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 پوختە:

و  ەگەشوو لە ڕتانی اڵی وەی دیکەوێرا ن هاوشێکی کۆمەاڵیەتییە کە لە ئەیە ن دیارداڵی مندایرگیرەهاوس

کانی ەارلە هۆک خێزانییەکا نئابووریی و  قەیرانەریتی و ەن-ی کلتووریەت. شانێکرەدی دەب گەشەنەکردوودا

م ەرگیرییە کە النیکەک هاوسێ ن ۆۆراڵی مندایرگیرەە. هاوسدایرا نێ ن لە ئاڵمندا یرگیریەهاوسدیاردەی 

 پترن و ڵ، منداەدارگیرییەسشنە هاوەم چەنە و ییاتر کاا ن لاڵسا 81ر ێنی ژەمەکا ن تەرەک لە هاوسێکەی

 ن اڵمندا قیەاڵیۆربوونی ت ری،ەهاوسڵکانی منداەوتەکێک لە گرنگترین لێکەبن. یەد ییا ن و خەسارتووشی 

ەندنی سپەرەی ەژڕێنگاندنی ەسەڵناسە و هێپ ەیەوەژینێم توەیە. ئامانج لەوێنی باڵی منداەژڕێکشانی ەڵو ه

ر ەسەل و مەیدانییەتی، ەچۆنای ەیەوەینڵکۆێم لەوایی ئێش. دارانێتی ئاڵلە و ەناڵقی منداەاڵرگیری و تەهاوس

ستی ر ئاەسە ن لاڵقی منداەاڵرگیری و تەهاوسڕێژەی  ن کە ییاترین ەخەردەوه دەکا ن ئەنجامەئنە. ەاڵئاستی ک

لووچستا ن، ەت، خوویستا ن و سیستا ن و بەاڵۆژهڕربایجانی ەوی، ئایەیڕەراسانی ۆزگای خێوت پارەحهەر 

یانست و ، ژاریەی هەکەگرنگترین هۆکاردات. ەوو دڕها ن ەۆژاوا، هورمزگا ن و ئیسفڕربایجانی ەئای

و  رگیریەی هاوسەوەنگاربوونەرەکانی بچارەڕیگەواداری ئاینییە. لە گرنگترین ڕەم و ەی کیوارەندێخو

 و کرد نەغەدەرگیری، قەنی هاوسەمەدیاریکردنی تین و ڕین بە گۆەتوانین ئاماژه بکەد ن اڵقی منداەاڵت

تییە ەسایەکبەشداری پێکردنی سایی کلتووریی و کۆمەاڵیەتی، نێستە ن، باڵی مندایرگیرەیانینی هاوستاوا نەب

کردنی ترین و باشڕلی کار، گۆەکردنی هو دروست یئابوورکردنی بارودۆخی کا ن، باشترەرییەبڕێنی و یئای

ری بوونی ەبەستە ن، داڵا ن و مندایکردنی پشتیوانی لە قوربانیرەبەستەتی بۆ دێیەگڕەی یکسانەکانی یەتەسیاس

 . ێملەی یۆریرگیرە ن و هاساڵمندا یرگیریەگری لە هاوسڕێکاری گونجاو بۆ ێۆەبێتی ۆەسیاس
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 کیەشێپ

  ناڵر ژیانی منداەسەی لیرەختە کاریگەشوێی پیرگیرەری یا ن هاوسەاوسهڵس، منداەک ی یۆرەوانگڕلە 

و  ەشەوتن، گەشکێکانی پەوو ئاستمەکا و هەۆیتری دڵ، ئاندروستیەتییاندەری لی ەگەوتەکێو بە ل ێنەداد

و لە  وهاڵقووەڵکا ن هەریتی و باوەمە نڕری لە نۆەهاوسڵوه. منداەفی خۆیێکڕر ێخاتە ژەتی دەرتری تاکایەس

 مەکا ن لەدراونجامەە ئڵوەم دیارده و هەانی بۆ ئهرنجی ۆیەندووه. سەی سەرەکاندا پەو گوندیی ناوچە شاری

 رچیەگەیین بکا، ئەوو لە دابڕی گشتی ەوێختە بە شەشوێرگیری پەی هاوسەژڕێدا وای کردووه ەبوار

 ن. ەکەرگیری دەنی یاسایی کۆمەڵگای خۆیا ن هاوسەمەشتا لە خوار تێ ن هاڵرچاوی منداەکی بەیەژڕێ

شنە ەر چەکا ن بە هەکگرتووەی ەوەتەکخراوی نڕێرانە. ێی ئە، کۆمەڵگەیەم دیاردەقی ئەوو ن و یڕکی ەیەنموون

ی ەوه ئامادەییەستەروونی و ۆەی دەی کچ لە سۆنگەوەر لە ن باڵسا 81نی ەمەک لە خوار تەرگیرییەهاوس

یە ێم پەر بەه ن. اڵمندا یرگیریەهاوس ێنە، ناوی دێب داریڵردی و منداێژ ن و م یتیەرپرسایەب وەئەستۆگرتنی

ووی داوه؛ ڕختە ەشوێی پیرگیرەوه هاوسەرگیری بکا، ئەنە هاوسەمەم تەر ئێژ ڵی وا منداەتانڵەو حاەل

می ەگرنگی بە النیکەوە بڕیاری لەسەر درابێ و لەودا ڵ ن باوک یا ن باپیری منداەک کە لە الیەرگیرییەهاوس

 ژاری،ەکشانی ئاستی هەڵپرسە هم ەرپرس لەبی یکەرەراوه. هۆکاری سدەرگیری نەنی یاسایی هاوسەمەت

ە ەڵبە هیە کە ەانەڕو باوەکلتووری پیاوساالرانە و ئ یەکانیویستییێۆی بۆ پەملکو ند ن ێو خویانست بوونی ەن

م ەڵە ن لە قواەو پاراستنی ئبە هۆکاری پشتیوانی ختە ەشوێخوایراو و پەرگیری نەنی کاا ن بە هاوسناچار کرد

هەوڵێکی  ن، ەمەم تەتانی کەوارد ن لە دژی ئاررەاڵیی و هەستەی ۆەوتەکێبوونی لوه بە هۆی ەداخەبد ن. ەد

   1.نەدراوە  نراێ ن لە ئاڵی منداەختەشوێرگیری پەی هاوسەوەکردەنا ن بێهبۆ کۆتایی ئەوتۆ

وه ەم بارەو ل نەکراوەنجام ەراندا ئێری لە ئەاوسهڵت بە منداەوتۆ تایبەخداری ئەخۆ و بایەربەی سەوەینڵکۆێل

ە ک باس لەوە دەکە نرا ن ێی ئیکۆماری ئیسالم ەکانیتییڵەوەو درمی ەر ەئامارستە. ەر دەبەم لەی کییانیار

رگیری ەوه ناچار بە هاوسەکانیانڵەماە ن بنە ن لە الیاڵسا 81نی ەمەر تێی ژڕیار کچ و کوەیا ن هەنە بە داڵسا

لە  کێ. یۆرلەوەندەیە کە ڕاگەیەندراوەتدا یۆر ییاتر ەقیقەنە لە حاڵم منداەی ئەقینەاستڕ ئامارین. ێکرەد

 ن. ەکەرمی تۆماری دەی نارەوێش، یا ن دەنا بە  نەمدا تۆمار ناکەنی کەمەرگیری لە تەهاوس را نێکا ن لە ئڵەماەبن

 یەژڕێهەتاوی ـی 8831ی ڵمی ساەکەی یەتا نیوەه یەوەتاویەـی ه8811ی ڵئامار لە سای ێپەرا ن بێلە ئ

بوو ن کە لە کاتی ەیش هکێکاان داەوێم نەکە ل بەشوو دراو ن ڵسا 81 ن ەمەر تێیار کای ژەه 138 )ییادەیە(

 داتاویەـی ه8831ی ڵمی ساەکەمانگی ی 3ها لە ەروە. هە ن بوواڵسا 88نی ەمەر تێنیا ن ژەمەت بەشوودانیاندا

) کە باشتر وایە بڵێین شوویا ن  ووها ن کردیرگیریە ن هاوساڵسا 81 ن ەمەکای خوار ت 088یار و ەه 93

ختی کۆمەاڵیەتی و ەریتی، یەی نەوانگڕنجامی ەرا ن، لە ئێری لە ئەهاوسڵباوبوونی مندا 2.کردووە(

ە خواستی دایک و باوک ب و یژارەه ڕەگداکوتانینی، یرانی ئایەبڕێتی و و ڵەوەی دیکلتووری، پشتیوان

انی کەوتەکێدی هاتووه. گرنگترین لەکانیا ن بەکا یکسیێندیی سەیوەکردنی پ ڵۆڕکۆنتمەبەستی 

ی یگیررەکانی هاوسەوتەکێک لە لێکەوه یێنی باڵمندا نە.اڵقی منداەاڵندنی تەسەرەپ ن، اڵمندا یرگیریەهاوس

ندنی ەسەرەی پەژڕێم ۆار بە نیایه ەکەی ەیەوەژینێم توە. ئتێنێستەد ەرەریکە پەراندا خێکە لە ئ  نەختەشوێپ

 وه. ەوو ن بکاتڕکا ن ەر هۆکاره کلتووریی و کۆمەاڵیەتییەسەداگری لێ ن بە پاڵقی منداەاڵرگیری و تەهاوس
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 کا نەهۆکاره کۆنەڵداسییی ەوەوونکردنڕ

بگا  ێبەک دێسەواتە ک ، نەکەچاو دڕەک ێمەک رگیری النیەنی هاوسەمەکا ن بۆ تەدادیی ەمەک لە سیستێریۆ

ک کە ێنەمەت. تێبەرگیری هەزنی هاوسوه ئیەووی یاساییڕی لە ەوەئ  ن بۆاڵسا 81نی ەمەمی تەک م النیەب

ندیی ەیوەبۆ پندی ەیامڕە نیەمەتلەگەڵ  ێتوانەد رگیری بکاەی یاسایی هاوسەوێبە ش ێتوانەک دێسەیدا کێت

بۆ  ندیەیامڕەنی ەمەمتر لە تەرگیری کەسونی هاەمەکە ت یەدادییان ەمەو سیستەت. لێبرەرقی هەکسی ێس

ی کاناندیین، یاسەیامڕەنی ەمەر دووکیا ن خوار تەکا ن یا ن هەرەک لە هاوسێکەک یێکات کسییە،ێندیی سەیوەپ

لە  ێندە. هڕەچاو دەکە ن داکسیێندیی سەیوەندیی لە پەیامڕەنی ەمەیاساکانی ت یۆر ۆار رگیریەهاوس

 ن ەمەی تکردنچاوڕە ێبەب یا نرگیریەی هاوسەوەرەکانی دەکسییێندییە سەیوەموو پەر هەکا ن هەدادیی ەمەسیست

 ڵمندا و  ناڵی منداەختەشوێی پیرگیرەوا ن هاوسێدا کە لە نەوه پیشا ن دەسکۆ ئنێتی یوڕاپۆڕغە کردووه. ەدەق

یە. بۆ ەه ز بوونیێهەکی یۆر بەندییەیوەپ باوه، ن اڵی مندایرگیرەی کە هاوسەتاناڵو وەختە لەشوێی پەوەخستن

لە دایکانی  ەڵەملیۆ ن کۆرپ 6ی ەنە نزیکاڵکانی ئۆقیانووسییە ساەری ئاسیا و ناوچەنیا لە کیشوەتەنە بێو

   1نە دنیا.ێوه دڵەرمنداێم

سەر ەل یەکڵەتە یاەاڵسەن بە دیر ن. ئایەرگیری کاریگەنی هاوسەمەدنی ترککا ن لە دیاریەنیک لە ئایێیۆر

 ەاریڕی کە لە بەسانەو کەبۆ ئ ەرچاوەو ب رەکی کاریگێکلتوور، هۆکار ەامدا ن بێم و بڕی نۆڵۆڕکۆنت

وری ەد ڕۆڵ ور ەسەل یرەک کاریگێبە ۆۆر ینیتی ئاەاڵسەشن. دەرچەه بە سوویا ن کردوەا ئکانیاندەکییەرەس

موو ەای هەڕرەمندااڵ ن لە دایک و باوکیانەوه. س یبۆتە خاوەندارێتیمە ەکە ئ ێنەکا ن دادەباوکدایک و 

کی ێتپسەکی دێنەمەکا ن تەۆۆراوۆۆره کۆمەاڵیەتیی ەقبوو ن، چاالکییڵکانی باە ن و ۆۆرەمەکانی تەۆیییڵئا

وو ن و و ۆیهانگیر ب واڵربەکا ن بەکاندا کە چاالکییە کۆمەاڵیەتییەۆییڕوەئ ەت. لە کۆمەڵگێخوایەت دەتایب

ک ێکاتە. ویستێی پڵساەورەی و گڵی منداەناسێت بۆ پەکی تایبێرەوێ، پێوەۆژ ییادی دڕۆژ لەگەڵ ڕشی ەهاوب

ک ێتاڵی لە ورگیرەنی هاوسەمەمتر لە تەککا ن ەی یاسا ئاینییێک بە پێسەرگیری بۆ کەنی توانای هاوسەمەکە ت

رانە ەورەی دادپەوێی کە کاا ن بە شەتاناڵو وەنن کە لێنوەوه دەکا ن ئەاستییڕره. ەروەتی سڵەوە، یاسای دێب

 ن یۆر اڵی منداەختەشوێی پیرگیرەگا، هاوسەدڕالی کار ەهره و هەز کردنی بێهەند ن، بێبە خوستیا ن ەد

. سوویتمە ن لە کتێبەکەیدا ئەوه دێنێتە بەر باس کە لە ویالیەتە [تاوی(ەـی ه8819 ن )ەسوویتم]نە. ەگمەد

سااڵ ن هاوسەرگیری دەکە ن. لە واڵتی  ٩١لە سەدی کاا ن خوار تەمەنی  ٤ئەمریکا تەنیا یەکگرتووەکانی 

رگیری ەوا ن هاوسێوخۆیی نێپەیوەندیی ن 2لە سەده. ٢لە سەد و لە واڵتی بریتانیا  ٩کەنەدا ئەم ئاماره دەگاتە 

تی و ندروسەبۆ تاندنی ڕکگە، هۆکاری بەواریندێخونزمی واری و ئاستی ەندێخومە ن و کاڵی منداەختەشوێپ

ی ڵ ن خااڵی منداەختەشوێرگیری پەگوما ن هاوسێتییە. بەگیری تاکایەم و گۆشەمتمانە بە خۆبوونی ک
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 .1بەتایبەت لەو واڵتە هەژارنشینانەی کە تێیدا هاوسەرگیریی مندااڵ ن باوه ندنی کاانە،ێخو هاتنیکۆتایی

یاو دوو قاتی پنی ەمەک کە تێکا ن کاتەتییێیەگڕەکسانییە ەکانی لە نایڵەیشە قووڕهاوسەرگیریی مندااڵ ن بە 

ستە ەیوەر پ ن ییاتاڵی منداەختەشوێپ یرگیریەیە. هاوسەکاا ن هر ەسەی ییاتر لیرەیە، کاریگەکەتەنی ئاررەمەت

ژاریی ەنانە تووشی هەمەم تەم کاە کەر یۆر ۆار ئەشتنی هاوسێهێۆەیا ن ب،ق ەاڵت 2ر.ەشتنی هاوسێهێۆەبە ب

 ت. ێستۆ بگرە ن لە ئاڵمندا یتیەرپرسایەنیایی بەبە ت ێبەدیۆر ۆار و ەئنکە  کا، چوەتر دەدێی

 کردووه، شوویا نوار ن، ەندێخوەکدا کە نڵێو لە حام ەنی یۆر کەمەم کاانە لە تەی ئەی کە یۆرینەوەووڕو ەل

 ێری لتەدێژاریی یەنجامدا هەر نا هیچ( و لە ئەگەدایە )ئمەکی کێنانی داهاتیا ن لە ئاستێستهەدەهاتوویی وێل

متر لە ەرچاو کەی یۆر بەوێبە شنی کاا ن ەمەی تیرەهاوسڵکە لە مندای ەووەووڕو ەل 3وه.ەتێوەکەد

اتردا نی ییەمەی کە لە تەتانەو ئاررەواتە لە چاو ئەن، کێدرە،ق دەاڵمتردا تەنی کەمەوا ن لە تەکانیانە، ئەردێم

ی ریتی و ئابووکۆمەاڵیە بەرگژەیوتردا اڵربەتر و بڵکی قووێندەهڕەیە لە ەوانەرگیرییا ن کردووه، لەهاوس

ختە ەوشێقی پەاڵی تەئامادییاتر  دا باوهێنی تاڵی مندایرگیرەی کە هاوسەیانەو کۆمەڵگەئ 4 ن.ەیموو ن بکەبە ئ

ی یۆر ەوێبە ش ن اڵسا 81بۆ  88نی ەمەرا ن لە گرووپی تێلە ئ قیشەاڵی تەژڕێ،ق دراوه. ەاڵنی تاڵو مندا

یار و ەه 98تناسی، ەشیمەی دوایین داتاکانی حێک کە بە پێریدایە، بە ۆۆرەکی بێش لە ئاستێاکڕرنجەس

ی دوایین ێرگرتووه. بە پەو  نقیاەاڵتاوی تەـی ه38ی ڵ ن لە سااڵسا 81نی ەمەر تێی ژڕکچ و کو 813

ی بە خۆوه ەوەریبوونەابردوو بڕی ەیەدی ە ن لە ماواڵسا 81نی ەمەر تێقی ژەاڵی تەژڕێ کا نەوەینڵکۆێل

     5بینیوه.

 
 ابردووڕی ەیەی دەژێ ن لە دراڵسا 81نی ەمەر تێقی ژەاڵی تەژڕێکشانی ەڵ. ه8 چارتی

                                                           
 ییهاوسەرگیر بە ێدا نهییکۆتا بەرەو داپەڕ و خوێدد ن: هاوسەرگیری تەنەنی لە گەنجتر(، 2831) ژنا ن بواری لە توێژیدەوه یینێودەوڵەت ناوەندی - 1

 .سی دی واشدگتۆ ن نددااڵ ن،

 ەشیمەتیح ەنیونەنج  اڵ ن،باوکا ن و نددا یکا ن،دا ەرس ۆب ێنو ڕوانگەیەکی: ەرنجس ەندیلە ناو ەناڵەکا ن(، بد2831و هاوکارا ن ) یج ڕۆس،ب - 2

  یۆیۆرکن

 www.unicef-irc.org/publications/Early marriage child spouse: اڵ ننددا ییەرگیرهاوس ڕاپۆڕتی - 3

 ێونەتەوەیین ۆڤاریگ اڵ ن،نددا ەرگیریهاوس یلە دژ ەرەنگاربوونەوەب ۆب ێک انراز ەکو ێودەوڵەتین یاسای(، 2831) ڕاس ڕەیس ێفدیج -  4

  813 - 838: 21ژناره  ۆڤ،نر ەکانیناف

5 - http://kameelahmady.com/wp-content/uploads/2015/03/ECM-Study-Final5..pdf 



یتی رەکا ن و داب و نەمڕها نۆەروەو ه ەکا نیییەگڕەنده ەهڕەکا ن، ەئاینیی ەڕەتی، باوەڕەکانی یاسای بنەنەالی

ر لە ەیە. بەراندا هێی ئەلە کۆمەڵگ ەختەشوێی پیرگیرەشیا ن لە هاوسێاکڕرنجەکی سێورەد یەکا نکۆمەاڵیەتی

ر لە ەژنا ن ب شووکردنیتاوی( ەـی ه8818ی ڵە )ساڵماەبن یـی یاسای پشتیوانی98ی ەی مادێش بە پڕشۆ

انی ڕغە بوو. گۆەدە ن قاڵسا 98ر لە کۆتایی هاتنی ەپیاوا ن بی هێنانژ نواو و ەت ن اڵسا 81نی ەمەیشتن بە تەگ

م ەت و ئرگامی ێب کاتیی ەوێکا ن بە شەتاییەرەانکارییە سڕووی دا. گۆڕرا ن ێش لە ئڕر لە شۆەنە بەمەم تەئ

نی ەمەرا ن تێی ئینەدەلە یاسای م 8818ی ەی مادەرێگوەبدرا. ڕنی گۆەدەیاسای م 8818ی ەماده لەگەڵ ماد

م یاسایە ئیز ن بە کاا ن ەر ئەمە هەای ئەڕرەندرا. سیەەاگڕ ن اڵسا 81ا ن ڕو بۆ کو 88رگیری بۆ کاا ن ەهاوس

ندیی باوک یا ن ئیزنی ەیامڕەرۆی ە ن بە ماڵسا 81نی ەمەا ن خوار تڕ ن و کواڵسا 88نی ەمەدا کە خوار تەد

ها ە)باوک یا ن باپیر( و ڵرشتیاری منداەرپەر سەگەوه ئەر لەدە. ببکە ن ین هاوسەرگیردادگا بتوان

وه، وق بڵویست باێپ ڕادەیرگیری کرد ن بە ەو بۆ هاوسەنجامە بگا کە ئەم ئەو دادگا ب ێبەکی هەداواکاریی

    1رگیری بکات.ەمتریشدا هاوسەنی کەمەت لە تەنانەت ێتوانەد ڵمندا

 
ی یرگیرەکانی هاوسەتی لە ئامارێیەگڕەابردوو و ۆیاواییی ڕی ڵی ده ساەختە لە ماوەشوێی پیرگیرەندنی هاوسەسەرە. پ9 چارتی

  ناڵمندا

 

 وهەژیدێوازی توێش

ی ەبارە. قبوو  ناڵەری کەوێتی لە پەوایی چۆنایێوه شەژینێم توەنراو لێارهەکوایناسی بێی شەئاراست

، کێکەڕەگناوچە و ر ەی دیاریکراو بۆ هەدیمانی ەژڕێگیری، ەوایی نموونێنە، شوی نموەبارە، قەکۆمەڵگ

ی یرگیرەندنی هاوسەسەرەپ ەک لەیەوەنگدانڕەت ەکی تایبەزگایێر پارەکراو بۆ هرخانەت کاتی تەنانەت

نامە کراو لە پرسیارییێکی خۆۆەک کۆپییەیەر ناوچەکارهاتوو لە هەی بەپرسیارنامو ناوچە بووه. ە ن لاڵمندا

زگاکا ن بە ێبوو. پارناێدی هەکانی بەشەی بەم یۆربەاڵبووه، ب 2ندروستییەت و تەشیمەکانی حەییەندایەئ

تنیشا ن سەابردوودا دڕی ەیەک دەرگیری لە یەکانی هاوسەت بە ئامارەبارەتناسی سەشیمەداتاکانی ح یشیکاری

ئاماری رین کرد کە ییات ێستی پەزگایانە دێو پارەبژاردنی ئەڵوه بە هەژینێتوم ەهاتوو لکاربەستی ێڕکراو ن. پ
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وه. ەتەدووپات بوونییاتر  ی دیکەزگاکانێە لە چاو پارڵم ده ساەی ئەوه و لە ماوورییا ن لە خۆ گرتەهاوسڵمندا

. 8. ئایەربایجانی ڕۆژهەاڵت، 9خوراسانی ڕەیەوی، . ٩ستنیشا ن کرا ن: ەزگا دێوت پارەحیە ێم پەب

 . ئیسفەها ن.0. هورمزگا ن و 6. ئایەربایجانی ڕۆژاوا، 1. سیستا ن و بەلووچستا ن، 1خوویستا ن، 

ر، ەمداڵوپێش یەمینەی وه هاتبوو ن: ەرێی ژەتانەم بابەب ەدالە پرسیارنام ە بنەڕەتییەکا نپرسیار  

وانگە ڕبوونی پیاوا ن، باوکەبوونی ژنا ن، بڕکپسرگیری، ەکانی هاوسەیاردانڕرگیری، بەهاوس

ژنا ن،  یسیکێی سیتیژ ن، توندواڵی مندایرگیرەی هاوسەشگیرانێیامی پەپپێگەیشتنی کا ن، ەتییێیەگڕە

 ن لە اڵمندا یرگیریەند ن و هۆکاری هاوسەسەرەی پەژڕێر ەسەپرسیارنامە ل .پیاوا ن یزانیێی خیتیژتوندو

نرا. ێهەد کارەیی بێسانی خۆۆەلەگەڵ ک ەنیا لە دیمانە، تەیەم پرسیارنامەوه. ئەببوو ڕکا ن چەکراوڵووماڕناوچە 

رانی ەبێڕهەروەها نی و یمی، ئایوتییە حکوەسایەکرپرسا ن، ەها بریتی بوو لە دیمانە لەگەڵ بەروەوه هەژینێتو

کدا ێچ بوارکراو لە سی دیمانە لەگەڵەی کە کەوەی ئێکا ن بە پەکراوە ڵەاڵیی بوو. پرسیاره گێخۆۆ

وه ەییەکهاتێووی پڕکا ن لە ەوتی دیمانڕەکرد و ەکا ن روکووسی دەتەر بواره تایبەسەو یانا بوو، لدەستڕۆیشتوو 

 ۆیاوای بوو. 

 

 وهەژیدێکانی توەنجانە 

 پارێزگای خوراسانی ڕەزەوی

کاا ن لە  و ن اڵسا 81بۆ  88نی ەمەا ن لە تڕی کوەختەشوێی پیرگیرەی لە هاوسەم پلەکەی خوراسانی ڕەیەوی

 ن اڵندای میرگیرەوه هاوسەژینێم توەکانی ئەنجامەی ئێ. بە پر کردووهەی بۆ خۆی مسۆگڵسا 83بۆ  81نی ەمەت

ە. یەوەمبوونەووی لە کڕرگیرییە ەشنە هاوسەم چەم خواست بۆ ئەاڵب ،شتاش باوهێه لە خوراسانی ڕەیەوی

پتره.  ا نڕو کاا ن لە هی کوێنە ن لاڵی مندایرگیرەندی هاوسە، مامناوەیەوەژینێم توەکانی ئەنجامەی ئەرێگوەب

لە چاو یەک دەیەی ڕابردوو  ن، اڵی منداەختەشوێی پیرگیرەهاوس هێدی هێدییی ەوەمبوونەی کەوانەاێبە پ

ی ەکچارتەر دوو ەشیکاری وردی ه 1.ووینەتەوەزگایە بێم پارە،ق لەاڵی تەژڕێکشانی ەڵووی هەڕووبڕ

تا ەە هیەر کاا ن هەسەتری لڵکی قووەرییە ن کاریگاڵی منداەختەشوێرگیری پەدا کە هاوسەوه پیشا ن دەرێژ

 ا ن. ڕکو

 
 ویەیڕەزگای خوراسانی ێابردوو لە پارڕی ەیە ن لە داڵسا 81نی ەمەر تێی ژیرگیرەی هاوسەژڕێ. 8ژماره  چارتی

                                                           
: تاران ئێران، لە ناڵمندا ەختەیوشێپ ییەرگیرهاوس بە ەبارەتس یرگشتگ ەیەکیوێژینە:  توبێدەنگی زایەڵەی(. 6931) کامیل ،ئەحمەدی -1 

 .673 ل شیرازه، وەشانخانەی



 
 ویەیڕەزگای خوراسانی ێابردوو لە پارڕی ەیە ن لە داڵسا 81نی ەمەر تێژ یقەاڵی تەژڕێ. 1 چارتی

 

 .  ازەربایجانی ڕۆژهەالت 9

 ڕوتی بگۆڕەزگایە ێم پارە ن لاڵسا 81نی ەمەرگیری خوار تە، هاوسەیەوەژینێم توەکانی ئەنجامەی ئەرێگوەب

وه، ەو یۆریی ەژڕێی ە ن لە سۆنگاڵی مندایرگیرەابردوو هاوسڕی ەیەی دەژێلە درگیری بووه. ێو ناۆ

وه ەوانەاێیینی بە خۆوه بینیبوو. بە پەدابوتی ڕەی دواییدا ەناڵم ساەکی یۆری لە خۆ گرتووه کە لێئامار

 دا ن بەەژێە یاواکا ن درڵو مندا کا نەە بووکڵمنداکی یۆری ەیەژڕێنە اڵکشانە. ساەڵووی لە هڕ،ق ەاڵئاماری ت

یبینین ەدا د6 چارتیک لە ە. ولێک ۆیا دەبنەوەدا ەمەک ەنەمەو تەر لەیانن و هەیی دەشیا ن بە ناکردەژیانی هاوب

  1یە.ەوەریبوونەووی لە بڕکا ن ەنجەوه گێیۆریی ب

 
 تەاڵۆژهڕربایجانی ەزگای  ئایێابردوو لە پارڕی ەیە ن لە داڵسا 81نی ەمەر تێی ژیرگیرەی هاوسەژڕێ. 1ژماره  چارتی

                                                           
: تارا ن  ێرا ن، لە اڵ ننددا یەختەوشێپ ییەرگیرهاوس بە ەبارەتس یرگشتگ ەیەکیوێژیدەتو:  بێدەنگی زایەڵەی(. 6931) کامیل ئەحمەدی، -1 

 .233 ل شیرازه، وەشانخانەی



 
 تەاڵهژۆڕربایجانی ەزگای ئایێ ن لە پاراڵسا 81نی ەمەر تێژ یقەاڵی تەژڕێ. 6 چارتی

 

 . خووزستا ن8

ی ەژڕێ ن یۆر ییاتر لە اڵسا 81نی ەمەر تێنجی ژەرگیری بۆ کاانی گەخوویستانیش هاوسزگای ێلە پار

ی ەڕێدا، چاوڵەکی ده ساڤێکتیێسپڕەدیاره لە پ 0 چارتیی ێم بە پەاڵدایە بەنەمەم تەر لەا ن هڕی کویرگیرەهاوس

نی ەمەداکشانە، تووی لە ڕدا ەژماوێختە کە لە درەشوێی پیرگیرەی هاوسەوانەاێ. بە پرێتکەوتی داکشا ن دڕە

ه ڕ ن، لە کواڵسا 81نی ەمەر تێقدراوی ژەاڵگر و تەڵسارهەکاتە ئامانج. کاانی خەد ڵنە یۆر مندااڵ،ق ساەاڵت

 1.ییاتر نزگایە ێم پارەکانی ئەقدراوەاڵت ڵەمندا

 
 زگای خوویستا نێ ن لە پاراڵسا 81نی ەمەر تێی ژیرگیرەی هاوسەژڕێ. 0ژماره  چارتی

                                                           
: تارا ن  ێرا ن، لە اڵ ننددا ختەیەوشێپ ییەرگیرهاوس بە ەبارەتس یرگشتگ ەیەکیوێژیدەتو:  بێدەنگی زایەڵەی(. 6931) کامیل ئەحمەدی، -1 

 .123 ل شیرازه، وەشانخانەی



 
 زگای خوویستا نێ ن لە پاراڵسا 81نی ەمەر تێژ یقەاڵی تەژڕێ. 6 چارتی

 

 888 ن و لە نرخی ڕکە ن دەمە ن، تاڵسا 88نی ەمەکاانی خوار ت یرگیریەبۆ هاوسکە باوه وەها لە ئابادا ن 

دی پیاوانی دیمانە ەلە س 01دراو ۆیاوایه. بە گشتی ڕنی کاڵی ساەرێ ن بە گوەیار تمەه 188تا ەیار هەه

ک لە ێلە یۆرندا ببوونە باوک. اڵسا 86نی ەمەدیا ن لە تەلە س 91بوو ن و  ڵمندا 9 ن ەخاوکراو لەگەڵ

و لە کردبوو تر لە خۆیا ن ەورەکی یۆر گێ ن، کاا ن شوویا ن بە پیاواناڵرگیری منداەکانی هاوسەتڵەحا

گرووپە م ەی ئە ن کە پتر لە نیوەخەردەوه دەکانما ن ئەگەڵبوو. بەکیا ن نێتەاڵسەهیچ د مێردەکانیاندابژاردنی ەڵه

ک لە ێدیا ن وتیا ن هیچ سوودەلە س 83تر ن. ەورەلە خۆیا ن گ ڵسا 88کانیا ن پتر لە ەردێباسیا ن کرد کە م

ی یکسێندیی سەیوەگری لە پڕێدا ن کە ەڕەو باوەدیا ن لەلە س 99ندا نییە و اڵی منداەختەشوێی پیرگیرەهاوس

 را نەمداڵک لە وێنە. یۆراڵمندا یەختەشوێپ یرگیریەز لە هاوسێهەی بڵرگیری قایانج و خاەر لە هاوسەب

 ن اڵی مندایرگیرەهاوسو ی یاسا ەمیی یانیارییە لە بارەم کەبوو و ئەنی یاسایی یانیارییا ن نەمەت بە تەبارەس

 ت. ێنێنوە ن خۆی داڵمندا ییرگیرەهاوسدیاردەی بنەبڕبوونی م ەردەک لە بێک کۆسپەو

 

 

 لووچستا نەسیستا ن و ب. 1

 نیوه.کشانی بە خۆوه بیەڵچستا ن هولوە ن لە سیستا ن و باڵی منداەختەشوێرگیری پەمیشە بینراوه کە هاوسەه

ی ڵوو لە خوار لە ساڕکی ەیەوەانڕابردوو بە سووڕی ڵی ده ساەری لە ماوەهاوسڵکشانی منداەڵه یچارت

ە لکە ەیەگڕەر دوو ەبۆ ه ڕیینی کتوپەدییانە و دابێکشانە هەڵم هەدات. ئەپیشا ن د 8838ی ڵتا ساەه 8813

 یزگاکانێلووچستا ن لە چاو پارە،ق لە سیستا ن و بەاڵی تەژڕێم ەاڵباستە. ڕبەم الوە تاوی ەـی ه8838ی ڵسا

لەگەڵ ئاوێتە  زگاێی پاریشەبێ، بکا نەییئاینەکگڕاندە بمتری پیشا ن داوه. ەی کەوەبوونەباروو دو دیکەی یۆری

ری ەنی دواییدا باڵلە سا ەیەژڕێم ەئ م ناوچە.ە،ق لەاڵت یمیەکڕێژەی تی بۆتە هۆی ەشیرەوایی ژیانی عێش

     1وه.ەبۆت

                                                           
: تارا ن  ێرا ن، لە اڵ ننددا ختەیەوشێپ ییەرگیرهاوس بە ەبارەتس یرگشتگ ەیەکیوێژیدەتو:  بێدەنگی زایەڵەی(. 6931) کامیل حمەدی،ئە -1 

 .183 ل شیرازه، وەشانخانەی



 
 لووچستا نەزگای سیستا ن و بێ ن لە پاراڵسا 81نی ەمەر تێی ژیرگیرەی هاوسەژڕێ. 3 ژماره چارتی

 
 لووچستا ن ەبزگای سیستا ن و ێ ن لە پاراڵسا 81نی ەمەر تێژ یقەاڵی تەژڕێ. 88 چارتی

 

نجامدا ەلە ئ ن. ەکانیا ن دابین بکڵەۆڕاووی قووتابخانە یا ن یانکۆی ێکا ن ناتوانن تەزگایە دایک و باوکێم پارەل

انی کەکییەرەلە هۆکاره س ەوەخستنڵو مندا ی توندی دووگیانیەشێ ن. کەکەرگیری دەوا ن ناچار بە هاوسەئ

نی یاسایی ەمەرا ن لە تەمداڵموو وەر هەهیە. ەزگایێم پارە ن لاڵسا 83بۆ  81تانی ەو ئاررێنەمردنی ل

م ەکە، لەیەگڕەر دوو ە،ق لە هەاڵ ن کە ئاماری تەدەشا ن دیوه پەکا ن ئەوەکدانێئاگا بوو ن. لێب رگیریەهاوس

 ن، لە چاو اڵسا 81نی ەمەوا ن کاانی خوار تێکشانە لە نەڵم هەم ئاستی ئەاڵووی لە ییادبوونە، بڕزگایە ێپار

 کەیەڵی کاۆەو کاتەت ئەتایبەوه. بێبنە بە ن داڵکی یۆری منداەیەژڕێک ڵێموو ساەمە واتە هەئا ن پتره. ڕکو



، کا نەنراوێشەوەڵرگیرییە هەدی کراوه؛ هاوسەم پرسە بەکا، ئەتر لە خۆی دەورەیۆر گ شوو بە پیاوێکی

 کات. ەد ا نمنداڵەکانیبێ پشتیوانانەی ەبو کردنی ێخەربرد ن و بەسەژیا ن ب ییاینەک لە کاا ن ناچار بە تێیۆر

 

 ۆژاواڕربایجانی ە.  از1

ا ن وێنلە ی ەکڵەۆژاوا، بە ۆیاوایییە قووڕربایجانی ەزگای ئایێلە پار ن اڵسا 81نی ەمەخوار ت یرگیریەهاوس

 81نی ەمەخوار تلە ی کە ەو کاانەی ئەژڕێووی لە داکشا ن کردووه. ڕ ڵسا 88ودای ەا ن لە مڕکاا ن و کو

یە زگاێم پارەکە لەیەگڕەر دوو ە،ق لە هەاڵانە. ئاماری تڕی کوەژڕێیۆر ییاتر لە  ن ەکەرگیری دە ن هاوساڵسا

مە ەا ن پتره. ئڕلە چاو کو ڵسا 81 ن ەمەو کاانی خوار تێنەکشانە لەڵم هەم ئاستی ئەاڵبکشانە ەڵووی لە هڕ

   1بن.ەوه دێ ن باڵکی ییاتری منداەیەژڕێنە اڵکە سا یەنێەگەوه دەئ

 
 ۆژاواڕربایجانی ەزگای ئایێ ن لە پاراڵسا 81نی ەمەر تێژ یرگیریەی هاوسەژڕێ. 88ژماره  چارتی

 
 ۆژاواڕربایجانی ەزگای ئایێ ن لە پاراڵسا 81نی ەمەر تێژ یقەاڵی تەژڕێ. 89 چارتی

ۆحی ڕ انیییکا، ەخۆی د ەتر لەورەکی یۆر گێپیاو شوو بەک ەیڵەی کە کاۆەو کاتەت ئەتایبەوه بێنی باڵمندا

تی و ی کۆمەاڵیەەت ناو و ناتۆرەتایبەوه. بەتێوەکەد ێل ەوێە بڵم منداەی یۆری بۆ ئیروونی و کۆمەاڵیەتەو د

 .یانەەدا هەیەم کۆمەڵگەک کە ژنا ن لەیەگێکا و پەی دروست دەسەم کە،ق بۆ ئەاڵک کە تەییەشوور

بێ ەبی و کردنێخەربرد ن و بەسەژیا ن ب ییاینەک لە کاا ن ناچار بە تێکا ن، یۆرەنراوێشەوەڵرگیرییە هەهاوس

 کات.ەد منداڵەکانیا نپشتیوانانەی 

                                                           
: تارا ن  ێرا ن، لە اڵ ننددا ختەیەوێشپ ییەرگیرهاوس بە ەبارەتس یرگشتگ ەیەکیوێژیدەتو:  بێدەنگی زایەڵەی(. 6931) کامیل ەحمەدی،ئ - 1 

 .183 ل شیرازه، وەشانخانەی



 

 هورنزگا ن. 6

خۆ   ن لەاڵی منداەختەشوێی پیرگیرەهاوسڕێژەی وو لە داکشانی لە کۆی ڕوتی ڕەزگای هورمزگانیش ێپار

 ن اڵسا 81 ن ەمەکشانە. کاانی خوار تەڵووی لە هڕزگایە ێم پارە،ق لەاڵکانی تەژڕێردا ەرامبەگرتووه. لە ب

 یە. ەوەری بوونەووی لە بڕ لە دوای ساڵ ڵوتە ساڕەم ە،ق دراو ن و ئەاڵت

 
 

 زگای هورمزگا نێ ن لە پاراڵسا 81نی ەمەر تێی ژیرگیرەی هاوسەژڕێ. 38ژماره  چارتی

 
 

 زگای هورمزگا نێ ن لە پاراڵسا 81نی ەمەر تێژ یقەاڵی تەژڕێ. 81 چارتی



 ها ن ەزگای  یسفێپار. 0

بە  ییۆیاوایی ەژڕێری باوه. ەهاوسڵی کە باسیا ن کرا، منداەو شارانەی ئەی دیکەوێهانیش هاوشەلە ئیسف

ری ەرخەکا ن دەوەکدانێلا ن پتره. ڕو کاا ن لە هی کوێنەری لەهاوسڵدا کە منداەوه پیشا ن دەتی ئێیەگڕەی ێپ

قیش لە ەاڵی تەژڕێردا ەرامبە. لە بنناڵسا 88نی ەمە ن لە تاڵی مندایرگیرەی هاوسەژڕێی ەوەم بوونەک

نە لە  مەاڵب ێد دارەانی بە سڕنە گۆاڵسا،ق ەاڵی تەژێڕوه. دیاره ەتەشراوێابردوو کڕی ەیەی دڤکتیێسپڕەپ

 . ودراڕگۆەکی نێوتڕە

 
 ها نەزگای ئیسفێ ن لە پاراڵسا 81نی ەمەر تێی ژیرگیرەی هاوسەژڕێ. 81ژماره  چارتی

 

 
 ها نەزگای ئیسفێ ن لە پاراڵسا 81نی ەمەر تێژ یقەاڵی تەژڕێ. 86 چارتی

 

کا ن پتر ەتڵەدی حاەلە س 1/88رد لە ێوا ن ژ ن و مێنی نەمەت یری ۆیاواییەزگایە پیشاندێم پارەکا ن لەوەکدانێل

 ن ەدی پیاوا ن خاوەلە س 8/10وه، ەر لەدەبوو. ب ڵسا 88د خوارتر لە ەلە س 0/93بوو و لە  ڵسا 88لە 

را ن ەمداڵدی وەلە س 98ی گشتی، ەوێنی خۆیا ن بوو ن. بە شەمەین هاوتڵتوانین بەک بوو ن کە دێرانەهاوس

م ەبوو کە ئیا ن واێدیا ن پەلە س 1/93ت. ێنرێستەبو ێبە ن داڵی منداەختەشوێی پیرگیرەبوو کە هاوسیا ن واێپ

، تیەی تاکاییندەتمەداوه بە تایبەد ێویا ن گرەی ئیوامەردەبد ەلە س 18وام بن و ەردەب ێبەرگیرییانە دەهاوس

 کە.ەسەرتاری کڕو   شێوەی ۆەستە



  ندەباس و کۆب

ە و ڤۆی مرەوەی نەوەری مانەبەستەکی کۆمەاڵیەتی و دێستەبێرگیری گرەوه هاوسەی کۆمەڵناسییەوانگڕلە 

م ەاڵب ،یەەمنانێکی هەیەندروست و ژینگەت یرگیریەنجامی هاوسەکدا، ئەئارامیی و ئاسایش لە کۆمەڵگای

 ێل یتی و کۆمەاڵیەتیەر ئاستی تاکایەسەی یۆر لەشێت و کەسارەخ ێتوانەختە دەشوێپ یرگیریەهاوس

ی ەکانی کاانە و لە یۆربەر مارە مرۆییەکردنە س یژێستدرەختە، دەشوێی پیرگیرەهاوسوه. ەتێوەبک

نیا لە ژنا ن و ەختە تەشوێی پیرگیرەنی هاوسێرەی نیرەکاریگدراوه.  ێرنجی پەکاندا سەتییڵەوەودێنپەیماننامە 

 یگیریرەهاوست. ێنەش دادەە و کۆمەڵگڵماەر بنەسەل ییرەکوو کاریگەڵب ،وهەتێسنووردار ناب داکانیانڵەمندا

دا. ەوری ژنا ن لە کۆمەڵگەی دەوەبوونڵژیانی ژنا ن و کا چۆنایەتیییینی ئاستی ەتە هۆی دابێبەختە دەشوێپ

کانیا ن ڵەماە ن و بناڵژاری و ژنا ن و منداەی هەو پرۆسێتە هۆی چوونی ژنا ن بۆ نێبەختە دەشوێپ یرگیریەهاوس

ندنی ێی ئاستی پیشە و خوەوەریبوونەبگری لە ڕێختە ەشوێی پیرگیرەوه. هاوسەتێڵێهەوامدا دەردەژاری بەلە ه

 . داەلە کۆمەڵگئاررەتا ن ی ەشەئابووری و گ هەڵدانییینی ەدابدەکا و دەبێتە هۆی ژنا ن 

وه ەکەکدا کە لە الیڵێوه. لە حاەیر بۆتەس نالێکییەکیووی ەڕووبڕرا ن ێینی ئەڕپێی تڵی لە حاەکۆمەڵگ

کوو ەداین )بە هۆکاری ۆۆراوۆۆری وا نڕکو و کاا ن وێرگیری لە نەنی هاوسەمەکشانی تەڵی هڵتحاەشای

کی ەو ...(، لە الی الوا ن یکاریێرگیری، بەهاوس تێاووی قورسیی کاا ن، یوارەندێکشانی ئاستی خوەڵه

ختە الی ەشوێپ یرگیریەین. بینینی ئاماری هاوسەکەدی دە ن باڵی منداەختەشوێی پیرگیرەشتا هاوسێوه هەدیک

ستە کانی یانەرانی بوارەژڕێداەرنامەرا ن و بەیاردڕندا ن، بەی بیرمیتەتایبرنجی ەسنییە، ەمەم گرووپە تەئ

دا باوه ێی تەاردم دیەی کە ئەتاناڵو وەکە لێکەرانیش یێتی ئاڵو. ەکانی دەوێتندروستی و سیاسییەکا ن، تەمرۆیی

تی ڵەحا 098یار و ەه 863را ن بە گشتی ێلە ئر ن. ەدا کاریگێکانی تەکۆمەاڵیەتیی ەو یاساکا ن و هۆکار

چاو بگرین رەش لە بەوەئ ێبەتاوی تۆمار کراو ن و دەـی ه8838ی ڵنی یاسایی لە ساەمەر تێژەرگیری لەهاوس

و لە   نەدەوو دڕدا ڵەماەو بنێنەیا ن لەنکە یۆرینستدا نییە چوەردەرگیرییانە لە بەم هاوسەی وردی ئەژڕێکە 

یز بریتییە لە ڕبە  هەتاوی ـی8838، 8839، 8838ی ڵم ئامارانە لە ساەن. ئێدا تۆمار ناکرەکی دیکێنێشو

کانی ەتڵەتاوی حاەـی ه8831ی ڵ. لە سا00یار و ەه 910، 103یار و ەه 889، 606یار و ەه 813

یار ەه 81 ن اڵسا 81بۆ  88انی ڕس و کوەک 183یار و ەه 11 ڵسا 81بۆ  88وا ن ێی کاانی نیرگیرەهاوس

 81نی ەمەر تێکچ ژ 088یار و ەه 93تاوی، ەـی ه8831ی ڵمی ساەکەمانگی ی 3نیا لە ەتس بووه. ەک 08و 

 کردووه.  شوویا ن ن اڵسا

نی، یواداری ئایڕەواری، ەندێخومەژاری، کەرا ن، هێ ن لە ئاڵی مندایرگیرەکانی هاوسەکییەرەلە هۆکاره س

 رگیریەاوسهدەرهاویشتەکانی کا ن بووه. ەریتییەن ەڕەباویاڵبوونی و، الواییی یاسا و ێکترایاو و بشێی لڵەماەبن

رشت، ەرپەسێرشت و بەرپەدسەنی باڵی منداەشێندنی کەسەرە ن، پاڵقی منداەاڵی تەوەریبوونە ن باڵمندا

و  تیەر ئاستی تاکایەسەکا ن لەروونییەکۆمەاڵیەتی و د ییانە، لەشفرۆشیژاری و ەه سووڕینانی ێمهەرهەب

دەتوانین ییە، شە کۆمەاڵیەتێم کەئ ستاندنیەوه و وەکردنمەکا ن بۆ کەییەه کردڕیگە چارکۆمەاڵیەتییە. لە گرنگترین 

رگیری، بە نایاسایی کرد ن و بە ەنی یاسایی هاوسەمەا ن و دیاری کردنی تڕکانی گۆەبە هۆکاربکەین ئاماژه 

نی و یتییە ئایەسایەکو کۆمەاڵیەتی، گیرۆده کردنی  ی کلتوورییساینێستە ن، باڵی مندایرگیرەیانینی هاوستاوا ن

ر کردنی ین و باشتڕلی کار، گۆەه )خوڵقاندنی( کردنیبارودۆخی ئابووری و دروست ن، باشتر کردنی کاەرییەبڕێ

بوونی هەری ەبەستە ن، داڵر کردنی پشتیوانی لە قوربانیا ن و منداەبەستەتی بۆ دێیەگڕەکسانی ەکانی یەتەسیاس

 .ێملەیۆر یرگیریە ن و هاساڵمندا یرگیریەگری لە هاوسڕێکاری گونجاو بۆ ێۆەبێتی ۆەسیاس



 سەبارەت بە نووسەر

لە یانکۆی یاسای لەندە ن لە بنیاتی مارەکانی « نامووس»کامیل ئەحمەدی، خەڵکناسی کۆمەاڵیەتی و توێژەر، براوەی خەاڵتی 

ۆرج جبنیاتی ۆیهانی ئاشتی بەشی ئەدەبیات و یانستە مرۆییەکا ن لە یانکۆی « ئاشتی»و براوەی خەاڵتی ( IKWR)ژنا ن 

. توێژینەوەکانی کامیل ئەحمەدی سەبارەت بە گەشەی کۆمەاڵیەتی و نێودەوڵەتی، ئێتنیکەکا ن و پرسەکانی پەیوەست واشیدگتۆنە

بە ڕەگەیێتی )ۆێندەر( و مندااڵ ن بووه. وتار و توێژینەوەکانی پێشووی ناوبراو بە یمانەکانی ئینگلیزی، تورکی ئەستەنبۆڵی، 

  ن:رارسی و کوردی لە ژێر ئەم ناوانە چاپ کراو

 )ڕوانینێکی خەڵکناسانە بۆ داب و نەریتی مزۆپۆتامیا(؛ ڕوانیدێکی دیکە بۆ ڕۆژهەاڵت و باشووری ڕۆژهەاڵتی تورکیا -

Etkim press (Istanbul, Turkey 2009)  

-Uncut Voices Press)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە خەتەنەی ژنا ن لە ئێرا ن( کە لە الیە ن  بە ناوی نەریت -

Frankfurt و وەشانخانەی شیرایه چاپ کراوه؛ 

 Nova)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە هاوسەرگیری پێشوەختەی مندااڵ ن لە ئێرا ن( باڵو بۆتەوه لە  زایەڵەی بێدەنگی -

Science Publisher, Inc., New York 2017  ؛ 

یە ن کاتی لە ئێرا ن( کە دەقە رارسییەکەی لە ال سیغە / هاوسەرگیری ەبارەت بە)توێژینەوەیەکی گشتگیر س ناڵێک لە سەر  او -

 وەشانخانەی شیرایه باڵو بۆتەوه و وەشانخانەی مێهری لە لەندەنیش دەقە ئینگلیزییەکەی چاپ کراوە؛

)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە هاوسەرگیری سپی لە ئێرا ن( بە ئینگلیزی و رارسی کە  ناڵێک بە درگای  اوەاڵوە -

 ری لە لەندە ن چاپ کراوە؛وەشانخانەی مێه

بۆ ئەنجوومەنی پشتیوانی لە مارەکانی مندااڵ ن ئەنجام درا کە بابەتی یبڵگەڕی  یتااڵنی ندداڵتوێژینەوەیەکی دیکە بە ناوی  -

 ـی هەتاوی ڕوونوێنی کرا؛ 8831مندااڵنی لە تارا ن تاوتوێ کردووە و لە ساڵی 

)توێژینەوەیەک سەبارەت بە ناهاوسانا ن لە ئێرا ن( کە هەندێ وتاریشی بە  شاری یقەدەغەکراودەقی  و رارسی  دەقی ئینگلیزی -

یمانەکانی رارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا لە الیە ن وەشانخانەی مێهری لە لەندە ن چاپ 

 کرا؛ 

ایەتی یەکی گشتگیر سەبارەت بە شوناس و ئێتنیک)توێژینەوە سدوورەوه هەتا سدوورو توێژینەوەیەکی ناوبراو لە ژێر ناوی لە  -

ئێتنیکی عەرەب، بەلووچ، کورد، رارس و تورکی تاوتوێ کردووە کە هەندێ وتاریشی بە یمانەکانی رارسی و  1لە ئێرا ن( کە 

 ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا لە الیە ن وەشانخانەی مێهری لە لەندە ن چاپ کرا؛ 

 خەریکە چاپ دەکرێت.  جۆرەکانی کاری ندداال ن لە  ێرا نو  خەتەنەی پیاوا نایین توێژینەوەکانی نووسەر سەبارەت بە دو-

  www.kameelahmady.comتوێژینەوەکانی لە ماڵپەڕی خۆیا ن دەست دەکەوێت:  
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 سر چاوه کا ن:

(. طنین سکوت: طنین سکوت: پژوهشی ۆامع درباب ایدواج یودهنگام کودکا ن در ایرا ن، 6931احمدی، کامیل) . [1] 

 .تهرا ن: نشر شیرایه

 .یونسکو، ایدواج یودهنگام و یایما ن یودرس: دیر برای اسباب بایی و یود برای باە داری . [2]

دواج، انجمن آکسفورد برای کمک بە قحطی یدگا ن با تأکید بر ۆنسیت(، ۆنسیت، توسعە و ای6931کارولین سویتمن ) . [3]  

( ،ۆوانتر ای سن ایدواج: تحصیالت و اقدامات بە سوی پایا ن داد ن 6931مرکز بین المللی تحقیق دریمینە ینا ن) . [4]

 ایدواج کودکا ن، واشنگتن دی سی

ی نوین بر مادرا ن، پدرا ن و کودکا ن، انجمن (، خانواده ها در مرکز توۆە: نگرش6931بروس، ۆی و همکارا ن) . [5]

 ۆمعیت نیویورک

(، قانو ن بین المللی بە عنوا ن ابزاری برای مباریه با ایدواج کودکا ن، مجلە بین المللی حقو،ق 6931ۆفنی ریس راث ) . [6]

913-939: 61بشر. شماره   

[7] . https://kameelahmady.com/fa/wp-content/uploads/2015/03/ECM-Study-Final5..pdf 

ایدواج کودکا ن در سراسر دنیا -ایرا ن . [8]  

[9] .  DHS 

کوت: طنین سکوت: پژوهشی ۆامع درباب ایدواج یودهنگام کودکا ن در ایرا ن، (. طنین س6931احمدی، کامیل) . [10]

633تهرا ن: نشر شیرایه، صفحە  . 

(. طنین سکوت: طنین سکوت: پژوهشی ۆامع درباب ایدواج یودهنگام کودکا ن در ایرا ن، 6931احمدی، کامیل) . [11]

633تهرا ن: نشر شیرایه، صفحە  . 

نین سکوت: طنین سکوت: پژوهشی ۆامع درباب ایدواج یودهنگام کودکا ن در ایرا ن، (. ط6931احمدی، کامیل) .  . [12]

163تهرا ن: نشر شیرایه، صفحە  . 

(. طنین سکوت: طنین سکوت: پژوهشی ۆامع درباب ایدواج یودهنگام کودکا ن در ایرا ن، 6931احمدی، کامیل) . [13]

193تهرا ن: نشر شیرایه، صفحە  . 

طنین سکوت: طنین سکوت: پژوهشی ۆامع درباب ایدواج یودهنگام کودکا ن در ایرا ن،  (.6931احمدی، کامیل) . [15]

193تهرا ن: نشر شیرایه، صفحە  . 
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