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 پوخته

ە کراو، کەتۆمارشنهاوسەرگیریی  شندییەیوەک پەو یاسایی، وفەرمی هاوسەرگیریی  ێبە ش بەژیاشنی هاوب

ە مڕشنۆ یماەبن بە پێی، زیادبووشنەە ووی لڕکاشندا ەاارکەالشنە لکی کۆمەاڵیەتی ەیەاێک کەی وەکەشندشنەسەرەپ

و  ەکەتەی بابیۆزڵئالە ە وەداشنڕئاوە رعییە. بەکی شنایاسایی و شناشەیەکان دیاردەکۆمەاڵیەتی و یاسایی

ستی ەبەمە بلەبەر ئەوەی ر ەئارادا شنییە. هە ش لێاکڕرشنجەکی سێدا ئامارەم بوارەران، لێئە ی لەکەستیارییەه

هەر سێ شاری گەورەی ە وەژینێم توەکاشنی، ئەوتەکێو هۆکار و لە کۆمەاڵیەتییە م دیاردەشناسینی وردی ئ

ی ەواشنگڕی ەوێچوارچ ەلە وەژینێتوم ەئکردووه.  ێتاوتو یتاران و مەشهەد و ئیسفەهاشنە ئێران، وات

ی هۆە بشنجام دراوه. ەئ ییەمینەز یتیۆریە رگرتن لەوکەڵکە تی بەچۆشنای یوازشناسیێخوازی و شڤەشرۆ

و  وتەکەڵشناهشێوازی  کانەشنمووشنبە یاتن ەاگڕستەو دژواری دە وەژینێتی توەیی بابکەلتوور یستیاریەه

ە دیماشن 011 شنجام داشنیەبووشنی تیۆریکی داتاکان پاش ئنیاڵنرا. دێکار هە کهاتوو بێو پ ڵی قووەکنیکی دیماشنەت

رجی ەلومەوه، هەژینێتو کاشنیەشنجامەی ئەرێگوە شنجام درا. بەئە اشنمدی 312زیاتر، ی ەست هات و بۆ متماشنەدەو

کۆچ، ە ری، ژیان لێی چاودەوەبووشنڵیی، کاڵەماەبنرجی ەلومەرمی و یاسایی، هەی فەوێئابووری، چوارچ

. پی بوونسهاوسەرگیریی  کاشنی هۆگریی بۆەکییەرەس ەرەفاکتە تی لەو جیهاشنبینی تاکای شندیەیوەزمووشنی پەئ

می ڕشنۆ یاشنکاریڕگۆ بە هۆی کانەشناارالەکە ل ەیێشنو ەژیاشنە شنەم چەی ستراتیژی لەوەو کرد یریەوەی تەدیارد

ە کلیای ەوەبووشنڵکوو کاەی وەوتەکێلە کبوو  کانەیشندیەیوەپە قامگیری لەو شناس ییەفرهایی و ەو ب

بووشنی ەرمی، تاراشندشنی کۆمەاڵیەتی و شنەفهاوسەرگیریی  هۆگریی بۆێبژاردن، بەڵکان و ئازادی هەتییێزەگڕە
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 کیهشێپ1.

شندووه. رگیریدا خۆی شنواەچمی هاوسێبە کاشندا لەکەلتووری ەزۆربە شندروست لەت یکسیێفتاری سڕشنی ەرچەس

هەشندێ ە داکۆکی لە ئەم شنۆڕماشن و کۆمەڵگاکاشندا هەنهەموو ە سێکسییەکان لە مڕشنۆبەها و ە ی کەیێو پەب

ە مرۆڤ هەمیا ی. ڕفتاری سێکسیەشنەوەدەک یڕەتە و هەشندێکی دیک ەنکەدکارکردی پەیوەشندیی سێکسی 

 هەر لەبەر ئەوەشدەبن. ە کۆمەاڵیەتیبووشنیاشندا فێری ئەم شنۆڕماشنە ڕەوتی بە و ئەشنداماشنی کۆمەڵگا لە ماشنادار

ێکی کەلتوور کراوەکاشنیێکدا لەگەڵ ڕفتارە سێکسییە قبووڵکەلتوورهەر ە وەکان لقبووڵکراە سێکسییە ڕفتار

ە لفێری کارداشنەوەی سێکسی دەبێت.  دای خۆیکەلتوورە مرۆڤ ل کە پیاان دەداە ئەوە جیاوازه. و ئەمە دیک

ە کەن و ببیاسایی ە بە سرووشتییە ئەم هۆگرییە یەکتاپەرستییەکان هەوڵیان داوئایینە درێژایی مێژوودا، 

خۆیان قەدەغە دەکرد. لەم ساکاشنی ڕیە ڕەوشتی و ترازان لبێە شێوەی جۆراوجۆر، شوێنکەوتوواشنی خۆیان ل

 یێکسیڕووی سەرچەشنی ڕفتارێکی سە سەر خستنە ی ئیسالم سەرشنجێکی تایبەتی پرژاشندووەتئایینشنێواشنەدا، 

ە ێا، بە الڕێداچوون و کیەکانشناشنۆڕمیڕێگری، چاکسازی و چارەسەری ە و گرشنگییەکی تایبەتی ب ؛پارێزراو

کەماڵی مرۆڤ، چاکسازی و ورین و وگ ،ریگەشە، پێاکەوتن، بەختەوەە چووشنک داوە؛ سێکسییەکان

ووشنی بی و تۆکمەێتشیاو و دروست، بەردەوامڕێگەی ە پەروەردەی شنەوه، درێژە پێدان و پاراستنی ڕەچەڵەک ل

وشنە جۆرەکاشنی ئەم بە الڕێداچوە پارێزراوی و پاکبووشنەوە لە لی کۆمەڵگا، یدوایدا پاکە و بە سیستەمی بنەماڵ

داوێنی دوو ڕەهەشندی پاکە و شنەبووشنی ئەم کێااشنەدا دەبینێت. مۆدێلی ئیسالمی پاراستنی ڕفتاری سێکسی ل

ێگەی ڕە سێکسییەکان لە زووەئار)تێرکردشنی شیاو و ڕەزامەشنداشنەی  هاوسەرگیری و (خۆپارێزی سێکسی)

 قۆشناغەکاشنیە بنەما و بەرشنامەکان لە بەرباڵو لکی ەپاشنتایدێت. ئەم دوو ڕەهەشنده،  هاوسەربژێری( پێک

هەتا دواساتی ژیان )چاودێری، کۆشنتڕۆڵ، ڕێنوێنی و پەروەردەی ە دایکبووشنەوە کاتی لە مرۆیی لهۆڕینی گ

اخەڵی و هاوبڕاهێناشنی سێکسی و شێوازی ی، هاوسەرگیر کاتیە سێکسی، ئامادەکردن و ڕاهێناشنی سێکسی ل

 (. 0211خۆ دەگرێت )شنورعلیزاده، ە سێکسییەکان( لپەسندە چاکسازی و چارەسەری شنا



 

 انمڵکی موسێردێژن و مهاوسەرگیریی  شنگیەئیسالمی و ئاههاوسەرگیریی ە ک لەشنومای. 0ی ەنێو

ی سێکسیدا زاڵ کەلتوورسەر ە مێژووی دوو هەزار ساڵەی ڕۆژاوا، پاڕادایمگەلی جۆراوجۆر بە لها ەروەه

ە و لە وسەرچاوەی گرتوە ی مەسیحییەوئایینواشنەکاشنی ە لە کە ئەخالقیی ییئایین وێنایبووه. کۆشنترینیان 

دەرەوەی چوارچێوەی باو ە سێکسی ل ئارەزوویزاشنینی دامرکاشندشنی تاوانە سەر بناغەی بە لە بنەڕەتەو

ەگەڵ لستادا، ێئە م لەاڵب. یەسێکسی ئارەزووی زۆرییان کۆشنتڕۆڵی ە )هاوسەرگیری( و هەوڵ بۆ ڕەتکردشنەو

شێوەی  ەبە کە وودی هاتبە داکاشنسێکسییە ەهەمبەر هۆگرییە لیبرالتر لڕەوشی ییەکان، زۆر ڕەوشە شنەریت

 یژێر کاریگەریە لە خەڵک بەتایبەت ئەو کەساشنەی کە نی بەهێز بوون. هەشندێ لیـی زای01دەیەی ە تایبەت ل

یاو شنییە، ش هاوسەرگیریە لبەر  یپەیوەشندیی سێکسیە ن، پێیان وایدای ڕۆژاواییکەلتوورە مەسیحییەکان لە واشن

 بەرامبەردا هەشندێە چێژی سێکسی الیەشنی دڵخواز و گرشنگی ژیاشنە. لە کە ئەگەرچی زۆر کەس باوەڕیان وای

ست ئاە لخۆیان بە کاری دێنن و یان  دەکەن و هاوسەرگیریە لبەر  یشندیی سێکسیەپەیور ەسە داکۆکی ل

رگیریی هاوسە دەرەوەی بازشنەیە )ڕفتاری سێکسی ل یانشنوێنشنەرمیشی وڕە، جیاوازەکان یەسێکسی یەچاالکی

 سێکسییەکانڕەوشە ماوەی سێ ساڵی ڕابردوودا ە واڵتاشنی ڕۆژاوایی لە زۆرێک لە وزا( هەیە. لفەرمی و زک

ی جێی تەواوەتە پێاتر بە پیاان دەدرێن کفیلم و شنواشندشنەکاشندا دیمەشنگەلێک ە ئازادتر و کراوەتر بوون. ل

ی دەست بە ئاساشنخوازیارین زۆر ە سااڵن کەبۆ زۆربەی گەور یەکانپۆڕشنۆگڕافی ابەتەقبووڵکردن شنەبوو و ب

 (  011 - 010: 0211 . )گیدشنز،دەکەوێت



هۆڕین و گو ەئبینیوه. ە خۆوە وی باڵربەبکی ێاشنڕگۆ داجیهاشنە لە ڵماەابردودا بنیاتی بنڕی ەیەشند دەی چەماوە ل

مریکایی ەو ئئورووپایی  تاشنیاڵوە ل 0101ی ەدەکاشنی سەکۆتایی یکسیێشی سڕشۆە ل ێبەدە ی کەاشنکارییاشنڕگۆ

ا ڕۆژاواییدتاشنی اڵی وەزۆربە لۆژ ڕۆژ لەگەڵ ڕە ک کێشڕ(، شۆCarr,2011ین. )ەڕێبگبنچینەکاشنی بۆ 

ی. کسێفتاری سڕخالق و ەکان، ئەواشنگڕە تی لەڕەاشنی بنڕو گۆسێکسی گوتاری گۆڕان لە هۆی ە بووەد

ە ر لەکاشنی بەیکسیێسە شندییەیوەشندشنی پەسەرەۆژاوا، پڕە کسی لێسشی ڕکاشنی شۆەشنجامەگرشنگترین ئە ک لێکەی

ی ەهات دیکەتا دە کک ێلەشندیگەیوە(. پRegnerus and Uecker,2011)ە بوو داەتاشناڵم وەل 1رگیریەهاوس

 وه. ەگرتەکاشنی جیهاشنیای دەشناوچ

ە زۆر بە ی کپرسێکی ئاسایە پەیوەشندیی سێکسی، ئەوی کرد بە لە سڕینەوئوستوورهە سێکسییە بە شۆڕشئەم 

 ەت. لەم سەردەمەدا، تێرکردشنی ئارەزووی سێکسی لێوەدەست د هاوسەرگیریە قۆشناغی بەر لە ئاساشنی ل

، یهاوسەرگیرە پەیوەشندیی سێکسی بەر لپەرەسەشندشنی  جیا بووەوه. بەاڵم هاوسەرگیریە بوون بەوابەست

تا  ریهاوسەرگی تەشنیا تەمەشنیە دیاریکەرەوەکاشنی دواتر ڕەخساشند و لەم شنێوەشندەدا شنە زەمینەی بۆ گۆڕاشنکاریی

 پێویستەکاشنیای بۆ دەرکەوتنی سەرچەشنگەلی وەکووە کۆمەاڵیەتییە دەهات زیاد دەبوو بەڵکوو زەمین

کسی( ێشندیی سەیوەرمی لەگەڵ پەفهاوسەرگیریی  ێبە ژیان بە وەکێ)پهاوماڵێتی سپی یان هاوسەرگیریی 

ەرەتاکاشنی سە گرت. للە خۆ  انکۆمەاڵیەتییەکان لەم سەردەمەدا الیەشنێکی ڕادیکاڵتریە گۆڕاشنکاریی. دابین کرد

ووپا و ئەمریکا تا دەهات زیاتر دەبوو، زۆر ورئە ل هاوسەرگیری شۆڕشی سێکسی، سەرەڕای ئەوەی تەمەشنی

 کۆتایی هەموو شتێک شنەبووە کەمێک دواکەوتنەوه. بەاڵم ئەمە بم ەاڵبییان دەکرد؛ کەس بەردەوام هاوسەرگیر

ەشنیا تە هاوماڵییەکان، ئەم جارەیان زەربەیەکی زۆر توشندی شنە سەرچەشنپەرەسەشندشنی ە و شۆڕشی سێکسی ب

داشنی سەرهەڵخودی هاوسەرگیریش دا. ە سێکسییەکان وەشاشند بەڵکوو زەربەی لە ئوستوورەی پەیوەشندییە ل

 ەسێکسییەکاشنی بەر لە تەشنیا پەیوەشندییە شنە لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر ک پەیوەشندیە سەرچەشنگەلێک ل

 یریهاوسەرگی ژیاشنی هاوبەشی بێ ، بەڵکوو بۆ سەر ئاستیداپەرە پێ ئاستی سۆزداریهەتا هاوسەرگیری 

 تێڕۆژ الیەشنگریان زیاتر دەبڕۆژ لەگەڵ ە پەیوەشندی کە سەرچەشنێک لە شنێواشنیان بەرزی کردەوە و بوو ب

(Bumpass and Lu ,2000.) ە ەکاشنیش لبەهاییە ئابوورییەکان، گۆڕاشنکارییە پرسە لەم شنێوەشندەدا، جیا ل

شنی بنەما ردکهاوماڵی، الوازپەرەسەشندشنی  هۆکارەکاشنیە دەوریان بینیوە. یەکێک ل داەبێچمگرتنی ئەم پەیوەشندییاشن

بۆچووشنی گەشنجاشنی ئەم واڵتاشنە، دوو ە بە واڵتاشنی ڕۆژاوایی بوو. ئەوڕۆکە ل هاوسەرگیری فەلسەفییەکاشنی

حاڵێکدا ە لێک جیاوازن. للەگەڵ یەکتر  هاوسەرگیریە ژیان لەگەڵ یەکتر و پابەشندێتی بە چەمکی پابەشندێتی ب

پا وروئوسەرتاسەری ە شتێکی دەگمەن و کەم بوو، بەاڵم ئێستا ل هاوماڵی هەموو واڵتاشنداە ، ل0101دەیەی ە ل

زیاد  ەبووڵ دەکرێ و ڕووی لقە شێوەی بەرچاو خەریکە شناو گەشنجاشنی شنەوەی شنوێتر بە و ئەمریکا بەتایبەت ل

 (. Mills, 2000; Thornton et al., 2007)ە بووشن

                                                           
1 - premarital sex 



 

 (3101پا )ئورووبوون بە پێی تەمەن لە  هاوماڵی خاوەن پەیوەشندییهاوژیناشنەی ئەو فرەیی  . ڕێژەی0 چارتی

لە تووش وەکنەاێپتاشنی اڵوە ت لەشناشنەتبەڵکوو وتوو ەاکێتاشنی پاڵوە لشنیا ەتە شن هاوماڵی ستاداێئە م لەاڵب

ی ەاومە ی جیهاشنیش لەم شناوچاشنەتاشنی ئاڵوە ل هاوماڵیە ن کەدەد ڵواەه ریکای التینمەئە لە. دایگاتگیربووشن

ە ل 9شنیا ەت 0191ی ڵساە ازیل لڕبە لە نێبۆ وبینیوه؛ ە خۆوە رچاوی بەبپەرەسەشندشنی  ابردووداڕی ەیەشند دەچ

د. ەسە ل 01ی ەشنزیکە تەیاتووەگە ژڕێم ەئ 3111ی ڵساە م لەاڵبە ییان بووڵشندیی هاوماەیوەشنجان پەدی گەس

 ەتەتووایەم گەاڵشنگ بەرچی درەگەئە، ڵماەشنی بنەرچەسکاشنی ەاشنکارییڕو گۆی هاوماڵ دا،ەشندەوێم شنەل

اکاشنی هەی بیکەلتوور برەوداشنیداری و ەرمایەسپەرەسەشندشنی  بوون،جیهاشنیەی بەپرۆسئاسیاش. کیاوەری 

ە ( لTsuya, 2006سۆیا )ێ( و تIwasawa, 2005ئاسیا. ئیواسا )ە تەناوێیای هڵهاوما ەکاشنی دیکەشناوچ

دی ەسە ل 31ی ەشنزیکە ی کەشنجامەم ئەئە یاتنەژاپۆن گە لە ڵسا 20بۆ  31ر ژشناشنی ەسە کدا لەیەوەینڵۆکێل

کان سزا دیاری ڵەاوماههاوژینە بۆ  تورکیەیاسای ە یە. لەییان هڵشندیی هاوماەیوەستا پێر ئەران هەمداڵو



کاشنی ەندکارییێخو ەشەهاوبە دی شنووستنگەسە ل 91ی ەت شنزیکەاڵسەدە یاتنەردۆغان پاش گەم ئەاڵکراوه. بەشن

کاشنی ەیستفیمینکوو سکۆالر و ەراشنی شناوخۆیی وگەخنڕوی اڵربەب یتیەزایڕەشناە کە وەکرد یاشنیداخست یان جیا

اشنی سەتی کەسنووری تایبە ردان لەوێستەدە بپا ئورووتی یەکەن یەالیە ت لاڵی وەوەرەدە و لە وەوتەک ێل

ی ەغەدەقبووشنی ەهۆی شنە بە شندییەیوەپە شنەم چەش ئتورکیەە لمە، ەای ئەڕرەس .اتبار کرەتۆم ڵساەورەگ

و ە یەکان، شاراوەییئایینریتی و ەشنە شناوچە ت لەتایبەی بەکەکۆمەاڵیەتییە وشنییەزێقهۆی ە م بەاڵیاسایی باوه؛ ب

ری ەگەئە لتی میسر اڵوە لکاشندا سنووردار شنییە. ەن و سکۆالرێڕمۆد ەشەبە م لەاڵبت. ێکرەمتر باسی دەک

ی ڵۆکبۆ ئەم پرسە  ێجۆرە بسیستەم م ەاڵبە تان دیاری کراوەزیندان بۆ ئافر ڵسا 3ک ەشندییەیوەها پەبینینی و

تی اڵەخۆرهە ت لەهوودییەت و جەسیحییەکوو ئیسالم، مەکاشنی وەئیبراهیمییئایینە تی ێدارەاڵسەدە داوه. ب

و  رجی ئابووریەلومەهە لە وەداشنڕئاوە م بەاڵگوشناحە. ب هاوسەرگیری ێبە ش بەژیاشنی هاوباست ەڕشناو

شنی ێڕۆدمشی شارشناین و ەبە کوو تووشنس و لوبنان لەکی وێتاشناڵوە ، لێوەڕاستیتی شنەاڵخۆره یکۆمەاڵیەتی

کاشنی ەجۆراوجۆر ەشندشنی بۆ شناوچەسەرەکسی و پێشی سڕشۆباوه. ە ژیاشنە شنەم چەشنجاشندا ئەشناو گە یرووت، لەب

ووی ڕە ل ،هاوسەرگیریە ر لەکاشنی بەکسییێسە شندییەیوەپە ب سەبارەتی ەواشنگڕینی ڕگۆە بادا ێپە جیهان، ل

ی ەژێڕکااشنی ڵەقۆشناغی دواتردا لەگەڵ هە ل خساشند وڕەلە شناو گەشنجاشندا پەرەسەشندشنی  لی بۆەهە وەتییەشندایەچ

           خۆش کردووه.  داتاڵشندین وەچە ل هاوماڵیی چمگرتنیێکاشنی بەمینەزە شندییاشنەیوەپە شنەم چەئ

 

 مریکاەئە تی لێزەگڕەی یاشنسکەبواری یە ل 0103ی ڵکاشنی ساەخۆپیااشنداشنە ک لەیەنێو. 3وێنەی 

ەبووه، پارێزراو شنڕووی داوە جیهاشندا اشنەی کە لە ییکەلتوور –کۆمەاڵیەتی ە گۆڕاشنکاریی وواڵتی ئێراشنیش لە

ە دشنەوشنوێکرەشناو پرۆسەی بە کەوتنە ماوەی سەد ساڵی ڕابردوودا بە ل ئێراشنییەکانە بنەماڵە لە ۆرێک کجە ب

یی ەلتوورکپرۆسەی کێامەکێای ە پەیوەشندییەکاشنی شنێوان دوو ڕەگەز، لبۆ وێنە جیاجیاکان و ە بەستێنە ل



ە متوخە و وێڕای پاراستنی هەشندێ لە شناو قۆشناغی گواستنەوە ، چووشنەتەکاشنداشنەریتی و مۆدێڕشن ەسەرچەشن

(. 7930 عسگری، و ریث)کوە شنەریتییەکاشنی خۆیان، هەشندێ تایبەتمەشندیی کۆمەڵگای شنوێیان وەرگرتوو

سەر پەیوەشندییە ە ل ماوەی ئەم چەشند ساڵەی دواییدا کاریگەریە ئێران لە لبەهاییەکان ە گۆڕاشنکاریی

 ڕاگەیاشندشنەکانپەرەسەشندشنی  ژوماری بۆ کۆمەڵگا هەبووه. هاتن وو لێکەوتەی بێە کۆمەاڵیەتییەکان داشناو

ی مبەها و شنۆڕبێچمی بە و ە جۆراوجۆرەکاشنی بەدی هێناوە ئێران شێوازی ژیاشنە بەتایبەت ئەشنتەرشنێت ل

 وهاوسەرگیری  ئابوورییەکان، هەڵکااشنی تەمەشنیە ئاڵۆزبووشنی پرسە داوه. لەم شنێوەشندەدا ب جۆراوجۆر

شناو ە ، هێدی هێدی ڕفتاری شنوێ لەوەڕێگەی ئامرازەکاشنی پەیوەشندییە جیهاشنییەکان ل بەهاهەروەها هاتنی 

هاوسەرگیرییە.  ەسێکسییەکاشنی بەر لە پەیوەشندییپەرەسەشندشنی  گرشنگترینیانە گەشنجاشنی ئێراشنیدا بێچمی گرت ک

چوارچێوەی ە ئەشنگێزەی جۆراوجۆر و لە ئێران بە ل هاوسەرگیریە بەر ل ئەگەرچی پەیوەشندییەکاشنی

ە بەر ل ڕادیکاڵیترین بێچمەکاشنی پەیوەشندیە سەرچەشنی جیاواز ڕوو دەدا، لەم شنێوەشندەدا یەکێک ل

 ێبە کان بەسەکە کە "ـیسپیهاوسەرگیریی  یان دەرکەوتنی سەرچەشنی "هاوماڵی، هاوسەرگیری

 و ارامکی )آزادە یەکسییان هێشندیی سەیوەو پبە سەر دەبەن ژیان ە وەکێرعی پەرمی و شەفهاوسەرگیریی 

  (.7937 همکاران،

ە یە. لەرعی و تاواشنکاراشنەکی شناشەیەسپی دیاردهاوسەرگیریی  راشنداێیاساکاشنی کۆماری ئیسالمی ئە م لەاڵب

ە شندییەویەئیسالمی بۆ پی فیقهی ەرێگوە کان بەیاساییە قەد ،سپیهاوسەرگیریی  ی یاساییەوەووشنکردشنڕ

هیچ  ێبە ب ستەشنقەی ئەوێشە ک بێژن و پیاوە ک داکەرگیرییەهاوسە ت. لێبەد ێجەبێو جە ئامادن کاەرعییەشناش

ە شنە شندییەویەپە شنەم چەن، ئبەدە شندییەیوەم پەجی ئەرعی و تۆمارکردشنی یاسایی ملکەشدەروەستییەکی ە شنەچ

یری هاوسەرگە بە بنیات مەئشناتواشنین ە وەتەڕەبنە ژمار و لەهە تێیاسایی دبە ە فی و شنڕعوبە ە رعی، شنەشبە 

 ێل یڵو منداە رگیرییەو هاوسەک لەهیچ پاتیواشنیییاسا ە کە رعییەکی شناشەشندییەیوەپە مەبزاشنین و ئ

 (ەیی و کاتی )قۆشناغی، سیغەمیاەی هەستەر دوو دەبۆ س هاوسەرگیری شنیەدەمهاتووی شناکات. یاسای مەرهەب

ە غکاتی یان سیهاوسەرگیریی  .لە قەڵەم دەدەنە رگیرییەهاوسە شنەم چەبۆ ئ واری جیاوازەئاسو کا ەش دەداب

ی و ئایینی ەوەک کردێجۆربە هۆی ئەوەی وەک ە بژاردووەڵسپییان ههاوسەرگیریی ە ک کێساشنەک نەالیە ل

 یشوشناست. ێشناکر ێاوازی لێکا، پەل دێاێت پەکاشنی ئافرەو مافە کاشنەتییەتاکای ەدژی ئازادییە ک یەریتیەشن

ییان ی مادی و سۆزدارەاێکە رشت کەرپەسێوتوو و بەرکەن ژشناشنی زیاشنبەالیلە کاتی زیاتر هاوسەرگیریی 

سپی هاوسەرگیریی  لەگەڵ 1سیغەە شنەدەست دەکسی زیاتر دێژبردشنی سێستی چەبەمە بە ی کەو پیاواشنەو ئە یەه

شنیا ەت ەپی شنسهاوسەرگیریی ە مێیاسایی و فیقهی ئمی ەسیستە ۆژاوایە، شناکۆکە. لڕی ەشنیتێڕمۆد یرگیراوەوە ک

وه. ەتێوەکەد ێوتوویی سزایی لەستکەری دەگەئە لکوو ەڵبە وای شنییڕەت و ەرعییەشە وەووی یاساییڕە ل

 بکا، سزای هاوسەرگیری مارکردنتۆ ێبە بە ک کێ: سزای پیاوەڵێسالمی دییاسای سزای ئ 0012ی ەماد

ختی ەسزای شنە بە ی کردووەم سزایەئە ڵماەبنە ل پاتیواشنیی ڵەەاڵگ .کراوەڕچاو  ی بۆڵک ساەتا یەزینداشنی ه
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گومان ێم بەاڵ؛ بێخۆ بگرە ش لەوێڕەگەربشندیی ەتمەتایب ێتواشنەدە سزا زۆرە ڕم بە(. ئڵیاڕن ێملو 011بۆ  31)

ـی یاسای سزای ئیسالمی، 001ی ەکاشنی مادەقەداشکراوی ڕە و بە ختی زیاترەسزای شنە ی زیندان لسزا

 ت تاوان شنییە. ەبۆ ئافرهاوسەرگیری کراشنی ەتۆمارشن

یی ەمیاە، تۆمارکردشنی شنیکاحی ه0/03/10سندکراوی ەپە ڵماەبنە ی پاتیواشنی لێـی یاسای شنو31 یەی مادێپە ب

م یاسایە، ەـی ئ30ی ەی مادێپە بت. ێشناچاری شنازاشنە تۆماری شنیکاحی کاتی بر ەم یاساداشنەاڵبە شناچاریی

ە ب ەو ئاماژ کانەشنەوتنی الیەککێڕبووشنی ژن، شنکوو دووگیاەلی وەتگڵەحا ەشنیا لەکاتی تتۆمارکردشنی شنیکاحی 

ی باسی تاواشنسەبارەت بە یاسای سزای ئیسالمی می ەهەژدەشی هەبە ویستە. لێین پڕبە کاتی مارە رج لەم

شندیی ەیوەپواشنیاشندا ێشنە لە ک کێر کات ژن و پیاوەهاتووه: "ه 029ی ەمادە خالقی گاتی، لەنپاکی و ئێداودژی 

یان  1دنماچ کرزینا ە لگە ی جەنپیساشنێکی داوەیەوەرعی یان کردەشندیی شناشەیوە، پێبەئارادا شنە ردی لێژن و م

شنیا ەت ێبە شناڵدەملی و شنابەزۆرە بە وەر کردەگەن و ئێدرەمچی سزا دەق 11وه، ەتێشەبوو ێـیان ل"2یێهاوج

 ت."ێدرەزۆردار سزا د

دی زینا بۆ زیناکاری ەهاتووه: "ح 0/3/0213سندکراوی ەیاسای سزای ئیسالمی پـی 331ی ەمادە ها لەروەه

دادگای انیاری ێر پەسە جم لڕەکردشنی ێجەبێخساوبووشنی جەڕەری شنەگەئە جمە. لڕەرددار ێژشندار و م

را نێلمەوون سڕی ەگەڵبە ر تاوان بەگەزگای داد ئەرۆکی دەس یشندیەزامڕەو ە اوڕبێرماشنی لەف یرەرماشندەف

ە تڵەم حاەر لەدەو ب 3رددارێداشنی پیاوی زیناکاری ژشندار و ژشنی زیناکاری مەدارێسە لهۆی ە تێبەدئەوە ، ێب

ە ی کەتاشنڵەو حاەدی زینا لە"حمان یاسا هاتووه: ەه 321ی ەمادە لە مەو ئ "مچییە.ەد قەسر کامیان ەبۆ هسزا 

 باوک لە زۆڵ منداڵی ،مەدەشنی یاسای پێێ بەی ـ110ی ەی مادەرێگوە ب مچییە."ەد قە، سێب 4ژنێتاواشنبار ب

 ەرهەمب لێ منداڵەکەی کە پەیوەشندییەی ئەو حورمەتی و ڕێز ئەگەر بەاڵم شنابا؛ میرات بە هیچ ناخزم و دایک و

 نایز وماشنیگ دیکەیان ئەوی شنیسبەتی بە و بسەلمێندرێ( دایک و باوک) الیەشنەکان لە یەک شنیسبەتی بە هاتووە

 .وەەواشنەپێچ بە و دەبا میرات الیەشنەیان ئەو خزماشنی لە و الیەکیان لە تەشنیا منداڵ بێت، سەر لە دوورەپەرێزی و

ی ییاسایی )هاوسەرگیرهاوسەرگیریی  ێبە بە ک کێردێوه، ژن و مەی یاساییەواشنگڕە لە ک ئاشکرایەو

ە کەشندییەیوەکردشنی یاسایی، پەهۆی تۆمارشنە ن بەکەژیان دە وەکێکاتی( پهاوسەرگیریی  هەمیاەیی یان

ت. ێبەدش ەبێش بەبە ل ێیان ببڵر منداەگەو ئی بە دواوەیە دواداچووشنی یاسایی و سزاە و بە و زینایە رعاشنەشناش

معاتاتییە. شنیکاحی معاتاتی ، پرسی شنیکاحی ێکرەیر دەبوون سە وەکێک پەوە ی کەاشنتڵەحا وەک لێکەی

وان ژن و ێشنە کسی لێشندیی سەیوەژبردن و پێو مافی چە ڵماەناشنی بنێکهێستی پەبەمە بە کە کەرگیرییەهاوس

یی، ەماربڕی ر ەسە ر دوو لەهە یەواشنەو لە یی شنییەژێب 6کردشنیڵو قبوو 5ویستیێم پەاڵت؛ بێبەرد ساز دێم

و ەشنی، "لەدەـی یاسای م012ی ەی مادەرێگوە ن. بوەک بکڕێکان ەشنەوان الیێکاشنی شنەی مافەو دیک ەقەفەشن

ە ینە. لڕب ەمارە ئاوارتەکان تڵەحا ەلبۆ وێنە یەکێک معاتات دروستە.  "کردبێجیاکاری یاسا ە ی کەتاشنڵەحا
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ە اشکاواشنڕ ەی کەژاشنێو بەکردن بڵویستی و قبووێپە ب ێبەد ێجەبێهاتووه: "شنیکاح جە م یاسایەئ 0103ی ەماد

 ێرین بووتڕبە یاری مارڕبە وەیاساییی ەسۆشنگە ل ێبەدە وات "کات.ەد هاوسەرگیری شنیازیر ەسە ت لەاللەد

  .ە وتنداتی الوازی لڵەحاە ر لەگەم ێیی بەژێب ێبەکردن دڵویستی و قبووێو پ

زا ەرتموبوحراشنی،  قیقکوو موحەەوە عێش کاشنیێقەفی ەی زۆرینەڕباوە شنیکاحی معاتاتی ب تیڵەداشنی مۆەشن

ر ەسە شنگی لەکۆدە هلی سوشننەو ئە عێزاشنایاشنی شن ەالیە کارم شیرازی لەینی و مە خوماڵووحوڕشنساری، ەئ

کردن ڵویستکردن و قبووێیاری پڕموویان بەر هەفی هەشنەلی و حەشنبەعی، مالکی، حێزاکاشنی شافئایینکراوه. 

کوو سادقی تاراشنی ەکاشنی وێقەفە ل ێشندەدواییدا هی ەشناڵم ساەلزاشنن. ەینی شنیکاح دڕبە کاشنی مارەرجەمە ل

ر ەهە بی رهاوسەرگی ستیەبێیان گریی ەمارنە: "ێ، بۆ وئاراوە ەنایێشنیکاحی معاتاتییان ه یدروستی یتیۆری

ک ێوتڕە رەگەئ، ێم کرد" بە"اشنکحت" یان "مارە کی ەکەتەتایب ەژێب ێبە ریش بەگەو ئە دروست ێک بێزماشن

ووشنی ڕە بە کە کی دیکێشنەر چەهیان بە ە سین یان وتن یان ئاماژوشنوە ، چ بێشنجام بدرەوان ژن و پیاو ئێشنە ل

 بە یەکتریان و ێاڵر پەسە و لێاڵپداشناشنی ر ەگەواوه، ئەتبکا،  هاوسەرگیری شنجامداشنیەر ئەسە ت لەاللەد

امداشنی شنجەئهێمای فیاشندا ڕعوە لە ک ێشنجام بدرەئە کی دیکەیەوەو کردە ر ئاماژەهیان شیرینی فەرمووکردشنی 

ە کدیکی ێزماشنە بی و چ بەرەعبە کردشنی چ ەمارە ویست بێو ئیتر پە واوەتە ماشنەموو ئەهرگیرییە، ەهاوس

ناشنی ێکهێپ کس وێسکوو ئاماشنج ەڵئارادا شنییە، بە و زینا لدۆستبازی رای ەماج ێوون بڕە کە یەوەزیاتر ئشناکات. 

بووشنی ییەژێکان بەشناوباشنگەب ێقەف(. 0211ی )سیدی و شنظری، ەکەی و چ کاتییەکەییەمیاەیە، چ هێژیاشنی شنو

کوو ەڵب ،هەڵوەشاوەیەمتاعاتی  یشنیکاحە یان وایێزاشنن و پەینی شنیکاح دڕب ەرجی مارەمە ب ڵست و قبوویوێپ

ە مارە ل ڵویستی و قبووێپ یبووشنییەژێر بەسە لجەخت شنیش ەدەیاسای مشنگی کراوه. ەئیدعای کۆدە وەم بارەل

: ەڵێشنیکاحی معاتاتی د ەڕمە ک لێمی پرسیاراڵوە ت لەهجە باڵتوەئای بووخۆشێخوال وه.ەکاتەینی شنیکاح دڕب

ەرگیریی هاوس شناویە کمان بێشتتی: "ەوتوویە وەم بارەکارم شیرازیش لە ماڵتوەئای شنییە"."معاتات بۆ شنیکاح 

 شنییە" ڕەواوتوویاشنە: "ە وەم بارەیش لە خامناڵتوەو ئایە" ەڵک پووچەرگیرییەها هاوسەو وە معاتاتی شنیی

 .(90، 0، ب 0213: آرای فقهی در امور حقوقیە مجموع)

ی و ڵوماکاشندا هاەشناارەالکە ل اشنەاشکاوڕ یەکانواشنیەۆژشنامڕی و ڵواەه ەتڕاپۆڕکان و ەافییڕتنۆگێئە بینراوە ل

و ەنە. لیاتەگێکراو و شیاوی تێستپەهە رمییان شنییەفهاوسەرگیریی ە ی کەاشنهاوژین ی ئەوشەژیاشنی هاوب

بووشنی رمیەف لەە رەکاشنی خاشنوبەشنووسینگە کە دایکڵێحاە لە وەکتر شناشناسن و ئەکان یێدراوسە ی کەتماشناشنڕئاپا

کان ەشناارەالک یشناویێبە لە ڵماەبن یریێچاودە دوور لە بە ی کەاشنهاوژینو ە، ئشناکۆڵنەوەهاوژینەکان شندیی ەیوەپ

 یەڕوهۆی باە یان بو ە رمی یاساییان شنییەرعی و فەی شێکو کۆمەاڵیەتی ژیاشن هۆی گرفتی ئابووریە و ب

دا ەشندەوێم شنەم لەاڵ. بکەنەسپی دهاوسەرگیریی  کسیێشندیی سەیوەبووشنی پکساشنی و ئاسانەو ی ەخوازاشنێشنو

یە. ەهە م دیاردەچووشنی جیاوازیان بۆ ئا و بۆڕم ەجیاکاشنی سیستجیا ەشەبە تداران لەاڵسەت و داڵرپرساشنی وەب

ە تاوی، لەـی ه0212ی ڵساە رزش و الوان لەتی وەزارەشنجاشنی وەگری کاروباری گێزاری، جڵحموود گوەم

 وسپی بووشنی شنییە. شناوبراهاوسەرگیریی  راشنداێکۆمەڵگای ئە لە کتی ەوتووی 1فارس یریەدڵواەلەگەڵ ه ەدیماشن

ە وەدشنالساییکرە شنجان بەگە ل ێشندەهە یەواشنەم دا و وتی لەڵەقە ی لیۆژاواڕکی ەیەدیاردە سپی بهاوسەرگیریی 

)جهان  یەۆژشنامڕوه؛ ەتەکراوەاست شنڕتاپ ەتەم بابەاتا ئێم هەاڵ، بێیان کردبەم کارەۆژاوایی ئڕتاشنی اڵو ەل
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 ەتەڵسهاوماڵیی  کااشنیەڵ"هە کدا لێتڕاپۆڕە تاوی لەـی ه12ی ڵژی ساێالوەگ 31وتی ەکڕێە نعت( لص

ی ەناسێان" پژیبژێوی کاتی بۆ  کی ئابوورییەویستییێ"پک ەو وی دا ڵواەتاران هە شنامۆکان" و "ژیاشنی سپی" ل

ە تاران ل زگاریێیی پارکەلتوورباری کۆمەاڵیەتی و وی کاریری گاتەبەوەڕێر، بەهریوەش شەبوو. سیاوکرد

سپی" وتبووی هاوسەرگیریی " ـی"شنواشندنە ورە"گە گرتن لە خنڕەای ێڕتاوی وەـی ه0212ی ڵرماشناشنی ساەخ

ی ەوەرزبووشنەبی "ڵەەاڵبووشنی گداکۆتاییە لهەواڵی ها ەروەستدا شنییە. شناوبراو هەردەبە ل کێئامارە وەم بارەل

 ەتەسیاس یێپە بە ڵەاڵم گەسپی" دا و وتبووی ئهاوسەرگیریی ی "ەوەشنگاربووشنەرەبۆ ب "قامگیرەی سڵەماەبن

ە کە ایکدڵێحاە لە وەکراوه. ئە ران ئامادێئری کۆماری ئیسالمی ەبڕێن ەالیە کان لەشنراوەیەاگڕە تییەشیمەح

ی ەاژ، ئامیکەلتوورکاروباری کۆمەاڵیەتی و ە زیری شناوخۆ لەاووی وێقامی پەزا میرباقری، قائیم مەمورت

: زا میرباقری وتبوویەکردبوو. مورتە رگیرییەهاوسە شنەم چەفیبووشنی ئڕوازی ژیان و عوێاشنی شڕگۆە ب

واڵتدا  ەسەرەڕای ئەوەی هێاتا ل بووه،ە وێم شەبە وەکۆشنە ل درێمای ژن و مبنەێو بەکراو شندیی تۆمارشنەیوە"پ

 ."خۆ گرتووهە فی لڕی عوێکچمێب ەتەم بابەستادا ئێئە م لەاڵبە هەمەگیر شنەبوو

تا ەهە کە ووک بێکارڕێە ی" تاکڵسپی، "شنکۆهاوسەرگیریی  تیەی و تابۆبووشنی بابئایینۆکی شناەڕشناوهۆی ە ب

وتار  ەەڵر ئاستی کۆمەسە لە ۆکڕوەتا ئەهە م دیاردەی ئەوەکداشنێو ل ێبینرەدە وەرپرساشنەن بەالیە لە شنووکەه

م ەر ئەسە و لە دراوەم شنشنجاەۆ ئڕوەتا ئەهە م دیاردەگاتگیری ئکار بووه. شناسینی ەو کاری زاشنکۆیی ورد

 . اتەوەکەکاشنی شی دەوتەکێو لە کۆمەاڵیەتییە م دیاردەکاشنی ئەئاشکرا و شاراوە سووچە وەژینێم توەئە مایەبن

 شێوازی توێژینهوه2. 

ی یئاراستەی شێوازشناسچوارچێوەی ڕواشنگەیەکی شرۆڤەخوازاشنە و ە یی و لەشندازەی ئەوێشە بە ئەم توێژینەو

ااری تاران، کەالشنسەر ئاستی سێ ە ( لGTیی )ەمینەز یشێوازی تیۆریە کەڵکوەرگرتن لە چۆشنایەتی ب

یماشنەی تەکنیکی دە وەرگرتن لکەڵکە بە ئیسفەهان و مەشهەد ئەشنجام دراوه. زاشنیاری و داتاکاشنی ئەم توێژینەو

ریک مای دڵنیابووشنی تیۆەر بنەسە ئاماشنجدار و ل یشنمووشنەگیریپێکهاتوو و قووڵ کۆکراوەتەوه. شێوازی ەشنیو

یی و تیۆری و داتا ەوەژینێستی متماشنەی زێدەتری توەبەمە وەدەست هات. بە دیماشن 011پاش ئەشنجامداشنی 

ە م دیماشناشنە، لەکرا. ئە ڤشرۆ ڵی قووەدیماشن 312گاتی ە شنجام درا و بەئە ی دیکەدیماشن 012کان ەییەرچاوەس

پێی ە بە دیماشنە( ک 12دیماشنە( و ئیسفەهان ) 00دیماشنە(، مەشهەد ) 10هەر سێ شاری تاران )سەر ئاستی 

 لەگەڵ پیاوان.ە دیماشن 19لەگەڵ ئافرەتان و ە دیماشن 000ە لە ڕەگەزێتی بریتیی

 

 

 

 

 

 



 ئهنجامهکانی مهیدانییهکان3. 

 ەرەمای فاکتەر بنەسە لسپی هاوسەرگیریی  یەاشندد تیۆری دیاردڕتیۆری گە لە وەداشنڕئاوە دا بەشەم بەل

، یرجی ئابوورەلومەیی )هەرجی ژینگەلومەتی(، هەو جیهاشنبینی تاکایشندی ەیوەزمووشنی پەکان )ئەییەمینەز

یی، ڵەماەکان )بارودۆخی بنەرەردەوێستەد ەرەکان(، فاکتەکۆمەاڵیەتییە کهاتێرمی و یاسایی، پەی فەوێچوارچ

ی ەوە، کرد(هاییەبمی و ڕاشنکاری شنۆڕگۆ) ریەوەی تە، دیارد(کۆچە ژیان لری، ێی چاودەوەبووشنڵکا

بژاردن، ەڵه کان و ئازادیەتییێزەگڕەە یای کلەوەبووشنڵکان )کاەوتەکێقامگیری( و لەیی و شناسەستراتیژی )فر

 (اداچووندوە بە و ترس لپاتیواشنی بووشنی ەرمی، تاراشندشنی کۆمەاڵیەتی و شنەفهاوسەرگیریی  هۆگریی بۆێب

 وه. ەتێبەوون دڕو  رۆڤە ش

بوو، ەه یانڵزمووشنی هاوماەئە ی کەساشنەو کەکاشنی ئاشنابوون بۆ ئەمینەزە کدا ەپیاان دە وەکان ئەوەینڵۆکێل

 . چمی گرتووەێکان و گرووپی دۆستان بەکۆمەاڵیەتییە ڕی تۆەگڕێە زاشنکۆ و یان لە زیاتر ل

  تاران" ە لە ڵسا 31الشنی، ەرسە"خاشنم ئ

و ە شنی ژشناشنەمئەشنجو وەللز ێورەتە ی لەوەهۆی ئە بووین و ب ندکاری زاشنکۆێخولە تەورێز ر دووکمان ەهە مێئ

ە وەکێدا پەشناشنەمئەشنجوو ەر لەشندام بووین، هەیاشندا ئێکرد تەبواری فیمینیزم چاالکیان دە لە ی کەشناشنەمئەشنجوو ەل

ینی دوو ڕەپێم پاش تەاڵبووین بە وەکێدا پەکی سادەتییەدۆستایە شنیا لەو تەمن و ئ ڵسا ێتا سەو ه ا بوویننئاش

ە وەوینبوەیاشندا کۆ دڵماە کان، لەجۆراوجۆرە بیاشنووی پرسە گرت و ب ێکرە ی بڵو ماەی ئەوەهۆی ئە ب ڵساسێ 

"... 

 

 تارانە لە ڵسا 00پیاو، "

ە وێوەمان لتیەستا بوو، سوارم کرد. ئاشنایەژ وێپارکینگی کۆلە وه، لەرەدە هاتمەژ دێکۆلە لل ێئۆتۆمبە من ب

لەگەڵم ە وای کرد کە تییەم ئاشنایەمان کرد، ئەقسە وەکێم و پەیان سواری بکڵماە بچمکرد، ویستم ێستی پەد

 "ت.ێب

ر ەرامبەزی بەگەڕان دوو وێشنە لتایبەتی شندیی ەیوەپت ەتایبە کان و بەکۆمەاڵیەتییە شندییەیوەی پەوەووشنکردشنڕبۆ 

 کاشنیەییەناغبە گریماشن. ڤبالر ەشنی پیتەاڵی کەکهاتێی پیتیۆرە ین بەبکە تواشنین ئاماژەی زاشنکۆ دەژینگە ل

ە دراوێگرکان ەوان تاکێشنە شندیی کۆمەاڵیەتی لەیوەری پەگەئە کە یەمایەم بنەر ئەسە ل ڤاڵی بیەکهاتێپ یتیۆری

ری ەگەئە د کشنەهەڕەکی فرەپاشنتایە تیان لەو شنزیکای ،کترەلەگەڵ یکردن شندیی سازەیوەوان بۆ پەتی ئەرفەدە ب

متر ەان کڕی کوەژڕێرچی ەه) ێتر بەدێاشنی زسکەرچی شنایەها هەروەوه. هەکاتەرز دەشندیی کۆمەاڵیەتی بەیوەپ

ر کاشنیش زیاتەجیاوازە شندامان لەگەڵ گرووپەئی ەوەوو بووشنەڕووبڕ (وهەواشنەچێپ ەیان ب ێتر بەدێو کچان ز

ە شندی لەویەپ، بۆ دروستکردشنی خوێندن کاشنیەت پۆلەتایبەزاشنکۆ و بە ی کەوەل ەوەداشنڕئاوە بە واتەت. کێبەد

ێندەرەکان جوان ێشن شندیەیوەتی پەرفەدە گیرێجە بووشنەوەکێم هاوپەو ئشوێنێکی جێگیرە ان ڕوان کچان و کوێشن

، ێبەیاتر دز پەیوەشندییانتی و ەری دۆستایەگەشنیا ئەتە ، شنشندیەیوەتی پەرفەکااشنی دەڵ، لەگەڵ هاتەوەکەرز دەب



گرتنی چمێر بەسە لکاریگەری ندن ێخوکاشنی ەی پۆلیتەشیمەی حەکهاتێپە تی لێزەگڕەی هاوچەشنیکوو شناەڵب

س بووک و یەکوو فەکاشنی وەکۆمەاڵیەتییە ڕتۆوه، ەکی تریاەالیە ل. دادەشنێتپەیوەشندییەک تی و ەها دۆستایەو

کان لەگەڵ ەاکت شندی شنێوانەیوەزیاتربووشنی پئاساشنتر و  بۆ ەمینەکان زەکۆمەاڵیەتییە ڕی تۆەئینستاگرام و دیک

وی اڵربەبای پاشنتران و ەنێکارهەشناو بە لێتیان گاتە ی بەسۆشنگە کان لەکۆمەاڵیەتییە ڕتۆ. ەنکەکتر خۆش دەی

ە شنەر چەهوشنی شنەبوتی و ەتایبشنهێنی و کی ەشندییەیوەپە بووشنە کاشندا، بەشنیاتماشنیی ەشناو سنوورە جوگرافیایی ل

و ەها ئەروەدا. هکاشنەشندییەیوەنی پێستەبە دیل لەبێکی بێئامرازە تووشنەوه، بەتداراشنەاڵسەدن ەالیە ک لڵێۆڕکۆشنت

 کۆچی کاریی هۆیە ی زاشنکۆیین و بەواشنامڕن بەکان خاوەشناارەالکە نێدە وەکاشنەدوورە شارلە ە ی کەشنجاشنەگ

ە شنجەگ وەن ئەزیاتر خاوە ککان ەتەکۆمپاشنیا تایبە هاوکاری لبوون.  ێجەکان شنیاتەشناارەالکە ندن لێو خو

یکاری ی هارهۆە ن بەبک هاوسەرگیریە یاشنتواشنیوەشن ەکانییکەلتوورو  ئابووری ەهۆکارە بە ن کەندکاراشنێخو

کسی و ێی سشندیەیوەبووشنی پستی ئاساشنەبەمە کا و بەبۆ ئاشنابوون خۆش دە مینەز کترەیە ن بتایەاگڕستەو د

وت ەکرەکاشندا دەدیماشنە ی لەوەئکات. ەسپی دابین دهاوسەرگیریی  رجیەلومەهکان ەسۆزداری و مادییە بۆشایی

ە ژێدرە ڵسا 2بۆ  0وان ێکی شنەودایەمە و لە یەشندماوەم مامناوەو یان الشنیک ەشنەکورتخایە شندییەیوەپوەیە کە ئەم ەئ

         ت. ێخاشنێنەد

 

 بوون هاوماڵی زمووشنیەن ئەخاوە ک پاشنتای تەمەشنی واڵمدەرانفرەیی  .3چارتی 

 ەڵێکۆمدا یشندیەیوەپدرێژەی ە تا یان لەرەسە ل کاشنی خۆیانەشندییەیوەی پێپە ر دوو ال بەه دایڵشندیی هاوماەیوەپە ل

 ێکرەر دەسە ی لەقس هاوماڵیە لی ئاشکرا ەوێشە بە ی کەستاشنەبێو گرەک لێکەین. ەکەست دیاری دەبێگر

ی ەوتەکێار لزۆر جکسی ێشندیی سەیوەر دوو الیە. پەکاشنی هەیکسیێسئارەزووە تێرکردشنی و  کسێشندیی سەیوەپ

ە دیماشنوه. ەتێوەکەد ێک ... لەشنە، سووزHIVکوو ەخۆشی شنزیکی وەخوازراو یان شنەکوو دووگیاشنبووشنی شنەو

ە ب یانریاگیێی پەسەرەک لە کاتی پەیوەشندیی سێکسی کانەهاوژینی ەزۆرینە خا کەردەدە وەئکان ەشنجامدراوەئ

یاتن ەاگڕستەد هۆیە شداربووان بەب یکسیێزاشنستی سنا. ێهەکار دە کان بەشندروستییەتە بینییێچاوکردشنی تڕە

شندیی ەیوەکاشنی پەوتەکێللە باشتر ە ک بوو کێشنەچە تی بێرشنەشنتەی ئەرچاوەی زاشنیاری و سەرچاوەسە ب



اشنی ڕۆ کچان دبرمی و یاسایی ەفهاوسەرگیریی  ێبە کسی بێشندیی سەیوەپ. ئاگادار بوونزراو ێپارەکسی شنێس

 ێکچان شناب ،کانەییعوڕفها ەبی و ئایینبیر و باوەڕی ی ێپە . بلێ دەبێتەوە یی(ەماشنی پاکیزە)شنە یپەردەی کچێتی

نی و ێوپاکدادەشنا ن ەست بدەدە پەردەی کچێتییان ل یەوەپەیوەشندیی سێکسیی ەگڕێە ل هاوسەرگیریە ر لەب

ی وەک پەردەی کچێتکان ەهاوژینخا ەریدەدە وەژینێم توەکاشنی ئەشنجامەر پرسیار. ئێژە تێچەیی کچان دەپاکیز

ە م لەاڵب ێزاشنرەشناگرشنگ دە تدا بەڵواڕەە لرچی ەگەئە م پرسەم ئەاڵبزاشنن. ەشناگرشنگ دتایبەتی و بابەتێکی 

بۆ ە وەژشناشنە ل ێشندەن هەالیە تی لێی کچەردەی پەوەچاککردشنە یێم پەر بە. هەرمیدا گرشنگەفهاوسەرگیریی 

 ت. ێدرەشنجام دەئە م پرسەداپۆشینی ئ

 

 وهەراشنەمداڵن وەالیە تی لێی کچەردەپ یی گرشنگیەژڕێفرەیی  .2 چارتی

بووشنی ەهی ەواشنەچێپە ران بەمداڵت. وێدور شنازاشنرە بە شندییاشنەیوەپە شنەم چەخوازراو لەشندووگیاشنبووشنی نای ێو

اشندا رێیاسای ئ ەل ەلەرپۆرتاژی کۆگاتی کە ن. بەبەباری دە ر دووگیان بن لەگەئە راو وتیان کزێشندیی پارەیوەپ

کی ەی یەی مادێپە یاسا بە کە دراوێپەگڕێکدا کۆرتاژ ێتڵەحاە شنیا لەرعی و شنایاساییە. تەکی شناشێکار

 دووه:رک دیاری 0210ی ڵساە رماشنی لەکۆرتاژد

مای ەر بنەسە پزیاکی یاسایی لداکۆکی و  ڕپزیاکی پسپۆ ێی سەاوڕبێی لەوەکداشنێلە رماشنی بەدکۆرتاژ

ۆشی خەترسی دایک و یان شنهۆی ە تێبەشندام بوون دەئەی یان کڵهۆی بیرکۆە بە ک ەلەخۆش بووشنی کۆرپەشن

 ەگڕێشندیی ژن ەزامڕەە )چوار ماشنگ( ب یشەشناو لە ۆح چووشنڕە ر لەب ،یاشنی دایک بکاژە ل ەشەڕەحە دایک ک

بووشنی ێجەبێجئەگەری ە لر شنییە. ەشنجامدەئپزیاکی ستۆی ەئە لک ەتییەرپرسایەو هیچ سزا و بە دراوێپ

 ن. ێدرەکم دکان حوەزا ئیسالمیییاساکاشنی سە دیاریکراو لسزای ی ێپە بسەرپێچیکاران ە م یاسایەۆکی ئەڕشناو

 تارانە ن، لاڵسا 20"خاشنم، 

    وه."ەمەبخ ڵمنداە کدا شنیم کێدۆخە ستا لێئە برد چووشنکەبارم دە ل یەرمیام باەفهاوسەرگیریی  م،ەکەکۆرتاژ د

 



 تارانە ن لاڵسا 39"خاشنم، 

، ێبەد ێجەبێوان جەهاوکاری ئە موا بێپن، ەکەد ێلم پاتیواشنیم کەڵەماەشنداماشنی بنەئە س لەدوو کە چووشنک

باری ە لە وەریش شنا ئەگەو ئ ی دیکەیەکێپرسە وەئ ێب ێکۆتایی پ هاوسەرگیریە ر بەگەئە وەمەکەئاگاداریان د

 "ین.ەبەد

ە بە ک رعیەشندیی شناشەیوەنا و پیر زەسە لە یەگەڵک بێیاسایی جۆرشناو هاوسەرگیری  ێبە دووگیاشنبووشنی ب

ی شنایاسایی و ەوێشە رتاژ بکۆە واتەیە. کەدواوە کان سزای بەـی یاسای سزا ئیسالمیی029ی ەی مادێپ

و ەل ەعێیاشنی شێقەفی ەکاان کردووه. زۆربەڵهە ووی لڕا یدی دوایەشناڵم ساەلە ک ێدرەشنجام دەوینی ئەرزێژ

ی ەاێ، یان کێب ترسیدارەرامە، چ بۆ دایک مەح شەلشناو ە ۆح چووشنڕپاش  ەلەباربردشنی کۆرپەلە دان کەڕەباو

ژی م کۆرتاەاڵبت. ێترسیدا بەمە ل ەلەکۆرپیان  ێبەر شنەسە ترسی لەمیان رووشنی ساز بکا و ... ەۆحی و دڕ

یاشنبووشنی دووگە مەو ئە دراوێپ ەگڕێ ێبەترسی گیاشنی هەم ەلەکۆرپ بۆ دایک یان رەگەئش ەلە گیان چووشنە ر لەب

ە لزاشنن و یان ەبووشنیان ددووگیانە شنگ بەکان درەسەی کەوەهۆی ئە م بەاڵوه. بەتێگرەهۆی زیناش دە ب

رتاژ کۆ وینیەرزێی ژەوێشە کۆرتاژ ئاگادار شنین بە ب پەیوەستدروستی دووگیاشنی و یاساکاشنی  ڕێکەوتی

راوی بۆ کەبووشنەرەی قەوتەکێگیاشنی و لترسی ەمە کە ەڵگەکی زۆری لێو ژاشنە شندروستەزیاتر شناتە ن کەکەد

کاشنیان ڵەمندا انمیەکی کەیەژڕێها ەروەوه. هەتێوەکەد ێۆحی لڕیی و ەستەجشندی ەهڕەر دوو ەهە تان لەئافر

بن ەدایک دە لە ی کەشناڵو منداەئ یاشنفرۆشن.ەکان دڵەەاڵدن ەالیە لیان ن و ەدەیان دڕێنن و زۆریان فێدشنیا دە ب

 ەشەگوشنجاودا گکی ێرجەوملەهە دا لەوو دڕمتر شتی وا ەکڕابگیرێن کە  ڵهاوماهاوژینی ن ەالیە ر لەگەئ

 مداەشنی کەمەتە ی لەوەهۆی ئە تێبەو کۆمەاڵیەتی گوشنجاو د رجی ئابووریەلومەبووشنی هەشنن و ەشناک

ۆحی و ڕتی ەسارەنپیسی، خێژاری و داوەی هەوشنی پرۆسووام بەردەخۆی بە مەئە ن کەبک هاوسەرگیری

           1کات.ەدروست د ڵیی بۆ منداەستەج

ی ەسستادا پرۆێئە لت. ێدرەشنجام دەشنی ئاڵقەی عەوەکرد ێی جۆرێپە یاردان بڕو ب ەڕداپن ێڕکۆمەڵگای مۆدە ل

و و اڵربەی بڵەماەن بنەالیە تاک لابردوودا ڕە لژماریتر بووه. ەه کان،ەشنجترەت گەتایبەکان، بەیارداشنی تاکڕب

ە ستا بێم ئەاڵبوو بەوتۆی شنەکی ئەراشنییەشنیگ هاوسەرگیری و بۆپاتیواشنی لێ دەکرا کاشنی ەرییەورووبەد

ر ەسە خستۆت ریەبێشنی ساڵقەواشنینی ئابووریی عڕی، هاوسەرگیر گاتی بۆ یهاشندان و پاتیواشنیمتربووشنی ەک

تاری گرفکێاە و چوو و ێتش، ەشناو ژیاشنی هاوبە ۆیی چووشنڕوەشنجاشنی ئەی گەواشنگڕە شنجان. لەتی گەینییەز

ست ەد ەکان کەوارەندێزاشنکۆیی و خوە شنجەت بۆ گەتایبەوه، بەکاشنی کاریش سنوردارتر بۆتەلەه هاەروەیە. هەه

ستی، شندروەره، تەشند قاتبووشنی شنرخی خاشنوبەوسان و چەاڵماشنە، گراشنی، هەموو ئەه ڵپاە ن. لەک شنابێایر ئەبۆ ه

شنج ەدا، گکەها پاشنتایەوە لە واتەک ن.رەکاریگفاکتەری کاشنی ژیاشنن، ەداویستییێپە ی خۆراکی، کەرمان و مادەد

  وه.ەهەمیاەیی شناکاتهاوسەرگیریی ە ی بیر لەکەشنییاڵقەعە بژاردەڵی هێپە ی بەکەریارێژم ڵەقەعە ب
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 ساڵە، تاران  23پیاو، "

ڕووی  ەهۆی ئەوەی لە ی و سێکسییە. بوتم: کێاەی ئابوورە سپی( کهاوسەرگیریی  هۆکارەکەی )ئەشنجامداشنی

    " ەین.بکهاوسەرگیریی  و بۆ هەمیاە شێوەی دایمەە ەبووین شنەماشنتواشنی بدۆخێکی باشدا شنە لە ئابوورییەو

م ەن ئکاەسەکە کک ێرمی، کاتەفهاوسەرگیریی ە کان لەئابووری و کۆمەاڵیەتیی ەرەفاکتی ەواشنەچێپە ب

کدژی لێهۆی ە بە ک ێبب هاوسەرگیریە ایان لێکی شنوەیەوەدشننێر خوەگەت ئەشناشنەتدەکەن  ەرگیرییەهاوس

ە شندییاشنەیوەم پەران، ئێئە کان لەییئایینیاسایی و ە مڕشنۆی ێپە اوو و دایک و باوکیان بێی پەوەلەگەڵ شنبەهاکان 

 وه. ەتێشاردرەسی شنزیک دەدایک و خزم و کە ل

 ساڵە، خوێندکاری ماستەر، کورد 39پیاو، 

دەبین: یەک: ئەگەری تاراشندن یان ە سەدا سەد تووشی حەڕەشەیەکی گەورە بزاشنن لە بەمە ئەگەر بنەماڵ

کۆمەڵگای ئێران سزای بەردباران کردشنی لەگەڵە. ە لە پرسی دەوڵەت کئارادایە. دوو: ە لکوشتن ئەگەری 

ە دشنان و ئەوەشنە شناو و شناتۆرە سپیت کردووە، دەست دەکەن بهاوسەرگیریی ە سێ: ئەگەر کۆمەڵگا بزاشنێ ک

 ەلێدان و ئازاری فیزیایی و تەشناشنەت پساشندشنی پەیوەشندییە لەواشنەیە کە سووکایەتی کۆمەاڵیەتی لێ دەکەوێتەو

 "مەاڵیەتییەکاشنی لەگەڵ بێت.کۆ

کاشنی ەواشنگڕو ەها بی ەوەو گواستنبوون کۆمەاڵیەتیبە کاشنی ەتییەڕەبنە میکاشنیزمە ک لێکەک یەوە ڵماەبنیاتی بن

ک هۆکاری ەوە ڵماەدا، بنەم بوارەت. لێکرەر دەسە لداکۆکی وام ەردەشنج بەو گ ێی شنوەوەکۆمەڵگا بۆ شن

ە ۆژاوا و بڕی کەلتووری ەشەگ م هاوکاتبووشنیەاڵبنراوه. ێکتر شناسەیە کان بەجیاواز ەوەری شنەدێگر

ابردوو جیا ڕکاشنی ەیەدە لۆ ڕوەی ئێی شنوەوەکوو زاشنکۆ، شنەکاشنی وەییکەلتوورە نێستەبە لران ێئە جیهاشنیبوون ل

 ەڕو باو ینی بیرڕربەدێوازی شە ڵماەکۆمەاڵیەتی کردن و پاشنتای بنبە  میەسیستە لە وەداشنڕئاوە بوه. ەۆتدکر

تر ەاوشنجان کرەپاشنتایان بۆ گە کە یەکیان هێلەگڵەماەبنە ی کەشنجاشنەو گەشنجاشنی جیاوازه. ئەکاشنی گەوەو کرد

 شنی خۆیاناکڵەۆڕە دایک و باوکیان بهی  ا جیاواز لەەڕرەی سێکوازی ژیاشنێبژاردشنی شەڵو مافی هە کردوو

 شندییەیوەها پەروەو ه ڕکو - تی کچەشندیی دۆستایەیوەپپرسی ە کاشنیان ئاگادارن. لڵەۆڕشندیی ەیوەپە ، لداوە 

ە، ڵماەکان لەگەڵ بنەشندیی تاکەیوەو جۆری پە و ماوە ژڕێی ێپە بوه. ەکاتەاست دڕپات بابەتە مەئ هاوماڵی

 ه. ڕتی بگۆەژیاشنی تایبە لئاگاداری ی زاشنیاری و ەادڕکان و دۆستان ەشناسیاو



 

 شندیەیوەپە و شناسیاوان لە ڵماەی ئاشنایی بنەژڕێفرەیی  .0 چارتی

ران وتیان ەمداڵدی وەسە ل 39/01دا ەپیااشنی د 01 چارتیی ەوەو ئە وەژینێم توەکاشنی ئەشنجامەی ئەرێگوە ب

ە ل 00/31وان ئاگادار بوون. ەئ هاوماڵی شندییەیوەپە لدایک و باوکیان ە واتە ڵماەشنداماشنی بنەموو ئەر هەه

ران ەمداڵدی وەسە ل 21/01شناسیاوان، ئاشنا و ران ەمداڵدی وەسە ل 2/02ران برا و خوشک و ەمداڵدی وەس

س ئاگادار ەران وتیان کەمداڵدی وەسە ل 20/01وان ئاگادار بوون و ەکاشنی ئەییڵهاوماە شندییەیوەپە یان لڕێهاو

 بوو. ەشن

 ێکرەد دیەیە، بەیان هەوێوازی ژیاشنی هاوشێشە یان کڕێشناو گرووپی هاوە ل زیاترە اشنداری لەم پەیوەشندییئاگا

ە نشەم چەئ زۆری ەرەکی هێشەبهەروەها وه. ەکاتەاست دڕپات ەتەم بابەئە وەژینێم توەئکاشنی ەشنجامەئە ک

ە ی کەشنساەو کەوه. ئەتێشاردرەمووان دەهە لتەواوەتی ە بپەسندییەوە بوون و شنافیڕهۆی شناعوە بە شندییاشنەیوەپ

شناو  ەها لەروەت. هێکی بەشنامەتی پەواوەتە ب ەتەم بابەئ ێوەیاشنهەو دە یەرگیرییان هەداهاتوودا شنیازی هاوسە ل

زۆر  ییەهاەب ەکدژییێم لەئوان ئاگادار بن. ەشندیی ئەیوەپە کاشنیان لڵەماەبنە س بوو کەم کەککاشندا ەسەی کەدیماشن

ر ەسە رییان بێچاودکاشندا دایک و باوک ەشناارەالکە ی لەوەهۆی ئە و بە وەتێردراشەدایک و باوک دە جار ل

یاشنوت ەت دەاشنشنەران تەمداڵوە ل ێشندەکاشنە. هەبچووکترە شارە ئاساشنتر لشنهێنیکارییە م ەکاشنی خۆیاشندا شنییە، ئڵەۆڕ

م ەی ئەوەهۆی ئە کان بڵەماەبنە ل ێشندەم هەاڵن. بەدەدشنەزاشنین ە م خۆیان لەاڵزاشنن بەدایک و باوکیان دە ک

کوو ەداوی وووڕ ێشندەری زاشنینی دایک و باوک هەگەئە جار ل ێشندەشنامووس هە بە وەتێدرەد ێگر ەتەباب

ە ک یەاشنسەو کەو ئە وەنێشاردرەدە شندییاشنەیوەپە شنەم چەئی گاتی ەوێشە ت. بێبەی شنامووسی دروست دڵتەق

ە باشتر ێدان، و سزای یاسایی وایان پێلە تاراشندشنی کۆمەاڵیەتی، شناتۆرە هۆی ترس لە بە شندییاشنەیوەم پەشناو ئە نێد

 وه. ەتی خۆیان باارشنڵێهاوما

 بوووتەرکەی دووشنڕە کاشندا بەموو دیماشنەهە تی لەڕەکی بنێرەکاشندا فاکتەیداشنییەمە شیکاریی وە وەینڵکۆێلشناو ە ل

 ێشی بەزمووشنی ژیاشنی هاوبەئە بوو کە ساشنەو کەئوازی ژیاشنی ێشە لو بەهاکان  مڕاشنی شنۆڕش گۆەوەو ئ

بۆ ە بین کردووداان ڤکتیەکی بۆ ئێنێستەی زاشنکۆ بەژینگە کان لەچاالکە خوازێشنوە وتڕە .رگیرییان بووەهاوس



یوەشندیی پەژن. ڕێی ژیاشنی خۆیان دابەشتڕداکاشنی زاشنکۆ ەخوازییێشنوە اشنکارییڕی گۆێپە کان بەسەکئەوەی 

ی ێی شنوشنەرچەسبە بێچم کا و ەزۆر دفرەڕەشنگەکان ە خالقییەها ئەر بەمبەهە ل نیێشنورمیەشنئاستی کان ەسەک

بژاردشنی ەڵر هەسە ری لەکان، کاریگەییکەلتوورە ییترین توخمەک بناغەهاکان، وەبدات. ەکسی دێفتاری سڕ

و ەئە ک داەپیاان دە وەئە وەژینێم توەکاشنی ئەشنجامەئت. ێشنەکان دادەوەم و کردڕو ئاماشنج بۆ شنۆە سەرەواز، کێش

لی ەمگڕتواشنی لەگەڵ شنۆەداشنیەکردبوو شنستنیاان ەیاشنی خۆیان دژک ستایلی ەو یانبووشنەوەکێپە ی کەساشنەک

ساز پەیوەشندیی ی تێی کچەردەنی و پێکوو پاکداوەکاشنی وەکان، تابۆ کۆمەاڵیەتییەییئایین ەوەو کرد ئایینکوو ەو

ە زاشنی و شنەرعی دەو شناش ەڵەهە ب یانکاشنەییئایینسا ڕێو هاوسەرگیری  ێبە کسی بێشندیی سەیوەپشنە ن و ەبک

تووشی  وری ژشنان و پیاوانەدشێوازی ڕواشنینی ە وەکی تریاەالیە . لبوو نیێمای پاکداوێهپێ تیان ێی کچەردەپ

ە و ل ێردبرعی کەشهاوسەرگیریی ە کە ک شنییێکاشندا، ژشنی باش ژشنێشنو هاەبە و لە وەتی بۆتەڕەبن گهۆڕینێکی

کی ەیەناسێکوو پەڵبکا، بکی گوشنجاو ساز ێکا، بارودۆخەدکار  ەوەرەدە لکە ە ڵماەری بنەو هاوس ڵبۆ مندا ڵما

می ڕشنۆلەگەڵ ە ک ووڕە ژشنان و پیاوان بۆ خۆیان خستە ب پەیوەستکاشنی ەمڕژن و پیاو و شنۆە ل یانێشنو

کاشنی ەیەی دزیاتر هە شنج کەاشنی گڕابردوو جیاواز بوو. کچان و کوڕکاشنی ەیەدە لکۆمەڵگا  ییئایینیی و کەلتوور

 ەدوور لە ب شندیەیوەپتر، ەورەگە بۆ شارندکاری ێبوون خوازیاری کۆچی کاری و خو ی هەتاویـ91و  01

        ی کاری و دارایی بوون. ەگێپە کساشنی لەرعی، یەتی شێسنووردار

 تارانە لە ڵسا 39"خاشنم، 

 ەشار ەی من ئازادتره، لشوشناسە کە کێنێکۆمەڵگا بۆ من شوە ڵیان قبووەوازی ژیاشنێم شەدا ئەمێشنی ئەمەتە ل

 ژین."ەکاشنم ئاوا دڕێهاوە ک لێتاران زۆرە م لەاڵبە او شنییرکڵکاشندا قبووەبچووک

 

 تارانە لە ڵسا 30"پیاو، 

ە م شتەئ ێبۆ کچان و شنابە تییێسنوودارە موایێم، پڵێتی چی بێی کچەردەپە ت بەبارەس م شنازاشنەاڵای من وڕە ب

تم ەی تایبکەیەواشنگڕو بۆ کچاشنی داشناوە دا ەمێکۆمەڵگای ئە الم لسئیە کە کەک سنوردارییێجۆرە بە واتوو بدا ڕ

 "  ی شنییە.ێیام پەڕو باوە شنیی

تی ێکچ یەردەپۆیی ڕوەشنجاشنی ئەو بۆ گوو ڕە تێخرەدکی ژیاشنی سرووشتی ێوازێک شەبوون وەوەکێپ ێکات

ین، ەبگێت نکاهاەم و بڕاشنی شنۆڕگۆە باشی لە تواشنین زۆر بەی شنییە، دێیان پەڕباو ێشنو یەوەو شن ئاستەشنگەشنیا ەت

تەشنیا ە لە یاشناشنکاریڕم گۆەو ئە وەتێنێد ێی شنوەوەکاشنی شنەفتارییڕە شنەرچەپاساو بۆ سە ی کەاشنکارییاشنڕو گۆەئ

ە بە یاشنێشنوە فتارڕم ەشنیا ئەت ەشنە ک ێی شنوێک. لۆژیکسەرتر چووە نێڕکاشنی جیهاشنی مۆدەناشنی ئامرازێکارهەب

ی ەئیرادر ەسە و داکۆکی ل ێاێکەچالنج دە یش بڵکی زاێمڕشنۆە شنەر چەهە وەتەڕەبنە لکوو ەڵ، بێشنازاشنەشیاو شن

ری ەوەت سەرە لە کاشنی تاکەوەری کردەوێی پەوەئت. کاەکاشنی دەفتارییڕها ەبژاردشنی بەڵهە لە ئازادی سووژ

کی ەیەناسێپ وتاکەکان تاوتوێ دەکرێ  یمی هزریەسیستە کان لەها کۆمەاڵیەتییەبە واتە. کیەەجیهاشنبینی سووژ

کی ەشنامەی پەوێشە کان بڵەها زاەبایەتی لەگەڵ دژلە ئەگەری ە وو کڕە خاتەکان دەها کۆمەاڵیەتییەبە ل ێشنو

شندیی ەویەپسازکردشنی  ،کۆمەاڵیەتی و یاساییەە رجەلومەم هەی ستراتیژی لەوەکردە یێم پەب ت.ێدرەشنجام دەئ



فیمینیزم  ت ژشناشنیەتایبەزان باخوێشنوە ل ێشندەی هەاێشندەئە . لەکەیای کاتیبووشنەڕرەسپەیتاپەیتا بێژوومار و 

ە ل .سپییەریی هاوسەرگی کاشنی هۆگریی بۆەکییەرەس ەرەفاکتە کان لەتییێزەگڕەە کلیاە ر بەرامبەتی بەزایڕەشنا

 ێو شناتواشنییە ئێحساسبگری، ژن  ێبکا، پیاو شنابکار  ەوەرەدە و پیاو لێتی بکا کاباشن ێبەدا ژن دەمێی ئکەلتوور

 نکێلەگەشنمووشن ،یەڕەو توو ڵ، زاشێلگیرو پیاو ە ناسکڵیی و دەت بکا، ژن ترسنۆکە، خورافەزاوەباشی قە ب

ە ی لەوەئ .ناشنپیاوان و ژشنکاشنی ەتییێسەکە شندییەتمەتایبە کان لەتییێزەگڕەە ژی کلیاێدوور و درستی ێڕپە ل

ە ت بەبارەس کاشنیەنییێرەزۆر جار شنە کلیا ئەوە رشنجەی سێج داکۆمەڵگاە کان لەتییێزەگڕەە ی کلیاەوەکداشنێل

ە لە م کلیااشنەئە ک ەیەپیاواشنسەبارەت بە  یکاشنەنییێرەزۆر جار ئە دشنی کلیارکڵشندن و قبووەسەرەو پتان ەئافر

 کان. ەتییێزەگڕەە واردشنەاڵهری و ەاداوێپهۆی ە تێبەکۆتاییدا د

 تارانە ن لاڵسا 31"خاشنم، 

روستیان شندەشندیی تەیوەسۆز و پ کیان هیچکاتەڵێنین کۆمێابردوواشنی خۆمان بخاڕە ک لێر چاوەگەستا ئێئ

داب و  ێشندەر هەبە لشنیا ەت یانەتر بووشنکەالی یە لئەم م ەاڵب ووبێتن.کتر بەر واش الی یەهە شنگڕەە بینیوەشن

ە ر لەگەدا تۆ ئەشندییاشنەیوەپئەم شناو ە و لە یی بووەشوورە الوە کاشنیان بەی پرسەق و دیکەاڵتە کە ریتەشن

 "وه.ەبیتەی جیا دێت لەاحڕازی بی، زۆر ڕت شناەکەرەهاوس

ی ەخنڕەە وەتەاڵسەن دەالیە کاشنی کۆمەڵگا لەشناباو ەشندییەیوەپە شنەرچەسە ک لێکەک یەسپی وهاوسەرگیریی 

یر کراوه. ەکسی سێی سەڵشندەگنپیسی و ێداو ێک جۆرەن کۆمەڵگا وەالیە لە وەهۆی شناباوبووشنییە و بە گیراو ێل

ە ب ڵەکێکی تەیەواشنگڕهاوماڵی ە ر بەرامبەبحاڵەتی ئاوارتە ە ل ێشندەهە ی گاتی کۆمەڵگا جیا لەواشنگڕ

پی سهاوسەرگیریی ە کە یەایعم ئیدەی ئەوەرەاستکڕدرکاشندشنی پاتەکان بۆ شنەسەی کڵوەو هە یەرکۆشنەس

 ێگرەخۆ دە ل نیێرەشن نییواشنڕکۆمەاڵیەتی لەقەمی ن. ەبک ێی لڵس ێبەکان دەتاکە کە نپیسێی داوەوەرەنێبیرهەو

. اتدەکبوون نراوی و خراپێتاربە  ستەه ەوەئ شنجامیەئە ت و تاک لێنێپەسەد دار تاکیەسە کۆمەڵگا بە ک

 ێتواشنەدە م باجە. ئنەدەی دەکەمییڕشناشنۆباجی ن ەکەزموون دەئە سپی بهاوسەرگیریی ە ی کەساشنەو کەئە واتەک

 یماشنی پاتیواشنیەشنها ەروەنراوی و هێ، تاراسایایئدوادچووشنی یاسایی و شناە بە ترس لی ەوێچوارچە ل

 . بێت کۆمەاڵیەتی

 تاران ە ن لاڵسا 30"پیاو، 

ە رد ککەدەستم شنەو ه یزاشنەتی خۆم دەکی تایبەشندییەیوەپە م بەوەک ئێجۆرە ت. بێبزاشنس ەکرد کەدەزم شنەح

مان بزاشنن ەکڵەماەبنهۆی تاراشندشنمان. ە تێبەدە مەئە موایێپە؛ ڵماەت بنەتایبەب ێئاگادار بە شندییەیوەم پەلس ەک

م ەئە ک، چووشنێزاشنەشن ەمەس بەرگیز کەکۆشم هەدێو تبن ەت دەتاقێگومان بێبشندیدام ەیوەپە ک لێسەلەگەڵ ک

یان  ێیی بەشوورە کە شنییە وەئە اێکە یەمێکۆمەڵگای ئکاشنی ەسوورە ێڵهە کان لەجۆرە ک لێجۆرە ب ەتەباب

 "شنا.

 دالە ژیاشنی ڕۆژاشنەتاک  ێتواشنەدووخاشنی ڕر کات ەری هەگەسی و ئەکی دوو کێژیاشنە زراوی لێپارەشنە ست بەه

ووشنی و بە گوشنجاوە شندییەیوەپجۆرە م ەلەگەڵ ئ یشاریرچی پاشنتای ەگەئوه. ەی جیدی بکاتەاێووی کەڕوبڕ

زۆر ە زراوییێم پارەئە کئاشکرایە کا، ەسی دابین دەبۆ ژیاشنی دوو کە مینەم زەمیتراژی کە ب رزانەهبینای 



وشنی دواداچوە هی ب یەزراویێپارەشنە ک لێشەبت. ێووشڕبە وەکێسەن کەالیە لە یەواشنەر کات لەو هە رەنێشک

ی ەوەاردشنکان بۆ شەشنەی الیڵوەهی هە کی دیکێشەتی و بەیاسایی یئاشکرابووشنە کان لەسەیاسایی و ترسی ک

 ەڵم منداەک لەیپاتیواشنیە شنەری دووگیاشنبووشنیش هیچ چەگەئە وه، لەکی دیکەالیە ە. لیاشنکاشنڵەماەبن ەل ەتەم بابەئ

ە لە تاشنشندروسەو شناتدراو ەنێپەگڕێی ەوێشە ب نسپی یاهاوسەرگیریی  هاتوویمەرهەی بڵمندات. ێشناکرە ساوای

کاشندا ڕێ ەرەسە ت لەشناشنەو یان ت ێکرەدهزیستی ێکاشنی بەشندەی شناوەسپاردەئ ێدایک بە ر لەگەیان ئ ێبرەبار د

وتنی ەرکە)دیتراشنی گرشنگ( و دە ڵماەن بنەالیە اوشنران لڕبووشنی پاتیواشنی یاسایی و ەشنە واتەکت. ێدرەد ڕێف

ە شێو هۆی بەردەوامبووشنی ئەمە دەبێتی ەوەئیە. ەشندییاشنەیوەم پەکاشنی ئەوتەکێلە یی لەستەۆحی و جڕتی ەسارەخ

ە ژیاشنە وێم شەژی ئێناشنی چێستهەدە، وێگرەدە ساشنەم کەرۆکی ژیاشنی ئەی وا بەااشنێو کەای ئەڕرەسە پەیوەشندیی

   یە.  ەبۆ سووژ

 ڕووی پێشنیارەکانه کۆبهندی و خستن. 4

، هاتنی سەرمایەداری و دەرکەوتنی شنائاسایای کاری، ئابووریاشنکاری ڕگۆە دا کەپیاان دە وەکان ئەشنجامەئ

ی چەمک شناوچووشنە شاری، ل یو دووبارەئەشندێای شنەریت، هاتنی توخمی شنوێساز و بێناوی خالقیەی ئلیبرالیزم

ن گرشنگتریە لو دەرکەوتنی پەیوەشندیی کاتی، ە پێکهێناشنی بنەماڵە و کارکردی گەڕەک، گۆڕاشنکاری ل

ە شنەم چەماکاشنی ئەبنگرشنگترین ە هایی لەمی و بڕاشنکاری شنۆڕو گۆە راشنێئە لسپی یریی هاوسەرگ کاشنیەهۆکار

اهۆگری بژاردن، شنەڵکان و ئازادی هەتییێزەگڕەە کوو کلیاەلی وەگەوتەکێووی لەڕووبڕە کە ەیرگیرییەهاوس

وه. ەتێبەدلێ  دواداچوونە بە تیواشنی و ترس لابووشنی پەرمی، تاراشندشنی کۆمەاڵیەتی و شنەفهاوسەرگیریی  بۆ

ۆ تداشنان بەسو سیاە م دیاردەران بۆ شناسینی باشتری ئێئە یی لکەلتووری و ئایین یستیاریەهۆی هە ب

کان ەییکەلتوورکۆمەاڵیەتی و ە مڕشنۆهۆی ە بە وازی ژیاشنێشە شنەم چەکاشنی ئەنییێرەشنە وتەکێی لەوەکردشنمەک

 ت:ێکرەانیار دێپە وەرێکاشنی ژەکارڕێران ێئە ل

سەر بنەمای ە ئێران لە سپی لهاوسەرگیریی  هەمەگیری ڕەهەشند، هۆکار و لێکەوتەکاشنی. شناسینی 0-0

 ی و پسپۆڕیئایینلێکۆڵینەوەی سەربەخۆی 

 ەشناسینی خەسارەتەکان، گرفت و ئاریاە کۆمەڵگایەکی چاالک و ئەکتیڤ پێویستی بە گەیاتن ب

ساشنە و کاریگەره. تەرخاشنکردشنی کۆمەاڵیەتییەکان، لێکداشنەوەی ڕێکارەکان و دەرکردشنی بڕیاری کارشنا

ژکاراشنی زاشنکۆیی و خوێندکاراشنی بواری ێینەوەیی، سەرشنجداشنی زیاتری مامۆستایان و ڕاوڵبودجەی لێکۆ

 اڵیەتیالیەن شنووسەران و چاالکڤاشناشنی کۆمەە چوارچێوەی تێز و وتار، شنووسینی کتێب لە ڕفتارییەکان لە زاشنست

ڕووی ە و خستنە سپی و خەسارشناسی ئەم دیاردهاوسەرگیریی  شناسینی ورد و هەمە الیەشنەیسەبارەت بە 

ەم دەتواشنێ بۆ شناسینی وردی ئ دادرێژەی زەمەشنە لکۆمەڵگا ی کۆمەاڵیەتی شوشناس بە پێیپێانیاری گوشنجاو 

ژێر ە زاشنستییەی چۆتە شوشناسئەو ە کە کۆمەڵگا جیا بووەتەوە ڕێکارێکی شیاو بێت. مەخابن زاشنکۆ لە دیارد

ەکان دەوریان شناسینی خەسارەتە کۆمەاڵیەتییە و تێزی پارەیی و پێانیارییەکان شناتواشنن لە دووپات یتپرسیار. بابە

 ەبواری توێژینەوه، دەتواشنین ڕێگری لە سیاسەتە زاشنکۆییەکان، بەتایبەت لە بە داچووشنپێبە هەبێ و 

 بکەین.کتێبخاشنەکان ە بێ کارکرد و بەکار شنەهاتوو لو کۆڵینەوەی الواز ێبەرهەمهێناشنی ل

 



  ە وەتڵەوەن دەالی ەران لێئە کااشنی لەڵهە وو لڕوتی ڕەسپی و هاوسەرگیریی  یەکردشنی دیارد ڵ. قبوو3-0

تا ەهە کە کەیەچارە گڕێە ی" تاکڵسپی، "شنکۆهاوسەرگیریی  تیەی و تابۆبووشنی بابئایینی شناشوشناسهۆی ە ب

اتر زی م دیاردهەئ ،بووشنیە شنان بددانە بە کە یەه ەڵەنا هێم وەم ئەاڵبینراوه. بە وەرپرساشنەن بەالیە ۆ لڕوەئ

کردشنی کاری ێتپسەو د ەتەم بابەکردشنی ئڵقبووری ەگەئە ین لڵێتواشنین بەدە وەتەسارەجە کوو بەڵ، بێنێستەد ەرەپ

 ەتەسارەخە لگری ڕێدەتواشنین ی، سپهاوسەرگیریی  کاشنیەئاشکرا و شاراوە سووچ یەاشنسارشناسی و کارشناسەخ

 بگرین. و کۆمەڵگا  ڵەماەر بنەکاشنی بۆ سەرییەگەئ

 پاتیواشنیکاری یاسایی و ەئامادە لە وەبیرکردشن. 2-0

 ڕووی ڕێکاری کردەیی ە اسی و خستنسارشنەکردن و خڵقبووپاش لە یاشندن ەسازی و زاشنیاریگکەلتوور

 ەل هاوسەرگیری یکەلتووردیماشنەکاشندا وتیان داب و شنەریت و ە شنگاوی دواییە. زۆرێک لە کەسەکان لەه

ە کلیا خۆ،ەربەسگران، جیاز، ماڵی هاوسەرگیریی  ئێران )مارەیی قورس، شیربایی و ئاهەشنگی

ۆکی ەڕشناوە ب ادیاساکاشنە کاشنی ژشنان لەتییەتاکایە مافستگیربوون و سنووردار کردشنی ەردەب ڕەگەزێتییەکان و

بریکاری ژن بۆ رجی ەمرجی کار کردن، ەندن، مێرجی خوەمکوو ەویی ەمارە بگرێدراو کاشنی ەرجەم

وه، ەرد پاش جیا بووشنێوان ژن و مێش کردشنی دارایی شنەدابرجی ەت، ماڵوە رچوون لەتی دڵەرکردشنی مۆەد

ریی هۆگهۆی بێە ...( دەبێتق و ەاڵره، مافی تەبژاردشنی خاشنوبەڵق، مافی هەاڵکان پاش تڵەرشتی منداەرپەس

بەشی ە هاوسەرگیرییە. لە ئەم چەشنە ڕوو کردشنهۆگریی بۆ هەمیاەیی و هاوسەرگیریی ە بەرامبەر ب

دیا ڕێگەی میە ئاسان لهاوسەرگیریی  یکەلتوور، پەرەدان و باشنگەشەکردن بۆ یکەلتووربەستێنسازی 

کی گوشنجاو بۆ ڕێکارێ ێکۆمەاڵیەتییە شنادەوڵەتییەکان دەتواشنە کۆمەاڵیەتییەکان و ڕێکخراوە گاتییەکان و تۆڕ

ەوڵەتی و دە . شناوەشندێتگەشنجان بهاوسەرگیریی  کردشنیشنەکردن و ئاساشنگیری تسەخە ڕازیکردشنی بنەماڵەکان ل

ئاسان دەتواشنن لەم بوارەدا دەورێکی هاوسەرگیریی  باشنگەشە و دابینکردشنی هەلیە جێبەجێکارەکان ب

 کاریگەریان هەبێت. 

ەزگای داد دسەر پاتیواشنی ە لکردن پێداگری ە سپی بهاوسەرگیریی ە ب پەیوەستیاساکاشنی ە بە . پێداچووشنەو0

 ژشنان و مندااڵنە ل

سەر ە ـی یاسای بنەڕەتی ل01سەر مادەی ە لکردن پێداگریە و ب هۆی شناشەرعیبوونە کۆمەڵگای ئێران بە ل

و ئەە زاشنراوە. هەر بۆی سپی بە تاوانهاوسەرگیریی  ئەخالقی و ئیسالمی،هاوسەرگیریی  بووشنیئاسان

ژێر شناوی پەیوەشندیی شناشەرعی و ە کردووه، لسپییان دەستنیاان هاوسەرگیریی ە هاوسەراشنەی ک

 مەرچی ئەگەئ –سزای زیندان و قەمچی و سزای شنەختی چاوەڕێیان دەکات. ، هاوسەرگیری تۆمارشنەکردشنی

تی مافی شنەفەقە، میرات، سەرپەرش -ت ێنێتاباتی د ێجۆرە ت بەاڵسەکردن و د ێجەبێبواری جە تێشناچە سزای

ەی گوێرەی مادە دایک بێ، بە و لەم شنێواشنەدا ئەگەر منداڵێک لە شنەکراوە پێناسە مندااڵن و ... بۆ ئەم هاوسەراشن

خاڵ  دووە بە لێرەدا ئاماژە میرات بێبەشە. پێویستە هەژمار و لە ـی یاسای مەدەشنی وەک منداڵی زینا دێت110

ە و لە رکۆشنو تەشنیا ژشنان و پیاواشنی زیناکار سەە بەم بەشە شنەکراوە هیچ بەشێکی قوڕئان ئاماژە بکرێت. ل

گرێ و وەربە شناسنامە منداڵی زینا بۆی هەی دایاسای ئێراشنە کۆمەاڵیەتییەکان بێبەش کراون. لە مافە هەشندێ ل

 سوودمەشند هاوواڵتیمافەکاشنی ە قەڵەم دەدرێ و لە یەک لهاوواڵتیوەدەست دێنێ وەک ە شناسنامە ئەو کاتەی ک



ە ن و پیاوەوژە بنەڕەتی، هەر هەموو تاکەکاشنی کۆمەڵگا ببڕگەی بیستەمی یاسای ە لە الیەکی تریاەوە دەبێت. ل

مرۆیی، سیاسی، ئابووری، کۆمەاڵیەتی و ە هەموو مافە ی یاسا سوودمەشندن و لیپاتیواشنە شێوەی یەکسان لە ب

کسیی سێپەیوەشندیی  یڕەچاوکردشنی ڕێساکاشنی ئیسالم سوودمەشندن. منداڵی لەدایکبووە ییەکان بکەلتوور

رات و مافی میە ماف وەکوو شنەفەق یاسایی و یپاتیواشنیە راشنی لیەکی ئێهاوواڵتیو شناشەرعیش دەبێ وەکو

دا ەم ماوەلو ە مافەکاشنی منداڵ یئێران ئەشندامی کۆشنواشنسیۆشنی شنێودەوڵەتیە الیەکی تریاەوە سوودمەشند بێت. ل

اشنی هەاڵواردشنێک دەبێ مافەکە بێ هیچ چەشنە بو ە کردووسند ەمان پەلەڕپە شنی لاڵمنداە لی ی پاتیواشنیڵەەاڵگ

ە و دەبێ ب ەدژی یاسای بنەڕەتی و یاسا شنێودەوڵەتییەکاشنی زینا ڵشبووشنی منداەبێبە مندااڵن ڕەچاو بکات. کەوات

 بکرێتەوە.  دابەم بوارەشە شێوەی بنەڕەتی پێداچووشنەو

 ەوەکەرتی تایبەت و الیەن دەوڵەتە ل ار و ئاساشنکاری بارودۆخی ئابووریکارخولقێنی، ک .1-0

ە رتەکە بۆ ئەوەی ل شارەکان کۆچ دەکەنە شنیازی کار بەرەو گەورە بە سەڵتاشنەی کە گەشنج ەزۆرە ئاپۆرئەو 

ە ڕوو دەکەشنە ئیاێک دەست بخەن، لەواشنەن ک داشناپسپۆڕی و شناهاوئاهەشنگ لەگەڵ بواری خوێندشنیاشن

سایای هاوکاری یەکتر ئاە تایبەت دەبێ ب دەوڵەتییەکان و کەرتیە سپی. لەم بوارەدا ڕێکخراوهاوسەرگیریی 

 کارخولقێنی و دامەزراشندشنی هەلی کاری، گەرێتیشندەی شناوشنکاەڵەه ەتەسیاسە بە وەداچووشنێپکار دروست بکەن. 

ەرێکی فاکتبووشنیاشنە دەتواشنێ لەم بوارەدا هاوئاهەشنگ لەگەڵ بواری خوێندن لەو شاراشنەی کە شوێنی شنیاتەجێ

هاوسەرگیری،  قەرزیزۆرکردشنی پێداشنی قەرزی خاشنوبەره، ە سیستەمی باشنکی بگرشنگ بێت. هەروەها 

دەتواشنێ لەم بوارەدا دەورێکی کاریگەر ە و قیستی درێژماوە شێوەی قەرزولحەسەشنە قەرزی ڕاگرتنی منداڵ ب

ەی دروستکردشنی یەکە ب داشارەکاشنە لدەتواشنن هاوکاری دەوڵەت ە بگێڕێت. چاالکڤاشناشنی کەرتی تایبەت ب

ە شار ەبێکاری گەشنجان چارەسەر بکەن. خێرخوازان لە کاری گەشنجان بەشێک لە هێنان و پاتیواشنی لبەرهەم

اشناشنی ری دەوڵەت و چاالکڤهاوکاە سەر باسی کارخولقێنی و بە جیاوازەکان دەبێ سەرشنجێکی زێدەتر بپرژێنن

ە واتەک تۆخ و بەرچاویان هەبێت.بواری کارخولقێنی دەورێکی ە لقی سێیەمی ئەم بەرە پێک بێنن و ل ئابووری

وەکوو خاشنوبەره، تێچووی منداڵ و ... دەتواشنێ  ژیاشنی گەشنجان و پاتیواشنی ئابووریشوێنی ە کارخولقێنی ل

 . ئابوورییەکاشنی گەشنجان بڕەوێنێتەوهە پەرۆشییە بەشێک ل

 یاوێژڕپێداشنی چوارچێوەی ە مەشنەکاشنی مافەکاشنی مرۆڤ لئەشنجودەوڵەتییەکان و ە پاتیواشنی ڕێکخراو. 0-0

 لێکەوتە و زیاشنە تاکایەتی و کۆمەاڵیەتییەکانە تەشندروستی و پەروەردەیی و ڕێگری ل

 ەمادەی هۆشبەر سەرەڕای بە تاواشنزاشنین و بە بوون بەئالوودئایدز و وەکوو کاشنی ەخۆشییەتووشبوواشنی شن

، شارەواشنی و )چاکژیاشنەوە( بێهزیستیڕێکخراوەکاشنی وەکوو ە ڕێگەی هەشندێ لە لیاسایی،  دواداچووشنی 

مادەی هۆشبەر پاتیواشنیان لێ دەکرێت. هەتا ە شنادەوڵەتییەکان و کەمپەکاشنی وازهێنان لە مەشنە خۆبەخائەشنجو

ێژەی ڕهەشنگاوێکی کاریگەر بۆ دابەزاشندشنی ە ئەم ڕێکخراواشنی کاریڕاهێناشنی تەشندروستی و ڕاوێژە بە هەشنووک

ە گەشنجاشنی واڵتەوە الیەن هەشندێ لە لە ی هاوێژراوه. ئەم شێوازی ژیاشنشنەرێنییەکاشنە خەسارەت و لێکەوت

پەرەسەشندشندایە. هەشندێ شنەخۆشی شنزیکی وەکوو ئایدز، دووگیاشنبووشنی ە و ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ لە پێاوازی لێ کراو

ە ەیوەشندییپسزایی شوشناسی هۆی ە بە شنەخوازراو و توشندوتیژی دژی ئافرەتان لەم پەیوەشندییاشنەدا بەدی دەکرێن ک

ە نهۆی قبووڵنەکراشنی ئەم چەشە بە الیەکی تریاەوە . لییەدواداچووشنی یاساییان شنە هاوماڵییەکان جەسارەتی ب



خەسارەتی دەرووشنناسی لێ ە ئەمە هاوماڵەکان دەتارێنرێن کە ، هاوسەرەوەکاشنالیەن بنەماڵەە لە پەیوەشندییاشن

 ەڕێگری لۆ ، بمادەی هۆشبەرە بوون بەایدز و ئالوودئەزمووشنگەلی وەکوو ئە لە ئاوڕداشنەوە دەکەوێتەوه. ب

 ،شنەخۆشی شنزیکی و هەشندێ خەسارەتی ڕۆحی و دەرووشنی و توشندوتیژی تووشبوون بە لەبارچووشنی کۆرپەلە،

 ەەشنمئەشنجو شارەواشنی وتەشندروستی و چارەسەر، ی وەکوو بێهزیستی و ڕێگەی شناوەشندگەلە لدەتواشنن ژشنان 

و  پاتیواشنیی ڕاوێژکاری اسایییبە بێ ترس لە ترس لە بەدوداچووشنی ژشنان ە کاشنی پاتیواشنی لییەیاسا

سییەکاشنی سێکدواداچووشنی یاسایی بۆ پەیوەشندییەکاشنی ە بە کەسەکان لە جۆرێک کە ب تەشندروستی وەربگرن،

 خۆیان شنەترسن. 
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