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 پوختە

دەستی  5002  ساڵیە لە ئێران تاوتوێ و شرۆڤە دەکات. ئەم لێکۆڵینەوە خەتەنەی کچان لە ئەم لێکۆڵینەو

دابینکردنی داتای ورد و گشتگیر سەبارەت ە کۆتایی پێ هات. ئامانج لەم توێژینەو 5002 پێکرد و لە ساڵی 

بۆ بنەبڕکردنی ەکی هەمەالیەنە ئێران و لەم ڕێگەوە دابینکردنی مادەی بەرنامەیە خەتەنەی کچان لە ب

 بەرنامەیە ئێران لە هۆی ئەوەی خەتەنەی کچان لە دەبێتە ئەم بزاڤە و ئەوەی کە ئێرانە خەتەنەی کچان ل

شێوەی ە بە ئەم توێژینەو یئاراستەی شێوازناسیە ی بابەتەکیهۆی هەستیارە کاری جیهانیشدا بگونجێنرێت. ب

کۆتایی پێهات. کۆکردنەوەی زانیاری  5002کۆتایی ساڵی ە لە ئەم لێکۆڵینەو یبوو. بەشی سەرەکیە هاوبەشان

ەگەڵ لە هەزاران کیلۆمەتر سەفەر و دیمانە ئێران پێویستی بە خەتەنەی کچان لە هەمەگیر و ورد سەبارەت ب

ە یماندە بوو، بۆ وێن رانجیاجیاکانی ئێە ناوچە جیاوازەکان لە توێژچین و ە هەزار ژن و هەزار پیاو ل 3ە پتر ل

ە دەدەن ک ی. ئەنجامەکان پیشانئایینی و ڕێبەرانی ئایین، ڕێبەرانی کۆمەڵگا، زانایانی دەستدارلەگەڵ کەسانی 

گوندەکانی هەر چوار ە ناوچەکانی ئێراندا زیاتر برەوی هەیە، بەتایبەت لە هەندێ لە خەتەنەی کچان ل

ئازەربایجانی ڕۆژاوا، کوردستان، کرماشان ە ڕۆژاوایی، ڕۆژاوا و باشووری ئێران واتی پارێزگای باکوور

 ەدووڕگەکانی قیشم لە پارێزگای هورمزگان ڕێژەی باوبوونی ئەم کردەوسەر بە ی ەکانگوندە و هورمزگان )ل

 ەی ئازەربایجانی ڕۆژاوا کسەر ئاستی بەشە باکوورییەکانی پارێزگاە لە لە سەده(. سەرەڕای ئەمان 00

بەشە باشوورییەکانی کرماشان ە لە خەڵکەکەی تورکی ئازەری و کوردی کرمانجن، خەتەنە بەدی نەکرا و ن

 . زۆر لەوە کەمتر بوو بەشە باکورییەکانی پارێزگای هورمزگانە لو هەروەها 

سەر  ەدەستی هۆگران ئێستا لە کەوتە هاوکات لەگەڵ ئەوە کە نتارییە دێکۆمێفیلمە و کورتڵینەوە ۆئەم لێک

ـی 2 ڕێکەوتیە سی لبیفەرمی ناسراوه. گۆڤاری ڕوویتێر و ڕۆژنامەی گاڕدییەن و بیە ئاستی جیهانیدا ب

ی کردەوه. باڵو  فیلمیشسیبیبیناساندیان و کەناڵی ە ڕێگەی ماڵپەڕە فەرمییەکانی خۆیانەوە ل 5002جوونی 

ەنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخراوی ئەنجومکۆبوونەوەی ە لە بابەتـی جوون ئەم 01ڕێکەوتی ە پاش کەمێک ل

. بەر باسە بەشداری کامیل ئەحمەدی خرایە ژێر ناوی نەهێشتنی خەتەنەی کچان بە ژنێڤ لە نەتەوەکان ل

ە جام دراوانئەنە کارە یەکێک لەو دەگەمەنە و بە شرۆڤەیەکی باڵو کردەوە ڕۆیتێریش سەبارەت بەم لێکۆڵینەو

 مێژووی ئێراندا ئەنجام دراوه. ە لەم بوارەدا لە ک ناوزەدی کرد
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 پێشەکی 

ی ژنانیش وزێندامی زاوشەگەلی وەکوو بڕین، قرتاندن کۆئەە ی ئێستادا بیزمانی فارسە لە خەتەنەی کچان )ک

ە گرووپەکان بنەبڕکردنی بە و زۆرێک ل ەبزوێنباسسەر ئاستی جیهان بابەتێکی ە ئاماژەی پێ دەکرێ( ل

چاالکڤانانی مافەکانی ژنان، چاالکڤانانی مافەکانی مرۆڤ و چاالکڤانانی ە ئامانجی لێبڕاوەی خۆیان دەزانن، ل

حکوومەتە  ەنێودەوڵەتییەکانی وەکوو یوونیسێف و هەڵبەت هەندێ لە ڕێکخراوە تا دەگاتە بگرە کۆمەاڵیەتییەو

ئەندامی ۆکنەهێشتنی بەشێک یان کۆی بەشە دەرەکییەکانی ە لە گشتی بریتییە بە ئەم کردەو بەرپرسەکان.

 male circumcisionلەگەڵ دێڕی  بەراوردکردنە سەرەتادا بە زمانی ئینگلیزی لە زاوزێی کچان. ل

هۆی ە ب ئێستاداە ل بەاڵمباو. ە )خەتەنەی ئافرەتان( بوو ب male circumcisionی وشە)خەتەنەی پیاوان( 

 female genital cuttingو  female genital mutilationفیمینیست دێڕگەلی چاالکڤانانی ششی ۆک

خەتەنەی کچان  یر و توندۆری زۆ. ج(FGM( یان )FGC)کورتی پێی دەڵێن ە برەوی پەیدا کردووە و ب

ارەتی تووشی خەسە کردەوی کچان لێ دەکەوێتەوه، قوربانیانی ئەم یلێکەوتەی زۆر جیدی بۆ سەر تەندروست

 ەهۆی خوێنڕێژی و یان هەوکردنی زۆرەوە حاڵەتەکاندا بە هەندێ لە و لە زۆر دەبنەو یجەستەیی و دەرونی

تووشی سێکسیدا ژیانی ە خەتەنە کراون لە درێژماوەدا ئەو ژنانەی کە دەست دەدەن. لە گیانی خۆیان ل

 ئاسەواری نەخوازراو دەبنەوه. 

سەر ئاستی ە ملیۆن ژن و کچ ل 030ئێستادا نزیکەی ە لە کە یوونیسێف دەرخەری ئەوەی داتاکانی ئەم دواییەی

ە لێکۆڵینەوەکانی دیک(. UNICEF 2014)شێوازەکانی خەتەنەن ە قوربانی یەکێک لە جیهاندا دەژین ک

کیشوەری ە سااڵنن و زۆربەیان لە کچانی خەتەنەکراو ژوور تەمەنی دە ملیۆن کەس ل 15ە دەریدەخەن ک

ە واڵت ک 51سەر ئاستی ە ئێستادا لە ی ڕێکخراوی نێونەتەوەیی لیپێی ڕاپۆڕتی فەرمە ئەفریقا دەژین. ب

هەندێ ناوچەی ە بەشی ڕۆژاوا، ڕۆژهەاڵت و باکووری ئەفریقا و هەروەها لە زۆربەیان کەوتوونەت

ە گرووپە هەندێ ل ناوە . هەروەها خەتەنەی کچان لرەوی هەیەبە کردەوو ئاسیا ئەم ێوەڕاست خۆرهەاڵتی ن

 ,EndFGM 2012)پەنابەرەکانی دانیشتووی ئورووپا، ئەمریکای باکوور و ئوسترالیاش ئەنجام دەدرێت. 

UNICEF 2013 )سەدی کچان خەتەنە دەکەنە ل 00ە پتر لە هەندێ لەم واڵتانە گوێرەی هەواڵەکان لە ب 

(UNICEF 2014) .ەکەلتوورێکی دیک ۆبە رێکەوکەلتووە خەتەنە دەکرێن لە تەمەنی ئەو کچانەی ک 

ئەوە لە ، ن خەتەنە دەکرێنسااڵ 05بۆ  2نێوان ە گشتی دەتوانین بڵێین زۆرینەی کچان لە بەاڵم ب ،جیاوازه

هەندێ کەلتووری ە خەتەنە دەکرێن و لە ساواییەوە کەلتوورەکاندا کچان هەر لە هەندێ لە لحاڵێکدایە کە 

 هاوسەرگیری.کاتی ە بەر لڕاست دیکەشدا 

کات. کانی ژنان و مندااڵن پێشێل دەسێکسییەە هەندێ الیەنی بنەڕەتی مافە کە خەتەنەی کچان نەرێتێکی کۆن

 و سیستەمە سیاسی وە هەندێ بیر و باوەڕ، نۆڕم، ڕوانگە بە کۆمەڵگادا وابەستە لە ی ئەم نەریتەتبەردەوام

م ئەم بەاڵە بەر دەستە کۆمەڵێ داتا ل خەتەنەی کچانە ئێراندا سەبارەت بە ئابوورییەکانە. سەرەڕای ئەوەی ل

 سەرتاسەریە خەتەنەی کچان لرەوی بە بۆ یەکەم جار سەبارەت بە وردارن. ئەم توێژینەووزۆر سنە داتایان

ێزگای سەر چوار پارە گوێرەی ئەنجامەکان سەرنجی خۆی لە و بە ئێران لێکدانەوەیەکی گشتگیری ئەنجام داو

ا، ئازەربایجانی ڕۆژاولەواندا کچان خەتەنە دەکرێن، واتە پارێزگاکانی ئاشکرا بوو ە کە واڵت چڕ کردۆتەو

 کوردستان، کرماشان و هورمزگان و دەورووبەرییەکانیان.

 ئامانجەکانی توێژینەوه

اتە ڕوو خکۆمەڵگا گێرۆدەکان ببۆ  یۆئەنجام و پێشنیارەکانی خە کە ئەوەیە ئەم توێژینەو یئامانجی سەرەکی

و  تاکەکان ت ودەست دەوڵەە پێکراوی بەڕۆژ بدەنەمتمان یئێران زانیاریە کچان ل خەتەنەیە و سەبارەت ب

 نادەوڵەتییەکان.ە دیکەی ڕێکخراو

یەک بۆ بنەماە ئەم ئەنجامانە دوو ئامانجی گەوەرتریش بەدی دێنن. یەکەم ئەوەی کە ئامانجەکانی ئەم توێژینەو

 یاریهاوکە دابین دەکا و دووهەم ئەوەی کە ستیشزۆر پێویە ئێران کە و توێژینەوی داهاتوو لە وەلێکۆڵین



 ەئێران دەکا بۆ ئەوەی بەم شێوە ڕوودانی خەتەنەی کچان لە سازدان و هەڵکشانی ئاستی وشیاری سەبارەت ب

 نێودەوڵەتییەکانی ڕابکێشێت. ە سەرنجی دەوڵەتی ئێران بۆ پابەندیی و بەرپرسایەتیی

ە تەنیا لە ئەم دیاردە کە ڕەت دەکاتەوە ئەم باوەڕە کۆنە توێژینەوپێوەرێکی بەرباڵوتردا، ئەم ە هەروەها ل

ئێران  ەبوونی خەتەنە لە ناتوانرێ چیتر نکۆڵی لە دەکا کە و بەڵگەی تەواو ئامادە کیشوەری ئەفریقا باو

 مندااڵن و مافەکانی چاالکڤانانی یارمەتی کۆمەڵگای ئێران و کومیتەکانی، ڕووی ئەم داتایانەە بکرێت. خستن

ە ەم کردەوی ئداربەرەنگاری خەتەنەی کچان ببنەوە و لەگەڵ کەسانی دەستە نێودەوڵەتییەکانی دەدا کە ڕێکخراو

 ستان بکەن. ودانو

نەی خەتەە ک یەو کۆمەڵگایانەئباوی ی ناساندنی خەتەنەی کچان و ئەو پاساوە ئەم توێژینەوە هەڵدەستێ ب

ئەم  ،ئێرانە خەتەنەی کچان لە ی حەقیقەتی سەبارەت بئاشکراکردنە کچانی تێدا ئەنجام دەدرێت. بەدەر ل

ەکە و ناوچە و باوبوونی لە مێژووییەکانی ئەم نەریتەگە ڕە سەبارەت بە ڕوانگەی جۆراوجۆرەوە لە توێژینەو

دابەزینی ڕێژەی خەتەنەکردنی کچان و باوەڕ و هۆکارە شاراوەکانی ئەو دیوی ە جیهان و ڕەوتی ڕوو لە ل

پێناو ە هەتا ئێستا لە دەکا کە هەندێ لەو داپەڕ و بەرنامانە بە دەکا و هەروەها ئاماژباس ە ئەم کردەو

هەروەها چاوێک ە دیاریکراوەکانی ئێران ئەنجام دراوه. ئەم ڕاپۆڕتە ناوچە لە بوونەوەی ئەم کردەونگاربەرە

ی و ئایینزانایانی  و دەوریە دژ بەم کردەوڕشتنی خەتەنەی کچان و یاساداە مێژووییەکانی دژ بە خەباتە ب

 .    تێدەخشێن تر ڕوانگەی پیاوان بۆ ئەم پرسەگرینگهەموو ە بەرپرسایەتییەکانی کۆمەڵگا و دەوڵەت و ل

 ئاخێزگەی مێژوویی و باوبوونی خەتەنەی کچان لە جیهان

اتایەک وە ڕیزی نهێنییەکان یان بە ڕەگەزییەکان دەچێتە سەر پرسە کردن لەزۆربەی کەلتوورەکاندا قسە ل

مێژووییەکانی خەتەنەی ە ڕیشە زانیاری ورد سەبارەت بە دەستڕاگەیشتن بە و هەر بەو هۆیەوە تابۆکانەو

سەرچاوەی مێژوویی ورد بۆ خەتەنەی کچان نادیارە؛ سەرباری هەموو ئەمانە، مێژووناسان کچان ئەستەمە. 

 ەگوێرەی هەندێ سەرچاوە ام داوه. بئەنجە ژوماریان سەبارەت بەم بابەتناسان توێژینەوەیەکی بێو خەڵک

شێوەی ە میسر دەکەن و بە سەرچاوەکان ئاماژە بربەی ۆهەزار ساڵەی هەیە؛ ز 5پێشینەی ە ئەم کردەو

قەڵەم دەدەن ە دیکەی ناوچەکان ل ۆبە ناوەندی پەرەسەندنی ئەم کردەوە ڕووباری بدیاریکراو دەورووبەری 

ڕیشەکانی ە دەزانن و بەم شێو 1کردەوەیەکی "فیرعەونی"ە بە لێکۆڵەران ئەوە (. هەندێ ل0100اسلک، )

بۆ تەگبیری ئەفریقییەکانی ە میسر.  خەڵکناسان ئەمە دەگەڕێننەوە زایین لە بەر ل 2سەر سەدەی ە دەبەنەو

 ,Lightfoot-Kleinهەمبەر دەستڕێژی بپارێزرێن )ە عازەبەکان لە کۆتاییەکانی چاخی بەردین بۆ ئەوەی کچ

تی بە مەبەسکە ماڵی ۆسە سەرەتاکانی سەدەی هەڤدەهەم لە بگرێی دەدەنەوە لێکۆڵینەوەکان ە (. هەندێ ل1983

ییەکان تاقمێکی دیکەش ئەنگێزەی ئەم کارەی میسرکۆیلەکان ئەوانیان خەتەنە دەکرد. ە گرانتر فرۆشتنی ئافرەت

سەرەتاییەکانی ە انییەت(. شارستLightfoot-Klein, 1983دووگیانبوونی ژنانی کۆیلە دەزانن )ە ڕێگری لە ب

 ەڕۆمای کۆندا ئافرەتە پەردەی کچێتی و پاکداوێنییەوه؛ لە بە ڕۆما و عەرەب خەتەنەی کچانیان گرێ دەداو

یان سەرکووت بکەن و نرخیان گران بکەن یکردەوەی سێکسە کۆیلەکانیان خەتەنە دەکرد بۆ ئەوەی بەم شێو

(Tankwala 2014باش دەزانین ک .) جیاوازەکانی جیهاندا ە ناوچە مێژوودا خەتەنەی کچان لدرێژایی ە لە

تووانی ناو دانیشە لە سنووردار نەکراوەتەوه. ئەم کردەوێوەڕاستدا ئەفریقا و خۆرهەاڵتی نە و تەنیا لە باو بوو

                                                           
 وشەی "خەتەنەی فیرعەونی" لە گوتاری خەڵکدا پشتڕاستکەرەوەی ئەم ئیدعایەیە. هەندێ جار باو بوونی -1 



ندستان، گەالنی ئامازۆن و هەندێ ناوچەی هیە خۆجێیی ئوستڕالیا، خەڵکی فینیقییە، هاییتی، ئێسیۆپی، هەندێ ل

ەم ئورووپا و ئەمریکاش ئە سەدەی نۆزدەهەم، لە ستان، مالێزی، ئەندۆنسیا و هەروەها فیلیپین باو بووه. لپاک

 ەمەبەستی چارەسەر یان بۆ ڕێگری لە پزیشکان بە پێی توێژینەوەکان، هەندێ لە ئەنجام دەدرا؛ بە کردەو

روونی وەک هیستری نەخۆشی دەە ژنان و تەنانەت بۆ ڕێگری ل یخۆڕەحەتکردن و هاوڕەگەزخوازی

ئەمریکا خەتەنەی کچان ە ل 0190ڕاستیدا هەتا دەیەی ە ( ئەنجام دەدا. لBrown, 1866کلیتۆدێرمییان )

 بەردەوام بوو.

ئێستا  ەزۆرێک لەو  کۆمەڵگایانەی کە بووه، سەرباری ئەمانبرەوی ی ئیسالم ە ئایینخەتەنەکردنی کچان بەر ل

 Bobدەزانن )ە ئەوکاری ۆهە ی ئیسالم بئایینر جار ۆزە یۆهەر بئەنجام دەدەن موسڵمانن و ە ئەم کردەو

نین و هەندێکیان ڕەپاڵدانی ئەم ە توێژەران الیەنگری ئەم ڕوانگ(. سەرەڕای ئەمە، هەموو ئیسالم2011

اوەڕان بناو مەسیحیان، جوولەکەکان، ئاژەڵە لە موسڵمانان، ئەم کردەوە دەکەن. جیا لە ئیسالم ئیدانە بە کردەو

( Bob 2011, Nyangweso 2014)ە خۆجێییەکانی دیکەشدا باوە ئایینە ناو هەندێ لە ن ئانیمیستەکان و لیا

هەندێ گرووپی  ەقیبتی و کاسۆلیکەکان. لانی ئێریتره، ئێسیۆپی، مەسیحییە بکەین بە دەتوانین ئاماژبۆ وێنە 

  (. Favali and Pateman 2003)ە بەتا ئیسڕاییل و فالشاـش خەتەنەی کچان باوجوولەکەی وەکوو 

خەتەنەی واڵت  51سەر ئاستی ە ئێستادا لە ڕێکخراوی نێونەتەوەیی ل یپێی ڕاپۆڕتی فەرمیە بوەک وتمان 

ئوسترالیا  و یو ئەمریکای باکوورێوەراست خۆرهەاڵتی ن و ئاسیا ،ئەفریقاە کەوتوونەتە ئەم واڵتان ،کچان باوه

ە دەورپشتڕاستکەرەوەی باوبوونی ئەم کە کە بەردەستدا نییە (. هیچ بەڵگەیەک لUNICEF 2013) ئورووپاو 

(. Toubia, 1995واڵتانی عەرەب زمانی باکووری ئەفریقا بێت )ە هەندێ بەشی باشووری ئەفریقا یان لە ل

، واڵتانی دیکە ۆزیادبووی خەڵکی ئەو واڵتانەی وا کچان خەتەنە دەکەن بە کۆچکردنی ڕوو لهۆی ە ب

ویالیەتە  دا، نیووزلەند،انئوستڕالیا، کاە وێنۆ بەشەکانی جیهانیش گوازراوەتەوه؛ بە ل بۆ هەندێخەتەنەی کچان 

(. ڕێژەیەکی سنووردارتری Boyle and Preves, 2000یەکگرتووەکان و هەندێ واڵتی ئورووپایی )

ە نەویێراق و وەک ئەم توێژیا، مالێزی، پاکستان، هیندستان، ئواڵتانێکی وەکوو ئەندۆنسە خەتەنەی کچان ل

ناو کوردانی ە ێراق خەتەنەی کچان لئواڵتی ە (. لIsiaka and Yusuff, 2013)ە ئێرانیش هەیە ل پیشانی دەدا

هەندێ گرووپی نادەوڵەتی ە ئەهلی سوننە، هەندێ کۆمەڵگەی عەرەب و تورکەمەن باوه. توێژینەوەیەک ک

ە لە سەد 00ە ێراقدا پتر لئناو کوردەکانی ە بڕەوی خەتەنەی کچان لە دەرخەری ئەوەن کە ئەنجامیان داو

(Ghareeb and Dougherty, 2004, 226لێکۆڵینەوەکانی دواتر ک .) هۆی دامەزراندنی کەمپەینی ە بە

 ەخۆجێی و ناوچەیی بۆ بەرەنگاربوونەوەی خەتەنەی کچان لەم ناوچەدا ساز کرا، ڕێژەی باوبوونی ئەم کار

ە رووپف و گێحکومەتی فیدڕالی هەرێمی کوردستان، یوونیسە ک کپێی ڕاپۆڕتێە کەمتر دەزانێت. بە لەو

ە لە ڕێژەی خەتەنەی کچان لەم ناوچەدا بەوپەڕی خێراییەوە خۆجێییەکان دەریانخستووە ناودەوڵەتیی

 دابەزیندایە. 

ی باوبوونی خەتەنەی کچان تا دێت زیاتر دەبێت. بەرنامەە زانیاری متمانەپێکراو سەبارەت بە دەستڕاگەیشتن ب

مەڕ خەتەنەی کچانی کۆ کردووەتەوه: کۆماری ئەفریقای ە واڵت ل 0ی ینیشتمان یدی. ئێچ، ئێس زانیاری

 ەناوەندی، ڕۆخی عاج، میسر، ئێریتره، مالی و سوودان. لەم واڵتانەدا ڕێژەی خەتەنەی ئەو کچانەی وا دەگەن

ڕێژەی ە دەردەخەن کە کراوەکان ئەوکۆە ندراوه. زانیارییلە سەد ڕاگەیە 19لە سەد بۆ  23ون تەمەنی باڵقبو



ک ئامارێە هیچ کۆتاییانهەتا ئەم ە جیاوازه. سەرەڕای ئەمراوجۆرەکاندا ۆئێتنیکە جە ناو گرووپە خەتەنە ل

بەر  ەیەکگرتووەکان و هەندێ لە واڵتانی ڕۆژاوایی دیکە لە ویالیەتە لە سەبارەت بە ئەنجامدانی ئەم کردەو

 وا کچان خەتەنە دەکەن. ە پێڕستی ئەو واڵتانەدایە دەستدا نەبوو. ئێستا ئێرانیش ل

 پێشینەی لێکۆڵینەوه

ێران ئە بوونی خەتەنەی کچانی لئاماژەمان پێداوە وەک ە کە گوێرەی توێژینەوەیەک نووسراوە بە ئەم وتار

 پێکراوەلەم پرسەدا لێک داوەتەوه. توێژینەوەی ئاماژدارەکانی و دەوری فاکتەرە دەستە تاوتوێ کردوو

 ەبەاڵم لە بووە و پەروەردە دایک بووە کوردستانی ڕۆژهەاڵت لە لە کە بەرهەمی کۆششی کامیل ئەحمەدیی

واڵتی ئینگلتەرا. پاش گەڕانەوەی بۆ واڵتی ئێران بۆی ە مەبەستی خوێندن ڕوو دەکاتە تەمەنی گەنجێتیدا ب

ردا سەە یش ئەم نەریتەیان بو بنەماڵەی نزیکی ئەوە ئێراندا هەیە نەریتی خەتەنەی کچان لە دەرکەوت ک

 سەپاوه. 

مرۆڤدۆستەکاندا ە نادەوڵەتییە ڕێکخراوە هەندێ لە بۆ ئێران، ئەحمەدی ماوەی چەند ساڵ لە گەڕانەوە بەر ل

و داپەڕە جۆراوجۆرەکانی یوونیسێف و ڕێکخراوی نەتەوەکان ە ۆژرلەگەڵ پە و لەم ڕێگەوە چاالکی نواندوو

واڵتانێکی وەکوو سۆمالی، کنیا و سوودان ئاشنا بووه. ئەو کات ە ان لبۆ بەرەنگاربوونەوەی خەتەنەی کچ

ناوبراو  5002ساڵی ە کچانی تێدا خەتەنە دەکرێت. لە پێڕستی ئەو واڵتانەدا نەبوو کە هێشتا ئێران ل

ناوچەکانی دەورووبەر دەست پێ کرد و وێڕای کۆکردنەوەی ە سەر ئاستی هەندێ لە توێژینەوەیەکی مەیدانی ل

 بوو ساز کرد. ە و دیمانە هەڵگری هەندێ وێنە نتاریشی کدێکۆمێفیلمێکی  ،داتا
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)و ە اوئێران ساز کرە خەتەنەی کچان لە هەتا ئەوڕۆ سەبارەت بە نتارییەک کە دێکۆمێیەکەمین و هەڵبەت تاک

ەو دیمانانەیە و ئە هەڵگری وێنە کناوی نەریت( ە ژێر ناوی )بە لە ئێستاش شیاوی دەستپێڕاگەیشتنە( فیلمێک

 شاری مەهاباد، هەندێ گوند و دێیە کوردنشینەکانی سەر بە گوند و ناوچە کاتی توێژینەوەی مەیدانی لە لە ک

نێوان کرماشان و کوردستان( و ە دەکەوێتە دەورووبەری پارێزگای کوردستان و هەورامان )ناوچەیەک ک

پارێزگای هورمزگان لە باشووری ئێران وەک دووڕگەگەلی قیشم، هورمز و کیش فیلمی لێ ە لبەشگەلێک 

خۆجێییەکان ە دوواندنی ژنان و خەتەنەچییە جیا لە نتارییدێکۆمێ(. ئەم Ahmady 2006)ە هەڵگیراو

ی ئایینی نبییەکان(، بیر و باوەڕی پیاوان، کاربەدەستانی بەشی تەندروستی و پزیشکی و هەروەها زانایا)بی

 ئەو ناوچانەشی کۆ کردۆتەوه.

ەتەنەی خ انەیبۆ لێکدانەوەی سیستماتیکە دەرکەوت کەدا نتاری، لەم فیلمدێکۆمێگوێرەی ئەنجامەکانی ە ب

تێیدا برەوی ە ەوئەم کردە انەی کیجوگرافیە ، بەتایبەت ئەو ناوچەلێکۆڵینەوەی زیاتربە  ویستئێران پێە کچان ل

لێکۆڵینەوەیی بەرباڵوی ناوخۆیی دەستی پێکرد. بۆ ڕاپەڕاندنی ئەم  –یەکی زانستی ەە پرۆژزێدەتره. بەم پێی

فێرکاری  بەرنامەیەکیە سەرچاوەی خۆجێیی بوو. بۆ ئەم مەبەستە پێویستمان بە گشتگیرانە توێژینەوە چەشن

اری بەشد پێیان خۆش بوو لەم بەرنامەداە خوێندکاران )ژن و پیاو(ی تامەزرۆ کە ڕەچاو کرا بۆ گرووپێک ل

چاو ئەنجام بدەن. بۆ کۆ کردنەوەی داتاکان ە شێوەی چاو بە مەیدانییەکان بە بکەن و زۆرینەی دیمان

 کار هێنرا. ە پرسیارنامەی یەکسان لەگەڵ ستانداڕدی یوونیسێف ب

ناچێ ە ەولە نتاری گوزارشت بوون لەوەی کدێکۆمێکراوەکانی لێکۆڵینەوەی سەرەتایی و فیلمی ە کۆبەڵگ

پێشدا  ەگوندییەکان. لە بۆ ناوچە تیشکی سەرنجەکان گوزراوە شارییەکان کچان خەتەنە بکەن. کەواتە ناوچ

شێوەی  ەباکوور، ڕۆژاوا، ڕۆژهەاڵت و باشوور بە پێشتر دەستنیشان کراوەکان لە جوگرافیاییە ناو ناوچە ل

گوند ە ێش، گوند بپە دەچووپرۆژە هەڵکەوت چەند گوند هەڵبژێردران. سەرەڕای ئەمە، لەگەڵ ئەوەی 

ەوەییەکان لێکۆڵینە ئەنجام دەگەیشت. گرووپە بەرنامەی فێرکاری و تاقیکاری بەرباڵوتر بێچمی دەگرت و ب

ی گوندێکە دەچوونە گوندێکەوە جۆراوجۆرەکانی هەر پارێزگایەک لە ناوچە هەڵگری لەبۆ داتادۆزی و نموون

ڕێژەی پەرەسەندنی ە پارێزگای هورمزگان کە باشووری ئێران، واتە پایان گەیشتە و بەم شێوە دیک

 سێ پارێزگاکەی دیکەیە. ە خەتەنەکردنی کچان لەوێ پتر ل
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تایبەتەکان  ەی و پەیوەندییئایینخەریتە، ڕێنوێنەرانی خۆجێیی، زانایانی ە کەڵک لە درێژەی ئەم لێکۆڵینەوە ل

جۆش و خرۆش ئەنجام ە هەوڵی گرووپێکی بچووک بەاڵم بە ساڵ و ب 00ماوەی ە لە وەرگیرا. ئەم لێکۆڵینەو

ش و پێە جیاوازەکانی ساڵدا دەچووە وەرزە بەرنامەیەکی تەواووەخت نەبوو ل درا. بەو پێیەی ئەم توێژینەوە

گەڕدا بوو. ئەم ە ل 0312هەتا  0302سەرەتایی، کاری مەیدانی و ڕاهێنانی نێوان سااڵنی  یکاری داتادۆزی

ی ییارهۆی هەستە بە خۆ گرتبوو، بۆ وێنە ئاراستە و قۆناغە و ستراتیژ و شێوازی جۆراوجۆری لە توێژینەو

و زمانی تایبەتی هەر شوێنێک ناچار بووین بۆ ڕاهێنانی یاریدەدەران نامیلکەی گونجاو لەگەڵ هەمان شوێن 

 و باڵو بکەینەوە. ە ئاماد

 ەو دەروونی ژنان خولی وشیارکردنەوە و پیشاندانی خەسارەتەکانی خەتەنە بۆ سەر جەستە وکردنەقبۆ زە

هەڵسووڕێنەری بوون.  گەنجکار هێنرا و زیاتر ژنانی ە ئاراستەی جۆراوجۆر بە چوو کە بەڕێو

مزگەوت، مااڵن و هەروەها ە بوو. گرووپ لە بابەتەکەش بەشێک لەم ئاراستان ە کردنی پیاوان بستیارهە

پیاوانیان دواند بۆ ئەوەی ئاستی سەرکەوتنی خۆیان تاقی بکەنەوه. ە گشتییەکان کۆمەڵێ لە شوێنە زۆرێک ل

ان و ی و ژنئایینتر لەگەڵ زانایانی گرینگو لەویش  دانیشتنی جۆراوجۆر لەگەڵ ڕێبەرانی کۆمەاڵیەتی

 ئەوان بۆ ڕێگری و بایکۆت کردنی یساز کرا بۆ ئەوەی دەنگ و پشتیوانیە لەگەڵ شێخی ئەو شوێنهەروەها 

فتوای خۆجێیی دەربکەن. پاش هەر قۆناغێکی ە لەم بارەوە و ڕازی بکرێن ک وەدەست بهێنرێخەتەنەی کچان 

 ەدەستهێنانی پشتیوانی، بۆ ساڵی دوایی بە مەبەستی وەب کۆبوونەوەچاو و ە کاری مەیدانی و ڕاهێنانی چاو ب

تاقیکارییەکان یەک یان دوو جار ە ن و کاریگەربوونی گەاڵڵمەبەستی بەراوردکردنی ئاستی سەرکەوت

 سەردانی ئەو گوندانە کرایەوه. 

 



 لێکۆڵینەوه شێوازی

سەر  ەخەتەنەی کچان لە مۆدێلی جیای دی. ئێچ. ئێس داتا نێودەوڵەتییەکان سەبارەت ب بە 0110سەرەتای ە ل

ە ەوهۆی ئەوە بە زۆر دەوڵەمەندی بێچم دا ک بنکەیەکی زانیاریە ئاستی هەموو جیهان کۆ کرانەوه. ئەم مۆدێل

ی، هەڵبسەنگێنین. بەو پێیەی ڕێکخراوی نێودەوڵەتە دەتوانین هەموو واڵتان بەتایبەت واڵتانی ئەفریقا پێکەو

فەرمی ە ب ە ئێرانهێشتا باوبوونی خەتەنەی کچانیان لە نێودەڵەتییەکانی دیکە یوونیسێف یان ڕێکخراو

کەڵک  سەر ئاستی واڵتە لیانە ئەم یەکەمین بەرنامەی گشتگیری کۆکردنەوەی داتاە نەناساندووه، بڕیار درا ک

ە را، بلەم توێژینەوەدا دەستنیشان کە شێوازێک کدێلی دی. ئێچ. ئێس وەربگیرێت. ۆی هاوشێوەی مێکدێلۆمە ل

ۆچوونی ب شێوەی تایبەتە بە بوو. شێوازی هاوبەشانە ی بابەتەکە شێوازێکی هاوبەشانیگوێرەی تایبەتمەند

کۆتاییدا داتاکانی ە جۆرێک کە لە بۆسە وەردەگرێ، کۆمەڵگای ئامانجی ئەم پرە ژنان و کچان خۆیان وات

و بێ مەبەستی ژنان خۆیان. هەتا ئەو جێی کرا زمانی ە ڕوانگەی ڕاستەقینە ل ێڕەنگدانەوەیەک بە توێژینەو

 ەنێوان توێژەر و دیمانە یشتنێک لبوو بۆ ئەوەی ناڕوونی و خراپ تێگەە و دۆستانە لێدوانەکان ساد

ی ئەم شێوازە ساڵی خایاند کەواتە دە ئارادا نەبێت. وەک پێشتریش وترا ئەم توێژینەوە لەگەڵکراوەکەی ل

 خۆ گرتووه.  ە لو ستراتیژی نوێی ە بینیوە خۆوە یدا گۆڕانی زۆری بۆدرێژەی خە لە توێژینەو

ستانداڕدی جیهانی "دی.ئێچ.ئێس" و ە گەلێکی نزیک للەم کارەدا، بۆ کۆکردنەوەی داتاکان پرسیارنامە

ەم هەلەی پەیوەندییەکان ئە کار هێنرا. پەیوەندیی باش و بەکارهێنانی تۆڕە "ئێم.ئای.سی.ئێس" یوونیسێف ب

تی و ڕێبەرانی کۆمەاڵیەە ی کەسانی خۆجێیی، هەندێ لیپشتیوانئەوەی هۆی ە ببێتە ئەم داپەڕانە ڕەخساند ک

ناو کەسانی خۆجێییش کەسانێک بۆ هاریکاری ە و لڕابکێشێ خوێندکارانی زانکۆ ە ی و زۆرێک لئایین

ییەکان ڕەچاو بوونی زانیاردڵنیا بین پێویستییە ئەخالقییەکان و نهێنیە بوو کە دەستنیشان کران. ئامانج ئەو

کرێن. ەچاو بکاتی توێژینەوەدا ڕە دەبێ ل" :کۆمەڵە پڕەنسیپی ئەخالقی خاتوو مێی دەڵێکرێت. وەک چۆن دە

. ئەم دەبێ پێیان وەفادار بینە هەلومەرجی تایبەتی توێژینەوە دوور لە بە ستن، کەواتیپێوە ئەم پڕەنسیپان

ەدرێ ئەنجام دە سەبارەت بەوان توێژینەوە هەمبەر ئەو خەڵکەی کە بەرپرسایەتییەکانی توێژەر لە بنەمایان

ە ت بەەبارئایا سە خۆیان بڵێن کخواستی ە ووان دەبێ بدرێژەدا دەڵێ بەشداربە خاتوو مێی ل« وەبیر دێنێتەوه.

بەشداربووانی ە . هەر بۆیە داوامان ل(May, 2011یان نا )ە زانست و زانیارییان هەیە ژینەوێبابەتی تو

ێوازی شە ئەوان لە توێژینەوە سەبارەت بەم بابەتە بدوێن یان نا و بەر لە ئایا حەزیان لێیە ئاگادار کرد ک

ە دێ لهەنە چ کەڵکێکیان هەیە، ئاگادار کرانەوه. لە ئەم زانیارییانە زانیارییەکان و ئەوەی کبەکارهێنانی 

ێ لەگەڵکراو دەستەبەری ئەوەیان پە شێوەی تەلەفۆنی ئەنجام دەدرا و کەسانی دیمانە حاڵەتەکاندا لێدوانەکان ب

سەر ئاستی پارێزگاکانی ە ل ەهەزار دیمان 2گشتی ە ئەخالقییەکان ڕەچاو دەگیرێت. بە پڕەنسیپە دەدرا ک

هەر پارێزگایەک هەزار ە واتایەک لە هورمزگان، ئازەربایجانی ڕۆژاوا، کرماشان و کوردستان ئەنجام درا. ب

ا و ڕە ئێران، لەم توێژینەوەدا بڕیار بوو کە پیاو ئەنجام درا و بۆ یەکەم جار ل 520ژن و  920لەگەڵ ە دیمان

 بەر چاو بگیرێت. ە خەتەنەکردنی کچاندا ڕۆڵیان لە ەوەی لبۆچوونی پیاوانیش تۆمار بکرێ بۆ ئ

 

 



 ئەنجامەکانی توێژینەوه

ە ب ەدەستپێڕانەگەیشتوویی زانیاریی لەم بارەوە ئێران خەتەنەی کچان دیاردەیەکی نوێ نییە، سەرەڕای ئەمە ل

ە دان بە نەبووە ئاماد شێوەی کردەیی خەتەنەی کچانی نەبینراو دەکرد. بەدەر لەوه، دەوڵەتی ئێران هەتا ئێستا

ئەم  ەبێدەنگییان هەڵبژاردبوو چوونکە ئێراندا بنێ و خەڵکی ئاساییش لەم بارەوە بوونی خەتەنەی کچان ل

ە انیش زیاتر لئەوە ک شواتایەک تابۆیە. ئەم توێژینەوە لێکۆڵینەوەکانی ڕابردووە یان بە نهێنییەکانە مەسەلە ل

. بەر چاو گرتووهە جێیی ئەنجام درا لۆالیەن کچانی خوێندکاری ناخە چوارچێوەی تێزی ماستەر و زیاتر ل

ورمزگان پارێزگای هە زیاترین ڕێژەی خەتەنەی کچان لە پیشان دەدا کە ڕوونی ئەوە بە ڵینەوۆداتاکانی ئەم لێک

 ەپارێزگاکانی دیکەی باکوری ڕۆژاوایی و ڕۆژاوای ئێرانیش باوه. بە هەندێ لە ئەنجام دەدرێ، ئەگەرچی ل

زای شافێعی باوه. زۆرینەی ەی ئایینناو ئەهلی سوننە خەتەنەی کچان زیاتر لە گوێرەی ئەم لێکۆڵینەو

زای شافێعی پێک هاتووە و پارێزگای باشووری ئایینحەشیمەتی پارێزگا ڕۆژاواییەکان لە ئەهلی سوننەی 

ە ی ئەوەی کپێە هورمزگای و دووڕگەکانی هەڵگری ڕێژەیەکی زۆری کۆمەڵگای شافێعی مەزهەبن. ب

سەر ئاستی ئەم چوار پارێزگایەدا باڵو بوونەتەوه، کێشانەوەی ە جۆراوجۆر ل ییئایینگرووپی ئێتنیکی و 

خەتەنەی کچان و ڕێژەی پەرەسەندنی لەم ناوچانەدا،  هەڵگریخەریتەیەکی ورد بۆ پیشاندانی ناوچەکانی 

ا جۆراوجۆرەکاندە ناوچە و لە ایەکدەستئێراندا لێکباڵو و نە . باوبوونی خەتەنەی کچان لدژوارەکارێکی 

 دوو گوندی دراوسێشدا زۆره. ە تەنانەت لە بەرچاوی هەیە، هەندێ جار ئەم جیاوازیی یجیاوازی

ە سەبارەت بە کۆتایی پێ هات؛ دەیەیەک توێژینەو 5002کۆتایی ساڵی ە لە ئەم توێژینەوزۆری بەشی هەرە

لێ کەوتەوه. ڕێژەی ڕاستەقینەی خەتەنەی کچان ئێستا ئێران دەسکەوتی زۆری ە بابەتی خەتەنەی کچان ل

ە کە خەتەنەکراون دیاری بکەین. هێمایەکی باشە ڕووی ڕێژەی مندااڵنی ساوا و کچۆڵەکان کە دەتوانین ل

سەد ە ل 30ساڵ نزیکەی  21بۆ  30چاو ژنانی ە سااڵن ل 51بۆ  02ناو کچان و ژنانی ە ڕێژەی خەتەنە ل

سەده. ئەم خااڵنە بەم ئەنجامەمان ە ل 0ە سااڵن کەمتر ل 00ناو کچانی خوار تەمەنی  ەو وا دەردەکەوێ لە کەمتر

 ەیەکدەست دابەزیوه. دیمانە شێوەی ماوەی چەند دەیەی ڕابردوو بە ڕێژەی خەتەنەی کچان لە نێ کەدەگەی

 ەوەت و کەلتوور، نەریئایینناوی ە سەدیان هێشتا بە ل 30سااڵن پیشان دەدا  21بۆ  02لەگەڵ ژنان و پیاوانی 

خۆ و دەستێوەردانی ڕاستەو بەپەلەشێوەی ە بە ڕوونی پیشان دەدا کە بە دەکەن. ئەم ڕێژە پشتیوانی لەم کردەو

 پێویستە. ە بەرنامەی وشیارکردنەوەی گشتی بۆ گۆڕانی ئەم ڕوانگان

 

 ڕێژەی ژنانی وتووێژ لەگەڵکراو



ساڵی ڕابردوودا  00ماوەی ە خەتەنە دەکەن و لە ئەگەرچی دەردەکەوێ کچانی نەوەی نوێ کەمتر پشتیوانی ل

ەی شێوەی گشتی خەتەنە بە بتوانین بڵێین کە ئەستەم ،دوای ساڵ کەم بووەتەوهە ساڵ لە ڕێژەی ئەم کردەو

ە یتیین لبرە هۆکاری ئەم دابەزینەن ک گرینگچەند فاکتەری دابەزینە. ە خێرایی ڕووی لە ئێراندا بە ان لکچ

ە ل ئایین ەهۆگرنەبوون ب ،و ڕاهێنانە پەروەردە دنیای مۆدێڕن، دەستپێڕاگەیشتنی باشتر بئاشنابوون لەگەڵ 

 هۆی تەکنەلۆژیای نوێ؛ و هەروەهاە ڕاگەیاندنەکان، جارجار بە الیەن گەنجەکانەوه؛ دەستڕاگەیشتنی زیاتر ب

ی ی نزیک گوندەکەشارەکانە گوندنشینان لە بەرەو شارەکان )ڕێژەیەکی زۆر لە گوندەکانەوە کردن لکۆچ

نیازی ە بەتەمەنەکان چیتر ناتوانن بخەتەنەچییە خۆیان ماڵی دووهەمیان هەیە(. هەروەها هەندێجار 

 خەتەنەکردنی کچان سەفەری دەڤەرەکانی دەورووبەر بکەن و هەروەها نەوەی نوێش نەبوونەتە جێگرەوەیان.

ە لێدوانەکاندا هەم سوود لە )لە کار هێنراوە بئەنجامدانی ئەم توێژینەوەدا تەکنیکی توێژینەوەی هەمەجۆر ە ل

دیی و چەنە شێوازە هۆی ئاوێتەیەک لە پرسیاری داخراو(. داتاکانیش بە و هەمیش لە پرسیاری کراوە بینراو

ە رودۆخباە بە تەنها نەیاندەتوانی وێنەیەکی ورد لە هەر کام لەم شێوازانە چۆنییەکان وەدەست هاتوون، چوونک

ەبەستی مە بە دەستێوەردانێکی سادکاریگەریی بەراوردکردنی  ۆهەوڵ بە بخەنە ڕوو. هەروەها لڕاستەقینەکان 

یەک شێواز شیاوی ە بە خۆ دەگرێ کە کۆمەڵێ ڕەوتی ئاڵۆز لە ئەم کارە دەرکەوت کباشتر کردن، 

ە هاتوو لتکردنی داتای ئاشکرا و شاراوەی وەدەسەڕێگەی ئاوێتە ئاوێتەییەکان لە ئەندازەگرتن نییە. شێواز

شتگیر گ شیکارییەکیچەندایەتییەکان ە شێوازە وەدەستهاتوو ل یشێوازی چۆنایەتی و هەروەها زانیاری ئاماری

 (.Bamberger, 2000ڕوو )ە مەسەلەکە دەخاتە ل

ە کییچاالمیانەی ە ناوچەکانی دیکەی ئێرانیش خەتەنەی کچان باوه، لە ئاخۆ لە زانینی ئەوەی کۆ گرووپ ب

انی دیکە پارێزگاکە پیشاندەری بوونی خەتەنەی کچان لە مەیدانییەکان بۆ بەڵگەگەلێک دەگەڕان کداتادۆزی و 

پارێزگاکانی دیکەی وەکوو ئیالم، لوڕستان، چوار مەحاڵ بەختیاری، کەهگیولە و بوویەر ئەحمەد، ە لە بێ، وات

ێاڵن وری و ڕەزەوی، گراسانی باکووری، باشوۆخووزستان، بووشێر، سیستان و بەلووچستان، گولستان، خ

سەرباری ە دەردەخەن کە و هەندێ ناوچەی ناوەندی ئێران وەکوو یەزد، سیمنان و فارس. توێژینەوەکان ئەو

مەزهەب لەم پارێزگایانە، الی ئەوان دیاردەی خەتەنەی کچان بەدی نەکرا. ئەم ە بوونی حەشیمەتی سونن

بەشێکی زۆری حەشیمەتەکەی ە بەلووچستانیش کسیستان و ە لە کە هەروەها دەرخەری ئەوەیە توێژینەو

زیاترین ە ک ەزای فیقهی سوننەیئایینچوار ە موسڵمانانی سوننە مەزهەبی حەنەفین )مەکتەبی حەنەفی یەکێک ل

ناو ە ل ەو هەر بەم شێوە خەتەنەی کچان بوونی نییە خۆ گرتووه( پێک دێنن، ئاسەوارێک لە شوێنکەوتەی ل

ە ناو حەشیمەتی بچووکی تورکە و تورکەمەنە حەنەفییەکانی گولستان، یان ل راسانۆکوردانی دوورخراوی خ

سەر بوونی خەتەنەی کچان بەدی ە ئەردەبیل و ئازەربایجانیش هیچ ئاسەوارێک لە شافێعی مەزهەبەکان ل

سنووری ە پارێزگای فارس لە نشینەکانی ناوچەی الرستان ل سوننەە دەڤەرە لە نەکرا. سەیر لەوەدای

ە نشین لەهەندێ ناوچەی سوننە نیش دیاردەی خەتەنەی کچان نەبینرا. دەبێ ئەوەش زیاد بکرێ کهورمزگا

 ەو ئەمە کردنی کچان لەوێ کەمە خەتەنەهەن، کە پارێزگای هورمزگان وەکوو بەستەک و زۆر گوندی دیک

ڕگەکانی ئەم دووە ترەکان و لباشووریە کردنی کچان لەم ناوچە لە چاو ناوچە خەتەنەکە نەری ئەوەیگەیە

 پارێزگایەدا کەمتر باوه. 



 

ئەهلی سوننەکان ە ناو عەڕەبە لە مەزهەبەکان و نە شیعە ناو لوڕە لە پارێزگای خووزستان و بووشێر نە ل

باشوورییەکانی خووزستان هەندێ بەڵگە ە ناوچە ئەگەرچی لخەتەنەی کچان بەدی نەکرا. ە لهیچ حاڵەتێک 

پارێزگاکانی لوڕستان و چوار مەحاڵی بەختیاریش ە لناو ژنانی بەتەمەن بینرا. ە بوونی خەتەنە لە سەبارەت ب

ناو کوردانی ە ل سەرتریان ە ساڵ 20ژنانی  گرووپیناو ە دیاردەی خەتەنە بەدی نەکرا. خەتەنەی ژنان ل

نزیک پارێزگای کرماشان بینرا. ە سەر ئاستی چەند گوندی شاری مێهران لە شێعەی ئیالم و تەنیا ل

و  ەتەمەنی خەتەنەکراو لەم ناوچەدا بوونیان نییە ئێستادا کچانی کەملە کە ژینەوەکەمان دەرخەری ئەوەیتوێ

ەم ئیالم و هە شێعەکان، هەم لە ناو بەشی هەرە مەزنی گرووپی کوردە وێدەچێ نەریتی خەتەنەکردنی کچان ل

 کرماشان هەڵوەشابێتەوە.ە ل

 ئێرانڕەوتی ڕوو لە دابەزینی خەتەنەی کچان لە 

ە ناو گوندە )تەنانەت لە هەندێ ناوچە ناوچەکاندا نەریتی خەتەنەی کچان زۆر دەبینرێ و لە هەندێ لە ل

ە ۆوخە درێژەی دوو یان سێ نەوەی پێشتر دابەزینی بە دراوسێکانیشدا( وا نییە. ڕێژەی خەتەنەی کچان ل

ی جێگرەوە بۆیان، هۆگرنەبوونی نەبوونو  خەتەنەچییەکانبینیوه. تێپەڕی کات و ژیانی مۆدێڕن، مردنی 

ی ڕاگەیاندنەکان و هەروەها یو ڕاهێنان، کاریگەرە خەتەنە کران، پەروەرد ۆکچانی نەوەی گەنجتر ب

ەی دەیەیەک ماوە ل کارەکانی ئەم دابەزینەیە.ۆترین هە گرینگی ناوچەکە لئایینزانایانی ە ی هەندێ لیپشتیوان

هۆی ڕاهێنان و ە سەری و هەمیش بە ئێستا ڕۆشناییمان خستە نەی کاتوێژینەوه، هەم لەبەر ئەو هۆکار

 . دوای ساڵ ڕێژەی خەتەنەی کچان کەم دەبێتەوهە ساڵ ل ،هپرۆژکەمپەینە وشیارکردنەوەکانی ئەم 

ماوەی شەش ساڵی ڕابردوودا لە پارێزگاکانی ە کردنی کچان لە دابەزینی خەتەنەڕەوتی ڕوو لە چارتی ژێرەو

 پیشان دەدات.  ڕۆژاوا، کرماشان و کوردستان هورمزگان، ئازەربایجانی



 

ە ڕەوت ەدابەزینە؛ ئەم پرسە سەر ئاستی جیهان ڕووی لە وەک پێشتریش وترا، ڕێژەی خەتەنەکردنی کچان ل

یانەی دنیا سەبارەت بەو پارێزگاە چوونکە پێیان دەڵێین ڕەوتی شاراوە شاراوەکانی ئێرانیش دەگرێتەوه. بۆی

ەو ناو دانیشتووانی ئە ئێرانیش لە کچانی تێدا ئەنجام دەدرێ هیچ زانیارییەکی نییە. لئێران وا خەتەنەی 

 ناوەوەی واڵت ئاگاداره. ئەمە لە ناکرێ، کەم کەس لە ڕوودانی ئەم کردەوە پارێزگایانەی وا کچانی تێدا خەتەن

پارێزگای ە ل 0300ڵی دەستپێکەکەی ساە کپیشان دەدا  ماوەی شەش ساڵە خێراییەکی کەم لە گۆڕانی بە چارت

پارێزگاکانی کوردستان ە شەپۆلی گۆڕانکاری ل یکاریگەری 0301درێژەی ساڵی ە ئازەربایجانی ڕۆژاوایە. ل

زگان، پارێزگای هورمە بەدی بکەین. لە و کرماشانیش بینرا و دەتوانین دابەزینی ڕێژەی ئەنجامدانی ئەم کار

ڕێژەی ئەنجامدانی  0313وه، تەنانەت هەتا کۆتایی ساڵی ڕادەبەدەر باە ئەو شوێنەی خەتەنەی کچان لەوێ ل

حاڵێکدا هەر لەو قۆناغەدا ڕێژەی پەرەسەندنی ە لە سەد بوو. ل 00ە گوندەکان پتر لە هەندێ لە لە ئەم کردەو

لە  00لە سەد و کوردستان  00لە سەد، کرماشان  50گوندەکانی ئازەربایجانی ڕۆژاوا ە هەندێ لە لە ئەم کار

و ئەو ناوچانەی وا ە پرۆسەی گۆڕانکاری دەستی پێکردووە دەردەکەوێ ک انەلەم چارتەدا ڕاشکاوسەد بوو. 

 و گۆڕانکارییەکانیان قبووڵە گۆڕانکارییەکان پیشان داوە ەرامبەر بکچان خەتەنە دەکەن، کاردانەوەیان ب

 کردووه. 

 الوازی و هەستیاریی یاساکانی پەیوەست بە مافەکانی مرۆڤ لە ئێران

مەکانی کەلتوور و نۆڕە قووڵی لە و بە کردەوەی خەتەنەی کچان پێشینەیەکی چەندین سەدەی هەیە پێیەی کبەو 

تاوان بزانێ یان تەنانەت ە خەتەنەی کچان بە پەسندکردنی کۆمەڵە یاسایەک کە کۆمەڵگادا بنجی داکوتاو

ە ەی کبوونی چەتوونە. بەو پێیجێبەجێ ە کە کارێکە یاسای سزا بۆ ڕێگری لەم کارە کردنی مادەگەلێک بزیاد

ە تابۆیە یکواتایەکی دە یان بە ڕیزی نهێنییەکانەوە دەچێتە کە خەتەنەی کچان بابەتێک ێوەڕاستخۆرهەاڵتی نە ل

فەرمی ە بوونی بە دژی شتێک کە پەسندکردن و جێبەجێکردنی یاسا ل ە شێوەی فەرمی دانی پێدا نانرێت،و ب

دژی خەتەنەی کچان هەندێ داپەڕیان ە دەوڵەتەکان لە هەندێ لە ەوناناسرێت، جێی باس نییە. بەو حاڵەش

ە کە اقی فیدڕالی بۆ بەرەنگاربوونەوەی خەتەنەی کچان، یاسایەکی دەرکردووئێرئەنجام داوه. بۆ وێنە 



میسریش  ەقۆناغی جێبەجێکردنەوه. لە بەتایبەتی هی هەرێمی کوردستانە؛ بەاڵم هێشتا بە تەواوەتی نەچووەت

بەو  ئەنجام نەدراوه. ۆداپەڕێکی ئەتە دژی بکەرانی ئەم کارە و لە ەنەی کچان  یەگجار زۆرڕێژەی خەت

خەتەنەی کچان ە کە ئاراوە دەرفەتی ئەوەی هێنای« بەهاری عەرەبی»ە حاڵەشەوه، بزووتنەوەی ناسراو ب

وڵەتی ی دەوڵەتی و نەبوونی گرووپی نادەیهۆی نەبوونی پاڵپشتە ئێران بە زیاتر بخرێتە بەر دیدەی گشتی. ل

یۆنی کۆنوانسە نەبووە ئامادە دژی خەتەنەی کچان لەویش دژوارتره. ئێران هەتا هەنووکە خەبات لسیستماتیک 

ی محەمەد خولی سەرۆک کۆماریە نەهێشتنی هەموو شێوازەکانی هەاڵواردنی دژ بە ژنان واژۆ بکات. ل

یاسایەکی پەسند کرد، بەاڵم شۆڕای نگابان ە پرۆژە لەم کۆنوانسیۆن کردنەمان وەک پشتیوانیلخاتەمی، پار

 هۆی یەکنەگرتنی لەگەڵ بنەماکانی ئیسالم ڕەتی کردەوه. ە ب

ە ان لدەتوانین بڵێین مافەکانی ئێرە کەواتە باسی خەتەنەی کچان نەهاتوو ە شێوەی ڕاشکاویاسای ئێراندا بە ل

ئەوان  پێیە وێدەچێ بە کە بەوەشەوه، ئێران کۆمەڵێ یاسای هەیژنان ناکات. ە کران پشتیوانی لدژی خەتەنە

. لێرەدا رێتکببۆ دیاری کردنی لەش بکرێ و سزای ندامدواداچوون بۆ کەمئەە شێوەی یاسایی بە بتوانرێ ب

جاڕنامەکانی ماف و بەرپرسایەتییەکان ژنان بکەین کە مافی ژیان، یەکپارچەیی ە باس لبۆ وێنە دەتوانین 

ژنان  ەزەینی و جەستەیی و پشتیوانی ل یهەمبەر قوربانی بوون، مافی تەندروستیە ژنان لە پشتیوانی للەش، 

ێوەی شە بە ئەوەی زۆربەی ئەم یاسایانی ۆهە هەمبەر توندوتیژییە خێزانییەکان لە خۆ دەگرێت. بەاڵم بە ل

دادگادا بە  ەبانیانی خەتەنە لسکااڵی قورە کە کەرتی و پەرتی جێبەجێ دەکرێن، ئەستەمە حاڵەتێک بدۆزینەو

الیەن ماما و خەتەنەچییەکان ئەنجام ە مااڵن لە خەتەنەی کچان لە دەردەخا کە ئەوە ئەنجامێک گەیشتبێت. ئەم

ی ی(. نەبوونی زانیارAlawi and Schwartz 2015) ئەنجامی نادەن ڕانۆپزیشکان و پسپو دەدرێ 

 کاری بۆ ڕاکێشاندنی سەرنجیە الیەن دەوڵەتەوە نی لالێکرئێران و نکۆڵی ە خەتەنەی کچان لە سەبارەت ب

 وەزارەتە پەیوەندیدارەکان بۆ پێڕاگەیشتن بەم پرسە ئەستەم کردووه.

ه. یاسای سزای خۆیدا گونجاندووە بڕینی ئەندامانی لەش لە ڕێگری لە ئێران هەندێ یاسای گشتی سەبارەت ب

 ژنان دەقرتێنرێوزێی مییەکانی کاتێک کۆئەندامی زاـی یاسای سزا ئیسال003و  291ی کانگوێرەی مادەە ب

قرتاو هەروەها کەسی ئەندام(. ARC 2013, Kelly and Breslin 2010داوای قیساس بکەن )ە یان هەیۆب

و هەروەها کۆنوانسیۆنی  0303کەمئەندامان پەسندکراوی ساڵی ە ی پشتیوانی لییاسای گشتە دەتوانێ پشت ب

(. هەروەها، ئێران کۆنوانسیۆنی CRCواژۆ کرا ببەستێت ) 0300ساڵی ە لە امان کمافەکانی کەمئەند یجیهانی

دەڵێ "واڵتانی ە نناسیۆا(. بڕگەی دووی یاسای دووی ئەم کۆنوCRC)ە مافەکانی منداڵیشی واژۆ کردوو

 هەمبەرە منداڵ لە ل یالیەنگری کۆنوانسیۆن دەبێ هەموو داپەڕە پێویستەکان بۆ دەستەبەرکردنی پشتیوانی

پێگە، چاالکی، دەربڕینی بیر و باوەڕ و یان بیر و باوەڕی  ە پێیهەموو بێچمەکانی هەاڵواردن و تەمبێ ب

دایک و  باوک، سەرپەرشتی یاسایی و یان ئەندامانی بنەماڵەی منداڵ ئەنجام بدەن". هەر بەم شێوه، مادەی 

ێشێلی خەتەنەی کچان پە ک یەکروستیی مندااڵن دەکاتەوه، تەندیسەر تەندروستە جەخت لە ئەم کۆنوانسیۆن 52

 دەکات. 

 

 



 فاکتەرە دەستێوەردەرە سەرەکییەکان

 ەژنان بێچمی گرت، بەتایبەت ئەو کاتەی ک یڕاستیدا بۆ کۆنتڕۆڵی وەفاداریە کردەوەی خەتەنەی کچان ل

ە پەیوەستە ئەم پرس سەالم وودوالباوەڕی ە ماڵەوە دوور بن. بە پیاوان ناچارن بۆ ماوەیەکی دوور و درێژ ل

ڵەتەکان دەوە . سەرەڕای ئەوەی زۆر جار ئەویانو کۆمەڵگاکانە کۆبوونەوە ی ژنان لیپەسندبوونی کۆمەاڵیەتە ب

دەوڵەتەکان  یبێ پشتیوانیە مافەکانی مرۆڤ بە مافی هاوواڵتیان پێشێل دەکەن، بەدیهێنانی زۆرێک لە خۆیانن ک

ەت ، تەنانئێران و میسر پیشان دەداە خەتەنەی کچان لباوبوونی ئەوەی وەک هەر نامومکینە. سەرەڕای ئەمە، 

ەکان پیاوساالرییە م و کەلتوورۆڕکارێک بکا، زۆر جار نە ئەو کاتەی وا دەوڵەت تێدەکۆشێ بۆ ئەم مەبەست

نەی پێچەواە بمافەکانی ژنان و مندااڵن دەکرێت. ە سەرکەوتووی یارییەکە، بەتایبەت کاتێ باس لە دەبن

پیشاندەری ە فتواکان کە خەتەنەی کچان و سەرباری زۆرێک لە ۆ ڕێگری لداپەڕەکانی دەوڵەت ب

(. سیستەم Abiad 2008)ە ی ئیسالمە، خەتەنە کردنی کچان هێشتا هەر باوە ئایینلە قەدەغەبوونی ئەم کردەو

ی بێ دەستێوەردانە و پێکهاتەی سیاسیش بارتەقای پیاوساالری بەرپرسی ئەم کارەن. خەتەنەی کچان ب

ە چناوە پیاوان لە هەندێ ل ەنلێکۆڵینەوەکان پیشان دەدە ڕاستەوخۆی پیاوان ئەنجام دەدرێت. سەرەڕای ئەم

 کوردنشینەکان و باشووری ئێران لە خەتەنەی کچان ئاگادارن. 

ڵینەوەکان لێکۆە دیکەی "پرسەکانی ژنان"ـیش بگرێتەوه. زۆرێک لە پیاوان بەم کردەو ـی"ندی"ناپەیوەە ڕەنگ

ە ؛ لبوونی ژنان زانیارییان نییەدووگیانلەشساغی و تەندروستی و ە پیاوان سەبارەت بە شان دەدەن کپیە ئەو

ر دەکرا یان نهێنییانە سەیە وەک بابەتی ژنانە کۆمەڵگا توێژینەوە لە سەرکراوەکانی ئێمە ئەم پرسە زۆرێک ل

ی ئایینیوتادانی ە کە ە هەی(. بەاڵم ئەگەری ئەوMomoh 2005و پیاوان هیچ دەستێوەردانێکیان نەبوو )

امدانی دەدەن، ئەنج شنیار بۆسوودەکانی خەتەنەی کچان دەکەن و پێە باس لە نوێژەکان کشی و پێئایینزانایانی 

ە . برنجڕاکێشەەخۆیان قوربانی خەتەنەن، سە ژنان کە سەر پیاوان دابنێت. ڕوانگەی هەندێ لە کاریگەری ل

ێویست پە نەکراون "ئافرەتی تەواو" نین. ئەوان خەتەنەکردنی کچان بخەتەنە ە ڕای ئەوان ئەو ئافرەتانەی ک

یان و پاکداوێنی و ئابڕوودیاری بێنێ ە بۆ ئافرەتان بە دەبێ ئەنجام بدرێ بۆ ئەوەی ڕێز و پێگە دەزانن ک

ە بە پرسی خەتەنەی کچان ناکۆڵنەوه، چوونکە لە . ئەم ژنان(Kelly and Breslin 2010ت )بپارێزێ

تەمەنی زۆر کەمدا ئەنجام دەدرێ و ە خەتەنەی کچان لە کە ێرینی دەزانن. خاڵی سەرەکی لێرەداینەریتێکی د

بۆچوونیان دەرببڕن. هەتا ئەو کاتەی ژنان، کچەکانی ە لەم بارەوە کە کەمترە قوربانیان تەمەنیان زۆر لەو

ەتەنە ەڵەم دەدەن نەریتی خقە پێویست لە بۆ هاوسەرگیری بە خۆیان ئەسپاردەی تیغی خەتەنە دەکەن و ئەم کار

بواری ژناندا ڕوو دەدا، بەاڵم ناتوانین ە لە کە برەوی دەبێت. سەرەڕای ئەوەی خەتەنەی کچان کارێکە هەمیش

و  ەخۆیان حەشار داو ئایینپشت دەمامکی ە پیاوان لە هەند وەرنەگرین. هەندێ لە لەم نێوەندەدا دەوری پیاو ب

پیالنی ڕۆژاوا بۆ پەرەپێدانی داوێنپیسی و ە خەتەنەی کچان بە هێنان بپێناو کۆتاییە هەوڵێک لە هەر چەشن

 و چێژێکی زیاتریە بۆریچەی مندااڵندان تەنگ بکاتەوە بەڕەاڵیی ژنانی دەزانن. جیا لەمە، خەتەنە لەوانەی

ە ماداوان ئاپیە ئەم کردەوەی تێدا باوە زۆربەی کۆمەڵگا مەحافزەکارەکاندا کە پیاوان ببەخشێت؛ لە سێکسی ب

پیاوانی ئێرانی لەو ناوچانەی وا ئەم ە خەتەنە نەکراون. هەندێ لە نین لەگەڵ ئەو کچانە هاوسەرگیری بکەن ک

 و ی کچان کۆنتڕۆڵ دەکاخەتەنەی کچان ئارەزووی سێکسیە کە کردەوەی تێدا ئەنجام دەدرێ باوەڕیان وای

متره. و گرفتی ئەخالقییان کەە پاکتر چاو کۆمەڵگا شێعەکانی فارس یان تورک زۆرە دەڵێن کۆمەڵگاکەیان ل



 ەبوو کە سەر ئەنجام درا ئەوە توێژینەوەیان لە ئەو ناوچانەی ک بیمەزهەە زۆبەی پیاوانی سوننگومانی 

ەی هۆی دەرکەوتنی ئەو ڕفتارانە ئەگەر ژنەکانیان خەتەنە نەکەن ناتوانن کۆنتڕۆڵیان بکەن و ئەمەش دەبێت

پەیوەندیی  سەر بناغەیە لە کە تەلەڤیزیۆنییەکانە ان ژنانی فیلم و بەرنامیە هاوشێوەی ڕفتاری ژنانی شێعە ک
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ی ناوچەکانی دیکەە لە باس دەکرد کە پیاوان ئەم بابەتەیان الی ئێمە درێژەی ئەم لێکۆڵینەوەدا هەندێ لە ل

ەتی سەرەڕای ئەوەی ڕەواڵە ان لەگەڵ ژنانی خەتەنە نەکراو بووه. ئەوان پێیان واییئێران پەیوەندیی سێکسی

مەش بەاڵم سەرباری ئەە ئەندامی زاوزێی ژنانی خەتەنەکراو زۆر نەرمتر، بچووکتر و بۆ پیاوان چێژبەخشتر

. نبورووژێنمێردەکانیان باشتر دەتوانن سێکس ە نەکراو بەر لە ژنانی خەتەنەئیدعای ئەوەیان دەکرد ک

یان  سەر نەریتی خەتەنە نەبووە کۆمەڵێکی کەم لەو پیاوانەی وا وتووێژمان لەگەڵ کردن هیچ زانیارییەکیان ل

ەنەی مەڕ مەترسییەکانی خەتە کاتێک لە کە هاوسەرەکانیان خەتەنە کراون یان نا. سەیر لەوەدایە نەیاندەزانی ک

 ەسەر چێژی سێکسی قسەیان لەگەڵ کرا )بۆ وێنە ژنانی خەتەنە کراو لە نەرێنییەکەی لە ەرییکچان و کاریگ

 ەمیتکە یان هەر هەمووی میتکەکەیان بڕدراوە بەشێک لە هاوجێیەتی لەگەڵ مێردەکانیان چێژ نابینن چوونک

و  ەەیان بۆ دەرکەوتووئەم پرسە پیاوان دانیان پێدا نا کە و لەبەر ئەمەش بە تەواوەتی ناورووژێن( زۆرێک ل

ردەکانیان مێە نەیاندەتوانی چێژ ب»یان گەرم نەبوون و ە ـیان نەبوو«تامەزرۆیی سێکسی»دەیانوت ژنەکانیان 

 یکسیی خۆیان هاوبەشی سێیبۆ تێرکردنی ئارەزووی سێکسە دادەنا کە پیاوان دانیان بەوە هەندێ ل«. ببەخشن



ەبارەت نوێیانەی وا سە کردووه. بەو زانیارییە خۆیان مارە ریان لو یان ئافرەتێکی گەنجتە دیکەیان هەڵبژاردوو

چان خەتەنەی کە خەتەنەی کچان پێیان درا، کاتێک پرسیاری ئەوەیان لێ کرا ئێستا بۆتان دەرکەوت کە ب

پەیوەندیی سێکسی بۆ پیاوانیش ناچێژبەخش دەکا، ئایا هێشتا ە و بەم شێوە ان کەم دەکاتەویتامەزرۆی سێکسی

ە ڕەنگ بچێژن و تەنانەتە دەکەن کچەکانیشتان ئەم ئازارە ن کچەکانتان خەتەنە بکەن و ئایا قبووڵی ئەوئامادە

ڕوویان  وە مێردەکانی خۆیان؟ هیچ واڵمێکیان پێ نەدەدراو یقوربانی ناپاکیە هاوشێوەی ژنەکانی خۆتان ببن

 وەردەگێڕا.

 ڕێگەی داهاتوو: پێشنیارەکان 

خەتەنەی کچان ڕۆڵی سەرەکی هەیە. ە خەباتی دژ بە دەوڵەت لە دەردەخا کە ئەوە ئەنجامەکانی ئەم لێکۆڵینەو

پێشێلکردنی مافەکانی ژنان بزانێ، وا دەکا ە نموونەیەک لە کردنی کچان بخەتەنە دەوڵەتی ئێرانە ئەوەی ک

ڕەتی ە ڕووی ئەخالقییەوە کۆمەاڵنی خەڵک نەک تەنیا وەک کارێکی زیانبەخش سەیری بکەن و لە ک

دا بوونی خەتەنەی کچانە قەڵەمی بدەن. ئەگەر دەوڵەت دان بە تاوان لە بە ڕووی یاساییەوە نەوه، بەڵکوو لبکە

کاریگەر. دەوڵەت بۆ بەرەنگاربوونەوەی خەتەنەی کچان  یبەرنامەیەکی کاریە لە دوایی بریتییبنێ هەنگاوی 

اسی سازدانی وتووێژ و گفتگۆی سی پێویست لەم ڕێگەداداپەڕی بەر. ە تەوەر بگرێتئاراستەیەکی مافدەبێ 

بەرنامەیەکی کردەیی لەگەڵ پەیماننامە جیهانییەکانی مافەکانی مرۆڤە. ە بۆ هاوئاهەنگ کردنی هەر چەشن

و  نیشتمانیە ڕێکخراوە ئەسپاردنی هەندێ بەرپرسایەتی و دەسەاڵتی چاودێری بە دەوڵەت بە باشتر وای

خەتەنەی کچان بڕەخسێنێت. هەروەها هاوکاری کردن لەگەڵ ە ن بهێناهەوڵ بۆ کۆتایینێودەوڵەتییەکان هەلی 

ت هاوکاری دەوڵەە ئەم مەبەست ۆبە دابەزینە بەاڵم ڕووی لە دیکەی ئەو واڵتانەی وا خەتەنەی کچانی تێدا باو

 دەکات. 

اری یکچان و باڵوکردنەوەی زانە مەبەستی پشتیوانی لە بە کە دڵنیا ببێتەوئەوەی ۆ دەوڵەت دەبێ هەوڵ بدا ب

بەرنامەی ڕاهێنان و پەروەردەی ە لە دژی ئەم کردەوە خەتەنەی کچان، پێوەرەکانی خەبات لە سەبارەت ب

ڵەتییەکانی ئێستا نێودەوە پەیماننامە بگوونجێنێت. هەروەها پێویست دانیشتمانی یگشتی و تەندروستی و لەشساغی

پەیماننامەگەلی وەک کۆنوانسیۆنی البردنی هەموو خۆ دەگرێ واژۆ بکا، بنیاتییەکانی ژنان و مندااڵن ە مافە ک

یاسی سە ماف یدژی ژنان، کۆنوانسیۆنی مافەکانی مندااڵن؛ پەیماننامەی نێودەوڵەتیە بێچمەکانی هەاڵواردن ل

مافە کەلتووری، کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکان؛ جاڕنامەی بەنجۆل  یو هاوواڵتییەکان؛ پەیماننامەی نێودەوڵەتی

ە (. واژۆی ئەم پەیماننامRahman and Toubia, 2000یۆنە ئورووپایی و ئەمریکییەکان )و دیکەی کۆنواس

تمانی یاسای نیشە بۆ گۆڕانکاری کۆمەاڵیەتی، هەنگاوی دوایی دەتوانێ پێداچوونەوەیەک بێ بە یەکەم هەنگاو

وێ ن هەندێ یاسای نخەتەنەی کچاە لەگەڵ ئەم پەیماننامانە. دەبێ سەبارەت بئەم یاسایە کردنی ەبۆ هاوئاراست

. بکرێت ندپەسهەندێ یاسا دەبێ مەبەستی پاراستنی یاسا بناغەییەکان ە ب دابەزاندنیان ۆجێبەجێ بکرێ و ب

خەتەنەی ە هێنان بکۆتایی یدەتوانێ دەستەبەری جڤاکییەکاندەوڵەت لەگەڵ چاالکییە هاوڕێ بوونی داپەڕەکانی 

 ناوچەییەکان هەوێنی دڵگەرمی چاالکڤانان بۆە هەوڵە بەرپرسانی دەوڵەتی ل یئێران بێت؛ پشتیوانیە کچان ل

سەر هەر چوار پارێزگای هورمزگان، ە درێژەدان بەم ڕێبازەیە. دەوڵەت دەبێ سەرنجێکی تایبەتی بپرژێنێت

او چدەبێ بەرنامەی کردەیی تایبەت ڕەە ئازەربایجانی ڕۆژاوا، کرماشان و کوردستان. بۆ ئەم چوار پارێزگای

 ا بێت.         رکپەیوەندیدارەکان و بەرپرسانی پارێزگاییشی تێدا ڕەچاو ە الیەن پێویستیی یهاوکارە بکا ک



 یو ڕاهێنان و ناوەند و ڕێکخراوە بەرپرسەکانی خزمەتگوزاریە وەزارەتی تەندروستی و پەروەرد

ە و کۆمەڵگایانەی وا دەستیان ب)بێهزیستی( دەبێ بۆ ئەە ژیانەوڕێکخراوی چاکبۆ وێنە ی واڵت یکۆمەاڵیەت

ی یخزمەتگوزار یچاالکیە بکەن. واتە شار ناگا یان کەمتر دەستیان پێ دەگا، سەرچاوەی تایبەت ئاماد

ەی بەدیل انانی پیشخەتەنە دەکرێن؛ دە چارەسەری ئەو ژن و کچانەی کە بە تەندروستی زیاتر قەتیس بکرێتەو

زیانەکانی ئەم کردەوە. بەرپرسانی ە ارکردنەوەی خەڵک للەگەڵ ڕاهێنانیان؛ و وشی بۆ خەتەنەچییەکان

کانی ناو گرووپەە گەڕۆکەکان لە گرووپ یهاوکاریە ی دەبێ بیکۆمەاڵیەت یپێشکەشکردنی خزمەتگوزاری

نە ببەن و بۆ هەمووان بۆ وێە چاو بەڕێوە ئەنجامدەری خەتەنەی کچان دانیشتنی فێرکاری و دانیشتنی چاو ب

 ەندیبە مەبەستی سازکردنی پەیوساز بکەن. بەشی ڕاهێنان دەبێ ە کەمپەینی وشیارکردنەوی ئایینزانایانی 

دروستی و تەنە پەیوەست ب یلەگەڵ مندااڵن دەستی بە باغچەی ساوایان و قۆتابخانەکان بگا بۆ ئەوەی زانیاری

 کراو و دایک و باوکیان بناسێت.  ن پێ بدا و هەروەها کچانی خەتەنەلەشساغییا

اشووری کوردنشینەکان و بە ناوچە بەاڵم جێبەجێکردنی یاساکان لە دەوڵەت لەم پێناوەدا زەرووریی ییپشتیوان

دەوری ە و کەلتوورەو ئایینناوی ە و پیاوان و ژنانی دەستڕۆیشتوو دەتوانن ب ئایینی لەوێ زانایانیە واڵت ک

تەرە خەتەنەی کچان لە فاک ەتییبەردەوامە ی لئایینبزوێنەر ببینن، بووێرییەکی زۆری دەوێت. ڕێبەرانی 

ە لە خەتەنەی کچان بایکۆت بکەن و بەم شێوە دەبێ ڕازی بکرێن کە هەرەکاریگەرەکانن. کەوات

رانی تاقیکارییەکان بۆ ڕێبەە خەتەنەی کچان هاوکاری کۆمەڵگاکەیان بکەن. دەستێوەردانبەرەنگاربوونەوەی 

دەبێ  ەدەستێوەردانانە بکەن. ئەم چەشنە قسە ریتاندژی ئەم نەە ی بەستێنێک دروست دەکا بۆ ئەوەی لئایین

انە رخایەنو ئە ە ڕاشکاوناچار بکرێن کە بە ڕێگەی دانووستانەوە ی لئاییندرێژەیان هەبێ بۆ ئەوەی زانایانی 

ەینێکی چوارچێوەی کەمپە دەتوانێ لە دا خەتەنەی کچان هیچ بناغە و بنەمایەکی نییە. ئەم کارە ئایینبڵێن کە ل

 فەرمی بناسرێن. ە دروستی جێبەجێ بکرێن و بە نجام بدرێ بۆ ئەوەی داپەڕەکان بفەرمی ئە

ئەم ە ک جۆرێکە ، بگرینگنی تەندروستیش زۆر یخزمەتگوزار ە گەیێنەرەکانیگرووپ یپتانسییەلسازی

ناڵێنن. دەە هۆی خەتەنەوە و بە وا خۆیان دەستپێشخەریان نەکردوو ە بتوانن دەستیان بەو ژنانە بگاگرووپان

 ەو هەر لەبەر ئەمەش پێیان خۆشە شەرم و خەجاڵەتییە خەتەنە بۆ ژنان تێکەڵ بە پرسەکانی پەیوەست ب

پزیشکانیش ناتوانن کێشەکەیان لێکی بدەنەوە و چارەسەری بکەن. هەر بۆیە ە بابەتەکە بشارنەوە. هەر بۆی

ناسنەوە و شەکان بێییە کە بتوانن کپێویستمان بە کادرێکی ڕاهینراو لە پسپۆڕانی تەندروستی و لەشساغ

الیەن گرووپی خزمەتگوزارییە ە لە تاقیکارییەکانمان، ئەم کارە دەستێوەردانە چارەسەری بکەن. ل

 وە دووپاتکردنەوە پێویستی بە دەستێوەردانانە تەندروستییە گەڕۆکەکان ئەنجامی دەدرا. ئەم چەشن

سیاسەتەکانی تەندروستی ە ومەرجەکە وەها دابین بکا کسەرمایەگوزاری گونجاوه. دەوڵەت هەروەها دەبێ هەل

 زێ ژنانی قوربانی خەتەنەش بگرێتەوه. وو لەشساغی کۆئەندامی زا

نەکراو زیاتر لە بەردەم کێشەی دەروونیدان؛ ڕێژەی ئەم چاو کەسانی خەتەنەە ژنان و کچانی خەتەنەکراو ل

و ڕێژەی برینی ئەندامی زاوزێ، بواری کەلتووری ە ڕادە بۆ وێنە چەندین هۆکارە بە وابەستە انیدەروونیە کێش

دەروونی و زیانبەخشەکانی خەتەنەی کچانیش تاوتوێ بکرێت. ناسینەوەی ە الیەنە و لەو چەشنە. پێویست

الیەن دەوڵەت و دیکەی بەرپرسانی فەرمی، ە خەتەنەی کچان وەک پێشێلکارییەکی مافەکانی ژنان و مندااڵن ل

. دەبێ بۆ پسپۆڕانی کاروباری پزیشکی، ڕاوێژکاران و دەدات لەم پرسانەە کۆڵینەویارمەتییەکی گەورە بۆ لێ

ی و جیدیبوونی مەسەلەکەیان بۆ گرینگبکرێ بۆ ئەوەی ە یاریدەدەرانی گەنجان بەرنامەی ڕاهێنان ئاماد



ی کچان ەدەروونییەکانی خەتەنە لێکەوتە بێ هیچ پێشداوەرییەک لە شێوازێکی ورد و بە دەربکەوێ و بتوانن ب

 بکۆڵنەوه. 

ی نەشتەرگەرزیانەکانی سەر ژنان و کچانی خەتەنەکراو ە کردنەوەی هەندێ لبووبۆ قەرەە ماوەیەک

نەی عەسەبی شاە و شانەی نوێ بە ییەدا شوێنی برینەکە دەکەنەونەشتەرگەربەدی هاتووه. لەم ە خۆشکردنەو

ڕێگەی داپەڕی ە رێ دەوڵەت لدەک(. پێشنیار Foldès, Cuzin, and Andro 2012پێشوو دەلکێنن )

ی یماندەبێ وەبەر بیمەی دەرە کاری بێنێت. ئەم شێوازە ئێراندا بناسێنێ و بە لە چارەسەرە ئەم شێوە گونجاوەو

 دەوڵەتی بکەوێ بۆ ئەوەی قوربانیانی هەژار و نەداریش بتوانن کەڵکی لێ وەربگرن. 

تێوەردانە دەسە چیرۆکی خەتەنەی کچان بگۆڕن. لخۆجێییە هاودڵەکانیش دەتوانن بە شێوەی گشتی ە ڕاگەیاندن

ار هێنران. کە خەتەنەی کچان بە بۆ خەباتی دژ ب گرینگرییەکانیشدا ڕاگەیاندنەکان وەک ئامرازێکی اتاقیک

ە تۆڕه، بۆ وێنە دارخەتەنەی کچان زۆر قازانجە خەباتی خۆجێیی دژ بە یدانی ڕاگەیاندنەکان بگرینگ

ی یان ایینئگفتوگۆ لەگەڵ زانایانی ە ئاسەوار و لێکەوتەکانی ئەم کارە ارەت بئەنتەرنێتییەکان دەتوانن سەب

 پسپۆڕانی پزیشکی بکەن. 

ک وەرگرتن کەڵە بۆ ئەوەی بە کادرێکی ڕاهێنراوی گەنجانی خۆجێییە پاش ئامادەکاری بەستێن پێویستمان ب

ەمەنییە چاپە هەبێت. ڕاگەیاندنە کۆمەاڵیەتییەکان، بەشدارییەکی کاریگەریان بۆ ئەم بابەتە هێزی تۆڕە ل

پرسی خەتەنەی کچان هان بدرێن؛ لەم پێناوەدا دەوڵەت دەتوانێ پانتایەکی ە یدان بگرینگنەریتییەکان دەبێ بۆ 

ۆ ێن. ببدوە لێکەوتەکانی لەم بارەوە نیگەرانی للەبار و گونجاو بۆ نووسەران دابین بکا بۆ ئەوەی بە بێ

. دەبێ ەنبک ڕووماڵبابەتەکە گونجاو کە میدیاکان بە شێوەی  ەیزەرووریزۆر خەتەنەی کچان ە هێنان بکۆتایی

نووسینی ە نووسەران لە بکرێ بۆ ئەوەی ئەو دڵنیاییە دروست بێ ک یناو ڕاگەیاندنەکانیشدا پتانسییەلسازە ل

 سەر پرسە کەلتوورییەکان هەستیارن. ە بابەتەکانیاندا ل

سی خەتەنەی کچان بەرنامەیەکی توێژینەوەیی نیشتمانیی گشتگیری پر یبەدواداچوونۆ ئێران بە هەتا هەنووک

ەگوزارییەکی سەرمایە پێویستمان بە ئەم مەیدانڤانانی چاالکانی نەبووە. بۆ بێچمدان و ئاسانکاری بۆ دەستێوەرد

کانی پرسەە بەر کە دەبێ ئاسۆیەک بگرن کراوەیان لە سەر سەرمایەگوزاریانەی وا ڵینەوۆلێکئەو ە. ینوێ

کردنی ەئاماد ،هاوپەیوەست بە مافەکانی مرۆڤ و ڕەگەزێتی تێدا ڕەچاو کرا بێت. بۆ زەقکردنەوەی ئەم پرسە

 یبەرپرسەکانی خزمەتگوزاریە هاوکاری ئۆڕگانە بە خەتەنەی کچان کە ڕاپۆڕتێکی نیشتمانی سەبارەت ب

 . ەپزیشکییەکان ئەنجام درا بێ، ئامرازێکی کاریگەرە کۆمەاڵیەتی و چاودێریی

ە ەی کئەوەیە کە بۆ ئەو ناوچانە ایەتی یاسا و یاسادانان لەم بارەوه، پێشنیاری ئەم لێکۆڵینەوە گرینگبەدەر ل

ئاراستەیەکی هاوبەشانە بگیرێتە بەر. بۆ چاوپێکەوتن لەگەڵ ئەو ژن و کچانەی وا ە خەتەنەی کچانی تێدا باو

گیرێ و هەر بەر چاو بە کەلتوورییەکان لە ستیارییدەستێوەردانی چاالکڤانەکاندا هەە لە خەتەنە کراون، پێویست

 ەهەوڵدان بۆ ڕێگری لگرینگ لە بەشێکی ە بەر ئەمەش، هاوکاری لەگەڵ دانیشتووانی ئەم کۆمەڵگایانە ل

یش تەنانەت پیاوانە کەسانی دەستڕۆیشتوو و ڕێبەرانی کۆمەڵگا، کە کچانە. هاوکاری وەرگرتن ل یخەتەنە

ەکان بەردەوام کۆمەاڵیەتییە مەبەستی گۆڕینی نۆڕمە ناوکۆمەاڵیەتییەکان بە االکییچە و پشتیوانی لە دەگرێتەو

 ,.de Souza and communication, 2007; Shrestha et al)ە گۆڕانکاری هەمیشەیی لێ دەکەوێتەو

یانن، خۆهەم قوربانیانی سەرەکی و هەم تاوانبارەکان ژنان ە نەریتێک کە بۆ ڕێگری لە (. بەدەر لەمان.2014

 ە.گرینگچاالکڤانانی ژنی گەنج زۆر  یبەشداری



کۆمەڵگا خۆجێییەکان ە پشتبەستوو بە ( و ڕێکخراوNGOدەوڵەتییەکان )ە نادەبێ ئاستی پتانسییەلی ڕێکخراو

(CBOهەڵبکشێ بۆ ئەوەی ئەم گرووپان ) شێوەی کاریگەر دەوری خۆیان ە بتوانن وەک فاکتەری گۆڕان بە

ێکخراوی خۆجێیی دەبێ بوودجەی نێودەوڵەتی تەرخان بکرێ و دەوڵەتیش دەبێ بۆ ببینن. بۆ پێکهێنانی ڕ

دانوستان لەگەڵ ئاژانسەکانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان دەستپێشخەری بکات. هەروەها 

هەموو الیەنەکانی خەتەنەی ە لە ئێران، بۆ ئاگاداربوونەوە جێگیرکراو ل  UNFPAو  UNICEFلقەکانی

خۆجێییەکان بکەن. ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان زانست و ە ریکاری ڕێکخراوکچان دەتوانن ها

 ەبۆ نەهێشتنی ئەم کردەوە لە بۆ بەرەنگاربوونەوەی خەتەنەی کچان هەیە، چوونک پێویستیان ییپسپۆڕ

یین خۆجێە ئەم ڕێکخراوانە کە لەوەدایە ی ئەمگرینگیزۆربەی واڵتانی ئەنجامدەری خەتەنەی کچان چاالکە. 

دەبێ لەگەڵ گرووپێکی بەئەزموون و ە ئەوان بۆ بەدیهێنانی ئەم ئامانجە ناویاندا چاالکی دەکەن، کەواتە ل و

 لێهاتوو ئیش بکەن.              

ە وننکۆمەڵگا سە خەتەنەکردنی کچان لە کە ئێراندا ئەستەم دەکا ئەوەیە لە ئەوەی تاوتوێکردنی ئەم بابەت

نشینەکان متمانەیەکی ئەوتۆ بوونی نییە. ڕاپۆڕت ەسوننە نێوان دەوڵەت و ناوچە مەزهەبەکاندا باوه. زۆر جار ل

نادەوڵەتییەکان، لەگەڵ پێشنیارەکانیان، ە مەدەنییەکان یان ڕێکخراوە و ئەنجامەکانی هەموو چاالکی ڕێکخراو

بوونی دەوری دەوڵەت لەم پرسانەدا زۆر دیاریکەرەوەیە. نەە ڕاستەوخۆ ڕادەستی دەوڵەت دەکرێن. کەوات

انانی خەتەنەی کچانە. چاالکڤبەرەنگاربوونەوەی کۆسپی بەر دەم پێکهاتنی کەمپەینێک بۆ ە هاوکاری و متمان

یەکتر  یو هاوکاریە ڕوون بکەنەوە ئەم جیاوازییانە کە و بەرپرسانی دەوڵەتی ئەرکی سەر شانیانە ئەم ناوچان

ی کۆمەڵگا سوننەکان بەرەو الی یە و خاترجەمبکەن. دەوڵەت دەبێ هەڵوەدای ڕێکارگەلێ بێ بۆ ئەوەی متمان

 نن. خەتەنەی کچان بەرز بنرخێە هێنان بخۆی ڕابکێشێ و بەم شێوه، ئەوانیش داپەڕەکانی دەوڵەت بۆ کۆتایی

ئاست ە لە و ئەمە دەوڵەتی ئێران ڕێژەیەکی زۆری پەیماننامە و کۆنوانسیۆنە نێودەوڵەتییەکانی واژۆ کردوو

 یکان پابەندێتی و بەرپرسایەتیگەلێک بۆ خەڵکی ئێران بەدی دێنێت. هۆکارنێودەوڵەتییەە ڕێکخراو

الیەن ە لە ئەمە بێ کە ڕەنگە الیەن دەوڵەتەوە واڵتی ئێران لە نکۆڵیکردن لە بوونی خەتەنەی کچان ل

نەکرێت. ئەم توێژینەوە کێشەی ە ڕێکخراوی نەتەوەکان و چاودێرەکانی مافەکانی مرۆڤ لەم بوارەدا ئیدان

ئێراندا ە بوونی خەتەنەی کچان لە دان بە دەوڵەت دەکا کە و داوا لە راناوی خەتەنەی کچان زەق دەکاتەوقەی

راوی دانیشتنی ئەنجومەنی مافەکانی مرۆڤی ڕێکخە لە لێکۆڵینەوئەم ڕووی ە خستنە بنێت. ئەم پرۆسە ئێستا ب

 ژنێڤ دەستی پێکردووە.  ە ل 5002جوونی ە نەتەوەکان ل

 

 

 

 

 

 



 

 بە نووسەر سەبارەت

لە زانکۆی یاسای لەندەن لە بنیاتی مافەکانی « نامووس»کامیل ئەحمەدی، خەڵکناسی کۆمەاڵیەتی و توێژەر، براوەی خەاڵتی 

ۆرج جبنیاتی جیهانی ئاشتی بەشی ئەدەبیات و زانستە مرۆییەکان لە زانکۆی « ئاشتی»و براوەی خەاڵتی ( IKWR)ژنان 

ئەحمەدی سەبارەت بە گەشەی کۆمەاڵیەتی و نێودەوڵەتی، ئێتنیکەکان و پرسەکانی پەیوەست  . توێژینەوەکانی کامیلواشینگتۆنە

بە ڕەگەزێتی )جێندەر( و مندااڵن بووه. وتار و توێژینەوەکانی پێشووی ناوبراو بە زمانەکانی ئینگلیزی، تورکی ئەستەنبۆڵی، 

 فارسی و کوردی لە ژێر ئەم ناوانە چاپ کراون:

 )ڕوانینێکی خەڵکناسانە بۆ داب و نەریتی مزۆپۆتامیا(؛ ۆ ڕۆژهەاڵت و باشووری ڕۆژهەاڵتی تورکیاڕوانینێکی دیکە ب -

Etkim press (Istanbul, Turkey 2009)  

-Uncut Voices Press)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە خەتەنەی ژنان لە ئێران( کە لە الیەن  بە ناوی نەریت -

Frankfurt زه چاپ کراوه؛و وەشانخانەی شیرا 

 Nova)توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە هاوسەرگیری پێشوەختەی مندااڵن لە ئێران( باڵو بۆتەوه لە  زایەڵەی بێدەنگی -

Science Publisher, Inc., New York 2017  ؛ 

سیغە / هاوسەرگیری کاتی لە ئێران( کە دەقە فارسییەکەی لە الیەن  ەبارەت بە)توێژینەوەیەکی گشتگیر س ماڵێک لە سەر ئاو -

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

ە ک )توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە هاوسەرگیری سپی لە ئێران( بە ئینگلیزی و فارسی ماڵێک بە درگای ئاوەاڵوە -

 وەشانخانەی مێهری لە لەندەن چاپ کراوە؛

بۆ ئەنجوومەنی پشتیوانی لە مافەکانی مندااڵن ئەنجام درا کە بابەتی زبڵگەڕی  یتااڵنی منداڵتوێژینەوەیەکی دیکە بە ناوی  -

 ـی هەتاوی ڕوونوێنی کرا؛ 0310مندااڵنی لە تاران تاوتوێ کردووە و لە ساڵی 

)توێژینەوەیەک سەبارەت بە ناهاوسانان لە ئێران( کە هەندێ وتاریشی بە  شاری قەدەغەکراوی دەق و فارسی  دەقی ئینگلیزی -

زمانەکانی فارسی و ئینگلیزی لێ دەرکێشراوه و چاپ کراوه و لەم ماوەی دواییدا لە الیەن وەشانخانەی مێهری لە لەندەن چاپ 

 کرا؛ 

ەتی )توێژینەوەیەکی گشتگیر سەبارەت بە شوناس و ئێتنیکای ا سنوورسنوورەوه هەتو توێژینەوەیەکی ناوبراو لە ژێر ناوی لە  -

ئێتنیکی عەرەب، بەلووچ، کورد، فارس و تورکی تاوتوێ کردووە کە هەندێ وتاریشی بە زمانەکانی فارسی و  2لە ئێران( کە 

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

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

  www.kameelahmady.comتوێژینەوەکانی لە ماڵپەڕی خۆیان دەست دەکەوێت:  
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