەن. شوناسدەربڕینی 

هەروەها  .سێکسییەکانە کۆمەاڵیەتییەکانی کەمینپەیوەندییە سەر هەموو ە کۆتاییدا دەرکران سێبەر دەخات

یی دایک و کەلتوور ئابووری وپێگەی کۆمەاڵیەتی،  یهۆی کاریگەریە ببنەماڵە کاردانەوەی ئاشکرا 

ک ییەکان( بەاڵم هەموویان کەم تا کورتێە ئایینیی و باوەڕکەلتوورباوکەکانە )ئاستی خوێندن، دەمارگرژیی 

ە ن و زۆر جار کەسەکەڕچارەسەر دەگبۆ کراوەن ە ەو بنەمااڵنەشی کتەنانەت ئە دەگەیێنێ کە ئەوە ئەم یەکن.

ی ڕاستەقینەی خۆی شوناسهەوڵێکی سەرشۆڕانەدا بۆ چارەسەر بگەڕێ بۆ ئەوەی ە لە ناچار دەکەن ک

 بگۆڕێت.

 : ستراتیژی سازگاریشوناس. 2

 

 ەیەشتو ئەە م گرووپەیەر بەسە کەس ک هەرەکان بۆ لێکدژ لەگەڵ ئایدۆلۆژیا« کەمینەی سێکسی»ی شوناس

نێت. چوارچێوەیەکدا بیگونجێە و لە هەموو کەس تێدەکۆشێ ئاسانکاری بۆ بکا، بۆ ئەوەی ئاسایی بکاتەوە ک

 ەو شێوازی ژیانێکی تایبەت، هاوڕەگەزخوازان ستراتیژی جیاواز دەگرن شوناسگەڕان بۆ ە بە بۆ واڵمدانەو

 ێکسیسو بتوانن لەگەڵ پاراستنی سەقامگیری زەینی و ە پەیوەندییەکانیان پڕ بکەنەوبەر بۆ ئەوەی بۆشایی ناو 

وونەکان نمە ـی خۆیە. هەندێ ل«کردنەوهئاسایی»هەوڵ بۆ ە ژیانی خۆیان بدەن. یەکێک لەم ستراتیژانە درێژە ب

، سێکسی یهۆگریە ب پەیوەستخۆیان، ناشتنی بیر و خەیاڵی  ییهۆگریی سێکسە نکۆڵیکردن لە بریتین ل

ی لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر. زۆرێک پەیوەندە ب یانی و ناچارکردنی خۆی ڕەگەزشوناسهەوڵ بۆ گۆڕینی 

ی شیاوە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە بۆ ئەوەی تەنیا لە ڕەگەزخوازانەوناو پەیوەندیی دیترە کەسەکان دێنە ل

ارێکی ی ڕەگەزییان تەنیا ڕێکشوناسی پاشماوەکانە سەر بنەمای وازهێنان لە لە قبووڵکران بن. ئەم ستراتیژان

وا یان هەر ڕاستەقینە یهۆگریی سێکسی. لەو دیوی ئەم جەسارەتە، خراپەهۆشییەکی کۆتاییدا بێە و لە کاتیی

گرووپی هاوڕەگەزخوازان یان ە سەر بە ڕەگەزخواز هەست ناکەن ککەسانی دووە بەو پێیەی کدەمێنێتەوه. 

ەکی چوارچێوەیە لە خۆیان دەبەخشن و بەم شێوە سووکنایی ب گەیهەڵبژاردنی ناوی ە ڕەگەزخوازانن، بدیتر

 پێناسەکراودا دەگوونجێنرێن.

 ییەکانە ئایینو باوەڕ ئایین ی. کاریگەری1

 

ۆ بەاڵم بە و شێوازی ژیانی تاکەکان ئێستاش سەرسامهێنەر شوناسسەر ە ل ئایینی مەزنی کاریگەری

هاوڕەگەزخوازتۆقاون. هەرچی ە بنەڕەتەوە باوەڕە ئیسالمییەکان لە چوونکناهاوسانان لەوەش زیاتره؛ 

و یەتی ی کۆمەاڵەگێپهۆی ە سەر تاک. بە تر و دەمارگرژتر بێ، زەختێکی زیاتر دەخرێتیئایینبنەماڵەیەک 

م ەلشیکاریی ۆر یە. زەزتری هێهەکی بێختەی زکسێی سڵۆڕبۆ کۆنت ئایینکان، سێکسییەە مینەبایۆلۆجیکی ک

 بۆ ئەوەی ەدەند و زۆرێک هەوڵنا یان ە ی ئیسالمدا قبووڵ کراوە ئایینبوون لگەیئایا ە کە یەدا هەگوتار

 یکسیهۆگریی سێە کەکان موسڵمانە گەیجڤاکی بکەن. ئاراستە خۆیان هاو یهۆگریی سێکسیمەعنەوییەت و 

خۆبوونن. بۆ ە بە متمان هەڵوەدایە خۆیان وەک کردەوەیەکی نائەخالقی یان هەڵە چەمکسازی دەکەن هەمیش

وناحە. گ هاوڕەگەزخوازیە و پێی وایە شێوەیەکی بەرباڵویش پەسند کراوە ڕەچاو بکەن و بە وێنە، ئەم ڕوانگ

ە دەرانڕفتارێکی الە ب بێ دوودڵی هاوڕەگەزخوازیە و بە پێداگرانە کانی دیکەئایین ڵپاە لئیسالم  یئایین



ی ایینئهیواییەکی مەعنەویی و بێە ب هۆگریی سێکسیدەزانێت. بۆ کەسانی ناهاوسان، دەستپێکی ناسینی 

ە ل ەهێزەوە بی ێنهاوڕەگەزخوازتۆقە گومانن لەوەی کێت. زۆر کەس بێکرئێگزیستانسیال سەرکوت دە

یەتی بوونی تاکە، چەمکی کۆمەاڵ ناوکیە ک ئاییناوی کردەروونیبە ی ئێرانییدا دەمێنێتەوه. هەستی کەلتوور

 ەهاوڕەگەز وەک تەنیا پەیوەندییەکی کۆمەاڵیەتی قبووڵکراو للەگەڵ نا و پەیوەندیە و پیاوانە ی ژنانئایینو 

یەکان یە ئایینو پێکهات بوونی هاوڕەگەزخوازیەی ئیدانەالقەدە هۆی ئەوەی تاک لە چوارچێوەی ئیسالمی دەبن

کۆمەڵگا ە لەگەڵ هاوڕەگەزخوازی لە نیتکنێو و ە قەزاوەت. دیاربەر ە هەستی سرووشتی خۆی بخات

انی ناهاوسان کەسە. گەیخۆیان پێ ە کە داناوە موسڵمانانتاقمە ئیسالمییەکان کاریگەرییەکی قووڵی لە سەر ئەو 

پێی کات، زەمەن و هەلومەرجی کۆمەاڵیەتی ە بە لەوانەیە مرۆییەکانن و ئەم شرۆڤانە بابەتی شرۆڤە هەمیش

 ەتەوەرتری دەقی ئەخالقەسەردا بێت. لەم پێناوەدا، زۆربەی واڵمدەران پشتیوانی شرۆڤە گۆڕانیان ب

ەر شرۆڤە هەمبە و ل ێجیاوازییەکانی نێوان خولقێنراوەکانی خودا دەگرو زۆرینەیی ە ڕێز لە ییەکانن کئایین

دەبەن، خۆڕاگری دەکەن. پەنای بۆ  کردنی هاوڕەگەزخوازیەن بۆ ئیدانبیرمەنداە زاڵەکانی قوڕئان ک

ن ئینجیل( بۆ ئەوەی بڵێە قوڕئان )وەکوو بەسەرهاتی الت لە بەر بەسەرهاتی لووت لە موسڵمانان پەنا دەبەن

ڵمان شرۆڤەی جیاوازییان لێی هەیە: ئەم سمو گەیدەکا وا هۆگری پیاوانن. زۆر ە ئیدانە ئیسالم ئەو پیاوان

و ە بنەماڵ پشتیوانیە کاتێک کەسێک لکردەوەیەکی سێکسی تایبەت. ە دەکا و نە ئیدانتوندوتیژی ە چیرۆک

ە کەسەکە ک ەدەتارێنێ، هیچ سەیر نییە و کەسەکە بەخش نیییش سووکناییئایینو ە دەوروبەرییەکانی بێبەش

 ییەکانی لە دەست بدات. ە ئایینباوەڕ

 تارانە ڕەگەزخواز لسااڵن، دوو 28

قوڕئان دەخوێنمەوه. ە نوێژ دەکەم و نە سەر خودا دابنێم، نە ی لکاریگەرە من هیچ کارێکی وا ناکەم ک»

 .« هەیە ممۆخپەیوەندییەکانی خودا دەخۆم و ە گرم. سوێند بڕۆژوو نا
 

 داناو ناهاوسانانە ئەخالق لە ب بوونندە. پاب8ە ژمار چارتی

 

 یڕەهەندی ئەخالقیبەراورد لەگەڵ ە پیشاندەری ڕا و بۆچوونی حەشیمەتی ئامانج ب 8ە ژمار چارتی

سەدی حەشیمەت لەو بۆچوونەدا ە ل 15.1مەشهەد و ە سەد لە ل 11تاران، ە سەد لە ل 82.8هاوڕەگەزخوازییە. 

ک ێئایینخواست بۆ زەمەنییەدا ە لەم قۆناغی دیاردەیەکی ئاسایی و سرووشتییە. هاوڕەگەزخوازە بوون ک



وای ە مە. ئسکۆالر بنە یان خۆشێپە یان بکا کڵو قبوو ێرمی بناسەفە گرووپی ناهاوسانان بە کبەدی ناکرێت 

ی وەعنەتافیزیا و ئایدۆلۆژیای مەزی مێو هەرەب ێکی نوەیەگڕێژیانی خۆیاندا ە س لەزۆر کە کە کردوو

ە ریتین لبە مکانەم چەن. ئەتداری ئیسالم بدەاڵسەست و دەداڵی باە ئایینبە ژێی درەوەر بۆ ئەبە دیل بگرنەب

 ێکی نوێیان هۆگری بۆ عیرفانە قینەاستڕکی ێئایینک ەتی مرۆیی وەرامەکە ند بوون بەمەڕتی، باوەایڤمرۆ

ی کەیەوەانێڕگدەتوانێ ە دەم سەئە کە ئارادایە لە وەری ئەگەت. ئێبەه سێکسی یریەوەلەمە ی بەڕباوە ک

زیاتر  ندیەیوەشی و هاشتاگی هاوپەوکڕئاستی سەر ە لبێ کە ژیان ە وەکێیی، مدارا و پەتێئاوە ژوویی لێم

 .  چووە

 مەشهەدە سااڵن، ل 95لزباین، 
 تافی منداڵیدا لەگەڵ دایک و باوکمە لە کە بیرە باشم ل

و  ئاریشەدەچووم بۆ مزگەوت؛ بەاڵم پاش ئەم 
قۆناغی یەکەمدا حاڵەتی بەرگریکارانەم ە کێشانە، ل

 ژێرە ڕاستی لە بە خودا هەبوو چوونکە بەرامبەر ب
دەیتوانی منیش هاوشێوەی گووشاردا بووم. خودا 

دیکەی کەسانی هاوڕەگەزم بخولقاندبوایە، دەمتوانی 
بکەم؛ ی هاوسەرگیر ژیانێکی ئاساییم هەبوایە،

من  ئاسودەیی بژیم.ە منداڵم بخستایەتەوه؛ دەمتوانی ب
ە هێشتاش هەمان هەستم هەیە. ئەو پرسەی ئێم

هەندێ جار وا دەکا ە ڕووبەڕووی بووینەتەو
ە بوو ەتگوێ بخەین بەاڵم ئەم کێشباوەڕەکانمان پش

دەست بدەم. ە باوەڕەکانم لە هۆی ئەوەی زۆرێک ل
خودا بپرسم ە لئەوە ڕۆژێ بمرم و تەنیا ە پێم خۆش

دام پەیوەندیە من لەگەڵیان لە بۆچی. کەسانێک هەن ک
و هەندێکیش وەکوو من هەر ئەم کێشەیان هەیە. من 

 ڕاستی ماندوو بووم. ە ب

 ئیسفەهانە سااڵن، ل 29، تەمەن گەی
 واڵتێکی موسڵمانداە لە ئێمە تاوانبارین، ئێمە دیار

باوەڕمان ە موسڵمانین. ئێمە گومان ئێمدەژین و بێ
بەاڵم ئەم باوەڕە الوازه. ە خودا و ڕۆژی قەیامەتە ب

دا وخە بەاڵم من ئیمان و بڕوام هەیە. من نکۆڵی ل
م هەیە، سێکس ندیەیوەپناکەم. سەرەڕای ئەمە، 

ە لە ئەم دوو ڕەهەندە هەوڵم داوە دەکەم و هەمیش
ڕەگەزخواز یان یەکتر جیا بکەمەوه. بۆ من، دیتر

خودا، ە هاوڕەگەزخواز بوون هیچ پەیوەندییەکی ب
رێ گە نییە. من ئەوان پێکەوە و ڕۆژی دواییەو ئایین
. من هەست ناکەم گوناحێکم کردبێت. باوەڕە منادە
ە ئەم بابەتەم ب ییەکانم الوازن؛ بەاڵم منئایین

 و کێشەم نییە. ە ئاسوودەیی قبوڵ کردوو

 

 رانەمداڵی ویئایینئاستی باوەڕی  .3ە ژمار چارتی

 



ە تاران، مەشهەد و ئیسفەهانە. بە لە ئەم حەشیمەتییەکانی ئایینپیشاندەری باوبوونی باوەڕە  3ە ژمار چارتی

سەد ە ل 24مەشهەد و ە سەدیان لە ل 99.9تاران، ە ان لسەدی هاوڕەگەزخوازە ل 50.28، چارتەگوێرەی ئەم 

دەن پیشان دەە ی وەکوو خودا و نوێژ و ڕۆژوو هەبوو. ئەم داتایانئایینچەمکگەلی ە ئیسفەهان باوەڕیان بە ل

 کۆمەاڵیەتیە و بە پەروەردە ی بەهێزتریان هەیە؛ چوونکئایینشاری مەشهەد باوەڕی ە هاوڕەگەزخوازان لە ک

 اڵتره. ی لەواندا کئایینلەم شارەدا باوتره. ئیسفەهان و تاران مۆدێڕنترن و باوەڕی  ایینئسایەی ە بوونیان ل

 زخوازان لەگەڵ یاساەگڕەهاوندیی ەیوە. پ8

 

بوونی  ادئێران و سیستەمی یاساییە ەکان لسێکسییە و نۆڕم ئاییننێوان  او لەڕبەدی و دانەبەئ ەکیندییەیوەپ

وڵەت، الیەن دەە ڕەچاو ناکەن. سزا یاساییەکان لبەها سێکسییەکان  و ئایینە ئەو کەسانە سزا دەدا کە کە هەی

. توەکوو قوتابخانەکان، کۆمەڵگاکان و بنەماڵەکان دەسەپێنرێ یەکانینادەوڵەتی کاراکتەرەسیستەمی داد و 

یچ هی ڕەگەزێتی شوناسیان  هۆگریی سێکسیهۆی ە ب یهەمبەر هەاڵواردن یان ئازاردانە یاساکانی ئێران ل

یان وەک پێشێلکەری مافەکانی مرۆڤ لێە ئەگەرچی ئەم یاسایان ؛ش ناکاتەشکێپ تیەی تایبپشتیوانییەک

 مومکینە ئەوان هەڵوەشانەوەی وەها سزاگەلێک بە ک ادەکراوان پیشان دەڵگەلە دیماندەڕوانرێ، کاردانەوەی 

ە ەت بکرا، زۆریان سەبارسێکسییەکان ە کەمینە یاساییان پرسیار ل یزانیاریە نازانن. کاتێک سەبارەت ب

 ەبەشداربووان کەڵکیان لە ، ئەگەرچی هەندێ لبوو وردەکاریی جێبەجێکردنی یاساکان سەریان لێ شێوا

 ەکەمینە زۆرێک لە کاتێکدا کە یان بەردباران یان قەمچی وەرگرت. وەک بینرا لە وشەگەلی وەک سێدار

میش بەدی کەمتەرخەە ژێر کۆنتڕۆڵدان، حاڵەتێک لە لە دەکرد کتوندی هەستیان ە بەشداربووەکان بسێکسییە 

و زۆریان ئەگەری ە ئارادا نەبووە یان بەردباران لە لەم ماوەی دواییدا هیچ حاڵەتێکی سێدارە دەکرا؛ چوونک

 کەم دەزانی. ە وەها سزاگەلێکیان زۆر ب

یڕشاد پۆلیس و هێزەکانی گەشتی ئ. بووحەڕەشەی هەمیشەیی پۆلیسی ئاسایش دی تیمی لێکۆڵینەوەکەمان شایە

هۆی ئەوەی بەشداربووان خێرا باڵوەی پێ بکەن بۆ ە و بوونەتە چەندین جار کاری مەیدانیان وەستاندوو

شارەکانی تاران، مەشهەد و ئیسفەهان جیاواز ە شێوازەکان لە کە پێدانە ئەوەی نەناسرێنەوه. شایەنی ئاماژ

شەی کێە شاریشدا بوونی هەبوو. بەدەر لیەک گەڕەکە جۆراوجۆرەکانی ە لە بوون و تەنانەت ئەم جیاوازییان

ووە بپۆلیسییەی هێرش و ڕاکردن ە بوو، ئەم شێوازە دیمانە حەزیان لە کردنی ئاسایشی بەشداربووان کدابین

 بێت. بدەستێوەردانی پۆلیس دژوار هۆی بە ە کاری دیمانهۆی ئەوەی 

 ساڵە، لە تاران   21لزباین، 
پەکانم )گرووپی ناهاوسانان لە تێلێگرام ( دەسڕمەوە و بۆ بەیانی دیسان لە گرووپەکاندا دەگەڕم ئێستا گروو

بۆ ئەوەی شتێکی باشتر بدۆزمەوه، گرووپەکانم دەسڕمەوه، تەلەفوونەکەم دەکووژێنمەوه. پێموا هەتا 
 بێنە؛ چیتر ئەم کارەدانە سیم کارتم کڕیوە و هەموویانم سووتاندووه. بە خۆم دەڵێم وازی لێ  24هەنووکە 

شدا ان بە شوێن یەکێکی باسمەکە. قوڕئان دەکەمەوه؛ بۆ بەیانی دیسان بە شوێن گرووپەکانمدا دەگەڕم. دی
دەگەڕم. پێموا هەتا ئێستا دە باتری مووبایلم گۆڕیوه. من هەر لە سەرەتای ڕۆژەوە هەتا شەو سەرم لە ناو 

ەوە ڕەنگە بگەڕیتەوه. ڕەنگە کارێک دەست بخەی، بچیتە موبایلدایە. دایکم دەڵێ ئەگەر الی خودا بپاڕیی
  سەر کار.

 

 



 . لێخشبوونی سەربازی، چانس یان ڕێگەی بەرگری؟8

 

ە ناچاریی دوو ساڵە. ب یساڵ(، دەبێ بچێ بۆ سەربازی 58تەمەنی یاسایی )ە کاتێک پیاوێک دەگاتران ێئە ل

شێوەی  ەبێ ئەم کارتە، پیاوی ئێرانی ناتوانێ ببە کارتێک دەردەکرێت. ە دوو سااڵنەیە کۆتایی هاتنی ئەم خوول

ابمەزرێ دە الیەن دەوڵەتەوە گشتی بەشداری بکا، ل رتیەکچاالکی فەرمی ە فەرمی کڕین و فرۆشتن بکا، ل

ە ن کدابمەزرێنە نین ئەو کەسانە کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت ئامادە یان پاسپۆڕت وەربگرێت. هەندێ ل

تی ناچاری ەخزمە بۆ خۆ بوواردن لڕێ دەرەتانێک هەندێ کەس تێدەکۆشن  1زییان نەکردووه.سەربا

  بدۆزنەوه.

ی ەگەڵزخوازی بەگڕەتی یان هاوێنسڕەتسەبارەت بە  ێبەخۆشبوون دێکارتی لرگرتنی ەو ۆناهاوسانان ب

یشکی و کنینی پزشپ ێبەدە دوو ساڵەیە دەستپێکردنی ئەم ئەزموونە بەر لە کەسەن. کەش بکەشکێخۆیان پ

 سێکسییان دۆخی  ڵۆڕ ەڕمە زخواز لەگڕەکی هاوێسەک هەندێ جارنجام بدات. ەروونی ئەنگاندنی دەسەڵه

 ەیان ئارایشت و پۆشاکێکی تایبەتی هەیە هاوبەشی سێکسی مێینەیە دا کدەکا و وا خۆی پیشان دەخۆی درۆ 

وەها حاڵەتگەلێکدا، هاوڕەگەزخوازی ە بۆ ئەوەی لە دادگا براوە بێ و لێخۆشبوونی بۆ دەربکرێت. ل

سەیر ە انوەک ڕەواڵەتی ژنە کە یک نییە، بەڵکوو ساختەکاریی دەرەکی شتێکجبایۆلۆ یسێکسیهۆگرییەکی 

هێمایەکی ڕوونی دیاریکەرەوەیە:  ەکەکەسی ەندازەئوبەرگ و ڕەواڵەت، ئارایشت، جلە دەکرێت. بەدەر ل

  .     براوە بندادگادا ە لئەوەیان هەیە کەمتر چانسی ە تەولەشی پیاوانەی درشە کەسانی هاوڕەگەزخواز ب

تاقیکردنەوەیەکی تەواو پڕئیسترێس و تەواو پاش هەڵسەنگاندنی دەروونی ە هەمیشە زۆر جار و ن

ی نێوان ڕوودانی دخوولە ب پەیوەست. ئەگەر بینینی پزیشک بەڵگەی تئەنجام دەدرێکۆم  یهێنەرسووکایەتی

ا، هەندێ حاڵەتدە شێوەی فەرمی دەنووسرێ و دەنێردرێ بۆ سوپا. لە بە بدا، ئەم بابەتدوو هاوڕەگەز پیشان 

بخەن  ستدەە دۆخی داواکار دڵنیا بن و ئەم متمانەیە پشکینی وردتریش ئەنجام دەدەن بۆ ئەوەی بڕیاردەران ل

 2ی.خزمەتی سەربازە بۆ ئەوەی ڕێگەیەک بێ بۆ ڕا کردن لە ڕاست بوونئیدعای هاوڕەگەزخوازە ک

جیاوازه. بۆ زۆر ڕەگەزخواز بۆ پیاوانی هاوڕەگەزخواز و دیتر وەرگرتنی لێخۆشبوونی سەربازی

و شانسی خوێندن و  هاوسەرگیری پاراستنی دوو ساڵی گەنجێتی،ە ، لێخۆشبوون واتدیترڕەگەزخوازان

، ئاسایش دەگەنئۆقرەیی و ە دۆزینەوەی هەلی کار. بەاڵم، بۆ هاوڕەگەزخوازان ئەگەرچی بۆ ساتەوەختێک ب

وای ئەم دە سەریان. لە هێرش بکەنە لەوانەیە ک ناو کەسانێکەە هۆی ژیان لە بە نیگەرانییەک کە خێرا دەبێت

 ەبابەتێکی گرنگە. یەکێک لەو ئاسەوارە کە ئاراوە خایەنە، هەلی کار دێتکەمە ئاسوودەیی و ئۆقرەیی

نیان لێخۆشبووە کە هەستی پێ دەکەن، ئەوەی کەسانی خولیای هەلی کاری خاوەن کارتە هەستپێکراوانەی ک

ا کڕیاری بازاڕدە لە هۆی ئەوەی کەسەکە دەبێتە تئاستەنگی بەردەم دۆزینەوەی هەلی کار. ئەم کارە ئێستا بۆت

سەر کارت دەنووسرێن. کێشەی ە لە نەخۆشی دەروونی یان کێشەی کەسایەتی هۆکارگەلێکن کنەبێت. 

نوێنتری هاوڕەگەزخواز سەیر دەکرێت. هەندێ جار کارت ژمارەی نەرمی وشەیکەسایەتی دەستبەجێ وەک 

لێکدانەوەی هۆکاری ە لێخۆشبوونی بۆ دەرکراوه، پیشان دەدات. کەواتە هۆی ئەوەوە بە ئەو یاسایەش ک

دامەزراندنی پیاوانی هاوڕەگەزخواز ە خاوەن کارەکان بە زۆرێک لهۆی ئەوەی  لێخۆشبوون زۆر ئاسانە. بە

 ە لێخۆشبووەکان زۆر چەتوونە.گەیئاسوودەیی ناکەن، وەدەستهێنانی ئیش بۆ ە هەست ب

                                                           
1 - Gay Men in Iran's Military Can Seek Exemption - Al-Monitor www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/  
2 - Gay Men in Iran's Military Can Seek Exemption - Al-Monitor www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/  

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/
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کاتێ ناهاوسانێک ئارادایە. ە روونی لەکی دێتەسارەخە وەرووپزیشک، ئەالی د ۆب ێچەک دێسەک کێکات

خولیای ە ەوڕوو، ئە خۆی بخات یهۆگریی سێکسیە ب پەیوەستبۆ ئەوەی بابەتی  سەردانی دەروونپزیشک دەکا 

رێک خۆی ببێتەوە و هەڵوەدای جۆ یهۆگریی سێکسیبەڵکوو تێدەکۆشێ بەرەنگاری ە چارەسەر یان گۆڕان نیی

 کێواڵمی ئەم پرسیارەیان داوەتەوه. بۆ وێنە، دەروونناس« نەرێنی»ڕێگە چارەی ە ب انئاشتییە. دەروونپزیشک

. اتدەد تاک پێشنیار یهۆگریی سێکسیئامانجی گۆڕینی ە ڕەگەزی بەرامبەر بە لەگەڵ کەسێک ل پەیوەندی

رووژانی وە کە ناو پەیوەندیی ئاڵۆزترەوە بەشداربووان بچنە هۆی ئەوەی کە کۆتاییدا دەبنە لە چارانە ئەم ڕێگ

ی گشتی یسەرەڕای هاودەنگ 1.شوناسچوونی دەستەهۆی هەستی لە و دەبێتە سێکسی و خەفەتی لێ دەکەوێتەو

تی واڵە ل« لێزان»ی نییە، دەروونپزیشکان ی دەروونینەخۆشییەک هاوڕەگەزخوازیە کە سەر ئەم بابەتە ل

ناو چوارچێوەیەکی ە بخەنە قەڵەم دەدەن و تێدەکۆشن کەسەکە نەخۆشی لە هاوڕەگەزخوازی بە ئێراندا هەن ک

 .ەوەڕەگەزییەکانە پێناسەکراوی دەور

انن. نەرێنی لێیان دەڕوە و بە ڕۆڵی ڕاوێژکاران و دەروونپزیشکان نییە متمانەیان ب کانسێکسییە کەمینە

 الی یارمەتیدەرێکیە تەنانەت لە ژیانی ناهاوساناندا هەیە لە هەمیشە بەردەوام ک یو مەحافزەکاری خۆپارێزی

دا و قەڵغانەکەی فڕێ بە نادا کە کەسەکە بە متمانەیی ڕێگتوێژێکیش بەردەوامە. بێکۆمەاڵیەتی یان دەروون

ڕوو. ئەو ناتوانێ داوای پشتیوانی یان ڕاوێژکاری و پێشنیارێکی بەسوود بکات. ە گیر و گرفتەکانی بخات

ناو ە لە ا کپیشانی دە ڕەگەزێتی لەم دیدار و چاو پێکەوتنانەیە. ئەم توێژینەوێتی دووانە بابەتی گرنگی دیک

ر بۆ ییەکی کەمتی بوو. پیاوان هۆگرپیشاندەری الوازە هاوکارییەکی شارەزایانبەشداربووانی پیاو، داوای 

 ۆ هاریکاری و وەرگرتنیالیەکی تریشەوه، بەشداربووانی ئافرەت بە پیشان دەدن. ل« الوازی»دەربڕینی 

پرسێکی نوێیە،  دای گشتیکەلتوورە دەروونناسی لە لەوەی کە ئاوڕدانەوە تامەزرۆترن. ب ڕاوێژکاری

ڕێکخراوی بێهزیستی وەک ە دەروونناسانێک لە بە ئەم کەسانانی دەروونپزیشک هێشتا شوورەییە. سەرد

ناسان ، کارخوالنەداکۆبوونەوەی ڕاوێژکاری بێبەرامبەر سوودمەند بن. لەم ە نەخۆش دەناسێنرێن بۆ ئەوەی ل

ە ەم دەروونناسانهەیە. ئ« نەخۆشانی هاوڕەگەزخواز»چارەی سنوورداریان بۆ چارسەری ەستراتیژ و ڕێگ

یاساکانی ئێراندا هیچ شوێنێکی بۆ نییە، ڕاوێژ لەگەڵ ە زۆریان کارمەندی دەوڵەتن. کاتێک هاوڕەگەزخوازی ل

هۆگریی دنی کرتەنانەت قبووڵە ڕاستیدا دەروونناسێک کە دەروونناسێکی دەوڵەتی شیاوی تێگەیشتن نییە. ل

دژی بنمایەکی  ەبنەڕەتدا لە ، لڕەگەزیدا پێشنیار دەکاالیەنێکی ە خۆیان وەک ڕووداوێکی سرووشتی ل یسێکسی

ە تەنانەت لەوانەیە دەگرێت. ئەمهەڵوێست دەوڵەت ە الیەن خاوەن کارەکەی خۆی واتە کراو لەپێناس

 هەڵوەشانەوەی مۆڵەتی کاری دەروونناسیشی لێ بکەوتەوه.

سەردانی داراییەوە باری ە ن لدەتوانە خوداپێداون کدەوڵەمەند و ە بنەماڵە کی لگرووپی دووهەم کەسانێ

ە ن بو هیچ وابەستەییەکیاە ناوەندەکانی شاردا نۆرینگەی تایبەتیان هەیە لە ی تایبەت بکەن کیدەروونناس

و ە زیی هەیی ڕەگەشوناسپرسەکانی ە تێگەیشتنێکی تا ڕادەیەک باشتریان لە دەوڵەت نییە. ئەم دەروونناسان

وان ئەە بن؛ کەوات فوکووس خستنە سەر چارەسەری هاوڕەگەزخوازیکەمتر نیگەرانی ئۆتۆلۆژی و ە ڕەنگ

 ڕاوێژ بدەن. ە زێدەترەو توانایەکیهێز و ە دەتوانن ب

                                                           
1 - History of Treatment/The Medical Treatment of Homosexuality. edited by Cabaj & Stein, American 

Psychiatric Association, 1996. 
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ین ێڵتوانین بەدگشتی ە ناو لزباینەکان ڕوون نییە؛ بەاڵم بە ڕێژەی ڕاستەقینەی خەمۆکی و دڵەڕاوکێ ل

ە ویالیەتە نیشتمانی لە لێکۆڵینەوگرتووه.   ۆخە لدەروونییەکانیان ە کێشە لزباینەکان ڕێژەیەکی زۆر ل

انی ژنە ناو لزباینەکان پتر لە ڕێژەی کێشەی دڵەڕاوکێ لە کە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پیشانی داو

ناو  ەخەمۆکی لە ڕێژەیەکی زۆری لواڵتی هۆلەند ە لە بەرامبەردا توێژینەوەیەکی دیکە ل 1ڕەگەزخوازه.دیتر

هەر ئەم  2نیگەرانی.زیاتری ڕێژەی ە ڕەگەزخواز پیشان دا و نبەراورد لەگەڵ ژنانی دیترە لزباینەکان ب

 یستیژیاندا تووشی کێشەی تەندروە لزباینەکان دوو قاتی دیتران النیکەم دوو جار لە پیشان دەدا کە توێژینەو

یەکانی، وەکوو بیر و خەیاڵی ی دەروونییتەندروست دیکەی کێشەو دەروونی دەبنەوه. ڕیسکی خەمۆکی 

ە و ئەوانەی ک 3ی ڕەگەزیی خۆیان ئاشکرا نەکردووهشوناسە لزباینانەی کە ناو ئەو ئافرەتە ژیی، لخۆکو

 ئەزموونی ڕووبەڕوو بوونەوەیان لەگەڵ ملهووڕی و هەاڵواردنیان هەیە، زیاتره. 

 

 رانەمداڵخۆکوژی ومۆکی و ەی خەژڕێ. 54ە ژمار چارتی

   

تاران، مەشهەد و ئیسفەهانە. ە ناو هاوڕەگەزخوازان لە ل پیشاندەری خەمۆکی و خۆکوژی 54ە ژمار چارتی

ژیی پیشان سەدی حاڵەتەکانی خۆکوە ل 14ە سەد و مەشهەد بە ل 04ە سەد، ئیسفەهان بە ل 91.1ە تاران ب

ئەنجامدا ە مەشهەد و لە ل و گووشار و زەخت یەکاننەریتیبەها هۆی ە بە پێمان دەڵێن کە دەدرێن. ئەم ژماران

 زیاتره. داەناو هاوڕەگەزخوازانی ئەم شارە و هەاڵواردن، خۆکووژی لتوندوتیژی تری زۆرڕێژەی 

                                                           
1 - Cochran, S.D., V.M. Mays, and J.G. Sullivan, Prevalence of mental disorders, psychological distress, and 

mental health services use among lesbian, gay, and bisexual adults in the United States. Journal of Consulting 

& Clinical Psychology., 2003. 71(1): p. 53-61 
2 - Sandfort, T.G., et al., Same-sex sexual behavior and psychiatric disorders: findings from the Netherlands 

Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS). Archives of General Psychiatry, 2001. 58(1): p. 85-91 
3 - Koh, A.S. and L.K. Ross, Mental health issues: a comparison of lesbian, bisexual and heterosexual women. 

J 

Homosex, 2006. 51(1): p. 33-57 Kitts, R. Adolescence. Gay adolescents and suicide: understanding the 

association. Adolescence, 40(159), 621-628. 2005. 



، وەکوو ئەزموونی دەکەنە بە ڕۆژانسێکسییەکان ە کەمین زۆربەیە درێژخایەنەکان کە کۆتاییدا، کۆی کێشە ل

انەوه، ، چەوسناشەقام، مەترسی زۆری قۆڵبەستکرە و شوێنی ئیش و تەنانەت لە قوتابخانماڵ، ە پێکران لە گاڵت

ریان ژیان. زۆنەشیاو بۆ و ە دۆخێکی نادادپەروەرانە، نامرۆڤانهۆی ە تێبەدسێکسی، توندوتیژی و  ملهووڕی

ەوه، نەگۆڕاوی دەمێنێتە لە ژێر زەختی سەرکوتی کۆمەاڵیەتی و دەوڵەتیدا دەژین. کاتێک وەها هەلومەرجێک ب

ی، کێشەی دەروونی، خەمۆکی و بۆ خەساری کۆمەاڵیەتی زیاتری وەکوو ئێچ ئای ڤی، توندوتیژە ڕێگ

شتیەکاندا گە سەر شەقام و شوێنە ڕێزییانەی کە لو بێتوندوتیژ  ئەو کاردانەوەژی زیاتر خۆش دەبێت. خۆکو

و  بێزاریە ی هەڵسەنگاندن و قەزاوەت و ببەر تیشکە ڕەگەزێتی دەکەوێتە ەو شوێنەی کل بەدی دەکرێن

شوێنی کاریشدا دەبینرێن ە لە ئەم کاردانەوان 1خۆی دەنوێنێت.واندا ەکۆمەڵگای ئە للێی دەڕوانرێ ە نفرەتەو

ران نییە. واڵتی ئێە تەنیا تایبەت بە سەر دەبەن. ئەمە کەسەکان بەشێکی هەرە زۆریان کاتی خۆیان لەوێ بە ک

ا و دیسان ئاشکرە شوێنی کار دەبنەوە ناهاوسانان ڕووبەڕووی هەاڵواردنی بەرباڵو لسەرتاسەری جیهان، ە ل

دێری چاوە واڵتی ئێران بەدەر نییە. کۆسپ و تەگەرەکانی بەر دەم ناهاوسانان بۆ گەیشتن بە کە دەبێتەو

 لەگەڵە ئەم تاقمە ی دەروون کیتەندروستە ب پەیوەستو پرسەکانی توندوتیژی تەندروستی لەگەڵ 

، ئیش بکەن نناهاوسانان دەتوانە ، دەتوانێ ماوەی ئەو سااڵنەی کبە ئەزموونی دەکەنهاوڕەگەزخوازتۆقێنی 

 کەم بکاتەوه.

 

  پەیوەندییەکانیە بدات. تەنانەت لە پیاوێکەوە کۆتاییدا هەموو ژنێک دەبێ پاڵ بە من وا هەست دەکەم ل
بۆ ئەوەی  ەکەسێکی بەهێزترە پێویستی بە هەمیشدەوری بەهێزتر دەگێڕێ، ە لزباینەکان، ئەو کەسەی ک

 بدات.  ە پاڵی پێو
 سااڵن، لزباین 58تەمەن 

 

 ەمەدەنی و یاساییەکان سوودمەند بن و ناتوانن لە هەموو مافە ناتوانن لسێکسییەکان  ە کەمین واڵتی ئێران،ە ل

 شێوەی بەرباڵو وە ڕاستیدا بە خۆیان بکەن.لە ی لییەکی ناتەندروستی تونداژۆ بەرگرڕەوتی پەیوەند

واڵتی  ەی یاسایی بێبەشن. لەو ڕووەوەی یاساکان لیمافی پشتیوانە هەر چەشنە سیستماتیک، ناهاوسانان ل

 یشییەکان و جۆرێک سەرکێە ئایینی نۆڕمبەرئێران هەر ئێستاش پەیوەندیی ئەوان وەک بەرهەڵستی ڕەها دژ

دەیان لەگەڵ ویان دەتۆقن، پەیوەندییەکی ئاسوشوناسبوونی ئاشکراە لە کسێکسییەکان ە کەمین ،اتسەیر دەک

 سیستەمی یاسایی، پۆلیس و هێزەکانی ئاسایش )ئینتزامی( نییە.

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Gay and Transgender People Face High Rates of Workplace Gay and Transgender People Face High Rates 

of 

Workplace ...www.americanprogress.org/issues/lgbt/news/2011/ 



 دژی ناهاوسانانە واردن لەاڵو هتوندوتیژی ی ەژڕێ. 55ە ژمار چارتی

 

ە هاوڕەگەزخوازان لسەر ە ی، هەاڵواردن و سووکایەتی داسەپێنراو بڕێژەی توندوتیژ 55ە ژمار چارتی

ن و هەاڵواردتوندوتیژی ، زیاترین ڕێژەی چارتەگوێرەی ئەم ە تاران، مەشهەد و ئیسفەهان پیشان دەدات. ب

چاو ە سەد( ڕوو دەدات. لە ل 1.5سەد( و تاران )ە ل 11.1) مەشهەدە سەد( و ئینجا لە ل 84ئیسفەهان )ە ل

نن. دەزاەشیاو الدان و نە ی بوڕەگەزخوازهاە رن؛ کەواتتیئایینخوازتر و تاران، مەشهەد و ئیسفەهان نەریت

 دژی هاوڕەگەزخوازان پیشان دەدەن. ە لتوندوتیژی ە ڕێژەیەکی زۆر لە ئەم دوو شارە کە هیچ سەیر نیی

 بازی ڵمندا. 16

 

ە ەڵ بزۆر جار تێکە ک ی نێوان پیاوانی بەسااڵچوو لەگەڵ کوڕانی کەمتەمەنتر دەوترێپەیوەندە ببازی ڵمندا

قووڵەکانی نێوان پیاوانی بەسااڵچوو و کوڕانی ە ڵەتاندنە. لێکدانەوەی ئاڵۆزییەی، ئازاراندن و هەڵخوتیژتوند

تێهەڵکێشی ە سێکسییە ەنگوتاری گشتگیرتر و جیاوازتری لێ دەکەوێتەوه. ئەم پەیوەندییە یەک الی نەمەم تەک

ی کەم تەمەن )وەک هاوبەشی ێککوڕ منداڵی، چەوساندنەوەی سێکسی و دەستدرێژییە. کاتێک ئازاراندنی

اتێک بۆ نییە. ک ، مافی هەڵبژاردن و ئازادیئاگادارەو لەم پەیوەندییە  مێینە( هۆگری کەسێکی بەتەمەن دەبێ

وازی خۆیدا ئاقاری دڵخە سەر قوربانی جێبەجێ دەکا، فێری ناکا بەڵکوو لە ل یتەمەنتر خواستەکانە کەسێکی ب

م ەا لتداڵی وەردەروەمی پەسیستە لە کسییانێسکەڵکاوەژوویی ە نشەو چەتی لڵەر حاۆزڕێنوێنی دەکات. 

 وه. ەنایهەرای نگ و ەد ی دواییداەناڵسا

 

 ئیسفەهانە سااڵن، ل 21، تەمەن گەی
ت. دۆسە باش و ڕاستگۆ بوو، بوومە المەوە بە ، لەگەڵ کەسێک کدڵناسکممن هاوڕەگەزخوازم؛ کەسێکی 

 ەماڵەکەی. هەستێکی گەرم و بەتینی پێ نیشان دام و وتی ئێمە بچم پاش ماوەیەک داوای لێ کردم لەگەڵی
و بۆم  کۆتاییدا چوومە سەر دانام. لە زۆری کاریگەری لە دوو کاپڵی ڕاستەقینەن و باشترین هاوژینین. ئەم

و ئەوەی  بەستمەوەدەرکەوت دوو سێ کەسی دیکەش هەن. ئەوان تا توانیان لێیان دام، دەست و قاچیان 
  ناو چووم و زەینم زۆر ئاڵۆزاوه.ە سەریان هێنام. ئێستا من خوێنڕێژیم هەیە، لە ویستیان ب

 



ی هاوبەشی سێکسە ئەو پیاوانەی ک پرسی زمانیش هەیە.ە چوارچێوەی ئەم پەیوەندییە یەک الیەنە ل

ووککردنی و بۆ سە ڕێزییانەیبێپێناسەیەکی ە ک« کوونی»وەک سووکایەتی پێیان دەوترێ ە هاوڕەگەزیان هەی

ن تیشەگێر تەسە ی لەکەرییەو کاریگە تییێزەگڕەە دارەئاراستە باوبوونی ئەم زمانکار دەهێنرێت. ە ئەویتری ب

ەوان پێگەیەکی ڕێزدارەوه. ئە دەخات "بکەر"و پیاوانەکان، پیاوانی ە ژنانە کلیشە و قبووڵکردنی کۆمەڵگا ل

انیان و هەلومەرجەکما ەبنکردنی یان بۆ دیاریۆنتڕۆڵی پەیوەندیی سێکسیدەسەاڵت و کە هەر ئەو کەسانەن ک

بێ  نرخ ووەک کەسایەتییەکی بێە هاوبەشی مێینە پێچەوانەوە توانای دخوولیان هەیە. بە هەیە. ئەم پیاوان

 ڕێزییە. جنێو و زمانی بێە بایەخ سەیر دەکرێ و دەوری سێکسی ئەو تێکەڵ ب

 

 لەگەڵی بووم دووانی پێدام بۆ ئەوەیە هەیە. کەسێک کە ماڵەوە سێکسیم لکەرەسەی نا پێم خۆش نییە. دوو 
کاری دێنم. زۆر حەزم لێی نییە. ئەم ە و کاتێک هاتم خۆم بە ماڵەوه. وتم نامهەوێ. وتی هەڵیگرە بیانبەم

 پالستیکێک ئەنجامدان هیچ چێژێکی نییە.ە پاچە بە کار
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ە ل 1.1 ،چارتیپێی ە تافی منداڵی پیشان دەدات. بە ناهاوسان للە  کەڵکاوەژووییڕێژەی  52ە ژمار چارتی

هەڕەتی ە هان لەئیسفە د لەسە ل 50.8مەشهەد و ە سەدیان لە ل 51.1تاران و ە سەدی هاوڕەگەزخوازان ل

 منداڵیدا دەستدرێژی کراوەتە سەریان.

  

  

 ناهاوسانان کەڵکاوەژوویی لە : ڕێژەی 52ە ژمار چارتی

 هەڵبژێردراوو منداڵی  هاوسەرگیری .13

 

ی انڕەگەزخوازبۆ هاوڕەگەزخوازان و دووە دیمانەکاندا وترا، پرسی درێژخایەنی دیکە وەک چەندین جار ل

اڵتی ڕەهای بێدەسەە فەرمی ناناسرێت. ئەوان بە شێوەی یاسایی بە پەیوەندیی نێوان ئەوان بە کە ئێرانی ئەوەی

 فەرمیکردنی پەیوەندیی خۆیان دەدەن. ئێران واڵتی الیەنگریە و ب هاوسەرگیری خۆیان هەوڵ بۆ

ە ییرمئارادا نییە، پەیوەندیی نافەە کاتێک چانس بۆ پەیوەندیی فەرمی لە هاوڕەگەزان نییە. دیارهاوسەرگیریی 

 ۆب یترزیا ئەنجامدا زیانی سۆزدارییە لە کە باوکەوتووە حاڵەتەکاندا ڕووکەشی و لە زۆرێک لە و ل



ەو ئێستادا ئە پێی یاساکانی ڕێکخراوی بێهزیستی )چاکژیانەوه(، لە ب هاوڕەگەزخوازان لێ دەکەوێتەوه.

منداڵی  مەرجەکان دەیانگرێتەوه، دەتوانن بۆە ڕووی دەروونی، جەستەیی و ماڵییەوە لە کەسانەی ک

ە ەمینکە ەوەی کوبەاڵم لەو ڕو دەیانگرێتەوه؛ە هەوڵ بدەن. کەسانی گەنج و سەڵتیش ئەم یاسایهەڵبژێردراو 

 ەلەگەڵ کەسی هاوڕەگەزی خۆیان نییە، بهاوسەرگیریی  واڵتی ئێران هیچ چانسێکیان بۆە ل سێکسییەکان

 . وەبەر مەرجەکان ناکەونمنداڵی هەڵبژێردراو  کردنیخۆ بۆ داواە شێوەی خۆ ب

 . نەبوونی ڕاهێنانی پرسە تەندروستی و سێکسییەکان14

او نە زۆر یان پەیوەندیی زۆر دەتوانێ کێشەی تەندروستی لێ بکەوێتەوه. ئەوەی لهاوبەشی سێکسی 

گوێرەی ڕا  ەنیگەرانییەکی ئەوتۆ نەبوو. بە الیانەوە پرسی تەندروستی بە کە بووە بەشداربوواندا بینیمان ئەو

 ووگیانیدژە د نانی کاندۆم و حەبیکارهێە بە پرسە تەندروستییەکان لە و بۆچوونەکانی ئەوان، گرنگیدان ب

انیان تەندروستییەکە سنووردار دەبووەوه. هەندێ جار کەسەکان بۆ چێکاپ و پشکنینی خوێن سەردانی ناوەند

ئایدز هەیە. زۆربەیان ە ل یانەکاندا ترسێکی زۆرگەیزۆر نەبوو. ە دەکرد؛ بەاڵم ڕێژەی ئەم حاڵەتان

 ڕۆژیە بوون. هۆشداری پێویستە. ل گەیزۆربەی ئەوانەی وا تووشی ئایدز هاتوون، ە کە ڕایانگەیاندوو

ی ئێران، حەسەن هاشمی، ڕایگەیاند ی(، وەزیری تەندروست2451جیهانی ئایدز )یەکەمی دیسەمبەری ساڵی 

ە ب کۆنفڕاسێک سەبارەتە لە . ناوبراو کبۆتەوە زیادبووی ئێچ ئای ڤیە ڕوو لڕووبەڕووی واڵتی ئێران ە ک

 ساڵیە دزماوەی یاە لە کە تەندروستی قسەی دەکرد، وەبیری هێنایەووەزارەتی ە ئایدز لە ئاگاداربوون ل

نەبوونی ڕاهێنانی سێکسی و ە نۆ قات بووه. ناوبراو هەروەها هۆشداریشی دا ککانی ئایدز ەتەڵحاڕابردوو 

لەم ڕەوتی  ەکۆمەڵگای ئێراندا لەو فاکتەرانەن کە نزیکییەکان لە نەخۆشییە ب پەیوەست یتابۆی کۆمەاڵیەتی

ە ت لناتەندروس یهۆی پەیوەندیی سێکسیە ڤی بئاینوێکانی ئێچحاڵەتە  زیادبوونەدا دەوریان هەیە.ە ل ڕوو

هەڵکشانە؛ بەاڵم تابۆ ە ڕوویان لە ڕێگەی دەرزی مادەی هۆشبەرەوە لواتە ڕەوتی پێشووی تووشبوون  چاو

  1ڵبژاردووه.بێدەنگییان هەە گوتاری پەیوەندیی سێکسی هێشتا بۆ ئەم کارەسات سەبارەت بەییەکانی کەلتوور

زۆر دەکەن. ە یئەم نەخۆشی مەترسیتەندروستییەکان ە تێبینییە سێکسی کۆمی، سێکسی دەمی و گرنگینەدان ب

 ناوە ەکان لپەیوەستی سێکسی و پرسە یتەندروستە ل ئایدز، ڕێژەی ئاگاداریە سەرەڕای ترسێکی زۆر ل

ەڵ لەگە ی کەو پیاوانەو دیکەی ئ انەکان، دووڕەگەزخوازگەیزۆر کەمە. بۆ وێنە، سێکسییەکان  ە کەمین

هۆی ە ب ا چجنزیکییەکان پشکنینان بۆ بکرێ، ە پیاوان پەیوەندیی سێکسییان هەیە، دەبێ بەردەوام بۆ نەخۆشیی

بەرپرسان، پیاوانی هاوڕەگەزخواز هەوڵ بۆ چێکاپی بەردەوام و ە ڕاپۆڕتدان بە هەستی شەرم یان ترس ل

 ئاگا بوون.ێبوونی کاندۆم بە تەواوەتی لە بەرامبەردا، لزباینەکان بە نزیکییەکان نادەن. لە نەخۆشییپشکنینی 

باوه.  هێنانی کەرەسەی سێکسکارە ب داڕەگەزخوازانناو هاوڕەگەزخوازان و دیترە لە هەروەها دەرکەوت ک

چاو  ەئایا هاوڕەگەزخوازان لە نزیکییەکان. ئەوەی کە نەخۆشییتووشبوون بە بۆ ە خۆی هۆکارێکی ترە ئەم

 ەناو ژنانی لزباین، بە کار دەبەن یان نا، جێی مشتومڕه. لە ڕەگەزخوازان زیاتر کەرەسەی سێکس بدیتر

دەتوانێ هۆکاری  سێکسیڕفتاری ە جیاوازیی ل 2کارهێنانی کەرەسەی سێکس وەکوو ویبراتۆر یان دیلدۆ باوه.

 ەبازاڕی ڕەشدا دەکڕدرێن نەک لە شێوەی نایاسایی لە زیاتر ببێت. ئەم کەرەسانە ە بەشێک لەم جیاوازییان

                                                           
1 - HIV in Iran - The Lancet, www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736... 
2 - Bailey JV, Farquhar C, Owen C: Sexual behaviour of lesbians and bisexual women. Sex Transm 

Infect 79:147, 

2003 



ەی ڕێگە و هەر لە بەر ئەوەش زۆریان ستریل نین. کەرەسە سێکسییەکان لمتمانەپێکراو سەرچاوەیەکی 

ە کخراوڕێن ەالیە ل کسیێس یندروستیەنانی تێاهڕ. هۆی هەوکردنی نزیکیە دەتوانن ببنە خوێنەو

واڵتی ئێران ە ل 1.پێویستەمافەکانی مرۆڤ، بۆ گەشە و پەرەپێدانی یەکسانی یەکی وەک نموونە کانەتییڵەەوودێن

 ت. دەکرێە بۆ کەسانی سەڵت سەرکۆن ی سێکسیڕاهێنانی تەندروستیە ڕووی کۆمەاڵیەتییەوە ل

وەندیی پەیکانی خۆیاندا یەسێکسی پەیوەندییەە لە کڕێژەی هاوڕەگەزخوازانێک پیشان دەدا  59ە ژمار چارتی

 انیبۆ پاراستنی خۆئامادەکاری تاران، مەشهەد و ئیسفەهان زۆر کەس ە پارێزراو ڕەچاو دەکەن. ل یسێکسی

ە سەد و لە ل 15.0تاران ە سەد، لە ل 89.9مەشهەد ە . لناگرنە بەرتەندروستییەکان ە هەمبەر مەترسییە ل

حەشیمەتی ە لە ئەم ڕێژتەندروستییەکان ڕەچاو ناکەن. ڕێنماییە سەدی هاوڕەگەزخوازان ە ل 14ئیسفەهان 

، لزباین و گەیناو ە پیشاندەری ناوشیارییەکی زۆر لە کە سەدە ل 14نموونەی هەر سێ شارەکەدا ژوور 

 ڕەگەزخوازان سەبارەت بەم بابەتەیە.دوو

 

 وهەن ناهاوسانانەالیە تەندروستییەکان لە کردنی تێبینییەچاو نڕەی ەژڕێ:  59ە ژمار چارتی
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ەج بوون و ملکبێدەسەاڵت ە هەمیشسێکسییەکان  ە کەمین تاقی کراوەکاندا،ە واڵمی سەرکوت و کەمایەسییە ل

 ەیخۆیان دەنوێنن؛ زۆربە خوازراو یان نەخوازراو ل یماتیکتسیستماتیک یا ناسیسو هەندێ جار کاردانەوەی 

ە و هێز ایینئبنەماڵە، ە خۆیان بشارنەوه؛ چوونک یهۆگریی سێکسیە کە وایان پێ باشتر سێکسییەکانە کەمین

 ڕاستیدا بوونیان نییە. شاردنەوە یەکەمین میکانیزمیە لە الوازن ک یپشتیوانی کیەئاسایشییەکان سەرچاوەی

بەر.  ەهەمبەر زەخت و گووشار دەیگرنە بۆ خۆڕاگری لسێکسییەکان ە کەمینە کە خۆگونجاندنستراتیژانەی 

ە هەمووان بە ڕەگەزخوازان ئەوەی پیشان دا کهاوڕەگەزخواز و دووە هەندێ ل ئەنجامی لێدوان لەگەڵ

 وەردەگرت. ە کەڵکیان لەم ستراتیژ گشتیشێوەی ە ڕازی بوون و بە شاردنەو

سەیرترین و گەورەترین ڕێگەکانی خۆقوتاردان و ڕا کردنە. ە ساختەکاری یەکێک لهاوسەرگیریی 

بدۆزنەوه. « داهێنەرانە»خۆشیان دەوێ، ڕێگەی ە لەگەڵ کەسێک کبوون پێکەوەناهاوسانان ناچارن بۆ 

وەک  «ساختەکارانەهاوسەرگیریی »جیهان ە و ژنی لزباین ل گەیملیۆنان پیاوی ە بە کە ڕاستییەکی تاڵ

 و کۆمەڵگای گەورەتری خۆیان دەست نیشان دەکەن.ە ئەندامانی بنەماڵکردنەوەی ڕێگەیەک بۆ ئارام

                                                           
1 - UNFPA. Comprehensive sexuality education: Advancing human rights, gender equality and 

improved sexual and reproductive health. 2010. 



مەڕ ە گومانێک لە نبۆ ئەوەی هەمووان ڕازی بن و هەر چەشە باشترین شێواز ساختەکاریهاوسەرگیریی 

دایک و کردنەوەی ئارام ساختەکاریهاوسەرگیریی  بسڕنەوه. گەورەترین ئەنگێزەی هاوڕەگەزخوازی

 هاوسەرگیری ۆدا مل بڵەماەختی بنەر زێژە زۆریان لم ەکەی :یەەی هۆی خەشێش کەتەم بابەم ئەاڵبباوکە. 

ی گەڵ کەسپەیوەندیی خۆیان لەبە ە درێژشێوەی پەنامەکی ە ڕەگەزی بەرامبەر دادەنەوێنن بەاڵم بلەگەڵ 

ە دەبن بۆ ئەوەی بتوانن ل هاوسەرگیریە ئەوان ڕازی بە دەدەن. دووهەم ئەوەی کهاوڕەگەزی خۆیان 

 پەیوەندییە بە ناو ببەن و بەردەوام درێژە لە زەخت و گووشاری زۆری بنەماڵە براو –ە بارودۆخێکی براو

 شاراوەیان لەگەڵ کەسی دڵخوازی خۆیان بدەن.

ەگەڵ دەکا نەک ل هاوسەرگیری کەسێک لەگەڵ دیترڕەگەزخوازێکە کە کاتێک هاوسەرگیری جۆرێکی دیکەی

وەها ە بەر. لە و کۆمەڵگایە، دەگرنە زەختی بنەماڵە ڕزگاربوون لە هاوڕەگەزخوازێک و هەمان ئامانج ک

ۆی خ هۆگریی سێکسیلەگەڵ ە بۆ ئەو کەسەی کە چارە، ڕێگە چارەیەکی خێرایە ڕێگهەلومەرجێکدا، ئەم 

رفتەکە شێوەی کاتی گە بە ی ڕەگەزیی خۆی ئاشکرا بکات. ئەم هاوسەرگیرییشوناسیان تێدەکۆشێ ە ڕاهاتوو

، سۆزداریی و دەروونی هاوبەشی دارایی یلە پشتیوانیە کەسەکە حاڵێکدا کە چارەسەر دەکا، ل

کردن لەگەڵ بەشداربووان ئاشکرا بوو، ئەو ەدیمانە لە . ئەم بابەتتێزخوازی خۆیان سوودمەند دەبڕەگەردیت

هاوسەرداربوون پەیوەندیی خۆیان لەگەڵ هاوبەشە هاوڕەگەزخوازەکانیان سەرەڕای ە بەشداربووانەی ک

 وو.بپاراست

و  بۆ بە جێهێشتنی واڵت بووانڕێگەی ئیشی مەیدانی دەرکەوت هۆگریی بەشدارە لە چارەی سێیەم کە ڕێگ

کۆمەڵگایەکی کەمتر سەرکوتکەر بوو بۆ ئەوەی لەوێ بتوانن وەک ە هیوای ژیانێکی ئازادتر لە کردن بکۆچ

 سەرەکییە مرۆییەکان بگەن. ئەوان پرۆسەیە مافە ببە دواداچوونی یاسایی ە بێ هیچ ترسێک لە ناهاوسانێک ب

 ەتەمەنی کەمتردا کۆچ بکەن و ئامادە ن لاوهەندێ تێکۆش و داخوازی پەنابەرێتی دەست پێ دەکەن. کۆچکردن

 ژیانی ئاسایی ئەوان بووه. ە بەشێک لە دەڵێی هەمیشە کە وەها هەوڵێک بووە بوون بۆ ئەم پرۆس

ەشداری کۆمەاڵیەتییەکان، بە هەمبەر زەختە لسێکسییەکان  ە کەمین ییکاردانەوەی ستراتیژە لە جۆرێکی دیک

 ییی سێکسیهۆگرە قووڵی باوەڕیان بە بە کە الیەن کەسانێکە لە کۆمەاڵیەتییە. ئەم کاردانەوانچاالکی ە نواندن ل

 قبووڵبە تەواوەتی ئەمەیان ە دێن و ئەگەرچی ڕەنگە بنەماڵەی کراوەتر و پاڵپشتترەوە و لە خۆیان هەی

ئەو  ەئەم گرووپ ی خۆیان ناشارنەوه.شوناسچیتر ە ئەم کەسانسەختگیر و تونداژۆ نین. بەاڵم ، نەکردبێ

ەوەی لەم بۆ ئە تنەوەیەکی سەربەخۆیان دەست پێ کردوووبزوە خۆ دەگرێ کە لە زانکۆییانە گەنجە خوێندکار

گرامییەکان ێلێتە گرووپە هەمووان پیشان بدەن. لە بسێکسییەکان ە کەمین ی ڕاستەقینەی ژیانیشوناسە ڕێگەو

کۆمەڵێ چاالکی وەکوو گفتوگۆ لەگەڵ هاوپۆل، دراوسێ ە لە بریتییە ک« ئاساییکردنەوه»دەڵێن ە بەم بزوتنەو

 ڕێژەیەکی کەمیش بێت. ە و خزم و کەس و کار بۆ گۆڕینی ڕوانگەی ئەوان، هەر چەند ب

کۆمەاڵیەتییەکاندا جێی دەبێتەوه، پێکهێنانی ە ڕیزی چاالکییە ئەویش لە کە دیک یکاردانەوەی ستراتیژی

کۆمەاڵیەتییەکانی ئێرانە. ە و زەخت دژی هاوڕەگەزخوازدژیە لە کۆمەڵەی هاوتەریب بۆ بەرەنگاربوونەو

هەڵسەنگاندنی نەرێنی و تاراندن وەڕەز بوون لەگەڵ یەکتر قەزاوەت و ە لە کە ئەندامانی ئەم کۆمەڵگایان

ی تایبەتی هاوبەشیان هەیە. ناهاوسانان ینیگەرانیژیانیاندا ە هەموویان لە هاودڵییەکی زێدەتریان هەیە؛ چوونک

کۆمەڵێ  کەسێک بۆە شوێنێک ک ،بژین داکۆمەڵەی بچووکی نەبینراوە انەدا دەتوانن لکەلتوورە چاالک لەم ورد

ەتی، بوونی کۆمەاڵیە کەسایەتی دایک یان پوور. لەم کۆڕانەدا، کەسەکان هەستی وابەستە هاوڕێیان دەبێتە ل

خۆبوونی زیاتر بۆ پاراستنی تەندروستی و ە بە و متمان یەکانیاسایی و شارۆمەندیە مافە زیاتر لئاگاداری 



نی شێوەی ژێرزەویە واڵتی ئێران بە لە هاوتەریبانە خۆشگوزەرانی خۆیان تاقی دەکەنەوه. زۆرێک لەم کۆمەڵ

 و ناسکە. هەستیار ئیش دەکەن. پانتا ئارام و پارێزراوەکەیان زۆر 

جێ ە ت بواڵە پێچەوانەی ئەو پەنابەرانەی کە بە کە هی ئەو کەسانەیە یژانەی دیککۆتاییدا داپەڕی ستراتە ل

هۆی ە جێهێشتنی زێدی خۆیانیان هەیە. کەسانی ناهاوسان زۆر جار بە ببۆ  دێڵن، هەل یان بواری ماڵی

 ەشارە گەورەکانی وەکوو تاران هەست بە جار ئەوان لهەندێ جێ دێڵن. ە خوێندن یان ئیش زێدی خۆیان ب

ی ڕەگەزییان الی بنەماڵە، بڕیار شوناسئاشکرا بوونی ە هۆی ترس لە ئازادییەکی زێدەتر دەکەن. هەندێ ب

بێ هیچ  ەقورسی ژیانی سەربەخۆ بخەرجی دابینکردنی  بە مەبەستینیشتەجێ بن. ە شارێکی دیکە دەدەن ل

ژیان چاودێری بکەن و  خەرجیشوێنێکدا دەژین بۆ ئەوەی ە لە یارمەتییەکی دەرەکی، هەندێ جار پێکەو

 پشتیوانی سۆزداریش سوودمەند بن. ە لە ڕەنگ

 (5931 - 13گەورەکانی ئێران )ە شارە لسێکسییەکان  ە کەمین ئەزموونی ژیاویداتابنیات  (GT) ییمۆدێلی چەمک

 



 نجامی کۆتایی ەئ

 

ئۆکانە. جینێئ یانی کۆمەاڵیەتیڤکتیەکی ئەرەزاری ئامانجی سێدژی بە ل تباەو خە وەوشیارکردن

ە ڕتۆە کی چاالکتر لێبوونەران و ئامادێکۆمەڵگای ئە ناهاوسانی ل ەڕمە و زانیاریدان لە وەوونکردنڕ

ک ێردنی زۆررکەسەچارە و لر دست ەبە خاتەناهاوسانان دە کی گشتی باشتری لێیشتنەگێت ،کانەکۆمەاڵیەتیی

چاو ڕە ێبەددرا  ێیان پەاماژئشتر ێپە ی کەشانێو کەزۆر ل ەڵێها کۆمەروەت. هێبینەور دەدزۆر کان ەشێکە ل

کارهاتوو بۆ  ەو زمانی ب ندیەنبێو پۆلە ناسێکانی پەسازەشێک ە، پرسکانی ژیانەوه، چالنجێم شەر بەن. هێبکر

یرترین ختگەسە ت لەنانەکان تەشێموو کەر هەهی ەوانەچێپە ت. بێبدر ێرنجی پەس ێبەی ناهاوسانان دەناسێپ

ی، ای گشتڕبیر و  دژیە و لە وەبنەوینی کۆ دەرزێی ژەوێشە ، ناهاوسانان بنێوەڕاستڕۆژهەاڵتی تانی اڵو

نادا  ێانیان پکەمافە یشتن بەکا و ئیزنی گەد ێتیان پەوام سووکایەردەبە ی کەییانە ئایینکخراوڕێم و ڕو نۆەئ

یان ەاتۆرننێو و  وامەردەبە ی کەو گرووپانەت بەبارەت سەتایبەوونە، بڕی ەوەن. ئەدەکردنیان دەشەگە بە ژێرد

ئاستە  جیاوازییە یشتن لەگێتە کی گرنگی لێورەدە کە یوی کۆمەاڵیەتیاڵربەکی بێکانیزمی، مێدرەد ێل

ێوەرێکی پکردنی کۆمەاڵیەتی ڵقبووە گا کەدە نجامەم ئەبە وەژینێم توەیە. ئەتانی جیهان هاڵوۆراوجۆرەکانی ج

ۆ ب ێجەستبەدە م دیاردەن لتیشەگێن. تەبگێی تێلە یان داوڵوەهە وەژینێزۆر توە کە گرنگ یجیهانی

زیاتر  یەوەژینێت. توێکار دە ی ناهاوسانان بکراوزموونەئە واردنی بەاڵجیاجیاکانی هە ی ئاستەوەوونکردنڕ

 ت. ێبەسوود دەبم پێوەرە ەئ ی ریەو کاریگ ەژڕێی ەوەوونکردنڕکردنی کۆمەاڵیەتی بۆ ڵبواری قبووە ل

انکاری و ڕکی زیاتر بۆ گۆێوازێو ش تیۆری یڵوەه ۆی زۆر بیویستێپە وەژینێتوم ەئە ی کەوەئە دوایین وت

، ێکرەد رەسە لداگری ێدا پەوەژینێم توەک لەوکات. ەئاشکرا دە کۆمەاڵیەتییە گرنگە پرسم ەیشتن لەگێت

 یندروستیەر تەسە ری لەکاریگە کە وەبنەواردنی زۆر دەاڵو هە ناتۆروونا وویەڕووبڕوام ەردەناهاوسانان ب

 مەکە واردنانەاڵناتۆر و هووان مەئ ێتوانرەچۆن دە ی کەوەیشتن لەگتێت. ێنەروونیان دادەیی و دەستەج

کردنی ێی تاوتویگرنگە وەژینێم توەکردنی ژیانی ناهاوسانانە. ئباشتر یکی گرنگیێوه، توخمەتێبکر

ر بۆ ەوەتتیۆریری و ەرتاسەس ڕوانگەیخی ەزخوازی و بایەگڕەکردنی کۆمەاڵیەتی هاوڵقبوو

ە ل 95ە دات. پتر لەتان پیشان داڵموو وەه بە ئەزموونکراویواردنی ەاڵهجیاکانی جیاە ی ئاستەوەوونکردنڕ

ە نجەزۆر گە تەشیمەحە م نیوەو ئە ناڵسا 23بۆ  51وان ێنە نیان لەمەران تێشتا ملیۆنی ئەتی هەشیمەحدی ەس

 تی.ێزەگڕەە ر بەرامبەب ێکی نوەیەوانگڕ پەنگراوی ەوێشە سیاسی و ب یێنو یین، چاالکیڕبۆ گۆە کێتەرفەد

کی ەیەرنامەی بەلیتاو فۆرم گشتاندنوه، ەکردنکۆپێویستی بە ییە، ەوەنە وانگڕم ەبردنی ئشێو پەرەب

ە ل کێوتنەشکێپە شنەر چەهکانی ژیانە. ەموو ئاستەهە کردنی ناهاوسانان لڵەکێتە ت بەبارەیی سەردەروەپ

 :ێتبەرا دێخ پێوەرانەم ەهاوکاری ئە ب رانێئە ی ناهاوسانان لکانی کۆمەڵگەەکییەرەسە کردنی خواستێتاوتو

داتای نەوەی کردداتاکان و کۆلێکدانەوەی کردنی بارودۆخ، ڵسکی و قبووەبیرت، بۆشایی زانیاریکردنەوەی ڕپ

کاری ڕێووی ڕ ەو خستنە رانەنێو داه ێی ئایدیای نوەوەکان، تاقیکردنەوەینڵکۆێلە پشتیوانی ل کراو،ێپە متمان

ت ر کاەهورد. نگاندنی ەسەڵی هێپە بژی ەڕێرنامەو ب ،ریتیەو داب و ن کەلتووریی گونجاو لەگەڵ ێخۆج

ە ک ەیشەگە وو لڕ جڤاکەو ەن، ئێگشتی بکرە بفاف ەوون و شڕی ەوێشە بە ناڵوەهە شنەم چەکانی ئەنجامەئ

ابردوو ڕکانی ەڵەهکردنەوەی ەدووبارە بدا و ل سەرکەوتووەکان ەتەبابە ب ەرەپ ێتوانەکا دەدا ئیش دەم بوارەل

 ت. ێزێخۆ بپار



 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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